
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 Megjelentek, elnök úr, 
képviselő úr, képviselő-testületi 
tagok, intézményvezetők, ked-
ves munkatársaink, Vámospércs 
lakói!

Tisztelet a megemlékezők-
nek! Idézet következik Bocskai 
Istvántól, a hajdúk apostolától, 
négyszáz esztendő távolából: 
„Nemzetünknek tartozunk min-
denek felett jóval”. Az idézet 
folytatását pedig kiolvashatjuk 
a fejedelem vámospércsi szobra 
előtti térkőről is: „Hitünknek, lel-
kiismeretünknek és régi törvé-
nyeinknek szabadságát minden 
aranynál feljebb becsüljük.”

Nem túlzás azt állítani, hogy 
történelmi pillanatot írunk vá-
rosunk históriájában a Hajdú 
Látogatóközpont – azon belül 
is a Kiállító- és Bemutatóterem, 
Kézművesudvar és Hétpróbás 
Kalandpark – létrejöttével. Azt 
mindig is tudtuk és éreztük, 

hogy a múltra való 
figyelem megemel 
bennünket, pont 
annyira emel ben-
nünket a jelen 
fölé, hogy onnan 
láthassuk a jövő 
horizontját. Azt is 
tudtuk, hogy csak is 
egy hajdútörténeti 
intézmény lehet 
számunkra a múlt-
hoz vezető iránytű. 
Annak záloga, hogy 
a hajdúhagyomá-
nyokat kifejezhes-
sük és átmenthes-
sük a jövő számára. 
Rajtunk is múlik, 
minden egyes 
vámospércsin, hogy 
száz év múlva, egy 
jelen pillanatban 
még nem látható, 
csak sejthető Euró-

pában, meg tudunk-e maradni. 
Itt, az egyetlen sikeres szabad-
ságharcunk nyitó győzelmének, 
az álmosdi csatának a közelé-
ben, a legkisebb régi hajdúváros-
ban, a vesztes világháború miatt 
idáig meghúzott országhatár 
szomszédságában különös tétje 
van mindennek. A mi helyünk 
ebben a világban könnyen leír-
ható: Magyarország, Kárpát-me-
dence, Európa – és legfontosabb 
hozzánk társítható minőség pe-
dig abban a szóban fejezhető ki, 
hogy: hajdú.

Vámospércs, a legkisebb 
régi, hagyományos hajdúváros 
– szoktuk mondani. És valóban, 
a történelem fordulatai úgy 
hozták, hogy Hajdúböszörmény, 
Hajdúdorog, Hajdúhadház, Haj-
dúnánás, Hajdúszoboszló és 
Polgár mellett Vámospércsen 
telepítette le Bocskai István fe-
jedelem azt a 9254 hajdúvitézt, 

akik szabadságküzdelmében 
a leghűségesebb emberei vol-
tak. Ezt a fejedelmi elhatározást 
rögzíti és szabályozza az 1605. 
december 12-én kelt korponai 
kiváltságlevél – városunk piros 
betűs ünnepnapja. Hajdú őseink 
egykoron fegyveres marhapász-
torok voltak. Kemény, öntörvé-
nyű emberek. A csorda őrzése 
időnként fegyveres fellépést is 
igényelt, mivel meg kellett vé-
deni a jószágot a rablóktól vagy 
a ragadozó állatoktól. A vágásra 
érett marhát Ausztriába, Dél-Né-
metországba és Észak Itáliába te-
relték, ahol jó pénzért eladták. 
Ezt a sok évszázados hajtási útvo-
nalat nevezzük „Oxenweg”-nek. 
A török hódoltság idején a mar-
hahajtás biztosította a Magyar Ki-
rályság bevételének legnagyobb 
részét. A török háborúk során a 
fegyverforgatásban jártas mar-
hapásztorokat szívesen fogadták 
fel katonai feladatok ellátására. 
Kemény, öntörvényű, harc-
edzett és világlátott emberek 
voltak tehát őseink. És szinte 
kivétel nélkül magyar reformá-
tusok, akiket Bocskai István ki-
emelt a földesúri fennhatóság 
alól, és közösségi kiváltságokkal, 
katonáskodási kötelezettséggel 
látott el. Akár a székelyek a szé-
kelyföldi Székekben, a hajdúk is 
önálló közigazgatási egységben, 
a Hajdúkerületben éltek a 19. 
század végéig. A hajdúkerületi 
ülések egy részét Vámospércsen 
tartották. 

Napjainkban a „Hajdúság” 
nem csupán egy földrajzi táj-
egység elnevezése, hanem a 
hajdú hagyományokat ápoló 
kulturális identitás kifejeződé-
se, a regionális öntudat jelölője, 
nem utolsó sorban pedig jól 
gondozott márkanév – amihez 
mi, vámospércsiek is hozzátet-

tük a részünket. Túl a városháza 
falán található emléktáblán és 
a buszfordulóban elhelyezett 
szobron – élő, eleven tapasztalat 
a hajdú identitás városunkban. 
Gondolhatunk a Hajdú Napok-
ra, a települési értékeket felmu-
tató Hajdú Portyára, a Bocskai 
István honismereti táborra és 
településtörténeti tanösvényre, 
a Bocskai Zarándoklatokon és a 
Hajdú Városok Szövetségében 
való részvételünkre – és legfő-
képpen a most átadásra kerülő 
múzeumra. Érezzük, hogy itt va-
lami komoly és fontos dologról 
van szó. 

Vámospércsen – egyedüli-
ként a régi hajdúvárosok közül 
– eddig sajnos semmilyen mu-
zeális gyűjtemény vagy kiállító-
tér nem emlékeztetett a hajdú 
ősökre. Sok évtizedes nagy adós-
ságunk ez. Súlyos adósság – mi 
viszont nem szeretnénk adósok 
maradni az utódainkkal szem-
ben. Saját polgármesteri progra-
momnak ezért mindig is része 
volt annak előmozdítása, hogy 
megnyithassa kapuit a mi saját 
Hajdú Múzeumunk. Több éves 
előkészítést, majd sikeres pályá-
zást követően most végre lehe-
tőségünk nyílt a település egyik 
régi törekvésének megvalósítá-
sára, a Hajdú Kiállító- és Bemu-
tatóterem, Kézművesudvar és 
Hétpróbás Kalandpark létreho-
zására. Köszönetünket fejezzük 
ki Magyarország Kormányának, 
az Európai Uniónak, ország-
gyűlési képviselőnknek, Tasó 
Lászlónak, a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat elnökének, Pajna 
Zoltánnak; a Dr Bihari-Horváth 
László által vezetett szakértői 
gárdának, Korompainé Mocsnik 
Marianna megyei múzeumi 
koordinátornak, Korompay Ba-
lázs történésznek és konzorci-

umi partnerünknek a Pircsike 
Vámospércsi Közművelődési 
Egyesületnek, NNK Kft-nek, név 
szerint Kozák János úrnak, aki 
a terveinket formába öntötte, s 
az Opus Team Kft-nek, Virágh 
Péter csapatának, akik végig me-
nedzselték a pályázatunkat, ami-
ből meg tudtuk valósítani ezt az 
álmunkat is. 

A látogatóközpont minden 
generáció számára felkínálja 
az ismeretszerzés, a résztvevő 
elmélyülés, a közös játék és fel-
adatmegoldás lehetőségét. Egye-
di intézmény jön létre, nem egy 
sokadik városi múzeum. Hanem 
a nagybetűs „Családi Múzeum”, 
ami vegyíti a múlt gazdagságát 
és a jelenkor technikai újítá-
sait, eszközeit. A múzeum a 
kézművesházzal és Hétpróbás 
Kalandparkkal több órás elfog-
laltságot jelent majd az iskolai 
csoportok és családok számára 
is. Úgy gondoltuk ki a koncep-
cióját, hogy eleve illeszkedjen a 
város szövetébe (nem modern 
épületet hoztunk létre, hanem 
egy módos, patinás régi épületet 
újítottunk fel), a város életébe 
és az országos múzeumi hálóba 
egyaránt. A kiállításon túl rend-
hagyó órák, speciális tárlatveze-
tések, szakmai beszélgetések, te-
lepüléskutató műhely biztosítja 
az intézmény elevenségét. Az 
elmúlt hónapokban saját szak-
mai csapatunk is gazdagította a 
kiállítás anyagát, például a világ 
egyetlen olyan Bocskai-portréjá-
val – Somogyi László Gábor fest-
ménye – amelyen a fejedelem 
koronázási ékszerekben látható; 
de készül a múzeumi kifestőnk 
és a Vámospércsi Hírek 1604-
1606-os száma is. Nagyon sok is-
kolás csoportot várunk környé-
künkről és az ország minden 
részéből. 

Meggyőződésem, és bízom 
benne, hogy ezzel rengetegen 
vagyunk így, hogy a múzeum 
– kézművesudvar – történel-
mi kalandpark hármasa önér-
tékén túl is hozzájárul ahhoz, 
hogy Vámospércsnek ez a része 
gazdaságilag, esztétikailag, a 
Rendelőintézethez vezető új út 
építésével infrastrukturálisan, 
turisztikailag, a városiasodás 
vonatkozásaiban is profitál-
hasson belőle. Vámosprécsről 
van egy elgondolásunk, amit 
abban a mondatban foglalunk 
össze, hogy Vámospércs a 
vámospércsiek otthona és a kis-
térségünk egyik központja. Ez a 
beruházás egyszerre teszi ottho-
nosabbá Vámospércset, és erő-
síti meg jellegében azt a tényt, 
hogy ez a város, a mi városunk a 
kistérség egyik központja. A mai 
napon tehát Vámospércs egy 
újabb értékes intézménnyel gaz-
dagodott, még modernebb, és – 
mint látják – még szebb is lett.

A múzeumba kerülő tárgyak 
a mi számunkra szellemi alkotá-
sokat jelentenek. Az őseinktől 
azt az értéket kaptuk meg, azt 
adták át nekünk, azt tanultuk tő-
lük, hogy élhető jövőt csak az a 
nemzet tud kialakítani magának, 
amelyik megbecsüli örökségét. 
„Akkor élsz, ha másokért élsz”. 
– írja gróf Széchenyi István. 
„Nemzetünknek tartozunk min-
denek felett jóval” – felelhetünk 
Széchenyi szavaival Bocskai 
szavaira. Köszönettel tartozunk 
mindannyian, amiért a mai na-
pot közösen élhettük meg!!

Ménes Andrea
polgármester

(A beszéd elhangzott a Hajdú 
Látogatóközpont avatásán, 
2021. szeptember 11-én.)

A legbiztosabb hely: az otthonunk
Európa életében a II. világhá-

ború óta nem volt ennyi bizony-
talanság, szorongás és veszély.         
A harminc évvel ezelőtti délszláv 
válság óta az orosz-ukrán konflik-
tus jelentett a Kárpát-medence 
és a közép-európai térség életé-
re nézve érzékelhető feszültsé-
get, a Trianoni beavatkozás utáni 
el nem múló ellentéteken túl. 

Az arab, illetve dél-ázsiai konf-
liktusokban a NATO tagságunk 
miatt missziónkon túl nem 
voltak nagyobb belpolitikai fi-
gyelmet érdemlő események, 
azontúl, hogy Magyarország 
humanitárius és emberjogi kö-
telességein mellett a keresztény 
világ elleni támadásokban szen-
vedőknek mindig nyújtott se-
gítséget. Az észak-afrikai és fent 
említett vallási és etnikai hábo-
rúk, népírtások, zavargások és a 
soha nem kért, mégis a térségre 
erőltetett „amerikai demokrácia-
export” okozta káosz hatása az 
évtized közepén berobbant az 
enyhe felsőbbrendűséget érző 
nyugati, majd az egész európai 
kontinensre. 

Először csak a világvárosok 
London, Párizs, Amszterdam, 
Hamburg, napjainkra egészen 
Bécsig elért a vallási, kulturális és 
alapvető értékrendbeli változáso-
kat és átrendeződést okozó töme-
ges migráció. Erre az ismeretlen, 
jogosan félelmet keltő folyama-
tokra eltérően reagáló európai 
országok nyakába, majd később 
az egész világra rászabadult a 

pandémia és a ráépülő erőteljes 
világpiaci átrendeződés. 

Érdemes lenne hosszabb 
elemzésben kitérni az Európai 
Unió országainak álláspontjá-
ban napjainkban lezajló pálfor-
dulásokra és a hazai politikai 
mezőben mozgó, a baloldalra 
összeverődő komoly károkat 
okozó ellenzéki akciókra és ver-
gődésre, de éppen elég feladat 
ráirányítani a figyelmet a bizton-
ságunkat és biztonságérzetünket 
javító folyamatokra, melyhez az 
ország együttműködésére lenne 
szükség. 

A Wall Street farkasainak éh-
sége csillapíthatatlan, az egész 
világot behálózza és sakkban 
tartja, ezért csak az országok 
határain belül lehet enyhíteni a 
hazánkra is befolyással lévő fo-
lyamatok hatásait. A világjárvány 
gazdasági kárainak enyhítésére a 
családok, a munkavállalók, mun-
káltatók, a fiatalok, a vállalkozá-
sok támogatásának érdekében 
bevezetett intézkedéseket min-
dig lehetne fokozni, de nagyon 
valószínű, hogy nagyarányban 
ad segítséget a nehéz időszakra 
az élet valamennyi területén. 
Folyamatosan vizsgáljuk az át-
lagtól eltérő, illetve különleges 
élethelyzetben lévőket, valamint 
a körülményeket annak érdeké-
ben, hogy mindenki érezhesse a 
törődést. 

A közös gazdasági teljesít-
ményünk alapot ad a kedvez-
mények és támogatások fokozá-

sára, ezért érkezhettek nagyobb 
arányban az iskolakezdést segítő, 
a munkahelymegtartást, létreho-
zást, technológiai fejlesztést, in-
novációt erősítő támogatások, a 
családosok, a fiatalok jövedelem-
adó kedvezménye, a lakáskorsze-
rűsítések, építések, bővítések új 
támogatási lehetőségei, a nyug-
díjprémium. 

Célunk a legalább 200.000.-
Ft-os minimálbér bevezeté-
se, ami minden szociális jel-
legű támogatásra is hatással 
lesz, valamint a munkabért 
jelentő egyes adóterhek to-
vábbi csökkentése, akár el-
törlése is. Mindentől lehet töb-
bet és jobbat kérni, várni, adni és 
ígérni is, de ez számunkra nem 
verseny. Van verseny viszont a 
települések fejlesztési elképzelé-
seinek megvalósulása területén, 
ugyanis versenyt futunk az 
idővel, hogy a lehető legkoráb-
ban elkészüljenek és rendelke-
zésre álljanak azok a beruházá-
sok, melyek biztonságosabbá, 
komfortosabbá, színvonalasabbá 
tehetik lakókörnyezetünket, a 
helyben elérhető szolgáltatá-
sokat és növelik a települések 
megtartóképességét. 

Nyugodtan kijelenthetem, 
hogy a polgármeseterek soha 
nem lankadó törekvései, melyek 
a legfontosabb közösségi célok 
elérésére irányulnak kifejezet-
ten magas arányban valósul-
nak meg, büszke vagyok a közö-
sen elért eredményeinkre.

Ellentétben az önmagukkal 
foglalkozó pártokkal, akik az 
előválasztás nevű bohózattal 
próbálják magukra irányítani a 
figyelmet, mi minden lépésünk-
kel a magyar emberek érdekeit 
szolgáló lehetőségeket keresve 
megvívjuk küzdelmeinket az 
országnak járó és nem adható-
ként beállított uniós forráso-
kért. Mindeközben megtartva 
függetlenségünket és életünk, 
kultúránk, családjaink, közössé-
geink és értékrendünk formá-
lásának, önálló, magyar, keresz-
tény arculatát biztosító nemzeti 
jogainkat. Megvédjük a hatá-
rainkat és nem engedünk az 
ellenlábasok által belülről sunyi 
módon vagy nyíltan szorgalma-
zott támadásoknak, károkozás-
nak. 

A politikai hatalomért és a 
vele remélt földi javakért bár-
mire képes, bárkivel, összeálló 
bagázst idejében meg kell ál-
lítani, mert a rombolásuk és 
kokettálásuk az egyre erősebben 
harsogó, külföldről irányított 
nyomulásuk, a járványokhoz ha-
sonló veszélyt jelent. A családok 
életébe, a gyermekeink, fiatalja-
ink magánéletébe, még a szüle-
tésük szerinti nemi identitásuk-
ba is beavatkozni szándékozó 
elmebeteg akciók kártétele már 
sajnos érzékelhető a közhan-
gulatban. A korábban egymást 
gyűlölő, világlátásban és ideoló-
giában szöges ellentétben álló 
pártok és a mozgatóik, az eszelő-

sen vágyott hatalom megszerzé-
se érdekében mindent elnéznek 
egymásnak, az emberekkel és az 
országgal egyáltalán nem, csakis 
magukkal törődnek. 

Ezért is indítottuk el az alá-
írásgyűjtési akciónkat, mert 
fel kell hívni a magyar emberek 
figyelmét arra, hogy a már ismert 
alantas eszközeikkel, összehan-
golt, koreografált megtévesztés-
sel újra azok próbálkoznak, akik 
a pénzért és a remélt hatalomért 
képesek lennének szétszakítani 
az erősödő közösségeket és ki-
szolgáltatottá tenni az országot. 

Ez ellen fellépünk, megaka-
dályozzuk a készülő rombolást 
és közben minden erőnkkel 
arra törekszünk, hogy az ország 

minden lakójának biztonságot, 
magyar emberhez méltó, egyre 
komfortosabbá váló életkörül-
ményeket, a gyarapodási lehe-
tőséget biztosítsunk és a velünk 
élő és utánunk jövő nemzedé-
keknek a hazánk örökre választ-
ható jövőt jelentsen.

Azt szeretnénk elérni, hogy 
mindenki számára érezhető és 
tapasztalható legyen, hogy ezen 
a helyen, a hazájában a legfon-
tosabb. Egy világrend nélküli 
világban a hely, ahol a leg-
nagyobb biztonságban va-
gyunk, az a hazánk és benne 
az otthonunk.

Tasó László
országgyűlési képviselő
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Újabb fejlesztés a Farkasvölgyben

A Vámospércsi Farkasvölgye Vadásztársaság telephelyén 
október végén környékünkön egyedülálló színvonalú lőte-
ret adnak át. A fejlesztésről Sándor Sándor alpolgármester 
úr, fővadász tájékoztatta lapunkat. „A megvalósuló lőtér 
elsődlegesen a helyi vadászok és az ide látogató vadászok 
lőkészségének fejlesztésére szolgál, de nem titkolt szán-
dékunk, hogy a helyi iskolával és a környező települések 
iskoláival együttműködve egy alap lőoktatást biztosítsunk 
a számukra. A lőteret 4 db golyós lőfegyver pálya, marok-
lőfegyver pálya, futó vadlövő pálya és egy koronglövő pá-
lya alkotja majd. Ilyen komplexitású és modern technikájú 
pálya a közelünkben nem működik, büszkék lehetünk rá. 
A vadászedukáción túl társadalmi célunk a pályával továb-
bá az is, hogy minél jobban megismertessük a fiatalokkal a 
természetet, a vadászat szeretetét. Az sem mellékes, hogy ez 
az új szolgáltatás tovább növeli Vámospércs vonzerejét” – fo-
galmazott Sándor Sándor. 

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. augusztus 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
Hajdu Sándor 8357850235 4287 Vámospércs, Tulipán utca 10. 50 150

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. augusztus 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. 232 500

KELET-ÉPSZER KFT. 14506468-2-09 4032 Debrecen, Bencsik Sándor u. 5. 103 664

CAR BRILL KFT. 23741265-2-09 4287 Vámospércs, Nagy utca 68. 553 412

Összesen: 1 759 582

Augusztus utolsó napjaiban az RSZTOP-2.1.1-16-2017-
00001 projekt keretében a hátrányos helyzetű és a halmo-
zottan hátrányos helyzetű tanulóink tanszercsomagot vehet-
tek át az iskolában.

Hagyományainkhoz híven az iskola idén is az OVI-SULI-
val kezdődött az elsősök számára, ahol találkozhattak leen-
dő tanítóikkal és osztálytársaikkal. A tanító nénik és a tanító 
bácsi sok közös játékot szerveztek a gyerekek számára, de 
megismerkedhettek az iskola épületével, az alapvető szabá-
lyokkal is. A jó hangulatú délelőttön szinte minden elsősünk 
részt vett, és a szülők is elkísérték őket.

A tanév hivatalosan szeptember elsején kezdődött ünne-
pélyes keretek között. Több szempontból különleges volt 
ez az alkalom, hiszen jó ideje nem lehetett együtt az isko-
la teljes közössége, s miközben a koronavírus körüli óvin-
tézkedések foglaltak le minket, az iskolánk is megszépült. 
Az évnyitón a negyedik évfolyamosok Ludmanné Németh 
Marianna, Nagyné Pesti Gyöngyi, Somogyi Viktória, Doro-
gi Balázs és Molnár Edit pedagógusok segítségével meg-
idézték Molnár Ferenc csodálatos és világhírű történetét a 
bátorságról, a hűségről, a becsületről, az őszinteségről és a 
szeretetről. A résztvevők velük együtt élhették át a Pál utcai 
fiúk harcát a Grundért, azért a helyért, ahol szívesen töltik 
el az időt, jól érzik magukat és sokat játszhatnak. „Nekünk 
is van egy közös Grundunk – emelte ki Gyarmati Attila in-
tézményvezető –, az iskolánk. A kisebbeknek a Nagy utcán, 
a nagyobbaknak az Iskola utcán. Sokat tettünk mi is azért, 
hogy ez a grund mindannyiunk érdekét szolgálja, hogy jól 
érezzük itt magunkat, sok szép közös élményt szerezhessen 
az iskolaközösség minden tagja.”

Mint minden évben, most is a tanévnyitó ünnepségen 
fogadtuk ünnepélyesen az iskolaközösség tagjává a kis első-
seinket, akik esküt tettek és a nyolcadikosoktól megkapták 
az iskolai nyakkendőjüket. Három új pedagógussal is bővül 
tantestületünk: Kulcsár Vivien rajz szakos tanár, Németh 
Anna angol-magyar szakos tanár és Papné Juhász Tünde 
tanító kezdi meg oktató-nevelő munkáját iskolánkban. A 
zökkenőmentes és biztonságos tanévkezdéshez, a szakmai 
munkához szükséges anyagok, eszközök és személyi felté-
telek biztosítottak. Intézményvezető Úr az iskolaközösség 
minden tagja számára boldog pillanatokkal, szorgalommal, 
türelemmel, figyelemmel, erővel, jó egészséggel teli ered-
ményes tanévet kívánva nyitotta meg a tanévet.

Tankáné Antal Irén

i s k o l A i  h í r e k
„Olyan volt, mint egy Fonóházban”

A Vámospércsi Hírek augusztusi számában már fel-
nyitottuk a 30 éves Vámospércsi Művésztelep és Grafi-
kai Műhely emlékezet-ládikóját, amikor is Fátyol Zoltán, 
Durucskó Zsolt, Papp Károly és Varga József rövid sztorija-
it közöltük. Ezúttal Kopócsy Judit festőművész szövege visz 
minket vissza a telep ős- és hőskorába.

A „Ház” (Művelődési) fórum volt a kezdetektől. Ott reg-
geliztünk, vacsoráztunk, „alkottunk” (nem mindenki, én a 
Nagy utcai polgári otthonunk üres konyhájában egy rádió 
társaságában; csak ebédre jártunk az öregek otthonába, és a 
többiek füttyentettek értem délben).

Szóval a Ház! Esténként ott anekdotáztunk, nevetgéltünk 
együtt. Olyan volt, mint egy Fonóházban. Amikor néhány év 
múlva nem volt ideiglenesen szállásunk, ott is aludtunk. A 
fiúk a színpadon; jó látvány volt, amikor a függönyt széthúz-
va láttuk és „hallottuk” a „6-os kórtermet”. Mint Csehov da-
rabjában. Amikor a Nagy utcai polgári házban laktunk – azt 
hiszem eredetileg pedagógus-lakások voltak ott, az emele-
ten kettő –, a fiúk az erkélyes szobában aludtak matracokon. 
A ház előtt fiatal, de erős fák elérték az erkélyt. Kónya Ábel 
azok egyikén mászott fel az utcáról, amelyikről egyből be-
ugorhatott az erkélyen át a saját matracára.

A „lányok” a másik szobában ágyakon aludtak sok szúnyog 
társaságában. Kollégiumi hangulat volt a javából, amikor 
Papp Karcsi bejött, és meséket hallgatott a „jóéjszakát” előtt. 
Kedvence a Vasjankó volt a Grimm mesék közül. Ő egyéb-
ként a hallban pihent a sarokban. Málnaszínű ágyneműjé-
nek a helyzete határozta meg, hogy ott alszik, vagy a glédába 
rakott ágyneműje van csak az ágyban, és ő a Mokkában üldö-
gél Krúdyként a késői zárásig. Egyébként „lábujjhegyen” járt 
és aludt, igen rendezetten. Ebben a házban szoktuk meg azt 
is, hogy népes társaságunk milyen jól megtanulja használni 
zárak nélkül a WC-t és a fürdőszobát. Jelekből olvasva. Azóta 
is tudjuk.

Kopócsy Judit

Barangolás Matyóföldre és környékére

A múlt hónapban a Szociális Szolgáltató Központ Nappali 
Ellátotti Klubja a Bükkalja környékére szervezett egynapos 
kirándulást. Az 50 fős csoportunk első állomása a festői kör-
nyezetben elterülő kis település, Szomolya volt. Szomolya 
határában helyezkednek el azok az egymástól jól elkülönít-
hető kaptárkövek, amelyeken Magyarországon a legtöbb 
(összesen 132 darab) fülke található. A kaptárkövek olyan 
sziklaalakzatok, kúp alakú kőtornyok, amelyek oldalaiba 
fülkéket és egyéb mélyedéseket faragtak, mivel az ott fellel-
hető riolittufa emberkéz által könnyen munkálható, illetve 
faragható. Találgatások vannak még ma is e képződmények 
funkcióját tekintve, de a legvalószínűbb feltételezés szerint 
méhészkedésre használták a kis fülkéket. Rövid gyaloglás 
után kapaszkodóval is ellátott modern fémlépcsőn járhatjuk 
be ezt a nem mindennapi képződmény együttest.

Mezőkövesdet a Matyóföld fővárosaként tartják számon. 
Az egyedi népművészetéről elhíresült tájegység elsősorban 
jellegzetes népviseletéről és a hímzéséről vált ismertté. A 
nekem kicsit Hollókőre emlékeztető Hadas városrész vissza-
vezeti az ide látogatót a múlt század 20-as, 30-as éveibe.  A 
nádfedeles kis házakba belépve dédszüleink mindenapjai, 
és tárgyi emlékei elevenednek meg. Jártunk a Kis Jankó Bori 
házban, a bútorfestő és mézeskalácsos házban is, ahol min-
denki megvásárolhatta a számára kedves tárgyi emlékeket: a 
szépen festett mézeskalács babát, a tükrös szívet vagy épp a 
lovas huszárt.

Egy kellemes, közös ebéd után Noszvajra vitt utunk. Itt 
a rokokó festményeiről és angolparkjáról elhíresült De la 
Motte Kastélyt, és a hozzá tartozó Tündérkertnek elnevezett 
parkot látogattuk meg.

Kirándulásunk végső helyszíne az egri Szépasszony Völ-
gye volt, ahol mindenki kedvére barangolhatott, kóstolha-
tott és a számára ízletes nedűvel térhetett haza, kedveskedve 
az itthon maradottaknak.

Polgárné Nagy Elvira
szervező

Kép és szöveg randevúja a 
Könyvtárban

Folytatódik az Irodalmi teaház – nemzeti írók a Kárpát-
medencében című író-olvasó találkozókat tömörítő soroza-
tunk a Művelődési Ház és Könyvtárban. A következő alka-
lom (időpont: 2021. szeptember 9., helyszín: az intézmény 
ideiglenes otthona, a Nagy utca 4. szám alatti épület) meghí-
vottja Szöllősi Mátyás író, fotóriporter, a Magyar Művészeti 
Akadémia ösztöndíjasa volt, akinek megismerkedhetünk új, 
Illegál című prózakötetével, valamint betekintést nyerhe-
tünk legújabb fotósorozatába is. Szöllősi Mátyás új kötete 
két különös kisregényt tartalmaz. Az első történet, a Ven-
dégjáték, egy ügyvéd és egy fiatal, emberöléssel gyanúsított 
zenész izgalmas és feszültségekkel teli párbeszédén alapul, 
a másik szöveg pedig a jelenből kiindulva vezet vissza a ki-
lencvenes-kétezres évek fordulójához, és az underground 
kultúra mélyrétegeinek fontos és izgalmas részét tárja fel az 
olvasó előtt, az akkoriban alkotó graffitizők veszélyes világát 
idézi meg. A finom lélekábrázolás, az események és a gondo-
lati folyamatok alapos bemutatása, a képszerűség, akárcsak 
a korábbi írásaiban, az új Szöllősi-kötetben is egytől egyig 
kulcsfontosságúak. A könyvbemutató és a képvetítés a Nem-
zeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

A Vámospércsi Szociális Szolgáltató 
Központ közleménye

A Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ, időskorúak 
tartós bentlakásos intézményében, két női férőhely meg-
üresedett. Ennek betöltésére várjuk, olyan vámospércsi női 
lakosok jelentkezését, akik önmaguk ellátására csak folya-
matos segítséggel képesek, illetve a törvényi előírásoknak 
megfelelnek. A jelentkezéshez benyújtandó nyomtatványok 
az intézményben kérhetők. A szociális igazgatásról és szoci-
ális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében, az 
idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményve-
zető végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének 
vizsgálatát. Az intézményvezető megvizsgálja a gondozási 
szükségletet és az azt megalapozó egyéb körülmények fenn-
állását. A benyújtott kérelmek alapján, az intézményi férő-
hely betöltéséről Vámospércs Városi Önkormányzat Kép-
viselő – testülete dönt. Jelenleg intézményünk, a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ határozata alapján, a szakosított 
ellátást nyújtó szociális intézménybe új ellátott vagy védett-
ségi igazolvánnyal, vagy a felvételt megelőző 5 napon belüli, 
legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, 
az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekulá-
ris biológiai vizsgálat - Sars CoV-2 teszt – negatív eredmény 
birtokában vehető fel. További felvilágosítást az Intézmény 
vezetője, Pigniczki Mónika nyújt a 20/559-8227, és a 52/ 210-
081 telefonszámon.



Derencsényi István, a 
Tiszántúli Református Egy-
házkerület nyugalmazott 
lelkészi főjegyzője hirdette 
az igét a zsúfolásig megtelt, 
ősi vámospércsi református 
templomban Komor Csaba 
lelkipásztori beiktatásán, 
augusztus 15-én. A beiktatás 
eredeti időpontja tavaly ősz 
lett volna, ám a pandémia ter-
jedése és egészségbiztonsági 
okok miatt idén nyárra ha-
lasztották a ceremóniát. 

Derencsényi István ki-
emelte, hogy Komor Csaba 
kora gyermekkorától kezdve 
a Debrecen – Kossuth utcai 
Református Egyházközség 
oszlopos tagja volt, később 
ifjúsági gyülekezeti gondnok-
ként is tevékenykedett és a 
református iskolarendszert 
látogatta, beleértve az általá-
nos és középiskolát, valamint 
a hittudományi egyetemet. If-
júkorában is önzetlen szolgá-
latkészség, lelkiismeretesség, 
lelki és emberi választékos-

ság, igényesség jellemezte. 
A nyugalmazott főjegyző Pál 
apostolnak a korinthusiakhoz 
írt első levelének harmadik 
fejezetét idézte, értelmezve a 
lelkipásztori hivatás és a gyü-
lekezeti közösség elválasztha-
tatlan egységét: „A gyülekezet 
tagjai Isten épületének, az 
egyháznak élő kövei. Kövek, 
amelyek épülni akarnak és 
készek másokat is építeni. 
Jézus pedig az épület örök és 
eleven fundamentuma. Bol-
dog kiváltság és mondhatat-
lan felelősség a lelkipásztori 
szolgálat. Ne feledjük, az em-
beré a munka, Istené az áldás, 
Isten nélkül minden hiábava-
lóság.”

Az igehirdetést követően 
Őz Lajos, a Hajdúvidéki Refor-
mátus Egyházmegye esperese 
iktatta be Komor Csabát a 
vámospércsi prédikátorok so-
rába, aki a helyi gyülekezettől 
kapott új palástjában fogad-
ta a szertartáson megjelent 
mintegy harminc reformá-

tus, római és görögkatolikus 
pap áldáskívánását, köz-
tük testvértelepülésünk, 
Szilágybagos díszpolgárának, 
Lukács József nyugalmazott 
püspökhelyettes úrnak a 
szavait. Nagy László egyház-
megyei gondnok útnak in-
dító gondolatait követően 
gyülekezetünk presbitériu-
ma nevében Ménes Andrea, 
Vámospércs polgármestere 
köszöntötte Komor Csabát: 
„Fontos az evangéliumon 
nyugvó, érett közösség. Az 
evangéliumi történeteket a 
nagymamámtól hallottam, aki 
talán szintén a nagymamájá-
tól kapta őket. Hiszem és re-
mélem, hogy unokáinknak is 
tovább tudjuk adni az öröm-
hírt. Fontos továbbá egy kö-
zösség életében az egyházi és 
a világi vezető gyümölcsöző 
együttműködése. Tiszteletes 
úrral hasonlóak a céljaink, ér-
tékválasztásaink. Üdvözlöm 
Bocskai István városában, aki 
a szabad protestáns vallásgya-

korlás egyik apostola is volt.” 
A városvezető ajándékként a 
hajdúk letelepítéséről rendel-
kező Korponai kiváltságlevél 
díszkiadását nyújtotta át. 

Komor Csaba miután meg-
köszönte az elhangzottakat a 
beiktatáson többször felcsen-
dülő 42. zsoltár („Mint a szép 
híves patakra, a szarvas kíván-
kozik”) szemléletes értelme-
zését adta. „A hűsítő patakvíz-
re szomjúhozó szarvashoz ha-
sonlítja az Isten igéjére vágyó 
embert a zsoltár. Mennyire 
más jelentést is kap a szöveg, 
ha a Saul száműzetésében élő 
Dávid, a későbbi király szem-
szögéből olvassuk. Benne van 
Dávid olthatatlan honvágya 
és Istent kereső hite is. En-
gedjenek meg egy személyes 
történetet – folytatta Komor 
Csaba –, a lelkészválasztást 
megelőző napról. A gúthi 
templomromhoz mentem 
elcsendesedni, hogy választ 
kaphassak a kérdéseimre: mit 
tartogat a jövendő, mi a terve 

Istennek az életemmel és a 
rám bízott gyülekezetekkel? 
Mikor a gondolataim közül 
felocsúdtam, egy gyönyörű 
szarvas állt velem szemben, és 
pereceken keresztül nézett a 
templom kapuján át, majd el-
indult Vámospércs irányába. 
Azonnal a 42. zsoltár jutott 
eszembe, ez volt maga a meg-

nyugvás: bármi történhet, 
Isten szeretete nem múlik el 
mellőlünk.”

A záróéneket és nemzeti 
imádságunk, a Himnusz el-
éneklését követően a gyü-
lekezet és a vendégsereg át-
vonult az imaterembe, ahol 
szeretetvendégség várta a 
megjelenteket.

Beiktatták Komor Csaba református lelkipásztort

Hullanak a sárga falevelek 
az egyre színesebb ruhákba 
öltöző fákról. Már jólesően 
melegítenek a napsugarak, 
nem kell menekülni előlük. 
Megérkezett az ősz, és lan-
gyos szellővel tankönyvillatot 
hoz magával. Becsengettek. 
Egy újabb tanév, újabb lehe-
tőségekkel, újabb esélyekkel. 
Zsibongás, izgatottság, a nyá-
ri élmények lendülete – szin-
te vibrál a levegő az iskolák 
körül az első napokban. De 

mi marad mindebből, ami-
kor elmúlik az újdonság 
varázsa és megfakul a nyár 
emléke? Mi marad a hátralé-
vő, mintegy kilenc és fél hó-
napra? A dolgozatok, felele-
tek, számonkérések, vizsgák. 
Ennyi lenne az iskola? Ha 
így nézzük, igen. De miért 
ne nézhetnénk másként? A 
világ megismerése, magabiz-
tosságot adó alapműveltség 
megszerzése, életre szóló 
barátságok, könnyfakasztó 

nevetések, diákcsínyek, sze-
relmek, példaképek, tanító-
mesterek. Ez is mind az isko-
la. És mit adhat még? Hitet, 
hazaszeretetet, gyökereket, 
és még nagyon sok megfo-
galmazhatatlan élményt, ér-
zést. Mindenkiben nyomot 
hagy az iskola, nyomot hagy-
nak a tanárok. És szükség 
van ezekre a nyomokra, me-
lyek később emlékeztetnek, 
utat mutatnak, hogy ne té-
vedjünk el a világ rengetegé-

ben. Tanáraink magokat vet-
nek el bennünk, melyeknek 
sokszor hosszú évekre van 
szükségük, hogy gyümölcsöt 
hozzanak. Szerencsés az a ta-
nár, aki láthatja munkájának 
eredményét, ami folyamatos 
megújulásra és fáradhatat-
lanságra ösztönzi. És sze-
rencsés az a tanítvány, aki 
felismeri magában az egykor 
elültetett magot, így kellő 
alázattal él tálentumaival. 
„Kiment a magvető, hogy el-

vesse a magot. Vetés közben 
némelyik az útfélre esett, és 
eltaposták, vagy az égi mada-
rak megették. Némelyik kő-
sziklára esett, és amikor ki-
kelt, elszáradt, mert nem volt 
nedvessége. Némelyik a tövis 
közé esett, és a tövisek vele 
együtt felnövekedve megfoj-
tották. Némelyik pedig a jó 
földbe esett, és amikor ki-
kelt, százszoros termést ho-
zott. (Lk 8,5-8) Igyekezzünk 
hát, hogy jó föld lehessünk. 

S ha mindezt az alapot és 
útravalót megadja az iskola, 
mi több kellhet még ahhoz, 
hogy később környezetü-
ket, településüket, hazájukat 
szolgáló és építő felnőttekké 
váljanak azok, akik ma még 
az iskolapadban ülnek? Talán 
csak egy nagy láthatatlan kéz, 
mely végigvezet az úton...            

Komorné Csernáth
Erzsébet

Egy újabb tanév, újabb lehetőségekkel!

Vámospércs Város Képvise-
lő-testületének döntése értel-
mében 2021-ben Vámospércs 
Közművelődéséért Díjban 
Nagyné Kiss Melinda tanító-
nő, etnográfus, néptáncoktató 
részesült. A díjazottat életút-
járól, vámospércsi kötődésé-
ről, a zene és a népi kultúra 
szeretetéről, valamint a Bí-
borkadarka Néptánccsoport-
ról kérdeztük.

Vámospércsi Hírek: Me-
sélne néhány sorban a csa-
ládjáról, szüleiről? Hol szüle-
tett, hol járt iskolába, hogyan 
kötődik Vámospércshez?

Nagyné Kiss Melinda: 
Minden porcikámmal kötő-
döm Vámospércshez, hiszen 
a családom tagjai Vámospércs 
szülöttei. Szüleim, Kiss Sán-
dor és Deák Ilona. Apai ágon 
a „törvénybíró” Kiss Sándor 
dédunokája vagyok. Az idős 
vámospércsiek még így em-
lékezhetnek a családom ezen 
ágára.  Debrecenben szület-
tem 1979-ben. Iskolai tanulmá-
nyaimat a debreceni Bányai 
Júlia Általános Iskola ének-
zene tagozatán, majd az Ady 
Endre Gimnázium ének-zene 
tagozatán folytattam. 2001-
ben Debrecenben a Kölcsey 
Ferenc Református Tanító-
képző Főiskolán szereztem 
meg általános iskolai tanító – 
kántor szakos, ének-zene mű-
veltségterületű diplomámat. 
A főiskola után jelentkeztem a 
Debreceni Egyetem BTK nép-
rajz szakára, ahol 2007-ben 
abszolváltam. 2004-ben kötöt-
tem házasságot, férjem Nagy 
István, aki a helyi Kertbarát 
Kör aktív tagja. Két középis-
kolás korú gyermekünk van, 
Bálint és Zsófia. 

Vámospércsi Hírek: Mi-
kor került kapcsolatba a népi 

kultúrával? Esetleg már álta-
lános iskolában megtörtént 
ez a nagy találkozás, vagy 
későbbi fejlemény?

Nagyné Kiss Melinda: A 
népi kultúrával gyermekként 
találkoztam, hiszen minden 
nyáron több hetet töltöttem 
el nagyszüleimnél itthon, 
Vámospércsen. Anyai nagy-
apámtól láttam a kézműves-
ség szeretetét; ő rendkívül 
ügyesen munkálta meg a fát, 
készített hordókat, kádakat, 
bútorokat, de kosarat és sep-
rűt is font. Tőle tanultam meg 
a szövés alapjait is. A népi 
hagyományokat természete-
sen élték meg nagyszüleink, 
dédszüleink a mindennap-
okban, és próbálták átadni 
tudásukat a további generá-
cióknak. Ezt látva értettem 
meg később és próbáltam az 
egyetemen is megismerni az 
etnográfia tudományát. 

Vámospércsi Hírek: 
Nagyon szépen ír első mun-
kahelyéről, a halápi iskola 
bensőséges közegéről. Milyen 
volt a tanítói pályakezdése? 
Jelenleg hol dolgozik?

Nagyné Kiss Melinda: 
Én egész életemben „Tanító 
néni” szerettem volna lenni. 
Kisiskolásként a saját füze-
teimet javítottam nyaranta. 
Szeretem a gyerekeket, a 
szívemhez leginkább az 1-2. 
osztályosok állnak. Az egyik 
legnehezebb időszak szerin-
tem egy gyermek életében, 
amikor átlépi az iskola kapu-
ját. S ekkor a legnehezebb és 
legfontosabb feladatot kapjuk 
mi, pedagógusok, hiszen meg 
kell szerettetnünk a gyerekek-
kel az iskolás éveket. Nagyon 
jó érzéssel tölt el, amikor én 
taníthatom meg a „kicsiknek” 
a betűket. Mindig nagy öröm, 
amikor először olvasunk vagy 

írunk le egy szót. 2001-ben 
Halápon kezdtem el taníta-
ni, a Debreceni Karácsony 
Sándor Általános Iskola Tag-
intézményében. Nagy lelke-
sedéssel indultam el a tanítói 
pályámon. A halápi iskola egy 
igazi kincs volt a domb tete-
jén. Ott kislétszámú tantestü-
letben tanítottam, összevont 
osztályokban, ahol az elsősök 
és harmadikosok osztályfőnö-
ke voltam. Felsőbb osztályok-
ban tanítottam ének-zenét és 
rajzot is. 2002-ben kerültem 
az Anyaiskolába Debrecen-
be, itt 20 évet töltöttem el. 
Tanítóként, napközis neve-
lőként, osztályfőnökként és 
munkaközösségvezetőként 
vettem részt az iskola életé-
ben.  Az idei tanévet már egy 
új intézményben kezdhetem 
el, a Szent József Általános Is-
kola, Gimnázium, Technikum 
és Kollégium iskolájában, az 
1.b osztály osztályfőnökeként 
kaptam bizalmat. Nagy izga-
lommal és újult erővel, kíván-
csisággal várom az új tanévet. 
Lehetőséget kaptam arra is, 
hogy az alsó tagozatban tanít-
hassam a néptáncot. Termé-
szetesen itt is szeretném „be-
csempészni” a tágabb népi 
kultúrát is.  

Vámospércsi Hírek: Éve-
kig táncolt a Hajdú Néptánc-
csoportban, 2010-ben – 11 
éve – pedig megalapította 
Vámospércsen a Bíborka-
darka Néptánccsoportot? Aki 
egyszer belekóstol a táncba, 
nem hagyja abba sosem? Me-
sélne az alapítás körülmé-
nyeiről, a csoport sikereiről 
és jelenéről?

Nagyné Kiss Melinda: 
A szívemhez közel áll a nép-
tánc. Kisiskolásként találkoz-
tam először a néptánc világá-
val, később a főiskolás évek 

alatt adódott lehetőségem 
arra, hogy néptáncoktatói 
képesítést is szerezzek. 
2010 tavaszán alakult meg 
Vámospércsen, egy lelkes fia-
talokból álló néptánccsoport 
a helyi művelődési ház szer-
vezésében. A Bíborkadarka 
néptánccsoport vezetésére 
kértek fel, ami nagy kihívást 
jelentett a számomra. Egy új 
közösség építése, megtartása, 
a néptánc megszerettetése 
hosszú távon nem könnyű 
feladat. Nagy lelkesedéssel, 
felelősségteljesen, a legjobb 
tudásom szerint próbáltam 
és próbálom a mai napig 
szervezni a próbákat, fellé-
péseket. A csoporttagok az 
évek során cserélődnek, el-
költöznek, férjhez mennek, 
gyermekeik születnek, de 
a jó kapcsolat a régi közös 
emlékek megmaradnak. A 
tánccsoport tagjai jelenleg is 
tanulás és munka mellett vál-
lalják a magyar hagyományok 
megismerését és továbbadá-
sát. Lelkes és aktív résztvevői 
a helyi közösségi életnek. 
Rendszeresen szerepelnek a 
szülővárosuk rendezvénye-
in és a környező települések 
kulturális eseményein. 

Vámospércsi Hírek: 
Köztudott, hogy kedveli a 
hangszereket, többön játszik 
is. Melyek ezek, és melyik 
a legkedvesebb hangszere? 
Tudja hasznosítani őket pe-
dagógusi praxisában is?

Nagyné Kiss Melinda: 
Szívmelengető számomra, 
hogy ének-zenét is tanítha-
tok. Hiszen a zene nélkülöz-
hetetlen egy gyermek számá-
ra. Kodályhoz hasonlóan én 
is „missziónak” tekintem a 
zenei nevelést. Kisgyermek 
korom óta tanultam zenét, 15 
évig hegedültem, a főiskolán 

pedig citerázni, furulyázni 
és orgonálni tanultam. A leg-
kedvesebb számomra a hege-
dű, melyhez sok-sok türelem, 
kitartó gyakorlás és jó zenei 
hallás kell. Számos kutatás bi-
zonyítja, hogy milyen pozitív 
hatása van a zene tanulásá-
nak. A zene hatására fejlődik 
a gyermekek gondolkodása, 
emlékezőképessége. Fejleszti 
a zenei hallást és az íráskész-
séget is. Az érzelmi intelligen-
cia is fejlődik. Az évek során 
tapasztaltam, hogy tanítvá-
nyaim önbizalma nő, sokszor 
előfordul, hogy a tanulmánya-
ikban gyengébben teljesítő 
gyerekek is ki tudnak telje-
sedni és megtalálják örömü-
ket a zenében. Büszke vagyok 
azokra a tanítványaimra, akik 
zenei pályán folytatják tanul-
mányaikat és jó érzéssel tölt 
el, hogy az alapokat én adhat-
tam át nekik.

Vámospércsi Hírek: 
Több foglalkoztató füzet ké-
szítésében részt vett. Milyen 
típusú foglalkoztatók ezek? 
Milyen további, dédelgetett 
céljai vannak akár ezen a 

területen, akár máson?
Nagyné Kiss Melinda: 

2009-ben, a Gyesen töltött 
évek alatt kért fel a Cash 
Könyvkiadó foglalkoztató 
füzetek készítésére gyere-
keknek. Ezek a kiadványok 
óvodások és kisiskolások szá-
mára készültek, melyekben 
képességfejlesztő és gyakorló 
feladatok találhatók. Szívesen 
vállaltam, mert ez a fajta mun-
ka „kikapcsolódás”, igazi kihí-
vás volt a számomra. Később 
kért fel a kiadó egy néprajzi 
témájú kiadvány megírásá-
ra is. Az „Elfelejtett magyar 
mesterségek” című képes is-
meretterjesztő könyv ekkor 
egyedülálló volt, hiszen gyer-
mekek számára nem íródott 
korábban hasonló. Az elmúlt 
években a Graph – Art kiadó-
tól kaptam felkérést óraváz-
latok készítésére pedagógu-
sok számára. Jelenleg nem 
gondolkodom kiadványok 
készítésében, de természe-
tesen nyitott vagyok, s ha az 
időm engedi és lehetőségem 
lesz rá, akkor szívesen veszek 
részt egy újabb alkotómunká-
ban.

„Kisiskolásként találkoztam először a néptánc világával”
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Idén harmadik alka-
lommal rendezték meg 
Vámospércsen a Bocskai Ist-
ván nevét viselő honismere-
ti és szülőföldkutató tábort 
augusztus 10. és 12. között, 
42 gyermek részvételével. 
A háromnapos tábor lehető-
ség és kihívás is volt egyben, 
hiszen a résztvevők köre a 
kisiskolás táborlakóktól a 
hamarosan érettségiző diá-
kokig terjedt, ezért a szerve-
zők változatos, élményalapú 
programelemeket dolgoztak 
ki. „Pár éve fogalmazódott 
meg bennünk a gondolat, 
hogy településünk nyári tá-
borainak sorát egy olyannal 
bővítsük, ami játszva taní-
tó módon hajdúmúltunkat 
eleveníti fel, erősíti mi-tu-
datunkat, építi közösségün-
ket. A gyerekek hősökre, 
példaképekre vágynak, ez 
természetes és fontos ér-
zés. Persze Robin Hooddal, 
Harry Potterrel vagy éppen 
Zsákos Frodóval nehéz kon-
kurálnia Bocskai Istvánnak 
és a fegyveres marhapász-
torokból végvári katonákká 
vált hajdúknak, de mégsem 
lehetetlen, ha kissé más 
fénytörésben láttatjuk őket. 
Erre a részvételen, interakti-
vitáson alapuló pedagógiai 
elvre építettük fel a megnyi-
tás előtt álló Hajdú Látogató-
központunkat is, ami a tábor 
fő helyszínéül szolgált. A 
Látogatóközpontban kézbe 
vehető fegyvermásolatok, 
korhű viseletek, kvízjátékok, 
kirakók, színezők, kisfilmek, 
interaktív térképek segítsé-
gével időutazhatunk, döntő-
en a 17. század első felének 
dicsőséges éveibe. A gyere-
kek és szüleik visszajelzései 
arra sarkallnak minket, hogy 
folytassuk a megkezdett 

munkát, amire mind város-
unk önkormányzata, mind 
a Pircsike Vámospércsi Köz-
művelődési Egyesület nyi-
tott” – fogalmazott Ménes 
Andrea polgármester.

„A tábor első napján bu-
szos kiránduláson vettünk 
részt, célállomásaink me-
gyénk jelentős hajdú kötő-
déssel rendelkező attrakci-
ói voltak. Meglátogattuk az 
álmosdi csata emlékművét, 
a kismarjai református temp-
lomban feltárt Bocskai-krip-
tát, a nagykereki várkastélyt, 
a frissen megnyílt hajdúszo-
boszlói fejedelmi kincstárat, 
a napot pedig a hajdúk fővá-
rosában, Hajdúböszörmény-
ben zártuk. Minden helyszín-
ről elhoztuk képzeletben egy 
nagy kirakósjáték egy-egy da-
rabját, amit aztán a tábor má-
sodik napján, immáron saját 
Látogatóközpontunkban 
igyekeztünk összeilleszteni. 
Vagyis a megszerzett isme-
reteket rendszerezni, össze-
kötni. Míg az elmék kohója 
izzott, a kezek alatt égett a 
munka: készültek a sárkány-
mintás pólók, vászontáskák, 
hűtőmágnesek, nemez- és 
agyagfigurák, csapatcíme-
rek és csatakiálltások. Az 
idei tábor központi motí-
vuma ugyanis a Bocskai- és 
hajdúcímerből is jól ismert 
sárkány volt. Megpróbáltuk 
a méltán népszerű sárkány-
kultusz köré csoportosítani a 
foglalkozásokat. A tábori mo-
zik mellett meghallgathattuk 
Dr. Rácz Norbert előadását 
is a kínai sárkányokról és az 
agyaghadseregről” – osztot-
ta meg gondolatait Somogyi 
László Gábor kulturális al-
polgármester, a háromnapos 
rendezvény egyik főszerve-
zője.

„2019-ben és 2020-ban 
nyolc állomásból álló tele-
püléstörténeti tanösvényt 
hoztunk létre, amelynek cél-
ja nem volt más, mint hogy a 
csapatokba rendezett gyer-
mekek játékos feladatok se-
gítségével megismerhessék 
Vámospércset, a legkisebb 
hajdúvárost. Idén a Hajdú 
Látogatóközpont szomszéd-
ságában kialakításra került 
és Sárkány-tónak elkeresztelt 
víztározó körül hoztunk lét-
re közös munkával egy sárká-
nyos mini tanösvényt. Megír-
tuk a Sárkány-tó legendáját, 
ismeretterjesztő táblákat ké-
szítettünk és helyeztünk el 
a tó partján a világ legismer-
tebb tűzokádóiról. Vagyis a 
Hétfejű sárkánytól Smaugon 
át Süsüig sokan ütöttek ta-
nyát nálunk, diákjaink pedig 
a tanösvényhez tartozó fel-
adatlap kitöltésével maguk is 
a Sárkány Lovagrend tagjaivá 
váltak, a Bocskai- és a Bátho-
ry-család tagjaihoz hasonló-
an” – zárta gondolatait Korpa 
Tamás irodalomtörténész, a 
tábor másik főszervezője.

Zahonyai Bernadett vala-
mennyi tábor aktív résztve-
vője volt, az ő benyomásaival 
zárjuk tudósításunkat: „A ki-
ránduláson olyan informáci-
ókkal gazdagodtunk, amiket 
a csapatverseny során hasz-
nosíthattunk a tábor többi 
napján. Az ekkor elkészített 
címerek és egyéb informáci-
ók a sárkányokról a Sárkány-
tónál megtalálhatóak. Min-
den tábor során új dolgokat 
tanulhatunk, új barátságokat 
és kapcsolatokat építhetünk, 
felejthetetlen élményekkel 
gazdagodhatunk, ezért aján-
lom mindenkinek, hogy az 
elkövetkezendőt semmiképp 
ne hagyja ki!”

Sárkányokat szelídítettek Vámospércsen! 

2021. augusztus 18-án 
újabb 11 fő tette le az állam-
polgársági esküt a városháza 
dísztermében! A magyar Or-
szággyűlés 2010. május 26-án 
fogadta el a magyar állampol-
gárságról szóló 1993. évi LV. 
törvény módosítását, amely 
2011. január 1-jétől lehetővé 
tette a határon túli magyarok 
egyszerűsített honosítását. 
Büszkék vagyunk arra, hogy 
ezidáig 1301 fő választotta es-
küje színhelyéül városunkat. 
Az esküt tevők számára min-
dig nagy boldogságot jelent 
az állampolgárság megszer-
zése. Az idősebb generáció, 
akik személyesen is átélték 

a történelem viszontagsága-
it, meghatódva élik át, hogy 

hivatalosan is ismét magyar 
állampolgárok lettek.

Összetartozunk!

Nem akármilyen emlé-
ket állított Karacs János, 
vámospércsi származású 
modellező a tavaly fennál-
lásának 150 éves jubileu-
mát ünneplő Debrecen – 
Vámospércs – Nagykároly 
vasútvonal tiszteletére. Ap-
rólékos, minden részletre 
ügyelő munkával elkészí-
tette ugyanis a vasútállo-
másunk és környezete ko-
rabeli állapotokat tükröző 
háromdimenziós makettjét, 
diorámáját, amit az Indó-
ház folyóirat 2021 augusz-
tus-szeptemberi számában 
publikált. Írásos beszámoló-
jából kiderül. hogy „amitől 
egy épületmodell igazán 
élővé válik, az a sok apró-
ság: függönyök, ereszek, 
csatornák, padlóburkola-
tok, plakátok, kémények, 
a füst. A feliratok korabeli 

szabványok alapján készül-
tek. Mondanom sem kell, 
hogy ilyen karakterfajták 
nincsenek a számítógépek 
betűkészletében, így kézzel 
kellett megrajzolni azokat” 
– fogalmaz az alkotó. Külön-
leges bravúr a dioráma hát-
tereként szolgáló régi színe-

zett képeslap felhasználása, 
ami éppen a vasútállomás-
ról a településközpontba 
vivő útszakaszt ábrázolja. 
A Debrecen és Nagykároly 
közötti vasútvonalat 1871. 
június 5-én vehették birtok-
ba először az utasok.

Dioráma a vasúti jubileum tiszteletére

A magyar államalapításra 
és az új kenyér ünnepére 
emlékeztek augusztus 22-
én a legkisebb hajdúváros 
polgárai a református temp-
lomban. „Sokan abban látják 
István érdemét, hogy öntu-
datot, önbecsülést adott a 
népének. Legnagyobb tet-
te valójában talán nem az 
volt, hogy megalapította a 
magyar királyságot, hanem 
hogy függetlenséget, te-
kintélyt szerzett a magyar 
népnek. Augusztus 20-án 
tehát egyaránt emlékezünk 
az emberre, a szentre és az 
államalapítóra. Az emberre, 
akiben egyszerre volt jelen 
az értelem, a szív és az aka-
rat. A hagyomány szerint 
az aratás után Szent István-
napra sütötték az új búzából 
készült első kenyeret. Mivel 
új búzából sütni először au-
gusztusban lehetett, ezért 
a hónapot az új kenyér ha-
vának is nevezik. A kenyér 
ősi szimbólum, amelyért 
a Miatyánkban is könyör-
günk: „a mi mindennapi ke-
nyerünket add meg nekünk 
ma…” A kenyérben, mint 
kifejezésben benne van az 
élethez, az életminőség-

hez, a létezéshez szükséges 
alap. Adjunk hálát ma a ha-
zánkért, államalapítónkért, 
elődeinkért, és az életet 
szimbolizáló új kenyérért 
is” – fogalmazott ünnepi 
beszédében Ménes Andrea 
polgármester. A templom 
a bölcs szavakat követően 
koncertteremmé alakult át, 
az „istváni életút” pedig a 
Sziget Színház művészeinek 
köszönhetően meg is ele-
venedett. A Szent Korona 
című produkció az államala-

pítás tiszteletére íródott, és 
a kor kiemelkedő eseménye-
it fűzte össze a musical és a 
rockopera műfajainak segít-
ségével. A főbb szerepekben 
Pintér Tibor társulatvezető 
mellett Ambrus Izabella, 
Ilyés Jenifer, Lőrincz Andrea 
és Horváth Dániel léptek fel 
Vámospércsen. A koncertet 
a Hajdú-Bihar Megyei Ön-
kormányzat támogatásának 
köszönhetően ingyenesen 
tekinthették meg a résztve-
vők.

A Sziget Színház elhozta a Szent Koronát 
Vámospércsre!

Szeptember 11-én került 
megrendezésre az Égig érő 
paszuly elnevezésű őszi vá-
rosi fesztivál, melynek csúcs-
pontja Bereczki Zoltán ingye-
nes, élő nagykoncertje volt. 
Bereczki Zoltánt méltán neve-
zik az ország legsokoldalúbb 
előadójának. Az EMeRTon-
díjas művész ugyanis énekes-
ként, színészként, zenei pro-
ducerként, műsorvezetőként 
is sokat tett le az asztalra. Bár-
mibe is fog, maximális oda-
adással, alázattal és jókedvvel 
teszi. Bereczki a Színház és 
Filmművészeti Főiskola ope-
rett-musical tanszakának el-
végzését követően jelentette 
meg első szólólemezét, Száz 
év címmel, majd a következő 
évben (2005) Az Év Musical 
Színésze díjjal tüntették ki. 

Megnyerte a Ma-
gyar Televízió Csi-
náljuk a feszti-
vált című műsorát, 
valamint a Sztár-
ban sztár című 
showműsor első 
évadát, a TV2 A 
nagy duett című 
műsorában pedig 
Peller Mariann 
párjaként máso-
dik helyezést ért 
el. Bereczki az 
elmúlt években a 
Megasztár zsűri-
tagjaként, A Dal 
című műsor ver-
senyzőjeként és a 
Life TV műsorve-
zetőjeként is bizo-
nyított.

Bereczki Zoltán az „Égigérő” 
sztárvendége!


