
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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Rendhagyó polgármesteri napló – In memoriam Sándor Sándor

Soha nem fogom elfelejteni azt a 
hétfő reggelt, amikor egy hang azt kér-
dezte a telefonból: Andika! Tényleg 
meghalt Sanyi Sanyi? Az első pillanat-
ban szinte fel sem fogtam mit beszél, 
s félig alvó állapotomban, talán még 
egy félmosollyal az arcomon legyintve 
könyveltem el, megint miket találnak 
ki az emberek… Majd gyorsan letettem 
a telefont, ígérve, hogy utánajárok en-
nek a buta pletykának, és tárcsázni 
kezdtem…. De a várakozás feszült, 
néhány pillanata alatt, önkénytele-
nül már azt mormoltam magamban: 
Istenem add, hogy ne legyen igaz! Ez 
elképzelhetetlen, ah dehogy, micsoda 
balgaság! Édes Istenem, könyörgöm…

Majd egy magányos, zokogó női 
hang, a Marcsié, megerősítette a hírt, 
meghalt Sanyi.

Szinte ijedten ejtem a pontot még 
ma is a mondat végére… S nyomában 
nagy csönd keletkezik… Eltelt néhány 

nap, de csak ma, a ravatalodnál hittem 
el igazából, hogy ez valóban megtör-
tént veled, velünk! 

Búcsúzni jöttem a város nevében, 
alpolgármesterünktől… s valami vi-
gasztalót, valami lélekemelőt kellene 
mondanom, magasztalnom életútját, 
de csupa olyasmi jut az eszembe, ami 
nem nekrológhoz illő… Ahogyan mu-
latott, a jókedvű asztaltársaság, ami 
mindig körülvette, a mindig hangos 
kacagása, a bíztató pillantása és öle-
lése… Tele volt tervekkel, célokkal, de 
soha nem önös érdekből. Imádta a 
családját, a szüleit, a lányát, akire vég-
telenül büszke volt, és párját, Marcsit, 
akivel elválaszthatatlanok voltak. „Tu-
dod Polgármester Asszony, mi min-
denhová együtt megyünk” – mondta 
egyszer, ami náluk nemcsak fizikai 
megjelenést, hanem végtelen szerete-
tet, tiszteletet és egymás támogatását 
jelentette. 

Csupaszív, egyenes ember volt, akit 
mindenki szeretett a városban. Talán 
ez volt az oka, hogy a 2019-es választá-
sok alkalmából felkértem, legyen a he-
lyi Fideszben csapattag, csatlakozzon 
városépítő munkánkhoz. Ő örömmel 
mondott igent, megtiszteltetésként 
élte meg, amikor felkértem az alpol-
gármesteri posztra. A közös mun-
kában nem adatott nekünk sok idő, 
mégis, ha belegondolok, se szeri, se 
száma a terveinknek, melyeket az itt 
élőkért, a mindkettőnk által annyira 
szeretett vámospércsiekért akartunk 
megvalósítani.

Sokat beszélgettünk az élet dolga-
iról, politikáról, emberi értékekről, 
a természetről, vadászélményekről, 
azaz leginkább beszélt, s én lenyű-
gözve hallgattam, mert szerettem a 
józan, tiszta logikáját, egyenességét, 
tenni akarását, hogy úgy volt vezér-
egyéniség, hogy soha nem utasított, 
hanem személyes példamutatásával 
vonzott egy-egy ügy mellé embereket. 

A megoldásokat kereste, minden hely-
zetben. Alpolgármesterként nem volt 
ideje kiteljesedni, de kincseit, bölcses-
ségét, humanizmusát és pajkos humo-
rát szétszórta közöttünk, hogy minket 
gazdagítson. Valami áradt belőle, ami 
az ember belsejéből fakad. Megma-
gyarázhatatlan nyugalom vette körül, 
a közelében biztonságban érezhette 
magát az ember.  Igazságosság és min-
den ember felé megnyilvánuló segítő-
készség jellemezte.

Miközben október 23-án kegyelet-
tel emlékeztünk forradalmunk hő-
seire és áldozataira, nem is sejtettük, 
hogy azokban a pillanatokban, ő élet-
halál harcot vív. De ha sejtettük volna, 
akkor is nagy adag reménnyel és biza-
kodással gondoltunk volna oda hozzá, 
hiszen ezt kaptuk tőle minden egyes 
alkalommal, amikor találkoztunk: 
erőt, optimizmust, önzetlenséget, a 
segítségnyújtás- és adás örömét, az 
együttérzés adományát. Mindig újabb 
és újabb célokat tűzött maga elé. 
Örömmel mesélt a készülő lőtérről a 
Farkasvölgyben, ahol majd a diákjaink 
is kipróbálhatják, milyen légpuskával 
lőni. Szerettünk volna szálláshelyeket 
és tanösvényt az erdőben, hogy a ter-
mészet szeretetére neveljük gyerme-
keinket. Naponta megélte ember és 
természet ősi egységét, az állatok tisz-
teletét, környezetünk védelmét, oltal-
mazását. Rá és munkásságára igazán 
érvényes a Vadász Himnusz nyitó stró-
fája: „Vadász vagyok Hunor s Magor 
nyomán / Sok kincset őrzök, mit rejt 
szép hazám / Nádas berek és erdős 
rengeteg / Sok vadja várja jöttömet.”

Drága Sanyi! Itt állunk megrendül-
ten, mert egy váratlan pillanat örökre 
magával ragadott téged. Nem voltunk 
felkészülve erre. Bár mindannyian 
tudjuk, hogy az ember élete véges, 
egyszer ennek be kell következnie, 
mégsem gondoltuk, hogy ez ilyen ha-
mar és ilyen váratlanul eljön. De talán 

soha nincs olyan pillanat, ami megfe-
lelő lenne egy ilyesfajta elengedésre… 
Itt állunk, és emlékezünk. Rád emlé-
kezünk, akit a halál kiragadott az élet 
áramlatából, és neked már nem volt 
erőd megharcolni vele. Elfogadtad, 
hogy időd lejárt, menned kell. Tragi-
kus, váratlan és felfoghatatlan ez szá-
munkra. Itt állunk, és már nem látunk, 
nem tudunk érinteni téged. Elmentél 
egy olyan helyre, ahova emberi kéz 
már el nem érhet. Távol vagy, s ez a tá-
volság előhívja a régi emlékeket. Köny-
nyes szemmel emlékezünk a közösen 
töltött pillanatokra. Mi, a mai napon 
azért gyűltünk össze, hogy elbúcsúz-
zunk és szeretettel elengedjünk téged. 
Elengedjünk az utadra, ahova most 
egyedül kell menned! Itt állunk, és 

búcsúzunk, de ez a búcsú nem örökre 
szól, összeköt minket az együtt töltött 
idő, az emlékek. A te időd, a földi vál-
lalásod lejárt, de nekünk még dolgunk 
van. Tudjuk, egyszer majd tőlünk is 
ugyanígy búcsúznak, s te akkor ott 
leszel, várni fogsz minket nagy-nagy 
szeretettel. Újra találkozni fogunk! 
Legyen neked könnyű a föld, emléked 
pedig áldott. 

Köszönjük, hogy az életed részesei 
lehettünk! Nyugodj békében!

Ménes Andrea
polgármester

(Elhangzott 2021. október 30-án, a 
városi köztemetőben)

A zaklatott világban az Advent segíthet
Manapság egyre erősebben vá-

gyunk egy nyugodtabb időszakra, 
ami korántsem az évezred első évti-
zedének kudarcos időszakára való 
visszatérést jelenti. Nem unalmas 
eseménytelenséget, konzerválódást, 
hanem sokkal inkább biztonságot, 
tervezhetőséget, teljesítmény alapú 
gyarapodást, innovációt és az idő mú-
lásával járó bölcsességet szeretnénk a 
mindennapokra. 

Mindezek helyett lassan hatodik 
éve szembesülünk távoli világok is-
mert, de korábban nem érzékelhető 
problémáinak megjelenésével. Sze-
rencsére, de sokkal inkább a határo-
zott magyar álláspont mellett kiállva, 
megőrizve határainkat, egyelőre ez 
közvetlenül még nem nyomaszt ben-
nünket, de a nyomában keletkezett és 
egyre erősödő problémák betörtek az 
életünkbe. Hosszan nem kell írni er-
ről, nem is kell annyit foglalkozni vele, 
mint amit az elektronikus és nyomta-
tott sajtó és más médiafelületeken a 
hírgyártók ránk erőltetnek, de érteni 
kell, mert muszáj. Jó lenne rózsaszí-
nű ködben élni és azt hinni nem igaz, 
amit a rossznyelvek beszélnek, misze-
rint minden folyamat mögött jelképe-
sen, de talán szó szerint is néha, egy 
homályos szobában szivar és whisky 
mellett néhány pénzember döntése 
húzódik.  

Közben a Nyugat-Európát egyre 
inkább sújtó energiaválság rávilágít 
arra, hogy bizony vannak olyan orszá-
gok, amelyek nyersanyag- és energia-
készleteik révén meghatározzák a vi-
lágpiaci árakat, és ha tetszik, ha nem, 
a saját biztonságunk érdekében ezzel 
számolnunk kell. 

Ha nem csak a szívünknek kedves 
hírportálokat böngésszük, hamar ki-

derül, hogy az erejükkel élő és néha 
tapasztalhatóan visszaélő országokkal 
muszáj tárgyalni, sőt meg kell állapod-
ni velük, nem kioktatni őket, vagy 
számon kérni rajtuk a sokat hangoz-
tatott, de soha nem definiált „demok-
ráciadeficitet”. A Közel-Keleten azok 
az országok és nemzetek, akiknek a 
követendő példaként beállított ame-
rikai demokráciaexport átrajzolta a 
történelmüket, éppen most élik meg 
a legrosszabb időket. 

Európa közepén nagyon régen, 
talán a török betörése óta nem is 
voltunk abban a helyzetben, hogy 
figyelmen kívül hagyjuk a keleti és 
déli szomszédjaink mozgását, a nyu-
gati országokra való állandó figyelem 
mellett, de a világ hirtelen nagyot 
fordult. Amíg a monopolhelyzetüket 
évtizedek óta kihasználó arab világ or-
szágainak nyomasztó befolyását min-
denki tudomásul vette, addig az orosz 
gázmezők és nyersanyagbőség adta 
magabiztosságon megütközünk. Ez a 
helyzet az ázsiai pénztőkével és gaz-
dasági terjeszkedéssel is, amely nem 
csak Európában, hanem évtizedek óta 
az USA-ban is alapvetően befolyásolja 
a sebezhetetlennek tűnő világot uraló 
gazdaságot. 

A benzinár emelkedése mindig és 
most is idegesítő, az energiaár emel-
kedése a szolgáltatói szektorban meg-
jelenik, ami alól csak a rögzített árak, 
többek között a rezsiköltség kézben 
tartása adhat védelmet. Tapasztalható, 
hogy a körülményekkel járó feszült-
ségre nem csak itthon, hanem a kör-
nyezetünkben mindenhol még rátesz-
nek egy lapáttal. Érteni kell a keletke-
ző, a sokszor előre gyártott problémák 
eredőjét, ugyanis a Magyarországtól 
nagyobb és erősebb érdekszövetség-

ben lévő országok, akik az elmúlt év-
századokban sikeresen végigrabolták 
a világot, földrészeket gyarmatosí-
tottak, nem szokták meg, hogy tőlük 
kisebb, vagy gyengébb országok és ér-
dekszövetségek, mint a V4, nélkülük 
is tudjanak boldogulni, képesek le-
gyenek nemzetük, népük biztonságát 
és boldogulását garantálni. A Magyar-
országot (és Lengyelországot) soroza-
tosan érő politikai nyomásgyakorlás, 
az értelmezhetetlen jogállamisági fel-
vetések, pedig egyértelműen a belső 
megosztottságot erősítik és politikai 
haszonlesők táborát szolgálják. 

Legalább világossá teszik, hogy a 
hatalomra vágyók mindent feltesz-
nek egy lapra, bármit elkövetnek az 
ország lakóinak érdekeivel szemben, 
csak esélyük maradjon, akár külföldi 
beavatkozással is, az országot átalakíta-
ni és visszaterelni a provinciák világá-
ba. Ez az, ami megkülönbözteti a 
mindenáron hatalmat akaró cso-
portosulást, az országot irányító 
felelős politikai közösségtől. Ha 
ez nem így lenne, akkor nem fordul-
hatott volna elő, hogy a ránk zúduló 
világjárvány kezelése a belpolitikai 
csatározások és a megosztottság meze-
jére kerüljön. Nem fordulhatott volna 
elő, hogy a hazánknak járó uniós for-
rások elvételére bíztassák az Európai 
Parlementet, sőt eljárások sorozatát 
követeljék. Nem fordulhatna elő, 
hogy a politika világát megcsúfolva 
az értékek, élet- és világfelfogások, 
izmusok, trendek mellé felsorakozott 
választókat egy csoportba tereljék, kö-
vetelve az egykoron világosan megkü-
lönböztethető pártokba szerveződők 
hűségét. Nem fordulhatna elő, hogy 
a közösen elért, de kifejezetten jól ke-
zelt gazdasági kilábalás intézkedései-

nek üdvözítő eredményeit támadják, 
tudva előnyeit maradéktalanul 
kihasználják azt, közben próbálják 
bagatellizálni, torzításokkal, hazug-
ságokkal gyengíteni a közvélemény 
előtt. Ezek súlyos és gerjesztett prob-
lémák, melyek nyomot hagynak az 
emberekben, szándékosan fokozzák a 
morális feszültséget és gerjesztik a bi-
zonytalanságot. Mindez senkinek nem 
jó, de leginkább azoknak nem, akik 
nyugodtabb és tervezhetőbb életre 
vágynak, dolgoznak, vagy megdolgoz-
tak ezért, és most szeretnének készül-
ni az Advent időszakára, függetlenül 
attól, hogy újra nyomaszt bennünket a 
járványhelyzet okozta bizonytalanság. 
Ilyen helyzetben nem az elért ered-
mények felsorolása a legfontosabb, 
bár kevés lenne ez az újságterjedelem, 
ahová beférne minden, amit együtt 
elértünk a környezetünkben, a csalá-
dunk, illetve a saját életünkben.

A feszültségtől hangos közvéle-
mény azonban nem engedi érzékelni 
a jelentős erőfeszítések ellenére sem 
a gazdaság teljesítőképességéből 
származó eredményeket, amelyek kö-
vetkezményeként nyugdíjprémiumot 
és többletjuttatásokat lehet finanszí-
rozni, a megemelt minimálbérhez és 
garantált bérminimumhoz hozzáiga-
zítani az egészségügyi és a szociális 
ágazat többlépcsős béremelését, a 
folyamatosan igénybevehető családi 
támogatásokat, társadalmai rétegeket, 
célzottan a fiatalokat segítő kedvezmé-
nyeket, bértámogatásokat, a megemelt 
kerettel újra nyíló, vállalkozásokat, 
gazdálkodókat segítő, a családi házak, 
illetve a civil és piaci szervezetek által 
igénybevehető korszerűsítést, bővü-
lést, energetikai fejlesztéseket, a mű-
ködést segítő támogatásokat. 

A rossz hír mindig utat tör 
magának, hangosabb, idegesítőbb, 
bezavar az életünkbe, elnyomja a jót 
és semlegesíti a saját erőfeszítése-
ink nyomán keletkező örömünket is, 
ami rossz hangulatot, melankóliát, 
csalódottságot, depressziót okozhat. 
Ha nem tudjuk a helyén kezelni az 
eredményeinket, természetesnek 
vesszük, hogy elérünk valamit, és 
tragédiának, ha valami egyből nem 
sikerül, leromlik az önértékelésünk, 
a tőlünk függetlenül működő folya-
matokat és a negatív változásokat is 
a saját kudarcunknak élünk meg. Ezt 
kell elkerülni, és erre kell recept, ami 
lehet az Advent időszaka, lehető-
séget teremthet előzőkben érin-
tett összefüggések megértéséhez, 
feldolgozásához, és kinyitja újra 
előttünk az élet számtalan szép-
ségét és az emberi kapcsolataink 
fontosságát újra felemeli. Most 
még sok a komor felhő, de van még 
ideje a Napnak és ereje a szélnek, 
hogy javítson a kilátásokon, amíg el 
nem jön a Fény.

Kell azonban a szándék és mellé a 
bátorság az önvizsgálathoz, újra kell 
súlyozni az életünkben szerepet ját-
szó és meghatározó dolgainkat. Több 
figyelem, több tisztelet, több türelem 
és több megértés kell másokhoz leg-
alább annyira, mint önmagunkhoz. 
Szülessen meg bennünk az akarat, 
adjunk mellé időt, mert meggyőződé-
sem, hogy segíteni fog a következő he-
tek, hónapok várhatóan nehéz idősza-
kában, előbbre kerülhetnek életünk 
leginkább emberi és szeretetre méltó 
megnyilvánulásai.

Tasó László
országgyűlési képviselő

Sándor Sándor tősgyöke-
res vámospércsi család tagja-
ként látta meg a napvilágot. 
Tanulmányait szülőhelyén 
és Debrecenben végezte, 
autószerelő szakmát tanult, 
később a közétkeztetés-
ben helyezkedett el. Tagja, 
majd vadászmestere lett a 
Vámospércsi Farkasvölgye 
Vadásztársaságnak. A 2019-es 
önkormányzati választáso-
kon képviselő mandátumot 
szerzett, majd haláláig vá-
rosunk alpolgármestereként 
tevékenykedett. Életének 53. 
évében, 2021. október 24-én, 
rövid, súlyos betegség után 
hunyt el. Búcsúztatására ok-
tóber 30-án került sor a vá-
rosi köztemetőben. Hitvallá-
sához hűen élt: „A közösség, 
amelyet felépítünk, második 
otthonunkká válik, amely 
megtart és biztonságot ad.”
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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. október 31-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. október 31-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
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 
utca 5. 103 664

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

Összesen: 1 759 582

Iskolánk fenntartója, a Debreceni Tankerületi Központ fi-
nanszírozásában minden másodikos diákunk 5 alkalmas kor-
csolyaoktatáson sajátíthatta el a korcsolyázás alapjait a Debre-
ceni Jégcsarnokban. A gyerekek az 5. hét végére sokat ügyesed-
tek, legtöbbjük már magabiztosan korcsolyázik.

Tanulóink a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kol-
légium által szervezett, a Debreceni Tankerületi Központ ál-
tal fenntartott köznevelési intézmények 7. és 8. évfolyamának 
szóló hazafias és honvédelmi foglalkozás őszi programsoroza-
tában vehettek részt. Az intézményünket 14 érdeklődő diák 
képviselte, lányok és fiúk egyaránt jelentkeztek a programra. 
A csoportot minden alkalommal 2-2 nevelő kísérte el. A peda-
gógusok arról számoltak be, hogy a szervezés kiváló volt, nagy 
segítséget jelentett, hogy a buszt és a kíséretet is biztosította a 
honvédség. Legnépszerűbb program a lövészet volt, ahol ügye-
sen teljesítettek a gyerekek, kezdő létükre meglepően ponto-
san céloztak. Az akadálypálya komoly kihívást jelentett a diá-
koknak, de kitartásuknak köszönhetően a foglalkozás végére 
ott is jó eredményeket értek el. 

A múzeumban eltöltött idő jó történelem órának bizonyult. 
A régi fegyverek megtekintése és kézbevétele különleges él-
ményt nyújtott. A diákok számára érdekes volt a honvédségnél 
jellemző szigorú fegyelem, nagyon tetszettek nekik az egyenru-
hák. A gyerekek és a pedagógusok is élvezték a foglalkozásokat, 
sok új élményt és tapasztalatot szereztek. Mindenki nagyon 
várja a tavaszi folytatást, amikor airsoft lövészettel is kiegészül-
nek a programok.

Tanulóink részt vettek a Suliválasztó SuliFórum rendezvé-
nyen is, ahol a debreceni középiskolák tanulói mutatták be 
iskolájukat. A szülőket október 21-én pályaválasztási szülői ér-
tekezleten tájékoztattuk a továbbtanulással kapcsolatos felada-
tokról, határidőkről.

Az előző tanévekhez hasonlóan a Lázár Ervin Program ke-
retében idén is ingyenes kulturális programokon vehet részt 
iskolánk minden tanulója.

November 4-én a 2. évfolyam (53 tanuló és 6 kísérő neve-
lő) látogathatott el Debrecenbe a VOKE-Egyetértés Művelődé-
si Központba, ahol az Ágacska című színdarabot tekinthették 
meg. A gyerekek nagyon élvezték az előadást, az iskolába visz-
szaérve élményeiket rajzokban is megörökítették.

i s k o l A i  h í r e k

Tisztelt Vámospércsi Lakosok!

Az Önkormányzat a településen bejelentett lakóhellyel, vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező, a tárgyévben 60. életévet be-
töltött személyek részére kérelemre, évente egy alkalommal 
támogatást állapíthat meg.

Támogatásra az a személy jogosult, akinek a családjá-
ban az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregsé-
gi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 
ötszörösét 142.500 Ft-ot, egyedül élő esetén hétszeresét 
199.500 Ft-ot.

A támogatás mértékét a képviselő-testület határozza meg. 
A kérelemhez csatolni kell a jövedelmet igazoló iratot.
nyugdíjas összesítő (zöld színű) – amennyiben nyugdíj vagy 

nyugdíjszerű ellátásban részesül
járási hivatal által kiadott határozat – amennyiben nyugdíj 

előtti álláskeresési támogatásban részesül
jövedelem igazolás – amennyiben aktív dolgozó.
A kérelem benyújtásakor, kérjük, szíveskedjenek magukkal 

hozni személyes irataikat (személyi igazolvány, lakcímkártya, 
TAJ kártya).

Azok a lakosok, akik úgy érzik, hogy a fentebb felso-
rolt szempontoknak megfelelnek, kérjük, szívesked-
jenek a mellékelten kiküldött kérelmet aláírva 2021. 
november 10. napjától 2021. november 25. napjáig a 
Vámospércs Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájánál 
(Vámospércs, Béke u. 1. fsz. 4 ajtó) benyújtani.

Ménes Andrea
polgármester

 Medve József
(1956-2020)

Halálának 1. évfordulója 
alkalmából

Szememben könnyek, kezemben virág,
felnézek az égre, s könnyem csorog rá.
Oly üres minden, nagyon fáj hiánya,
Fáj belül az érzés, várok rá, de hiába.
Emléke csupán, mi itt maradt nekem,

Szívem mélyén őrzöm, soha nem feledem.

Szerető felesége, lánya, veje, unokája

COVID elleni 3. oltás a 
Rendelőintézetben!

Vámospércs, Piac u. 4., Nappali 
Kórház

Figyelem, a Kistérségi Rendelőintézetben (Vámospércs, 
Piac u. 4., Nappali Kórház) is felvehető a koronavírus el-
leni harmadik oltás! Jelentkezni munkanapokon 8 és 16 
óra között a 06-20-430-78-72-es telefonszámon lehetséges 
mindazok számára, akiknek a második oltás beadása óta 
legalább 4 hónap eltelt. Az oltás időpontja: minden csü-
törtökön 16 órától. A vakcina típusa: Pfizer. 
Az oltáskor szükséges dokumentumok: 

- személyi igazolvány, lakcímkártya
- TAJ kártya
- Hozzájáruló nyilatkozat COVID-19 elleni emlékeztető 

oltás beadásához (a nyilatkozat letölthető a koronavirus.
gov.hu oldalról).

Karácsonyi Hangolódásra hívjuk 
lakosainkat!

Városunk is áhítattal készülődik a karácsony közeledtére. A 
készülődés során nemcsak a minket körülvevő környezetet 
díszítjük fel az ünnephez méltóan, hanem a lelkünket is ráhan-
goljuk a szépre, a jóra, az örömre, ezért adventi vasárnapokon 
Vámospércs Városi Önkormányzat és a Vámospércsi Refor-
mátus Egyházközség szervezésében lélekemelő programokkal 
várjuk lakosainkat.

November 26. (péntek)   
16:30, református gyülekezeti terem: Zenés kézműveskedés 
(adventi koszorú, ajtódísz készítése)
November 28. (Advent első vasárnapja), 
10:00, református templom: Úrvacsorás istentisztelet 
16:00, református gyülekezeti terem: Zenés istentisztelet
17:30, az első gyertya meggyújtása a városi adventi koszorún, 
forraltboros, forralt teás, mézeskalácsos kínálgatás
December 5. (Advent második vasárnapja),   
10:00, református templom, istentisztelet, a Vámospércsi Nép-
dalkör szolgálata
15:00 – 18:00, Mikulásház: várja a jó gyerekeket a városi Mi-
kulás
December 12. (Advent harmadik vasárnapja),  
10:00, református templom, istentisztelet, a hittanosok és Ba-
ba-mama Körösök szolgálata
11:00 órától Készülődjünk a Karácsonyra Gyöngyi nénivel 
(mézeskalács-díszítés), közben halászlé készítés
December 19. (Advent negyedik vasárnapja) 
10:00, református templom, istentisztelet, a Búzavirág Gyer-
mekkar szolgálata
December 21., Mindenki Karácsonya – városi ünnepség

Közlemény

Az alábbiakban közöljük a közvilágítás karbantartásával, hiba-
elhárítással kapcsolatos információkat. A közvilágítással kap-
csolatos problémák bejelentési címei:
Egyedi lámpahibák esetén:
Mezei-Vill Kft., telefon: 06-54/405-009; mobil: 0630/ 664-9961, 
e-mail: mezei-vill@mezei-
vill.hu, felelős személy: Csordás Tamás.
Csoportos- és szakaszhibák nem világító lámpák ese-
tén:
Eon Áramhálózati Zrt hibabejelentőjén, telefon: 06-80-210-310

Szerződésben vállalt hibaelhárítás megkezdésének határidői:
Bejelentés alapján egyedi hiba: 14 munkanap
Nagy forgalmú csomópont, kijelölt gyalogátkelőhely (Önkor-
mányzat előzetes adatközlése alapján) 48 óra
Országos közutak átkelési szakaszain egyedi hibák: 8 nap

Egyházi hírek

November 6-án Sárrétudvariban a VIII. Kálvin Kupán a ne-
gyedik helyet szerezte meg a Vámospércsi Református Egyház-
község csapata. Hálásan köszönjük az élményt a házigazdák-
nak, a szervezést a Hajdúvidéki Református Egyházmegyének, 
az utazásunkat lehetővé tevő kisbuszt Ménes Andrea polgár-
mester asszonynak, a remek hangulatot pedig a minket elkísé-
rő szurkolóinknak. A három győzelmet elkönyvelő focicsapat 
résztvevői a következő személyek voltak: Darabont Sándor, 
Holló István, Komor Csaba, Korpa Tamás, Nagy Nándor, Sándor 
Bence, Sándor Norbert és Varga Dániel.

 Borkóstolós Zenés Estéket indít a Vámospércsi Re-
formátus Egyházközség. Az első, november 19-én megrende-
zésre kerülő alkalmon a tokaji borvidék nedűit ízlelhetik meg 
a résztvevők, egy 7 tételes borkóstoló segítségével. A keresz-
tyén könnyűzene dallamai teszik teljessé a közösségformáló 
estét, ahol a gyülekezeti teremben terített asztaloknál kötet-
len beszélgetések élménye vár mindenkire, aki előzetesen re-
gisztrált. A jelképes részvételi díjjal (2.500 Ft) a résztvevők a 
gyülekezetet támogatják. A novemberi alkalmat követően 2022 
januárjában egy újabb híres magyarországi borvidék csodáiba 
kóstolhatunk bele.

Komor Csaba
református lelkipásztor

Felhívás fogyatékossággal élő 
személyek számára

A Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központban alapellátás-
ként működő támogató szolgáltatás új igénybevevők bekapcso-
lódását várja a szolgálatba, mivel ellátotti létszámunk tekinteté-
ben lehetőségünk van igénybevevői kapacitásunk növelésére. 
Ezért várjuk mindazon (Nyírábrány, Újléta, Nyírmártonfalva és 
Vámospércs) településen élő fogyatékossággal élő személyek 
jelentkezését a szolgálatba, akik szállítási és/vagy akár a lakó-
környezetükben jelentkező mindennapi problémáik megoldá-
sában szeretnének segítséget igényelni. A szolgáltatás igénybe-
vétele a szociálisan rászoruló súlyos fogyatékossággal élő sze-
mélyek részére (fogyatékossági támogatásban részesülő, vakok 
személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pót-
lékban részesülő személyek részére) térítésmentes. Tevékeny-
ségünk keretében az arra rászoruló személyeknek nyújtunk 
segítséget, elsősorban a lakóhelyükön, személyi segítés formá-
jában; valamint személyi szállítások tekintetében az egészség-
ügyi intézményekhez és a közszolgáltatásokhoz való hozzáféré-
sekben. A mozgáskorlátozottak számára az egyéni igényekhez 
igazodó szállítások vonatkozásában egy akadálymentesített 
személyszállító gépjárművel tudjuk biztosítani a speciális sze-
mélyszállítási igényeket. Amennyiben ön vagy hozzátartója, 
esetleg ismerőse a fogyatékosság valamilyen formájával él, és 
szolgáltatásunk segítségét szeretné igénybe venni, keressen 
minket bizalommal. Jelentkezni lehet a Vámospércsi Szociális 
Szolgáltató Központban személyesen (Vámospércs, Nagy utca 
28.) vagy telefonon (06-30-625-4241) Pénzes Zsuzsannánál. 

Pályázati felhívás önkormányzati 
tulajdonú lakások bérbeadására!

Vámospércs Városi Önkormányzathoz a Vámospércs, Pacsir-
ta utca 25. szám alatti 18 lakásos önkormányzati bérház lakása-
inak bérlésével kapcsolatos pályázatok folyamatosan benyújt-
hatóak. A pályázati dokumentáció, illetve a részletes feltételek 
a www.vamospercs.hu oldalon a Városháza/Hivatali ügyinté-
zés/Letölthető dokumentumok között található.



Vámospércs Város Képviselő-
testületének döntése értelmé-
ben 2021-ben Vámospércs 
Kiemelkedő Vállalkozója Díj-
ban Gaál László üzletember, 
gépészmérnök részesült. A 
GéSz Gaál és Sziklás Kft. ve-
zetőjét életútjáról, szakmai 
kihívásokról, vámospércsi 
gyárukról és a nemzetközi 
hírű Flavon termékcsaládról 
kérdeztük. 

Vámospércsi Hírek: Mesél-
ne röviden gyermekkoráról, 
szüleiről, iskolás éveiről? A 
vállalkozói kedvet családi 
örökségként kapta, vagy ön-
maga talált rá erre az útra?
Gaál László: Nyírábrányban 
gyerekeskedtem, szüleim ke-
reskedők voltak. Akkor ők 
alkalmazottként dolgoztak, a 
vállalkozást nem tőlük tanul-
tam. 
Vámospércsi Hírek: Ha 
visszagondol korabeli önma-
gára, milyen ember tűnik fel 
lelki szemei előtt? Céltudatos, 
naiv, álmokat kergető, racio-
nális? És mi volt az az isteni 
szikra, aminek a hatására 
úgy döntött, hogy saját vál-
lalkozást hoz létre?
Gaál László: Álmodozó vol-
tam, aki űrhajós akar lenni! 
Közben pedig szerettem a 
számokat, a matematika és 
fizika dolgozatokat én adtam 
be elsőként még a közép-
iskolában is. A 60-as, 70-es 
években a vállalkozás olyan 
ritka volt, mint a fehér holló, 
nem voltak előttem példák, 
nem jártam külföldön, nem 
tudtam, hogy az mi. A 80-as 
években kezdődtek a GMK-k, 
butikokat nyitottak vállalko-
zó szellemű emberek, mi is 
kijutottunk külföldre, ezek 
voltak az első példáim. 1987-
ben, a rendszerváltás előtt két 
évvel, hagytam ott az alkalma-
zotti állásomat és kezdtem 

bele hagyományos kereske-
désbe, először fagylaltozót 
nyitottam, majd divatárut 
árultam.1993-ban találkoztam 
az MLM-mel, ami egy speci-
ális kereskedelmi forma. Ki-
csit hasonlít a hagyományos 
kereskedelemhez, gyártó-
importőr-nagykereskedő-
kiskereskedő, tehát a termék 
forgalmazásából több szin-
ten keresnek emberek. Az 
MLM-ben ezeket a szinteket 
az anyacég oldja meg, a szer-
vezésért fizet jutalékot. Aki 
az MLM-ben vállalkozik, mi-
nimális anyagi kockázata van, 
viszont a forgalmazásért akár 
komoly jutalékot is kaphat.
Vámospércsi Hírek: Mesélne 
a GéSz Gaál és Sziklás Kft 
első évtizedéről? Ebben az 
időszakban milyen termé-
kekkel foglalkoztak elsősor-
ban?
Gaál László: 1993-ban lép-
tem be a Herbalife cégbe, 
mellyel nagyon komoly ter-
veim voltak, több országot 
felölelő hálózatot építettem 
fel. 1994-ben alapítottuk meg 
a GéSz Gaál és Sziklás Kft-t, 
melyben az én és a feleségem 
neve szerepel. Olyan terveink 
voltak, hogy generációkon át-
ívelő céget hozunk létre. Az 
első időszakban, 2004-ig ame-
rikai cégeknek dolgoztunk 
terjesztőként. Jártuk a világot, 
megtanultuk ezt a szakmát.
Vámospércsi Hírek: Ko-
moly kutatómunka ered-
ményeként hozták létre a 
Flavon termékcsaládot. Az ét-
rend-kiegészítők piacán igen 
sok termék és gyártó szere-
pel, köztük olyan nagy nevű-
ek is, mint a Haas, az Egis, a 
Béres vagy a Herbária. Van-e 
olyan speciális „piaci rés”, 
amit a Flavonnak szántak? 
Hogyan tudnak olyan egyedi 
minőségű, prémium termé-
ket létrehozni, ami mégis ver-

senyképes (és akár árképes) 
is lehet a világmárkákkal 
szemben? Mi voltaképpen 
ma a Flavon?
Gaál László: Az ötlet az volt, 
hogy saját MLM hálózatot 
akartam létrehozni. Ennek a 
lényege, egy máshol nem kap-
ható, egyedi termék. Sok ter-
méket megvizsgáltam előtte, 
több tucat kínai, perui, ameri-
kai és angol termék járt a ke-
zemben. Mint minden siker-
ben, a szerencsének nálam is 
szerepe volt, rájöttem, hogy 
valódi magyar termékkel lehe-
tek sikeres. Az egészségügyi 
világszervezet, a WHO szerint 
naponta 3-5 adag gyümölcsöt 
és zöldséget kellene fogyaszta-
nunk ahhoz, hogy a szerveze-
tünk optimálisan működjön. 
Az emberek egyre tudatosab-
ban táplálkoznak, egyre több 
ember keresi ehhez a megol-
dást. Vannak évszakok, ami-
kor elvileg megoldható volna, 
hogy nap érlelte gyümölcsöt 
fogyasszunk, de vannak év-
szakok, amikor ez éghajlati és 
mezőgazdasági okok miatt le-
hetetlen. Nem mindegy, hogy 
mit fogyasztunk: nem ugyan-
azt jelenti 6-8 féle gyümölcs 
szinergikusan összeválogatva, 
mint ha egy típusból elfo-
gyasztanánk akár fél kilót... A 
termékeink zömmel sötét bo-
gyós gyümölcsöket tartalmaz-
nak. Ezek tele vannak szín-
anyagokkal, polifenolokkal, 
flavonoidokkal, amelyek 
antioxidáns hatása jelentős. A 
piacon ilyen termékcsaláddal 
nem találkoztunk. A verseny-
társaknak vannak természete-
sen speciális termékeik, nagy 
jelentőségűek, és többnyire 
problémákat kezelnek, míg 
mi a prevencióra helyezzük 
a hangsúlyt. A termékeink ki-
fejlesztésében segítségünkre 
van tudományos tanácsadó-
ként Prof. Dr. Habil. Dinya 

Zoltán úr, aki még tanulha-
tott Szentgyörgyi Alberttől 
és fél évszázada kutatja a 
flavonoidokat. Mi a Flavon? A 
Flavon egy életérzés, egy fél 
világon levédett szó, ami csak 
a miénk, egy termékcsalád, 
amit munkatársainkon keresz-
tül forgalmazunk, és akiknek 
a nagycsaládhoz való tartozás 
érzését biztosítjuk!
Vámospércsi Hírek: Mikor 
épült fel a vámospércsi gyár? 
És mekkora nagyságrendi 
változást hozott a cég életé-
ben? Jelenleg milyen termé-
keket készítenek itt?
Gaál László: A gyár 2006-
ban épült fel, először egy 
csarnokban folyt a gyártás, a 
raktározás, csomagolás. Ma 
három működő csarnokunk 
van. Szerencsére sikerült 
megvenni a szomszédban 
lévő víkendházakat, így Deb-
recen felől a városba belépve 
egy gondozott iparterületet 
látunk. A gyár megépítésével 
megteremtettük, hogy senki-
nek nem vagyunk kiszolgál-
tatva, ez komoly garanciát ad 
a terjesztőinknek is, ugyanis 
kevés MLM cégnek van saját 
gyára, legtöbben gyártatnak. 
Üveges és tasakos terméke-
ket gyártunk, az üvegessel 
igyekszünk környezetbarátok 
lenni. Adódhatnak olyan élet-
helyzetek, amikor az üveges 
termékeket bajos magunkkal 
vinni – az egy adagos, tasakos 
kiszerelések az ilyen szituáci-
ókra nyújthatnak megoldást. 
Vámospércsi Hírek: Még 
Magyarország a legfonto-
sabb értékesítési terület az 
Önök számára? A világ hány 
országában vannak jelen?
Gaál László: Magyarország 
természetesen a legfonto-
sabb, hiszen itt élünk, de a 
forgalom szempontjából már 
nem Magyarország az első. 
Termékeink kétharmada kül-

földön talál piacot, melyek 
közül legerősebb Lengyelor-
szág. A debreceni irodában 11 
nyelven van ügyfélszolgálat, 
Európa szinte valamennyi or-
szágába szállítunk.
Vámospércsi Hírek: Volt-e 
olyan krízispillanat az életé-
ben, amikor elgondolkodott 
a „folytassuk-e” kérdésén? A 
kudarc, ha volt, inkább hoz-
záadott Önhöz vagy elvett 
Önből?
Gaál László: Krízispont volt, 
amikor otthagytam a sofőrös 
alkalmazotti állásomat és vál-
lalkozni kezdtem, amikor a 
vállalkozásaimat feladtam és 
elkezdtem MLM-ezni, és ami-
kor a multinacionális cégnek 
való munkát felcseréltem egy 
saját MLM hálózat létreho-
zására. A Flavon sok munkát 
ad, amiket kihívásként élünk 
meg és örömmel oldjuk meg 
őket. Az utolsó krízispillanat 
az volt, amikor egy motorbal-
esetben majdnem meghal-
tam, a motor totálkáros lett, 
én szerencsére itt vagyok. 
Minden nehéz helyzetből ta-
nultam, a célom a vállalkozás 
volt, a folytatása soha nem 
volt kérdés.
Vámospércsi Hírek: Hogy-

ha három tulajdonságjeggyel 
kellene jellemeznie a cégét, 
mik volnának ezek?
Gaál László: Büszke vagyok 
a cégünkre, a minőségi ter-
mékeinkre, a tisztességes 
üzletmenetre, és arra, hogy 
Vá mos pércs nek és Magyar-
országnak jó hírét visszük 
a világban! A minőségre és 
tisztességre nem csak törek-
szünk, hanem visszaigazolást 
is kaptunk rá, több mint 40 
nívós magyar és nemzetközi 
díjban részesültünk. Többek 
között hat alkalommal vehet-
tünk át Magyar Termék Nagy-
díjat a Parlamentben. Szám-
talan rendezvényt tartunk a 
világ különböző pontján, de 
például az évente megtartott 
születésnapunkon Budapes-
ten, a Kongresszusi Központ-
ban, volt, hogy a jelenlévő ter-
jesztőink 14 ország zászlajával 
vonultak fel. Személy szerint 
elégedett vagyok a sorsom-
mal, több ezer emberre vol-
tam hatással, sok embernek 
tudtam segíteni, a kitűzött 
célokat elértem, megbecsült 
vagyok a környezetemben. 
Köszönöm a Képviselő-testü-
letnek a Vámospércs Kiemel-
kedő Vállalkozója Díjat!

„A folytatás soha nem volt kérdés”

Október 16-án, szomba-
ton, örökzöldek és lombhul-
lató őszi erdők között veze-
tett a Hajdú Portya útvonala. 
A mintegy ötven résztvevő 

ezúttal a város keleti részeit 
járta be, különös tekintettel 
térségünk egyik legértéke-
sebb természeti tüneményé-
re, a Malom-gátat is magába 

foglaló Kék-Kálló-völgyére. A 
regisztrációt és az elemózsiás 
csomagok felvételét követő-
en a Portya 9 órakor startolt 
a Hajdú Látogatóközpontból, 

ahol rendhagyó tárlatveze-
tés várta az érdeklődőket. A 
Portya időzítése „történel-
mi” szempontból is indokolt 
volt, hiszen előző nap emlé-
keztünk a Bocskai-szabad-
ságharc nyitóütközetének, a 
dicsőséges álmosdi csatának 
az évfordulójára. Ha Álmosd 
és Bihardiószeg határában 
a hősies hajdú alakulatok 
nem álltak volna a fejedelem 
oldalára, bizton állíthatjuk, 
egészen másként fordult vol-
na a történelem menete. Az 
utódokra szerencsére nem 
véres küzdelem várt ezen a 
ragyogó, kellemesen meleg 
őszi napon, hanem csupán 
a gyaloglás öröme, a test-
mozgás jóleső fáradtsága. A 
15 km-es rövidtúra és a 25 
km-es nagy menetelés útvo-
nala sokáig együtt haladt, 
az első ellenőrző pont után 
viszont a túrázók egyik fele 
a farkasvölgyi vadászok rezi-
denciája felé vette az irányt, 

a másik csapat pedig elcir-
kált a Malom-gátig, aztán tért 
be a gróf Nádasdy Ferenc 
Emlékplakettel kitüntetett 
Társaság bázisára, ahol is már 
javában főtt a szabad ég alatt 
– Nagy Judit receptje alapján 
– a pörkölt. Vitéz Hunyadi 
Péter frissítővel, csokoládé-
val és jó szóval várta az elcsi-
gázott vándorokat. Bemutatta 
a fácánneveldét, az üveghor-
dókat és Vámospércs készülő 
új attrakcióját, a lőteret. Az, 
hogy időnként feltűnt egy 
citromsárga autó a túrázók 
biztonságos közelében, nem 
a véletlen műve volt, egész-
ségügyi és logisztikai egység 
biztosította a terepet. Szokás 
azt mondani, hogy a hazaút 
mindig gyorsabban telik, ez 
minden bizonnyal így is van, 
még akkor is, ha vízhólyagos 
talpakon történik, de talán 
egyik portyás sem bánta vol-
na még, ha tovább tart egy 
kicsit. Különösen így volt ez-

zel a két túrakísérő eb, Balu, 
a vizsla és Csalán, az erdélyi 
kopó. Jövőre újabb útvonal 
kidolgozását ígérik a szer-
vezők – hamarosan minden 
irányból körbejárhatjuk vá-
rosunk értékes környezetét! 
Köszönjük a túrát Ménes 
Andrea polgármesternek, So-
mogyi László Gábor és Korpa 
Tamás szervezőknek, vala-
mint az alábbi segítőknek: 
Ács Judit, Ács Panna, Balogh 
István, Csuth Lajos, E. Póik 
Márta, Holló Fanni, Hollóné 
Mézes Piroska, Hunyadi Eri-
ka, v. Hunyadi Péter, Lakatos 
Józsefné, Ménesné Vincze 
Anikó, Nagy Hajnalka, Nagy 
Judit, Nagyné Oláh Edit. Gra-
tulálunk a 15 km-es táv győz-
teseinek, Hutóczki-Tömöri 
Gabriellának, Tömöri Gergő-
nek és Papp Ibolyának, vala-
mint a 25 km-es „több-mint-
félmaraton” bajnokainak, 
Háló Melindának és Rózsa 
Sándornak!

Jövőre újabb útvonal kidolgozását ígérik a szervezők!

Sashalmi Tímea, a városunk-
ban működő Szépségszalon 
by Sashalmi vezetője egy év-
vel ezelőtt hozta meg azt a 
döntést, ami azóta is megha-
tározza életét, mindennapja-
it: elkezdett futni. A futásnak 
ráadásul egy nagy kihívást 
jelentő, speciális ága mellett 
köteleződött el. „Mint a leg-
több futó története, az enyém 
is úgy indult, hogy sosem sze-
rettem futni. A férjem hatásá-
ra, aki már belekóstolt az ext-
rém kihívásokat kereső spor-
tokba, mégis beneveztem 
tavaly novemberben az első 
Spartan Race versenyemre. 
A futásnak ezt a válfaját úgy 

lehetne leginkább lefordíta-
ni, hogy szintemelkedős te-
rep akadályfutás, amit három 
távon (5 km, 10 km, 21 km) 
rendeznek meg. Az első 5 
km-es viadal – a verseny mot-
tójához híven – megváltoztat-
ta az életemet. Szinte a kana-
péról felállva teljesítettem a 
sprint távot a sógornőmmel 
– ez az élmény biztatást, mo-
tivációt adott mentálisan és 
fizikálisan is. Jelenleg heti 
3-4 alkalommal sportolunk 
a férjemmel. Két első osztá-
lyos kisgyermekkel, munka 
és háztartás mellett nincs 
sok szabadidőnk, de szerve-
zéssel, logisztikával, csapat-

munkával sikerül időt szakí-
tanunk rá. Néhány hete egy 
spanyolországi versenyt (10 
km) és egy csehországi hegyi 
szériát teljesítettünk. Utóbbi 
igazán próbára tett minket, 
feszegettük saját határainkat, 
küzdöttünk az elemekkel: 
1245 méter szintemelkedőt 
teljesítettünk, kaptunk hide-
get, szelet, hóesést, mindent, 
amit egy spártai csak kíván-
hat… A felkészülésben nagy 
segítségünkre volt a Decor 
Grund Sportegyesület, ahol 
kiváló sportolók között, jó 
hangulatban gyakorolhattuk 
az akadályokat. Óriási él-
mény látni magunkon és egy-

máson, hogy mikre lehetünk 
képesek, ha igazán akarunk 
valamit. Sok minden válto-
zott a mögöttünk hagyott év-
ben, szenvedélyünkké vált a 
spartan race – szeretnénk ezt 
az életérzést átadni gyerme-
keinknek is! Hiszem, hogy az 
életben a legnagyobb harco-
kat magunkkal vívjuk, és ha 
ebben a küzdelemben sikerül 
győznünk, mindenhol nyerni 
fogunk.” Tímea és férje nem 
kis célt fogalmazott meg a 
következő évre nézvést: egy 
hétvége alatt szeretnék telje-
síteni mind a három spartan 
race távot, vagyis az áhított 
trifektát. Szurkolunk nekik!

Keresi az újabb kihívásokat



Újabb látnivalóval bővült a 
szeptember 11-én átadott Haj-
dú Látogatóközpont! Ezúttal 
olyan fejedelmek éremmáso-
lataival gazdagodott a gyűjte-
mény, akik fontos szereppel 

bírtak a hajdúk és a Hajdú 
Kerület életében. A numiz-
matikai tárlóban nagyítókkal 
is megtekinthető immáron 
Bocskai István 1605-ös dukátja 
és színezüst tallérja, Báthory 

Gábor 1610-es dukátja, Beth-
len Gábor 1614-es aranyforint-
ja és 1626-os keresztelőérme, 
valamint II. Rákóczi György 
1654-es dukátja. A dukát olyan 
arany pénzérme, amely egész 
Európában használatos volt 
az első világháború előtt. 
Egy dukát súlya 3,5 gramm. 
Neve a latin „herceg” szóból 
ered. A gyűjtemény – amely 
magánadományként került a 
Látogatóközpontba – legki-
emelkedőbb darabja Bethlen 
Gábor keresztelőérme. A ke-
resztelőérme a kibocsátó ki-
rály vagy fejedelem feltétlen 
hitét, ezáltal Istentől kapott 
uralkodói hatalmát hivatott 
hirdetni. Az érem előlapján 
Krisztus keresztelkedésének 
jelenetét ábrázolják, hátlapján 
Isten szavai olvashatók: „Ez az 
én szeretett Fiam, akiben gyö-
nyörködöm.”
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Városunkban október 22-
én emlékeztünk az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
hőseire a Művelődési Ház és 
Könyvtár színháztermében. 
Ménes Andrea polgármes-
ter nagyhatású beszédében 
kiemelte: „az 1956-os esemé-
nyek kapcsán, ne csak a törté-
néseket ismerjük meg, hanem 
a kiváltó okokat, és azt is, amit 
ma gondolunk róla. Mert csak 
így kaphatnak igazi értelmet 
a tettek, a gondolatok és az 
áldozatok. Csak így érthetjük 
meg, hogy a történelem, va-
lóban mi magunk vagyunk! 
1956-ban egy apró, de elszánt 
nemzet felemelte fejét, s ne-
met mondott az elnyomásra, 
a diktatúrára és szembeszállt 
a világ akkori legnagyobb bi-
rodalmával. Az elkeseredett-
ség, a hit, a lélek ereje, hogy 
létezik egy másik, szemmel 
nem, csak a szívvel látható 
Magyarország, ezek vitték 
emberek tízezreit az utcára. 
Hit egy másik, egy szabad, 
független, gyarapodó Magyar-
országban, ahol az emberek 
nem rettegnek a besúgástól, 
hanem bizalommal fordulnak 
egymás felé.” Ménes Andrea 

részleteket olvasott fel Ör-
kény István Levelek egy perc-
ben című, az író forradalmi 
élményeit bemutató művéből 
is. A 65 évvel ezelőtti esemé-
nyeket a Vámospércsi Mátyás 
Király Általános Iskola és AMI 
nyolcadik évfolyamos diák-
jai elevenítették meg méltó-
sággal, megrendítő színpadi 
játékkal, több ízben archív 
felvételeket is vetítve, beidéz-
ve Márai Sándor Mennyből az 
angyal című ikonikus költe-
ményét. A műsor összeállítói 

a nyolcadik évfolyam osztály-
főnökei – Molnár Edit és Tóth 
Éva – voltak, közreműködött 
a Búzavirág Gyermekkar, a 
dekoráció Francz Vilmos keze 
munkáját dicséri, a technikát 
Dorogi Balázs biztosította. 
A megemlékezést követően 
a résztvevők elhelyezték a 
tisztelet koszorúit az 56-os 
kopjafánál. A nap folyamán a 
város facebook oldalán levetí-
tésre került az Eladott párnák 
– 1956 Vámospércsen című 
dokumentumfilm is.

„Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.”

A 489. dicséret magasztaló 
soraival vette kezdetét ha-
gyományos november elsejei 
ökumenikus istentiszteletünk 
a városi köztemető ravatalo-
zójában: „Örök élet reggele, 
Fény a véghetetlen fényből, 
/ Egy sugárt küldj ránk te le 
/ Kik új napra ébredénk föl, 
/ Fényed lelkünk éjjelét űzze 
szét.” Ménes Andrea polgár-
mester beszéde szintén az 
olthatatlan fény motívumát 
járta körül. „Emlékezni kell, 
emlékezni muszáj, emlékez-
ni jó – Mindenszentekkor és 
Halottak Napján az emberek 
megtöltik a temetőt. Mécse-
sek hunyorognak a sírokon, 

az ég pedig telve a csillagok 
fénypontjaival. Forró viasz-
szal tapasztjuk a gyertyákat 
a sírokra – fényárban úszik 
a szívünk, a láng bevilágítja 
arcainkat és utat nyit a múlt-
ba. Kigyúl az emlékezés vilá-
gossága. Nincs olyan ember, 
aki a halált meg tudná érteni. 
Milyen nehéz egy gyermek 
számára magyarázatot találni 
az elmúlásra, a kínzó veszte-
ségre; talán a legnehezebb. 
Hol van az, aki tegnap még 
itt volt, szerető ölelésben, és 
ma már nincs sehol… Ugyan-
akkor emlékeztetnünk kell 
magunkat arra is, hogy a ha-
lál teszi értelmessé az életet. 

A halál szorítása, jóra kény-
szerítő ereje. Sosem késő, 
hogy lehetőséget adjunk 
magunknak a változásra, en-
gedjük el a rossz érzéseket, 
bocsájtsunk meg önmagunk-
nak, másoknak – fogadjuk 
el tiszta és teljes szívvel az 
életet; elhunyt szeretteinkre 
pedig szívből emlékezzünk. 
Ajándékként kaptuk őket, 
ahogyan mi is ajándékul szol-
gálunk azok számára, akikkel 
életünk közös.” Tarapcsák Já-
nos görögkatolikus parókus 
és Eiben Tamás római kato-
likus pap szolgálatát követő-
en Komor Csaba református 
lelkipásztor is a vigasztalás 
igéjét hirdette: „Mindenkit 
szemmel tart az Úr. Halottak 
Napján ne csak a gyász terhe 
legyen velünk, hanem tud-
junk úgy gondolni hiányzó 
szeretteinkre, mint az Élet 
Istenétől kapott ajándékokra. 
A mennyei dicsőség lesz az 
újbóli találkozás színhelye, 
amikor majd színről színre lát 
minket az Úr” – fogalmazott 
Komor Csaba. Az ökumeni-
kus istentiszteletet követően 
a résztvevők megkoszorúzták 
az első világháborús kopjafát 
és Telegdy Károly világhábo-
rús hős síremlékét. Idén is so-
kan látogattak ki a temetőbe.

„Fény a véghetetlen fényből”

2021. november 6-án a 
csepeli Munkásotthonban 
került megrendezésre a XIII. 
Vass Lajos Népzenei Verseny 
Kárpát-medencei döntője. A 
három fordulós versenyen a 
Kárpát-medencében működő 
amatőr népzenei hangszeres- 
és énekegyüttesek, valamint 
szólisták mérik össze tudá-
sukat rangos szakmai zsűri 
előtt, évről évre. A kitartó 
munkát, a szorgos próbákat 
siker koronázta, valóra vált a 
Vámospércsi Népdalkör régi 
nagy álma: az együttes Vass 
Lajos Nagydíjban részesült. 
A csoport a versenykiírásnak 
megfelelően egy hajdúsági 
dalcsokrot (Hej búra, búra, 
búbánatra születtem; Sze-

gény vagyok, szegénynek szü-
lettem; Elmegyek, elmegyek, 
nem maradok e tájon; A csiz-
mámnak se sarka, se talpa) 
mutatott be, citerajáték kísé-

retében. Gratulálunk a Szabó 
Mihályné vezette együttes-
nek! A döntőben 20 Nagydí-
jat, 30 Kiemelt Nívódíjat és 4 
Nívódíjat osztottak ki.

Nagydíjas a Népdalkör!

Mondta Varnus Xavér a cím-
be emelt intelmet október 28-
án, a Művelődési Ház és Könyv-
tár színháztermében. A miért 
nem érdemes Bach nélkül élni 
felvetésre pedig orgonajátéká-
val adta meg a méltó választ. 
Bach zenéje, ha odafigyelünk 
rá és átadjuk magunkat neki, 
megváltoztatja a légzésünket, 
a keringésünket, magával ra-
gad, felemel és lesújt, az orgo-
nasípokon kiáramló hangok 
megnyitnak egy új dimenziót a 
lélek számára. Kivételes a pilla-
nat, amikor élőben, testközel-
ből, emberközelből láthatjuk 
játszani a virtuózt, akinek az 
élete a művészet és művészet 
az élete. Varnus Xavér, több 
mint négy évtizede engedett 
a zene hívásának. Hosszú idő 
telt el azóta, hogy a kőbányai 
zeneiskola zongoraszobájá-
ból, majd Kistétényi Melinda, 
a zeneakadémia zseniális ze-
nepedagógusa szárnyai alól 
kiröppent a nagyvilágba – a 
glóbusz kultikus orgonáihoz. 
Szinte beleszédülünk, amikor 
soroljuk koncerthelyszíneit: 
a párizsi Notre-Dame, berlini 
dóm, lipcsei Tamás-templom, 
Dohány utcai Zsinagóga, és 
most kihúzhatjuk magun-
kat, vámospércsi református 
templom, vámospércsi mű-
velődési ház és könyvtár. A 

színházterem közönségében a 
jól ismert, kedves, helyi arcok 
mellett számos olyan vendég-
re is figyelmesek lettünk, akik 
a környező településekről és 
a megyeszékhelyről érkeztek. 
A koncert Purcell rondójával 
nyitott: ebben a műben zenélt 
először a világhírű orgonista 
és vendége, Somodai Bence 
trombitaművész. Drámai ere-
jű volt Varnus Xavér mintegy 
20 perces, folyamatos Bach-
remeklése és César Franck 
romantikus belga zeneszerző 
Prelűd, fúga című darabjának 
10 perces megszólaltatása. A 
művész saját variációkat is elő-
adott; az avatatlan fül számára 
is érzékelhetővé téve hányfaj-

ta dinamizmus, hangoltság és 
szólam rejlik egy-egy műben, 
s milyen nagyfokú testi és lel-
ki odaadást kíván a hangszer. 
A koncertet követően két kü-
lönleges albumra is szert tehet-
tek az orgonabarátok, amiket 
Varnus Xavér örömmel dedi-
kált. Az egyik lemez a művész 
az elmúlt 40 évben a lipcsei 
Tamás-templomban rögzített 
felvételeit tartalmazza. A másik 
lemez anyagát szintén külön-
leges helyszínen vették fel: a 
Varnus Xavér által megvásárolt 
kanadai templomból kialakí-
tott koncertteremben (Varnus 
Hall). Az orgonista harmadik 
vámospércsi koncertjét perce-
ken át tartó vastaps zárta.

„Lehet Bach nélkül élni,
de nem érdemes”

Fejedelmi érmék érkeztek a
Hajdú Látogatóközpontba

November 21-én 16 órá-
tól a Körömvirág együttes 
„Tiszántúltól a Kárpátokig” 
című zenés irodalmi műso-
rával kapcsolódik városunk 
Hajdú-Bihar Megye Napjához. 
A Körömvirág verskoncertje 
a 20. századi magyar irodalom 
géniuszának, Ady Endrének a 
munkásságát emeli centrum-
ba, megidézve azt a pezsgő, 
sokszínű, eleven kulturális mi-
liőt, amiben Adynak Nagyvá-
radon és Párizsban része lehe-
tett. Olyan közismert művek is 
elhangzanak majd, mint az Új 
vizeken járok; a Párisban járt 
az ősz; A Sion-hegy alatt; Az Úr 
érkezése és az Őrizem a sze-
med. Az együttes (amelynek 
tagjai Kocsis Csaba író, ének-
mondó, Szászné Ökrös Beáta 
énekesnő és ifj. Miczura Kár-
oly prímás) ezúttal kiegészül 

az Ady Endrét megszemélyesí-
tő Pető István előadóművész 
vendégszereplésével, aki jó 
negyedszázaddal ezelőtt Nyi-
las Misi alakját formálta meg 
gyermekszínészként a Csoko-
nai Színház színpadán. Az ese-
mény az irodalom és a zene 

mellett a képzőművészetet is 
bevonja repertoárjába, hiszen 
minden vershez 1-1 „fotógra-
fikát” társítanak a művészek. 
A verskoncert a Nemzeti Kul-
turális Alap támogatásával az 
Irodalmi Teaház sorozatunk 
részeként valósul meg.

A nagyváradi géniuszt idézik meg a 
Megye Napján


