
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 vámospércsi édes-
anyák, nagymamák, dédmamák, 
ükmamák – május első vasár-
napján Önöket ünnepeljük. 
Az édesanyákat, akik azáltal, 
hogy gyermeket hoztak világra, 

a legszebb és leg-
nehezebb hivatást 
vállalták magukra. 
Azért a legszebbet, 
mert nincs az Isten 
adta feladataink kö-
zött még egy olyan, 
amely ennyi szere-
tetet, örömet, büsz-
keséget és vigaszt 
tudjon nyújtani. 
És azért a legnehe-
zebbet, mert a sok 
jó mellett mindig 
ott az örökös aggo-
dalom, a féltés, a 
fájdalom és együtt-
érzés, amellyel 
gyermekeik lépteit 
követik a csecse-
mőkortól egészen 
a felnőttkor végé-
ig. Az egyház és az 
irodalom egyaránt 
szokott úgy fogal-

mazni, hogy a nő, aki gyermeket 
vállal, „édesanyává nemesedik”. 
Ez egy csodálatos kifejezés, 
amely a magyar nyelvnek kö-
szönhető. Én azt szeretném, ha 
Önök, kedves édesanyák, nagy-

mamák, dédmamák, ükmamák, 
életük minden percében tuda-
tában lennének annak, hogy 
azzal, hogy gyermeket hoztak 
a világra, hogy nevelték és se-
gítették őket életükben, hogy 
meghatározták számukra mi 
jó és mi a rossz, ezáltal az em-
beri feladatok legnemesebbét 
hajtották végre. Az anyával szü-
letésünkkor, igaz, megszűnik a 
legközvetlenebb fizikai kapcso-
lat, de ezt a lelki kötődés váltja 
fel ezer szállal, egy életen át. 
„Az anyák halhatatlanok. / Csak 
testet, arcot, alakot / váltanak; 
egyetlen halott / sincs közülük; 
fiatalok, / mint az idő. Újra szü-
letnek / minden gyermekkel; 
megöletnek / minden halottal 
– harmadnapra / feltámadnak, 
mire virradna.” – milyen külö-
nös olvasni Ratkó József sorait 
a Húsvét vigyázó, örömhozó 
közelségében. Hányan és há-
nyan próbálták megragadni az 
anyaság mibenlétét a kifejezés 
sokszólamúságával. Megpróbál-
ták versként felmutatni (Csoóri 
Sándor: Anyám fekete rózsa), 
szoborba önteni (Michelangelo 

Piétája), festményen színekbe 
fogadni (Boticelli: Madonna a 
kisdeddel), a zene szólamaiban 
felcsendíteni (Pergolesi: Stabat 
mater). Kosztolányi Dezső a tíz 
legszebb magyar szó egyikének 
választotta az anyát, de a másik 
kilenc is (láng, gyöngy, ősz, szűz, 
kard, csók, vér, szív, sír) mintha 
az anya, az anyai gondoskodás, 
féltés és áldozatvállalás bűvkör-
ében lobogna. Ugyancsak ő írja: 
„Reám raktad a gyöngeséged 
mázsás bilincseit”. 

Kedves édesanyák, nagyma-
mák! Anyák napja közeledtével 
édesanyák és gyermekek egyre 
izgatottabban várják ezt a napot. 
Még a legkisebbek szemében is 
látszik, hogy valami különleges 
ünnep következik. Az életet ün-
nepeljük. Nélkülük, édesanyák 
nélkül nem volna élet, nem len-
ne jövőnk, nem lennének érté-
keink. Az anyák ünneplése egy-
ben a születés, a gyermekek, a 
gyarapodás, a jövő ünneplése is. 
Önök a társadalom magját jelen-
tő család teremtői, működtetői. 
Az édesanyák nemcsak láthatat-
lanul, észrevétlenül hordozzák 

vállukon mindannyiunk lelki 
terheit, gondjait, de megterem-
tik azt a melegséget, otthont, el-
fogadást és befogadást, ami nél-
kül rideggé, igazi otthon nélkü-
livé válna ez a világ. Önök azok, 
akik igazán ismerik a legerősebb 
érzéseket: a legnagyobb boldog-
ságot és a legmélyebb fájdalmat 
is. Gondoljunk csak a Kisdedet 
fiatal anyaként, majd harminc-
két évvel később a keresztre fe-
szített Jézust meggyötört anya-
ként ölében tartó Máriára, aki 
egy személyben a legboldogabb 
és legfájdalmasabb anya.

Hiszem, hogy Vámospércsen 
jó gyermeknek lenni, jó gyer-
meket vállalni és jó anyának 
lenni. Az az Önkormányzatunk 
feladata, személy szerint az 
enyém is is, hogy olyan közös-
séget építsünk, ahol biztonság-
ban tudhatjuk a gyermekeinket. 
Ahol megvédhetjük az anyákat, 
időseinket, elesettjeinket. Ahol 
a közösség egymást támogató 
ereje megbonthatatlan. Ahol 
van lehetőség tanulni, nevelni, 
kikapcsolódni, egészségben 
megélni az életünket. Hiszem, 

hogy a magyar kormány minden 
eddigitől segítőbb családpoliti-
kája – benne városunk szociális 
rendeletével, fejlesztési tervei-
vel – ezt a célt szolgálja.

Május másodikán szeretet-
tel gondolunk azokra az édes-
anyákra, akik már nincsenek 
köztünk, azokra, akik velünk 
vannak és azokra, akik azzá lesz-
nek. A múlt, a jelen és a jövő 
édesanyái nem hálálkodást, 
kötelességteljesítést várnak el 
tőlünk, hanem megbecsülést 
és szeretetet. A járvány miatti 
vészhelyzet ugyan idén is meg-
tiltja a városi közösségben meg-
élt találkozást, de nem foszthat 
meg senkit az ünneptől, a mél-
tó megemlékezéstől. Szeren-
csére az érzéseinket nem kell 
karanténban tartanunk… Ha az 
édesanyámra gondolok, mindig 
felteszem magamnak a kérdést: 
le lehet-e írni a napfényt? A me-
legséget, erőt, vidámságot, ami 
belőle sugárzik? A fényt, meg 
lehet-e világítani…?

Ménes Andrea
polgármester

„Vámospércs utóbbi 15 éve, nyugodtan mondhatom, az elmúlt száz év legtermékenyebb időszaka volt”
Tasó László 2004 óta lát-

ja el térségünk képviseletét a 
magyar országgyűlésben. A 
képviselet szót azonnal kiegé-
szíthetjük az érdekképviselet 
kifejezéssel, hiszen karizmati-
kus személyisége, maximaliz-
musa, problémaérzékenysége 
és megoldókészsége maradan-
dó nyomot hagy a választó-
kerület településein. Érdemes 
kiemelnünk, hogy 2006 óta 
minden országgyűlési válasz-
táson bekerült a tíz legjobb vá-
lasztási eredményt elérő kép-
viselő közé Magyarországon.

Vámospércsi Hírek: Kép-
viselő Úr, mik voltak azok a 
térségünket érintő nagyobb 
volumenű projektek, amelyek-
re a legbüszkébb az elmúlt 16 
év tükrében? 

Tasó László: A telepü-
lések szemszögéből néz-
ve minden fejlesztés, ami a 
megtartóképességet erősíti, a 
szolgáltatások színvonalát javít-
ja és növeli adott helyen élők 
komfortérzetét nagyon fontos.  
Ezért, ha kiemelek néhányat, 
az nem sorrendet jelent, ha-
nem nagyobb számú érintet-
tet, vagyis több ember életére 
nézve hozott pozitív változást. 
A szakrendelők építése az 
egészségügyi ellátás területén 
kiemelkedő jelentőségű beru-
házások voltak, melyekhez kap-
csolódtak a mentőállomások 
Nyírábrányban, illetve lassan 
Nyíradonyban is, és a menté-
si pont Hajdúsámsonban. Az 
iskolák, óvodák, bölcsődék, 
szociális szolgáltatóhelyek, 
művelődési házak, szabadidős- 
és sportlétesítmények is nagy 
jelentőségű közösségmegtartó 
erővel bírnak. A közlekedés-
fejlesztés minden ága kiemelet 
figyelmet kap, kifejezetten 
fontos és szükségszerű a vá-
lasztókerület Debrecen-köz-
pontosságú volta miatt. Nagy-
ságrendjében a 471-e számú 
és a 48-as számú másodrendű 
főutak építése kiemelkedik, 
szorosan nyomában a települé-
seket összekötő utak mintegy 
80 százalékának felújítása, a 
Vámospércsen és Létavértesen 

megépült járóbetegellátók, a 
Nyíradonyi Harangi Imre Ren-
dezvénycsarnok és az épülő 
művelődési ház Vámospércsen, 
Nyírmártonfalvával együtt a 
szennyvízcsatornázás és tisztí-
tómű kiépítése, a szennyvízhá-
lózat II. üteme Hajdúhadházon 
és Tégláson, a teljes háló-
zat kiépítése Létavértesen, 
Bagamérban, Álmosdon, illetve 
a 6 települést érintő ivóvízháló-
zat korszerűsítése. Jelentős gaz-
daságfejlesztési beruházások 
jöttek létre Hajdúsámsonban, 
Nyíradonyban, Vámospércsen, 
több településen kaptak kima-
gasló összegű támogatásokat 
az agrárszektorban. Szerencsé-
re hosszan sorolhatnám azokat 
a néhány százmilliós „kisebb 
volumenű” beruházásokat, me-
lyekkel a nagyközségeink és a 
kisebb közösségek gyarapod-
tak, illetve a családok és a tér-
ségben élők erősödhettek meg 
az elmúlt 16 évben.

Vámospércsi Hírek: Ha 
Vámospércsre szűkítjük a fó-
kuszt, milyen jelentős előrelé-
pések történtek Ön szerint az 
elmúlt 10-15 évben? Betölti kis-
térségi szerepét, milyen irány-
ba léphetünk tovább?

Tasó László: Vámospércs 
utóbbi 15 éve, nyugodtan 
mondhatom, hogy az elmúlt 
száz év legtermékenyebb idő-
szaka volt, most vált valódi vá-
rossá és kistérségi központtá 
a település. A szakrendelő új-
rapozícionálta a várost, az inf-
rastruktúrája óriásit változott. 
A szennyvízhálózat kiépítése 
után kezdődhetett el a csapa-
dékvíz csatornázása, mely most 
vesz nagyobb lendületet, és az 
útépítések gyorsítása, ami most 
is kiemelt célja a városvezetés-
nek. Ezen a területen most már 
nagyobb forrásokat lehet moz-
gósítani, mert az egészségügyi, 
oktatási és szociális, valamint 
az igazgatási, illetve rövidesen 
a kulturális infrastruktúra te-
rületén óriási fejlődés történt. 
Járásközponti jogokkal rendel-
kező város lett Vámospércs, 
pontosan úgy történt, ahogyan 
ezt Ménes Andreával, a város 

polgármesterével megbeszél-
tük. Szeretném kiemelni, hogy 
kulcsfontosságú pillanat volt 
a település életében a pol-
gármesterré választása, mert 
onnantól kezdődhetett el az a 
fejlődési ütem, ami méltó egy 
hajdúvároshoz, illeszkedik a 
térségben elfoglalt és betöltött 
szerepéhez, illetve az itt élő 
szorgalmas emberek polgári 
mentalitásához. Gyarapodtak 
a vállalkozások, erősödtek a 
civil szervezetek és érezhetően 
növekedett a megtartó ereje 
Vámospércsnek. A pandémia 
előtti időszakban óriásit erő-
södött ez a közösség. A 48-as 
főút őszi befejezésével járó 
biztonságérzet növekedése, 
illetve a térséget Debrecennel 
és a nagyvilággal összekötő út 
használhatóságával járó kom-
fortérzet-változás tovább fogja 
erősíteni a település versenyké-
pességét. Nagyjából 25 percre a 
megyeszékhely központjától és 
a nemzetközi repülőtértől, 30 
percre az európai tranzitfor-
galom főáramlásától található 
Vámospércs. Reményeink sze-
rint 5 éven belül a teherfor-
galmat is bonyolítani képes 
nyírábrányi határátkelővel új 
perspektíva nyílik meg a térség 
előtt.

Vámospércsi Hírek: A 
következő Európai Uniós költ-
ségvetési ciklus (2021-2027) 
során mik lehetnek a válasz-
tókerület prioritásai, főbb fej-
lesztési elképzelései? Továbbá, 
mikkel lenne elégedett, miket 
látna szívesen, ha 2027-ben 
végigsétálna Vámospércsen?

Tasó László: A belterületi 
út és járdaépítések területén 
(is) polgármesternőtől ko-
moly feladatot kaptam, külön 
kormányzati támogatással 
is szeretnék a város segítsé-
gére lenni, vagyis utakat fo-
gunk aszfaltozni. Az említett 
csapadékvízcsatornázás, út- és 
járdaépítés, a városi tanuszoda 
felújítása és bővítése, a meg-
kezdett turisztikai beruházások 
folytatása, ifjúsági szálláshelyek 
építése, az impozáns többfunk-
ciós művelődési ház felújítása 

után a szabadidős centrum 
fejlesztése, a régóta tervezett 
új városközpont ütemezett 
kialakítása Vámospércsen ki-
emelt prioritást jelent. A vá-
lasztókerület több településén 
épül bölcsőde, kezdődik csapa-
dékvíz-elvezetési program, bel-
területi útépítés, járdaépítés, 
kerékpárutak építése, és itt ne 
feledkezzünk meg arról, hogy 
2024-ig kiépül a Panoráma út-
tól egészen a nyírábrányi határ-
átkelőig a hivatásforgalmú ke-
rékpárút. Tégláson térségi tan-
uszodát, Hajdúhadházon sport-
csarnokot, Hajdúsámsonban 
a belterületi útprogram után 
közösségi tereket építünk, 
Létavértesen bővítjük az ipari 
parkot, Nyíradonyban folytató-
dik a megkezdett turisztikai fej-
lesztés, épül a mentőállomás és 
a tűzoltólaktanya. Minden tele-
pülésnek megvan a fejlesztési 
programja és látok arra esélyt, 
hogy a Versenyképes Magyar-
országért Operatív Program 
forrásiból 9-10 milliárd forint, 
a közútfejlesztési programból 
15-20 milliárd forint, a gazda-
ságfejlesztési és innovációs 
alapokból 8-10 milliárd forint 
és a vidékfejlesztési források-
ból 10-15 milliárd forint, más 
alapokból mintegy további 10 
milliárd forint uniós és hazai 
forrás a választókerületben ke-
rüljön felhasználásra. Az Uniós 
ciklus végén, vagyis 2027-ben, 
Vámospércsen majd a megújult 
városi uszoda felé indulnék 
el az éppen nagyrendezvényt 
bonyolító, többfunkciós műve-
lődési ház udvaráról, a főtéren 
áthaladva mennénk polgár-
mesternővel a Hajdú Múzeum 
felé, tapasztalva, hogy a vártnál 
is jobban nőtt az átmenő forga-
lom, mióta megnyílt a nagyha-
tár. Elérkeznénk az új városköz-
pontba, ahol a szabadidőpark 
avatására és az elkészült új 
bérlakások átadására várnak 
bennünket. Közben odahallat-
szana a futballpályáról, hogy 
a megyei I. osztályban szerep-
lő Vámospércs és az NB-III-as 
Nyíradony kupameccsén 2-2 
az eredmény. A polgármester 

asszony közben folyamatosan 
tájékoztatna arról, hogy az ifjú-
sági szálláshelyek átadása lehet, 
hogy egybeesik az utolsó leasz-
faltozatlan vámospércsi utca 
jelképes átadásával, de nem 
tud máskor időt szakítani rá 
már a héten, mert itt vannak a 
Vámos Települések küldöttjei, 
továbbá a szlovák, a román és 
a magyar külügyminiszter. Ha 
ez, vagy hozzá hasonló lenne a 
forgatókönyv, nagyon örülnék, 
hálát adnék az Égieknek és a 
választópolgároknak bölcses-
ségükért.

Vámospércsi Hírek: A 
választókerület magába fog-
lalja Debrecen egy részét is. Az 
köztudott, hogy a cívisváros 
a legdinamikusabban fejlődő 
magyar települések közé tarto-
zik. Debrecen példaértékű fej-
lődése miként befolyásolja az 
agglomerációt? Alvóvárosok 
leszünk, vagy inkább a helyi 
értékek, identitások, önszerve-
ződések erősödését hozhatja el 
ez a fajta aranykor?

Tasó László: A megyeszék-
hely 25 kilométeres környe-
zetén belül van a választóke-
rület hat városi rangú tele-
pülése. Akkor van esélyünk a 
tovább növekedő debreceni 
befektetésekből profitálni, 
ha ki tudjuk épí-
teni a befektetők 
számára vonzó és 
választható ipari 
környezetet, és 
vállalkozásainkból 
többen lesznek 
képesek beszál-
lítóvá válni. A 
turisztikai ágazat-
ban tudunk még 
elérni sikereteket, 
de kiemelten fon-
tos, hogy javuljon 
a települések meg-
tar tó ké pes sé ge, és 
ne legyenek a la-
kók kényszerhely-
zetben a munka-
vállalás területén, 
tehát ne legyen 
kényszer beköl-
tözni csak a mun-
kahely megszer-

zése vagy megtartása miatt 
a megyeszékhelyre. Legyen 
jó és biztonságos a közleke-
dés, legyen magas színvonalú 
az alapellátás és valamennyi 
elérhető szolgáltatás, legye-
nek kulturális, szabadidős és 
sportlétesítmények, legyen jó 
és erős közösségi élet, összes-
ségében legyen szerethető és 
választható a hely, ahol élünk. 
Településeink legyenek ké-
pesek olyan vidéki életminő-
séget ajánlani a nagyvárosi 
embereknek, hogy tervezhe-
tő legyen oda a kiköltözés, 
illetve kézenfekvő a helyben 
maradás. Nehéz és rendkívül 
komoly erőfeszítéseket kell 
tennünk annak érdekében, 
hogy Debrecen és agglome-
rációja a következő évtizedeit 
egymást erősítve élje meg. A 
megyei jogú város polgármes-
tere, Papp László együttműkö-
dő és konstruktív partnerünk, 
látok esélyt arra, hogy ennek 
a szükségszerű, elkerülhetet-
len és ésszerű kapcsolódás-
nak sokkal többen legyenek a 
nyertesei. Ebben eddig is szá-
míthattam és ezután is öröm-
mel számítok Vámospércs 
lakóira, kiváló önkormányzati 
képviselőinkre és Ménes And-
rea polgármesterre.
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A n y A k ö n y v i  h í r e k

A Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola a Magyar 
Kultúra napja alkalmából rendezett megyei versmondó verse-
nyén három kis elsősünk is megmérettette magát. Az 1.b osztály 
tanulói, Fábián Laura, Zilahy Gergő és Gál Johanna szavalatát 
videófelvételen küldték be, mindhárman nagyon ügyesen szere-
peltek. Büszkék vagyunk arra, hogy Gál Johanna első általános is-
kolai versenyén egyből II. helyezést ért el. Felkészítő nevelő: Nagy 
Judit Ildikó.

Március 8. óta (április 19-ig) ismét tantermen kívüli digitális 
oktatás formájában dolgozik az iskolánk közössége. A gyerekek 
sokkal könnyebben fogadták az átállást, hisz tavaly már bizonyos 
rutint szereztek az online tanulás terén. Elsősorban a KRÉTA 
rendszeren keresztül folyik az oktatás, de a jelenléti online órák 
tartásához más szoftvereket is igénybe veszünk. Ezeken a „beje-
lentkezős órákon” szívesen vesznek részt tanulóink, hisz ebben 
a formában lehetőségük van a tantermi oktatáshoz hasonlóan 
kérdezni, tanári magyarázatokat hallani. Sajnos nem minden diá-
kunknak áll rendelkezésére megfelelő technikai háttér a digitális 
oktatáshoz, nekik nyomtatott formában juttatjuk el a tananyagot. 
Így minden tanulónknak lehetősége van a tananyag elsajátítására, 
a többiekkel együtt haladásra.

Az iskolában a nevelők a járványügyi szabályok betartása mel-
lett felügyeletet biztosítanak azon gyerekek számára, akiknek a 
szülei ezt igényelték az iskolák nyitásáig. Pedagógusaink a digitális 
oktatás mellett online továbbképzéseken is részt vesznek, melyek 
szakmai fejlődésüket, módszertani kultúrájuk színesítését segítik. 
A digitális időszak alatt az intézmény technikai dolgozói a tavaszi 
nagytakarítás mellett az épületek teljes fertőtlenítő nagytakarítá-
sát is elvégezték, hogy tanulóink majd tiszta, biztonságos környe-
zetbe térhessenek vissza az iskolába.

Tankáné Antal Irén

i s k o l A i  h í r e k
Megkezdődött a védelmi intézkedések 

fokozatos feloldása
Pintér Sándor belügyminiszter határozatában megállapította, 

hogy április 6-án, kedden beadták a 2,5 milliomodik koronavírus el-
leni védőoltást, amely a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldása 
első fokozatának feltétele volt. Így a feloldásokról szóló rendelet áp-
rilis 7-én, szerdán lépett hatályba. A legfontosabb változások a kö-
vetkezők: a kijárási tilalom az este 10 óra és reggel 5 óra közötti idő-
szakra módosul; az üzletek reggel 5 óra és este 9.30 között lehetnek 
nyitva. Az üzletek, köztük a március 8. óta zárva tartó üzletek újfajta, 
négyzetméter alapú szabályok mentén ugyan, de nyitva lehetnek. 
Átlagosan 10 négyzetméterenként egy vásárló lehet az üzletben az 
új szabályozás szerint. A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes 
védelmi intézkedések megszűnnek, így kinyithatnak a fodrászatok, 
kozmetikák és más szolgáltatók. A vendéglátóhelyiségek ugyanak-
kor továbbra sem nyithatnak ki normál üzemben, csak az ott dol-
gozók tartózkodhatnak ezekben az egységekben. Csak az elvitelre 
alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges 
időtartamig mehetnek be az éttermekbe a vendégek. A szállodák 
továbbra sem fogadhatnak vendégeket. A pedagógusok oltását kö-
vetően, az iskolák és óvodák április 19-én indultak újra.

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

rendelkező magánszemélyek (2017. évi CL. törvény 130. §-a alapján)
2021. március 31-ei állapot szerint

Adózó neve Adószám /
Adóazonosító jel Lakcím Adótartozás

összege/Ft/

Ásztai József 8378610314 4287 Vámospércs, Acsádi utca 7. 156 771
Id. Menyhért András 8363750972 4287 Vámospércs, Víg utca 5. 119 607
Balogh Attila 8351510106 4287 Vámospércs, Tulipán utca 85/A. 63 250
Tóth Szabolcs 8417804080 4287 Vámospércs, Báthori kert 0. 78 045

Poppelmajer János 8431901160 4287 Vámospércs, Víg utca 24. 56 070

Kozáp Sándor 8390520443 4287 Vámospércs, Tulipán utca 23. 74 884
Horváth Antal 8358600739 4287 Vámospércs, Acsádi utca 15. 54 200
Balogh Attila 8351510106 4287 Vámospércs, Tulipán utca 85/A 63 250
Balla Imre 8417985034 4287 Vámospércs, Bartók B. u. 11. 61 960
Balogh Imre 8397165088 4287 Vámospércs, Tóth Árpád u. 45. 51 580

Összesen: 779 617

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)
2021. március 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. 621 903
CSATI PÉKSÉG KFT. 26264514-2-09 4287 Vámospércs, Béke u. 5. 392 235
ERPETA KFT. 23938425-2-09 4287 Vámospércs, Arany János u. 29. 268 914

FUNDUS 2002 KFT. 12814422-2-09 4287 Vámospércs, Bocskai kert 
3055/9 hrsz. 372 000

Összesen: 1 655 052

Néhány gondolat a koronavírus elleni 
oltásokról

Kedves Vámospércsiek! Talán infektológusként elvárható tőlem, 
hogy állást foglaljak a koronavírus elleni oltásokkal kapcsolatban. 

Nagyon röviden: jelenleg az oltás adhat biztonságot. Eleinte csak 
azoknak, akik megkapták, később, ahogy egyre több ember kapja meg, 
az egész társadalomnak.

Maguk a védőoltások több száz éves múltra tekintenek vissza, a leg-
sikeresebb egészségügyi fejlesztéseknek számítanak, hiszen megelőz-
ni a bajt mindig hatékonyabb és biztonságosabb, mint kezelni, azaz 
futni az események után.

Amit általánosságban tudni kell a védőoltásokról, az elsősorban az, 
hogy bármilyen módon is váltják ki a védettséget, a hatás kifejlődésé-
hez idő kell: legalább 1, de sokszor inkább 2-3 hét. Ez alatt az idő alatt 
a szervezetünk megtanulja, hogyan ismerje fel azt az adott kórokozót, 
ami ellen az oltás van, és hogyan pusztítsa el hatékonyan, még mielőtt 
betegséget okozhatna, ha majd „élesben” találkozunk vele. Sok oltásból 
2-3 vagy még több oltás szükséges, főleg a hosszú távú védettség eléré-
séhez (a legtöbb gyerekkori oltást is sokszor kapjuk meg). 

Ha a koronavírus-vakcinákat nézem, 3 típus érhető el itthon je-
lenleg: mRNS (Pfizer, Moderna), adenovírus-vektor vakcinák (Astra, 
Sputnik és újabban a Janssen) és elölt teljes vírus (a Sinopharm nevű 
kínai). 

Az első csoportról (mRNS) van a legtöbb információ: ezek tűnnek 
a leghatékonyabbnak, és ezek adnak a leggyorsabban védettséget (ne-
kem már az első után is jó ellenanyag szintem volt). Itthon az egész-
ségügyi dolgozók ezt kapták (ez volt először elérhető), rajtuk kívül 
a legesendőbbeknek tartogatják. Egyre több adat szól amellett, hogy 
ezekkel való oltottság esetén elenyésző az esélye annak, hogy az oltot-
tak tünetmentesen megfertőzzenek másokat (a többi típusnál még 
nincs elegendő ismeretünk erre vonatkozóan, ezért kell az oltottaknak 
továbbra is maszkot hordani, távolságot tartani). Az oltottak 10-20%-
ánál jelentkezik az oltást követően ún. oltási reakció: a beadás helyén 
tapasztalt fájdalmon, izomlázon, pirosságon túl lehet hidegrázás, láz, 
levertség, fejfájás stb. Ez a reakció ártalmatlan és 0,5-1, maximum 2-3 
nap alatt magától elmúlik. (Ha 1-2 napnál tovább tart, akkor valószí-
nűleg nem oltási reakcióról van szó, hanem fertőzésről, ami NEM az 
oltás következménye, hanem attól függetlenül alakult ki még az oltás 
védőhatásának kifejlődése előtt. Ilyenkor COVID-tesztet érdemes kér-
ni.) A vektorvakcinák a vizsgálatokban kevesebb embernél alakítottak 
ki védettséget (62-92%), de a súlyos lefolyástól ezek is szinte biztosan 
megvédtek. Itt is viszonylag sok a beadást követő oltási reakció, de 
akiknek volt is, mind azt mondják, hogy inkább ez (fél napig), mint 
a COVID (hetekig). Az elölt teljes vírus vakcina (kínai) pedig egy-az-
egyben olyan, mint a magyar influenza oltás (Fluart3). Aki tehát azzal 
volt már oltva, nem kell, hogy tartson a kínaitól se. Ennél a hatékonyság 
alacsonyabb, az oltottaknak 50-80%-át képes megvédeni a betegségtől, 
és hosszabb idő is szükséges az immunitás (védettség) kialakulásához, 
az első oltás után még nem számíthatunk magas ellenanyag szintre. Ha 
hagyunk időt az immunrendszerünknek, hogy az oltás hatására kiala-
kítsa a védettséget, a súlyos betegségtől jelen ismereteink alapján ez is 
jó eséllyel megvéd.

Mivel minden nap COVID-osokat gyógyítok, higgyék el nekem: a 
COVID-ot elkapni orosz rulett még a fiatal egészségeseknek is. A bent 
fekvők között nagyon sok a 60-as, 70-es, 80-as években született, néha 
még a 90-esek (magyarul huszonévesek) is a kórházban kötnek ki, akár 
intenzív osztályon. Akik meggyógyulnak belőle, azoknál megint csak 
kiszámíthatatlan, hogy marad-e vissza valami hosszú távú következ-
mény: fáradékonyság, szívizomgyulladás, szívritmuszavar, tüdőhegese-
dés (fibrosis) vagy éppen hatalmas üreg a tüdőben, stroke, szívelégte-
lenség (akár a felsoroltak vagy mondjuk tüdőembólia miatt), ízületi 
gyulladás- fájdalom, szaglászavar stb. Szóval tényleg orosz rulett. 

Ezzel a kockázattal szemben áll az oltás kockázata. Ami legyünk 
őszinték: elhanyagolható. Oltási reakció, ahogy fentebb is írtam, vi-
szonylag gyakran fordul elő, de ezek hamar maguktól elmúlnak. Al-
lergiás reakciót bármi kiválthat, egy szem mogyoró vagy egy korty tej 
is, így az oltások is. Ennek legsúlyosabb formái a COVID-oltások ese-
tén is extrém ritkán fordulnak elő (3-11/1millió oltás), eddig minden 
ilyet sikeresen kezeltek. A kevésbé súlyosak megint csak eltörpülnek 
a COVID veszélyeivel szemben.  Újabban hallani a vektor vakcinákkal 
kapcsolatban a vérrögképződésről, mint lehetséges szövődményről. 
Az európai és az amerikai gyógyszerhatóság is vizsgálódik az ügyben, 
az eddigi eredmények alapján az ok-okozati összefüggés nem zárható 
ki, ugyanakkor ez a mellékhatás extrém ritka (1 millió oltásra 4 eset 
jut). Összehasonlításképpen ennek a kockázata hormonális fogamzás-
gátlók szedése vagy dohányzás esetén többszázszor, COVID elszenve-
dése esetén többezerszer magasabb.

Fontos tudni, hogy bár különböző mértékben, de a legtöbb oltás 
véd a jelenleg cirkuláló variánsokkal szemben is. A súlyos formáktól 
legalábbis nagy valószínűséggel mindenképpen. Ráadásul az új varián-
sok akkor tudnak kialakulni, ha jó sokszor szaporodik a vírus, magya-
rul, ha jó sok ember betegszik meg, és külön jó a vírusnak, ha egy-egy 
ember is jó sokáig beteg. Ez is a minél gyorsabb tömeges oltás mellett 
szól. Ha az derül majd ki, évente új oltás szükséges, hát megkapjuk azt 
is, ahogy pl. influenza ellen is, vagy 5-10 évente az agyhártyagyulladás 
stb. ellenieket is. 

Ahogy látjuk a járvány dinamikáját, aki nem lesz beoltva 
COVID ellen, az előbb-utóbb nagyon nagy valószínűséggel 
elkapja. A legfontosabb üzenet: a rendelőből kifelé jövet még ko-
rántsem vagyunk védettek, legalább 2-3 hét szükséges a védettség 
kialakulásához! Minél idősebb valaki, annál inkább a második 
oltást követő 2-3 hét után érezheti csak védettnek magát, a kí-
nai esetében pedig feltétlenül! Summa summarum, pillanatnyilag 
a legjobb esélyünk, ha minél gyorsabban minél többen be leszünk olt-
va. A megfelelő átoltottság eléréséig pedig marad az elővigyázatosság!

Vitális Eszter
infektológus

Óvodai beíratás
Tisztelt Szülők! A 2021/22-es nevelési évre szóló óvodai beíra-

tás időpontjai: 2021 május 7., valamint május 10., mind a két napon 
8 és 16 óra között. Helye: az óvoda titkársága. Kérem, hozzák ma-
gukkal gyermekük születési anyakönyvi kivonatát, oltási bizonyít-
ványát, TAJ kártyáját és lakcímkártyáját. Személyes beíratás esetén 
kérjük a járványügyi intézkedések betartását (szájmaszk viselése, 
kézfertőtlenítés, lázmérés) A 2021.  augusztus 31-ig harmadik 
életévüket betöltött gyerekek számára az óvodai nevelés 
kötelező! Azokat a gyerekeket, akik később töltik be a 3. életévü-
ket, előjegyzésbe vesszük és igény szerint a nevelési év során fo-
lyamatosan kapcsolódhatnak be az óvodai nevelésbe. A kihirde-
tett vészhelyzetre tekintettel a 2021/22-es nevelési évre nem csak 
személyes, hanem online úton történő beíratásra is lehetőség van. 
Ez esetben a vamosovi@gmail.com e-mail címre kérjük feltölteni 
jelentkezési szándékukat, valamint a beíratáshoz szükséges doku-
mentumokat.

Németh Jánosné
intézményvezető

Felhívás bölcsődés korú gyermekek 
szülei számára

A Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde várja azon szülők je-
lentkezését, akik a 2021/2022-es nevelési évre szeretnék igényelni 
a bölcsődei ellátást.

Bölcsődébe a gyerek legkorábban 20 hetes kortól vehető fel és 
3 éves koráig veheti igénybe az ellátást. Kivételt képez ez alól, ha 
a gyermek 3. életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi 
szintje alapján még nem érett óvodai nevelésre, óvodai jelentkezé-
sét az orvos nem javasolja. Ebben az esetben a gyermek 4. életévé-
ig maradhat bölcsődében.

A bölcsődei ellátás igénylésének feltételei:
a Gyvt.-ben foglaltak szerint a szülő/törvényes képviselő mun-•	
kavégzése (akár gyed, gyes mellett is), vagy keresőtevékenysé-
get folytatni kívánó szülő (a leendő munkáltatója által kitöltött 
foglalkoztatás szándéknyilatkozat benyújtásával.)
amennyiben a szülő munkaerőpiaci részvételt elősegítő prog-•	
ramban, vagy nappali rendszerű iskolai oktatásban, képzésben 
vesz részt
betegség vagy egyéb ok miatt a szülő gyermek napközbeni el-•	
látásáról nem tud gondoskodni, 
védőnői vagy orvosi javaslatra, a gyermek fejlődése érdeké-•	
ben
A jelentkezési lap átvehető személyesen a Vámospércsi Óvo-

da és Mini Bölcsődében az óvodai beiratkozás napján, 2021. má-
jus 7.-én vagy május 10-én, 8 és 16 óra között. Elérhetőségeink: 
Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde, 4287 Vámospércs Iskola u. 
4 , e-mail: vamosovi@gmail.com, telefonszámok: 06 52/210-026, 06 
20 559 37 38.

Tisztelt Szülők!
A Kormány a 145/2021. (III. 27.) Korm. rendeletével döntött a 

köznevelési intézményekben a rendes oktatásra törtnő visszaté-
résről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszünteté-
séről. 

Tájékoztatom, hogy Vámospércs Városi Önkormányzat Élel-
mezési Intézménye által a rendeletben meghatározott időponttól 
(2021. április 19., hétfő) a gyermekétkeztetés automatikusan meg-
rendelésre kerül azoknak, akiknek a tantermen kívüli digitális ok-
tatás, illetve a rendkívüli szünet bevezetését megelőzően is volt 
gyermekétkeztetése.

Amennyiben gyermeke a gyermekétkeztetést 2021. április 19. 
naptól nem kívánja igénybe venni, kérem, jelezze az oktatási/ne-
velési intézmény vagy az élelmezési intézmény munkatársának.

Tájékoztatom továbbá, hogy 2021. április 19. naptól a gyermek-
étkeztetés kizárólag az oktatási/nevelési intézményben megjelent 
gyermek részére kerül biztosításra, az ételek elvitelére, kiszállítá-
sára ettől a naptól már nincs lehetőség.

A tárgyhavi (és az esetlegesen megmaradt korábbi hónapok) 
étkezés térítési díjának készpénzben történő rendezésére 2021. 
április 20.-23. napokon biztosítunk lehetőséget. 

Felhívom a figyelmét, hogy e-mail címe megadásával a gyermek-
étkeztetés számláját, illetve egyenlegközlő kérésére elektronikus 
úton is meg tudjuk Önnek küldeni, mely azt követően átutalással 
is rendezhető.

Bálega Jánosné
intézményvezető

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

Máthé Sándor

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

tégláSi Ferenc

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

Katona MiKlósné
sz.: Fagyal Magdolna

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

BacSa Károly

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

KiSS Mihály JózSeF

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

Plávits MiKlósné
sz.: Bakó Magdolna

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

tóth sándorné
sz.: sándor ErzséBEt

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

UJhelyi gyUla

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

részvéttel osztoztak



Sándor Ákos, városunkban 
élő ifjú képzőművész duplá-
zott azzal, hogy 2019 után 
2020-ban is ő diadalmaskodott 

országos ex libris pályázatun-
kon. A rajzolás szeretetéről, 
kedvenc technikáiról, a mögöt-
te hagyott és az előtte álló évek-

ről is kérdeztük.
Vámospércsi 

Hírek: Emlékszel 
arra a képedre, 
ami az első fon-
tosabb visszaiga-
zolást jelentette 
számodra, hogy ér-
demes rajzolással 
foglalkoznod?

Sándor Ákos: 
Igazából amióta 
az eszemet tudom 
ez a hobbim, egy-
szerűen mindig is 
szerettem rajzolni. 
A rajz szeretete 
és környezetem 
(család, tanárok, 
ismerősök) bízta-
tása elég indok volt 
számomra, hogy ne 
hagyjam abba. Az 
első fontosabb visz-

szaigazolást talán az jelentette, 
amikor 10 évesen egy megyei 
rajzpályázaton első helyezett 
lettem (a téma a takarékosság 
volt). Egy másik, számomra 
fontos rajzot hatodik osztály-
ban készítettem – ez egy posz-
ter volt a 84’-es Terminátorról. 
Mivel ez volt az egyik kedvenc 
filmem, próbáltam minél jobb-
ra elkészíteni, a végeredmény 
pedig nekem is tetszett. Ezután 
mindinkább törekedtem arra, 
hogy a lehető legjobb tudásom 
szerint készítsem el rajzaimat.

Vámospércsi Hírek: Mi-
lyen technikákat részesítesz 
előnyben? Melyek a kedvence-
id? Törekszel saját stílusra? Ha 
igen, mik az ismertetőjegyeid?

Sándor Ákos: Sokáig sze-
rettem tussal, (akvarell) ceru-
zával dolgozni, később olajjal és 
akrillal is festettem; mindegyik 
technikával nagy örömmel al-
kottam. Az utóbbi években a di-
gitális technikát is alkalmazom, 
illetve ezt vegyítem a hagyomá-

nyos technikával. (Például a pa-
píron készült kontúrokat/váz-
latokat sokszor digitálisan szí-
nezem / dolgozom ki.) Egyebek 
mellett szeretek új dolgokat is 
kitalálni, és azokat lerajzolni, 
de kifejezetten nem törekszem 
saját stílusra, szerintem ez ön-
magától is kialakulhat.

Vámospércsi Hírek: Több 
nívós versenyen is eredménye-
sen szerepeltél az elmúlt évek 
során. Mely elismerésekre 
vagy a legbüszkébb?

Sándor Ákos: 2019-ben 
a Magyar Államkincstár által 
meghirdetett országos V. Mes-
terecset pályázaton a digitális 
alkotás kategóriában (5-18 éves 
korosztályban) első helyezést 
értem el. Szintén 2019-ben a 
Sock It to Me által kiírt Design-
a-Sock Contest globális pályá-
zatán –amelyre közel 10.000 
alkotás érkezett – az általam 
elkészített terv egyike lett a 12 
különdíjasnak. Mindkét rajz 
digitálisan készült, így mindez 

olyan tekintetben is visszajel-
zés volt számomra, hogy érde-
mes digitálisan is rajzolnom.

Vámospércsi Hírek: Az ex 
libriseid kiváló példái a kre-
atív megoldásoknak, a kom-
pozíció letisztultságának és 
a roppant precíz szerkesztés-
nek, arányismeretnek. Iskolai 
tanulmányaid során is tudod 
kamatoztatni ezeket a készsé-
geket? Ha jól tudom, érdekel a 
mérnöki pálya.

Sándor Ákos: Igen, érdekel 
a mérnöki pálya, a jövőben épí-
tészmérnök szeretnék lenni, 
és ugyebár ennél a szakmánál 
nem árt a rajzkészség, és egy-
fajta művészi látásmód. Továb-
bá jelenleg matematika-fizika 
tagozatra járok (a DE Kossuth 
Lajos Gyakorló Gimnáziuma és 
Ált. Iskolájában), szeretem is 
ezt a két tantárgyat, így kézen-
fekvőnek tűnik a választás.

Vámospércsi Hírek: Van-
nak olyan képző- és/vagy 
médiaművészek, akiknek a 

munkáit rendszeresen tanul-
mányozod?

Sándor Ákos: Tulajdonkép-
pen bármilyen nekem tetsző al-
kotásra, ami velem szembejön, 
szánok egy kis időt, próbálok 
tanulni és inspirálódni belőlük. 
Bár képeiket nem tanulmányo-
zom rendszeresen, de kedvelem 
Salvador Dali és Munkácsy Mi-
hály munkásságát.

Vámospércsi Hírek: Idén 
érettségizel, fontos vizsgák áll-
nak előtted, ráadásul nehezí-
tett terepen, pandémia idején 
kell helyt állnod. Legutóbb öt 
évvel ezelőtt készült beszélge-
tés veled a Vámospércsi Hírek-
ben, hol szeretnél tartani öt év 
múlva?

Sándor Ákos: Érettségi 
után a Debreceni Egyetem Épí-
tészmérnöki Tanszékén szeret-
ném folytatni tanulmányaimat. 
Úgy remélem 5 év múlva egye-
temi tanulmányaim vége felé 
leszek, és rövidesen diplomát 
szerzek.

Medgyesi Imrénét, városunk 
Apáczai Csere János-díjjal és 
Vámospércs Oktatásügyéért 
díjjal kitüntetett pedagógusát 
kértük meg arra, hogy idézze 
fel gyermekkori élményei kö-
zül azokat, amelyek pedagógu-
si pályaválasztását meghatároz-
ták, és hogy beszéljen nekünk 
a régi Vámospércs tavaszi jeles 
napjairól, ünnepeiről. Az idén 
75 éves tanítónő több mint 
négy évtizedes pályát tudhat 
maga mögött. Örömmel érte-
sültünk róla, hogy áprilistól 
ismét tanítani fog városunk ál-
talános iskolájában.

„Már az óvodás korom egyik 
élménye meghatározta, hogy 
pedagógus szeretnék lenni. 
Persze a meghatározó élményt 
ebben az esetben a kisgyer-
mek szemüvegén át kell érteni 
és nézni. Kedves óvó nénim, 
Bazsa néni jut eszembe, aki gye-
rekszeretetével nagy hatással 
volt ránk, nekem pedig különö-
sen imponált a megjelenése is, 
próbáltam utánozni. Egy csodá-
latos melltűt viselt, ami megba-
bonázott, és szépen elloptam az 
asztaláról, hazavittem, elástam a 
szőlőlugas első tőkéjénél. Bazsa 
néni az elkövetkező napokban 
finoman érdeklődött a szülők-
nél, nem látták-e a gyerekük-
nél az ékszert. Édesanyámat is 
kérdezte, én közben füleltem, 
és szegény anyám nemleges 
válaszára a legnagyobb ártat-
lansággal feleltem: de hiszen 
a melltűt én elástam! Lett is 
nagy kalamajka belőle otthon. 
Gyermeki tudatomban a mell-
tűt összekapcsoltam az óvónő-
séggel valahogyan, s mivel én 
is óvónő szerettem volna lenni, 
utánoztam, szükségem volt a 
melltűre. Az iskolás éveim sok 

kihívás elé állítottak. 1957-ben, 
a húgom születését követően 
édesanyánk lebénult, heten vol-
tunk testvérek, én a legidősebb, 
11 éves, mondanom sem kell, 
ez a tragédia nagyban megha-
tározta az akkori sorsomat. Pró-
báltam segíteni a családomnak, 
sütöttem, főztem, amit tudtam, 
mostam, gyakran hiányoztam 
az iskolapadból; volt, hogy egy 
hónapig sem tudtam menni. A 
tanító nénim, Molnár Erzsébet, 
látta, hogy milyen nehéz hely-
zetbe kerültünk, szeretett volna 
segíteni rajtunk, és bizony lejött 
hozzánk mosni… Nem szégyell-
te pedagógusként a szegényes 
kis ruhácskák súrolását. Nem 
olyan régen volt az osztályta-
lálkozónk, ő is el tudott jönni, 
már közel van a 90. születés-
napjához, beszéltünk néhány 
szót erről az időszakról is. Azt 
mondta, hogy ő is szegény csa-
ládból származott, át tudta érez-
ni a helyzetünket, látta, hogy 
mennyire szeretnék tanulni, 
és milyen akadályok tornyosul-
nak előttem. Ekkor határoztam 
el, hogy nem óvónéni, hanem 
tanító szeretnék lenni. Vágyott 
hivatásomat pedig, mondhatni 
viccesen, gyakorolni kezdtem. 
Szerettem a testvéreimmel fog-
lalkozni, olyannyira, hogy egy 
idő után már az utcában lakó 
gyerekeket is összegyűjtöttem, 
színelőadást csináltunk, éne-
keltünk, vásároltunk, de legin-
kább iskolásat játszottunk. Ter-
mészetesen mindig én voltam 
a tanító néni. Egyszer, mikor 
nem voltak körülöttem gyere-
kek, a hajas kukoricákat raktam 
magam köré, mintha babák 
lennének, őket tanítgattam. Bár 
pedagógussá szerettem volna 
válni, nem ment könnyen. A 

pályaválasztási időszak előtt 
álltunk, amikor a szüleim közöl-
ték, hogy nem tudnak taníttatni 
sajnos, nincs rá anyagi lehető-
ség. Ekkor Szepesváry András 
igazgató úr, életem akkori má-
sik kulcsfigurája, látogatást tett 
édesapámnál, meggyőzte, hogy 
engedjenek középiskolába, ő 
pedig megpróbál mentességet 
szerezni a kollégiumi díj fizeté-
se alól; vagy ha ez nem sikerül, ő 
vállalja a díj kifizetését. Később 
ez az igazgató úr szakfelügyelő 
lett, és mit ad Isten, egyszer ő 
jött ellenőrizni, éppen matema-
tika órát tartottam… 1967-ben 
ismertem meg a férjemet, ek-
kor költöztem Vámospércsre, 
a szülési szabadságot követően 
pedig nyugdíjazásomig itt taní-
tottam. Ha végig tekintek éle-
temnek ezen a felén, azt látom, 
hogy számos véletlen, megpró-
báltatás és sok jó ember segít-
ségének az összjátéka kellett 
ahhoz, hogy elvégezhessem a 
főiskolát. Vámospércsen, igaz 
kezdetben a férjem családján 
kívül nem ismertem senkit, jó 
közösség vett körül, szeretet-
re méltó, csodálatos emberek. 
Az utcánkban, a községben, az 
iskolában egyaránt afféle nagy-
családként éltünk. Pataki Béla 
bácsi szervezte a színjátszókört, 
nagy hagyománya volt a nő-
napnak, pedagógus napnak 
és természetesen a klasszikus 
népi és vallási ünnepeknek. 
Vámospércsen találkoztam elő-
ször a farsang farka nevű ese-
ménnyel, ami hamvazó szerda 
előtti vasárnaptól a rákövetkező 
kedd estig tartott, tehát mind-
összesen három napig. A férfi-
ak rőzsetüzet gyújtottak, a töb-
biek pedig eltáncolták, kiűzték 
a telet, a hideget, tréfálkoztunk, 

mulatságot csaptunk, megven-
dégeltük egymást, mindenki 
hozott valamit, amit sütött, 
főzött. A tavaszt pedig a kisze-
hajtással köszöntöttük virágva-
sárnapon, ciberelevest főztünk, 
pattogatott tengerit készítet-
tünk. Húsvétkor a locsolkodás 
kezdetben tradicionális mó-
don, vödör vízzel történt, meg 
is tapasztaltam a jó március végi 
kútvizes zuhét, majd az evolú-
ciós fejlődés során a rózsavíz 
következett, végül a kölnivíz. 
Jó szomszédasszonyom, Szabó 
néni tanított a tojásfestésre. 
Sötét színű hagymahéjat gyűj-
tött össze, abból főzött levet, 
a tojásra pedig petrezselyem 
levelet ragasztott, úgy márto-
gatta a rozsdaszín hagymalébe. 
Amikor megszáradtak a tojá-
sok szalonnahéjjal bedörzsölte 
őket, ettől lettek szép fényesek. 
Húsvét második napján, mint a 
hangyaboly, olyan volt a köze-
lünkben lévő tér, ahol most a 
Szőlős utcai játszótér található, 
hiszen összeszerelték a körhin-
tát, céllövöldét, egybegyűltek 
a fiatalok, a nénik, bácsik. Éle-
temben először itt ültem fel a 
körhintára, fiatalasszonyként. 
A Húsvét utáni első hétvégén, 
fehérvasárnapon fordult a koc-
ka, a lányok mentek tojást gyűj-
teni a fiús házakhoz. Húsvét és 
Pünkösd között komatálaztunk: 
a leendő keresztszülők fehér 
vagy hímzett textíliával letakart 
komatálat (egy üveg bor, perec, 
alma) vittek a születendő gyer-
mek szüleinek, közben a követ-
kező rigmust énekelték: „Koma-
tálat hoztam. / Föl is aranyoz-
tam. / Koma küldi komának. / 
Koma váltsa magának”. Ha jól 
emlékszem, a komatálazás szo-
kása kislány barátnők között is 

működött. A nagyobb lányok 
viszont inkább már a májusfa-
állítást várták epekedve. Tizen-
hat éves voltam, amikor az első 
májusfát kaptam. Az igazsághoz 
hozzátartozik, hogy apukám 
nem igazán örvendett, mert a 
fiúk, hogy a hatalmas, szalagos, 
krepp-papíros fát biztonságo-
san rögzíteni tudják, a kerítés 
alapját is megásták. Velem vi-
szont madarat lehetett fogatni, 
mert az utcánkban csak én kap-
tam. Édesanyám figyelmezte-
tett, a májusfás lányoknak köte-
lességük is van: amikor száradni 
kezdenek a levelek a fán, vendé-
gül kell látni a májusfaállítókat. 
A városban nagy esemény volt 
még a majális, megmozgatta a 
különböző generációkat. Az is-
kolások is felsorakoztak egytől 
nyolc osztályig. A pedagógu-
sok tornagyakorlatokat taní-
tottak be minden osztálynak 
külön-külön. Kis ruhácskákat 
csináltunk krepp-papírból, 
énekeltük az Árnyas erdőben 
szeretnék című 
májusi dalt, a 7-8. 
osztályos nagyfiúk 
gúlákat csináltak 
és egyéb extrém 
gyakorlatokat, a 
szülői sereg figyel-
métől is kísérve. A 
korabeli finomsá-
gok közül kiemel-
ném a vattacukrot, 
a csavart cukrot, 
nyalókát, krumpli-
cukrot, szörpöt. A 
népdalkör – amit 
a férfiak is szép 
számmal erősítet-
tek – gyönyörű 
dalcsokrokat adott 
elő citerazenével 
(kiemelném Peha 

Jucika néni és Korcsmárosné 
Erzsike szép hangját). Minden 
évben nagy volumenű volt a 
majális. Húsvét után pünkös-
di király- és királynőválasztást 
tartottunk, főként az iskolások 
között. A kis királynőt fátyollal 
letakarva vittük házról házra, ő 
pedig gránitkocka csokoládét, 
perecet, gyümölcsöt kapott. 
A környék híres szórakozási 
helye volt a vámospércsi Róna 
Étterem, ahol rendszeresen lép-
tek fel vendégművészek, pél-
dául Kállai Bori is énekelt, de 
fellépett a híres komikus Kabos 
László, Kiskabos is.

Végiggondolva az életemet, 
nagyon örülök, hogy pedagó-
gus lettem Vámospércsen. Azt 
éreztem, hogy mindig szink-
ronban voltam a gyerekekkel. 
Tiszteltem a tanítványaimat, 
mert mindegyikük egy külön 
egyéniség, egy igazi kis csoda. 
Mindegyikkel másként kell 
bánni. Az évek alatt a szemem 
előtt nyíltak ki.

Indul az új Európai Uniós 
költségvetési ciklus, aminek az 
első pályázatait idén fogják ki-
írni. Kovács Aport, a térségbeli 
önkormányzatok pályázatit 
kezelő Hajdúsági-Nyírségi Pá-
lyázatkezelő Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét kérdeztük a kilá-
tásokról, a megnyíló pályáza-
tok nyújtotta lehetőségekről.

Vámospércsi Hírek: Be-
érnek az előző költségvetési 
ciklus pályázatai, településün-
kön is több nagy projekt kerül 
átadásra a közeli jövőben, 
vállalkozóink is sikerrel mé-
rethették meg magukat, folya-
matosan voltak a bértámoga-
tási projektek is, ugyanakkor 
érdemes már mindenkinek 
az új ciklus felé is tekintenie. 
Ügyvezető Úr hogyan látja, 
általánosságban milyen típu-
sú pályázatra számíthatnak a 
vállalkozások?

Kovács Apor: Valóban jól 
érzékeli, a most lezáruló Uniós 
költségvetési ciklusban a ma-
gyar kormány kiemelt figyelmet 
fordított a gazdaságfejlesztés-
re, a helyi kkv-k támogatására, 
illetve a magyar mezőgazdaság 
versenyképességének növelé-
sére. Ennek eredményeképpen 

Vámospércsre is rekordösz-
szegű, összesen mintegy 2,2 
milliárd forint érkezett vissza 
nem térítendő támogatás for-
májában. A rendelkezésre álló 
tervezetekből az derül ki, hogy 
a kormány jövőben sem fog 
változtatni a fejlesztéspolitika 
fő céljain, így továbbra is jelen-
tős összegeket szán a magyar 
kis- és középvállalkozások fej-
lesztési elképzeléseinek támo-
gatására. Nagyon fontos pozitív 
változás, hogy a mezőgazdasági 
vállalkozások az eddigieknél is 
nagyobb volumenű támogatá-
sokra számíthatnak.

Vámospércsi Hírek: 
Melyek azok az ágazatok, 
vállalkozások, amelyeknek 
mindenképpen érdemes lesz 
megragadni a kínálkozó lehe-
tőségeket? 

Kovács Apor: Mind a gazda-
sági társaságok, mind a mező-
gazdasági vállalkozások számá-
ra lesznek elérhető pályázatok. 
A mezőgazdasági vállalkozások, 
családi gazdaságok, ősterme-
lők részére a Vidékfejlesztési 
Program keretében állattartó 
telepek korszerűsítésére, ül-
tetvénytelepítésre, terménytá-
rolók építésére, precíziós esz-

közök beszerzésére valamint 
kertészeti gépbeszerzésre, illet-
ve mezőgazdasági kisüzemek 
fejlesztésére lesz lehetőség a tá-
mogatások segítségével. A nem 
mezőgazdasági vállalkozások 
a GINOP és a GINOP PLUSZ 
programok keretében várható-
an új eszközök beszerzésére, 
technológiai korszerűsítésre, 
infrastrukturális fejlesztésre 
tudnak majd pályázni. 

Vámospércsi Hírek: Mi-
kor jelennek meg előrelátha-
tóan és mekkora összeggel a 
pályázatok?

Kovács Apor: Most úgy lát-
juk, hogy a mezőgazdasági pá-
lyázatok előkészítése előrébb 
tart, így azok kiírása 1-2 héten 
belül elkezdődhet, és folyamato-
san jelennek meg új pályázatok 
2021. I. félévében. Az elérhető 
támogatás nagysága nagyon szé-
les, pályázattól függően 5 millió-
tól több száz millió forintig ter-
jedhet, akár 100 %-os támogatási 
intenzitás mellett, de ez min-
den esetben egyedi értékelésre 
kerül a pályázó eredményeitől 
és vállalásai alapján. A gazdasági 
társaságok számára várhatóan 
május-június folyamán jelennek 
meg az első pályázatok. Egyre 

inkább jellemző, hogy a GINOP 
programokban az elérhető tá-
mogatás mértéke az alkalmazot-
tak számával mozog együtt, azaz 
minél több munkahely teremté-
se a támogatások célja. Mivel 
Vámospércs szabad vállalkozási 
zónába tartozó település, illet-
ve a komplex programmal fej-
lesztendő Nyíradonyi Járásban 
található, így akár 70%-os támo-
gatási intenzitást is elérhetnek a 
pályázó vállalkozások.

Vámospércsi Hírek: A 
Hajdúsági-Nyírségi Pályázat-
kezelő Nonprofit Kft – nevé-
ből adódóan és ahhoz híven 
– térségünk településeinek 
pályázatkezelését és projektje-
inek menedzselését végzi. Ho-
gyan látja, mennyire aktívak 
az önkormányzatok, milyen 
arányban sikerül forrásokat 
lehívni?

Kovács Apor: Hál’ Istennek 
a térség polgármesterei minden 
lehetséges alkalmat igyekeznek 
megragadni, hogy településeik 
számára fejlesztési forrásokat 
szerezzenek. Ezt bizonyítja, 
hogy ezidáig több mint 14 mil-
liárd forintnyi infrastrukturális 
fejlesztésekre fordítandó támo-
gatást nyertek el a 2014-20-as 

időszakban, a településfejlesz-
tési, vidékfejlesztési operatív 
programok vagy a Magyar Falu 
program keretében. Ezen kívül 
szintén nagyon jelentős, közel 
2 milliárd forint összegben va-
lósítanak meg humánerőforrás 
fejlesztési, továbbképzési prog-
ramokat a térség települései, 
konzorciumi formában az EFOP 
programok segítségével.  Mivel 
kiemelt figyelmet fordítunk a 
pályázatok előké-
szítésére, ezért a 
benyújtott pályáza-
tok 90-95 %-a pozi-
tív elbírálásban ré-
szesül. Vámospércs 
polgármestere, Mé-
nes Andrea kiemel-
kedően nagy fi-
gyelmet fordít arra, 
hogy minél több 
fejlesztés valósul-
jon meg a városban. 
A választókerület 
országgyűlési kép-
viselője, Tasó Lász-
ló támogatásának is 
köszönhetően a tér-
ségbeli városok kö-
zül Vámospércsre 
érkezett egy főre 
vetítve a legtöbb 

településfejlesztési támogatás. 
Bízunk benne, hogy a jövőben 
is hasonló hatékonyságról szá-
molhatunk be, jelenleg értéke-
lés alatt áll a 200 millió forint 
összköltségű csapadékvíz elve-
zetési pályázat, illetve folyamat-
ban van az előkészítése több 
más fejlesztésnek, köztük a jú-
niusban beadandó külterületi 
útfejlesztésre vonatkozó projekt 
javaslat anyaga is.

„A térség polgármesterei minden lehetséges alkalmat igyekeznek megragadni”

„Bármilyen nekem tetsző alkotásra, ami velem szembejön, szánok egy kis időt”

Életem – emlékek írásban elbeszélve
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Kedves Olvasóink bizonnyal 
észrevették, hogy a városháza 
erkélye márciustól folyama-
tosan használatba van véve a 

nagy állami és egyházi ünne-
pek alkalmával. „Ez a város 
legfrekventáltabb helyén lévő 
erkélye, egy zsebkendőnyi, de 

nagyon látványos felület, amit 
a rendezvénytilalom okán 
kezdtünk használni, haszno-
sítani. Ide helyeztünk ki egy 
nagyméretű kokárdát március 
15-én, valamint két nagymére-
tű, kézzel festett húsvéti tojást 
a feltámadás ünnepén. Ezekre 
a jelképekre, szimbólumokra 
mindenki figyelmes lehet, gya-
logos és autós is, aki áthalad 
Vámospércsen” – mondta el 
Ménes Andrea polgármester. 
„Kevés, filléres alapanyagokból, 
illetőleg újrahasznosított bélés-
selyemből, iskolatáblából is le-
het mutatós dolgokat csinálni, 
ha van érzékünk az összeillesz-
téshez és az anyagok újrafel-
ismeréséhez. Az üzenőfalhoz 
hasonlóan üzenőerkély? – akár 
így is elképzelhetjük. A járvány 
után is szeretnénk használni a 
nagyobb ünnepek alkalmával” 
– osztotta meg gondolatait So-
mogyi László Gábor ötletgazda.

Jelképek az erkélyen

Március 26-tól óriás húsvéti 
tojások díszítik a főterünket. 
Az újrahasznosított anyagból 
készült tojások egy része tra-
dicionális tájegységi motívu-
mokat jelenít meg: megismer-
kedhetünk a jellegzetes matyó, 

kalocsai, kalotaszegi, szabolcsi, 
szatmári, buzsáki, torockói to-
jásdíszítésekkel, és a különbö-
ző motívumok alapján készült 
egyedi értelmezésekkel is. „Ez a 
mini tojáskiállítás is azt jelképe-
zi, hogy milyen sokféle módon 

ékesíthető, milyen sokféle mó-
don közelíthető meg egy-egy 
felület, átvitt értelemben egy-
egy kérdés, üzenet. A húsvéti 
dekorációnak is mélyebb értel-
me van: a keresztény értelme-
zés szerint a tojás a sírjából fel-
támadó Krisztust szimbolizálja. 
Kívánom és remélem, hogy 
némi mosolyt csal az emberek 
arcára a Városi Önkormány-
zat és a Pircsike Vámospércsi 
Közművelődési Egyesület de-
korációja, ezekben a nehéz 
hetekben.” – fogalmazott Mé-
nes Andrea polgármester. A 
tojásles ötletgazdája Somogyi 
László Gábor alpolgármester 
úr volt, akit a megvalósításban 
önkéntesek és önkormányzati 
munkatársak segítettek: Ménes 
Andrea, E. Póik Márta, Fagyal 
Sándor, Hollóné Mézes Piroska, 
Korpa Tamás, Kovács Sándor, 
az Ökrös-gyerekek, Nagy Anett, 
Nagyné Sopronyi Anita. Köszö-
net lakosainknak, hogy használ-
ják, felfedezik és óvják a teret.

Húsvéti tojásles

Március 25-én jelentette be 
a Sziveri János Társaság, hogy 
2021-ben a városunkban élő 
Korpa Tamás Gérecz Attila-
díjas költő részesül a Sziveri-
díjban. A díjat – amit évente 
egy irodalmár kaphat meg a 
Kárpát-medencéből – a le-
gendás vajdasági költő, az Új 
Symposion folyóirat 1990-ben 
elhunyt főszerkesztője emlé-
kére hozták létre 1992-ben. A 
díjjal olyan szerzők munkássá-
gát ismerik el, akiknek az adott 
időszakban figyelemre méltó, 
nagy kritikai visszhangot ki-
váltó művük látott napvilágot 
a tizenhárom főből álló gré-
mium megítélése szerint. Kor-
pa Tamás 2020 októberében 
publikálta A lombhullásról egy 
júliusi tölggyel című új lírakö-
tetét, amit a megjelenés után 
azonnal beválasztottak az év 
legjelentősebb kortárs irodal-
mi műveit szemléző Horváth 
Péter Ösztöndíj hármas dön-
tőjébe. „Ez a könyv teljes egé-
szében Vámospércsen íródott, 

vagyis elválaszthatatlan a hely 
szellemétől. Köszönettel tarto-
zom mindazoknak, akik inspi-
ráltak és lehetővé tették, hogy 
nyugodtan és elmélyülten ké-
szülhessen. Egy díj presztizsét 
három dolog határozza meg 
szerintem: a névadó szellemisé-
ge, az adományozó kuratórium 

összetétele és az eddigi díjazot-
tak sora. A Sziveri-díj mind a 
három vonatkozásban makulát-
lan, ezért a vele járó felelősség 
sem nehéz, hanem inkább édes 
teher.” – fogalmazott a szerző, 
aki az elismerést – a pandémia 
miatt – ősszel veszi majd át 
Veszprémben. 

Vámospércsié a Sziveri-díj!

Vámospércs Városi Ön-
kormányzat és a Pircsike 
Vámospércsi Közművelődé-
si Egyesület hosszú évek óta 
fontos feladatának tartja, hogy 
közel hozza egymáshoz az itt 
élőket, ezért szerveznek csa-
ládbarát programokat, kirán-
dulásokat határon innen és 
határon túl, klasszikus közössé-
gi eseményeket, köztük Az év 
édesanyja című fogalmazásíró- 
és rajzversenyt. Az évtizedes 
hagyományra visszatekintő 
anyaünnep idén sem marad el, 
igaz a keretezése tavalyhoz ha-
sonlóan megváltozik, hiszen az 
eredményhirdető ünnepi gálát 
ismert közegészségügyi és kö-
zösségvédelmi okokból nem 
tarthatjuk meg. A 2021-es ver-

seny mottójának a szervezők 
Szabó Magda szép sorpárját 
választották: „Anyámnak nem 
gyújtottam gyertyát. A fényt 
nem lehet megvilágítani.” Az 
anyai szeretet kritikátlan, ön-
zetlen és önfeláldozó, az anyai 
szeretet mindent megbocsát, 
és ahhoz, hogy ez így legyen, az 
anyáknak szuperhősöknek kell 
lenniük, a szervezők pedig hi-
szik is, hogy ez így van. A hosz-
szú évek alatt beérkező ezernél 
is több fogalmazás (amiben a 
gyermekek szavakkal festenek 
portrét édesanyjukról) elolva-
sása ebben erősítette meg őket. 
Különböző élethelyzetekben 
vagyunk, különböző családok-
ból jövünk, de egyet megálla-
píthatunk, anyai támasz nélkül 

sokkal nehezebb az élet.
Az év édesanyja verseny két 

kategóriában (fogalmazás és 
rajz) és több korcsoportban 
(alsós, felsős) kerül meghirde-
tésre. A verseny szervezői arra 
kíváncsiak, hogy kedves leendő 
pályázó, szerinted miért a te 
édesanyád a legkülönlegesebb 
a világon. A pályaműveket elekt-
ronikus formában (a fogalmazá-
sokat word dokumentumként 
vagy kézírás esetén szkennelve, 
a rajzokat szkennelve) várjuk a 
vamospercs.kulturalis@gmail.
com címre április 28-ig. Ered-
ményt Anyák napján, május 2.-
án hirdetünk. A legjobb munká-
kat megosztjuk a Vámospércsi 
Programkínáló facebook-
oldalon is.

Idén is lesz Az év édesanyja pályázat!

Vörösmarty Mihály születé-
sének 220. évfordulóját emlék-
év keretében számos program-
mal ünnepli a Kárpát-medencei 
Művészeti Népfőiskola: meg-
újulta a kápolnásnyéki kastély, 
a Vörösmarty Emlékmúzeum, 
elkészült a költő hitveséről el-
nevezett szabadtéri színház, 
több konferenciát is szerveztek 
és meghirdették a Magyar Vers-
mondók Egyesülete szakmai 
támogatásával a Vörösmarty 
Versünnep elnevezésű orszá-
gos szavalóversenyt. A Versün-
nep vámospércsi vonatkozással 
is bír, hiszen városunk többszö-
rösen díjazott szavalója, Szabó 
Lili – mintegy kétszáz pályázó 
közül – bejutott a március 5-ei 
országos döntőbe. A döntőt a 
járványhelyzet következtében 
online rendezték meg két kor-
csoportban. Szabó Lili a 6-12 

évesek között a legjobb hatig 
jutott; versmondásával kivív-
ta a rangos szakmai zsűri tet-
szését. A korcsoport kötelező 
verse a Hymnus volt (nem ösz-
szetévesztendő Kölcsey Ferenc 
Hymnuszával), Lili szabadon 
választott költeménye pedig Az 
emberek című poéma lett. Sza-
bó Lili kisiskolás kora óta vesz 
részt helyi, kistérségi és megyei 
mesemondó- és szavalóverse-
nyeken: a Megyei Mese-és Pró-
zamondó Fesztiválon arany mi-
nősítést szerzett, a Debreceni 
Bocskai István Általános Iskola 
által szervezett megyei vers- és 
prózamondó versenyen pedig 
első helyezést ért el. A népme-
sék mellett szívesen olvassa 
Lázár Ervin, Kányádi Sándor és 
legújabban Móricz Zsigmond 
műveit. 

Országos döntőbe jutott Szabó Lili!

2020 gyereknapján adtuk át a 
város megújuló főterének egyik 
kedves látványosságát, a Szabad-
polc nevű köztéri kiskönyvtárat. 
A kiskönyvtár két, 30-40 könyv 
befogadására alkalmas fali téká-
ból áll, a könyvek ingyenesen, 
helyben használhatók. Öröm-
mel tapasztaltuk, hogy az elmúlt 
közel egy évben befogadta a Sza-

badpolcot a város, a legkisebb 
olvasók is nyitogatják az ajtaját, 
ha lenne rajta kilincs, azt mond-
hatnánk, egymásnak adják a ki-
lincset. Azt is látjuk persze, hogy 
a Szabadpolc gyermekkönyv 
részlege megcsappant, számos 
kiadványnak nyoma veszett, 
időszerű volna felfrissíteni. 
Éppen ezért örömmel és barát-

sággal fogadnánk jó állapotban 
lévő, gyerekeknek szóló, tehát a 
mondókáskönyvektől az ifjúsági 
regényekig ívelő – könyveket. 
Előre is köszönjük mindazoknak, 
akik a Szabadpolc támogatóivá 
válnak. A felajánlási szándékokat 
a vamospercs.kulturalis@gmail.
com címen vagy a 06-70-322-57-
57-es telefonszámon várjuk.

Könyvtoborzó!

A vámospércsi szék-
helyű Vámosgép Gép- és 
Acélszerkezetgyártó Kft., vala-
mint a hajdúsámsoni székhe-
lyű II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola, Gimnázium, Szakképző 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola között 2021. március 29-
én került aláírásra az az Együtt-
működési megállapodás, ame-
lyet egy közel 5 hónapos egyez-
tetési folyamat előzött meg. Az 
együttműködési megállapodást 
a vállalat részéről Fábián Attila 
ügyvezető igazgató, az iskola 
részéről pedig Bujdosó Tibor 
igazgató írta alá. 

A megállapodás értelmében 
az iskola kizárólagos partne-
rének tekinti a duális képző-
helyként is funkcionáló gaz-
dálkodó szervezetet a gépészet 
ágazathoz tartozó Épület- és 
szerkezetlakatos, Gépi és CNC 
forgácsoló, valamint a Hegesz-
tő szakmák teljes szakirányú 
oktatásának biztosítása céljá-
ból.

A cég a törvényi kötele-
zettségeinek eleget téve a ta-
nulókkal szakképzési munka-
szerződést köt, amely alapján 
havonta a minimálbér 60-100% 
közötti összegű munkabért 
fizet, emellett étkezési hozzá-

járulást, munkaruhát, egyéni 
védőfelszerelést, tisztálkodási 
eszközt és lehetőséget biztosít, 
valamint a rendszeres orvosi 
vizsgálatról is gondoskodik.

A két fél abban is megállapo-
dott, hogy szakma- és pályaori-
entációs céllal a pályaválasztás 
előtt álló 8. évfolyamos tanulók 
és a gépészet ágazati alapokta-
tásban részt vevő 9. évfolya-
mos tanulók számára évente 
legalább egy-egy alkalommal 
üzemlátogatást szerveznek a 

cég székhelyére, ezzel is nép-
szerűsítve a szakképzést.

Mint ismeretes, az iskola a 
2020/2021. tanévtől kezdődően 
folytat szakképzést gépészet 
ágazatban, a cég pedig 2021. ja-
nuárjában indította el tanműhe-
lyes keretek közötti oktatását, 
miután Hajdú-Bihar megyében 
elsőként vették nyilvántartásba 
Duális Képzőhelyként.

Boros Zsolt
oktatási vezető

Oktatási fellegvár leszünk


