
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 az ember belép egy is-
kolába, rögtön érzi azt a sa-
játos, össze nem téveszthető 
atmoszférát, amit az adott 
épület és környezete, az adott 
intézmény hagyománya, nö-
vendékeinek és tanárainak 
generációkat, évszázadokat 

átható sora kivált 
belőle. Egy iskola 
arculata, szelle-
misége, légköre, 
é r t é k v á l a s z t á -
sai élethosszig 
m eg h atá ro z z á k 
a világban való 
(otthon)létünket, 
a világról közvetí-
tett üzeneteinket. 
Igaz, hogy írni és 
olvasni bármilyen 
iskolában megta-
nulhat a gyerek? 
Nem hinném. Ám 
nagyon szomorú, 
ha csak olyasmi-
vel gazdagodik va-
laki az iskolában, 
amit bárhol elsa-
játíthatott volna. 

Minden iskolának kell, hogy 
legyen saját pedagógiai stra-
tégiája, amely a gyermekek-
nek olyasmit kínál fel, amire 
később jó visszaemlékezni, 
amiből később is hasznos 
tanácsot lehet meríteni, ami 
még az embertelenségben is 

segít embernek maradni. Az 
iskoláztatás, a nevelés és ok-
tatás a történelem viharaiban 
formálódott, a társadalmi, 
politikai változások hatására 
újabb és újabb elvárásoknak 
kellett megfelelnie, más-más 
nehézségekkel szembenéz-
nie. A ma iskolái is óriási 
kihívásokat és változásokat 
élnek meg, legkirívóbb példa 
volt erre az elmúlt másfél év 
digitális oktatása. Ami nem 
változik: a két állandó, egy-
mást is kölcsönösen alakító 
szereplő, a tanító és a diák. 
Mi, vámospércsiek, büszkék 
lehetünk környékünk legna-
gyobb, évszázadok óta mű-
ködő, idén felújított és szín-
vonalasan bővített oktatási 
intézményére, a Vámospércsi 
Mátyás Király Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskolára 
és jogelődjére, a református 
iskolára.

A legtöbbünknek van egy 
meghatározó tanár az éle-
tében. Az, akinek én, amíg 
élek, hálás leszek, semmivel 

sem tűnt ki, kicsit megfáradt 
környezetéből. A katedrán 
azonban olyan volt, mintha 
a tudomány nagykövete vagy 
legkiválóbb hadvezére lett 
volna. Minden percben kér-
dezett, s dicsért, ha rosszul 
válaszoltunk, volt egy vic-
ces, ám egyáltalán nem sértő 
hasonlata. Nem lehetett az 
óráján másra figyelni, s mire 
észrevetted, minden fonto-
sabb információ birtokában 
voltál. Fontosak voltunk szá-
mára! Jól ismert nem csak 
bennünket, de a szüleinket is! 
Nem csak akkor kereste őket, 
amikor baj volt, a velünk kap-
csolatos jó híreket is házhoz 
vitte. Soha egy percig sem ké-
telkedtünk abban, hogy sze-
reti a tantárgyat, amit tanít, 
s nem lehetett tőle olyasmit 
kérdezni, amire ő ne tudta 
volna a választ. Nem csak ki-
váló elme, de remek ember, 
követendő példakép is volt. 
Ha kellett az életről mesélt, 
ha kellett maga súgott az izza-
dó felelőnek, ha kellett a bőrt 

rúgta az udvaron, s ha kellett 
kirándulást szervezett, hogy 
megmutassa milyen csodála-
tos ország, ahol élünk! Nem 
volt hivalkodó, divatos, külö-
nösebben szép sem, de volt 
kisugárzása, tekintélye, igazi 
karizma volt, s mindnyájan 
rá akartunk hasonlítani! So-
kan féltek tőle, pedig csak az 
életét tette fel arra, hogy meg-
mutassa nekünk saját tantár-
gya, s az élet sava-borsát. 

Ne feledjük, a szeptem-
beri becsengetés emlékező 
harangszó is egyben azokért 
a Vámospércsen született 
vagy itt is tevékenykedő pe-
dagógusokért, tanárokért, 
akik által városunk hírneve 
országos ismertségre tett 
szert. Büszkeséggel gondol-
junk Lencz Géza egyháztörté-
nészre, Vámospércs szülött-
jére, a Debreceni Egyetem 
egyik alapítójára; a szintén 
városunkból útnak induló 
Oláhné Erdélyi Mária mate-
matikusra, egyetemi tanárra; 
a vámospércsi iskolában az 

írást és olvasást elsajátító, 
később Állami Díjas könyvtá-
rosra, Arató Attilára, a Hajdú-
Bihar Megyei Könyvtár egy-
kori igazgatójára; és Farkas 
Szabó Mihály 19. századi or-
vosdoktorra, sebészmesterre. 
Szeptember: évnyitók hava. 
Szeptember: az iskolai időszá-
mítás kezdete. 

Az iskolai időszámítás 
kezdetén gyerekeinknek, 
szüleiknek, tanáraiknak, óvo-
dapedagógusaiknak, az okta-
tási és nevelési intézmények 
valamennyi munkatársának 
tartalmas, sikeres és izgalmas 
tanévet kívánok. Kívánom 
továbbá, hogy toleranciából, 
együttérzésből, valódi segít-
ségnyújtásból a mögöttünk 
hagyott nehéz időszakhoz ha-
sonlóan, jelesre vizsgázhas-
sunk.  Megértés, nyitottság, 
figyelmesség, tapintat, szor-
galom, kitartás, tudásszomj… 
részünk legyen bennük!

Ménes Andrea
polgármester

A vámospércsi Sárkány-tó legendája
Akkoriban amikor a végte-

len Alföld jó része még csupa 
cuppogó, döccenő és locs-
csanó mocsár volt, az ide-oda 
tekergő folyók, a szőkésbarna 
Tisza és a kavicsgörgető Duna 
kedvükre szelték, dagasztották 
a tájat. Amikor tehát az apró 
berkeket nádi suttyók, lápi szi-
pirtyók lakták, meg mindenfé-
le csodás varangy, élt egy ret-
tegett sárkány is a mélyben. 
Meg kell hagyni, napközben 
keveset mutatkozott, hiszen 
a mocsár aljára süllyedt régi 
királyság kincseit vizslatta. 
Éjszaka azért kiröppent szá-
rítkozni. Megdörzsölte magát 
a napközben átforrósodott 
homokban, mintha törölköző 
volna, időnként felperzselte 
a rétet egy kis tűztánc kedvé-
ért, s ha valamiféle ember arra 
járt, lett neki nemulass. Azt be-
szélik, a sárkány hátát pajzsnyi 
pikkelyek fedték, tüsszentése 
nyomán világosság ragyogott, 
szemei olyanok voltak, mint 
a hajnal szempillái, torkából 
fáklyák törtek elő, orrlyuka-
iból füst gomolygott, mint a 
fazékból, ami forr és buzog. 
Egyetlen szépséghibája akadt 
csak… Hat fejét párbajban el-
vesztette, így csupán egyetlen 
fej ücsörgött a sokat próbált 
testen. Az egyiket a kínai csá-
szár, a másikat a török szultán, 
a harmadikat a római pápa, 
a negyediket az orosz cár, az 
ötödiket az erdélyi vajda ap-
rította levesbe, a hatodikat 
pedig – be kell vallani – a 
szomszédos Ecsedi-láp sárká-
nya kanyarította le… Hiszen 
sárkányok között is létezik a 

testvérbunyó. Szóval ennek 
a Pircsike nevű sárkánynak 
egyik kedvenc hobbija a va-
dászat volt. Koromfekete 
éjszakákat állt lesben a zsák-
mány reményében. Történt 
akkoriban, hogy az Alföldön 
marhacsordák csatangoltak… 
persze nem cél nélkül. Pász-
toraik, a hajdúk szándéka 
egyértelmű volt: a gyönyörű, 
ínycsiklandó, nyelvingerlő, 
fogdobogtató marhákat elhaj-
tani az osztrák császár udvará-
ba Bécsbe, a bécsi piacra, ahol 
jó pénz üthette a markukat: 
csilingelő aranygaluskák a 
császár képmásával. A hajdúk 
aprócska, zömök, bivalyerős, 
szakállas, hosszúbajszú embe-
rek voltak, s olyan mérgesek, 
mint a pöfeteggomba, ha rob-
ban. Nagyot nyelt a sárkány, 
na nem azért, mert megijedt 
volna, módfelett éhes volt 
inkább. Elbődítette magát… 
Az egyik öreg hajdú, akinek 
térdig ért a bajusza és értett 
sárkánybődítésül is valameny-
nyicskét, nagy nehezen kisila-
bizálta a behemót mondandó-
ját: „Adjatok ennek az egy fe-
jemnek hat marhát, ha át sze-
retnétek menni a földemen!” 
Tanácstalanul álltak a hajdúk, 
mert bizony nem lehetett híja 
a csordának Bécsben, külön-
ben az osztrák császár ellátta 
volna a bajukat. Sajnálták is a 
sárkányt, mivel a mocsarak 
között ritka volt, mint a fehér 
holló, az igazán jó falat. Hív-
ták nyomban a fejedelmüket, 
Bocskai Istvánt, egyezzen ki a 
tűzokádóval, oldja meg a patt-
helyzetet, mert ez a vámolásra 

vetemedett rémséges állat már 
hegyezi a hat nyársat. Bocskai, 
lévén gyermekkorában apród 
volt a Szent Anna-tavi sárkány-
vajdánál, szintén kapisgálta 
a sárkánybeszédet. „Fogjá-
tok be a fületeket, hajdúk, 
mert bődíteni fogok magam 
is” – intette övéit Bocskai, és 
dobhártyarepesztő hangokat 
hallatott. Ki gondolta volna, 
hogy egy ember ilyen mély 
és ilyen magas hangokat egy-
szerre tud kipréselni a szájá-
ból. Hogy mit mondott és mit 
nem a fejedelem Pircsikének, 
titok. Lehet, hogy egy jobb 
állást ajánlott neki, esetleg 
egész Bécset, a bécsi piac 
minden barmát, szárnyasát, 
ökrét, juhát? Furfangos veze-
tő volt Bocskai, mint Mátyás 
király, megtartotta a titkát. 
Annyi bizonyos, hogy a meg-
juhászkodott sárkánnyal bölcs 
egyetértésben elfogyasztottak 
egy-egy vödör homoki bort 
a szövetség szentesítéséül. 
A sárkány levedlette gonosz, 
alattomos pikkelyeit, új bőrt 
növesztett: bölcset, jóságosat, 
jókedvűt, hajdúpárduc-min-
tásat! Amikor aztán megha-
ragudott Bocskai a zsugori 
császárra és összehívta a világ 
összes hajdúját a vámospércsi 
Marinka síkságon, Pircsike is 
ott masírozott hajdú unifor-
misban a regimentben. Ha 
csatára került a sor…? Befog-
ta az ágyuk csövét, mintha 
csak az orrát fogná be, ráfújt 
egy tűzgolyóbist az égből az 
ellenség puskaporára, lett is 
tűzijáték. Álmosdnál a puszta 
bődülésétől kettérepedtek az 

osztrák páncélok, lerepültek a 
lobogókról a kétfejű sasok! A 
hajdúk olyannyira megkedvel-
ték Pircsikét, hogy a címerük-
re is felskiccelték. Telt múlt 
az idő, újabb évszázadok röp-
pentek tova szempillantások 
alatt. Az emberek lecsapolták 
az alföldi mocsarakat, a haj-
dúk se nem pásztorkodtak, se 
nem katonáskodtak már, Bocs-
kai István pedig jó ideje Szent 
Péterrel társalkodott a Menny-
országban. Hát a sárkánynak 
is nyoma veszett. Azt még 
néhányan tudni vélik, hogy a 

nagybeteg Bocskai utolsó órá-
ján bekérette a szobájába és a 
szívére kötötte a következő-
ket: „Pircsikém, sárkányom, a 
hét régi hajdúváros közül en-
nek a legkisebbnek, legártatla-
nabbnak, Vámospércsnek van 
leginkább szüksége oltalmazó 
szárnyaidra! Azt kérem tőled, 
hogy hadd telepítselek le té-
ged itt, mint utolsó, hűséges 
hajdúmat. Sose mutatkozz az 
emberek előtt, de ha baj van, 
jöjj elő rejtekedből és légy se-
gítségükre!” Hogy mi történt 
Pircsikével, csak néhányan 

tudjuk, akiknek mégis sike-
rült rajtakapni, hogy dézsmál-
ja az akácvirágokat, gyűjti a 
kökényeket, raktározza szelí-
den télire a legszemrevalóbb, 
csípős tormákat, szaglászik a 
Bólya környékén, diót pörköl 
a Répalapos dűlőben, lubickol 
Szentannapuszta tavában, ér-
deklődik a termálforrás iránt 
is. Legutóbb itt, a Marinka pi-
ciny tavában láttuk csobban-
ni, kifröccsent egy jókora víz-
sugár utána. A mai napig köz-
tünk maradt! Aki nem hiszi, 
higgye el, vagy járjon utána!

Hajdú-Bihar megyei legendárium lesz a címe annak a reprezentatív könyvnek, amelyben a megyei önkormányzat munkatársai Hajdú-Bihar településeinek legendáit, históriáit, történelmi 
anekdotáit kívánják egybegyűjteni. A kiadványban településünket A vámospércsi Sárkány-tó legendája című szövegmű fogja képviselni, amelyet most a Vámospércsi Hírek olvasóival is öröm-
mel osztunk meg.



Akik már nincsenek közöttünk:
Somogyi LáSzLóné (Sopronyi éva)

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Tanévkezdés

Az ünnepélyes tanévnyitót 2021.09.01-jén 08:00-tól tartjuk 
az Iskola utcai iskolában. Ezen a napon már tanítás is lesz, így 
kérjük, órarendet, füzetet, tolltartót hozzanak a gyerekek! A tan-
könyveket az első hét folyamán az osztályfőnök osztják ki. Az 
egyes évfolyamok számára ajánlott tanszerlisták az iskola bejára-
tánál kifüggesztésre kerültek. A leendő első osztályok névsorát 
augusztus 23-tól az iskolában megtekinthetik.

Gyarmati Attila
intézményvezető

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. július 31-ei állapot szerint

Adózó neve Adószám /
Adóazonosító jel Lakcím Adótartozás

összege/Ft/

Ásztai József 8378610314 4287 Vámospércs, Acsádi utca 7. 169 271
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. 78 384

Kállai Henrik 8476351496 4287 Vámospércs, Tulipán utca 76. 52 220
Balogh Imre 8397165088 4287 Vámospércs, Tóth Árpád u. 45. 52 445

Összesen: 549 685

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. július 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. 619 890
CSATI PÉKSÉG KFT. 26264514-2-09 4287 Vámospércs, Béke u. 5. 400 157
ERPETA KFT. 23938425-2-09 4287 Vámospércs, Arany János u. 29. 403 371

FUNDUS 2002 KFT. 12814422-2-09 4287 Vámospércs, Bocskai kert 
3055/9 hrsz. 418 500

KELET-ÉPSZER KFT. 4032 Debrecen, Bencsik Sándor u. 5. 103 664

CAR BRILL KFT. 4287 Vámospércs, Nagy utca 68. 553 412

Összesen: 1 945 582

269-en kapták meg a megyei 
önkormányzat ösztöndíját!

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat az EFOP-1.5.3-16 kiírás 
keretében indította el a programot, melyben összesen 13.450.000 
Ft összegű támogatást osztott ki a megyében élő fiatalok között. 
A megyei középiskolások és egyetemisták 50 ezer forintos tá-
mogatásra pályázhattak, több konzorciumban. A nyertes pályá-
zókkal a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat megkötötte az ösz-
töndíjszerződéseket. Az európai uniós forrásból megvalósuló, 
„Maradj Hajdú-Biharban” elnevezésű program célja a fiatalok 
helyben maradásra ösztönzése, hogy végzettségük megszer-
zése után tudásukat lakóhelyükön és a megyében kamatoztas-
sák, erősítve ezzel a térség népességmegtartó erejét és fejlődé-
sét. Ezúton is gratulálunk a vámospércsi nyerteseknek!

Tájékoztató
Bölcsődei, óvodai- és iskolakezdési 

támogatás igénybevételéről!

Az Önkormányzat a településen állandó lakóhellyel, vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkező, de életvitelszerűen Vámospércs 
településen él,  bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben ré-
szesülő, valamint általános és középfokú iskolai tanulói jogvi-
szonyban lévő gyermekek részére bölcsődei, óvodai és isko-
lakezdési támogatást állapíthat meg kérelemre – évente egy 
alakalommal – akinek a családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 
mindenkori legkisebb összegének ötszörösét 142.500 
Ft-ot, egyedül élő esetén hétszeresét 199.500 Ft.
A kérelemhez csatolni kell:
a.) munkabér esetén a kérelem benyújtását megelőző havi jö-

vedelem igazolást
b.) a Járási Hivataltól kapott rendszeres pénzellátás ellátás ese-

tén megállapító határozatot (foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás FHT, gyermekfelügyeleti és egészségkárosodási 
támogatás EGYT, gyermekek otthongondozási díja GYOD, 
ápolási díj, álláskeresési támogatás)

c.) Nyugdíjszerű ellátás esetén Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
által 2021 évre kiadott (zöld) összesítőt (öregségi nyugdíj, 
rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás, özvegyi nyugdíj, 
árvaellátás)

d.) a háztartás azon tagjai, akik egyéni vagy társas vállalko-
zók, szabad foglalkozásúak, stb. a kérelem benyújtásának 
hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jö-
vedelem egyhavi átlagáról szóló igazolást. Előző évi nettó 
jövedelmüket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 
igazolással kötelesek igazolni,

e.) nyilatkozat arról, hogy kérelmező és családja jövedelemmel 
nem rendelkezik,

f.) gyermektartásdíj esetén a tartásdíj összegét igazoló postai 
szelvény, bankszámla-kivonat, tartásdíjat megállapító jog-
erős bírói ítélet, vagy szülők nyilatkozata a tartásdíj össze-
géről,

g.) elvált szülők vagy gyámság alatt álló gyermek esetében a 
gyermek elhelyezéséről szóló bírósági végzés másolatát

h.) 16. életévet betöltött gyermek esetén iskolalátogatási iga-
zolás,

i.) GYES és családi pótlék (bankszámlakivonat vagy postai 
szelvény)

j.) amennyiben a gyermek nem Vámospércs településen veszi 
igénybe a bölcsődei ellátást, alapfokú nevelést, abban az 
esetben iskolalátogatási igazolást, a bölcsődevezető igazo-
lását, az óvodavezető igazolását arról, hogy a gyermek a böl-
csődei ellátásban, az óvodai nevelésben az alapfokú, vagy a 
középfokú oktatásban részt vesz.

A kérelemhez bemutatni szüksége:
a.) személyi igazolvány
b.) lakcímkártya
c.) TAJ kártya

A támogatás mértékét a Képviselő-testület határozza meg.

A bölcsőde, óvodai- és iskolakezdési támogatás meg-
állapítása iránti kérelem benyújtható a 2021. szeptem-
ber 15 napjáig a Vámospércs Városi Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatal Szociális Irodájában ügyfélfogadási 
időben (Vámospércs, Béke u 1. fsz 4 ajtó), vagy postai 
úton.

Tűzoltó toborzó

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvé-
telt hirdet beosztott tűzoltói és gépjárművezetői beosztások be-
töltésére. Segíteni akarsz bajba jutott embertársaidon? Bátor és 
elhivatott vagy? Akkor nálunk a helyed! Jelentkezz tűzoltónak, 
ha elmúltál 18 éves, rendelkezel középfokú végzettséggel, bün-
tetlen előéletű, magyar állampolgár vagy! További feltételek: 
állandó belföldi lakóhely; egészségi, pszichikai, és fizikai alkal-
masság, valamint kifogástalan életvitel; alapvető jogok törvény 
szerinti korlátozásának elfogadása. Előnyt jelent: „C” típusú 
gépjárművezetői engedély. A feltételeknek megfelelő jelent-
kezővel felnőttképzési szerződést kötünk a 2022 februárjában 
kezdődő 5 hónapos, bentlakásos tűzoltóképző tanfolyam elvég-
zésére. A tanfolyamot sikeresen elvégzők a megyében működő 
tűzoltóparancsnokságokhoz, katasztrófavédelmi őrsökhöz ke-
rülnek kinevezésre, ahol gépjárművezetői és beosztott tűzoltói 
(tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos) feladatokat fognak 
ellátni. A beosztással járó illetmény és egyéb juttatások megál-
lapítása a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állo-
mányának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 
és végrehajtási rendeletei alapján történik. Amit még kínálunk: 
cafetéria, lakhatási, szociális és utazási támogatás. Gyere el az 
alábbi időpontok egyikén és tájékozódj személyesen a felvéte-
li eljárás menetéről: 2021. szeptember 06-án (hétfő) 15:00 óra; 
2021. szeptember 08-án (szerda) 9:00 óra; 2021. szeptember 
10-én (péntek) 9:00 óra; 2021. szeptember 14-én (kedd) 15:00 
óra; 2021. szeptember 16-án (csütörtök) 15:00 óra. Tájékoztató 
helyszíne: 4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56. Debreceni 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság. Önéletrajzodat, kérdéseidet a 
hajdu.human@katved.gov.hu email címre várjuk!

Új szolgálatvállalási lehetőség a 
honvédségnél

Önkéntes Katonai Szolgálatra várja a jelentkezőket a Hon-
védelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Az Önkéntes 
Tartalékos Rendszer legújabb elemével elsősorban a fiatalokat 
szeretnék megszólítani, de nemtől és kortól függetlenül bárki 
jelentkezhet. 

A kiképzés a speciális önkéntes területvédelmi tartalékos 
szolgálathoz hasonlóan 6 hónapig tart. Az első két hónapban 
a jelentkezők alapkiképzést kapnak, majd eldönthetik, hogy 
maradnak a képzési helyszínen, vagy más helyőrségben, spe-
ciális területen próbálják ki magukat. Elsősorban olyan fiatalok 
érdeklődését várják, akik idén nem kerülhettek be a felsőokta-
tásba. A jelentkezők az önkéntes katonai szolgálat révén lehető-
séget kapnak, hogy a honvédség kötelékében helyezkedjenek el 
és katonai felkészítésen vegyenek részt.  

Minden olyan magyar állampolgár jelentkezését is várják, aki 
legalább 18 és legfeljebb 65 éves, van bejelentett belföldi lakó-
helye, rendelkezik erkölcsi bizonyítvánnyal és minimum álta-
lános iskolai végzettséggel. A szerződéskötést egészségügyi és 
pszichológiai vizsgálat előzi meg. 

A kiképzések szeptember 15-én kezdődnek, ehhez a tervek 
szerint az ország minden megyéjében és Budapesten is biztosí-
tanak helyszínt. A résztvevők az MH 2. vitéz Vattay Antal Terület-
védelmi Ezred és az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred ka-
tonáitól sajátíthatják el a legfontosabb ismereteket. A második 
hónap után az önkéntesek ugyanott folytathatják az általános 
kiképzést, vagy specializálódhatnak egy szakterületre, így akár 
ejtőernyős vagy búvár képzést is kaphatnak, de megtanulhat-
nak harcjárművet kezelni is. A hat hónap alatt (és utána is) bárki 
választhat más szolgálati formát: dönthet úgy, hogy szerződéses 
katona lesz, pályáját műveleti tartalékosként vagy területvédel-
mi tartalékosként folytatja.

A képzés első két hónapjában a fizetés a mindenkori mini-
málbérnek megfelelő összeg, jelenleg bruttó 167 ezer Ft. Aki 
a program második részében speciális területet választ, már a 
garantált bérminimumot kapja havi fizetésként, amely jelenleg 
bruttó 219 ezer Ft. Ruházati ellátás, napi egyszeri meleg étkezés, 
utazási költségtérítés, valamint szükség esetén szociális támo-
gatás is jár a résztvevőknek. Jelentkezni legkésőbb augusztus 
31-ig lehet a megyeszékhelyek toborzó irodáiban, (Debrecen-
ben a Péterfia utca 58/A szám alatt) vagy a Magyar Honvédség 
Központi Online Toborzó Irodájában, az onlinetoborzo@mil.
hu címen.

MEGEMLÉKEZÉS

Kovács Lajos
Rumi

1956-2013

Halálának
8. évfordulójára

Az élet addig szép és jó,
míg együtt vagyunk…

Hálás szívvel és soha el nem múló
szeretettel gondolunk Rád.

Szerető feleséged,
gyermekeid családjukkal.

Kedves Leendő Elsősök!
Szeretettel meghívunk benneteket és szüleiteket 
az Ovi-suliba egy kis ismerkedésre, közös játékra!

Időpont: 2021.08.27. péntek 9:00-től 12:00-ig
Helyszín: Dombi iskola (Nagy u. 4.)

Várnak az elsős tanító nénik és tanító bácsi!

Védekezés a parlagfű és az egyéb 
gyomnövények ellen

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. törvény (Éltv.) alapján a földhasználó folyamatosan 
köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntartani. A parlagfüves terüle-
tek tulajdonosai és földhasználói a továbbiakban az eljárásban 
rövidebb határidőkkel számolhatnak, a kultúrnövénnyel borí-
tott területeken is elrendelhető a közérdekű védekezés. Az Éltv. 
legutóbbi módosításakor két nagyon fontos eleme változott a 
parlagfű eljárásnak. Az Éltv. 32. §-a a következő (4a) bekezdéssel 
egészül ki: „(4a) A 17. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség-
gel összefüggésben tett közérdekű bejelentés esetében 5 napon 
belül kell a helyszíni ellenőrzést lefolytatni és a közérdekű beje-
lentést elbírálni.” Fenti módosítás miatt az illetékes hatóságnak 
a bejelentés után a fertőzött terület helyszíni ellenőrzését a ko-
rábbi eljárás szerinti 30 nap helyett 5 napon belül el kell végez-
ni. A jogszabály-módosítás ezáltal lehetőséget biztosít arra, hogy 
a parlagfüves területeken minél korábban megtörténhessen a 
közérdekű védekezés elrendelése. Az Éltv. 50. § (7) bekezdése 
az alábbiak szerint módosul: „Ha a parlagfű elleni közérdekű vé-
dekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, 
a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendel-
hető el, ha a parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meg-
haladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során az érintett 
kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem 
tarthat igényt.” Ezen módosítás szerint az illetékes hatóság a 
közérdekű védekezést már minden olyan kultúrnövénnyel bo-
rított terület esetében is elrendelheti, ahol a parlagfűvel való 
felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A korábbi szabályozás-
sal ellentétben már nem kell figyelembe venni a kultúrnövény 
tőszámát közérdekű védekezés elrendelése során. Júniusban 
megkezdődnek a parlagfűvel fertőzött területek országos felde-
rítései. Az idei évben nemcsak földi felderítés zajlik, hanem az 
előző évekhez képest megnövelt területen lesz légi felderítés 
is. A Parlagfű Bejelentő Rendszer (a továbbiakban: PBR) felü-
lete megújult, könnyebben kezelhetővé vált. Fontos változás, 
hogy Önkormányzati Parlagfű Bejelentő Rendszer kivezetésre 
került.

Pályázati felhívás önkormányzati 
tulajdonú lakások bérbeadására!

Vámospércs Városi Önkormányzathoz a Vámospércs, Pacsir-
ta utca 25. szám alatti 18 lakásos önkormányzati bérház lakásai-
nak bérlésével kapcsolatos pályázatok folyamatosan benyújtha-
tóak.

A pályázati dokumentáció, illetve a részletes feltételek a 
www.vamospercs.hu oldalon a Városháza/Hivatali ügyintézés/
Letölthető dokumentumok között található.



Huszti János nyugalma-
zott alpolgármester úr ré-
szesült idén a Vámospércs 
Városért elismerésben. Jani 
bácsit gyermekkoráról, a 
megtalált lelki békéről és 
az elmúlt másfél évtized ön-
kormányzati eredményei-
ről kérdeztük.

Vámospércsi Hírek: 
69 éve él Vámospércsen. 
Egy emberöltőnyi idő alatt 
mennyit változott a telepü-
lés? Mik azok az értékek, 
sajátosságok, amik a régi 
világ részeként, ma már ta-
lán nem annyira közeliek, 
megélhetők az újabb gene-
rációk számára?

Huszti János: Nagylétán 
születtem, egyéves ko-
romban költöztünk 
Vámospércsre. De nem ám 
a település központjába, 
hanem a falutól 3 kilomé-
terre található Szurokfőző 
dűlőbe, tanyára. Itt gyere-
keskedtem négy testvérem-
mel. 1970-ben vették meg 
szüleim a mostani ottho-
nunktól néhány méterre, 
az autóbuszforduló mellett 
található házat, tulajdonkép-
pen akkor költöztünk be 
igazán Vámospércsre. Mon-
danom sem kell, hogy a szü-
leimnek az öt gyermek neve-
lése mellett mennyit kellett 
dolgozniuk, jószágtartással, 
földműveléssel fáradozniuk, 
hogy a lakásvásárlás megtör-
ténhessen. Ahogy mi, gyere-
kek cseperedtünk, szintén 
ki kellett vennünk a részün-
ket a munkából. Ifjúkorom 
Vámospércsén, beleértve a 
tanyavilágot is, nagy volt az 
emberek közötti összetar-
tás és egymásrautaltság, a 
testvéries viszony. Ez követ-
kezett persze a szegénység 
nagy közös tapasztalatából 
is. Egymástól 400-500 mé-
teres távolságban sokan 
éltünk a tanyavilágban: 
akinek szőlője volt, szőlő-
vel, akinek más gyümölcse 
vagy burgonyája volt, azzal 
segített a szomszédoknak. 
Életem során próbáltam ezt 
a segítségnyújtáson alapuló 
örökséget tovább vinni; leg-
utóbb 25 zöldségcsomagot 
állítottam össze rászoruló 
családok részére. Az egykori 
tanya közelében találhatók a 
földjeim ma is, jelenleg egy 
holdon gazdálkodom, ott 
termeltem meg az adomány-
zöldségeket is, a régi világra 
is emlékezve.

Vámospércsi Hírek: Ki-
emelne néhány gyermekko-
ri és családi emléket?

Huszti János: A baptista 
imaházba jártunk gyerekko-
romban. A tanyától az ima-
házig, majd onnan haza hat 
kilométert gyalogoltunk. Jó 
szívvel gondolok Nagy Sán-
dor prédikátorra, aki ráter-
mett pásztora volt az 50-60 
fős közösségnek, valamint a 
családias összejövetelekre. 
Mi, gyerekek, igazán élvez-
tük a majálisszerű, boldog 
piknikeket a gyülekezeti 
tagok által kitakarított nyár-
fásban. El kell mondanom, 
hogy küzdelmes és vidám 
gyerekkoromat nem a játé-
koknak köszönhetem, hi-
szen nem is voltak a háznál. 
A lányok maximum kuko-
ricacsuhéból készítettek 
babát. Édesapám ügyes, 
barkácsolós ember volt, 
rendelkezett egy kis mű-
hellyel, amiben gyalu és fű-
rész is akadt. Az öcsémmel 
egyszer beszöktünk, fából 
guriga-kerekeket vágtunk, 
néhány deszkát összeeszká-
báltunk, el is készült a kis 
szekerünk… Csakhogy a fab-
rikálásban kiment a szerszá-
mok éle. Amikor édesapánk 
észrevette a dolgot, arra 
utasított minket, hogy írjuk 
le százszor az „Apukám szer-
számaihoz nem nyúlok!” 
sort. A tanyánk puritán volt, 
de takaros, mindennek meg-
volt a helye; lépésről lépésre 
haladtunk, a nádtető helyett 
idővel cseréptető került pél-
dául a házra. 1969-ben meg-
alakult a helyi TSZ. A tanyá-
hoz tartozó föld nagy részét 
államosították, lovunk nem 
volt, így azt nem tudták 
elvinni, a tehenünket sze-
rencsére meghagyták. Édes-
apám akkor már az erdőgaz-
daságban dolgozott, ezért 
annyit megengedtek, hogy 
a tehén az erdőben legelész-
szen. Volt pulykánk, barom-
fi, gyöngytyúk, sertés. Az 
erdészet révén egy holdnyi 
illetményföldben részesül-
tünk a halápi részen, ezen 
termeltük az állatok tartá-
sához szükséges terményt. 
A nyári vakációnk a cseme-
tekertben telt, oda jártam 
én is kapálni a szakmunkás 
iskola kezdetéig. 1970-ben 
költözött be a családom a 
tényleges településre, abban 
az évben, amikor Kapos-
várra kerültem katonának. 
1972-ben szereltem le.

Vámospércsi Hírek: 
Dolgozott a Halápi Erdé-
szetnél, majd a Debreceni 
Cipőgyárban, közben csa-
ládot alapított…

Huszti János: Szerettem 
az erdészetnél dolgozni, 
mintegy édesapám nyom-
dokain haladva, igaz más 
munkakörben, gépkocsi-
vezetőként. Házasságot kö-
töttem hűséges társammal, 
Erdei Margittal, hamarosan 
megszületett a fiúnk is. A 
fordulópontot 1983 hozta 
el. Ekkor építettük a jelen-
leg is otthonunkul szolgáló 
házat. Nagyon szaladt az 
idő, öles léptekkel közelí-
tett az ősz, kértem az erdé-
szet új igazgatójától két hét 
fizetés nélküli szabadságot 
annak érdekében, hogy be-
fejezhessük a munkálatokat. 
Nem kaptam. Erre írtam a 
nyíregyházi központba, ahol 
megértő fülekre talált kéré-
sem. A főigazgató utasította 
a helyi vezetőt a szabadság 
megadására. Innentől kezd-
ve, mondanom sem kell, ül-
dözött ember lettem. 1983-
ban munkahelyet váltottam 
a Debreceni Cipőgyárban 
kőműves karbantartóként 
helyezkedtem el, egészen a 
gyár felszámolásáig.  Időben 
a rendszerváltás első évei-
ben járunk. Ismét válaszút-
hoz érkeztem; töprengtem, 
hogy mihez kezdhetek. A 
munkaügyi hivatalban na-
gyon rossz tapasztalatokat 
éltem meg, sok embert, 
köztük engem is, megaláz-
tak a hivatalnokok. Innen, 
ebből a lelki mélységből 
indítottuk a mezőgazdasági 
tevékenységünket… Akko-
riban én nem szerettem a 
földet, hiszen abból a sze-
gényparaszti, földműves 
világból jöttem, szereztem 
szakmát; akkor viszont a 
kör körbeért. Mindent egy 
lapra tettem fel, a magam 
ura akartam lenni, mező-
gazdasági őstermelőként 
kezdtem el tevékenykedni. 
Az első évek vérrel és verí-
tékkel teltek, gyakorlatilag 
a feleségem fizetéséből él-
tünk. Ami nyereségünk volt, 
azonnal vissza kellett forgat-
ni. Amit béreltünk földet, a 
következő évben szerettük 
volna megvásárolni. Nagyon 
sok munkával és képzéssel 
sikerrel vettük az akadályo-
kat. Apránként, biztonságo-
san, sok befektetéssel értük 
el azt, hogy anyagilag is jö-

vedelmező lett a buzgólko-
dásunk. Szeptembertől már-
ciusig minden áldott nap a 
debreceni nagypiacon érté-
kesítettem a megtermelt nö-
vényeket. Délután két órára 
hazaértem, készíthettem elő 
másnapra, piacképesre a kö-
vetkező adagot. Hatalmas se-
gítségem, támaszom volt, és 
a mai napig az, a feleségem. 
Ketten ültettünk el idén is 
5000 paprika palántát.

Vámospércsi Hírek: 
Egy helyen azt írja, hogy 
megtalálta lelki békéjét a 
föld szeretetében, a növé-
nyek gondos, alázatot kö-
vetelő termesztésében, a 
minőségi zöldségek előállí-
tásában. Mit jelent a meg-
talált lelki béke?

Huszti János: Az önkép-
zés, az alázatos odafordulás 
és a sikerélmény hármasa 
eredményezett egyfajta lel-
ki békét, a megtalált út örö-
mét bennem. Folyamatosan 
jártam a Chemical Seed köz-
pontjába, ahol szaklapokkal, 
könyvekkel, ismeretekkel 
láttak el. Búvárkodtam a 
közlemények között, min-
den termesztett növényhez 
más és más stratégiát kellett 
választani, sokat konzultál-
tam a cég növényorvosával 
is, tanulságosak a Kertbarát 
Kör összejövetelei, tapaszta-
latcseréi is. Elvégeztem a nö-
vényvédő iskolát. A dolgok 
fokozatosan erősödtek, ér-
tek. Ha szorgalmasan és jól 
csináljuk, a növények meg-
hálálják, elismerik a befek-
tetett energiát, odafigyelést. 
Úgy érzem, a vámospércsi 
embereknek szükségük van 
rám, hiszen amit megterme-
lek, itt és nekik értékesítem. 
És ami nagyon lényeges, és 
egy életen át megtanultam: 
precízen és pontosan kell 
dolgozni, a tőlünk telhető 
legnagyobb függetlenséggel. 
Amíg erővel és szakértelem-
mel bírom, folytatni fogom, 
túl a hetvenen is. 

Vámospércsi Hírek: 
Mely zöldségekre, gyümöl-
csökre a legbüszkébb? Mely 
típusok a legszívósabbak, 
legkényesebbek, s melyek a 
kedvencei?

Huszti János: Mindegyik 
kedvenc, szívós és kényes, 
amit termesztünk. Paprika, 
paradicsom, burgonya, zöld-
ség, sárgarépa, zeller, tehát a 
főbb vetemények. Kezdettől 
fogva tálcás zöldségeket is 
előállítunk, volt olyan, hogy 

hogy 10.000 darabot is egy 
évben. Nagyon kedvelem 
a paprikákat, a pritamint, 
kaliforniait, mélyre ástam, 
átfogó ismereteim vannak 
velük kapcsolatban. Kiemel-
ném a balatoni rózsa nevű 
magyar burgonyafejlesz-
tést. Nagyon elismerve azon 
emberek munkáját, akik 
kikísérletezik kutatóműhe-
lyekben az új, megfelelőbb 
típusokat. Képes voltam 
például Keszthelyre leau-
tózni, felvenni a kapcsola-
tot a híres mezőgazdasági 
tanintézmény, a Georgikon 
igazgatójával, hogy megis-
merjem a balatoni rózsát. 
Tőlük honosítottam meg 
a környékünkön. Volt egy 
szép gyümölcsösünk a Vén-
kertben, tele cseresznye-, 
őszibarack- és szilvafákkal, 
velük is kedvvel foglalkoz-
tam. A közelmúltban adtuk 
el a gyümölcsöst, de meg-
nyugtat az érzés, hogy jó ke-
zekbe került. 

Vámospércsi Hírek: 
2006-ban sikerrel indult 
az önkormányzati válasz-
tásokon, a képviselő-testü-
let tagja lett. Mandátumát 
mindvégig megőrizte, 2010 
és 2019 között alpolgármes-
terként is tevékenykedett. 
Mikre a legbüszkébb kép-
viselői és alpolgármesteri 
munkáját illetően? Továb-
bá: mik voltak azok a te-
rületek, amelyeken jelentős 
előrelépéseket értek el? Mik 
voltak a testület fő céljai, 
prioritásai?

Huszti János: 
A növényter-
mesztést illetően 
már beszéltem 
a kölcsönösség 
elvéről (adok va-
lamit és kapok 
valamit), ami 
a hivatali mun-
kát illetően is 
irányelvem volt. 
Bírtam a közös-
ség bizalmát, 
amit nem csak 
elnyerni feladat, 
de megtartani is. 
Próbáltam figyel-
mes, gondoskodó 
és közösségi em-
ber lenni, aki nyi-
tott a különböző 
önkormányzati 
intézmények és 
magánkezdemé-
nyezések felé. 
Mindig öröm-
mel töltötte el az 

embereket, ha megleptem 
őket egy láda gyümölccsel, 
zöldséggel vagy egy szép 
virággal. A tiszteletdíjamból 
rendszeresen fordítottam 
adományozásra – ezt hoz-
tam a családból és a tanyasi 
világból is. A városvezeté-
sünk legnagyobb eredmé-
nye szerintem a Kistérségi 
Rendelőintézet megalapí-
tása és működtetése, mert 
ez országos szinten is ki-
emelkedő színvonalú intéz-
mény és nagyban segíti a 
vámospércsiek és környék-
beliek mindennapi életét, 
gyógyulását.  

Vámospércsi Hírek: 
Alpolgármester Úr idén 
ünnepli 70. születésnapját, 
amihez szívből gratulá-
lunk. Ha meg kellene ne-
veznie három embert, akik 
döntően befolyásolták az 
életét, kiket említene?

Huszti János: A csalá-
dom tagjait. Rajtuk kívül 
Sventek Endre újlétai tor-
mafelvásárlót, aki pedáns, 
kemény, de érzékeny ember 
volt.  Példaképként tekintek 
Jani Jánosra, aki szőlővel, 
borral, gyümölccsel, zöld-
séggel foglalkozott, embert 
próbáló kitartással. És ter-
mészetesen Ménes Andrea 
polgármestert, akivel első 
ciklusunk alatt nagy politi-
kai ellenszélben is megta-
pasztalhattam a közös mun-
ka örömét, nehézségeit, 
mindazt tehát, ami az utóbbi 
években beérett, meghozta 
gyümölcsét.

„Próbáltam figyelmes, gondoskodó és közösségi ember lenni”

Közel 20 éves álma vált 
valóra idén nyáron a Fodor 
házaspárnak a Vámos-Kart 
gokartpálya megépítésé-
vel és elindításával. Az 500 
méter hosszú, tükörsima 
aszfaltpálya a város „deb-
receni” határában terül el. 
A gyorsulásra és technikás 
versenyzésre is alkalmas 
pálya körrekordja 38 másod-
perc, sportos vezetéssel 45 
másodperc körüli idővel le-
het körbefutni, helyenként 
elérve az 50-55 km/h-s sebes-
séget is. A Vámos-Kart ven-
dégei jelenleg kilenc darab 
Sodi GT4 gokart, két darab 
gyerekgokart és egy darab 
270 cm3-s kétüléses jármű 
közül választhatnak, vagyis 
a legkisebbek is részesei 
lehetnek a boldog körözés-
nek, tudva, hogy egy korty 
adrenalin senkinek sem árt. 
Fodor Béla 19 éves korában 
kóstolt bele a gokartozás-
ba. Az első kör után biztos 
volt benne, hogy még sok 

fogja követni azt a jövőben: 
fél évig az egyik debreceni 
ring kötelékében dolgozott; 
megismerte a járműveket, a 
vezetéstechnikai trükköket, 
a jó pálya ismérveit. „Kipró-
báltuk és szakmai szemmel 
is megvizsgáltuk a magyar-
országi ringek jelentős ré-
szét; ezekből is ihletődtünk, 
merítettünk a saját pálya 
tervezése során. Kanyar-
kombinációkat emeltünk át, 
alkalmazkodva a hely adott-
ságaihoz, vonalvezetéseket 
tanulmányoztunk. Az egyik 
fő inspirációnk a Budaring 
volt. Összességében elége-
dett vagyok, és a látogatói 
visszajelzések is igazolják, 
hogy egyszerre élvezetes 
és egyszerre koncentrációt 
igénylő pályát valósítottunk 
meg, ami alkalmas a korrek-
cióra is. Némi változtatást 
eszközöltünk a nyitás után, 
idealizáltuk a pályaszéles-
séget és kivettünk pár visz-
szafordító, lassító kanyart, 

hogy a versenyzés-érzés 
még inkább működhes-
sen” – osztotta meg gondo-
latait Fodor Béla. „A Fodor 
Gumiszervíznek köszönhe-
tően a pálya egyik alapanya-
gául szolgáló autógumi nagy 
mennyiségben rendelkezé-
sünkre állt, illetve a földte-
rület is, ami ráadásul a 48-as 
főút mellett található, így 
könnyen megközelíthető, 
elérhető. Sok vámospércsi 
átélhette már itt a vezetést, 
de a környékbeli települé-
sek lakói közt is népszerű 
a Vámos-Kart, sőt, gyakran 
látogatnak meg minket Ro-
mániából is. A fejlesztéseink 
folyamatosak, minden fo-
rintot visszaforgatunk a pá-
lyába. Szelektíven gyűjtjük 
a szemetet, ősszel kezdjük 
a parkosítást, növényesítést, 
hangfogó betonelemeket he-
lyezünk ki, folytatódik a föld-
fal építése. Most vagyunk túl 
a térkövezésen, készül az 
iroda, a mosdó, a játszótér. 

A férjem tervei között szere-
pel még a pályabővítés egy 
alagúttal és egy felüljáróval, 
továbbá büfé és drótkötél-
pálya építése” – tette hozzá 
Fodor Zsuzsanna. 
„Azt szeretnénk, ha 
egy komplex, több 
órás időtöltésre al-
kalmas hellyé válna 
a Vámos-Kart. Jövő 
nyáron megnyit-
ja kapuit az első 
gokart-tábor gyer-
mekeknek. Bein-
dulnak a versenyek 
is, hiszen nagy a 
kereslet irántuk. 
Az időalapú selej-
tezők legjobbjai 
csaphatnak össze a 
viadalon. Hamaro-
san elkészül az idő-
mérő-berendezés. 
Ha minden igaz és 
a kamerák is úgy 
akarják, szeretnénk 
forgatni egy hu-
morban gazdag go-

kart- és településnépszerű-
sítő akciófilmet is” – beszélt 
az újabb fejleményekről 
Szőcs József, a Vámos-Kart 
munkatársa. Aki kipróbálta a 

száguldást, szinte garantált, 
hogy visszatér. Talán a visz-
szatérők között lesz a jövő 
Michael Schumachere is…

Száguldás, gokart, szerelem



Az idén 25 éves, Nagyné 
Kiss Andrea mestercukrász 
és férje által alapított Kiss-
Virág Cukrászdát a rangos 
Dining Guide étteremkalauz 
2018, 2019 és 2020 után idén 
is beválogatta hazánk tíz leg-
jobb cukrászdája közé. Így a 
Kiss-Virágot egy lapon em-
lítik olyan kultikus helyek-
kel, mint a gyulai Százéves 
Cukrászda, a balatonfüredi 
Bergmann Cukrászda vagy 
éppen a tihanyi Apátsági Rege 
Cukrászda. A Kiss-Virág hosz-
szú évek munkájával, tapasz-
talataival, a vevők igényeinek 
figyelembevételével építette 
ki vendégkörét. Hírnevét és 
elismertségét annak köszön-
heti, hogy a hagyományokat 
állandó megújulással ötvözi. 
Kínálatában ugyanúgy megta-
lálható a mousse-okra épülő 
francia vonal, mint a tradici-
onális magyar sütemények 

(vasárnapi krémes, kardiná-
lis, dobostorta) széles válasz-
téka, persze újragondolva, 
kísérletező módon. Filozófi-
ájuk lényege, hogy csakis ki-
váló minőségű, friss, jelentős 

mértékben helyi termelőktől 
vásárolt alapanyagokból kéz-
műves jelleggel dolgoznak. A 
cukrászda választékának kö-
zel nyolcvan százaléka saját 
ötleten alapuló sütemény.
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Augusztus 3-án nyitotta meg 
kapuit a „Vakációs” bibliahét-
nek keresztelt program a re-
formátus gyerekeknek, melyet 
idén Vámospércsen tartottuk. 
A nyíracsádi és a vámospércsi 
gyereket közösen szólította 
meg az Úr, és tértek be hajlé-
kába. Komor Csaba lelkipász-
tor, Szabó Mónika és Darabont 
Sándor hitoktatók kezei között 
formálódott a gyerekek szem-
lélete a hitről, a református 
egyházról, Jézusról, valamint 
Istenről.

Kedd reggel nagy kíváncsi-
sággal léptek be az imaterem 
ajtaján a gyerekek, majd közö-
sen vonultunk át a templomba, 
ahol énekeltünk, imádkoztunk 
és meghallgattuk az aznap-
ra jutó történetet, hiszen a 
Genezáreti-tó partján esett 
csodatörténeteket hozták el a 
hitoktatók a gyerekek elé. Meg-
ismertük Péter megtérésének, 
az ötezer ember megvendé-
gelésének, a vízen járásnak a 
történetét, mélyebb értelmet 
kerestünk benne levetítve azt 
saját életünkre. Megtanultuk 
minden nap az adott igesza-
kaszt, amit aranymondásnak 
neveztünk. Minden egyes tör-
ténethez készültek rajzok, fel-
adatlapok, keresztrejtvények 
és 3D-s képek. Az ebéd után 
jutott idő a felszabadult játékra 
a sportnapon, megismerked-
tünk a hajdúkkal a Hajdú Mú-

zeumban, levendula díszeket 
és hajdú buzogányt készíthet-
tünk, és lovasíjászattal is el-
töltöttünk egy fél napot. A jól 
megérdemelt uzsonna után a 
templomban elevenítettük fel 
ismétlés gyanánt a története-
ket, az aranymondásokat és 
a záróénekek után reméljük, 
hogy: „Eldőlt a szívemben kö-
vetem Jézust!”, egyik dalunk 
részlete is célba talált a gye-
rekek agyában, de legfőképp 
szívükben. Így váltunk mi „em-
berhalászokká” a héten. 

A vakációs bibliahét nem 
ért véget pénteken, szomba-
ton a szülők estjével folytattuk 
a programjainkat, ahol az áhíta-
tot követően szellemi és fizikai 
vetélkedőn mérhették össze 
erejüket a gyerekek és szüle-
ik. Az est nagyon jól alakult, 

gyerekkacagástól volt hangos 
a templomkert. A vasárnapi 
záróistentiszteleten a gyere-
kekkel közösen szolgáltuk az 
Urat. Énekeltünk, nagyon szé-
pen felidéztük az aranymon-
dásokat és a megjelent testvé-
rek hálás szívvel vették kicsiny 
kis műsorunkat. Köszönjük 
Komor Csaba lelkipásztorunk-
nak, hogy szervezésében meg-
valósult ez a bibliahét, továbbá 
Szabó Mónika és Darabont 
Sándor hitoktatóknak az egész 
heti munkát! Köszönjük segí-
tőinknek is, hiszen nélkülük 
nem lehetett volna ez a biblia-
hét ilyen sikeres és zökkenő-
mentes! Isten legyen gyüleke-
zetünk őriző pásztora!  

Nánási Patrícia
református egyháztag

Vakációs bibliahéten vettek részt a 
református gyerekek

Móka, kacagás, valamint 
szorgalmas kezek munkája 
jellemezte a gyermektábort, 
amelyre a Vámospércsi Műve-
lődési Ház és Könyvtár július 
12-től 16-ig invitálta a kézmű-
vesség iránt érdeklődő gyer-
mekeket. A tábor helyszíne az 
intézmény jelenlegi helye, a 
Nagy utcai épület udvara volt. 
A programban a népi kézmű-
vesség sokszínűségével talál-
koztak a gyermekek. A prog-
ram kezdeteként Kiss Lajos 
fafaragóval a fa megmunká-
lásába nyertek betekintést és 
készíthettek saját kezűleg apró 
munkadarabokat, medálokat a 
táborozók. A tevékenységet na-
gyon élvezték és ügyesek is vol-
tak. Az elkövetkező napokban 
fonással és nemezeléssel fog-
lalkoztak a gyerekek, Dobosné 
Hajdu Anikóval karkötőket ké-
szítettek. Kezük alatt a habban 
színes gyapjú karkötők szület-
tek. Sarkadi Gyuláné Bori néni 
pedig a gyöngyfűzést tanította 
meg, az apró, guruló gyön-
gyökből gyönyörű munkada-
rabok születtek. A hét közepe 
a kirándulásé és a friss levegőé 
volt. Sándor Józsefné a korábbi 
évekhez hasonlóan idén is a 
festői szépségű és romantikus 
Szentannapusztán fogadta a 
táborozókat, ahol egy remek 
napot tölthettünk el.  Kiszaba-

dulva az udvarról a szabadtéri 
játszóteret önfeledten használ-
ták, hintáztak, csúszdáztak, fo-
ciztak. Az ebéd után szentannai 
körséta következett Erzsike 
néni tyúkjainak simogatás 
gyanánti megkergetésével és a 
bárányok szemrevételezésével. 
Visszatérve a bázishelyre hadat 
üzentek a kékek a pirosoknak, 
elindult a számháború csata. 
Az utolsó nap Hutkai László 
bőrözéssel érkezett a táborba 
és nagyszerű mandala medálok 
születtek a szorgos kezek alatt. 
A bőr mellett színes zsenília vi-
rágokat is készítettünk. 

Köszönjük a program tá-

mogatását Ménes Andrea 
polgármester asszonynak és 
Vámospércs Városi Önkor-
mányzatnak, Sándor Józsefné 
Erzsikének és férjének, Dr. 
Rácz Norbertnek és a Járóbeteg 
Rendelőintézetnek, Pigniczki 
Mónikának és a Vámospércsi 
Szociális Szolgáltató Központ-
nak. Köszönjük a finom ebé-
det Bálega Jánosnénak és az 
Élelmezési Intézménynek. Kö-
szönjük az 50 órás közösségi 
munkát végző középiskolások-
nak is a segítséget.

Diósné Kozma Erzsébet
intézményvezető

Móka, kacagás, szorgalmas kezek

Júniustól nemcsak szerdán-
ként, hanem péntek délutá-
nonként is citeraszó tölti be a 
Vámospércsi Művelődési Ház 
és Könyvtár épületének falait. 
A Csoóri Sándor Program támo-
gatásával a néphagyományokat 
őrző népdalkört erősítve és a 
majdani utánpótlást biztosítva 
citera oktatást biztosítunk az 
érdeklődők részére. Az okta-
tó Tóthné Szabó Mariann, a 
népművészet ifjú mestere, aki 
évek óta fellép a népdalkörrel, 
és hamarosan vámospércsi la-
kos lesz a családjával, kisfiával 
és a szintén népzenész férjé-
vel, Tóth Gyulával, aki szintén 
a népművészet ifjú mestere 

és a Vass Lajos Népzenei Szö-
vetség vezetőségi tagja. A nép-
zenei csoportjainkhoz bárki 

csatlakozhat, vagyis szeretettel 
várunk minden érdeklődőt a 
próbáinkra.

Citeraszó

Harmincadik nyári kur-
zusát rendezte meg idén a 
vámospércsi művésztelep. A 
jubileumi év programjai kö-
zött helyet kapott egy újabb 
kirándulás Lácacsékére, az 
ott néhány éve működő mű-
vésztelep meghívására. Lassan 
hagyománnyá válik a két alko-
tótábor kölcsönös vizitálása, 
jó hangulatú szakmai és baráti 
beszélgetésekkel és progra-
mokkal. Idei lácacsékei utun-
kon a cigándi Múzeumportát 
is útba ejtettük. A kisváros 
közepén fekvő épületegyüttes 
néprajzi és helytörténeti gyűj-
teménye a 60-as, 70-es évek 
dokumentumait, tárgyi kultú-
ráját bemutató retrómúzeuma 
igazi élmény volt számunkra. 
A következő időszakban igyek-
szünk tovább bővíteni a két 
művésztelepi közötti kapcso-
latokat, esetleges évközi csere-
kiállításokkal, művészcserék-
kel. A művésztelep helyszínén, 
a Tájházban kapott helyett két 
nagysikerű irodalmi program 
is, az Irodalmi teaház soro-
zatban. Előbb Korpa Tamás 
költő, majd Halász Margit író 
szerzői estjét láthattuk-hall-
hattuk a vámospércsi közön-
séggel együtt. A harmincadik 
nyáron a megszokottan szín-
vonalas alkotómunka mellett, 
amelynek eredményét a refor-
mátus imaház nagytermében 
láthatják az érdeklődők, jutott 
idő az emlékek felidézésére 
is. Harminc év hosszú idő, a 
sok szájhagyomány révén, és 
emlékeinkben fennmaradt 
jeles esemény, vidító történet 
felelevenítése derűs perceket 
szerzett számunkra. Ennek 
teljesebbé tételére választot-
tuk azt a módszert, hogy néhá-

nyan, aki ehhez kedvet érzett 
közülünk, leírtuk egy–egy régi 
élmény hívószavát, s röviden 
a hozzá kötődő történetet. Eb-
ből szemezgetünk most.

Varga József: Fülöpi falu
nap: Nulladik típusú találkozás 
egy sohasem látott ismerőssel, 
aki könnybe lábadt szemmel, 
erősen kapatos állapotban kö-
szöntött. Sohasem derült ki, 
hogy ki volt ő, és hogyan hozta 
létre benne az alkohol fény-
törése nem létező ismeretsé-
günk délibábját.

Durucskó Zsolt: Vakond
riasztó: Egyik művésztelepi 
helyszínünkön, mert az idők 
folyamán több is volt, valahon-
nan a közeli szomszédságból 
rendszeresen felhangzott a 
mozgásérzékelő sivító hangja, 
a vakondok föld alatti mozdu-
lataira is élénken reagálva. Ele-
inte zavart bennünket, később 
a viccek kiapadhatatlan forrá-
sa lett.

Papp Károly: Napfogyatko
zás: 1999-ben a teljes napfo-
gyatkozás idején, ami ebben 
térségben csupán részleges 
volt, több helybéli, közöttük 
magam is, az egykori Mokka 
presszó dohányfüsttől vasta-
gon kormozott és lassan elsö-
tétülő képernyőjén néztük a 
teljes napfogyatkozás élő te-
levíziós közvetítését, amely-
nek élménye, valószínűleg, 
csak kevéssel maradt el az 
igazitól.

Fátyol Zoltán: Útkeresz
teződés: A régi községháza 
(ma városi önkormányzat) 
épülete előtt. Ezek az utak 
és utcák egykor a végtelen-
be vezettek. Az emeleti abla-
kokból feltáruló látványban 
felsejlett a nagyvilág. (Sáros 
udvarok, a fák között felszí-
vódó házak, tengeri- és tor-
maföldek. Rajtuk túl erdők. 
Azt hittem akkor, a világ szí-
véig vezetnek.)

Jubilál a telep!

Folyamatosan a TOP-on!

Június közepén forgatott 
a Hajdú Látogatóközpontban 
az RTL Klub Itthon nyaralunk 
– Hajdúszoboszlói nyár című 
műsorának stábja. A látogatást 
követően a csatorna szoboszlói 
ideiglenes stúdiójába meghívta 
a Látogatóközpont alapítóját, 
Ménes Andrea polgármestert 
és munkatársát, Korpa Tamást 
egy intézménybemutató be-
szélgetésre. A beszélgetésből 
készült anyagot augusztus 
8-án, vasárnap tűzte műso-
rára a csatorna. Gál Petra és 
Németh Kristóf műsorveze-
tők betekintést nyerhettek a 
Látogatóközpont élményala-
pú koncepciójába, céljaiba, a 
hajdúk mintegy három évszá-
zados történetébe, valamint 
megismerkedhettek az intéz-
mény néhány kuriózumával is. 

Az anyag visszanézhető az RTL 
Klub videotóriumában, vala-
mint Vámospércs Városi Ön-
kormányzat facebook oldalán 
is. Bizalommal tölt el minket, 

hogy egy ismert és népszerű 
csatorna nagy nézettségű tu-
risztikai műsora érdemesnek 
találta bemutatni városunk új 
büszkeségét. 

Az RTL Klub is felfigyelt ránk!


