
Az önkormányzat által
benyújtott pályázatnak
köszönhetően 319 Vá -
mos pércsi iskolás és óvo-
dás gyerek, kap az idén
nyári gyermekétkezte-
tést. Az önkormányzat az
előzetes felmérések alap-
ján nyert közel 7,5 millió
forintos állami támoga-
tást erre a célra. Az ingye-
nes meleg ebéd biztosítá-
sa a tanév végeztével,
vagyis június 16-val el is
kezdődött.

A nyári szociális gyermek-
étkeztetés költségeit az Em -
beri Erőforrás Miniszté riu -
ma biztosítja a város számá-
ra az előzetes igényfelméré-
sek alapján. E szerint az idén
nyáron 319 gyerek, augusz-
tus 28-ig kapja ingyen a
meleg ebédet, amelyet az
iskolában is el lehet fogyasz-
tani, ám a több éves tapasz-
talat azt mutatja, hogy in -
kább hazaviszik a családok
az ebédet. Erre most is van
lehetőség. Vámospércs Kép -
viselő-testülete arról is hatá-
rozott, hogy amennyiben a
központi támogatás összege
csökkenne, abban az eset-
ben az étkeztetésben résztve-
vők kiválasztásáról - az álta-
lános iskola, az óvoda, a csa-
ládsegítő- és gyermekjóléti
szolgálat vezetője, valamint
a Polgármesteri Hivatal szo-
ciális ügyintézője által előké-
szített javaslat alapján – a
képviselő-testület illetékes
bizottsága dönt, természete-
sen a családi jövedelmi vi -
szonyok és a rászorultsági
szempontok alapján. Az in -
gyenes étkezési lehetőség az
óvodai nyári szünet alatt a
legkisebbeknek is jár.

Már többéves tapasztalat,
hogy az érintettek nagy
örömmel fogadják az önkor-
mányzat által nyújtott lehe-
tőséget, hiszen ennek hiá-
nyában, sok családban bi -
zonytalan lenne, hogy az is -
kolás, vagy óvodás korú gyer-
meknek jut e minden napra
meleg ebéd. Éppen ezért
Ménes Andrea polgármester
és a város vezetése már évek
óta nagy gondot fordít arra,
hogy pályázat útján előte-
remtse a nyári tanítási szü-
net idejére is az ehhez szük-
séges forrásokat. Bálega
Jánosné vezetésével a kony-
hai dolgozók nagy tapaszta-
lattal rendelkeznek már
abban, hogy az előírt költ-
ségösszegen belül tápláló és
ízletes ételt főzzenek min-
den nap. Mindig is elégedet-
tek voltak azok, akik kóstol-
ták a főztjüket, pedig a 440
forintos költségkeret aligha
engedi meg, hogy tervezés
nélkül bármilyen alapanyag-
ból dolgozzanak. Annak is

kialakult rendje van már,
hogy a szociális nyári étkez-
tetéshez szükséges zöldsége-
ket és más fontos terméke-
ket lehetőség szerint helyi,
és környékbeli őstermelők-
től szerzik be. Ezzel részben
csökkenthetők a beszerzési
árak, másrészt pedig az itt
élő gazdák biztosan számít-
hatnak arra, hogy terményei-
 ket, termékeiket biztosan
átveszik és ki is fizetik. A heti
menü igen ínycsiklandó
egyébként, mivel az cikk írá-
sakor hétfőn rizsleves vala-
mint sertéspörkölt tésztával
és uborkasalátával várta a
gyerekeket, kedden tarho-
nya leves, zöldbabfőzelék
fokhagymás aprópecsenye
került az asztalra, szerdán
paradicsomleves és rántott
sertéskaraj volt rizibizivel,
csütörtökön gulyásleves, va -

nília krémes fánk és gyü-
mölcs volt a menü, pénteken
pedig gyümölcsleves volt
paprikás krumplival, kol-

básszal és fejes salátával. Jó
étvágyat kívánunk!

E.          

Megújul a 48-as
számú főút
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Magyarország Kormá -
nya az 1696/2014. (XI.
26.) számú határozatá-
ban döntött az Integrált
Közlekedésfejlesztési
Operatív Program (to -
vábbiakban: IKOP) köz-
lekedésfejlesztési beru-
házásainak indikatív
(elő zetes) listájáról.

A kormányelőterjesztést a
Nemzeti Fejlesztési Minisz -
térium Közlekedés politi ká -
ért Felelős Államtitkársága
készítette, Tasó László állam-
titkár hagyta jóvá.

Korábban a híradásokban
megjelent, hogy több, ki -
emelkedő nagy jelentőségű
közlekedéssel összefüggő
beruházás között, a 48-as
számú másodrendű főút,
régóta húzódó felújítása is
szerepel. 

A 2007-2013 közötti uniós
pénzügyi ciklusban, amikor
2700 milliárd Ft volt felhasz-
nálható közlekedésfejlesz-
tésre, és a transzeurópai köz-
lekedés hálózaton kívüli
utakra is korlátozás nélkül
lehetett uniós forrásokat fel-
használni, de a 48-as és a 471-
es utakat kihúzták a listáról. 

A Hajdú-Bihar megyei
közgyűlés dr. Juhászné Lévai
Katalin vezetésével, 2006
nyarán ezzel bosszulta meg a
tavaszi választási vereséget,
büntetve a választókerület
lakóit és a közlekedőket.

A 2014-2020 közötti uniós
időszakban közösségi forrá-
sokból lényegesen keve-
sebb, mintegy 1500 milliárd
Ft használható fel közleke-
désfejlesztésre, és ebből is
mindössze 500 milliárd Ft
közútfejlesztésre. 

Ezért kiemelkedő jelentő-
ségű, hogy a kormány
2020-ig további, közel
bruttó 1000 milliárd Ft
hazai költségvetési for-
rás felhasználásáról dön-
tött. Ez utóbbiból finanszí-
rozható a 471-es számú főút
hajdú-bihari szakaszának ka -
pacitásbővítése és felújítása.

A 48-as számú főút 11,5
tonnás burkolat megerő-
sítése és kapacitásbővíté-
se az IKOP keret 4. priori-
tásának terhére valósul-
hat meg.

A beruházás előkészítése
és bonyolítása a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
(továbbiakban: NIF Zrt.) fel-
adata, végrehajtása a minisz-
tériumi elrendeléssel indul-
hat.

A NIF Zrt. tájékoztatása
szerint Tasó László közle-
kedéspolitikáért felelős
államtitkár elrendelte a
48-as számú másodrendű
főút fejlesztésének előké-
szítését és végrehajtását.
Az elrendelés ér telmében a
beruházás kivitelezésének
legkésőbb 2017-ben meg
kell kezdődnie és 2019-
ben be kell fejeződnie.

A beruházás az országha-
tárig tart és az előzetes költ-
ségbecslés szerint (18 milli-
árd Ft-ba) kerül. Az uniós 85
%-os mértékben biztosít hoz-
zá forrást, a 15%-ot a hazai
önrészt a költségvetés finan-
szírozza.

A kapcsolódó gazdaság-
fejlesztési program kereté-
ben a Nyírábrányi Határ -
állomás nagyhatárrá történő
fejlesztése, óriási lendületet
adhat a régió gazdaságának.

Tasó László államtitkár

Ezen a nyáron sem lesz éhes gyerek 
Vámospércsen

A konyhai dolgozók is mindent megtesznek azért, hogy
finom és bőséges étel jusson minden rászoruló 

vámospércsi gyereknek a nyári szünetben
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Polgármesteri Napló

Kedves Vámospércsiek!

Az április harmadikai par-
lamenti választáson óriási, 
minden előzetes várakozást 
meghaladó győzelmet arattak a 
kormánypártok. A listán bőven 
50% feletti szavazatot kapott a 
Fidesz-KDNP, az egyesült ellen-
zéket csak a szavazók harmada 
támogatta. Az egyéni körzetek-
ben a Fidesz tarolt vidéken, és 

Budapesten is a 
vártnál jobban sze-
repelt a szavazat-
arányokat tekintve. 
Zsinórban negyed-
szer lesz kéthar-
mados többsége a 
pártszövetségnek 
a következő parla-
mentben. Választó-
körzetünkben Tasó 
László képviselő 
úr nagy fölénnyel 
érdemelte ki az 
emberek bizalmát. 
Ezek a tények. De 
azért, hogy végül 
ezeket a tényeket 
iktathassák be a 
történelem nagy-
könyvébe, rengete-
get kellett dolgoz-
nunk, és mindvégig 
hinnünk kellett a 
választók bizalmá-
ban és a józan ész 

diadalában.
Az idei kampány volt talán 

az eddigi leg em ber pró bá lóbb 
számomra a külső körülmé-
nyek miatt. Sok munkánk volt 
abban, hogy jelöltünk és a pol-
gári értékeket valló kormány 
hiteles üzeneteit eljuttassuk 
lakóinkhoz abban az elké-
pesztő médiazajban és álhír-
tömegben, amit mindannyian 
megtapasztalhattunk. Gyakran 

éreztem azt, hogy az egész világ 
összeesküdött ellenünk. Szin-
te óráról órára jöttek a hírek, 
hogy hogyan akartak nyomást 
gyakorolni hazai és külföldi 
politikai vezetők, aktivisták, 
spekulánsok, felkent elemzők, 
közvélemény-kutatók, gazdasá-
gi érdekeltségek a regnáló kor-
mányra. Mintha csak egy min-
den oldalról záródó harapófo-
gó akarta volna kitépni a világ-
ból azt, amit az elmúlt években 
közösen elértünk. Hiszen a 
választáson nem csupán az 
elmúlt ciklus munkáját tettük 
mérlegre, hanem a 12 éve tartó 
Orbán-korszakot, ezért nevez-
ték és neveztük sorsdöntőnek 
a voksolást. Először is összeállt 
az ellenzék valamennyi pártja 
egy „se vége, se hossza” plat-
formmá, vagyis a szélsőjobb 
és a szélsőbal egy jól kivehető 
ideológia nélküli masszává, 
alkalmi bohózattá tömörült, 
amit nem a „közös” „program”, 
hanem csak a gyűlölet és az 
uszítás tartott össze. A hazai 
és nemzetközi baloldal óriási 
mennyiségű pénzforrást in-
vesztált abba, hogy hisztérikus 
kampányával hiteltelenítsen 
komoly vezetőket, becsmérel-
jen megkérdőjelezhetetlennek 
hitt értékeket; a sajtószabadság 
álorcája alatt egymásnak fordít-
son embereket. Aztán jöttek a 

botrányok: az összevissza be-
szélő miniszterelnök-jelölt, a 
nemzetközi kapcsolatokkal és 
adathalászokkal megszerzett 
választói adatbázisok ügye, elő-
léptek a múlt bukott emberei, 
akikre sajnos a fiatalok, koruk-
nál fogva, nem emlékezhetnek, 
így pedig nem lehet közvetlen 
tapasztalatuk egykori műkö-
désükről – tegyük hozzá, hála 
Istennek. 

Ebben a nagy nyomásban 
sokszor kellett figyelmeztet-
nünk magunkat és környe-
zetünket is arra, hogy tiszta 
szívvel, hideg fejjel és éles 
szemmel érzékeljük azt, ami 
körülöttünk történik. Vegyük 
számba mindazokat a kormány-
zati erőfeszítéseket, amikkel 
a hatalom, bátran állíthatjuk, 
valamennyi társadalmi réteg 
sorsán, helyzetén jobbított. 
A mérleg egyik felében a re-
zsicsökkentés, a családok ott-
honteremtési kedvezményei, a 
családi adókedvezmények, az 
anyasági támogatás, a munka-
védelmi akció, az első házasok 
kedvezményei, az étkezési térí-
tési díjkedvezmények, a gyer-
mekek után járó szabadság, a 
tankönyvtámogatás, a nagycsa-
ládosok autóvásárlási kedvez-
ménye, a babaváró és felújítási 
támogatás, meghosszabbított 
hitelmoratórium, 200 ezer 

forintos minimálbér, nyugdíj-
prémium, 13. havi nyugdíj; 25 
év alatti fiatalok mentesülése a 
személyijövedelemadó-fizetés 
alól, családi adóvisszatérítés, 
alapvető élelmiszerek árstopja, 
benzinár-stop, az önkormány-
zati adóságállomány átvállalá-
sa, az elképesztő mennyiségű 
beruházás, iskola-, óvoda- és 
bölcsőde-felújítás, infrastruk-
turális fejlesztés található. A 
másik serpenyőben az az el-
lenzéki ajánlat és mézes-má-
zas ígérethalom, amit – im-
máron a választások után – az 
ellenzéki pártok vezetőinek 
egynémelyike is elégtelennek 
ítélt. Pedig volt itt kihívás! Ta-
lán annyi, mint legutóbb 1956 
után. Természeti katasztrófák, 
az elhatalmasodó klímaválság, 
az Európát ledermesztő ener-
giaválság, a migrációs krízis 
és az emberéletek tömkelegét 
követelő, borzalmas háború a 
szomszédunkban. Elismerés-
sel és büszkeséggel figyeltem 
azt az emberfeletti küzdelmet, 
amit Orbán Viktor folytatott: 
az egyik pillanatban a Béke-
meneten mutatott irányt, a 
következő pillanatban már a 
keleti határszélen szervezte a 
menekültek sorsát, egy szem-
hunyással később Brüsszelben 
tárgyalt, majd a NATO-főtit-
kárral egyeztetett. Vagyis igazi 

államférfiként, nagy nyomás 
alatt, nemzete és a magyar em-
berek sorsát szem előtt tartva 
cselekedett.

A választás napján, szinte 
áprilisi tréfaként, hóvihar lep-
te meg az országot, fehér taka-
ró borította az én udvaromat 
is, ami aztán ahogyan egyre 
jobban haladtunk előre az idő-
ben, elolvadt, kisütött a nap, 
sütkérezett a tavasz egy kicsit, 
engem pedig nagy nyugalom 
szállt meg. Arra gondoltam, 
lehetetlen, hogy az embereket 
a hazugságáradattal meg le-
het vezetni, mert az emberek 
igenis bölcsek lesznek, hiszen 
mindannyian békét és bizton-
ságot óhajtunk, káosz és indu-
latok helyett. Köszönöm min-
den polgárnak, aki élt szavazati 
jogával és demokrataként visel-
kedett. Hálás szívvel gondolok 
azokra az önkéntesekre, akik 
időt, energiát nem kímélve tet-
ték a dolgukat. Szeretettel és 
büszkeséggel gratulálok Tasó 
László képviselő úrnak, hogy a 
következő négy esztendőben is 
vidékünk, benne Vámospércs 
felemelkedéséért dolgozhat az 
ország házában! Vámospércs, 
én így szeretlek!

Ménes Andrea
polgármester

Együtt – Tovább – Mindenkiért!
Kedves Vámospércsiek!
 

A 2022. évi országgyűlési 
képviselőválasztás végered-
ménye bizonyította, hogy a 
választókat nem lehet meg-
téveszteni, nem lehet egyik 
táborból a másikba terelni és 
nem lehet büntetlenül lenéz-
ni, sértegetni.

Világossá vált, hogy a ma-
gyar vidéknek van tartása, 
nem tűri az alkalmi társulatba 
összeverődött pártok politiku-
sainak, tébolyultan hisztériázó 
holdudvaruknak, támogatóik-
nak bántó, lekicsinylő kijelen-
téseit és magatartását. Nem 
fogadja el azt a kirekesztést 
és mellőzést, amit tapasztal-
hattunk korábban és érzünk 

folyamatosan, amiben részünk 
lett volna a jövőben is győzel-
mük esetén.

Számunkra a magyar em-
berek és a magyar érdekek 
maradnak mindörökre az el-
sők, mindennél fontosabbak, 
mert Magyarország a Hazánk, 
a szenvedélyünk, az életünk.

Tisztelettel és hálás szívvel 
köszönöm meg munkatársa-
ink, szervezeteink, aktivistá-
ink, segítőink odaadó és fárad-
hatatlan munkáját, támogató-
inknak a megtisztelő bizalmat 
és szeretetet, ami erőt adott a 
mindennapok munkája és a 
kampány 50 napja során is.

Nagy győzelem és nagy fele-
lősség, amit elbírunk és öröm-
mel vállalunk, mert eddigi 

együttműködésünk, közösen 
elért eredményeink és az ösz-
szetartozásunk a garanciája és 
a kovásza az ország biztonságá-
nak, a magyarok boldogulásá-
nak és az országban élők ter-
vezhető, vállalható jövőjének!

Folytatjuk a munkát és az 
együttműködést, megvédjük 
eredményeinket, megóvjuk kö-
zös értékeinket, megvalósítjuk 
minden tervünket és esélyt, 
lehetőséget adunk az utánunk 
jövőknek! Kívánom, hogy a 
vámospércsi közösség gyara-
podjon, a település szépüljön, 
még komfortosabbá válhasson 
valamennyiünk örömére!

Tasó László
országgyűlési képviselő

Egyértelmű felhatalmazás
A Nemzeti Választási Iroda 

az április 3-ai országgyűlési 
választások szavazatainak ösz-
szesítése után közzétette Haj-
dú-Bihar megye 3. választóke-
rületének végeredményét is. 
A voksok 63,51%-át (mintegy 
31.266 szavazatot) a Fidesz-
KDNP pártszövetség jelöltje, 
Tasó László kapta. Győzelmé-
hez szívből gratulálunk! A 
további jelöltek eredményei: 
Salamon Gergő Dávid (DK-
Jobbik-Momentum-LMP-MSZP-
Párbeszéd): 27,68% (13.627 sza-
vazat), Hunyadi Máté (Mi Ha-
zánk): 6,25% (3.075 szavazat), 
Hornyák Attila (MEMO): 1,22% 
(602 szavazat); Dobránszki 
László (Normális Párt): 0,73% 
(358 szavazat); Rózsás Viola Ju-

lianna (MSZDDSZ): 0,36% (177 
szavazat); Káposznyák István 
(Munkáspárt-ISZOMM): 0,26% 
(128 szavazat). Városunkban a 
választókerületi átlagtok is jobb 
eredményeket ért el a térsé-
günket 18 éve az országházban 

képviselő politikus: személyét 
és programját a választók 67,84 
százaléka támogatta, a Fidesz-
KDNP országos listája pedig a 
vámospércsiek 66,61 százalé-
kának bizalmát élvezte.

30 ezer ember 30 éves álma – kész a 48-as főpályája!
Befejeződött a 48-as főút fő-

pályájának felújítása Debrecen 
és Nyírábrány között. A főút 
összekötő kapocs Debrecen, 
az Érmellék, a Dél-Nyírség, 
az Erdőspuszták, Hajdú-Bihar 
megye és a romániai Bihor 
megye életében. A 18,5 milli-
árd forint értékű, magyar és 
uniós forrásból megvalósult 
beruházás jelentősége gazda-
ságélénkítő szerepe mellett 
a közlekedésbiztonság meg-
teremtésében rejlik. A főút 
csaknem 25 km hosszan újult 
meg, a meglévő 2x1 sávos út-
szakaszon 11,5 tonnás burko-
lat-megerősítést és szélesítést 
végeztek, továbbá új műszaki 
tartalomként kiépült a Pano-
ráma úti körforgalmi csomó-
pont is. A március 30-án tartott 
projektzáró eseményen beszé-
det mondott Szijjártó Péter, 
Magyarország külgazdasági és 
külügyminisztere, Tasó László 
és Pósán László országgyűlési 
képviselők, Ménes Andrea és 
Nagy Lajos polgármesterek, to-

vábbá Pántya József, a NIF Zrt. 
útfejlesztési igazgatója. 

Ménes Andrea polgármes-
ter kiemelte, hogy a felújítás 
városunk történetében kulcs-
fontosságú fejlesztés, hiszen 
Vámospércset pár perces kö-
zelségbe hozza Debrecen és az 
országhatár tekintetében egy-
aránt. A gazdaságfejlesztés mel-
lett ráadásul nemcsak a közbiz-
tonságot növelte a beruházás, 
de Vámospércs ingatlanainak 
értékét is, valamint városképén 
is nyomot hagyott. „Települé-
sünk a hajdani sóútvonalon 
helyezkedik el, vámos telepü-
lésként eleink komoly gazdasá-
gi és kereskedelmi potenciált 
láttak Vámospércsben. Tudjuk, 
ahol jó az infrastruktúra, a gaz-
dasági mutatók is kedvezően 
alakulnak. A debreceni gazdasá-
gi erőközpont és a nemzetközi 
repülőtér közelében, a nemzet-
közi határátkelő szomszédságá-
ban saját vonzóképességünk 
is növekszik. Hálásak vagyunk 
Magyarország kormányának, 

miniszter úrnak és Tasó László 
képviselő úrnak, hogy a pro-
jekt belterületi szakaszain jár-
dafelújítás, parkolólétesítés és 
kerékpárút-fejlesztés is megva-
lósulhatott” – fogalmazott kö-
szöntőjében Ménes Andrea. 

Az eseményen Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszer 
elmondta, Magyarország vilá-
gos célként tűzte ki, hogy min-
den polgárnak – bármilyen kis 
településen is él – legyen mód-
ja a lakóhelyétől legfeljebb fél 
óra alatt elérni a gyorsforgalmi 
úthálózat valamelyik pontjára. 
Illetve azt is, hogy a gyorsfor-
galmi úthálózat minden eleme 
elérje az országhatárt, melyből 
a két oldalon élő közösségek 
és gazdaságaink is profitálhat-
nak. Hozzátette, 2010 óta 30 új 
határkeresztező útkapcsolatot 
adtak át. A külügyminiszter 
örömét fejezte ki a 48-as számú 
főút rekonstrukciójával kap-
csolatban is. Mint mondta, egy 
év alatt négy rekord dőlt meg: 
2021-ben 7,1 százalékkal nőtt a 

gazdaság, 4,7 millióan dolgoz-
tak, az exportteljesítmény 119 
milliárd euró volt, az ország-
ban induló beruházások össze-
ge pedig elérte az 1886 milliárd 
forintot.

Tasó László országgyűlési 
képviselő úgy fogalmazott, 30 
ezer ember 30 éve várt arra a 
pillanatra, hogy a főpálya elké-
szültével bizton-
ságosabbá váljon 
a 48-as főút. „Ez, 
valamint a 471-es 
főút a két legfon-
tosabb út, mely a 
választókerületet 
érinti, azt a 70 ezer 
embert, akik napi 
szinten járnak 
erre. Magyarország 
kormánya ponto-
san tudja, hogy a 
közlekedési ágazat 
egy húzóágazat, és 
hogy a gazdasági 
fejlődés alapvető 
feltétele a jó köz-
lekedési rendszer 

megléte, ebben pedig nagyot 
léptünk előre” – fejtette ki. Tasó 
László következő célként a nyír-
ábrányi határátkelő fejlesztését, 
valamint a 48-as és a 471-es út 
összekötését határozta meg. 
Hozzátette, hogy az út felújítása 
a Debrecenen belüli, belterületi 
részeken is folytatódni fog, 2x2 
sávos kiszélesítéssel.

Pántya József, a NIF Zrt. út-
fejlesztési igazgatója kiemelte, 
hogy az út útba mintegy 32 
ezer köbméternyi aszfaltot 
dolgoztak be, 22 kilométer köz-
művet kiváltva vagy védelembe 
helyezve. A projekt részeként 
megvalósult több kilométernyi 
párhuzamos szervizút is.



Házasságkötés:
Polgár roland és Vecsei Blanka

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)
2022. március 31-ei állapot szerint

Adózó neve Adószám /
Adóazonosító jel Lakcím Adótartozás

összege/Ft/

Tóth Szabolcs 8417804080 4287 Vámospércs, Báthori kert 0. 78 045
Kozáp Sándor 8390520443 4287 Vámospércs, Tulipán utca 23. 81 884
Balogh Attila 8351510106 4287 Vámospércs, Tulipán utca 85/A 63 250

Összesen: 223 179

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)
2022. március 31-ei állapot szerint

Gazdasági társaság meg-
nevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft/
 

FUNDUS 2002 KFT. 12814422-2-09 4287 Vámospércs, Bocskai kert 
3055/9 hrsz. 212 215

BOBY CARP TEAM KFT. 26362162-2-09 4287 Vámospércs, Nagy utca 5. 109 023

Összesen: 321 238

Matrica segíti a szelektív hulladék 
gyűjtését!

A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
örömmel tájékoztatja a lakosságot, hogy Vámospércs minden 
egyes sárga fedeles szelektív edényéhez biztosít egy fedélre 
ragasztható informatív matricát, mely segíteni fog a lako-
soknak abban, hogy pontosan mi kerülhet az edénybe, és mi 
nem gyűjthető szelektíven a házhoz menő szelektív hulla-
dékgyűjtés rendszerén belül. A matricázás lehetősége annak 
köszönhető, hogy a GRAVIC Hungary Kft., mely 16 éve végez 
Debrecenben nyomdaipari tevékenységet, olyannyira elkö-
telezett a környezetvédelem iránt, hogy megkeresték a DHK 
NKft-t azzal a felajánlással, hogy biztosítanak minden egyes 
sárga fedeles edényre egy informatív matricát, mely segít az 
örökös kérdésben: mit tegyünk, vagy ne tegyünk a szelektív 
edényünkbe. Az UV védelemmel ellátott, tartós ragasztófe-
lülettel rendelkező, időjárásálló, kiváló minőségű matricát, 
amit célszerű a megtisztított és száraz edényfedélre ragaszta-
ni, a Vámospércsi Hírek mellékleteként minden háztartásba 
eljuttatunk!

Iskolánk közössége minden évben színes programot szervez 
a Víz világnapja alkalmából. Március 22-én minden diák és ta-
nár kék színű ruhába öltözik, a gyerekeknek plakátrajzverseny, 
elméleti- és sportvetélkedő, vízivást népszerűsítő programok 
teszik érdekessé a napját, és az udvaron megjelenítjük a VÍZ 
feliratot is, ezzel is felhívva a figyelmet az éltető víz fontos-
ságára, megóvására. Az idei programot alsó tagozaton az osz-
tályfőnökök, felsőben Lukács Lénárd, Mészárosné Oláh Róza 
és Tankáné Antal Irén szervezték, a lebonyolításban minden 
pedagógus részt vett.

A Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából szervezett megyei versmondó 
versenyén Németh Liliána (1.c) 2. helyezést, Ferencz Mira 
(1.a) 3. helyezést ért el. Felkészítő tanító nénik: Jankovics Mag-
dolna és Ökrösné Kovács Gyöngyi.

A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola szervezte tan-
kerületi felolvasóversenyen alsó tagozatos tanulóink in-
dulhattak, közülük Zilahy Gergő (2.b) 3. helyezést ért el. Felké-
szítő nevelő: Nagy Judit Ildikó.

XVIII. Debreceni Költészeti Fesztivál – Nemes Nagy Ág-
nes szavalóversenyt az Ibolya utcai Általános Iskola szer-
vezte. Nevező 7. és 8. osztályos diákjaink közül ketten is dobo-
gós helyezést értek el: Lakatos-Balog Anasztázia Zsófia (8.a.) 
1., Kertész Kinga (8.a) 2. helyen végzett. Felkészítő nevelő: 
Szabóné Tóth Andrea.

Iskolánk is részt vállalt az Ukrajnából menekülni kénysze-
rülő emberek számára kezdeményezett adománygyűjtésből. 
Köszönjük az iskola diákjainak és dolgozóinak az összegyűlt 
rengeteg adományt, melynek egy részét a Debreceni Tankerü-
leti Központba szállítottuk be, ahonnan szortírozás, csomago-
lás után továbbították a menekülteket ellátó szervezetekhez. 
Az adományok fennmaradó részével a Vámospércsi Reformá-
tus Egyházközség gyűjtéséhez csatlakoztunk.

A Magyar Vöröskereszt Debreceni Területi Szervezetével 
együttműködve egészségügyi online oktatási anyagot és női 
higiéniai termékeket kapott iskolánk a hatodikos korosztály 
számára. 

Március 26-án tanítás nélküli munkanapot, pályaorientációs 
napot tartottunk. A gyerekek nagy örömére szirénázó mentő-, 
rendőr- és tűzoltóautó is ellátogatott az iskolánkba. Amellett, 
hogy feltehették kérdéseiket, fel is próbálhatták a rendőrök 
golyóálló mellényét, sisakját, beülhettek a tűzoltóautóba, fecs-
kendővel locsolhattak, a mentősök felszerelését, védőruháza-
tát is megismerhették, „újraéleszthették” az Ambu babát. A ne-
gyedikesek Papp János asztalosműhelyében ismerkedhettek a 
fa megmunkálásával, míg a 7-8-os csoportot a VÁMOSGÉP Kft. 
munkatársai fogadták, és egész délelőttös programot biztosí-
tottak számukra. A kicsiknek, miután részt vettek a mentők, 
tűzoltók és rendőrök bemutatóján, a vállalkozó kedvű szülők 
élményszerű bemutatót tartottak saját szakmájukról. Ezen 
kívül Mekk Mester meséiből is sok „hasznos” információhoz 
juthattak. A felső tagozat több helyszínen ismerkedett a fog-
lalkozásokkal: az egyenruhások bemutatóján kívül pogácsát 
süthettek az iskolai tankonyhában, számítógépes önismere-
ti-pályaorientációs szabadulószoba-játékon vehettek részt, 
keresztrejtvényeket, kvízeket tölthettek ki, Nagyné Oláh Edit 
az egészségügyi dolgozók munkájába nyújtott betekintést szá-
mukra.

Pályaorientációs programokhoz kapcsolódóan nyolcadiko-
sokból álló 5 fős csapatunk Győriné Tóth Gyöngyi tanárnő se-
gítségével készül a Vöröskereszt által szervezett 50. Országos 
Elsősegélynyújtó Versenyre. A pályaorientációs nap szervezői 
alsó tagozaton az osztályfőnökök, felső tagozaton Tankáné An-
tal Irén és Gyarmati Attila Mihály voltak, a programok lebo-
nyolításában minden pedagógus aktívan részt vett. Iskolánk 
közössége ezúton is szeretné kifejezni háláját mindazoknak 
(mentősök, tűzoltók, rendőrök, Vámosgép Kft., Dr. Rácz Nor-
bert, Nagyné Oláh Edit, Suba Tibor, Papp János, Sashalmi Tí-
mea és a sok-sok kedves szülő) akik az élménynap sikeréhez 
idejükkel, szakmai tudásukkal, lelkesedésükkel, a gyerekeknek 
adott ajándékaikkal hozzájárultak!

Tankáné Antali Irén

i s k o l A i  h í r e k
Újabb csúcstechnológiás fejlesztés a 

VÁMOSGÉP-nél!

A VÁMOSGÉP Kft elkötelezett a szakképzés és a jól képzett 
szakemberek kinevelése iránt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint-
hogy a cég számos oktatási intézménnyel létesített együttműkö-
dést, és megyeszerte elismert duális képzőhelyként is funkcionál. 
Az újabb csúcstechnológiás eszköz beszerzése is ezt az irányelvet 
követi: a közelmúltban használatba vett hegesztő szimulátor a 
hegesztő szakma oktatása mellett segítséget fog nyújtani az épü-
let- és szerkezetlakatos, a gépgyártástechnológiai technikus és a 
gépésztechnikus szakmák bizonyos tananyagelemeinek oktatásá-
hoz is. Az APOLO WeldTrainer Hegesztő Szimulátorkészlet tartal-
maz 4 eszközt, 5 eljárás szimulációját (GMAW/MIG-MAG/FI-135, 
SMAW/MMA/BKI-111, GTAW/TIG/AVI-141, FCAW-G védőgázas, 
FCAW-S önvédő), szerver számítógépet telepített oktatói szoft-
verrel, hegesztő asztalt és munkadarabokat, ipari forgószéket és 
egy tároló koffert. A szimulátor beüzemelésére és a használatá-
nak oktatására április 6-án került sor.

Tálentumom megőriztem, 
gyarapítottam

Vámospércs Városi Önkormányzat 2022-ben is kitüntető 
díjak adományozásával kívánja méltó módon kifejezésre jut-
tatni elismerését a helyi közösség kiemelkedő személyiségei 
számára. A kitüntető díjak adományozása a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik. A határozatot minősített többséggel kell 
meghozni. A díjak adományozására javaslatot tehetnek: a kép-
viselő-testület tagjai, a képviselő-testület bizottságai, az önkor-
mányzati intézmények vezetői, a városban működő társadalmi 
és gazdálkodó szervezetek. Minden lakónkat arra bíztatunk, 
hogy a javaslattevő joggal rendelkező személyeken keresztül 
minél több érdemes személyt nomináljanak. A javaslattételt 
az adományozást megelőzően legalább 15 nappal a polgár-
mesternek kell megküldeni, aki azokat a képviselő-testület elé 
terjeszti az illetékes bizottságok véleményével együtt. Díjak az 
alábbi kategóriákban adományozhatók: Vámospércs Városért 
Kitüntető Díj; Vámospércs Oktatásügyéért Díj; Vámospércs 
Sportjáért Díj; Vámospércs Egészségügyéért Díj; Vámospércs 
Közművelődéséért Díj; Vámospércs Kiemelkedő Vállalkozója 
Díj; Vámospércs Reménysége Díj; Vámospércs Közszolgálatá-
ért Díj.

Fogászati Centrum nyílt Vámospércsen!

Március közepén nyílt meg városunkban a Vámospércsi Fo-
gászati Centrum, ami alapellátási szolgáltatásokat nyújt magán 
fogászati keretek közt, a Kossuth utca 37. szám alatt. A Fogászati 
Centrum céljairól, működéséről Dr. Fülöp Ildikó főorvos tájé-
koztatja olvasóinkat: „Célunk, hogy hatékony, gyors ellátást biz-
tosítsunk, magas színvonalú, a legkorszerűbb technikai vívmá-
nyokat felhasználó fogorvosi eszközökkel. Szolgáltatásaink kö-
rébe beletartozik a konzerváló fogászat, a különböző protetikai 
eljárások, gyermekfogászat, klinikai higiénikus tevékenység. 
Szeretnénk még ebben az évben esztétikai és szájsebészeti te-
vékenységgel is bővíteni szolgáltatásaink körét.” Dr. Fülöp Ildi-
kó fog- és szájbetegségek, továbbá gyermekfogászat szakvizsgá-
val is rendelkezik. Nevével a színvonalas, hatékony ellátás és a 
betegekkel való türelmes, segítő viselkedés kapcsolódik össze. 
Ismeri és használja a legújabb fogászati technikákat, nagyon jól 
ért a nyugtalan, félős páciensekhez, a keze alatt a páciensek ke-
vesebb kellemetlen élményt élnek át. A rendelő másik oszlopos 
tagja Kemecsei Dóra, vele nagyon sok vámospércsi találkozott 
már, ha személyesen nem is, de a Facebookon vagy telefonon. Ő 
szervezi a rendelő munkáját, fogadja megkereséseket, tájékoz-
tat, és a beteggel egyeztetve állítja össze a kezelések időpontját. 
Munkája elengedhetetlen nemcsak a személyre szabott kezelés-
hez, hanem ahhoz is, hogy a pácienseink, egyeztetett időpontra 
érkezve, minél kevesebb várakozásra kényszerüljenek. Az igé-
nyes fogorvoslás elválaszthatatlan a fejlett technikai eszközök és 
anyagok használatától. „Rendelőnkben új és korszerű fogorvosi 
szék található, ami az ergonomikus kialakításnak köszönhetően 
megkönnyíti az orvos és asszisztens számára pácienshez való 
könnyű hozzáférést, aki ugyanakkor kényelmesebb, természetes 
helyzetben van a kezelés alatt. A gyors állapotfelmérést digitális 
panoráma és intraorális röntgen biztosítja. Ezek nagy felbontá-
sú, igen pontos diagnosztikát lehetővé tevő felvételeket tudnak 
készíteni, az eredmény pedig azonnal megjelenik a monitoron. 
A fogászati anyagokat nemzetközileg elismert fogászati anyago-
kat gyártó német cég magyarországi képviselőjétől szerezzük 
be, betegeink kérhetik a legmodernebb fájdalommentes érzés-
telenítést is” – folytatja Fülöp doktornő. A Fogorvosi Centrum 
otthonos, családias hangulatú váróval rendelkezik, személyre 
szabott kezelési tervet, gyors és hatékony ellátást biztosít. A 
rendelő filozófiája prevenciós alapokon nyugszik: nem csak a 
meglevő problémákat kell orvosolni, hanem meg is kell előzni 
őket. Ezért nagy súlyt fektetnek arra, hogy a mostani felnőttek 
és a gyermekből felnőtté váló nemzedék is ne rettegve, hanem 
bizalommal tekintsen a fogorvosára. Ennek megfelelően felvi-
lágosító, szakami információs tevékenységet is szeretnének 
végezni a közeli jövőben. „Hogy miért Vámospércsre esett a 
választásunk? Több oka is van, egyik, hogy a férjem itt nőtt fel. 
S bár közös életünk Debrecenben indult, oda kötött bennün-
ket a munkánk, a kapcsolatot a településsel nemcsak a család, 
hanem a Vámospércsi Művésztelep is jelentette, hiszen férjem, 
Nagy Sándor Zoltán a telep egyik alapítója. Az érzelmieken túl 
a választást megkönnyítette az, hogy a környező településeken 
nincs magán fogorvosi rendelő, sok kezelésért, vizsgálatért 
Debrecenbe kellett utazni. Úgy gondoljuk, hogy olyan hiánypót-
ló szolgáltatást tudunk nyújtani, ami nemcsak a vámospércsi, 
hanem a környékbeli emberek életét kényelmesebé teszi” – 
osztotta meg velünk gondolatait Dr. Fülöp Ildikó. A Fogászati 
Centrum elérhetőségei: 06-30-182-0233, honlap: vpfc.hu

Tisztelt Vámospércsiek!

Debreceni Vízmű Zrt. vámospércsi információs irodá-
jának nyitvatartási ideje megváltozik! Ezentúl a hónap 
első keddi napján 8 és 16 óra között várják az ügyfe-
leket. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, úgy 
a második keddi napon. Az információs iroda hely-
színe: 4287 Vámospércs, Béke u. 1., a Polgármesteri 
Hivatal épülete.



Németh Jánosné, so-
kunk kedves Julikája, hosz-
szú időn keresztül vezette a 
Vámospércsi Óvodát és Mini 
Bölcsődét. Interjúnkban sze-
retett intézményéről, vezetői 
céljairól és az első nyugdíjas 
hónapokról kérdeztük.

Vámospércsi Hírek: 
Komoly szakmai életút áll 
Ön mögött, és az irányítása 
alatt töretlenül fejlődött a 
vámospércsi óvoda, nagyon 
sok vámospércsi gyermek és 
szülő szeretetét, tiszteletét ki-
érdemelte. Hogyan teltek a 
nyugdíjba vonulását megelő-
ző hetek, hónapok? A tudása 
átadása mellett talán a bú-
csúzás érzései is előtérbe ke-
rültek.

Németh Jánosné: Való-
ban, annak ellenére, hogy sa-
ját elhatározásomból éltem 
a nők 40 éves szolgálati idő 
letöltése utáni nyugdíjazási 
lehetőséggel, az utolsó mun-
kával töltött hónapokban már 
egyre gyakrabban tört rám az 
a fájdalmas érzés, hogy lassan 
elbúcsúzom. Azt hiszem, so-
kan átélik ezt az érzést, külö-
nösen azok, akik szinte egész 
életüket olyan helyen töltöt-
ték, ami számukra nem „csak” 
egy munkahelyet, hanem 
második otthont jelentett. 
Számomra az óvoda mindig 
különleges, varázslatos he-
lyet jelentett, ha beléptem azt 
éreztem, hogy ide tartozom, 
jó helyen vagyok. Akármilyen 
problémám volt, ha végig jár-
tam a csoportokat a gyerekek 
kedves megjegyzései, szere-
tetük segített átlendíteni a 
nehéz helyzeteken is. Ez egy 
nagy változás az életemben, 
gondolatban az óvoda mindig 
hozzám fog tartozni.

Vámospércsi Hírek: Me-
lyek voltak azok a fejlesztések, 
amelyekre a legbüszkébb? 

Németh Jánosné: Ha vé-
giggondolom, hogy mi min-
den történt intézményünk-
ben, ami szebbé, élhetőbbé, 
modernebbé tette, azt hiszem 
elmondhatom, hogy minden-
re büszke vagyok. Minden el-
készült fejlesztésnek nagyon 
örültünk a kolléganőimmel, és 
természetesen a gyerekekkel 
együtt. Igyekeztünk minden 
lehetőséget kihasználni, hogy 
kis óvodásaink minél szebb, 
otthonosabb, barátságosabb 
környezetben éljék minden-
napjaikat. A gyerekek harmo-
nikus fejlődését a környezet 
is nagyban befolyásolja. Ehhez 
persze szükség volt arra is, 
hogy a fenntartó önkormány-
zattól minden segítséget, tá-
mogatást megkapjunk, akik 
szintén fontosnak tartották 
ezt, és ennek érdekében min-
den lehetőséget kihasználtak, 
hogy folyamatosan szépül-
jön, korszerűsödjön óvodánk. 
Csak néhány dolgot kiragadva: 
megtörtént az udvari játék-
eszközök teljes cseréje, a régi 
épületszárny mosdóinak fel-
újítása, a nyílászárók cseréje, 
sószoba kialakítása, eszközök, 
berendezések cseréje, energe-
tikai korszerűsítés. Elkészült a 
mini bölcsőde, a játszóudva-
ron új kerítés szolgálja a gyere-
kek biztonságát.

Vámospércsi Hírek: 
Mennyire igényelt „más em-
bert”, más szerepet, más kom-
petenciákat az óvónői és az 
intézményvezetői munka?

Németh Jánosné: Gyere-
kek nevelése nagyon szép és 
felelősségteljes feladat. Hálás 
vagyok a sorsnak, hogy azt a 
hivatást gyakorolhattam, ami 

– mindig, minden nehézsége 
ellenére – örömet okozott szá-
momra. Szívügyemnek tartot-
tam, hogy a rám bízott gyere-
kek biztonságban, szeretetben 
nevelkedjenek, biztosított le-
gyen zavartalan fejlődésük. Tö-
rekedtem arra, hogy minden 
gyerek egyenlő eséllyel vegyen 
részt a nevelésben, kapjanak 
lehetőséget azok a gyerekek 
is, akik otthoni környezetük, 
családi indíttatásuk miatt hát-
rányt szenvedtek. Amikor en-
nek az intézménynek a veze-
tője lettem, igyekeztem olyan 
ember maradni, mint amilyen 
előtte voltam. Ami változott, 
hogy a felelősségem még in-
kább kiterjedt, mind emberi, 
mind szakmai vonatkozásban. 
Átéreztem, hogy minden dön-
tésemnek következménye 
lehet, ami befolyásolhatja a 
gyerekek, szülők, munkatársak 
sorsát, jó érzését, boldogulá-
sát. Mindez komoly kihívást je-
lentett számomra. Nem biztos, 
hogy minden problémát mara-
déktalanul sikerült megoldani, 
de mindig erős akarattal, hittel 
arra törekedtem, hogy amire a 
gyerekeknek szükségük van az 
egészséges fejlődésükhöz, ab-
ban itt részesüljenek.

Vámospércsi Hírek: Jó a 
vámospércsi óvoda légköre, 
atmoszférája, érezhető, hogy 
a munkatársak igazi közössé-
get alkotnak. Ön vezetőként e 
közösség kovásza és kovácsa 
is volt. Mik azok az emberi és 
szakmai alapelvek, amelyeket 
érvényesített?

Németh Jánosné: A veze-
tői munka nem egyszemélyi 
vállalás. Minden, amit elértünk 
egy összehangolt csapatmunka 
eredménye volt. Ebbe beletar-
tozott mindenki, aki azon dol-
gozott, hogy a nevelőmunkánk 
hatékony legyen. Nagyon sokat 

köszönhetek a vezető társaim-
nak, akik a legnehezebb hely-
zetekben is mellettem álltak, 
támogattak. Mindig azt érez-
tem, hogy egy igazi család va-
gyunk, aggódtunk egymásért, 
segítettük egymást, örültünk a 
másik sikerének. Persze, mint 
minden családban, voltak vi-
ták, nézeteltérések is, de ezek 
eredményes kezelése is segí-
tette munkánk sikerét. Fon-
tosnak tartottam, hogy amit 
elvárok munkatársaimtól, az 
magamra nézve is kötelező. 
Igyekeztem világos vezetői el-
várásokat közvetíteni kollégá-
im felé, fontosnak tartottam a 
bizalmi kapcsolat kialakítását, 
az együttgondolkodás érvé-
nyesítését, és úgy érzem, hogy 
ez sikerült is. Soha nem hara-
gudtam, ha valakinek más volt 
a véleménye, mindig meghall-
gattam azt, és kész voltam akár 
saját döntésemet is felülvizs-
gálni. Mindig számítottam kol-
légáim ötleteire, akik töretlen 
lelkesedéssel, elhivatottsággal 
rendelkeznek, bármikor szá-
míthattam rájuk.

Vámospércsi Hírek: Mik 
a legmaradandóbb emlékei, 
akár az intézményvezetői 
időszakot illetően, akár a kol-
légák, ünnepek, gyermekek 
vonatkozásában?

Németh Jánosné: Renge-
teg szép emléket őrzök, amik 
végig fognak kísérni egész éle-
temen. Számtalan kedves törté-
netre, a gyermeki nyelv jelleg-
zetes szóhasználatából adódó 
humoros elszólásokra emlék-
szem, amik gyakran megmoso-
lyogtatnak. Eszembe jut példá-
ul az a kisfiú, aki elhatározta, 
hogy feleségül vesz, de megne-
hezítette döntését, hogy Andi 
doktor néni is tetszett neki, 
és vele kapcsolatban is voltak 
ilyen szándékai. Nem tudott 

dönteni, így aztán mindketten 
lemaradtunk a nagy esemény-
ről. Másik aranyos történet, 
amikor az ebédhez leülve vet-
tem észre, hogy az egyik kisfiú 
nincs a helyén. Kétségbeesve 
kerestem mindenütt, amikor 
az öltözőszekrény függönyét 
elhúzva hatalmas barna szem-
párral találkozott a tekintetem, 
ahogy a szekrénybe kuporod-
va várta, hogy mikor találok 
rá.  Nevetve állapította meg: 
„megtajáltál óvónéni”. Feled-
hetetlenek a közös kirándu-
lások, versenyeken a zsákban 
futás, közlekedési napok, ku-
tyás bemutatók, a karácsonyi 
készülődések, farsangi beöl-
tözések, a megható ballagási 
ünnepek, szekerezések stb. 
Ezek nem csak a gyerekeknek, 
nekünk felnőtteknek is olyan 
közös élmények voltak, amik-
nek megélése még inkább 
erősítette összetartozásunkat. 
Nagyon jó érzés, amikor ked-
ves mosollyal az arcukon rám 
köszönnek helyes, fiatal gyere-
kek és nevetve megkérdezik, 
hogy ugye, nem tetszik megis-
merni?  Megható amikor régi 
óvodásunk örömmel, büszkén 
íratja be hozzánk a saját gye-
rekét, és elmondja, milyen jó 
volt neki is itt nevelkedni. 

Vámospércsi Hírek: Ho-
gyan telnek a megérdemelt 
nyugdíjas napok? A hétköz-
napok robotja után több ideje 
jut hobbikra, kedvtelésekre? 
Tudom, hogy nagyon fontos 
szerepet tölt be az életében a 
család. 

Németh Jánosné: Az éle-
temben bekövetkezett vál-
tozás legjobb része, hogy a 
családom jobban számíthat 
segítségemre. Örömmel válla-
lom a nagymamai feladatokat, 
több időnk van az önfeledt 
együttlétre, arra, hogy együtt 

rajzoljunk, meséljünk, gondta-
lanul játsszunk, természetesen 
óvodást, csak ezúttal felcserél-
ve a szerepeket, itt én vagyok 
az óvodás gyerek. Szeretek 
olvasni, apró dolgokat varrni, 
kötni. Nagyon szeretek kirán-
dulni, barátainkkal a közeli 
erdőben, amikor időnk enge-
di, hosszú túrákat teszünk. A 
körülöttünk lévő, mindenkit 
érintő nehéz helyzet ellenére 
igyekszem mindenben a szé-
pet, a jót meglátni. Márai Sán-
dor számomra nagyon kedves 
idézete azt gondolom, hogy 
napjainkban nagyon időszerű: 
„És mégis, ma is, így is, örökké 
/ mennyit ad az élet! / Csende-
sen adja, két kézzel a reggelt 
és a délutánt, / az alkonyt és a 
csillagokat, a fák fülledt illatát, 
a folyó zöld hullámát, / egy 
emberi szempár visszfényét, 
a magányt és a lármát! / Meny-
nyit ad, milyen gazdag vagyok, 
milyen megajándékozott, mi-
csoda bőség / minden nap-
szakban, minden pillanatban! 
/ Ajándék ez, csodálatos aján-
dék. / A földig hajolok, úgy kö-
szönöm meg.”

Újra megrendezte két év 
kényszerű szünet után a Haj-
dúvidéki Református Egyház-
megye éves hitmélyítő csendes 
hetét Berekfürdőn, a Megbéké-
lés Házában. A március 28-tól 
április 1-ig tartó konferencián 
összesen több, mint kétszázan 
vettek részt. A szervezőknek a 
témaválasztással az volt a cél-
ja, hogy kiutat mutassanak a 
pandémia és a szomszédos or-
szágban zajló háború okozta 
megpróbáltatásokból. 

A lélek töltődése
Verőfényes napsütés és kel-

lemes tavaszi meleg fogadott 
Berekfürdőn. Kedd délelőtt 
érkeztem meg az ötnapos 
konferenciára, várakozással 
teli lélekkel, melyet mások 
szemében is láttam visszatük-
röződni. Az előadások között 
énektanulás segíti a lelki elmé-
lyülést. Épp a Toborzó című 
ének népzenei dallamától 
zeng a terem, amikor belépek. 
Újonnan érkezettként is egy-
ből érzem: ez a táborozók ked-
vence. A szünetben Forróné 
Kathi Ildikóval beszélgetek, 
aki most először vesz részt a 
csendeshéten. – Úgy éreztem, 
hogy nagy szükségem van erre 
a lelki elcsendesedésre, mert 
elég sok családi konfliktus van 
most nálunk. A népdalkörös 
társaim nagyon buzdítottak, 
hogy jöjjek, így végül hetedma-
gunkkal érkeztünk. Nagy szük-
ségem van most a megbékélés-
re, az útkeresésre, és úgy ér-
zem, itt megkapom! – mondja 
meggyőződéssel a hangjában. 
Mikor arról kérdezem, mi tölti 
fel igazán, kiemeli a légkört, a 
környezetet, a kedves fogadta-
tást: – A szobatársakkal példá-
ul úgy soroltak össze minket, 
hogy nem is ismertük egymást, 
de azért még éjszaka egy óra-
kor beszélgettünk – mondja 
nevetve. – Ez tisztítja az ember 
lelkét. Annyi mindenről lehet 
beszélgetni, és nekem ez na-
gyon hiányzik, mert egyedül 
élek. Épp tíz éve halt meg a 

férjem. Nagyon tetszenek az 
előadások is, az énektanulás 
pedig a legjobb rész az egész-
ben – mondja szintén nevetve. 
Ildikó még most ismerkedik a 
nyugdíjas élettel, október el-
sején vonult nyugállományba. 
Mint mondja, eddig nem járt 
templomba: – Nem nagyon 
jártam templomba, de múlt 
hét csütörtökön részt vettem 
a nyugdíjas bibliaórán. Na-
gyon bensőséges alkalom volt, 
annyira tetszett, hogy ezután 
rendszeresen járni fogok!

Az isteni navigáció
Ildikó példája is mutatja, 

hogy Isten Igéjének üzene-
te nem korhoz kötött. Bár-
kit, bármikor elérhet és a 
csendesnapok segíthetnek 
az üzenetek elmélyítésében. 
Kovács András, a Földesi Re-
formátus Egyházközség lelki-
pásztora aznap délelőtt tartott 
előadást. Mint mondja, Rúth 
könyve olyan aktuális témák-
kal foglalkozik, mint például 
az önazonosság, a migráció 
kérdése, a beilleszkedés, és a 
hitvallástétel. – Ezek ma már 
nem csak felsejlő problémák, 
vagy olyanok, amelyek csak 
kopogtatnak a nyugati társada-
lom és egyház ajtaján, hanem 
a mindennapi életben már 
jelen vannak – hangsúlyoz-
za, majd hozzáteszi: – A kulcs 
mindezekben az Ige. Ezeket a 
gondokat, problémákat csak 
úgy tudja kezelni az ember, 
ha az Ige talaján áll, a mentén 
indul el. Nem indulatból, nem 
kirekesztéssel vagy teljes el-
határolódással szemléli, vagy 
próbálja meg kezelni – taglalja 
Kovács András. Ottjártamkor 
két fiatal lelkipásztor is szol-
gált a csendeshéten. Bohus 
Csaba, a Nyíracsádi Reformá-
tus Egyházközség beosztott 
lelkipásztora áhítatában Máté 
evangéliuma alapján beszélt 
az útkeresésről, azaz az isteni 
navigációról. – Arra a gondo-
latmenetre építettem fel a szol-
gálatomat, hogy az életben van 

egy GPS-eszünk, amely maga 
az Isten. Ő vezet bennünket. A 
telefonos GPS időnként nem a 
megfelelő irányba tereli az em-
bert, emiatt gyakran vissza kell 
forduljunk, lemerül a készülék 
vagy épp nincs térerőnk. Va-
gyis nem megbízható. De az 
Isteni GPS, az isteni navigáció 
folyamatosan jelen van éle-
tünkben, és mindig megbízha-
tóan vezet bennünket. Ezt nem 
szabad elfelejtenünk – emeli ki 
Bohus Csaba. A csendeshéten 
megélhető és megtapasztalha-
tó közösség erejére, fontossá-
gára is rákérdezek. – A közös-
ség egy összetartó erő. Maga a 
hit csakis közösségben élhető 
meg. Ezért fontos szerintem, 
hogy az egy egyházmegyéhez 
tartozók is tudjanak a gyakor-
latban is egy közösséget alkot-
ni. Fontos, hogy megismerjük 
egymást, hiszen egymás hite 
által is épülhetünk. Fontosak 
az élmények és a tapasztalatok, 
hogy megosszuk egymással 
keresztyén életünket – vallja a 
fiatal lelkipásztor. Simon Má-
tyás, a Biharnagybajomi Refor-
mátus Egyházközség beosztott 
lelkipásztora, Kiút a fogságból, 
Mózes idején címmel tartott 
előadást. – Elsősorban Mózes 
második könyve alapján vizs-
gáltuk meg az útkeresés le-
hetőségeit. Elemeztük Mózes 
édesanyjának az útkeresését, 
aki a halál fogságából keresett 
kiutat. Megnéztük Mózesnek 
az útkeresését, aki az életcél el-
vesztése okozta céltalanságból 
keresett kiutat, és megnéztük 
a nép életét, aki a lelki fogság-
ból, a kicsinyhitűségből, az 
Istennel szembeni bizalmat-
lanság fogságából keresett 
kiutat. A lényeg mindig egy: 
az útkeresés Isten nélkül nem 
megy, nélküle ez lehetetlen az 
embernek. Az Istennel viszont 
minden lehetséges!

Református közösséghez 
tartozni

Nem lankad a jelenlévők-
ben a kíváncsiság és a vágy a 

lelki tartalmak befogadására. 
Az előadások szünetében kis 
csoportokat alkotva beszél-
getnek a hallottakról, hogy 
minél inkább elmélyüljön az 
üzenetet. Talán ebből is lát-
szik, milyen nagy szüksége 
volt ennek a közösségnek a ta-
lálkozásra, a két éves kihagyás 
után. Az idei így az új ciklus 
első csendeshete a Hajdúvidé-
ken. Őz Lajos, a Hajdúvidéki 
Református Egyházmegye es-
perese is kiemelte az alkalom 
fontosságát: – Hosszú évtize-
dekre visszanyúló hagyomá-
nya van a hitmélyítő csendes 
hétnek az egyházmegyében. 
Sajnos az elmúlt időszakban 
a pandémia miatt több évben 
is elmaradt. Komor Csaba 
nagytiszteletű úrral egyeztet-
ve – aki az egyházmegyében 
a missziói feladatokat látja 
el – alkottuk meg a 2022-es 
esztendőben a hitmélyítő al-
kalom fő vonulatát, melynek 
irányvonala: Kívül harc, ben-
nem félelem. Úgy gondoljuk 
ezt megalapozta az elmúlt két 
év gyötrelme, a pandémia, az 
el-, be- és kizárkózás, sokszor 
a gyülekezetekben a teljes 
elmaradás. Ebből szerettünk 
volna egy kiutat mutatni, és 
abból, amivel sajnos az elmúlt 
hónapban a világ szembesül, 
hogy a közvetlen közelünk-
ben háború tört 
ki, Ukrajnában. Így 
még inkább igaz: 
Kívül harc, ben-
nem félelem. Ez a 
kettősség motivált 
bennünket, és azt 
a munkaköri csa-
patot, akikkel kö-
zösen megalkottuk 
a hét gondolatait. 
Az első napon a 
bezárkózásról volt 
szó, amelyben vol-
tunk, és amelyben 
sokan még mindig 
vannak, majd kö-
vetkezik az elin-
dulás, útkeresés, a 
fény, amikor a meg-

oldások lehetőségeit tárja 
elénk a józsefi történetből 
Pál apostol, a Damaszkuszi 
történésekben. A mai felgyor-
sult világban nagyon sokan 
elfordulnak az élő Istentől, a 
gyülekezeti közösségektől, és 
azt is meg kell vallani, hogy a 
pandémiának már most látha-
tó egy olyan fájdalmas követ-
kezménye, hogy sok gyüleke-
zetben a közösségek oszlopa-
it, régi alapjait veszítettük el. 
Átlagosan körülbelül 20%-al 
csökkent a gyülekezetek lét-
száma. Éppen ezért nagy a 
hangsúly a megmaradáson. 
A csütörtöki nap arról szól, 
hogyan tudunk megmaradni 
ebben a világban, a háború 
árnyékában, hogyan tudunk 
megmaradni, mint gyüleke-
zet, a covid gyötrelmében, 
amikor mindannyian átéltük 
a templomok bezárását. A 
megmaradásunkat jelenti, 
hogy visszataláljunk az Isten 
házába, a közösségbe. Min-
den egyes nap egymásra épül, 
amelyek, az esti evangelizáci-
ós alkalmakban csúcsosod-
nak ki, az utolsó napon pedig 
egy úrvacsorás testvéri közös-
ségben tudunk együtt lenni. 
Hálát adunk azért, hogy ilyen 
sokan eljöttek. A szívek és a 
lelkek kiéheztek erre a közös 
református élményre. Fontos 

az utolsó nap igei gondola-
ta az úrvacsora előtt: Fogadj 
el Jézusom! Ezzel engedjük 
gyülekezetikbe, otthonaikba 
a résztvevőket, hogy vigyék el 
ennek áldásait, csodáját, építő 
valóságát, azt a megoldást és 
megmaradást, amelynek min-
den református keresztyén 
embernek a Kárpát-meden-
cében ott kell, hogy legyen a 
szívében, ott éljen a lelkében. 
Mi magunk pedig legyünk 
személyesen buzdítói annak, 
hogy minél többen elfogad-
ják Jézust személyes megvál-
tójuknak! Rövid ittlétem után 
én magam is feltöltődve és 
lélekben megerősödve indu-
lok haza a csendeshétről. Az 
alkalom szerepe és funkciója, 
hogy megerősítsék a közössé-
gi élményen át, hogy milyen 
csodás a Hajdúvidéken refor-
mátus közösséghez tartozni. 
Ahogyan Őz Lajos esperes 
mondja búcsúzáskor: fontos, 
hogy beoltsák a következő fel-
növekvő nemzedék szívébe 
és lelkébe az Isten szeretetét. 
E percben úgy tűnik, az alka-
lom eléri célját: a nyugalom 
szigete most Berekfürdő, ahol 
elégedett és békés embereket 
látni mindenhol.

Komorné Csernáth 
Erzsébet

„Kívül harc, bennem félelem” – hitmélyítő konferencián a vámospércsi gyülekezet

„Gyerekek nevelése nagyon szép és felelősségteljes feladat”



„Ott vagyok honn” címmel 
országos ex libris-pályázatot 
hirdet Petőfi Sándor születé-
se bicentenáriumához kap-
csolódva Vámospércs Városi 
Önkormányzat és a Pircsike 
Vámospércsi Közművelődési 
Egyesület. Pályázóink figyelmét 
ezúttal Petőfi és az alföld kap-
csolatára szeretnénk irányítani. 
Úgy gondoljuk, az ex libris mű-
faja alkalmas lehet arra, hogy Pe-

tőfi különböző arcait, benne az 
alföld szerelmesét, kellő kreati-
vitással, vizuális leleményesség-
gel, jelenítse meg. A versenyt 
két kategóriában hirdetjük meg 
(1) diákok 18 éves korig; 2) 
amatőr és képzett művészek). 
Minden pályázó maximum há-
rom alkotással jelentkezhet, az 
alkotások mérete ne haladja 
meg a 15x15 cm-t. A pályázók 
a művek hátoldalán tűntessék 

fel a kép adatait (cím, technika, 
méret) és saját elérhetőségeiket 
(név, postacím, e-mail cím, diá-
kok esetében továbbá az iskola 
és a felkészítő neve). Az ex lib-
riseket Vámospércs Városi Ön-
kormányzat postacímére (4287 
Vámospércs, Béke utca 1.) kér-
jük elküldeni, a borítékra írják 
rá: „Petőfi200 – Ex libris pá-
lyázat”. Beküldési határidő: 
2022. szeptember 30.

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

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

Április 9-én, szombaton köl-
tészet napi forgatag töltötte 
meg a Vámospércsi Művelődési 
Házat és a Térey János Könyvtá-
rat. A közelmúltban átadott in-
tézményben délelőtt 10 órakor 
vette kezdetét a városi szavaló-
verseny, amelyre óvodásoktól 
szépkorúakig sok verskedvelőt 
vártak idén is a szervezők. A 
nevezők száma (mintegy 60 fő) 
minden várakozást felülmúlt. 
A legifjabb induló, az óvodás 
Nagy Barbara megilletődöttség 
nélkül szavalta el József Attila 
Mama című versét a verseny-
zőktől, szülőktől, pedagógusok-
tól, érdeklődőktől megtelt szín-
házteremben. A zsűriben foglalt 
helyet a világ számos színpadán 
fellépő Dánielfy Zsolt, Jászai 
Mari-díjas színművész is. Leg-
többen az első és a második év-
folyamból képviseltették magu-
kat, de nagy örömünkre a 7. és a 
8. évfolyam is delegált – nem is 
akármilyen! – szavalókat. Külön 
öröm volt, hogy soka választot-
tak verset az idén jubiláló két 
poéta, Petőfi Sándor és Nemes 
Nagy Ágnes munkái közül. A 
zsűri hosszas tanakodás után a 
következő eredményeket jelen-
tette be. Különdíjban részesült 
Nagy Barbara. Az 1. évfolyamo-
sok között első helyezést ért 
el Németh Liliána, második 
helyezést Trencsényi Lujza, 
harmadik helyezést Korcsmá-
ros Levente. A második évfo-
lyamon Tunyogdi Gergő Zoltán 
vitte a prímet, őt követte Szabó 
Milán és Fábián 
Kolos szavalata. 
Összevont 2-4-5-6. 
évfolyamon Gém 
Anna aratott si-
kert Balogh Réka 
és Paluska Anna 
előtt. Összevont 7 
és 8. évfolyamon 
rendkívül színvo-
nalas szavalatok-
kal örvendeztet-
tek meg minket a 
versenyzők. Első 

helyezésben részesült Kertész 
Kinga, másodikban Lakatos 
Balog Anasztázia Zsófia, meg-
osztott harmadikban Baranyi 
Fruzsina és Fekete Nóra Ilona. 
Köszönjük a felkészítő taná-
rok – Dankóné Bicskei Ág-
nes, Gáboriné Plavecz Csilla, 
Gyarmatiné Bereczki Noémi, 
Hamecz Emese Erika, Hetey 
Lajosné, Jankovics Magdolna, 
Ludmanné Németh Mariann, 
Nagy Judit, Ökrösné Kovács 
Gyöngyi, Papné Juhász Tünde, 
Soltész Szilvia, Somogyi Viktória, 
Szabóné Tóth Andrea – és a Mű-
velődési Ház és Könyvtár dolgo-
zóinak a munkáját. Amíg a zsűri 
(Ménes Andrea polgármester, 
Somogyi László alpolgármester, 
Dánielfy Zsolt színművész, Sza-
bó Imola Julianna költő, Korpa 
Tamás költő) a versmondásokat 
mérlegelte és rangsorolta a ver-
senyzők és kísérőik író-olvasó 
találkozón vehettek részt Szabó 
Imola Julianna költővel, képző-
művésszel. A több ízben is Szép 
Magyar Könyv-díjjal kitünte-
tett szerző élvezetesen mesélt 
az írói és illusztrátori munka 
összefonódásáról, kedvenc he-
lyeiről, pályakezdéséről, majd 
röviden bemutatta eddig meg-
jelent könyveit. Az író-olvasó ta-
lálkozót követően Szabó Imola 
Julianna kollázs-foglalkozást is 
tartott a gyerekeknek a Térey 
János Könyvtár oktatószobájá-
ban, vagyis ezen a napon vers 
és kép, irodalom és képzőművé-
szet több szálon is összekapcso-

lódott városunkban. A szombati 
nap egyik fénypontja volt Szabó 
Imola Julianna képadománya. 
„Büszkeséggel tölt el minket, 
hogy az egyik legjobb kortárs 
könyvillusztrátor és szépíró a 
Térey János Könyvtárnak ado-
mányozta öt nagyértékű ké-
pét. Az alkotásokat a könyvtár 
gyermekrészlegében helyezzük 
el állandó jelleggel, így bárki 
megcsodálhatja őket. Büszke 
vagyok arra is, hogy a mai na-
pon is megtapasztalhattam 
gyerekeink ügyességét, okossá-
gát, érzékenységét.” – osztotta 
meg gondolatait Ménes Andrea. 
Ráadásul Vámospércs Városi 
Önkormányzat és a Pircsike 
Vámospércsi Közművelődési 
Egyesület erre az alkalomra idő-
zítette országos ex libris pályá-
zatának kezdetét is. Az elmúlt 
években számos pályamű ér-
kezett a Kárpát-medence min-
den részéből a hajdúvárosba, 
előbb Ady Endre, majd a hatá-
ron túlra került magyar város-
ok emlékezetét megidézve ex 
librisek formájában. 2022-ben 
a Petőfi Emlékévhez kapcso-
lódva a lánglelkű poéta kerül 
fókuszba. A költészet napjához 
való vámospércsi kapcsolódá-
sok sora ezzel nem ért véget. 
Április 11-én Korpa Tamás 
nyitotta meg az országos ren-
dezvényfolyamot a lillafüredi 
József Attila-szobornál, majd a 
Versmaratonon olvasott fel Bu-
dapesten, a Magyar Rádió Már-
ványtermében.

Szavalóverseny, író-olvasó találkozó és kollázsolás 
is volt a Költészet Napján

Szeretettel várjuk mindazon 
kedves lakóinkat, akik úgy dön-
tenek, hogy a munka ünnepét, 
ami egyben Magyarország Eu-
rópai Unióhoz való csatlakozá-
sának napja is, aktív kikapcso-
lódással, két keréken kívánják 
tölteni. A hagyományos május 
elsejei kerékpártúra a Műve-
lődési Ház és Könyvtár előtti 
placcról startol, a hőn áhított 

cél pedig a nyírábrányi határát-
kelő melletti emlékmű lesz, ami 
Magyarország és Románia euró-
pai integrációs szövetségének 
állít mementót. Bízunk benne, 
hogy a hosszú, hideg tél és a 
hűvös tavaszi hetek után kel-
lemes napra virradunk. Annyi 
bizonyos, hogy az összesen 20 
kilométernyi távot a vadonatúj, 
paramétereiben, minőségében, 

színvonalában jelentősen meg-
változott bicikliúton tehetjük 
meg! Jó hír a tekerés szerelme-
seinek, hogy hamarosan elké-
szül a Debrecentől az országha-
tárig kígyózó kerékpárút, ami 
számos sportolási, kirándulási 
és turisztikai lehetőséget nyit 
meg előttünk! Joggal idézhet-
jük Jack Kerouac, amerikai írót: 
„Úton lenni boldogság”.

Majális, két keréken

Kezdhetjük vágni a centit, 
mert vészesen közelít a 2022-
es Hajdú Napok! Városunk 
legnagyobb volumenű, több 
napon átívelő fesztiválját júli-
us 1-2-3-án rendezzük meg. A 
városi díjak átadását követően 
idén is egészestés produkció-
val örvendezteti meg lakosain-
kat és vendégeinket a Nemzeti 

Lovasszínház. A fellépőket 
a Vámospércsi Hírekben fo-
lyamatosan harangozzuk be. 
Ezúttal egy olyan együttes kö-
vetkezik, amely neve hallatá-
ra – reményeink szerint – sok 
emberben idéződnek fel hal-
hatatlan slágerek, megunhatat-
lan dallamok, mindent átjáró 
pozitív életérzés. A Hajdú Na-

pokon fellép ugyanis a Neoton 
Família! 220 felett, Santa 
Maria, Don Quijote, Nyár van, 
Sandokan, Latin szerenád – tu-
lajdonképpen Holnap hajnalig 
tudnánk sorolni a közel 50 éve 
színpadokat belakó formáció 
slágereit. Hosszú, sikerekben 
gazdag út telt el azóta, hogy 
az ős Neoton Kell, hogy várj 
című számával megnyerték a 
Ki mit tud-ot, 1968-ban. Azóta 
számos arany- és platinalemez 
kísérte Csepregi Éváékat, Vég-
vári Ádámékat, akik tiszteletre 
méltó nemzetközi karriert is 
befutottak Nyugat-Németor-
szágban, Spanyolországban, Ar-
gentínában és a Távol-Keleten. 
Japánban például negyvenkét 
állomásos turnét adtak, a 80-as 
évek elején a 100 milliós sziget-
ország legnépszerűbb zeneka-
ri közé emelkedett a Neoton 
Família, ami napjainkban a 
Neoton Família Sztárjai néven 
turnézik. Az együttesnek har-
minc körüli magyar nyelvű és 
tucatnyi angol nyelvű albuma 
jelent meg

Az idei évben, február 26-
27-én, tizenötödik alkalommal 
került megrendezésre a Bocs-
kai Zarándoklat, amely a hajdú 
múlt ápolása és őrzése mellett a 
magyar nemzeti egységet is hi-
vatott szolgálni. A hajdúváros-
okat képviselő küldöttséggel a 
Bocskai István fejedelem életé-
hez és uralkodásához kapcso-
lódó helyszíneket, emlékhelye-
ket kerestük fel a Nagyvárad–
Kolozsvár–Gyulafehérvár–
Nyárádszereda–Nagyenyed–
Nagyvárad útvonalat érintve. 
A 18 főből álló zarándokcsa-
patot Szólláth Tibor, Hajdúná-
nás polgármestere vezette.  A 
résztvevők Hajdúböszörmény, 
Hajdúdorog, Hajdúnánás és 
Vámospércs városaiból érkez-
tek, kiegészülve Meleg Vilmos 
nagyváradi színművésszel és 
Mónus József többszörös világ-
rekorder tradicionális távlövő 
íjásszal. A kétnapos Bocskai 
zarándoklat első állomása Ko-
lozsvár volt, a fejedelem szü-
lőháza (1557. január 1.), amely-
ben a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem rektori 
hivatala működik. Az egyetem 
falain belül Tonk Márton dé-
kán köszöntöt bennünket.  Az 
ünnepély végén elhelyeztük 
koszorúikat az épület földszint-
jén álló Bocskai-mellszobornál 
és a Bocskai-ház külső homlok-

zatán lévő emlékműnél is. A za-
rándoklat következő állomása 
Gyulafehérvárra vezetett, a ró-
mai katolikus székesegyházba. 
Vendéglátónk, László Szabolcs 
plébános régi barátsággal kö-
szöntött minket, méltatva eme 
alkalom fontosságát: „Ez a kö-
zösségi esemény nemcsak egy 
múltidézés, ennél sokkal több. 
A nemzeti identitásunkat erősí-
ti, hiszen nem csak számunkra, 
hanem a határainkon túl élő 
magyarság számára is sokat je-
lentenek, egy közösséggé ková-
csolják nemzetünket. Bocskai 
István a szabadságra, békére 
törekedésével, a hajdúk letele-
pítésével a magyar történelem 
emblematikus alakjává vált. A 
múlt értékei, hagyományai, a 
bennünk élő magyarság épp 
úgy fontos a határon innen és 

túl élők számára egyaránt. Fon-
tos, hogy évszázados tradíció-
inkat ápoljuk és továbbadjuk 
a felnövekvő generációk szá-
mára. A napot Nyárádszeredán, 
Bocskai erdélyi fejedelemmé 
választásának helyszínén zár-
tuk. A rövid éjszakát követően, 
hajnalok hajnalán a nagyenyedi 
várnál parkolt le a buszunk. 
Megkoszorúztuk az 1849. január 
8-án lemészárolt magyar mártí-
rok emléktábláját. A zarándok-
lat utolsó momentumaként a 
nagyváradi Partiumi Keresz-
tyén Egyetemen vizitáltunk. 
Meghallgattuk Pálfi József 
rektor köszöntőjét, fejet haj-
tottunk az egyetem belső udva-
rán elhelyezett domborműves 
Bocskai-táblánál. 

Somogyi László Gábor

Óh igen, holnap hajnalig!

Idén végre a hagyományos 
keretek között tartottuk meg 
az óvodai húsvétot. Húsvét a 
tavaszi időszak egyik, ha talán 

nem a legfontosabb ünnep-
köre. Ideje a tavaszi holdtölte 
utáni első vasárnap. Keresz-
tény hagyomány szerint Jézus 

feltámadásának ün-
nepe, ki megváltotta 
az embereket a bűne-
iktől. Húsvét ünnepe 
egybeesik a tavaszi 
napéjegyenlőséggel, 
így a tavasz kezdetét 
is jelenti. Előzetesen 
minden csoportban 
a gyerekek szorgos 
kezei alatt szépül-
tek a kifújt tojások, 
a kukók, melyek az 
óvoda folyosóján 
kiállított tojásfák-

ra kerültek fel. A különböző 
technikával készült húsvéti 
csodákat a szülők is megcso-
dálhatták, ezzel elősegítve az 
ünnepre hangolódást. Változa-
tos programokkal készültünk 
a gyermekek számára: mozgá-
sos játékok mellett a logikai és 
gondolkodtató tevékenységek, 
nyuszi-simogató, tojáskereső 
játék, botos tojáskergető, tojás-
egyensúlyozó játék, formaazo-
nosító puzzle. A délelőtt végére 
élményekkel gazdagabban és 
feltöltve tértünk vissza a cso-
portszobákba. 

Hagyományőrző 
Munkaközösség

Húsvéti készülődés a Vámospércsi Óvoda és
Mini Bölcsődében

Készülünk a Petőfi-bicentenáriumra!

Saját természeti környeze-
tünk jobb megismerése és érté-
keinek felfedezése arra sarkalta 
Vámospércs Városi Önkormány-
zatot és a Pircsike Vámospércsi 
Közművelődési Egyesületet 
2019-ben, számítva lakóink köz-
reműködésére és segítségére, 
hogy évről évre a Hajdú Portya 
elnevezésű gyalogos teljesít-
ménytúra segítségével bebaran-
goljuk városunk határvidékét. 
Idén immáron a negyedik por-
tyára készülünk! Az eredetileg 
április 30.-ra tervezett időpon-
tot technikai okok miatt május 
21-re (szombat) helyeztük át. 
Akácvirágzó erdők között ezút-
tal a város nyugati és déli részén 
vezet majd az utunk, érintve a 
Hajdúsági Tájvédelmi Körzetet, 
az újlétai borospincét, valamint 
a Filep Lovastanyát. A Portya 9 
órakor startol a Szabadhajdúk 
teréről (főtér). Első alkalommal 
indítunk 3 km-es családi távot. 
Bízunk benne, hogy a 2022-ben 
22 km-esre kalibrált nagy mene-
telés idén is számos érdeklődőt 
vonz majd. Regisztrálni (a je-
lentkező nevének, címének, te-
lefonszámának megadásával és 
a választott túratáv megnevezé-
sével) a vamospercs.kulturalis@
gmail.com címen lehet.

Új időpontban 
a Hajdú Portya!

A 15. Bocskai Zarándoklat

Idén is lesz Az év édesanyja pályázat!
Vámospércs Városi Önkormányzat és a

Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület
hosszú évek óta fontos feladatának tartja, hogy közel

hozza egymáshoz az itt élőket,
ezért szervezünk családbarát programokat, kirándulásokat határon

innen és határon túl, klasszikus közösségi eseményeket, köztük

Az év édesanyja
című fogalmazásíró- és rajzversenyt.

A versenyt két kategóriában (fogalmazás és rajz) és több korcsoportban
(alsós, felsős) hirdetjük meg. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy Te, kedves
pályázó, miért a te édesanyádat tartod a legkülönlegesebbnek a világon.

Pályaművedet elektronikus formában (a fogalmazásokat word
dokumentumként vagy kézirás esetén szkennelve, a rajzokat szkennelve) is
elküldheted a vamospercs.kulturalis@gmail.com címre, vagy személyesen is
leadhatod a Művelődési Ház és Könyvtárban május 16-ig! Eredményt május
22-én, vasárnap „Az év édesanyja” gálaműsoron hirdetünk!


