
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

Ha kérdést intéznénk itt 
vagy a világ bármely részén, 
hogy melyik a magyarság leg-
nagyobb nemzeti ünnepe, az 
emberek nagy többsége gon-
dolkodás nélkül vágná rá: már-
cius 15. Szép dolog ez! Ezt az 
ünnepet a másfél évszázadnyi 
távolság ellenére is minden 
magyar, a legkülönbözőbb 
gondolkodású ember is magá-
énak vallja. 1848–49 története 
tele van kiváló emberi telje-
sítményekkel, amelyek még 
ennyi idő távlatából is élővé 
teszik számunkra a múltat. 
Emberekkel, akik nemcsak 
meghalni tudtak Magyaror-
szágért, de élni, dolgozni, küz-
deni is érte. Az ő alkotó mun-
kájuk, áldozatuk, hősiességük 
miatt eleven mind a mai na-

pig 1848–49 em-
lékezete. Nincs 
olyan nemzedék 
Magyarországon, 
amely ne ismerné 
Petőfit, Kossut-
hot, Batthyányt, 
Táncsicsot, a 12 
pontot vagy a 
Nemzeti dalt. Pe-
tőfi tér, Kossuth 
vagy Jókai utca, 
egy emléktábla, 
egy szobor, egy a 
faluból, városból 
származó 48-as 
hős, egy-egy saját 
történet. Minden 
településen van 
ilyen. Ez alól mi 
sem vagyunk kivé-
telek! Vámospércs 
a szabadságharc 

egyik fordulópontján, ahogy 
mondani szoktuk, jókor volt jó 
helyen, megtörtént elődeink-
kel a történelem. „Forradalmi” 
polgármesteri naplómban er-
ről szeretnék beszélni.

Talán kevesen tudják, hogy 
az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc végóráiban 
titkos tárgyalást folytatott a 
vámospércsi református pa-
rókia épületében Magyaror-
szág akkori legjelentősebb 
államférfiai közül három: 
Görgei Artúr későbbi kor-
mányzó, a haderők főparancs-
noka, Szemere Bertalan mi-
niszterelnök és gróf Batthyá-
ny Kázmér külügyminiszter. 
Miközben 1849. augusztus 
2-án a debreceni csatában 
Nagysándor József tábornok 

megütközött az orosz fősereg-
gel, és vereséget szenvedett, 
Görgei Artúr feldunai hadse-
rege Vámospércsen állomá-
sozott. A három államférfi 
többek között annak a lehető-
ségét tárgyalta, hogy a magyar 
kormány különbékét köthet-e 
az orosz cárral (felajánlva neki 
a Szent Koronát), megkerülve 
az osztrák császárt. Ennek a 
napnak a fejleményeiről rész-
letesen beszámol Görgei Artúr 
naplója, valamint a táborban 
tartózkodó Ábrányi Kornél 
feljegyzése is. Most pedig há-
rom új történeti forrás közre-
adásával igyekszem rekonstru-
álni a világosi fegyverletételt 
megelőző napok történéseit, 
beleértve a vámospércsi titkos 
találkozót. Bízom benne, hogy 
a közléssel hozzájárulhatunk 
városunk történelmének és 
a szabadságharc végóráinak 
jobb megértéséhez.

Duka Tivadar honvédszá-
zados, orvos emlékiratában a 
következőket írja: „Seregünk 
Tokaj felé indíttatott, s a Ti-
szán átkelvén minden nehéz-
ség nélkül Nagyfalu, Nyíregy-
háza, Nagykállónak vevé útját. 
Abonyban két miniszter – gróf 
Batthyány s Szemere – érkez-
tek meg a főhadiszállásra; a tá-
bornok még mindig szenvedő 
állapotban volt, úgyhogy csak 
másnap reggel értekezhetett 
velök. Az I. hadtest levén az 
előcsapat, feladata volt Debre-
cent elfoglalni, hogy seregünk, 
ágyúink s nehéz poggyászunk 
a már nagyon előrenyomult 
oroszok elöl Vámospércs s 

Nagylétának elnyomulhasson. 
A főhadiszállás Vámospércsen 
volt; az ágyúzás Debrecen tá-
járól délutáni 1-2 óra között 
hallatszott. Seregünk marsban 
volt. Minden percben hírt 
várt a fővezér Debrecenből, 
mi azonban csak este érkezett 
meg Pongrácz őrnagytól, az I. 
hadtest táborkari főnökétől, 
melyben megtudtuk, hogy a 
sereg Derecskének vevé út-
ját. Szerencsére azonban nem 
üldöztetett. E körülménynek 
okát már csak a fegyverleté-
tel után tudtuk meg, s az volt, 
hogy azon tiszt, ki a csatát ve-
zérlő orosz tábornoknak a pa-
rancsot vitte, egy ágyúgolyó 
által találtatván halva maradt, 
s a parancsot, ahol 3 lovasez-
red volt Nagysándor üldözé-
sére kijelölve, át nem adhatá. 
A debreceni csata után, mely 
főleg a tiszteknek táborbóli 
távolléte miatt ütött ki oly sze-
rencsétlenül, még ami kevés 
reményünk volt is egy jobb 
fordulatra, mindinkább lehan-
goltatott.”

Friedrich Wilhelm Rüstov 
német történetíró a követke-
zőképpen értekezik: „Délután 
2 óra tájban lehetett... Nagy 
Sándor, hadtestének főbb 
tisztjeivel épen akkor Debre-
cenben időzött egy lakomán, 
mit az ő tiszteletére rendezett 
e város – mikor megszólalt 
az ágyú, övéivel a csatatérre 
sietett. Mikor aztán egyre tete-
mesebb tömegek fejlődöztek 
orosz részről: előbbkelő tiszt-
jei kérve kérték, fogjon hozzá 
haladék nélkül a visszavonu-

láshoz. De Nagy-Sándor, neki-
hevültében, nem akart enged-
ni. Balszárnyának tüzérségét 
neki ereszté az orosz lovas 
ütegeknek; ezek igen rosszul 
jártak és kénytelenek voltak 
a magyarok tüze elől meg-
hátrálni. Újra kérték ekkor 
Nagy-Sándort, kezdje el most 
a visszavonulást. Semmit sem 
akart hallani felőle. . . Augusz-
tus 2-án, mialatt Nagy-Sándor 
Debrecennél csatáz, Görgey-
nek főhadiszállása Vámos-
Pércsen van. Nagy-Sándor 
sorsa – akitől ő sem az ütkö-
zet alatt, sem utána jó sokáig, 
semmiféle tudósítást nem 
kap, lázas feszültségben tartja 
Görgeyt. Mindent egybevetve 
mindazáltal legtanácsosabb-
nak véli, szorosan a kiadott 
dispositiókhoz tartania ma-
gát, s ehhez képest augusztus 
3-ka reggeléig Vámos-Pércsen 
maradnia a végből, hogy 
Nagy-Sándor legalább egyre 
biztossággal számíthasson, és 
nehogy, ha Nagy-Sándort baj 
találta érni, még önnön hadse-
regének zömét is vereségnek 
tegye ki egy túlnyomó ellen-
ség részéről.”

A csatát követő napok fej-
vesztettségére és reményte-
lenségére jó példa Sillye Gá-
bor kormánybiztos Nagylétán 
kelt levele: „A dolgok ily ál-
lásban én már csaknem ki 
vagyok szorítva működési kö-
römből; azonban mindent el 
fogok követni, hogy a hazának 
némi szolgálatokat tehessek, 
jelenbe innen mindjárt indu-
lok vissza V. Pércsre s onnan 

Szabolcsnak az ellenség által 
még meg nem szállott része-
ibe; mert az ellenség Tokaj-
nál a Tiszán ismét átkelvén, a 
megyének nagy része ismét 
ellenség uralma alatt van. Ma 
fog Miniszterelnök úr és Gör-
gey Arthur fővezér a felett ha-
tározni, ha vallyon az általam 
Szabolcsban felállított védse-
reg szétolassék (így!) avagy 
együtt tartassék-e?”

S habár tudjuk azt, hogy vé-
gül Görgei Artúr mesterterve 
(valamennyi mérvadó magyar 
hadsereg egyesítése) az oszt-
rák és orosz erőkkel szem-
ben végül nem sikerült, és a 
történelem útja a temesvári 
csatavesztést követően a vilá-
gosi fegyverletételhez, majd 
az osztrák megtorlásokhoz, 
Haynau rémuralmához veze-
tett, őseink, köztük hajdú őse-
ink erőfeszítése nem volt hi-
ábavaló. Nemcsak azért, mert 
két világhatalommal szemben 
igyekeztek kivívni, majd meg-
tartani a magyar függetlenség 
ügyét, hanem azért is, mert 
1848-49 szellemisége, társa-
dalmi, gazdasági és politikai 
reformjai meghatározták a 
következő évszázad magyar 
irányvonalát. Nem véletlen, 
hogy az 1956-os forradalom és 
szabadságharc legfontosabb 
iránytűje is az 1848-49-es küz-
delem lett. Mindezt érdemes 
tudatosítani magunkban újra 
és újra, így 2021. március 15-
én is. Tisztelet a bátraknak!

Ménes Andrea
polgármester

Kedves Lányok, Asszonyok, 
tisztelt Hölgyeim!

Teljes a diadal a halál fölött

Sok szeretettel köszöntöm 
Vámospércs hölgyeit Nőnap 
alkalmából. A Nőnap nekünk, 
férfiaknak nem szólhat más-
ról, csak egy dologról: a kö-
szönetről.  Kedves Hölgyeim! 
Önök az ünnep- és hétköz-
napok hősei, hiszen minden 
egyes nap éppúgy helytáll-
nak otthon, családi körben 
feleségként, anyaként, szülő-
ként; és a munkahelyen, ahol 
dolgoznak. A férfi életének 
alapját két nő határozza meg. 
Az első: az édesanya, a máso-
dik pedig az első szerelem. 

Évszázadok óta éneklik meg a 
költők, festők, írók, zenészek 
e két nőalakot, ki-ki a műfaja 
nyelvezetével, nálam szebben 
fejezve ki mindazt, amit leg-
belül érzünk és kimondani 
szeretnénk. Tartozunk nekik 
a gondoskodó türelmükért, az 
óvó szeretetükért, a megértő 
simogatásért, az önfeláldozó 
gondoskodásért, a tiszta ruhá-
ért, a finom ételért, a családi 
fészek melegéért. Ez a nap 
hivatalosan is a nőké. Amikor 
ma egy szál virággal vagy egy 
egész csokorral akarjuk mind-
azt elmondani, amit a többi 
364 nap számos alkalmával 
nem tettünk meg, nem biztos, 
hogy arra gondolunk, miért 
pont ez az a bizonyos nap.  
Magyarországon 1914-ben ün-
nepelték először március 8-án 
a nők napját. A tavasz első 
kedves ünnepét. S bármeny-
nyire megkopott már a nőnap 
eredeti üzenete, a szebbik ne-
met mindig érdemes volt és 
érdemes lesz ünnepelni. Mert 
ők hozzák életünkbe a tavaszt, 
a fényességet, ők jelentik szá-
munkra a napsütést, a rügy-
fakadást. Általuk és értük le-

szünk jobbak. Ők vigyáznak 
ránk fogantatásunktól kezd-
ve… Oly sok mindent köszön-
hetünk a nőknek! Először az 
édesanyánknak köszönjük 
azt, hogy vagyunk. A nőknek 
lehetünk hálásak az első, meg 
a következő, és a végső, a sírig 
tartó szerelemért. És a gyer-
mekeinkért. Ők teremtik meg 
az otthon melegét. Mert minél 
jobban szeretjük mi, férfiak 
a nőket, annál kedvesebbek 
lesznek hozzánk ők is. Ne fe-
ledkezzünk hát meg róluk 
ezen a szép tavaszi ünnepen. 
Köszöntsük őket egy szál vi-
rággal, mosollyal. És szeres-
sük őket tiszta szívvel! Kedves 
lányok, asszonyok! Kívánjuk, 
hogy legyenek mindig szépek, 
kedvesek és végtelenül boldo-
gok! S végezetül elárulok egy 
titkot is! A nő is olyan, mint 
egy virág. Minél több gondos-
kodást és törődést kap a párjá-
tól, annál szebb és sugárzóbb! 
Köszöntsük tehát őket, a nő-
ket bárhol is élnek a világban. 
Isten éltesse Önöket!

Somogyi László Gábor
alpolgármester

„Mert e romlandó testnek 
romolhatatlanságba kell 
öltöznie, és e halandónak 
halhatatlanságba. Amikor 
pedig ez a romlandó romol-
hatatlanságba öltözik, és ez 
a halandó halhatatlanságba 
öltözik, akkor teljesül be, ami 
meg van írva: „Teljes a diadal 
a halál fölött!”

(1Kor 15, 53-54)

Sok ember szereti a spor-
tot, a szurkolást, a kihívást és 
természetesen a győzelmet is. 
Jó érzés megtapasztalni, hogy 
nem volt hiábavaló az oda-
szánt idő, energia, a sok-sok 
lemondás, mert nyerni, célo-
kat elérni, álmokat beteljesíte-
ni felettébb csodálatos. 

Ha a történelem számos 
csatájára gondolunk, bizonyá-
ra hasonló érzésekről számol-
hatnának be az ellenség felett 
diadalt arató győztes seregek 
tagjai is. Akiknek bár voltak 
veszteségeik, áldozataik, sérü-
léseik, lelki sebeik, de a győze-
lem íze mindent feledtet. 

Így van ez a hitünkkel is. 
Isten seregében, gyülekeze-
tében vagyunk, ahol vannak 
veszteségek, lemondások, 

erőt próbáló küzdelmek, ima-
harcok. Ha szétnézünk a világ-
ban, mindenütt látunk valami 
borzalmat, istentelent, fájót. 
Életünk, hitünk, Istennek tett 
szolgálatunk oly kicsinynek 
és hiábavalónak tűnik… Mégis 
van kire tekintenünk. A Győz-
tesre, a diadalt aratóra, a halált 
legyőző, megváltó Krisztusra. 
Aki figyel, aggódik, szeret, ve-
zet, támogat, vigasztal, jelen 
van az életünkben. A harcok-
ban, az életért való küzdelem-
ben, a kórházban, a betegágy 
mellett, a gyászolók körében, 
a templomban és az utcán, a 
maszkok mögött és a szívek 
mélyén. És üzen. Üzeni, hogy 
nem hiábavaló a mi hitünk, 
nem hiábavaló engedelmes 
szolgálatunk. Mert „teljes a di-
adal a halál fölött!” 

Krisztus saját feltámadása 
által bennünket is a romolha-
tatlanságba, a halhatatlanság-
ba öltöztet. Nem az örök halál 
vár ránk, nem az örök pusztu-
lás, hanem egy számunkra fel-
foghatatlan, emberi szóval el-
mondhatatlan jó világ. Őseink 
nem véletlenül használták azt 
a gyönyörű kifejezést, hogy 
jobb létre szenderül valaki, 

aki hittel a szívében fejezi be 
a földi életet. Így érdemes élni 
és meghalni is. Hogy készülök 
az álmok beteljesülésére, az 
élet igazi céljának beteljesü-
lésére, a diadalra, melyet nem 
magamnak köszönhetek. Az 
Isten ajándéka ez számomra, 
hogy győztesnek mondhatom 
magam Krisztus halál feletti 
győzelmének köszönhetően. 

Győztesek vagyunk mind, 
akik hiszünk Benne, s életün-
ket naponként átadjuk neki. 
Jó érzés már itt a földi lét so-
rán megtapasztalni azt, hogy 
nem hiábavaló az odaszánt 
idő, energia, a sok-sok lemon-
dás, mert nyerni, a legfőbb 
célt elérni, álmokat betelje-
síteni felettébb csodálatos. 
Vannak veszteségeink, áldo-
zataink, sérülések, lelki sebek 
is, de a győzelem íze mindent 
feledtet. Krisztus velünk van. 
Feltámadt. Mi is feltámadunk. 
Áldott Húsvétot kívánok min-
denkinek, hogy mindnyájan 
érezhessük a győzelem ízét, s 
bizonyságot nyerjünk: „Teljes 
a diadal a halál fölött!”

Komor Csaba
református lelkipásztor



Februárban született:
Buglyó Dániel (Buglyó DáviD és nyakas erzséBet)

Márciusban született:
Csiki luCa (Csiki DáviD és HajDu Fruzsina)

Házasságkötés:
koCsis Barna és Barta juDit

katona róBert és vásárHelyi ilDikó

Akik már nincsenek közöttünk:
MeDve lajos

nagy antal

ráCz iMréné (ráCz Margit)

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Medve Lajos

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

Újabb család- és gazdaságvédelmi 
intézkedések

A gazdaság-újraindítási akciótervrészeként Magyarország Kor-
mánya újabb fiatalokat segítő és családvédelmi kedvezményeket 
fogadott el, amelyek a következők:

20 éves korig, 25 ezer forintos értékhatárig megtérítjük a ––
KRESZ-tanfolyam és KRESZ-vizsga díját.
A 35 év alattiak visszaigényelhetik a sikeres nyelvvizsga díját.––
Kedvezményes diákhitel-lehetőségeket kínálunk.––
2022-től elengedjük a 25 év alattiak személyi jövedelemadó-––
ját.

Bár a különleges helyzet nem teszi lehetővé a hagyományos 
versenyek megszervezését, tanulóinknak online formában lehe-
tőségük van megmérettetni magukat.

Szabó Lili (6.c) a Vörösmarty-emlékévhez kapcsolódóan a 
Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola által meghirdetett Vers-
ünnep elnevezésű Kárpát-medencei versenyre feltöltött videója 
alapján bejutott a verseny döntőjébe. Ezt már élő online kapcso-
lattal tartották meg, tehát a gyerekek kamera előtt szavalták el a 
kötelező Hymnust és a szabadon választott (Lili esetében Vörös-
marty Mihály: Az emberek) költeményt. Lili felkészítője Szabóné 
Tóth Andrea. A versenyzők nagyon magas színvonalú teljesít-
ményt nyújtottak, a szervezők éppen ezért a döntő szerkesztett 
felvételét nyilvánossá teszik a Vörösmarty-emlékév médiafelüle-
tein.

Rendszeresen küldjük diákjaink rajzait különböző pályázatok-
ra, ahol szép eredményeket érnek el. Ebben a hónapban Gyar-
mati Mira (5.b) alkotását a Vojtina Bábszínház által meghirdetett 
Télbúcsúztató mulatság című pályázaton családi belépővel jutal-
mazták. 

Kapcsolódtunk a városi maszkversenyhez is, melyre tanulóink 
szép számmal készítettek műveket. Szabó Anna (2.b), Kálucz Réka 
(3.b) és Gyarmati Mira (5.b) is díjazásban részesült. Felkészítők: 
Plaveczné Gábori Csilla, Csere Gabriella, Gyarmatiné Bereczki 
Noémi, Francz Vilmos Ákos.

A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyíradonyi 
Tagintézménye Bázisintézményi Pályázat keretében került sor az 
„Identity” – Az önismeret és személyiség fejlesztésének lehető-
ségei a közoktatás rendszerében című programsorozat márciusi 
programjának megvalósítására. Ezen a tréningen a szakszolgálat 
szakemberei által kiszűrt kiemelkedően tehetséges gyermekek, 
valamint az érdeklődő pedagógusok vehettek részt.

Az első és második osztályosok visszaköltözhettek a dombi 
iskolába. A gyerekek csillogó szemmel vették birtokba a telje-
sen átalakult, megszépült épületet. Sajnos egyelőre nem sokáig 
élvezhették, mivel a kormányrendelet értelmében március 8-tól 
a mi iskolánkban is bevezetésre került a tantermen kívüli digi-
tális oktatás. Előtte azonban még volt lehetőségünk egy hangu-
latos szabadtéri télbúcsúztatás megrendezésére. A 3.a és 3.b osz-
tály tanulói ötletes jelmezekben adták elő kis műsorukat: verset 
mondtak, kolompoltak, sőt egy boszorkánytáncot is eljártak. (Fel-
készítők: Ludmanné Németh Marianna, Nagyné Pesti Gyöngyi). 
Ezt követően minden gyermek belerakhatta egy edénybe azt a 
papírt, amelyre felírta azokat a rossz dolgokat, melyektől örökre 
el szeretne búcsúzni. A kiszebáb zsebeit jól kitömtük ezekkel a 
papírokkal, majd hangos kiabálás, kolompolás, táncolás közepet-
te elégettük. Reméljük, őseink hagyományát követve nekünk is 
sikerült elűznünk a telet és vele együtt az összes rossz dolgot az 
életünkből.

Tankáné Antal Irén

i s k o l A i  h í r e k

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Nagy aNtaL

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Rácz IMRéNé (Rácz MaRgIt)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Felkészül a Szőlős utca
Vámospércs Városi Önkormányzat idén is pályázik a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért 
felelős miniszter által meghirdetett „Önkormányzati feladatel-
látást szolgáló fejlesztések támogatása” címet viselő pályázati 
felhívás „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” jogcímre. 
A pályázat célja: a települési önkormányzat közigazgatási te-
rületén és tulajdonában lévő szilárd burkolatú út, híd, járda 
felújítása, karbantartása. Vagyis pályázni – a közhiedelemmel 
ellentétben – csak a már aszfaltburkolattal rendelkező utak fel-
újítására lehetséges. Az évente egy alkalommal kiírt pályázatra 
a szakmai ajánlások tükrében a Szőlős utcát nomináljuk, bízva 
abban, hogy megvalósulhat az utca aszfaltburkolatának teljes 
felújítása, az útpadka stabilizálása és a vízelvezetés 475 méter 
hosszúságban. A miniszteri döntésnek 2021. június 30-ig kell 
megszületnie. Önkormányzatunk eddig több ízben pályázott 
sikerrel a minisztériumnál, a sikeres pályázat eredményeként 
valósulhatott meg a Hajnal, Görgey, Kiss, Móricz Zsigmond, 
Váci, Bartók, József Attila, Iskola és a Petőfi utcák felújítása, a 
közeljövőben pedig a Pacsirta és a Patika utcák korszerűsítése 
történik meg.

Tájékoztatás
Kedves Vámospércsiek!

Megérkezett a kormányrendelet, amely a március 8.-tól ér-
vényes szigorítások részleteit tartalmazza. A szigorítás fontos 
eleme, hogy a korábbi 484/2020. kormányrendelet az új szabá-
lyokkal kiegészítve alkalmazandó, tehát a korábbi szabályok 
hatályban maradnak, főleg a kijárási tilalomra vonatkozó ren-
delkezések, valamint a temetéseket 50 főben maximalizáló, az 
esküvőket 10 főben maximalizáló korlátozások, a rendezvényti-
lalom, gyülekezési tilalom.

Fontos a kötelező maszkviselés, amely alól hatéves kor alatt ––
és az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve 
az autizmus spektrumzavarral élő személy lehet csak kivé-
tel. 
Sporttevékenység maszk nélkül egyénileg, vagy hozzátarto-––
zóval 1,5 m távolságtartással végezhető. 
Élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, drogériák, higiéniai ter-––
mékeket árusító üzletek, mezőgazdasági tevékenységgel, 
építőiparral kapcsolatos termékeket árusító üzletek, tra-
fikok, benzinkutak tarthatnak nyitva, minden egyéb zárva 
lesz. Vendéglátóhelyek elvitellel továbbra is dolgozhatnak.
A szolgáltató szektort illetően főszabály a zárva tartás, azon-––
ban pár kivétel megengedett: pénzügyi szolgáltatások, a 
közlekedési és a szállítási szolgáltatás, a magánegészségügyi 
szolgáltatás, a szociális szolgáltatás, a postai, a csomagkül-
dő és a házhozszállítási szolgáltatás, a totózó és lottózó 
szolgáltatás, a járműszerviz szolgáltatás, a mezőgazdasági 
és iparigép-szerviz szolgáltatás, a háztartásigép-szerviz szol-
gáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás, az informatikai, 
a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás, a temetkezé-
si szolgáltatás, az állategészségügyi szolgáltatás, az állat-, 
növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi 
szolgáltatás, az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás, a köz-
étkeztetési szolgáltatás, az állattenyésztési szolgáltatás, az 
ügyvédi szolgáltatás, a biztonsági szolgáltatás, az épületüze-
meltetési és irodai szolgáltatás, a járműkölcsönzési és a gép-
kölcsönzési szolgáltatás és a mosási és tisztítási szolgáltatás 
céljára szolgáló helyiség vagy helyszín.
Az óvodában rendkívüli szünet, míg az iskolában digitális ––
tanrend lesz. Az óvodában és iskolában felügyelet csak ki-
vételes esetben tartható. Az étkezéseket a továbbiakban is 
biztosítjuk, az igényeket intézményvezetők mérik fel!
Településünk közterei látogathatóak, a köztereken kérek ––
mindenkit, hogy a távolságtartás szabályait lehetőség sze-
rint tartsa be, illetve minimalizálja a társas érintkezéseket.
Intézményeinkben az ügyfélforgalom szünetel az elkövetke-––
ző két hétben, azonban telefonon és elektronikus formában 
minden kollégánk a korábban kiadott elérhetőségeken elér-
hető, intézményeikben ügyeleti rendszer fog működni.
A háziorvosi és szakorvosi rendelések az eddigi rend szerint ––
továbbra is igénybe vehetők!

Tudom, hogy nem lesznek egyszerűek az előttünk álló hetek, 
de mindenkit arra kérek, hogy kezelje felelősséggel és türelem-
mel ezen időszakot, annak reményében, hogy rövidesen min-
den visszaállhat majd a rendes kerékvágásba! Köszönöm min-
den kedves lakosunk megértését és a türelmét!

Ménes Andrea
polgármester

Közérdekű telefonszámok
Receptfelíratás: Dr. Suba László elérhetősége: 06-52-210-018;
 Dr. Horváth Miklós elérhetőségei: 06-52-252-827,
  06-30-8790070
Vámospércsi Kormányablak Okmányirodája: 06-52-210-001
Szennyvíz szippantás: 06-20-268-5119 (munkanapokon 8 óra 
és 16 óra között)

Tájékoztatás az ebtartás szabályairól
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény 5.§ (1) bekezdése értelmében az állattartó gondoskodni 
köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szaksze-
rű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. 

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. ren-
delet alapján, aki az állatok védelmére és kíméletére vonatkozó 
jogszabály rendelkezéseit megsérti, állatvédelmi bírságot köteles 
fizetni. Az állatvédelmi bírság alapösszege kedvtelésből tartott ál-
lat esetén 75.000 Ft, mely összeg a jogszabályban meghatározott 
szorzók szerint növelhető. A bírság megfizetése nem mentesít 
más jogkövetkezmények alól.

Az állatvédelmi hatóság az állattartásra vonatkozó szabályok 
megsértése esetén az állattartót az állat megfelelő és biztonságos 
elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása érdekében 
meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti továbbá 
az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén az 
állattartót meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy 
abbahagyására kötelezheti az állatok védelme érdekében.

A 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet 17.B.§ (10) bekezdése ér-
telmében a négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel 
(chip) megjelölve tartható. A jegyző és a szolgáltató állatorvos a 
4 hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről köteles 
jelentést tenni a járási állategészségügyi hatóság felé.

Városunkban is jelentős gondot okoznak a közterületen kó-
borló ebek. Ez nem minden esetben kóbor ebet jelent, hanem 
több esetben az ebek gazdái nem gondoskodnak arról, hogy az eb 
a tartás helyét ne hagyhassa el.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysér-
tési nyilvántartásról szóló 2012. évi II. törvény 193.§ (1) bekezdé-
se értelmében, aki a felügyelete alatt álló kutyát a település bel-
területén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni 
hagyja szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárás lefolytatása 
a rendőrség hatáskörébe tartozik.

Ha nem ismert a kutya gazdája az önkormányzat feladata a kó-
bor ebek befogása és elszállítása a város közterületéiről. Erre az 
Egyeki önkormányzattal megkötött szerződés alapján van lehe-
tőségünk. 

A fentiekre tekintettel kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a fen-
ti jogkövetkezmények elkerülése érdekében gondoskodjanak az 
ebek megfelelő, biztonságos elhelyezéséről, szökésük megakadá-
lyozásáról.

Kanyóné Papp Klára
jegyző

A Debreceni Vízmű Zrt. közleménye

Tisztelt Felhasználóink, Partnereink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy tekintettel a járványügyi helyzetre 

személyes ügyfélszolgálatunkat, információs irodáinkat 
ideiglenesen bezárjuk 2021.03.08-tól.

Javasoljuk elektronikus csatornán keressék Társaságunkat mé-
rőállás bejelentéseikkel, megrendeléseikkel, értesítési cím, illet-
ve a felhasználó személyében történő változás esetén, számlával, 
folyószámlával, egyéb bejelentéssel kapcsolatosan. 

Ügyfélszolgálatunk telefonos elérhetősége: + 36 52 513 506. 
Levelezési címünk: Debreceni Vízmű Zrt. 4001 Debrecen, Pf: 
88. Mérőállás bejelenthető továbbá automata telefonos rendsze-
rünkön: +36 52 534-482, +36 52 534-483. Számláit az alábbi mó-
dokon fizetheti: átutalással, csoportos beszedési megbízással, 
bankkártyás fizetéssel portálunkon, iCsekk alkalmazással (QR 
kód), készpénzátutalási megbízással (csekk). Hibabejelentés te-
lefonszáma: +36 52 513 536, e-mail címe: diszpecser@debreceni-
vizmu.hu 
Megértésüket, együttműködésüket köszönjük!

Debreceni Vízmű Zrt.

Tisztelt Szülők!

Március 8-tól március 31-ig tantermen kívüli digitális oktatás 
keretében folyik az oktató-nevelő munka. A tavaszi szünet április 
1-től április 6-ig tart.

Iskolánk minden egyes tanulójának biztosított a különleges 
helyzetben az órák tananyagainak átadása, megismerése a to-
vábbhaladás érdekében.

Az étkezés a szülői igények alapján biztosított Vámospércs Vá-
rosi Önkormányzat Élelmezési Intézmény által. További igényük-
kel, illetve lemondással kapcsolatban kérjük az élelmezésvezetőt 
keressék!

Gyarmati Attila Mihály
intézményvezető

Segítségnyújtás
Tisztelt Vámospércsi Lakosok! Hazánkban 2020 decembere 

óta lehetőség nyílik a koronavírus elleni oltás igénylésére. Az 
igénylás internetes regisztrációhoz kötött (a nyugdíjasok ta-
valy év végén papíralapú regisztrációs lapot kaptak). Család és 
Gyermekjóléti Szolgálatunk segítséget nyújt minden hozzánk 
fordulónak az oltáshoz szükséges regisztrációban (e-mail-cím el-
készítése, regisztrálás, információnyújtás), mely csak pár percet 
vesz igénybe. Amennyiben szeretné beoltatni magát, de nincs 
lehetősége az adminisztráció elvégzésére, keressen minket bát-
ran hétköznapokon, munkaidőben (hétfőtől csütörtökig 8 órától 
16 óráig, pénteken 8 órától 13:30-ig) a Vámospércsi Kistérségi 
Járóbeteg Rendelőintézet épületében található irodánkban! Kér-
jük, legyenek szívesek magukkal hozni TAJ-kártyájukat és sze-
mélyigazolványukat! 

Vinczéné Gáll Anikó 
intézményvezető



Vórincsák Vivien a Kyo 
Hungária SE legeredménye-
sebb utánpótlás versenyzőjé-
vé vált. A vámospércsi lány 
az elmúlt években 33-szor állt 
a dobogón hazai és nemzet-
közi versenyeken! A karate 
varázsáról, a küzdősport vi-
lágáról, a kezdetekről és a re-
ményteljes jövőről kérdeztük.

Vámospércsi Hírek: 
Legutóbb az utánpótlás ma-
gyar bajnokságon, a XXIII. 
Bushido Kupán diadalmas-
kodtál Budapesten tavaly 
ősszel. De lépjünk néhányat 
hátra először. Mióta karaté-
zol? Mi ragadott meg ebben a 
sportban?

Vórincsák Vivien: Ősszel 
lesz hat éve, hogy karatézom. 
Ez idő alatt sok oldalát ismer-
tem meg ennek a sportnak, 
de ami már az elején megraga-
dott, az a küzdelem volt. 

Vámospércsi Hírek: 
Mennyit edzel és hogyan kell 
elképzelni egy edzést? Mik a 
kedvenc technikáid, fogása-
id?

Vórincsák Vivien: Álta-
lában hetente háromszor, de 
versenyidőszakban négyszer is 
szoktam edzeni. Ezek mindig 
egy alapos átmozgatással kez-
dődnek, ezt páros gyakorlatok 
vagy pajzs munka követi, vé-

gül küzdelmekkel 
zárunk. Kedvenc 
technikáim közé 
tartozik a köríves 
rúgás és a felütés. 

Vámospércsi 
Hírek: Hogyan 
tudsz egyensúlyt 
találni a tanulás 
és a sport között? 
Egyik segíti, moti-
válja a másikat? 
A sport igényelte 
koncentrációt, le-
leményességet a 
tanulás során is 
hasznosítod?

Vórincsák Vi-
vien: Szerintem 
nagyban befo-
lyásolja, ugyanis 
amikor már szelle-
mileg elfáradok és 
elmegyek edzésre, 
kitisztul a fejem 
és jobban tudok 
koncentrálni a ta-
nulásra. Talán ver-
senyidőszakban 
egy kicsit nehe-
zebb, mert fontos 
számomra, hogy 

mind a kettőben a lehető leg-
jobban teljesítsek. 

Vámospércsi Hírek: Mely 
eredményeidre vagy a leg-
büszkébb?

Vórincsák Vivien: Min-
den eredményemre nagyon 
büszke vagyok, de amire a 
legjobban, az az egyik nemzet-
közi versenyen elért második 
helyezés, ugyanis nagy dicső-
ségnek tartom, hogy kijutot-
tam, és más országok legjobb-
jaival küzdhettem. Ezt mind 
az edzőimnek köszönhetem, 
Sensei Tokaji Norbertnek és 
Sensei Kovács Mihálynak.

Vámospércsi Hírek: 
Bruce Lee írja a következőket: 
„Nagy hiba előre számítgatni 
egy küzdelem kimenetelét, 
nem arra kell gondolnunk, 
hogy vajon győzünk-e, vagy 
sem. Hagyjuk a dolgokat ter-
mészetesen folyni. A mi fel-
adatunk, hogy ütünk a meg-
felelő pillanatban.” Te mit 
érzel, amikor a küzdőtérre 
lépsz és szemben állsz az el-
lenfeleddel? 

Vórincsák Vivien: Olyan-
kor minden más megszűnik 
körülöttem, és csak az lebeg 
előttem, hogy jobb legyek az 
ellenfelemnél. 

Vámospércsi Hírek: Lelki 
szemeimmel már a címeres 
karateruhában látlak a válo-
gatott tagjaként. Hol szeretnél 
tartani tíz év múlva? Érdekel-
ne a versenysport a későbbi-
ekben is?

Vórincsák Vivien: To-
vábbra is szeretném folytatni a 
versenyzést és újabb sikereket 
elérni. A jövőben a magyar vá-
logatott tagjaként ki szeretnék 
jutni az Európa-bajnokságra.

„Csak az lebeg előttem,
hogy jobb legyek” Lassan telnek a napok, hi-

deg van, hosszúak az esték – 
panaszkodunk nap mint nap. 
Különösen igaz ez a Szociális 
Szolgáltató Központ bentlaká-
sos intézményében. Igazi pró-
batételt jelent a COVID-vírus 
miatti, egy éve tartó elszige-
teltség a külvilágtól, elsősor-
ban a lakók, de nemkülönben 
a hozzátartozók, sőt dolgozó-
ink számára is.

A bentlakók átlagéletkora 
80 év, a legidősebb lakónk 96 
éves, tehát ha valaki, hát ők 
aztán már igazán sok jót és 
rosszat megtapasztalhattak 
életük során. Elmondásuk sze-
rint, ilyen helyzetekkel még 
ők sem találkoztak: gondolnak 
itt a migrációs folyamatokra, 
főként pedig a koronavírus 
okozta veszélyre. Próbálják 
megérteni, elfogadni a helyze-
tet, képben vannak, hisz szinte 
minden szobában van TV-ké-
szülék, így folyamatosan figye-
lik a fejleményeket. Aggódnak 
önmagukért, de még inkább 
szeretteikért, a gyermekekért 
és unokákért. Nehéz feledtet-
ni a mindennapi aggódást, de 
az intézmény dolgozói egyön-
tetűen mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy nap-
jaik vidámabban teljenek. Úgy 
a gondozók, mint a közfoglal-
koztatott dolgozók rengeteg 
napi teendőik mellett (ápolás-
gondozás, takarítás-fertőtlení-
tés) is igyekeznek beszélgetni, 
viccelődni velük. Nemrég sor 
került a koronavírus elleni vé-
dőoltás beadására is.

Természetesen a közeli hoz-
zátartozók a látogatási szabály-
zat szigorú betartása mellett 
látogathatják hozzátartozóikat, 
ami megnyugtató biztonságér-
zetet jelent számukra. Délelőtt 
és délután napi rendszeresség-
gel szabadidős foglalkozáso-
kat tartunk. Ezek alappillérei 
főként a felolvasás és az olva-
sottak közös feldolgozása, a kö-
tetlen beszélgetések, a régmúlt 
idők felidézése, az éneklés és 

a közös labdajátékok. Mivel 
sajnos a havonta beiktatott is-
tentiszteletek is elmaradnak, 
Komor Csaba református lelki-
pásztor segítségünkre sietett, és 
könyvek formájában nyújt lelki 
támaszt lakóinknak. Ezekből a 
könyvekből „Hogy örömhírrel 
induljon a nap” címmel, egy rö-
vid evangéliumot olvasunk fel 
minden foglalkozás kezdetén. A 
közelmúltban fejeztük be Móra 
Ferenc Kincskereső kisködmön 
című klasszikusát. Szívesen hall-
gatják lakóink a Képes Biblia 
példázatait, és nagy sikert arat-
nak a Mátyás királyt megidéző 
magyar népmesék is. Az inter-
aktivitást elősegítve beiktattuk 
a „Hogy volt régen?” elnevezésű 
múltidéző beszélgetéseket. Eze-
ken az alkalmakon a vidám régi 
sztorik hallatán nagyokat derü-
lünk, de bizony szomorú, fájdal-
mas, néha könnyeket fakasztó 
emlékek is feltörnek a múlt-
ból. Sokszor visszatérő téma az 
1956-os események felidézése, a 
beszolgáltatás, és „padláslesep-
rés” fájó emlékei. Meghatottan 
és jó szívvel emlékeznek vissza 
a Vámospércsen élt és innen el-
hurcolt zsidóságra, akik az ínsé-
ges időkben többször is kisegí-
tették a szegényebb családokat. 
Szívesen mesélnek a régi nép-
szokásokról, hagyományokról, 
a fonóról, a kenderáztatásról, a 

háznál tartott lakodalmakról, a 
disznótoros vacsorákról, a kö-
zös nagy szőlőszüretekről.

Kedves időtöltés a zsoltárok 
és mindenféle magyar dalok, 
népdalok énekelgetése. Ilyen-
kor a már oly sokat látott sze-
mek megifjodnak, és az évek 
során összegyűlt apróbb baráz-
dák is mintha kisimulnának. A 
bingózás, a dobókockás társas-
játékok, a kifestőzés, színezés 
a szemek romlása, vagy a gyen-
gülő kezek miatt sajnos már 
egyre kevesebbek időtöltése. 
Az ebédeltetés előtti – napi 
rendszerességgel megtartott 
tornán kívül – a foglalkozáson 
résztvevők további, a nyakat, 
kezet, ujjakat is megmozgató 
lazító, frissítő gyakorlatokon 
vehetnek részt. Az elmét ja-
vítják a különböző szóláncos 
játékok, találós kérdések. Nagy 
izgalommal készülünk a je-
les napokra, ünnepekre, de 
számontartjuk lakóink név- és 
születésnapját is.

Nos, ilyen elfoglaltságok 
mellett várjuk a kijárási és láto-
gatási tilalom teljes feloldását, 
valamint nagyon várjuk a ta-
vaszt, hogy végre minél többet 
tartózkodhassunk a szabad-
ban, mert mint tudjuk – az fél 
egészség.

Polgárné Nagy Elvira

Küzdünk a bezártsággal

2020. március 1.-től a 
vámospércsi 2. számú fel-
nőtt háziorvosi körzetben 
új szakember látja el a házi-
orvosi feladatokat. Dr. Hor-
váth Miklós nem ismeretlen 
a vámospércsi betegek előtt, 
hiszen számos alkalommal 
végzett helyettesítést a tele-
pülésen. Életéről, indíttatá-
sáról, orvosi hitvallásáról és 
a világjárvány okozta vész-
helyzetben való helytállásról 
kérdeztük. 

Vámospércsi Hírek: 
Mindig is orvos szeretett vol-
na lenni? Mikor döntött úgy, 
hogy orvosi egyetemre jelent-
kezik és emberek gyógyítá-
sára teszi fel az életét? Volt a 
családjában példaképe ebből 
a szempontból?

  
Horváth Miklós: Először 

is köszönöm a bemutatkozás 
lehetőségét. Az, hogy miért 
lettem orvos, fogós kérdés, 
mert gyerekként sosem volt 
meg bennem a vágy, hogy 
konkrétan elképzeljem ma-
gam orvosként. Az orvoslás 
mellett való döntés csak a gim-
názium utolsó egy-két évében 
körvonalazódott. Édesapám 
díszhaltenyésztéssel foglalko-
zott, így a természet, illetve a 
biológia mindig is közel állt 
hozzám. Lenyűgözött az élő-
világ, annak a működése, bár 
nem igazán az orvosláshoz 
szükséges ember biológia ér-
dekelt, hanem az állat- és a nö-
vényvilág. A gimnázium utolsó 
éveiben, amikor már dönteni 
kellett a hogyan továbbról, ak-
kor az orvoslás mellett döntöt-
tem. A döntésnek racionális 
okai is voltak. Akkor úgy láttuk 
a szüleimmel, hogy biológus-
ként vagy agrármérnökként 
nehezebben lehetne boldo-
gulni. A döntést az is segítette, 

hogy mind a két nővérem ak-
kor már az orvosi egyetemre 
járt, illetve az idősebbik már 
orvosként kezdett akkor dol-
gozni. Ez most is nagy segítség, 
mivel tudjuk egymást szakma-
ilag támogatni. Az a pillanat, 
hogy a gyógyításra tegyem fel 
az életem, már a diploma meg-
szerzése után jött el, amikor 
háziorvos rezidensként Nyír-
egyházán Fekete Laci bácsi, 
a háziorvos-mentorom, Mes-
terem mellé kerültem, akitől 
láttam, hogy hogyan lehet jó 
háziorvosnak lenni – megsze-
rettem a szakmát.

Vámospércsi Hírek: 
Doktor Úr az elmúlt két év-
ben többször helyettesített 
Vámospércsen. Milyen elvá-
rásokkal és tervekkel érkezett 
városunkba? Milyen tapasz-
talatokról számolhat be ebből 
az időszakból?

Horváth Miklós: A helyet-
tesítés lehetőséget adott arra, 
hogy szerezzek egy képet ar-
ról, hogyan zajlik a munka a 
vámosprécsi körzetben, ami 
számomra pozitív volt. Az el-
múlt két évben több helyen 
és városban is helyettesítet-
tem hosszabb-rövidebb ideig, 
de a vámospércsi körzet állt 
hozzám legközelebb, illetve 
hasonlított ahhoz a közeghez, 
amiben el tudtam képzelni 
azt, hogy továbbra is szeres-
sem a munkámat, és még 
sok évig tudjam ugyanazzal a 
lelkesedéssel végezni a napi 
feladatokat. A tervem, illetve 
saját magammal szemben az 
elvárásom, hogy a háziorvosi 
körzetet jó színvonalon és si-
keresen tudjam működtetni. 
A sikerességnél arra gondolok, 
hogy a betegeim minél tovább 
és minél jobb egészségi álla-
potban éljenek, és emellett 

elégedetten, de legalábbis jó 
érzéssel menjenek ki a rende-
lőből, vagy tegyék le a telefont 
egy-egy konzultáció után.

Vámospércsi Hírek: Mi 
az orvosi hitvallása? Milyen 
az ideális orvos-beteg kapcso-
lat?

Horváth Miklós: Most 
gondolkozom először azon, 
hogy mi is az orvosi hitval-
lásom. A mentős gyakorlati 
időszakban hangzott el az a 
mondat, hogy a beteget ellát-
juk gyógyszerrel és jó szóval. 
Talán ezt nevezném az orvosi 
hitvallásomnak. Tehát amel-
lett, hogy igyekezzek kiválasz-
tani a megfelelő terápiát vagy 
vizsgálatot a betegek panaszai-
ra, kicsit magyarázzam is meg, 
hogy mit és miért csinálok, 
illetve legyen néhány jó szó a 
beteghez, hozzátartozóhoz. És 
itt oda is érünk a másik kér-
déshez, hogy szerintem mi is 
az ideális orvos-beteg kapcso-
lat. Az egyetemen nekünk már 
azt tanították, hogy a beteget 
partnerként kell kezelni és ez 
így is van jól. Én csak javaslatot 
tudok tenni, hogy szerintem 
mi lenne a jó döntés, de a vizs-
gálatra nem én fogok elmenni, 
a gyógyszert nem én veszem 
be. Ezért is tartom fontosnak, 
hogy a betegeknek elmagya-
rázzuk azt, hogy mit és miért 
teszünk vagy javaslunk, mert 
értelmetlenül nem szívesen 
cselekszik az ember, de ha látja 
benne azt, hogy mi a cél, akkor 
könnyebben szánja rá magát. 
A betegért kell dolgoznunk, de 
nem lehet az akarata ellenére 
cselekedni. 

Vámospércsi Hírek: Ho-
gyan alakította át az életét és 
az orvosi praxist a pandémia? 
A betegek tudatosabbak, fi-

gyelmesebbek, fegyelmezet-
tebbek lettek a veszély közel-
ségében?

Horváth Miklós: Nagyon 
megváltozott minden, sokat 
gyorsult a rendelés, átáll-
tunk a távgyógyításra, illetve 
a pandémia miatt rengeteg 
plusz dokumentáció szakadt 
a nyakunkba. Már a járvány 
előtt is írtunk fel „szokásos” 
gyógyszereket személyes meg-
jelenés nélkül, de ha panasz 
volt, akkor személyes találko-
zásra került sor. Ennek volt 
egy nagy előnye: az, hogy lát-
juk a beteget. A kommuniká-
ció nem csak a beszédből áll, 
hanem van mimika, testtartás, 
tekintet, egy általános megje-
lenés, ami ad egy benyomást, 
véleményt. A telefonos kon-
zultáció során a betegek ügye-
sen elmondják, hogy mi a baj, 
mi és hol fáj, de nincs meg az 
a szavakkal leírhatatlan álta-
lános kép. A pozitív oldala az, 
hogy a betegek számára sokat 
könnyít eljutni az orvoshoz, 
nem kell a váróban ülni a töb-
bi beteggel együtt, mert elég 
felvenni a telefont és a legtöbb 
problémát meg is lehet így ol-
dani. Jelenleg a rendelőt két 
telefonon, illetve facebookon 
(messengeren) lehet elérni 
a személyes időpontra való 
megjelenésen kívül. Rohanó 
világban élünk, mindenki siet, 
szeretnénk, ha nem kellene 
várni. Igyekszünk mi is min-
dent minél hamarabb teljesíte-
ni, gyógyszert felírni, beutalót 
írni. Egyszerre nem egy, hanem 
3-4 beteget látunk el, és ebben 
nagy segítségem Szalontainé 
Kovács Kornélia, Nelli. A fe-
szített tempóban van, amikor 
kicsit elfáradunk, és arra, hogy 
mindenkihez legyen egy jó 
szó, már nem mindig marad 
energia. De törekednünk kell 

rá. A betegek a járvány miatt 
figyelmesebbek, tudatosabbak 
lettek, jobban vigyáznak ma-
gukra. Az idősekben félelem is 
kialakult, talán nem is ok nél-
kül. De az sokat segít, ha van 
kire támaszkodniuk (családra, 
barátokra, ismerősökre).

Vámospércsi Hírek: 
Vámospércsen is elkezdődött 
a vakcinabeadás. Bizalom-
mal viszonyulnak a helyiek 
az oltáshoz?

Horváth Miklós: Az oltá-
sok beadásának kezdetén volt 
némi bizonytalanság, hogy 
ki milyen vakcinát szeretne, 
de ez kezd változni. A hírek-
ből sok minden volt hallható: 
melyek a jók, melyek a nem 
jó vakcinák, ki és mit ajánl, de 
szerencsére most már kezd 
egy közös álláspont kialakul-
ni, ami segít megteremteni a 
bizalmat az emberekben az 
oltások iránt. A praxisunkban 
is folyik az oltás, de a bead-
ható oltások száma, a vakcina 
fajtája nem rajtunk múlik. A 
felettünk álló egészségügyi 
szervektől kész utasí-
tásokat kapunk, hogy 
adott mennyiségű és 
típusú vakcinával, 
milyen korcsoportot 
és mikor kell oltani, 
ezért is kérném a 
körzetünkbe tarto-
zókat, hogy legyenek 
türelemmel.

V á m o s p é r c s i 
Hírek: Mesélne hob-
bijairól, érdeklődési 
köreiről, kedves el-
foglaltságairól?

Horváth Miklós: 
A bevezetőben már 
említettem, hogy 
a természet lenyű-

göz. Minden ehhez kapcso-
lódó tevékenységet szeretek, 
a kertészkedéstől kezdve a 
kirándulásig. A halakkal való 
kapcsolat gyerekkorom óta 
mindig velem volt: segítettem 
a díszhaltenyésztésben, illetve 
– lévén, hogy a fancsikai tavak-
hoz közel laktunk – gyakran 
horgásztunk. Ezeket a számom-
ra kedves tevékenységeket 
tudnám a hobbimnak nevezni. 
A nagyapám még lovagolt és 
vadászott, egyszer talán sike-
rül a nyomdokaiba lépnem. 
Szeretnék köszönetet monda-
ni mindazoknak, akik bizalmat 
szavaztak, és akik támogattak 
abban, hogy Vámospércsen le-
hessek háziorvos.  Azon leszek, 
hogy segítsem a közösséget 
és meg tudjam szolgálni ezt a 
bizalmat. Ahogy a Mesterem 
mondta a bejelentkező új bete-
geinek, a problémájukkal úgy 
jöjjenek a rendelőbe, mintha 
hazajönnének. Most én va-
gyok itt az új bejelentkező, de 
én is ezt kérem, és igyekszem 
megteremteni azt a légkört a 
rendelőben, amiben minden-
ki otthon érezheti magát.

„Igyekszem megteremteni azt a légkört a rendelőben, amiben mindenki 
otthon érezheti magát”
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Online sajtótájékoztató ke-
retében mutatták be február 
17-én Nyíradonyban az épülő 
Látogatóközpont munkálatait 
és a látogatóközpont további 
komplex fejlesztését biztosító 
turisztikai projekt főbb eleme-
it. A sajtótájékoztatót Tasó Lász-
ló, a választókerület országgyű-
lési képviselője, Kres Tünde 
Tímea, a Gúth-Keled Termé-
szetvédelmi és Idegenforgalmi 
Közhasznú Egyesület elnöke és 
Könnyid László, a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség turizmus-
szakmai vezérigazgató-helyet-
tese tartották. A befejezés előtt 
álló Látogatóközpont fejleszté-

se olyan közösségi terek és szol-
gáltatások létrehozása, amely a 
családokat, minden korosztályt 
kiszolgálva a baráti és a szak-
mai közösségeket megismerte-
ti az Alföld legnagyobb erdő- és 
vadvilágát biztosító, kiemelke-
dő jelentőségű rekreációs po-
tenciált jelentő Gúthi erdővel 
és környezetével. A komplex 
fejlesztés bemutatja az erdő 
közjóléti funkcióból adódó 
előnyeit, élményközpontokkal 
gazdagítva és egységgé formál-
va meglévő turisztikai kínála-
tot, ráirányítva a figyelmet az 
erdő pihentető, energiát adó, 
de csak az emberrel teljes har-

móniájára. A turisztikai ágazat 
szenvedte el az egyik legna-
gyobb kiesést a koronavírus 
okozta világjárvány eddigi idő-
szakában. A választókerületben, 
a térségben és Debrecenben 
jelentős a szektorban dolgo-
zók aránya, az új munkahelye-
ket létrehozó és a meglévőket 
megerősítő fejlesztés fontos 
szerepet tölthet be a gazdaság 
újraindításának folyamatában. 
A projekt főbb elemei közé 
tartozik például fény- és me-
seerdő, látványtó, tanösvény, 
sportpálya, ifjúsági szálláshely, 
szálloda, vadmegfigyelőhelyek 
kialakítása.

Komplex turisztikai fejlesztés a 
járásközpontba

Mű a nyag fla kon, cso ki pa-
pír, sö rös ü veg, é tel hor dó, 
hasz nált pa pír zseb ken dő, 
nylonzacskó – néhány sze-
métfajta, amelyeknek kukák-
ban, szelektív tározókban 
és hulladékfeldolgozókban 
volna a helyük, nem közte-
reken, főként nem pedig a 
természetben. Sajnos nagyon 
elharapódzott az illegális sze-
metelés Vámospércs egyik át-
adás előtt álló attrakciójának, 
a marinkai pihenőövezetnek 
(jóléti park, tósétány, új piac, 

Létai-ér) a környékén. A terü-
let megtisztítása érdekében 
szervezett szemétgyűjtési 
akciót Vámospércs Városi 
Önkormányzat és a Pircsike 
Vámospércsi Közművelődé-
si Egyesület március 4-én. Az 
akció további célja volt, hogy 
a közös munkálkodás által az 
emberek törekedjenek a kör-
nyezettudatosabb életmódra. 
„Nyitottsággal, támogatással, 
ismeretátadással, figyelemfel-
hívással, közösségfejlesztéssel 
és személyes példamutatás-

sal tudunk egyről a kettőre 
haladni. A közfoglalkoztatott 
munkatársak és a helyi önkén-
tesek néhány óra alatt 25 zsák 
szemetet gyűjtöttek össze. 
Szívfacsaró volt látni a tóban 
tömegesen lebegő kétliteres 
sörösüvegeket, de hisszük, 
hogy ez a mostani kezdemé-
nyezés, amit időről-időre meg 
fogunk ismételni, eléri célját 
és a mindennapokban is oda-
figyelünk környezetünkre” 
– mondta lapunknak Ménes 
Andrea polgármester.

Tavaszi nagytakarítás a Marinkán!

Február 27-én lehullt a le-
pel, pontosabban felkerült a 
maszk a virtuális városi far-
sangi bál és maszk-szépségver-
seny résztvevőire. Vámospércs 
Városi Önkormányzat és a 
Pircsike Vámospércsi Közmű-
velődési Egyesület felhívására 
91 pályázó nevezett 100-tól 
több álarccal és jelmezzel. A 
pályaművek között helyet kap-
tak kidekorált sebészi masz-
kok, klasszikus papír arcmasz-
kok, monumentális maszkok, 
velencei maszkok, textil masz-
kok, valamint néhány anyag-
használatukban és ötletükben 

is rendhagyó arcfedők is. A 
maszkok jó része ötletesen és 
közvetlenül tükrözte viselője 
személyiségét, valós vagy vá-
gyott tulajdonságait, kedvenc 
motívumait, mesehőseit. Az ak-
cióval a szervezők a pandémia 
miatt elmaradt farsangi ren-
dezvényeket szerették volna 
pótolni, biztonságos körülmé-
nyek között, a digitális térben. 
A zsűri különböző kategóriák 
szerint rangsorolt. Legfiata-
labb pályázó kategóriában Var-
ga Alíz (3 éves), legötletesebb 
anyaghasználat kategóriában 
Kálucz Réka (9 éves) győzött.  

A legjobb ötlet Szabó Annát (2. 
osztály), a legjobb kompozíció 
pedig Gyarmati Mirát (11 éves), 
míg a legjobb felnőtt pályamű 
Nagy Anett Erikát (28 éves) 
dicséri. Okleveles dicséretben 
részesült két Vámospércsen 
kívüli pályázó: Kállai Mátyás 
(3. osztály, Bagamér) és Pál 
Csaba (4. osztály, Bagamér). A 
Vámospércsi Programkínáló 
facebook oldalon megtekint-
hető a teljes képgaléria, vala-
mint a maszk-szépségverseny 
ismeretterjesztő bejegyzései 
is a busókról, a velencei és a 
riói karneválról.

Virtuális farsangi bál és maszk-
szépségverseny

A karácsonyi termékcsalád 
(ünnephozó manók, textil ka-
rácsonyfadíszek) és a folyama-
tosan készített levendulás kol-

lekció (nyugtató és illatosító 
párnák, hímzett kötények, vá-
szonszatyrok) után és mellett 
újabb szezonális különlegessé-

gekkel készül a Start Helyi Ér-
tékteremtő Program keretein 
belül tevékenykedő, 10 fős var-
róbrigád. Szorgalmasan pörög-
nek a varrógépek, nyiszegnek 
az ollók, hímzőcérnával 
ékesülnek a vásznak a Tájház 
épületében. „Tojásfára való 
filctojásokkal, kikeleti ajtó-
koszorúkkal, hímzett húsvéti 
és tavaszi táskákkal, limitált 
kiadásban pedig horgolt nyu-
lakkal várjuk a tavaszi szezont. 
Amennyiben a járványügyi 
rendelkezések lehetővé teszik, 
a portékákat március 26-án 
(péntek) a délelőtti órákban 
árusítani is szeretnénk a Privát 
Max Áruház előtt” – nyilatkoz-
ta lapunknak Lengyelné Dobos 
Éva munkaügyi főelőadó. A 
magunk részéről bízunk ben-
ne, hogy idővel a Vámospércsi 
Varrományok egyre több helyi 
család otthonát díszítik majd. 

VV vagyis „Vámospércsi Varrományok”

2020 gyereknapján adtuk 
át a város megújuló főterének 
egyik kedves látványosságát, 
a Szabadpolc nevű köztéri 
kiskönyvtárat. A kiskönyvtár 
két, 30-40 könyv befogadá-
sára alkalmas fali tékából áll, 
a könyvek ingyenesen, hely-
ben használhatók. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy az elmúlt 
közel egy évben befogadta a 

Szabadpolcot a város, a legki-
sebb olvasók is nyitogatják az 
ajtaját, ha lenne rajta kilincs, 
azt mondhatnánk, egymásnak 
adják a kilincset. Azt is látjuk 
persze, hogy a Szabadpolc 
gyermekkönyv részlege meg-
csappant, számos kiadvány-
nak nyoma veszett, időszerű 
volna felfrissíteni. Éppen 
ezért örömmel és barátsággal 

fogadnánk jó állapotban lévő, 
gyerekeknek szóló, tehát a 
mondókáskönyvektől az ifjú-
sági regényekig ívelő – köny-
veket. Előre is köszönjük mind-
azoknak, akik a Szabadpolc 
támogatóivá válnak. A felaján-
lási szándékokat a vamospercs.
kulturalis@gmail.com címen 
vagy a 06-70-322-57-57-es tele-
fonszámon várjuk. 

Könyvtoborzó!


