
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 ezüsthajú, aranyszí-
vű polgáraink – jó újra együtt; 
együtt Önökkel! Az elmúlt két 
évben a személyes találkozás 
szálai szakadoztak a világjár-
vány miatt; most viszont kö-
zösen ünnepelhetjük Önöket, 
egyúttal köszönhetjük meg 
személyes jelenlétünk tanú-
bizonyságával is szeretetüket, 
ránk figyelésüket, gondoskodá-
sukat. 

Fontos, hogy felismerjük azt, 
hogy amit az életben elértünk, 

azt csupán részben 
köszönhetjük ma-
gunknak, nagyobb 
részben szüleink-
nek, nagyszüleink-
nek lehetünk hálá-
sak érte. Ki ne em-
lékezne jószívvel 
d é d n a g y s z ü l e i 
történeteire, nagy-
anyja finom főztjé-
re? Ők szüleinkkel 
együtt mindig mel-
lettünk álltak és 
állnak, ha támoga-
tásra, jó szóra van 
szükségünk.

Munkánkat az 
elődök eredménye-
ire építve végez-
zük. A mi életünk 
is akkor tekinthető 
értékesnek, ha az 
idő előrehaladtával 
saját utódaink-

nak értékesebb világot, példát 
tudunk átadni. Mindennapi 
munkánkhoz az elődök nyúj-
totta mintából meríthetünk 
hitet, erőt, bátorságot. Szebbé 
és reménytelibbé teszik életün-
ket, sokat segítenek nekünk 
tapasztalataik átadásával, vé-
leményük, bölcsességük meg-
osztásával.

Önök között még köszönhe-
tünk olyan személyeket, akik 
a 2. világháború után részt 
vettek országunk újjáépítésé-

ben; olyan személyeket, akik 
1956-ban felemelték szavukat a 
zsarnokság ellen. Olyan szemé-
lyeket, akik segítettek a vasfüg-
göny átvágásában, a rendszer-
váltás folyamatában, az ország 
demokratikus berendezésé-
ben. Olyan személyeket, akik 
tevőlegesen is hozzájárultak vá-
rosi címünk visszaszerzéséhez. 
Tették a dolgukat, jellemmel, 
szeretettel, kitartással. 

Kedves Időseink! Most, ami-
kor befejezték a pályájukat, 
és megtették mindazt, amit 
megkövetelt Önöktől az élet, 
amikor esetleg támaszra szo-
rulnak, kötelességünk szebbé 
és könnyebbé tenni az életü-
ket! Nem csak a mindenkori 
Kormánynak, de itt helyben 
a mi önkormányzatunknak is 
meg kell találnia azokat az esz-
közöket, mellyel pótoljuk vagy 
kiegészítjük a családi gondos-
kodást, élhetőbbé tesszük a 
környezetet, elérhetőbbé tesz-
szük azokat a szolgáltatásokat, 
melyekre előbb, vagy utóbb, de 
minden időskorúnak szüksége 
lesz! Ezért építettük a szakor-
vosi rendelőt, korszerűsítettük 
az orvosi alapellátást, vettünk 
betegszállító buszt, folyama-
tosan szépítjük, bővítjük az 
idősotthont, és szervezzük az 
otthonápolás, gondozás fel-
tételeit, napi egyszer meleg 
étkezést biztosítunk az arra 

igényt tartók számára, minden 
évben – többnyire a karácso-
nyi ünnepek előtt – utalvány 
formájában pénzügyi támoga-
tást is nyújtunk. Magyarország 
Kormánya megvalósította a 
rezsicsökkentési akciótervet, a 
„Nők40” intézkedést, a 13. havi 
nyugdíj visszaépítését, a nyug-
díj-prémiumokat, csak hogy 
a legfontosabbakat említsem. 
Azt is tudom, hogy minden 
anyagi segítség és kedvezmény 
eltörpül családjuk törődése 
mellett. Tudom, minden fájdal-
muk elmúlik, ha gyermekük, 
vagy kis unokájuk ölelő karjait 
érezhetik, ezért nagyon fontos 
számunkra, hogy az idősek tisz-
teletére neveljük városunk fia-
talabb nemzedékét!

Mindezek ellenére, gyak-
ran lehet az az érzésünk, hogy 
a külsőségek világát éljük, és 
közben megfeledkezünk olyan 
tulajdonságokról és értékekről, 
melyek éppen az idősödéssel 
járnak együtt, és milyen jó, hogy 
együtt járnak! A derűs életszem-
lélet. A bölcs világlátás. A ten-
gernyi tapasztalat. A türelem. A 
kitartás. A hit. Csupa olyan tu-
lajdonság, amit csak az életkor 
előrehaladtával lehet megsze-
rezni, magunkévá tenni. Ezek-
re az értékekre pedig hatalmas 
szüksége van társadalmunknak, 
minden időben, de a maiban, 
úgy érzem, különösen.

Nehéz világot élünk, s ez az 
év, a 2021-es is, kiemelkedően 
az. Önök éltek már át háborút, 
padláslesöprős időket, álla-
mosítást, privatizálást, kitele-
pítést. Apokaliptikus éveket. 
Türelmük, hitük, kitartásuk 
lendítette át Önöket a nehéz 
időkön. Ezt kell most megta-
nulnunk nekünk is, és kérem, 
hogy Önök is ezekbe az eré-
nyekbe kapaszkodjanak ma is. 
Hinnünk kell abban, hogy a vi-
lágjárványnak hamarosan vége 
lesz. Kitartóan kell küzdenünk 
családjainkért, magunkért, 
városunkért, egészségünk vé-
delméért. És türelmesnek kell 
lennünk, hogy nem oldódik 
meg a helyzet egyik napról a 
másikra, de egyszer biztosan. 
Önöktől tanuljuk, tanulhatjuk 
meg ezt a türelmet, ezt a hi-
tet, ezt a kitartást, ezt az erős 
akaratot. Végtelenül büszke 
vagyok minden szépkorúra, 
hogy hihetetlen fegyelemmel 
fogadják el a rájuk vonatko-
zó szabályokat, intéseket. Az 
Önök bölcsessége nélkül ma 
Magyarország sem állna az eu-
rópai védőoltottsági rangsor 
élmezőnyében. 

Vámospércsen hagyomány-
nyá vált, hogy az Idősek Napja 
alkalmából ünnepségre, közös 
vacsorára vagy színházi előadás-
ra hívjuk a település 60 év felet-
ti lakóit! Tudjuk, nagyon sokan 

a koruk és egészségi állapotuk 
miatt már nem tudnak eljönni, 
de lélekben biztos velünk van-
nak, tudják, érzik, hogy gondo-
lunk rájuk! Városvezetőként 
gyakran mondogatom, hogy 
legnagyobb értéknek a telepü-
lésen az itt élő embereket tar-
tom, külön tisztelettel és elis-
meréssel gondolok a nyugdíja-
sainkra, aki életük munkájával 
teremtették meg számunkra 
ezt a szép, az övékéhez képest 
sokkal jobb világot, amelyben 
élhetünk! Köszönetünk jele-
ként fogadják szeretettel a mai 
színházi produkciót a Sziget 
Színház előadásában, itt, a gyö-
nyörűen megújult, 21. századi 
igényeket kielégítő művelődési 
házban. Az elmúlt hónapban 
már ebben a színházteremben 
rendeztük meg az Égig érő 
szavalóversenyt a gyermekek 
részévtelével; a könnyűzenei 
koncertet a felnőttek számára, 
és most a Csárdáskirálynőt itt 
tekinthetik meg időseink. Ké-
rem, vegyék birtokba az épü-
letet, váljon igazi fórummá, 
találkozási hellyé, nemzedékek 
és generációk közötti értékes 
kapoccsá!

Isten éltessen minden 
vámospércsi idős embert az 
Idősek Világnapján!

Ménes Andrea
polgármester

Szent II. János Pál pápa imája az idősekért
Uram, köszönöm Neked az 

ajándékba kapott éveket és év-
tizedeket. Köszönöm az életem 
minden eredményét, amivel 
megörvendeztettél és minden 
kudarcát, amivel a korlátaimra 
figyelmeztettél. Köszönöm a 
családtagjaimat, akik elviselnek, 
akik mellettem állnak és sze-
retnek. Uram, kérlek, bocsásd 
meg, amit rosszul tettem, és 
amit elmulasztottam. Köszö-
nöm, hogy Te nem mégy nyug-
díjba, hanem ma is mindent 
megteszel az üdvösségemért. 

Uram, adj nekem hálás szívet, 
hogy mindig észrevegyem: 
több okom van a hálára, mint 
a panaszra. Ments meg az irigy-
ségtől, elégedetlenségtől, nyug-
talanságtól, a mindent-tudás 
látszatától és a mindent-jobban-
tudás hazugságától, a gyanútól, 
hogy valaki mindig bántani 
akar. Ments meg a közönytől, a 
házsártos, barátságtalan viselke-
déstől, az örökös zsörtölődés-
től, a rút önzéstől, a mindent 
elborító keserűségtől és a hiá-
bavalóság nyomasztó érzésétől.

Uram, adj erőt, hogy béké-
sen hordjam az öregkor ter-
heit, humorral fogadjam a fe-
ledékenységem jeleit, erőtlen-
ségemet, érzékszerveim tom-
pulását, testi-szellemi erőm 
hanyatlását.

Uram, adj bölcs szívet, hogy 
meg ne feledkezzem a végről 
itt, és a kezdetről odaát. Kér-
lek, adj kedvet a munkához, 
amit még elvégezhetek. Tégy 
hasznossá, hogy ne érezzem 
csak tehernek magamat és 
adj alázatot, hogy belássam, 

hogy egyre inkább másokra 
szorulok. Adj kedvet az imád-
sághoz, a Veled való beszélge-
téshez. Adj világosságot, hogy 
jól lássam magam, és jól lássak 
másokat is. Adj jó kedvet és 
nyitottságot, hogy még mindig 
tudjak befogadni és adj sze-
retetet, hogy ne csak panasz-
kodjak mások hidegsége miatt, 
hanem árasszam a szereteted 
melegét.

Uram, maradj az, aki mindig 
is voltál: a megbocsátó Édes-
atyám. Ez indítson arra, hogy 

én is tudjak meg-
bocsátani. Ne en-
gedd, hogy valaha 
is fáradt legyek a 
köszönet-mondás-
hoz. Ne engedd, 
hogy valaha is ab-
bahagyjam a di-
cséretedet. Tartsd 
meg és növeld a 
hitemet.

Szólj Uram, még 
hallja a Te szolgád!

Időseink dicsérete
Október 8-án, péntek kora 

délután időseink töltötték meg 
a Művelődési Ház és Könyvtár 
újjávarázsolt színháztermét. Ha 
már színházterem, stílszerűen 
hozzátehetjük: színházterem 
teltházzal; ugyanis a pótszékek-
nek is akadtak gazdái a városi 
idősnapi ünnepségen. Feleme-
lő érzés volt megtapasztalni a 
találkozás örömét, a közösség 
szeretetét. A Somogyi László 
Gábor kulturális alpolgármes-
ter által megidézett Szent II. 
János Pál pápának tulajdoní-
tott ima alatt sokak szemébe 

könny szökött. A vámospércsi 
városvezetés ezúttal is külön 
köszöntötte a kerek évfordulós 
polgárokat: idén töltötte be het-
venedik évét a résztvevők közül 
Guba Sándorné, Huszti János, 
Kacsándi Mihályné, Karakóczi 
Lajos, Kozák Sándor, Lakatos 
Sándorné, Lécz Ferenc, Szabó 
János, Szabó Károlyné, Szabó 
Lajosné, Tarr Józsefné, Téglási 
Istvánné, Téglási Miklós, Tóth 
György, Tóth Sándorné, Tóth 
Tiborné, Török Sándorné, Var-
ga Jánosné, Zudor István; nyolc-
van gyertya lobog Bereczki 

József, Pólyik Lajosné és Tóth 
Sándorné tortáján. A köszöntést 
és az ünnepi beszédet követően 
szétgördültek a függönyök, és 
megelevenedtek a Csárdáski-
rálynő közismert melódiái a Szi-
get Színház előadásában. Pintér 
Tibor csapata különböző for-
mációkban évek óta hazalátogat 
hozzánk: felléptek a sportpá-
lyán, a református templomban, 
a művelődési ház mögött felhú-
zott sátorban, most pedig kipró-
bálhatták a „nagyszínapdunkat” 
is. A közönség örömmel fogadta 
Kálmán Imre operettjét, amely-

ben a trónörökös beleszeret a 
szépséges orfeumi énekesnőbe, 
és ez a szerelem, ahogyan lenni 
szokott, elindítja a kalandok és 
bonyodalmak láncolatát. Szá-
munkra, vámospércsiek számá-
ra különös pikantériája van a 
Csárdáskirálynőnek, hiszen a 
darab szövegkönyvét az 1950-es 
években a településünkről szár-
mazott Kellér Dezső érdemes és 
kiváló művész, humorista mo-
dernizálta. A szellemi ínyencség 
mellé egy kis testi táplálékot – 
torosmenüt – vihettek haza a 
közönség tagja.

Megújult a Szőlős utca!
A Vámospércsi Hírek 

korábbi számában már be-
számoltunk arról a hírről, 
hogy Önkormányzatunk bel-
ügyminisztériumi forrásból 
19 577 089 Ft útfelújítási tá-
mogatásban részesült. A tá-
mogatás keretében immáron 
megvalósult a Szőlős utca 
felújítása, amihez az önkor-
mányzat további 6 982 911 Ft 
önerőt vállalt. A Szőlős utca 
szilárd útburkolata az 1980-as 
évek elején épült, a folyama-
tos, kisebb karbantartások 
ellenére burkolatszélek letö-
redeztek, a pálya kátyúsodott, 
hálósan repedezett, nagymér-
tékben elhasználódott, tel-
jes felújításra szorul. A teljes 
aszfaltszőnyeg terítése előtt 
megtörtént a portalanítás, ká-
tyúzás, stabilizálás. Az útbur-
kolat mellé stabilizált útpadka 
került kialakításra 0,75-0,75 
méter szélességben, átlag 10 
cm vastagságban. A hatékony 
vízelvezetés érdekében a főút 

és a Vörösmarty utca között 
a páros oldalban „K” jelű víz-
elvezető szegély beépítése 
is megtörtént, és új víznyelő 
létrehozása is megvalósult az 
út alatt meglévő átereszre, an-
nak kitakarításával. A belügy-
minisztériumi forrásra idén 
is már aszfaltburkolattal ren-
delkező út felújítására nyílt 
lehetőség.

Örömmel adunk hírt arról, 
hogy Önkormányzatunk vízel-
vezetési problémák orvoslásá-
ra mintegy 200 millió forin-
tos támogatásban részesül.  A 
projekt keretein belül a Zrí-
nyi, Hegyalja, Domb, Homok 
utcákon és a Béke uta – Dózsa 
György utca – Létai-ér között 
elhelyezkedő gyűjtő csatornák 
felújítása és kiépítése történik 
meg 3556 fm hosszan. A terve-
zés során Hajdú-Bihar megye 
területspecifikus szempont-
jainak figyelembevételére és 
azok maradéktalan megfelelé-
sére törekedtünk.



Házasságkötés:
Bordák SzaBolcS éS GuBa Tímea

Peha láSzló éS rácz dóra

TánczoS kriSzTofer éS BaloGh márTa

Keresztelés:
JónizS lara

PuSkáS máTé

A n y A k ö n y v i  h í r e k

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. szeptember 30-ai 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. szeptember 30-ai 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

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 
utca 5. 103 664

Összesen: 1 356 211

Iskolánk az indulásától kezdve, harmadik éve vesz részt a Tanít-
sunk Magyarországért Programban (TMO). A Tanítsunk Magyaror-
szágért célcsoportját a kistelepülésen élő általános iskolás tanulók 
képezik. A melléjük szegődő mentorok feladata, hogy megmutassák 
nekik a településen túli világ izgalmait és lehetőségeit – az állatker-
tet, a múzeumot, a középiskolákat, a vállalkozásokat, hogy lássák, 
hányféle foglalkozásból, hányféle jövőből választhatnak. Iskolánk-
ban két intézményi koordinátor, Kovácsné Nagy Anikó és Tankáné 
Antal Irén szervezi a program működését. Ezt a tanévet egy élmény-
nappal indítottuk, ahol 7. és 8. osztályos diákjaink játékos formában 
megismerkedhettek a programmal, illetve a leendő, egyetemi hall-
gató mentorokkal. A jó hangulatú délután végére kialakultak a kis 
csoportok egy-egy mentor körül, így az iskolánkkal együttműködő 
23 egyetemista és az általuk mentorált közel 70 diák már ismerős-
ként találkozhatott az első foglalkozásokon. 

Szeptember 24-én, a Magyar Diáksport Napján a gyerekek a peda-
gógusokkal együtt kocogtak az iskola udvarán, valamint csapatspor-
tokat játszhattak, játékos ügyességi feladatokban vehettek részt, 
Exatlon pályát teljesíthettek. Szervezők: Lukács Lénárd és Kovácsné 
Nagy Anikó testnevelők.

Ugyanezen a napon hatodikosaink egy csoportja részt vett a Ku-
tatók Éjszakáján a Debreceni Egyetem rendezvényein Horváthné 
Czentye Ibolya és Mészárosné Oláh Róza szervezésében. A csoport 
a robotika és mechatronika bemutatót, valamint Az élőlények vála-
szai a változó környezetre című előadást tekintette meg.

Nyolcadikosainkkal megkezdtük a pályaválasztásra való felkészü-
lést. Ennek keretében minden végzősünk részt vett a Mi a pálya? 
műszaki pályaválasztó fesztiválon, és a Helló szakma! pályaválasz-
tási kiállításon, ahol az iskolák képzési kínálatával, a választható 
szakmákkal ismerkedhettek. Kísérő nevelők: Molnár Edit, Tóth Éva, 
Tankáné Antal Irén.

Az előző tanévhez hasonlóan idén is minden nyolcadikos kitöl-
tötte az országos pályaorientációs vizsgálat (mérés) kérdőívét. A 
válaszok alapján a tanulók visszajelzéshez jutnak arról, hogy milyen 
fontos tulajdonságokkal rendelkeznek, melyek az erősségeik, ez 
pedig hozzájárul önismeretük fejlődéséhez. Visszajelzést kapnak 
a fiatalok arról is, hogy tipikusan milyen pályákon, továbbtanulási 
területeken tudják felhasználni és továbbfejleszteni az erősségeiket. 
Az értékeléseket el tudták menteni, így szüleik is megismerhették 
azokat.

Tankáné Antal Irén

i s k o l A i  h í r e k
Tájékoztatás

a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról!

Vámospércs Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
idei évben is úgy döntött, hogy csatlakozik a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022 
évi fordulójához. A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. no-
vember 5. A pályázatok elbírálásának határideje 2021. december 
3. A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázat-
kezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban:EPER-
Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek 
elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a 
rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasz-
nálónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER- BURSA rend-
szerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó 
funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázatot az EPER-BURSA 
rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, alá-
írva kizárólag Vámospércs Városi Önkormányzat Szociális 
Osztályához (4287 Vámospércs, Béke u. 1 fsz 4. ajtó) kell be-
nyújtani.

Ménes Andrea
polgármester

Fájó szívvel emlékezünk

Csányi István
1955-2016. október 12.

földi életére

„Álmok, emlékek, szép szavak,
„Ez minden, ami a múltból megmaradt.

Tátongó űr lelkemben a hiány, néha kicsit csendül,
De örökké fáj.”

Bánatos feleséged és családod

Kedves Vendégeink!
Értesítelek benneteket, hogy új üzletbe költöztem.

Címem: Debrecen, Vámospércsi u. 8., 
Napfény Szépségház, jobb oldali ajtó, 

RETRO fodrászat.
Erdődi Attila, tel. szám: 30/931-7508

Sokan éltek a lehetőséggel!
Vámospércs Városi Önkormányzat szociális rendelete szerint az 

önkormányzat a településen állandó lakóhellyel rendelkező bölcső-
dei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő, valamint általános és 
középfokú iskolai tanulói jogviszonyban lévő gyermekek részére 
bölcsődei, óvodai és iskolakezdési támogatást állapíthat meg ké-
relemre – évente egy alkalommal –, akinek a családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 
mindenkori legkisebb összegének ötszörösét, egyedül élő esetén 
hétszeresét. 2021. szeptember 15. napjáig összesen 242 szülő 
adta be kérelmét, 421 gyermekre vonatkozóan. Ménes Andrea 
polgármester javaslatára a Képviselő-testület a kérelmezők részére 
– gyermekenként – 10.000 Ft összegű támogatást állapított meg a 
fenti rendelet alapján. A támogatás pénzügyi fedezete – 4.210.000 
Ft – az önkormányzat 2021. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 
„Örülök, hogy közel 250 családot tudunk támogatásban részesíteni 
a tanév kezdetén. Gyerekenként 10.000 forint már olyan összeg, ami 
a bölcsőde-, óvoda- és iskolakezdéshez, valamint a tanszerek fede-
zéséhez jelentős mértékben hozzájárulhat.  Hiszem, hogy minden 
korábbinál szélesebb körű szociális rendeletünk a lakosság javát 
szolgálja” – fogalmazott Ménes Andrea polgármester.

Egyik kutya, másik eb?
A társadalom civilizációjának mibenlétét nagyban befolyásolja 

az, hogy hogyan viselkedünk azokkal, akik nem tudnak gondos-
kodni magukról. Ez alatt nemcsak embertársainkat értjük, hanem 
pontosan így van ez négylábú kedvenceinkkel is. Semmi meglepő 
nincs tehát abban, hogy az európai országok jogalkotói az állatok 
számára is igyekeznek megfelelő támogatást nyújtani. Ilyen példá-
ul Olaszország, ahol szigorúan szabályozzák a tulajdonosok felelős-
ségét, valamint a megfelelő ellátással kapcsolatos szankciókat. Az 
olasz kormány rendkívül magas, hárommillió forintos bírságot is 
kilátásba helyez, feltételes börtönbüntetéssel kombinálva már ak-
kor is, ha valaki kitesz egy házikedvencet az utcára. Az olasz példát 
azért említettük, mert a „kóbor eb kérdés” sajnos városunkban is 
meghatározó. Kérjük a lakosságot, hogy illő módon gondoskodja-
nak házikedvenceikről! Többször előfordult külterületi, de még 
belterületi részeken is, hogy autóból kidobtak állatokat. Kérjük, ha 
ilyet észlelnek, legyenek segítségünkre, jegyezzék fel az autó rend-
számát. Október elején az önkormányzatunkkal szerződésben álló 
egyeki gyepmester 34 kutyát fogott be a Hajnal utca végéről. Az 
ebekben rendszerint nem volt chip és feltételezhetően oltásokban 
sem részesültek. A 34 kutya befogása és elszállítása önkormányza-
tunknak 580.000 forint pluszkiadást jelentett. Október közepén to-
vábbi 21 kutya befogása és elszállítása történt 520 ezer forint költ-
séggel. Ezekből az összegekből jól láthatja a lakosság, hogy minden 
egyes kóbor kutya komoly anyagi tehertételt jelent. Mind közbiz-
tonságunkért, mind komfortérzetünkért, mind az állatok védelmé-
ért felelőséggel tartozik az, aki házikedvencet tart!

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Hírei

Ebben az évben második nyertes pályázatunk megvalósításához 
érkeztünk: 2021.08.09. és 2021.08.13. között ötnapos hagyományőr-
ző- és olvasótábort szerveztünk. A programot egy a Nyíregyházi 
Állatkertbe tett kirándulás zárta. A táborban harminc, hátrányos 
helyzetű, roma származású gyerek vehetett részt, akik feledhetet-
len élményekkel gazdagodtak. A tábori napok sportfoglalkozással, 
kézműveskedéssel, roma tánc-, roma zene-, roma nyelvtanulással, 
könyvtárlátogatással, népismerettel, majd élménybeszámolóval zá-
rult. A gyerekek rengeteg ajándékkal, pozitív élménnyel gazdagod-
va térhettek haza; a napi ellátásukat biztosítottuk.

Több roma családi nap szervezését követően augusztus 20-án 
főzőversenyt hirdettünk, „Hagyományos cigány lecsó” elnevezés-
sel. A nevezett résztvevők számára biztosítottuk a hozzávalókat; 
örömünkre szolgált, hogy első, két második és egy harmadik helye-
zést is kioszthattunk. Itt is szeretnék köszönetet mondani a zsűri 
tagjainak: Balogh Sándorné, Diósné Kozma Erzsébet, E. Póik Márta, 
Postár Tibor. A főzőverseny tombolasorsolással végződött.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodájában augusztus 30-án 
és 31-én füzetcsomagót és írószereket osztottunk mintegy kilenc-
ven, hátrányos helyzetű tanuló részére, a költségvetés terhére.

Boros Antalné
RNÖ-elnök

Egy csodás nap Hajdúnánáson

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezésében 2021. október 
1-2.-án Hajdúnánáson második alkalommal rendezték meg az Öko 
Expo Kiállítást és Konferenciát, melynek fő célja, hogy az ökológiai 
gazdálkodásban érintett valamennyi szereplő, termelők, feldolgo-
zók, kereskedők, szolgáltatók, tudományos szakemberek, szakta-
nácsadók számára megjelenési, találkozási alkalmat kínáljon. Maga a 
helyszínválasztás sem véletlen: egy ökológiai mintagazdaság, lenyű-
göző őshonos állatparkjával. A második napon szakmai és leginkább 
a gyerekeknek szóló közönségprogramok várták az ide érkezőket. 
Erre a napra hívták meg iskolánk 5. évfolyamát.

A kiállítások és a szervezett programok nagyon hangulatosak, 
sokszínűek, gyermekközeliek voltak. Játékosan talált utat az ökoló-
giai gazdálkodás a diákokhoz, akik a közétkeztetés alanyai is. A szer-
vezésnek köszönhetően, olyan gyerekek is velünk tarthattak, akik 
az anyagi nehézségek miatt, nem tudtak volna egy ilyen kirándulá-
son részt venni.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamarának a meghívásért, és a hajdúnánási gazdáknak, akik ott-
hont adtak ennek a csodás kezdeményezésnek. 

A gyerekeknek leginkább a népi játékok, a bagolysimogatás, a be-
mutatott gépek világa, a majorsági gazdaság, a lovaglás, a szalmában 
való önfeledt játék, és a bűvész bemutatója tetszett. Nagyon lázba 
hozta őket a verseny (növény- és magfelismerés) lehetősége, és igen 
szép eredmények születtek. Első helyezést ért el a vámospércsi gye-
rekek közül Holhós Milán 5.b, 2. helyen végzett Szabó Lajos 5.a, 3. 
helyezést ért el Lengyel Lili 5.b osztályos tanuló. Finom volt a gaz-
daságok alapanyagaiból elkészített ebéd, a pásztortarhonya. Budai 
István sztár séf által elkészített egészséges finomságokat is szívesen 
kóstolták a gyerekek. A programokon túl a helyi mesterek értékes 
kézműves termékeiből lehetett vásárolni.

Kovácsné Nagy Anikó és Ráczné Stummer Ibolya 
osztályfőnökök

Áramszünet értesítő
2021. november 2-án, 3-án és 4-én, továbbá 8-án és 9-én 8 órától 

16 óráig áramszünet lesz városunkban. Az áramszünet oka: közcé-
lú hálózat áthelyezése. Az érintett utcák, szakaszok a következőek: 
Béke utca (teljes), Hajnal utca (teljes), Szennyvízátemelő, Görbe 
utca (teljes), Rövid utca (teljes), Víz utca (teljes), Béke zug (tel-
jes), Nap utca (teljes), Arany János utca (teljes), Jókai utca (teljes), 
Zrínyi utca (1-7 számig és 2-16 számig), Váczi Mihály utca (teljes), 
Kiss utca (1-15 számig és 2-12 számig), Vágóhíd utca (teljes), Dózsa 
György utca (teljes), Bagaméri út (teljes), Alsóvasút sor 11 szám, 
Móricz Zsigmond utca (teljes), Kővágó (teljes), Sport utca és Sport-
pálya, Marinka utca és a Járóbeteg Szakrendelő, Vénkert utca (tel-
jes), Csillagos dűlő (teljes), valamint a Kovács tanya.

Vámospércsen
élelmiszer engedéllyel 

üzlethelyiség 
kiadó bármilyen tevékenységre!

Tel.: 06-20/2826-101

„Észrevétlen szórtad szét,
a szeretet virágainak magvait.

S Most egy virágos réten
emlékezünk Rád...”

Örökké tartó fájdalommal 
emlékezünk életünk 

legszomorúbb napjára
(2006. október 10.)

FAGYAL BARNA
halálának tizenötödik évfordulóján

szerető családod

Köszönjük mindazoknak,
akik emlékedet őrzik és ápolják



Évszázadok kapuit tárja ki a 
Látogatóközpont

A szeptember 11-én megren-
dezett Égigérő paszuly őszi vá-
rosi fesztivál délelőttjén illuszt-
ris vendégsereg gyülekezett a 
Hajdú Látogatóközpontban: he-
lyi képviselők, intézményveze-
tők, pedagógusok, környékbeli 
polgármesterek, iskolaigazga-
tók, közművelődési szakem-
berek szép számban tisztelték 
meg a Látogatóközpont avatási 
ceremóniáját. „Nem túlzás azt 
állítani, hogy történelmi pilla-
natot élünk városunk históri-
ájában a Hajdú Látogatóköz-
pont, azon belül is a kiállító- és 
bemutatóterem, a kézműves 
udvarház és hétpróbás kaland-
park létrejöttével” – jelentette 
ki Ménes Andrea, Vámospércs 
polgármestere, a hajdúhagyo-
mányokat és Bocskai István ko-
rát bemutató látogatóközpont 
átadóünnepségén szeptember 
11-én. „Tudtuk, hogy csakis 
egy hajdútörténeti intézmény 
lehet számunkra a múlthoz 
vezető iránytű. Annak záloga, 
hogy a hajdúhagyományokat 
átmenthessük a jövő számá-
ra. Rajtunk is múlik, minden 
egyes vámospércsin, hogy száz 
év múlva egy jelen pillanatban 
még nem látható, csak sejthető 
Európában meg tudunk-e ma-
radni” – jegyezte meg. Ménes 

Andrea hangsúlyozta, egy régi 
törekvés valósult meg a látoga-
tóközpont létrejöttével, amely 
minden generáció számára 
felkínálja az ismeretszerzést: 
„Egyedi intézmény jött létre, 
nem egy sokadik városi múze-
um, hanem a nagybetűs csalá-
di múzeum, ami vegyíti a múlt 
gazdagságát és a jelenkor tech-
nikai újításait. A múzeum a kéz-
műves házzal, a kalandparkkal 
többórás elfoglaltságot jelent 
majd az iskolai csoportok és a 
családok számára is.”

Tasó László, a térség or-
szággyűlési képviselője a 
megnyitón arról beszélt, hogy 
Vámospércsen soha semmi 
nem történik véletlenül, egy jól 
felépített polgármesteri prog-
ram egyik állomása a látogató-
központ létrejötte. Méltatta, 
hogy a településvezetésnek ki-
emelten fontos a nemzettudat, 
az ország szeretete, a hagyo-
mányőrzés és a saját identitás 
megragadása, erre pedig most 
különösen nagy szükség van.

Pajna Zoltán, a megyei ön-
kormányzat elnöke szerint a 
Bocskai- és a hajdúkultusz biz-
tos alapot nyújt ahhoz, hogy 
egy 21. századi családi múzeum 
létrejöhessen. Mint mondta, 
ma már nem elég a történel-
met olvasni, az interaktív kiál-
lítások segítségével át is éljük 

azt. Elmondta továbbá, hogy a 
megyei önkormányzat is csat-
lakozik a hajdúmúlt értékeinek 
megőrzéséhez: Bocskai-kori 
szablyákat készíttet, amelyeket 
hajdú-bihari településeknek 
adományoz majd az összetarto-
zás jegyében. A beszédek között 
Hunyadi Tamás mélyérzésű tol-
mácsolásában elevenedett meg 
két kultikus dal, a Nélküled és 
az Ez az otthonunk. Az ünne-
pélyes szalagátvágást követően 
Dr. Bihari-Horváth László, majd 
Dr. Korompai Balázs történé-
szek kalauzolták a megjelente-
ket az állandó kiállításon.

Népi ételek mustrája
A Látogatóközpont mögötti 

kézműves udvarházban hosz-
szú sorokban, szépen terített 
asztalok várták a nagyérde-
műt. A menü természetesen 
az Égigérő fesztivál névadó 
növényéhez, a paszulyhoz kap-
csolódott. A grandiózus étel-
mustra és kóstolda – melynek 
főtálalója Ménes Mihály, cere-
móniamestere pedig Molnár 
Jenőné, Gyöngyi néni voltak 
– főszerepében a csülkösbab, 
csokis babtorta, babpörkölt, 
babgulyás, rakott zöldbab, ma-
jonézes babsaláta, lecsósbab, 
törtpaszuly, babos rúd, pogá-
csa és muffin, valamint babos 
mákos tündököltek; a mes-

terszakácsok csapatát pedig 
a következő személyek alkot-
ták: ifj. Balogh Jánosné, Szabó 
Sándorné, Tóth Sándorné, Bá-
nyai Lajosné, Szabó Jánosné, 
Holló Istvánné, Kanyóné Papp 
Klára, Ökrösné Kovács Gyön-
gyi, Vinczéné Gáll Anikó, Papp 
Jánosné, Eduárné Póik Márta, 
Eduár Patrícia, Hanuder-Jónizs 
Bernadett, Ménesné Vincze 
Anikó, Tóth Stella, Hajdu Ben-
ce, Ménes Mihályné, Somogyi 
László Gábor, Molnár Jenőné, 
Csere Istvánné, Zahonyai Ani-
kó, Balogh Józsefné, Kállai 
Gergőné, Feskó Katalin, Kato-
na Józsefné.

Lakjuk be a Művelődési Há-
zat!

A pompásan megújult Mű-
velődési Ház és Könyvtár első 
két pilot-rendezvénye (a Bab-
szem Jankó Szavalóverseny, 
helyi művészeti csoportok 
fellépése, valamint Bereczki 
Zoltán élő koncertje) szintén 
az Égigérő Fesztivál részét ké-
pezték. Öröm volt látni, érez-
ni, megtapasztalni, hogy a sza-
valók milyen otthonossággal 
lakták be a remek akusztikájú 
épületet, a megújult falak pe-
dig szívták magukba a vers- és 
mesesorokat, a színpad át-
vette a táncoló lábak ütemét. 
A szavalókat értékelő zsűri 

– Gyarmati Attila, Medgyesi 
Imréné, Ménes Andrea, Somo-
gyi László Gábor és Vranyecz 
Artúr, a Csokonai Színház szín-
művésze – nem volt könnyű 
helyzetben. Vranyecz Artúr 
zsűrielnök elmondása szerint 
azokat a gyerekeket díjazták, 
akiknél érezték az előadók 
egyéniségét, az egyéniség és a 
mondott mű közti összhangot, 
a kifejezés individualitását és 
őszinteségét. Óvodás, első és 
második osztályos összevont 
kategóriában Nagy Barbara 
győzött, második helyezést 
ért el Lengyel Kata, harmadi-
kat Szabó Milán. 3-4. osztályos 
tanulók között Gém Anna lett 
aranyérmes, Dorogi Csenge 
Hella ezüstérmes, megosztott 
harmadik helyezett pedig 
Lakatos Viktória és Paluska 
Anna. Felsősök között Feke-
te Nóra diadalmaskodott; a 
képzeletbeli dobogó második 
fokán Lakatos-Balogh Anasztá-
zia végzett, a harmadik pedig 
Sallai Réka lett. Ugyanekkor 
hullt le a lepel a hagyományos 
rajzverseny eredményeiről 
is. A 80 pályázó közül óvoda, 
első és második osztály kate-
góriában Zilahy Gergő plasz-
tikája győzött, második helyen 
Trencsényi Lujza, a harmadi-
kon Balogh Enikő végzett. 3-4. 
osztályos kategóriában Szabó 

Döme munkája vitte a pálmát, 
Dorogi Csenge Hella és Sza-
bó Fruzsina mellett. Felsősök 
között Szilágyi Lili aratott dia-
dalt, de díjazták Fehér Nikolett 
Csenge és Szabó Nóra mun-
káit is. A díjesőt követően a 
színpad feletti uralmat a helyi 
művészeti csoportok vették át. 
Fellépett a Bíborkadarka Nép-
tánccsoport (vezető: Nagyné 
Kiss Melinda), a Vámospércsi 
Népdalkör (vezető: Szabó 
Mihályné), a Rácz Renáta stu-
dírozta Balancé Tánciskola, 
továbbá a Varga Dina koreog-
rafálta Red Stars Dance Crew. 
Az Égigérő fesztivált Bereczki 
Zoltán és zenekarának ferge-
teges ingyenes, élő koncertje 
zárta. 

Köszönjük a sikeres lebo-
nyolítást a Művelődési Ház és 
Könyvtár csapatának, Somogyi 
László Gábor alpolgármester 
úrnak, Korpa Tamás kulturális 
szakembernek, az Élelmezési 
Intézmény dolgozóinak, Var-
ga Lajos csapatának, a közfog-
lalkoztatott munkatársaknak, 
E. Póik Mártának, a Pircsike 
Vámospércsi Közművelődési 
Egyesület tagjainak, a Bihar 
Generál Kft munkatársainak, 
Abuczki Istvánnak, a felkészítő 
pedagógusoknak és szülőknek, 
a technikai személyzetnek és a 
fuvarosoknak!

Büszkeséget és szórakozást hozott az Égigérő paszuly fesztivál!

Vámospércs Város Képvise-
lő-testületének döntése értel-
mében 2021-ben Vámospércs 
Oktatásügyéért Díjban 
Jankovics Magdolna tanítónő, 
volt munkaközösség-vezető 
részesült. Az idén a tizenket-
tedik osztályát útjára engedő 
pedagógust életéről, szakmai 
kihívásairól és sikereiről, ta-
nítói hitvallásáról kérdeztük.

Vámospércsi Hírek: 
Mesélne, kérem, a gyermek-
koráról, szüleiről, családjá-
ról? Ha jól tudom, a közeli 
Nyírmártonfalván nőtt fel. 
Megemlítene néhány fontos 
gyermekkori emléket?

Jankovics Magdolna: 
Édesapám, aki közel 30 éve 
már, hogy fiatalon meghalt, a 
helyi termelőszövetkezet ko-
vácsmestere volt. Édesanyám 
hadiárvaként nőtt fel. A csa-
lád megélhetési gondjai miatt 
nem volt lehetősége tovább-
tanulnia, ezért igen fiatalon 
idénymunkásként kezdett el 
dolgozni a helyi állami gazda-
ságban. Ide tért vissza, miután 
mi, gyerekek felcseperedtünk, 
s egészen nyugdíjba vonulásáig 
dolgozott itt. Szüleink szerény 
körülmények között, de annál 
nagyobb szeretetben neveltek 
bennünket. Háztáji mezőgaz-
dasággal is foglalkoztak, ezért 
igen hamar beletanultunk mi, 
gyerekek is a mezei munkák-
ba. Két húgom van, akikhez a 
legszorosabb testvéri szálak 
fűznek. Fiatalabb testvérem-
nek négy gyereke van, akiket 
sajátjaimként szeretek. Szám-
talan gyermekkori emlék köt 
Nyírmártonfalvához, ahol je-
lenleg is élek. Ezek az emlékek 
nem különlegesek, de meleg-
séggel töltik el a szívemet, ami-
kor eszembe jutnak. Szabad 
időnk minden egyes percét a 
szabadban töltöttük. Bokáig 
érő homokban játszhattunk 
az utcákon, gondtalanul fedez-
hettük fel a település minden 

rejtett zugát. Ünnep volt szá-
munkra, amikor megérkezett 
a faluba a körhinta. Boldogok 
voltunk, amikor a szomszéd 
megengedte, hogy hetente 
egy-két este ott kuporoghas-
sunk mi is a televíziója előtt, 
s élvezhessük a televíziózás 
„hőskorának” adásait. Szívre-
pesve gondolok vissza azokra a 
nyarakra, amikor alig 8 évesen 
naponta hol egyik, hol másik 
húgommal kilométereket gya-
logolva vittük édesapámnak a 
meleg ebédet a kovácsműhely-
be. Különleges, de gyönyö-
rű karácsonyestéink voltak. 
Különleges azért volt, mert 
Nagytiszteletű Szabó Gábor, 
református lelkész mindig épp 
gyertyagyújtás idején tartotta a 
szentestei istentiszteletet. Így 
történhetett meg az, hogy az 
idősek, magányosak mégsem 
voltak egyedül ezekben a meg-
hitt órákban. És mitől volt gyö-
nyörű? Ettől!

Vámospércsi Hírek: Vol-
tak olyan jeles tanár személyi-
ségek az életében, akik szemé-
lyes példájukkal ösztönözték, 
hogy a pedagógusi pályát vá-
lassza? Mik határozták meg a 
döntését? Arra is kíváncsi vol-
nék, hogy miért a legkisebbek 
pallérozására tette fel az éle-
tét, vagyis: miért éppen tanító 
szeretett volna lenni?

Jankovics Magdolna: Álta-
lános iskolai tanítóimra, tanára-
imra, akik közül már csak keve-
sen élnek, szeretettel és tiszte-
lettel gondolok vissza. Nagyon 
megható volt számomra, ami-
kor a díjátadón a meglepetés 
vendégem, Fábián Attila, em-
lékeztetett volt első osztályos 
tanítómra, Piránszki Ferencné, 
Romi nénire, akinél főiskolai 
hallgatóként a zárótanításomat 
is tartottam. Ami még megle-
pőbb volt, hogy közel 40 év 
távlatából Romi néni emléke-
zett a zárótanításom tananyag-
ára is. Számomra soha nem volt 

kérdéses, hogy mely korosztály 
tanítását szeretném végezni. 
Az iskolába lépő gyerek olyan, 
mint egy tiszta, üres füzet, így 
rajtam is múlik, hogy hogyan, 
mivel kezdjük el azt teleírni. 
Szeretném, ha a lehető legjobb, 
legszebb, legértékesebb, egész 
életében használható kincsek-
kel kezdenénk megtölteni az 
első oldalakat. Mindig is a kis-
iskolás korosztály állt hozzám 
a legközelebb, soha eszembe 
nem jutott, hogy „nagyobba-
kat” tanítsak. Szokták gyakran 
mondani, hogy mi, tanítók, 
olyanok vagyunk, mint a tyúk-
anyók. Igen, vállalom, mert ez 
a korosztály még ezt igényli, és 
én nagyon szeretek tyúkanyó 
lenni. 

Vámospércsi Hírek: 37 
éve dolgozik Vámospércsen, 
több ezer gyermek fejlődését 
kísérhette figyelemmel. Mik a 
legfontosabb pedagógiai alap-
elvek az Ön számára? A mai 
– talán túlságosan sokféle in-
gertől áthatott – gyermekek 
lelkesedése felkelthető az isko-
la iránt?

Jankovics Magdolna: Pe-
dagógiai alapelvek jönnek, pe-
dagógiai alapelvek mennek, az 
életemet, a hivatásomat egyet-
len alapelv határozta, határoz-
za meg. Egy híres pedagógus 
így vallott a gyerekekhez fűző-
dő viszonyáról: „követelek tő-
led, mert tisztellek!” Egyetlen 
szóval módosítottam ezt a hit-
vallást: követelek tőled, mert 
szeretlek! Úgy gondolom, a sze-
retet kell, hogy az alapja legyen 
a mi hivatásunknak. Szeretni 
az emberpalántát a hibáival 
együtt. Nyesegetni a vadhaj-
tásokat, s feltárni azt, amiben 
a legvadócabb gyerkőc is ér-
tékesnek találhatja magát egy 
osztályközösségben, s majd az 
Életben. A gyerekek iskola irán-
ti érdeklődésének felkeltése 
bizony nem minden esetben 
könnyű, de olyan modern pe-

dagógiai módszerek, különbö-
ző motivációs eszközök állnak 
a rendelkezésünkre, amelyek 
közül a tanulói csoport össze-
tételének megfelelően válogat-
hatunk. Az órára való ráhango-
lódás, a változatos pedagógiai 
módszerek (pl.: kooperatív 
tanulási technikák), az egyéni 
bánásmód, a pedagógus sze-
mélyes példája… mind, mind 
elősegítik, hogy a tanulók ta-
nulási kedvét felkeltsük. Sajnos 
néha nekem jelent kihívást, 
hogy a kötetlen beszélgetések 
során lépést tudjak tartani az 
érdeklődési körükkel. Gondo-
lok itt például a számítógépes 
játékokra vagy a számomra alig 
értelmezhető rajzfilmekre. Egy 
ilyen alkalommal így mentett 
ki az egyik kis tanítványom a 
társalgásból: „Hagyjátok sze-
gény Magdi nénit, úgysem tud-
ja, miről beszélünk!” 

Vámospércsi Hírek: Más-
fél évtizeden keresztül mun-
kaközösség-vezetőként is te-
vékenykedett. Milyen eredmé-
nyeket, előrelépéseket emelne 
ki ebből a periódusból?

Jankovics Magdolna: 
Egyéni eredményekről nem 
beszélhetek, hiszen az isko-
lában működő valamennyi 
munkaközösség és az iskolave-
zetés együttes munkája kellett 
ahhoz, hogy előreléphessünk. 
Intézményünkben nagyon ak-
tív munkaközösségi élet folyt 
abban az időben is. 

A teljesség igénye nélkül 
csak néhány példa az elvég-
zett feladatainkról. Már akkor 
suttogták, hogy szemléletvál-
tás szükséges a pedagógiában, 
ezért továbbképzéseken vet-
tünk részt, amelyeken ismer-
kedtünk a modern pedagógiai 
kultúrával, majd munkaközös-
ségi foglalkozásokon vitattuk 
meg azok gyakorlatban tör-
ténő használhatóságát. Az új 
Nemzeti Alaptantervek életbe 
lépésekor szakmai viták, meg-

beszélések után elkészítettük 
a helyi tanterveket. Az iskolai 
dokumentumok (Pedagógiai 
program; Házirend; Szerve-
zeti és működési szabályzat) 
készítése, átdolgozása szintén 
munkaközösségi feladat is volt. 
Abban az időben rendszeresen 
részt vettünk a területi komp-
lex tanulmányi versenyeken, 
ahonnan mindig dobogós he-
lyezésekkel tértünk haza. A 
mi iskolánk is szervezett ilyen 
komplex tanulmányi versenyt, 
amelynek színvonalas lebonyo-
lításához a mi munkaközössé-
günk is hozzájárult. 

Vámospércsi Hírek: Ha 
három fontos személyt és hely-
színt kellene kiemelnie eddigi 
életéből, rövid indoklással kik 
és mik volnának ezek?

J a n k o v i c s 
Magdolna: Apai 
nagymamámat em-
líteném először, 
akivel még alig 
iskolásként az „Or-
szágos Kéktúra” 
útvonalát megha-
zudtoló hosszúsá-
gú barangolásokat 
tettünk a környé-
ken (gyerekként 
valóban ilyen hosz-
szúnak éreztem!), 
akinek gazdagon 
megáldott gyer-
mekkori emléke-
ket köszönhetek. 
Édesanyám, akinek 
megingathatatlan 
hite, bölcsessége, 
nevelési elvei, csa-
ládszeretete példa-
értékű számomra. 
Vá mo spé rcsh ez 
kötődnek a követ-
kező fontos sze-
mélyek. Két nyug-
díjas kolléganőm-
re Pataki Béláné, 
Verára és Pálfalvi 
Istvánné, Icára 
gondolok. Pályám 

kezdetén szeretett kolléganőm-
mel, Asztalosné Lovász Katival 
együtt, tőlük tanulhattuk meg 
a tanítás csínját-bínját, mind-
azt, amiről a tankönyvek, jegy-
zetek nem írtak.  Az évek során 
igazi csapattá kovácsolódtunk.

Vámospércsi Hírek: Szok-
ták mondani, hogy a pedagó-
gusoké nem munka, hanem 
élethivatás; és nem is egész 
embert kíván, hanem gyak-
ran ember feletti türelmet, 
empátiát. Mégis rákérdeznék 
arra, hogy „szabad” idejét mi-
lyen foglalatoságokkal tölti?

Jankovics Magdolna: 
Édesanyámmal élek, aki másfél 
éve megbetegedett, s ápolás-
ra szorul. Azóta más értelmet 
nyert számomra a szabad idő 
fogalma.

„Szokták gyakran mondani, hogy mi, tanítók, olyanok vagyunk, mint a 
tyúkanyók”



A Turáni Sólyom Hagyo-
mányőrző Egyesület, immár 
nyolcadik alkalommal hir-
dette meg, Téglás Város Ön-
kormányzata és a Keleti Gye-
pű támogatásával, a Legjobb 
Íjászok Városa Viadalt 2021. 
október 2-án és 3-án a téglási 
sortpályán és a Degenfeld 
Kastélykertben. Idén negyven-
négy, az ország valamennyi ré-
gióját képviselő öt fős csapat 
mérte össze tudását, ügyessé-
gét, pontosságát, koncentráci-
óját, hogy eldöntsék, kik is a 
legjobbak széles e hazában. A 
rendezők és a résztvevők kivé-
teles hangsúlyt fektettek a tör-
ténelmi hűségre, hiteles hon-
foglalás-korabeli viseletre és 
fegyverzetre. A legfontosabb 
cél a hagyományőrzés volt, 
ezért a magyar formájú íjak 
használatát előnyben része-
sítették a többi, úgynevezett 
tradicionális íjjal szemben. 
2021-ben Vámospércs csapa-
ta (Koleszár Árpád, Koleszár 
Ferenc, Koleszár Tímea, Papp 
Gergely) is megmérette ma-

gát Komor Csaba református 
lelkész vezetésével, így vá-
rosunk hajdú vitézes, kék-fe-
hér zászlója is ott lobogott a 

Degenfeld Kastélykertben. A 
csapat a tiszteletet parancsoló 
1589 ponttal a mezőny máso-
dik felében végzett.

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenő hírlapja. Felelős szerkesztő: Korpa Tamás (vamospercsi.hirek@gmail.com). A szerkesztőség címe: Művelődési Ház és Könyvtár, 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. Telefon: 591-039.
Kiadja: Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 4287 Vámospércs, Béke u. 1. sz. Telefon: 591-500. Lapalapító: Vámospércs Városi Önkormányzat – Nyilvántartásba vétel száma: B/PHF/671/HA/91

Tördelőszerkesztő: Fábián Máté. Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt. – Felelős vezető: Fábián Imre ügyvezető

Október 28-án koncer-
tet ad Varnus Xavér, a világ 
egyik legismertebb orgonis-
tája, nem mellesleg városunk 
kedves vendége a Művelődé-
si Ház és Könyvtár megújult 
épületében. Varnus Xavér a 
a glóbusz kultikus orgonáin 
koncertezett már: Bach lip-
csei Tamás-templomában, a 
washingtoni és a canterbury-i 
székesegyházban, Párizs fő-
templomaiban – a Notre-Da-
me-ban, a Saint-Sulpice-ben 
és a Saint-Eustache-ban –, a 
berlini dómban, valamint a 
világ legnagyobb működő 
hangszerén, a philadelphiai 
Wanamaker-orgonán. 2006 
májusában negyedmagával 
avatta fel a Müpa orgonáját. 
Orgonaművészként, íróként 
és médiaszemélyiségként egy-
aránt sokat tett az orgonazene 
népszerűsítéséért. Pályafu-

tásának háromezer koncert-
je során ezidáig hatmillióan 
vettek jegyet hangversenyei-
re, ötvenhárom hanglemeze, 
hatvanöt koncertfilmje és öt 
könyve jelent meg, YouTube-

felvételeit már húszmillióan 
nézték meg. A vámospércsi 
koncerten Varnus Xavér mel-
lett közreműködik Kiss Petra 
zongorán és Samodai Bence 
trombitán.

Világhírű zenész ad koncertet!

A járvány miatti hosszabb, 
kényszerű szünet után szep-
temberben újraindulhatott a 
baba-mama körünk. Minden 
második héten előadót hí-
vunk, aki segít az adott témá-
ban jobban elmélyülni. Idén 
vendégünk volt Dr. Mechler 
Andrea gyermekgyógyász, aki-
vel elsősorban a koronavírus 
gyermekeket érintő hatásairól 
beszélgettünk. De volt már 
pszichológus, babaúszás-ok-
tató, logopédus és mentőtiszt 
is a baba-mama kör vendége. 
Amikor nincs meghívottunk, 
magunk között beszélgetünk, 
alaposabban tájékozódunk 
egy-egy témában, az Ige tük-
rében. Arra is volt már példa, 
hogy a kör egyik tagja készült 
fel, így vezetve a beszélge-
tést. A baba-mama klub célja, 
hogy helyet és teret adjon az 
édesanyáknak a találkozásra, 
beszélgetésre, ismereteik bő-
vítésére. Fontos, hogy legyen 
egy hely, ahol bátran feltehe-
tik kérdéseiket, tapasztalatot 

cserélhetnek a nehézségek-
ről, megoszthatják örömeiket. 
Emellett nem titkolt célunk, 
hogy megszólítsuk a fiatal csa-
ládokat, így hívva őket a gyü-
lekezet közösségébe. Ahogyan 
a társadalomban is jelen van 
minden korosztály, úgy a gyü-
lekezet közösségében is szük-
ség van a legfiatalabbaktól a 
legidősebbekig mindenkire. 

Csak akkor működhet jól egy 
gyülekezet, ha minden tag-
jának célja, feladata és helye 
van benne. Mi azt szeretnénk, 
ha mindenki helyet és otthont 
találna a vámospércsi gyüleke-
zet közösségében.

Komorné
Csernáth Erzsébet

Lélektől lélekig – baba-mama kör a 
református gyülekezetben

Miközben sokan vagyono-
kat áldoznak arra, hogy lak-
helyüktől sok száz kilométerre 
a hegyekben vagy a folyókon 
hódoljanak az egészséges élet-
módnak, a természetben el-
töltött időnek, a gyaloglásnak, 
a kirándulásnak, Vámospércs 
Város Önkormányzata, a 
Pircsike Vámospércsi Közmű-
velődési Egyesület másképp 
gondolkodik. Vámospércs 
környéke tele van értékes er-
dőkkel, ligetekkel, frissen át-

adott kilátókkal, amiket szinte 
alig ismerünk. Saját természeti 
környezetünk jobb megisme-
rése és értékeinek felfedezése 
arra sarkalt minket 2019-ben, 
számítva lakóink közreműkö-
désére és segítségére, hogy 
évről évre a Hajdú Portya gya-
logos teljesítménytúra segítsé-
gével bebarangoljuk városunk 
határvidékét. Idén október 16-
án, szombaton, örökzöldek és 
lombhullató őszi erdők között 
vezetett a Portya, ezúttal a város 

keleti részein, különös tekin-
tettel térségünk egyik legérté-
kesebb természeti tüneményé-
re, a Malom-gátat is magába 
foglaló Kék-Kálló-völgyére. 
A Portya 9 órakor startolt a 
Hajdú Látogatóközpontból, 
ahol rendhagyó tárlatvezetés 
várta az érdeklődőket, akik 
napközben betekinthettek a 
farkasvölgyi vadászok életébe 
is. A 15 km-es rövidtúra és a 25 
km-es nagy menetelés számos 
érdeklődőt vonzott.

Harmadszor is Hajdú Portya!

A Vámospércsi Református 
Egyházközség nyári tábora 
után egynapos, őszi kirándulást 
szervezett október 9-én. A kör-
nyező települések reformátusa-
ival kiegészülve összesen 63-án 
vettek részt a visegrádi Felleg-
vár meghódításában, illetve a 
szentendrei Skanzenben is ba-
rangolhattak a lelki testvérek. A 
nap vezérigéje a 136. zsoltárból 
hangzott el: „Adjatok hálát az is-
tenek Istenének, mert örökké 
tart szeretete!” Ezt a szeretetet 
tapasztalhatták meg a gyüle-
kezeti tagok a közösen töltött 
nap minden pillanatában, mely 
jó lehetőséget kínált arra, hogy 
egymást jobban megismerjék 
és igazi élő közösséggé formál-
ja őket az isteni szeretet. A gyü-
lekezet tervei között szerepel 
egy téli tábor, illetve egy tavaszi 
kirándulás megszervezése is, 
hiszen nagyon sokat jelentenek 
ezek az alkalmak a lelki fejlődés 
és az embertársi kapcsolatok 
szempontjából is.

Továbbá várják a konfirmá-
cióra jelentkezőket is, mind-
azokat, akik 12. életévüket be-
töltötték, és hitüket szeretnék 

megerősíteni. Idén november-
ben indul az előkészítő alkal-
mak sorozata.

Szintén novemberben indul 
a felnőtt konfirmáció is, ahova 
olyan 18 év felettieket várnak, 
akiknek az életéből kimaradt a 
konfirmálás vagy a keresztség, 
illetve konfirmáltak ugyan va-
lamikor, de szívesen feleleve-
nítenék a tanultakat. Felnőtt 

csoportként jóízű beszélge-
tések keretében zajlik majd 
a felkészülés a fogadalomté-
telre, az Isten melletti elköte-
leződésre. Jelentkezni lehet a 
lelkészi hivatalban (Nagy u. 
2.), illetve a 06-30/639-60-12.
es telefonszámon.

Komor Csaba
református lelkipásztor

(Lelki) úton a reformátusok

Az ország legrangosabb 
Kyokushin karate versenye 
került megrendezésre a Kyo 
Hungaria SE szervezésében 
Debrecenben, az Oláh Gá-
bor utcai sportcsarnokban, 
szeptember 25-én. A viadalon 
50 egyesület, 320 karatékája 
küzdött a bajnoki címért. Ser-
dülő női +58kg kategóriában 
indult az idén Vámospércs 
Reménysége díjjal kitüntetett 
Vórincsák Vivien Evelin, aki-
nek a döntőbe jutáshoz há-
rom ellenfelet kellett legyőz-
nie. „Mindhárom küzdelem 
szoros volt, mert mindegyik-
nél hosszabbításra volt szük-

ség. A legutóbbi Debrecen 
kupa bajnoki címet sikeresen 
megvédtem. Számomra min-
den verseny fontos, hiszen 
a ranglétra fokain így tudok 
folyamatosan haladni fölfelé. 
Ezen az úton a Kyo Hungá-
ria SE tagjaként, Tokaji Nor-
bert Sensei és Kovács Mihály 
Sensei segít. Szeptemberben 
kezdtem el tanulmányaimat a 
debreceni Kossuth Gimnázi-
umban, ahol eleinte minden 
új volt, de mostanra sikerült 
összehangolnom az iskolát és 
az edzéseket” – osztotta meg 
tapasztalatait az ifjú bajnok-
nő. 

Megvédte magyar bajnoki címét!

Felajzott íj, megfeszített ideg

Vámospércs Város Képvise-
lő-testületének döntése értel-
mében településünk 2020-ban 
megújult és újragondolt főtere 
(a Béke utcai park) a Szabad 
hajdúk tere elnevezést veszi 
fel. „A Szabad hajdúk tere név-
választás nem vitatható sem-
milyen ideológia szerint sem, 
hiszen azokra a hajdú ősökre 
utal, akik Bocskai István fe-
jedelem felkérésére vérüket 

és életüket áldozták a magyar 
szabadság ügye mellett. A sza-
bad hajdúk jelentették a Bocs-
kai-szabadságharc katonai bá-
zisát, legfőbb erejét, akiknek 
a fejedelem hálából kollektív 
nemesi jogokat, címert, adó-
mentességet és földet ado-
mányozott. A szabad hajdúk 
és családjaik adták a későbbi 
Hajdú Kerület városainak – 
köztük Vámospércsnek – a la-

kosságát. Az elnevezés magá-
ba foglalja tehát településünk 
népének egészét, nem egy 
konkrét (történelmi) személyt 
emel ki, hanem a közösséget 
hangsúlyozza; mindemellett 
fülbemászó, figyelemfelkeltő 
és egyedi – méltó arra, hogy 
a régi hajdúvárosok egyike fő-
térének névadójává válassza” 
– érvelt a döntés mellett Mé-
nes Andrea polgármester.

Vámospércs közösségét hangsúlyozza a 
főtér elnevezése

A Hajdú Látogatóközpont nyitvatartási rendje:
Kedd: 9 – 12 óra

Szerda: 13 – 15 óra
Csütörtök: 13 – 18 óra

Előzetes bejelentkezés és visszaigazolás alapján pénteken, 
szombaton és vasárnap is fogadunk látogatókat.

Elérhetőség: 06-70-322-57-57, vamospercs.kulturalis@gmail.com.
A Látogatóközpontba a belépés 3 éves kor alatt ingyenes, 3 éves 

kor felett egységesen 200 forint.


