
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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Minden kedves lakosunknak boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag, egészségben 
töltött új évet kíván Vámospércs város Polgármestere és Képviselő-testülete.

Polgármesteri Napló

„Csend van. Nincs hang, 
csak lélek-beszéd. Adventi 
csendben, lehullok Uram 
eléd. Adventi csendben csak 
hitem kis mécsese ég. Adventi 
csend van, körülöttem mély 
a sötét.” 

Kedves karácsonyra ké-
szülődő Vámospércsiek, tisz-
telettel köszöntöm Önöket! 

Ho s s z ú - ho s s z ú 
évek óta város-
unkra is jellemző, 
hogy egyre gazda-
gabb programok-
kal, csodás fények-
kel igyekszünk a 
vámospércsi em-
berek karácsony-
ra való hangolódá-
sához hozzájárul-
ni. Szinte hagyo-
mány már, hogy 
alpolgármester 
úr vezényletével, 
néhány szorgos 
kéz elkészíti, és 
a város szívében 
kihelyezi a mi kö-
zös adventi koszo-
rúnkat, amelynek 
fénye nemcsak az 
itt élőknek, de a 

gyors átutazóknak is ugyan-
azt a békét, a hitet, a szere-
tetet és a reményt hirdeti, 
vagyis összességében magát 
az életet! Mi emberek, bár-
milyen korúak, neműek és 
foglalkozásúak is legyünk, 
egy dologban egyformák va-
gyunk, szeretjük, és gyerme-
ki lelkesedéssel várjuk is az 

év legszebb ünnepét, a kará-
csonyt. 

Azt hiszem, abban mind-
nyájan egyetértünk, hogy a 
mögöttünk hagyott év sok 
feszültséget, szomorúságot, 
egészségügyi és gazdasági 
megpróbáltatásokat hozott, 
mind a családok, mind vá-
rosunk számára is. Sem az év, 
benne az ünnepekkel nem 
zajlottak a korábban megszo-
kott formában, a normális 
kerékvágásban. A nehézségek 
ellenére, a jóakaratú emberek 
lelkében soha nem csillapo-
dik az a vágy, hogy testvéri 
szeretetben és egyetértésben 
éljünk.

Hálás vagyok azért, hogy 
egy olyan várost vezethetek, 
ahol hosszú idők óta ez a sze-
retetteljes együttműködés 
a jellemző, amely most itt 
is tapasztalható, és Advent 
vasárnapjaira készülődve 
a református egyházzal és 
Pircsike Egyesülettel közösen 
szervezett programjainkon is 
érzékelhető volt. Egy olyan 
városban élhetünk, ahol a tör-
ténelmi egyházak, a Pircsike 
Közművelődési Egyesület, 

a Művelődési Ház és kiscso-
portjai, valamint az oktatá-
si és nevelési intézmények 
az önkormányzattal szoros 
együttműködésében létez-
nek, hozzájárulva a teljes lelki 
egységhez. Mostani ünnepi 
készülődésünk is hirdesse a 
reményt! Annak a reményét, 
hogy minden előttünk álló 
nehézséget le fogunk győz-
ni! Számunkra – keresztyén 
emberek számára – az advent 
bizonyosság, nem valamiféle 
bizonytalan várakozást, ha-
nem a megváltó eljövetelének 
bizonyosságát üzeni.

Örök igazság, hogy mindig 
az fáj, ami nincs. A mögöttünk 
hagyott Karácsony sokunkban 
hiányérzettel társult, s talán 
idén is az ünneplés rendha-
gyóságára készülhetünk. Nem 
ölelhetjük magunkhoz olyan 
széles körben a szeretteinket, 
a családtagjainkat, barátain-
kat, féltésből. Talán a megta-
pasztalt hiányérzet miatt is, a 
Karácsony minden jóérzésű 
embernek üzeni, hogy eddig 
nem tapasztalt módon, még 
erősebb kötelékekre, egymás 
iránti empátiára, törődésre 

van szükségünk! Soha nem 
volt talán ennyire fontos, hogy 
az adventi hetekben a külső-
ségek helyettmég inkább a 
lelki elmélyülésre helyezzük 
a hangsúlyt. Sok mindenre 
megtanított bennünket a mö-
göttünk hagyott esztendő, de 
ami a legfontosabb tanúlság, 
hogy ami valóban igazán fon-
tos, az a szemnek láthatatlan! 
Szeretetünk tisztaságát nem 
az ajándék nagysága, értéke 
mutatja meg, hanem érzése-
ink mélysége fejezi ki. A vára-
kozás hetei jelentik az öröm-
teli találkozásokat is, amikor 
gyakran van együtt a szűkebb 
és tágabb család az ünnepi 
asztal körül. Tudjuk, hogy je-
len körülmények között épp 
ezeket a személyes együttlé-
teket kell felelősséggel, türe-
lemmel, a szabályok betartása 
mellett szerveznünk, annak 
érdekében, hogy még hosszú 
ideig örülhessünk egymás-
nak. A szeretet változatos és 
ötletes módon tud megnyilvá-
nulni. A szeretet távolságokat 
legyőzve is tud elmélyült és 
derűs lenni.

Erről a leleményes szeretet-

ről beszél Pilinszky egy esszé-
jében a következőképpen:

„A szeretet a kreatív élet 
legmagasabb rendű formája. 
Testben és lélekben kíván tő-
lünk lemondást, hiszen el sem 
képzelhető az önzetlenség 
erényének gyakorlása nélkül. 
Aki szeret, szükségszerűen 
lemond legfőbb tulajdonáról, 
önmagáról.”

Bizonyos vagyok abban, 
hogy a következő hetekben 
mindannyian sokféle lehe-
tőséget fogunk találni az ön-
zetlenségre, az egymás iránti 
figyelemre, a gondoskodó sze-
retet valódi kinyilvánítására! 
Karácsony fényei a remény 
lámpásai, melyek együtt hir-
detik, hogy az Ember élni 
akar, bizakodással és hittel a 
szívében. A fény megszületik 
és elűzi a sötétséget. Kívá-
nom, hogy minden család éle-
tét a hit és a szeretet töltse be 
Advent és Karácsony idején! 
Áldott ünnepeket, jó egészsé-
get és sikeres új évet kívánok 
mindenkinek!

Ménes Andrea
polgármester

Karácsonyi Üzenet
Advent időszaka elcsende-

sítette az ünnepre készülődő 
embereket, kiszakított ben-
nünket a vegyes érzelmeket, 
eredményeket, örömöket, 
sok esetben szomorúságot 
is hozó év végének kavaro-
dó hangulatából. Igaz, hogy 
nem lehet mindenütt fényes 
a Karácsony, szinte majdnem 
minden családban, rokoni 
kötelékben voltak nehéz idő-
szakok, sok helyen tragikus 
események tették fájdalmas-
sá, hoztak gyötrődést lelkek-
re. Örülhettünk azonban 
elért céloknak, megvalósult 
álmoknak, beteljesült vágyak-
nak is, szerencsére a legtöbb 
esetben egyarán volt példa 
utóbbiakra is. 

Hála és köszönet az Isteni 
Gondviselésnek, készülhe-
tünk a Szentestére, örömben 
vagy bánatosan, de remé-
nyeink szerint ott lehetünk 
a karácsonyfa körül, amikor, 
hitünk szerint, újra eljön kö-
zénk a Megváltó.

Köszönet mindazoknak, 
akik a saját családjukon és a 

saját életükön kívül másokra 
is fordítottak energiát, az el-
végzendő feladataik mellett 
képesek voltak figyelemmel 
lenni és segítséget adni má-
soknak. Sokan nem csak eb-
ben az időszakban, hanem 
folyamatosan, egész életük-
ben segítenek, adakoznak, 
de nem mindenki érzi szük-
ségszerűnek a nyilvánosság 
fontosságát. Valóban jó jónak 
lenni, de sok embertől hallot-
tam, hogy nehéz is. 

A ránk szabaduló, zúduló, 
sokszor értelmetlen korláto-
kat jelentő „szabadság” egyre 
inkább kiszolgáltatottságot 
okoz, hergeli a közhangulatot, 
tönkretesz emberi életeket, 
megnyomorít családokat. So-
kat kell még tanulnunk, hogy 
megértsük ezt a virtuális va-
lóságot erőltető világot, amit 
hagytunk felépülni, sőt lelkes 
támogatói vagyunk mindany-
nyian a haladás és a moderni-
záció jegyében. Sokan voltak, 
vannak és lesznek, akik meg-
ismerve ennek a ránk erősza-
kolt világnak a természetét, 

rádöbbennek, hogy a beha-
rangozott hamis, fogyasztói 
szabadság egy jól felépített 
csapda a valóságos emberi 
kapcsolatok gyengítésére, 
valójában egy világhálón ve-
zérelhető globális társadalom 
kialakításának kísérlete. 

Nem vagyunk azonban te-
hetetlenek, és nem kell sod-
ródnunk, nem szükségszerű a 
körülmények áldozatává vál-
ni. Több és még több, sokkal 
több találkozás a járvány el-
lenére, a szabályok betartása 
mellett, sokkal több türelem, 
sokkal több megértés, sokkal 
több jóindulat és a lehető leg-
több a szeretetből, ami ben-
nünk van – mind-mind, egy-
től egyig segíthetnek.

Ellenkező esetben nem fog-
juk látni a fától az erdőt, nem 
érzékeljük, nem értékeljük a 
saját és mások teljesítményét, 
nem használjuk ki a kínálkozó 
lehetőségeket, nem örülünk a 
megvalósuló céloknak és egy-
általán nem leszünk képesek 
a jónak örülni, boldogságot 
érezni.

Állítom, hogy bármilyen 
nehézség ellenére, mindenki-
nek van oka, ha nem is min-
den nap, de időközönként 
az örömre, a boldogságra, és 
lehet oka az elégedettségre. 
Ez akkor is igaz, ha első hal-
lásra ezt cáfolják a pillanatnyi 
körülmények, csak meg kell 
tanulni újraértékelni önma-
gunk, sőt mások teljesítmé-
nyét és ami manapság még 
ettől is nehezebb, lehetőleg 
fogadjuk el és tudjunk örülni 
mások sikerének, örömének 
is.

Ezt az utat is lehet választa-
ni, életünk során lehet örök 
útitársunk a tisztelet és a 
szeretet, el lehet szakadni a 
rosszindulatúságtól és kive-
zethetjük életünkből a gyűlö-
letérzést is.

Jézus Krisztus születése 
egy esély, egy járható út, nem 
az egyetlen, de a legigazabb. 
Lehet ettől fényesebbet, söté-
tebbet is választani, lehet sod-
ródni, belesimulni, feltétel 
nélkül elfogadni, mérlegelés 
nélkül is lehet dönteni. Kará-

csonykor azonban lehetőség 
nyílik arra, hogy változtas-
sunk, esély kínálkozik, hogy 
változhassunk, a döntés az 
emberé, a lehetőséget Isten 
megadja.

A filmünk utána is forog to-
vább, jönnek az új epizódok, 
jönnek új szereplők és új ese-
mények, váratlan helyzetek, 
és tudva a jövő évi 
választások tétjét, 
jöhetnek újra a 
kifundált, váloga-
tott gonoszságok, 
a rosszindulat és 
a gyűlölet, de nem 
csak a politikában. 
Sajnos nem kü-
lönb ettől a min-
dennapi élet sem. 
Változni és válasz-
tani minden pilla-
natban és minden 
helyzetben lehet. 
Jézus születése, a 
szeretet ünnepe, 
mindig az új feje-
zet kezdete abban 
a filmben, ahol a 
főszerepet ránk 

írták. Itt van újra az esély, a 
szeretet bennünk van és kö-
rülvesz, éljünk a lehetőséggel! 
Áldott Karácsonyt, Szeretet-
teljes Ünnepet, Jó Egészséget, 
Sikereket, Boldog Új Évet kí-
vánok!

Tasó László
országgyűlési képviselő

Az ember reménye
A külvilágra téli köd eresz-

kedik, a lélekre várakozás. 
Jön az Úr. Mindenütt köd 
van, mindenünnen érkezhet. 
Egyszerre közelít mindenfe-
lől, mint egy kozmikus mon-
szun, s a misztérium ködébe 
burkolózva hozza a Lélek eső-
jét. Egyszerre jön és minden 
egyes emberhez. Nem biztos, 
hogy harang jelzi. Nem biz-

tos, hogy a karácsony ünne-
pi külsőségei. Lehet, hogy a 
szokásosnál is csüggesztőbb 
egyedüllétben, lehet, hogy 
ólmos fáradtságunkban jön, 
lehet, hogy a hazugságainktól 
elémelyítő undor jelzi. Nem 
biztos, hogy az Úr a várt – 
sőt, az elvárt – úton érkezik. 
Lehet, hogy éppen a lélek 
hasadékán világít be egyet-

len gyertyalángként, s lehet, 
hogy teljes karácsonyi pom-
pában lép a várakozó elé. 
Akárhogyan is jön, a vágya-
kozó szívének kellős közepe 
felé igyekszik, vagy megáll 
előtte a hideg ködben.

Nem azért jön az Úr, mert 
vásárolni és ajándékozni aka-
runk, s mert decemberben el 
kell adni a fenyőfákat. Azért 

kell jönnie, mert az élet ér-
telmének keresése közben 
mindig újra rábukkanunk 
a szeretet nélküli élet értel-
metlenségére, s a Szeretet 
az Úr. Akkor nem fog jönni, 
ha megunjuk keresni az élet 
értelmét. Hogy ádventkor át-
éljük „lopakodó” közelítését, 
azt mutatja, élünk és azt akar-
juk, éljen a világ is.

Közelít az Úr, tehát vá-
rat bennünket. Jön, de még 
nincs itt. Még nem örvende-
zünk, csak epekedünk, mint 
a „halmok”, amelyek megszü-
lik őt. A hangunkat próbál-
gatjuk, még nem énekelünk. 
Tapogat bennünk, a belső 
ködben az angyalkéz, hogy 
föllazítsa a bűnök kátrányát 
az úton, melyet egyenget-

nünk kell. De majd szempil-
lantás alatt járható lesz az út, 
ha jön és készület közben 
talál bennünket. Sem meg-
szolgálni, sem megérdemel-
ni nem tudjuk, hogy itt lesz. 
Azért jön, mert nem lehet Őt 
visszatartani.

Vasadi Péter



Házasságkötés:
KeréKgyártó Krisztián zsolt és gavallér Bernadett

Akik már nincsenek közöttünk:
Borsó sándorné (nagy ilona anna)

Hunyadi gáBor

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. november 30-ai állapot szerint

Adózó neve Adószám /
Adóazonosító jel Lakcím Adótartozás

összege/Ft/

Kozáp Sándor 8390520443 4287 Vámospércs, Tulipán utca 23. 78 384
Tóth Szabolcs 8417804080 4287 Vámospércs, Báthori kert 0. 78 045
Balogh Attila 8351510106 4287 Vámospércs, Tulipán utca 85/A. 63 250
Poppelmajer János 8431901160 4287 Vámospércs, Víg utca 24. 53 060

Balogh Imre 8397165088 4288 Vámospércs, Tóth Árpád u. 45. 56 070

Kállai Henrik 8476351496 4289 Vámospércs, Tulipán utca 76. 52 220

Összesen: 381 029

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. november 30-ai állapot szerint

Gazdasági társaság meg-
nevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft/
 

CSATI PÉKSÉG KFT. 26264514-2-09 4287 Vámospércs, Béke u. 5. 400 157
FUNDUS 2002 KFT. 12814422-2-09 4287 Vámospércs, 3055/9 hrsz. 222 894

KELET-ÉPSZER KFT. 14506468-2-09 4028 Debrecen, Apafi utca 47. 
Fszt./1. 103 664

Összesen: 726 715

A Debreceni Tankerületi Központ szervezésében és finanszí-
rozásában a Lázár Ervin Program keretében ebben a tanév-
ben is ingyenes kulturális programokra utazhattak diákjaink. A 
program célja, hogy anyagi helyzettől és lakhelytől függetlenül 
minden gyermek eljuthasson évente legalább egy kulturális 
programra. Az 1. évfolyamosok a Vojtina Bábszínház előadását, 
a 2. évfolyam tanulói a Csokonai Színház Ágacska című színda-
rabját nézhették meg, a 3. évfolyamosokat az ókori Egyiptomba 
kalauzolta a Déri Múzeum, az 5. évfolyam a Nemzeti Múzeumban 
a honfoglalással kapcsolatos múzeumpedagógiai foglakozáson 
vehetett részt. A hatodikosok a Fővárosi Nagycirkusz Jégvarázs 
című előadását, a hetedikesek a Kölcsey Központban a Nyíregy-
házi Cantemus Kórus Hang-varázs című műsorát látogathatták 
meg. Sajnos a 4. évfolyam karantén miatt nem vehetett részt a 
Fehérlófia című előadáson. 

A járványhelyzet miatt a legtöbb verseny online formában 
került megrendezésre, de tanulóink így is szép számmal vettek 
részt. A legeredményesebek oklevelet vehettek át az adventi mű-
sorunk alkalmával. A Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Kini-
zsi nap alkalmából meghirdetett képzőművészeti pályázatán 
Fekete Nóra Ilona (7.b) 2., Németh Liliána (1.c) 3., Gyarmati Mira 
(6.b) 3. helyezést ért el.

Iskolánk Búzavirág Gyermekkara állandó résztvevője a 
vámosgyörki Virág János Énekkari Találkozónak, ahol az 
idén sajnos személyesen nem vehettek részt. A kórus előadásá-
nak videófelvételét kellett elküldeniük a szervezőknek, így vehet-
tek részt a versenyen. A felvétel, melyért kórusunk a NAV külön-
díjában részesült, hamarosan megtekinthető lesz a Youtube-on. 
A Virág János Énekkari Találkozó vers és mesemondó versenyén 
Trencsényi Lujza (1.b) kimagasló teljesítményéért kapott okleve-
let.

December hatodikán iskolánkba is ellátogatott a Mikulás. A 
gyerekek örömszerzése céljából tett felajánlásokat nagyon szé-
pen köszönjük Papp Jánosnak és Sallai Szabolcsnak!

Téli szünet: a szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021.12.21. 
(kedd), a szünet utáni első tanítási nap: 2022.01.03. (hétfő). Min-
denkinek békés, meghitt ünnepet, kellemes pihenést kíván az 
iskola minden dolgozója!

Tankáné Antal Irén

i s k o l A i  h í r e k

Adyt idéztük, Hajdú-Bihart dicsértük
November 21-én 16 órától, a Művelődési Ház és Könyvtár fel-

újított épületében a Körömvirág együttes „Tiszántúltól a Kárpáto-
kig” című zenés irodalmi műsorával kapcsolódott városunk Haj-
dú-Bihar Megye Napjához. A Körömvirág verskoncertje a 20. szá-
zadi magyar irodalom géniuszának, Ady Endrének a munkásságát 
emelte centrumba, megidézve azt a pezsgő, sokszínű, eleven kul-
turális miliőt, amiben Adynak Nagyváradon és Párizsban része le-
hetett. Olyan közismert művek is elhangztak, mint az Új vizeken 
járok; a Párisban járt az ősz; A Sion-hegy alatt; Az Úr érkezése és az 
Őrizem a szemed. Az együttes (amelynek tagjai Kocsis Csaba író, 
énekmondó, Szászné Ökrös Beáta énekesnő és ifj. Miczura Kár-
oly prímás) ezúttal kiegészült az Ady Endrét megszemélyesítő 
Pető István előadóművész vendégszereplésével. A koncert alatt 
odaülhettünk ahhoz a képzeletbeli íróasztalhoz magunk is, ahol 
a modern magyar kultúra jelentős teljesítménye megszületett. A 
koncert előtti ünnepi beszédében Somogyi László Gábor alpol-
gármester kiemelte, hogy „e jeles napon megyeszerte kulturális 
programok sokaságával hívják fel a hajdú-bihari települések helyi 
értékeikre a figyelmet. Kifejezzük hálánkat azért az értékközös-
ségért, amit ez a 6210 négyzetkilométernyi terület 82 települése 
és közel 540 ezer lakosa tart fenn, őriz, erősít, és amelyet eleink 
ezer évvel ezelőtt alapoztak meg. Megyénk szimbolikus születés-
napján joggal emlékeztethetjük magunkat arra, hogy Hajdú-Bihar 
megye a történelem folyamán többször is bebizonyította, hogy a 
magyar államiság eszméjét méltóan képviseli, a nemzeti fejlődés 
előmozdítója. Ez a térség élni akart a Hajdúkerület megszűnését 
követően Hajdú vármegyeként, majd az első világháború után 
Csonka-Bihar pártfogójaként, székely menekültek befogadója-
ként, az 1950-es megyerendezés végeztével pedig teljesen újra-
gondolva, újjászületve, új keretet adva Hajdú-Bihar megyeként.”

Online is sikeresek voltunk!
November 6-án, immáron nyolcadik alkalommal rendezte meg 

a Vámos Települések Szövetsége (VTSZ) a Nemzetközi Virág János 
Énekkari, valamint Vers- és Mesemondó versenyt. Hám László, a 
szövetség elnöke elmondta, hogy a pandémia miatt idén online 
megmérettetés zajlott, melyre hat kórus, tíz szavaló, mesemon-
dó nevezett hazánkból, Szlovákiából és Romániából. A beküldött 
felvételeket Vámosgyörkön értékeli ki a zsűri. Településünket a 
Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és AMI tanulói, a Bú-
zavirág Gyermekkar, a Vámospércsi Népdalkör, Somogyi László 
Gábor és Petruska Kristóf képviselte. Örömmel számolhatunk be 
arról, hogy Petruska Kristóf jeles felkérésben részesült a versenyt 
követően. A zsűriben foglalt helyet ugyanis Kapi-Horváth Ferenc 
pénzügyőr ezredes, a Pénzügyőr Zenekar vezető karmestere, aki 
jelenleg is egy Szendrey Júlia alakját megidéző zeneművön dol-
gozik. A felkérés szerint Kristóf részesül abban a megtiszteltetés-
ben, hogy az ő hangján szólalhat meg Petőfi Sándor és Szendrey 
Júlia közös gyermekének, Petőfi Zoltánnak a darabban elhang-
zó „Édes kedves anyámnak” című verse. Gratulálunk! A verseny 
névadója, Virág János (1914-1987) tanító, zenepedagógus volt, aki 
iskolai énekkart szervezett Vámosgyörkön, a legszebben éneklő 
gyermekekből külön kamarakórust alakított, majd létrehozta a 
felnőttek vegyes kórusát is. Fáradhatatlanul tevékenykedett azért, 
hogy a községben megvalósítsa a zeneoktatást.

A mi városunkban is születnek a 
kortárs magyar irodalom jegyzett 

művei
Hajdú-Bihar Megye Napján, november 22-én adták át a me-

gyei önkormányzat elismeréseit. Nagy örömmel adunk hírt 
arról, hogy a Hajdúszoboszlón rendezett ünnepi közgyűlésen 
Kölcsey-díjat vehetett át a városunkban élő és dolgozó Korpa 
Tamás. Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kölcsey Ferenc-
díja adományozható annak a fiatal művésznek, aki a kulturális 
élet, az irodalom, a művészetek (zene, tánc, színház, képző- és 
iparművészet, építőművészet, népművészet, film- és fotóművé-
szet) terén kiemelkedő művészi színvonalú alkotó tevékenysé-
get mutat fel, valamint annak a személynek, aki egész életmű-
vével a közművelődésben maradandó értékeket teremtő, kima-
gasló munkát végzett. Korpa Tamás 1987-ben született, Gérecz 
Attila- és Sziveri János-díjas költő, irodalomtörténész, 2017 és 
2020 között a Fiatal Írók Szövetsége társelnökeként tevékeny-
kedett, a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa. 2016 óta 
Vámospércs Városi Önkormányzat részére kulturális, turisz-
tikai és kommunikációs projekteket koordinál, a Vámospércsi 
Hírek szerkesztője, a Hajdú Látogatóközpont munkatársa. „Ha-
bár a számok nyelve nem különösebben áll közel hozzám, még-
is megpróbáltam utánanézni annak, hogy az utóbbi években 
megjelent könyveim hány százaléka íródott Vámospércsen. Az 
Inszomnia esetében ez a szám 30 %, A lombhullásról egy júliu-
si tölggyel esetében 95 %, a könyvhétre megjelenő Házsongárd 
live vonatkozásában pedig 100 %. Mindezt csak azért írom le, 
mert sokat, tulajdonképpen magát a megtalált otthont adta ne-
kem Vámospércs, a vámospércsi barátok és lakosok. Aki tartó-
san írni tud ugyanazon a helyen, boldog ember. Persze minden 
alkalommal az üres lappal vagy képernyővel kell farkasszemet 
nézni. Büszkeséggel tölt el, hogy a mi városunkban is születnek 
a kortárs magyar irodalom jegyzett művei. Hálás szívvel köszö-
nöm meg a nominálást Ménes Andrea polgármester asszonynak, 
a megyei közgyűlésnek, Pajna Zoltán elnök úrnak a bizalmat” – 
fogalmazott Korpa Tamás.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE

A NYÍRADONYI JÁRÁSBAN CÍMŰ PROJEKT ZÁRÁSA

Nyíradony Város Önkormányzata konzorciumi partne-
reivel támogatást nyert az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgál-
tatások fejlesztése térségi szemléletben című felhívás 
keretein belül. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00077 kódszámú, 
összesen 9 konzorciumi taggal rendelkező projekt 482, 
73 Millió Ft vissza nem térítendő, Európai Uniós támo-
gatást fordíthatott a humán közszolgáltatások terén je-
lentkező szakemberhiány enyhítése mellett, a hátrányos 
helyzet csoportok javára az érintett településeken.
A fejlesztés célja volt egyrészt olyan képzések, ösztönző prog-
ramok megvalósítása, amelyekkel enyhíthető a humán köz-
szolgáltatásokban jelentkező szakemberhiány, másrészt a te-
lepüléseken élő hátrányos helyzetű csoportok felkészítése a 
foglalkoztathatóságra, munkaerő-piacon való megjelenésre. 
Harmadrészt pedig a helyi kisközösségek társadalom-szervező 
szerepének megerősítése a közösségfejlesztés által, valamint 
a vidék megtartó képességének növelése, a kultúrák közötti 
párbeszéd erősítése. A konzorciumot magába foglaló 8 telepü-
lésen – Nyíradony, Vámospércs, Nyírmártonfalva, Nyírábrány, 
Nyíracsád, Álmosd, Fülöp és Bagamér – az elmúlt 36 hónap 
során a humán szolgáltatások fejlesztése érdekében képzések, 
szakmai workshopok kerültek megszervezésre, a foglalkozta-
tás növelését egyéni fejlesztési folyamatok, mentorálás és pá-
lyaorientációs foglalkozások segítették. A helyi kisközösségek 
szerepének növelését családi napokkal, egészségfejlesztő ren-
dezvényekkel és klubfoglalkozásokkal igyekeztek a települések 
elérni, amelyhez a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat – mint ki-
lencedik konzorciumi tag – programjai is hozzájárultak. A vidék 
megtartó képességét települési ösztöndíjjal, életminőségjavító 
programokkal, munkáltatók szemléletformáló akcióival, a kul-
túrák közötti párbeszédet pedig helyi nemzetiségi napokkal, 
vándorkiállítással kívánták elősegíteni. A fejlesztés eredménye-
ként a célcsoporttagok szakmát szerezhettek, illetve támogatott 
foglalkoztatásban is részesülhettek. 
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2021. március 31.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretein belül Európai Uni-
ós forrásból valósult meg.
A projektről bővebb információt a www.nyiradony.hu oldalon 
olvashatnak.
Köszönjük Magyarország Kormánya és az Európai Unió hozzájá-
rulását a programok megvalósításához.
További információ kérhető:
Molnár Csilla, szakmai vezető
elérhetőség: +36/30 695 18 39 mcs.molnar.csilla@gmail.com 

Adományként teszi közkinccsé
Hajdú-Bihar Megye Napja alkalmából szervezett ünnepi köz-

gyűlésen Bocskai-kori magyar szablyát vehetett át Ménes And-
rea, a megyei közgyűlés tagja, bizottsági elnök, frakcióvezető, 
Vámospércs város polgármestere. A szablya – Ménes Andrea ado-
mányaként – a Hajdú Látogatóközpontban kerül elhelyezésre. A 
megyei önkormányzat célja a 16. századi magyar szablya hiteles 
másolatainak elkészítésével a közösség erősítése. Pajna Zoltán 
elnök szerint „a hajdúk letelepítése a megye létrejöttében az 
első olyan mérföldkő, amelyet a történelmi hagyományainkhoz 
köthetünk. Ezért kerestünk egy olyan relikviát, amely a települé-
sek közötti, a megye lakosai közötti összetartozást jelképezi. Egy 
Bocskai-szablyára esett a választásunk.” A szablya szerelékei tö-
mör rézből készülnek, a kardhüvely és a markolat dióbarna bőr-
borítású. Az előttünk álló hónapokban a megye 82 települése is 
részesül a szimbolikus fegyverből.

Termék visszahívás

A képen feltüntetett Cracker Baby Kids márkájú, 3 
részes kislány együttes (16020500002184 vonalkód-
dal rendelkezik), az ITM által készített szakvélemé-
nye szerint a termék nem felel meg a forgalomba ho-
zatal és forgalmazás alapvető feltételeinek! A feltárt 
termékbiztonsági 
hiányosságok miatt, 
az előírtnál kisebb 
erő hatására leváló 
díszítőelemek miatt 
fulladásveszélyes!
Kérjük, ha Ön vásá-
rolt ebből a termék-
ből, a vételár elle-
nében hozza vissza 
üzletünkbe!

Köszönettel:
Wrangler Kft.

Vámospércs, 
Debreceni út 4.



Amikor feltekintünk egy 
éjszakán a csillagos égboltra, 
akkor érezzük igazán, hogy 
milyen kicsik vagyunk. Kis 
porszem az életünk a világ-
mindenséghez képest. Milyen 
hatalommal bírhat mindezek 
Teremtője? Milyen erővel 
rendelkezik az Isten, aki cso-
dálatos módon alkotta meg a 
csillagrendszereket, hogy jelei 
legyenek a hónapoknak, na-
poknak, ünnepeknek? Mind-
ezt azért, hogy mi emberek 
tájékozódni tudjunk, a káosz-
ban rendre leljünk. Bennün-
ket is csillag vezet, ahogyan 
a napkeleti bölcseket a betle-
hemi jászolhoz, Krisztushoz, a 
világ Megváltójához.

Az emberiség történetében 
sok-sok formában kapott már 
értelmet, jelentőséget a csil-

lag. Gondoljunk csak magyar 
mondavilágunkra, Csaba ki-
rályfi csillagösvényére vagy 
népdalaink sokaságára, me-
lyekben a csillag megjelenik. 
Ott van a csillag a különféle 
címerekben, lobogókon, elté-
rő színekben, alakokban ábrá-
zolva. Egyfajta értékmérő, mi-
nőséget mutató jellege is van 
a csillagoknak, amikor azt ét-
termeken, szállodákon látjuk. 
Ilyenkor mindig eszembe jut, 
hogy Máriának hány csillagos 
szálláshelyen kellett világra 
hozni a világ Megváltóját. Mi-
lyen méltatlan körülmények 
fogadták Jézust, s mégis egy 
csillag vezette el a bölcseket 
Hozzá, hogy hódoljanak előt-
te. Minket is vezet a csillag. 
Ott ragyog a templomunk tor-
nyán. Jelzi, hogy az Isten Igéje 

ott található. Az Ige, mely az 
első karácsonyon testté lett, 
hogy az ember találkozzon az 
ő Krisztusával. Az Ige, melyet 
írott formában is a kezünkbe 
vehetünk, amikor fellapozzuk 
a Szentírást. Az Ige, melyet 
hallhatunk, amikor hirdetett 
igeként a szószékről érint meg 
bennünket. De vajon elég böl-
csek vagyunk-e ahhoz, hogy 
a megfelelő csillagot köves-
sük? Hiszen rengeteg csillag 
létezik, számos tévutat rejtve 
számunkra. Néha talán még 
magunkat is annak érezzük 
egy jól sikerült pillanatban, 
amikor megérint bennünket 
a sztárolás szele. Vagy másokat 
kezdünk sztárolni, már-már is-
teníteni, netán a mai kor bálvá-
nyai kerítenek a hatalmukba, 
mint például a hatalomvágy, 

munkamánia, karrierépítés, 
vagyonhalmozás…

Légy bölcs! Nézz fel a csil-
lagos égboltra, s az összes 
csillag közül keresd meg a leg-
fényesebbet! Nekünk azt érde-
mes követnünk, a hajnalcsilla-
got, vagyis Jézus Krisztust. Aki 
a Biblia utolsó könyvének, a 
Jelenések könyvének utolsó 
fejezetében így vall Önma-
gáról: „Én vagyok… a fényes 
hajnalcsillag” (Jel 22, 16). Ta-
lán Jézus édesanyja, Mária is, 
amikor ölébe vette gyermekét 
azt mondta Neki: Csillagom. 
Vajon mi tudjuk-e így szeretni 
Őt, aki értünk született, s az Is-
ten szeretetét hozta el a világ 
számára 2019 évvel ezelőtt? 
Ő azért jött el, azért szól hoz-
zánk ma is Igéje által, hogy a 
mi porszemnyi életünket nagy-

gyá tegye, hogy Ő ragyogja be 
életünket mennyei erejével. 
Önmagából, a saját örökké-
valóságából ad nekünk örök-
életet, ha valóban Krisztust, 
mint hajnalcsillagot követjük. 

Legyünk hát bölcsek, és keres-
sük meg Őt!

Komor Csaba
református lelkipásztor

Csillagok, csillagok

A november 16-án tartott 
ülésen új taggal bővült a 
vámospércsi képviselő-testü-
let. Sándor Sándor megüre-
sedett helyét Somogyi László 
Gábor vette át, aki eddig 
külsős alpolgármesterként te-
vékenykedett. A testület ezen 
az alkalmon Ménes Andrea 
polgármester javaslatára al-
polgármestert is választott 
titkos szavazással Somogyi 
László Gábor személyében. A 
külsős alpolgármesteri poszt 
megszűnt. Alpolgármester 
urat terveiről, az előttünk álló 
időszak főbb közművelődési 
kihívásairól kérdeztük.

Vámospércsi Hírek: Al-
polgármesterként az elkövet-
kezendő években mely terüle-
tek erősítését segíti majd elő?

Somogyi László Gábor: 
A válaszadásaim előtt szeret-
ném megköszönni a válasz-
tóknak a bizalmat, a szavaza-

tokat, amelyeknek 
köszönhetően a 
vámospércsi kép-
viselő-testület tag-
ja lehetek. Köszö-
nöm továbbá pol-
gármester asszony-
nak a bizalmat, 
hogy rám gondolt 
az alpolgármesteri 
tisztséggel kap-
csolatban, és nem 
utolsósorban a 
képviselő-testület-
nek a bizalmukért. 
A jövőben azon 
leszek, hogy a rám 
bízott feladatokat 
a legjobb tudásom 
szerint végezzem. 

Mindig vannak terveink, ame-
lyek megvalósításra várnak, de 
tudjuk, a terveken túl is számos 
feladat felmerül, amiket meg 
kell oldani. A kedvenc területe-
im: közművelődés, települési 
arculat rendezése, szabadidő 
szervezése. 

Vámospércsi Hírek: „Ide 
kell hozni a nagyvilágot” – sza-
valta ünnepi pillanatokban 
Veres Péter versét. Ezt az impe-
ratívuszt hitvallásának is érzi? 
Vámospércsre miket érdemes 
elhozni? A vámospércsi érté-
kek – csúnya szóval élve – ki-
közvetíthetők a nagyvilágba?

Somogyi László Gábor: 
Fontos számomra olyan mi-
liőt teremtése, amelyben jól 
érzem magam és jól érzik ma-
gukat mások is. Feladataimat 
úgy igyekszem megoldani az 
adott lehetőségekhez képest, 
hogy a létrejövő produktum 
a világ bármely pontján meg-
állja a helyét. Az említett hit-

vallás – minden normálisan 
gondolkodó hítvallása –, saját 
működésem mottója is. Ki ne 
szeretné azt a helyet, amelyért 
minden nap dolgozik, fölemel-
ni, kiemelni, felvirágoztatni. 
Bizonyára mindenki érzékeli 
azt, hogy Vámospércs a vá-
rosvezetésnek köszönhetően 
egyre jobban térségi központi 
szerephez jut. Ez mindenki-
nek jó: jó a vállalkozóknak, 
az oktatási intézményeknek, 
a kulturális intézményeknek, 
egészségügyi intézmények-
nek, hiszen mindenki nyertese 
az egyre bővülő kínálatnak. A 
bővülés pedig – nem csupán 
szektoriális értelemben – bő-
vülést generál. Vámospércsen 
megtalálható számos tárgyi, 
környezeti, gazdasági érték, d 
ne feledjük, az értékek koroná-
ja az itt élő lakosság, maga az 
ember. Bármilyen erőfeszítést 
megteszek annak érdekében, 
hogy érdemes legyen idehoz-
ni vagy innen kivinni a világ-
ba olyan kulturális értékeket, 
amelyeket Vámospércs vala-
mennyi lakosa magáénak érez 
és fontosnak talál.

Vámospércsi Hírek: Ha-
marosan teljesen elkészül 
környékünk legkomplexebb 
közművelődési intézménye. 
Hogyan változik meg az álta-
lunk korábban ismert műve-
lődési ház? 

Somogyi László Gábor: 
Valóban elkészült városunk 
egyik büszkesége, ami mind 
külső, mind belső megjelené-
sével megtestesíti és beteljesíti 
a modern kor elvárásait. A ko-
rábban beépítetlen felső szint-
re került a könyvtár, ami így 

sokkal nagyobb területű hely-
ségben igyekszik kiszolgálni az 
olvasókat. Gyönyörű kilátással 
rendelkező olvasóteraszokon 
tölthet el kellemes perceket, 
órákat olvasással, beszélgetés-
sel az intézményünk szolgálta-
tásait igénybe vevő vendég. A 
felső szinten kialakításra került 
két vendégszoba, orvosolva 
krónikus szálláshely-hiányun-
kat is valamennyire. A vendég-
szobák teraszáról is gyönyörű 
kilátás nyílik városunk másik 
büszkeségére, a református 
templomra. A középső szinten 
kiállítótermek, próbatermek 
várják a nagyérdeműt, de itt 
találhatók az irodák, és innen 
lesznek megközelíthetők a 
színházterem oldalpáholyai is. 
A kiállítótermek adnak majd 
otthont a két nemzetközi mű-
vésztelepünk egyre gyarapo-
dó gyűjteményének állandó 
kiállítás formájában, valamint 
a nagyvilágból ide importálan-
dó időszaki tárlatoknak is. A 
földszinten a színházterem új 
köntösben, színpad- és hang-
technikával, korszerű szellőz-
tető-rendszerrel várja az igé-
nyes szórakozás szerelmeseit. 
Meg kell jegyeznem azt is, hogy 
a földszint korszerű orvosi szo-
bával, ruhatárral bővült. Az 
épületben lift működik, így a 
felsőbb szintek is könnyebben 
megközelíthetők, elérhetők. 

Vámospércsi Hírek: A 
közelmúltban nyílt meg új 
egyéni kiállítása Bagamérban 
– válogatás az elmúlt évtized-
ből. Miken dolgozik jelenleg? 
Ha jól tudom, szülőföldje, az 
Érmellék egy leendő könyv-
ként is foglalkoztatja.

Somogyi László Gábor: 
Minden felkérés megtisztelő, 
felemelő érzés egy alkotó szá-
mára. Nagy öröm találkozni a 
közönséggel, megmutatni azt 
a világot, amely kifejeződik 
saját képzőművészeti alkotá-
saimban. A szóban forgó kiál-
lítás tekintetében a technikai 
sokszínűséget igyekeztem 
bemutatni, tematikus kapcso-
lódási, sűrűsödési pontokat 
is elősegítve természetesen. 
A kiállítás címadó képhárma-
sában (Lacrimosa) az embe-
ri élet érzéseit, nehézségeit, 
gyengeségeit, az élet felemelő 
és lesújtó tapasztalatait pró-
báltam megjeleníteni. A képre 
vitt könnycseppek minden 
egyes szemlélőből más és más 
érzelmeket váltanak ki. Jelen-
leg több sorozaton dolgozom 
párhuzamosan. Készül egy 
ikon-sorozat a magyar szen-
tekről, folytatom a Kolozsvá-

ri Indiánokat, készítek egy 
vámospércsi tematikájú kifes-
tőt, és egy érmelléki értékeket 
bemutató akvarell albumon, 
amely e táj híres szülöttje-
itől is tartalmazna nemes 
gondolatokat, szépirodalmi 
részleteket. A legerősebben 
azonban a felújítás alatt álló, 
és reményeink szerint rend-
kívül impozánsan megújuló 
vámospércsi katolikus temp-
lom köti le a figyelmemet: egy 
nagyméretű oltárképet festek 
ide, valamint egy sorozatot a 
magyar szentekről. Több tele-
pülésen oktatok képzőművé-
szetet, rajzot, művészettörté-
netet, szervezem a közösségi 
életet: színjátszókört vezetek, 
őrizzük a népi hagyományo-
kat, kiállításokat szervezek, 
rendezek, szavalok, énekelek, 
viccesen azt is mondhatnám, 
minden lében két kanál va-
gyok.

„Fontos számomra olyan miliőt teremtése, amelyben jól érzem magam
és jól érzik magukat mások is”

Vámospércs Város Képviselő-
testületének döntése értelmé-
ben 2021-ben Vámospércs 
Egészségügyéért Díjban Dr. 
Hovánszki Dóra gyógysze-
rész, vegyész részesült, akit 
gyermekkoráról, pályaválasz-
tásáról, a gyógyítás öröméről 
és a világjárvány közbeni 
helytállásról kérdeztük.

Vámospércsi Hírek: A Bod-
rog-parti Athénban, Sáros-
patakon született. Mesélne a 
gyermekkoráról, szüleiről, 
családjáról?
Dr. Hovánszki Dóra: Sáros-
patakon születtem, az általá-
nos és középiskolát ott végez-
tem. Édesanyám pedagógus, 
édesapám gépészmérnök. 
Nagyon szép emlékeim van-
nak a gyermekkoromról, nem 
véletlen ez a „Bodrog-parti 
Athén” jelző a városról, sajátos 
történelmi hangulata van. Én 
a református gimnáziumba 
jártam, de tanítóképző főis-
kola és teológia is működött, 
így a diákélet mindig nagyon 
intenzív volt. Édesanyám és a 

testvérem a családjával a mai 
napig ott élnek. 
Vámospércsi Hírek: Meny-
nyire volt evidens az Ön szá-
mára a pályaválasztás? Ha 
jól tudom, Debrecenben vég-
zett vegyészként. 
Dr. Hovánszki Dóra: Min-
dig természettudományos 
érdeklődésű voltam, tudtam, 
hogy valamilyen gyakorlatias, 
változatos munkát szeretnék 
végezni. A laboratóriumot 
nagyon izgalmasnak találtam, 
így indult a pályaválasztás. 
Vámospércsi Hírek: Mesél-
ne a Debreceni Egyetemen 
végzett munkájáról? Miként 
fordult a gyógyszerészet felé? 
Mik voltak a kutatási témái?
Dr. Hovánszki Dóra: Né-
hány évig az egyetemen dol-
goztam a végzés után közvet-
lenül. Itt részt vettem az ok-
tatásban, kutatásban, valamit 
a tanszék, ahol dolgoztam, 
egy akkreditált laborként 
működött, külső cégeknek 
végeztünk vizsgálatokat. Itt 
sok gyógyszer alapanyagot 
tanulmányoztunk, innen jött 

később a gyógyszerészet.
Vámospércsi Hírek: Mi a 
gyógyszerészi hitvallása?
Dr. Hovánszki Dóra: A gyógy-
szerészi hitvallásomban a leg-
fontosabb, hogy találjuk meg 
az arany középutat, rugalma-
san, emberközpontúan tud-
junk segíteni a szakma szigo-
rú szabályait betartva. 
Vámospércsi Hírek: Telje-
sen új alapokra helyezték és 
a környék legmodernebb pa-
tikájává tették a vámospércsi 
intézményt. Milyen fejlesz-
tési célokat fogalmaztak 
meg 2017-ben? Milyen ta-
pasztalatok érték az elmúlt 
4 évben? Egyáltalán, miért 
Vámospércsre esett a válasz-
tásuk?
Dr. Hovánszki Dóra: Ez a 
vidék mindig közel állt hoz-
zánk, a férjem is erről a kör-
nyékről származik. 2017-ben 
lehetőségünk nyílt a patika 
megvásárlására. Célunk volt, 
hogy egy frekventált helyen, 
modern körülmények között 
egy jól felszerelt gyógyszertá-
rat hozzunk létre. 

Vámospércsi Hírek: A 
pandémia alatt kulcsfontos-
ságú a szakszerű és folyama-
tos gyógyszerellátás. Szembe-
sültek, szembesülnek járvány 
okozta kihívásokkal? Általá-
nos egészségügyi állapotuk 
megőrzése céljából milyen 
jellegű készítményeket sze-
reznek be az emberek?
Dr. Hovánszki Dóra: Igen, a 
pandémia, a járvány sok olyan 
kihívás elé állított minket, ami-
vel azelőtt nem találkoztunk. 
Nagy felelősség van rajtunk, 
ugyanis a patika egy olyan 
egészségügyi intézmény, aho-
va előzetes időpontegyeztetés, 
illetve teszt nélkül mindenki 
bejöhet. Folyamatosan fertőt-
lenítünk, szellőztetünk, illetve 
betartatjuk azokat a szabályo-
kat, melyek minden gyógy-
szertárban érvényesek: korlá-
tozott számú belépés, másfél 
méteres távolság megtartása. A 
mi tapasztalataink szerint min-
denki törekszik az együttmű-
ködésre és ezt ezúton köszön-
jük is. Úgy látom, hogy most 
ebben a helyzetben mindenki 

egy kicsit fokozottabban figyel 
az egészségére, vitaminbevi-
telre, immunerősítésre. Sokan 
fordulnak hozzánk különböző 
kérdésekkel a megelőzéssel 
és a kezeléssel kapcsolatban 
is. A telefon folyamatosan csö-
rög, igyekszünk mindenkinek 
segíteni.
Vámospércsi Hírek: Két-
gyermekes anyukaként, ku-

tatóként, gyógyszerészként 
gondolom kevés idő jut kedv-
telésekre, hobbikra. Mégis rá-
kérdeznék, mikkel tölti a sza-
badidejét Hovánszki Dóra?
Dr. Hovánszki Dóra: A sza-
badidőm valóban kevés, az ol-
vasás nagyon ki tud kapcsolni, 
emellett hobbink az utazás, 
kirándulás családdal, illetve 
baráti társasággal. 

„A telefon folyamatosan csörög, igyekszünk mindenkinek segíteni”

„Lacrimosa” címmel nyílt 
meg Somogyi László Gábor 
Kölcsey-díjas festőművész ki-
állítása december 4-én, szom-
baton, a bagaméri művelődé-
si házban. Az ikonfestőként is 
ismert alkotó tárlata az elmúlt 
évtized munkáiból kínál válo-
gatást. A „Lacrimosa”, vagyis a 
könnycsepp szót tettem meg 
címnek, mert úgy érzem, kife-
jezi a biblikus utalásai mellett 
az alkotáslélektan folyamatát 
is: a létrehozás, a megszenve-
dés és – kivételes esetben – a 

létrehozott feletti öröm köny-
nyeit” – fogalmazott Somogyi 
László Gábor. A kiállításon 
helyet kapnak a művész abszt-
rakt és figurális alkotásai, tele-
pülésportréi, ikonjai egyaránt; 
köztük a Térey János költő 
emlékének ajánlott „Ablak” 
című festmény, de néhány 
darab látható a készülő „Ko-
lozsvári Indiánok” című soro-
zatból is. A képek egy része a 
Vámospércsi Művésztelep és 
Grafikai Alkotóműhely nyári 
kurzusain készültek.

Tíz év képeiből állított ki



Advent harmadik va-
sárnapján Molnár Jenőné, 
Gyöngyi néni vezetésével 
vehettünk részt mézeska-
lács dekoráláson a reformá-
tus gyülekezeti teremben, 
miközben ínycsiklandó illat-
özönnel főtt a pontyhalászlé. 
Mesterszakácsunk kezdet-
ben könyvkötőnek tanult, 
majd leendő férje családi 
vállalkozásában, a debrece-
ni Rózsakert Vendéglőben 
dolgozott, innen, gyermekei 
születését követően, veze-
tett az útja a Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Szakkö-
zépiskolába, ahol 29 éven 
keresztül tevékenykedett 
szakács-, cukrász- és pincér-
szakoktatóként. Tudását, 
szakmai ismereteit folyama-
tosan bővítette tanfolyam-
okon, mestervizsgán. Úgy 
érezte, beérkezett, hiszen 
gyerekekkel foglalkozhatott 
és hódolhatott a kvalitá-
sos ételkészítés örömének 

is. Az évek alatt 
gyakorlati okta-
tásvezetővé vált, 
reggel a 6:30-as 
buszhoz kelt, 
gyakran este 7 
vagy nyolc órára 
ért haza a vezetői 
kinevezéssel járó 
papírmunkák el-
végzését követő-
en. Tanítványai 
közül számos 
séf, szakács és 
mestervizsgázott 
felszolgáló került 
ki, akik például 
a Pálma, a Vik-
tória, a Divinus 

vagy éppen a Semann étte-
rem vendégeinek örömére 
kamatoztatták a tőle tanul-
takat. Gyöngyi néni, aki 14 
éves kora óta folyamatosan 
főz, a magyaros konyha 
híve, szakértelemmel készí-
ti a töltött káposztát, húsle-
vest, pörkölteket, gulyáso-
kat, nagy érzékletességgel 
a kelt tésztákat. Örömmel 
osztjuk meg az általa hasz-
nált mézeskalács- és halász-
lé-receptet, hátha kedvet 
kapnak olvasóink is, hogy 
ezekkel a különlegességek-
kel bővítsék a karácsonyi 
menüjüket. 

Mézeskalács
Hozzávalók egy adag-
hoz: 0,3 kg margarin, 1,5 
dl méz, 0,3 kg kristálycukor, 
0,8 kg liszt, 3 tojás, 3 kávés-
kanál szódabikarbóna, ízlés 
szerint fahéj, szegfűszeg 
vagy mézeskalácsos fűszer-
keverék.

Elkészítés: A margarint 
a cukorral, mézzel és a fű-
szerekkel felfőzzük, majd 
hagyjuk kihűlni. A lisztet 
összekeverjük a szódabi-
karbónával, hozzátesszük 
a kihűlt fűszeres keveréket 
és a tojást, majd jól össze-
gyúrjuk. Lehet egy éjszakát 
pihentetni, de annak sem 
szegül ellen, ha azonnal süt-
ni kezdjük. A tésztát kb. 3-4 
mm vastagon kinyújtjuk, 
formázzuk, 170-180 °C-on 
rózsaszínűre sütjük, majd 
ízlés szerint díszítjük.

Pontyhalászlé
Hozzávalók tíz adaghoz:
4 kg ponty, 0,2 kg zsír, 0,04 
kg só, 0,5 kg vöröshagyma, 
0,3 kg zöldpaprika, 0,1 kg 
paradicsom, 0,05 kg édes 
fűszerpaprika, ízlés szerint 
kevés cseresznyepaprika. 
Elkészítés: A megtisztí-
tott halat szárazra töröljük, 
levágjuk az uszonyát, far-
kát, fejét az első gerinccel 
együtt. A fejet megtisztít-
juk, a halderekat kifilézzük. 
A belsőségek közül óvatosan 
kivesszük a tejet, az ikrát. Bő 
vízben feltesszük főni, majd 
hozzáadjuk a szeletelt hagy-
mát, lassan főzzük. Közben 
a 2 cm vastagra vágott halfi-
léket beírdaljuk, besózzuk. 
A halalapléhez hozzáad-
juk a sót, a fűszerpaprikát, 
paprikát, paradicsomot, 
és tovább főzzük. Ha az 
alaplé kész, átpasszírozzuk. 
Tálalás előtt belerakjuk a 
filéket, felforraljuk, majd 
felszolgáljuk. Készíthetjük 
pörköltalappal is.
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Vámospércs Városi Ön-
kormányzat orgonasíp-örök-
befogadó közösségi akciót 
hirdet! „Eddig minden úgy 
alakul, mintha egy mesében 
lenne megírva. Egy világhí-
rű magyar művész, aki több 
ízben koncertezett már 
Vámospércsen, egy napon 
felhív minket az Atlanti-
óceán partjáról, hogy szer-
zett nekünk ingyen egy 100 
éves, kifogástalan állapotú, 
monumentális orgonát az 
új-skóciai Liverpool-ban… 
A művészt Varnus Xavérnak 
hívják, aki ez elmúlt évben 
egy használaton kívüli pro-
testáns templom megvásár-
lásával és egy koncertorgo-
na felépítésével különleges 
komolyzenei központot 
hozott létre Kanadában. 
Bízunk benne, hogy közös-
ségi adománygyűjtésünk 
eredményeként városunk-
ba kerülhet e viktoriánus 
hangszer, amelynek sorsa 
sajnos bizonytalanná vált a 
liverpooli protestáns temp-
lom bezárása és gyüleke-
zetének feloszlása miatt. A 
jelenlegi, Kerékgyártó Ist-
ván műhelyében 1910-ben 
készült vámospércsi orgona 
jóval szerényebb hangzásvi-
lágú, ráadásul mára olyan 
mértékben leromlott, hogy 
korszerűsítése nagyságren-
dileg annyiba kerülne, mint 
a jóval komolyabb zenei és 
anyagi értéket képviselő 
új-skóciai hangszer Magyar-
országra szállítása és felépí-
tése” – fogalmazott Ménes 
Andrea polgármester, a kez-
deményezés elindítója. 

Az akció során bárki örök-
be fogadhat orgonasípot, jel-
képes pénzbeli adományért 
cserébe. A sípok szimbolikus 
adoptálására számos példát 
hozhatunk Magyarországról 
és természetesen a nagyvi-
lágból is. A vámospércsi kez-
deményezés azért újszerű, 
mert új alapokra helyezné, 
Varnus Xavér segítségével 
pedig folyamatossá tehetné 
a város zenei életét. „A leg-
kisebb hajdúvárosban nem 
ritkák az orgonakoncertek. 
Xavér háromszor járt már 
nálunk, tavaly esti gyertyafé-
nyes koncertet szerveztünk 
Sárosi Dániel fellépésével, 
idén Karácsonykor pedig 
Fekete Nándor hozza el Vi-
valdi, Beethoven és Edvard 
Grieg műveit hozzánk. A 
helyi közösség már bizo-
nyított, azt pedig örömmel 
láttuk, hogy nem csupán a 

környékünkről, hanem Deb-
recenből, Nyíregyházáról 
és Budapestről is ideutaz-
tak vendégek azért, hogy 
részesei legyenek egy-egy 
különleges koncertnek. A 
viktoriánus orgona, benne 
újjászületésének történeté-
vel, és azzal a példával, hogy 
a magyarországi emberek 
nyújtanak segítő kezet a 
kanadaiaknak, felbecsülhe-
tetlen kulturális és turiszti-
kai értéket testesít meg. Az 
örökbefogadási lehetőség-
gel közelebb kerülhetnek az 
emberek a hangszerek ki-
rálynőjéhez, szinte a részévé 
válhatnak” – mondta el Mé-
nes Andrea.

A szervezők minden ze-
nekedvelő, lokálpatrióta, a 
kultúra iránt elkötelezett 
ember adományára számíta-
nak a Kárpát-medence egész 
területéről.

Orgona az Atlanti-óceán partjáról? – 
Fogadj örökbe egy sípot!

Városunk is áhítattal készülődik a karácsony közeledtére. A készülődés során nemcsak 
a minket körülvevő környezetet díszítjük fel az ünnephez méltóan, hanem a lelkünket is 
ráhangoljuk a szépre, a jóra, az örömre, ezért adventi vasárnapokon Vámospércs Városi Ön-
kormányzat és a Vámospércsi Református Egyházközség szervezésében lélekemelő progra-
mokkal vártuk lakosainkat.

Képekben a Karácsonyi Hangolódás

Európa egyik legmoder-
nebb szállítható koncertor-
gonájával a birtokában több 
száz telt házas, nagy sikerű 
templomi, rendezvénytermi 
és szabadtéri hangverseny 
fűződik már Fekete Nándor 
orgonaművész nevéhez, aki 
december 20-án, városi ün-
nepségünkön, a Mindenki 
Karácsonyán lép fel. Pro-
dukcióját, ha meg szeret-
nénk határozni előzetesen, 
látványkoncertnek nevez-
hetnénk, hiszen az orgonajá-
ték alatt 150 művészi igényű 
képet vetít majd ki. Olyan 
inspiráló, mélyértelmű ké-
pekre gondolhatunk, ame-
lyek a zeneszerzők lelki sze-
mei előtt is lebeghettek a 
művek megalkotása közben. 
Így a hallgató szemlélővé is 
válik, plusz impulzust kap a 
zeneművekre való rákapcso-
lódást, ráhangolódást illető-
en. A 60 perces látványkon-
cert során felcsendülnek 
Antonio Vivaldi, Ludwig van 
Beethoven és Edvard Grieg 
művei, valamint sokak szá-

mára ismert karácsonyi éne-
kek. Fekete Nándor hangsze-
re az olaszországi Viscount 
orgonagyárban készült. 13 
processzoros szuperszámí-
tógépe a billentyű leütésé-
nek a pillanatában hozza 
létre a hangot, másodper-
cenként 12 milliárd algorit-
must számolva, ettől is any-
nyira realisztikus a hangzása, 
mert kétszer ugyanúgy soha 
nem szólal meg egy hang. Az 
orgona 8 különböző vissz-

hangot képes generálni, így 
nem csak templomban, de 
rendezvényteremben – je-
len esetben a Vámospércsi 
Művelődési Ház és Könyvtár 
színháztermében is létre tud 
hozni katedrális-hangzást. A 
Mindenki Karácsonya Ka-
rácsonyi Hangolódás című 
adventi programsorozatunk 
záróeseménye. Szeretettel 
várjuk iskolásaink műsorára 
és Fekete Nándor koncertjé-
re december 20-án, hétfőn.

„Zene a képekben” –
a Mindenki Karácsonyán

Gyöngyi néni karácsonyi receptjei

Így készültek az adventi koszorúk és kopogtatók a református gyülekezeti teremben.

Zenés istentiszteleten magasztaltuk a csodát.

A jó gyerekek és a kedves hozzátartozók is megtalálták számításaikat a 
vámospércsi Mikulásnál!


