
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

De jó lesz olvasni idén is 
Az év édesanyja pályázatra 
érkezett fogalmazásokat, el-
merengeni a beküldött rajzo-
kon, grafikákon! Vajon a mai 
gyermekek számára melyek a 
legfontosabb anyai, nagyanyai 
értékek? A családi tűzhely me-
legének óvása? Az élet min-
den területén való helytállás 
ethosza? Ki, és hogyan láttatja 
az édesanyját, milyen portrét 
készít róla írásban és képben? 
Egy-egy pályaműből annyi ér-
dekes szempont, számba vett 
érték olvasható ki, hogy min-

dig örömöt érzek a 
szívemben. Felidé-
zem én is magam-
ban gyermekko-
rom szépséges em-
lékeit, amikor szív-
dobogva vártam az 
anyák napját. Ami-
kor édesanyám és 
nagymamáim felé 
áradó szeretettel 
köszöntem meg 
létemet. 

Felnőtt fejjel is 
minden nap hálát 
adok értük. Milyen 
értékeket közve-
títettek felém?  
Türelmet, önisme-
retet, önkritikát, 
kreativitást! Prob-
lémát megoldani, 
időt jól beosztani, 
észrevenni a cso-

dákat a hétköznapokon, meg-
találni az apró örömöket az 
életben, lelkesedni és lelkesíte-
ni, szívből nevetni és sírni, ön-
feledten játszani, megérteni, 
együtt érezni, kivárni, rugal-
masnak és toleránsnak lenni, 
értően odafigyelni és meghall-
gatni, felelősséget vállalni, el-
engedni…. Azt, hogy ne tagad-
jam le a nehézségeket, hanem 
próbáljam megoldani a prob-
lémákat. Tudjak újrakezdeni! 
Mosolygósan vagy morcosan, 
csüggedten vagy élettel telve, 
de lelkesen, újult erővel.

Közeleg Az év édesanyja 
gála, mindjárt itt van május 22.! 
Tudom, idén is izgatott várako-
zást látok majd a gyermekarco-
kon, és szeretettel teli büszke-
séget az anyákén, nagymamá-
kén, dédmamákén. Isten éltes-
se az életet adókat, és az életre 
tanítókat! Hiszen nem elég 
életet adni, meg is kell tanítani 
az életet élni, sőt az életet élet-
tel telin élni az utódokat. Nagy 
a szülők, különösen pedig az 
anyák felelőssége! Hiszen az 
anya-gyermek kapcsolat min-
den más emberi kapcsolatnak 
ősmintája. Ebben a kapcsolat-
ban megtanuljuk, hogy meny-
nyire lehet bízni a másik sze-
mélyben, mennyire vagyunk 
szerethetőek és értékesek. Na-
gyon fontos, hogy az anya ho-
gyan reagál gyermeke testi-lelki 
szükségleteire. Amennyiben az 
édesanya odafigyel a gyerme-
ke jelzéseire, akkor a gyermek 
azt tanulja meg, hogy érdemes 
megszólítani a világot, mert az 
válaszol rá és sokkal nagyobb 
a valószínűsége annak, hogy 
a későbbiekben is kíváncsi, 
kérdező, a világ felé pozitívan 
viszonyuló felnőtté válik. A 
legfontosabb, hogy egy gyerek 
mindig tudja, akkor is szeretik 
őt, ha nem tökéletes, és hogy 
ezen képes javítani. Ez olyan 
bizalom a felnőtt részéről, amit 
minden korú gyerek megérez. 
Hogy hisznek benne. Tévedhet 

és hibázhat. Nem kell tökéle-
tesnek lennie. A világ sem az. 
A világ sem mindig békés… 
sajnos a február vége óta dúló 
háború ezt ismét nyilvánvalóvá 
tette számunkra. Pedig – két-
ségünk se legyen! – a világon 
minden édesanya békét akar, 
de ez nem mindenkinek adatik 
meg. Anyák napján gondoljunk 
most a háború elől menekülő 
és a háborút elszenvedő édes-
anyákra. Gondolunk azokra a 
szeretteinkre is, akik már nin-
csenek köztünk, azokra, akik 
velünk vannak, és azokra, akik 
egyszer majd anyává lesznek.

Önkormányzati küldeté-
sünknek tartom, hogy olyan 
közösséget építsünk, ahol 
biztonságban tudhatjuk a 
gyermekeinket. Ahol megvéd-
hetjük az anyákat, időseinket, 
elesettjeinket. Ahol a közösség 
egymást támogató ereje meg-
bonthatatlan. Ahol van lehető-
ség tanulni, nevelni, kikapcso-
lódni, egészségben megélni az 
életünket. Hiszem, hogy a ma-
gyar kormány minden eddigi-
től segítőbb családpolitikája 
– benne városunk szociális 
rendeletével, fejlesztési tervei-
vel – ezt a célt szolgálja. Anyák 
napi ünneplésünk legyen hát 
a szeretetünk, köszönetünk, 
megbecsülésünk kifejezése.

Ménes Andrea
polgármester

Összetartozunk Díj harmadszor!
Harmadik alkalommal ke-

rül átadásra a Vámospércs és 
Szilágybagos önkormányzatai 
által 2019-ben alapított Össze-
tartozunk Díj, június 4-én, ezút-
tal városunkban. A díj küldetés-
nyilatkozata szerint az elisme-
résben évente egy anyaországi 
vagy határon túli személyiség 
részesülhet, aki kimagasló szak-
mai, közéleti, tudományos vagy 
művészeti eredményei mellett 

példamutató közösségi mun-
kát is végez, kiemelt tekintettel 
a testvértelepülési kapcsolat 
ápolására. Az Összetartozunk 
Díj első kitüntetettje Lukács 
József, a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület volt 
püspökhelyettese, Szilágybagos 
díszpolgára volt 2020-ban. 
2021-ben Ménes Andrea, Arany 
Érdemkereszttel kitüntetett 
településvezető, városunk pol-

gármestere érdemelte ki a díjat. 
„Június 4-én, az 1920-as trianoni 
békediktátum évfordulóján a 
veszteségre és a szétszakított 
országra való emlékezés mellett 
egyre inkább az összefogás, az 
egységkovácsolás, a közösség-
építés feladatára kell összponto-
sítanunk! Ennek az élethosszig 
tartó küldetésnek egyik szimbo-
likus kifejeződése az Összetar-
tozunk Díj. Az átadóünnepség-

nek idén városunk ad otthont, 
szeretettel várjuk bagosi bará-
tainkat. Annyit elárulhatok, a 
kuratórium már döntött az idei 
díjazott személyéről. A magasz-
tos pillanatokat a Mandala Dal-
színház produkciója teszi még 
emelkedettebbé. Az eseményre 
szeretettel várunk minden ér-
deklődőt” – fogalmazott sajtó-
közleményében Ménes Andrea 
polgármester.

Nevet kap a galériánk
Május 20-án, 18 órakor 

tartjuk a Művelődési Ház és 
Könyvtár időszaki kiállítóte-
rének, a Fátyol Zoltán Galé-
riának a névadó ünnepségét, 
amire szeretettel várunk min-
den képzőművészeti iránt 
érdeklődő vámospércsit. Tud-
valevő, hogy az intézmény egy 
másik alegysége, a könyvtár, 
március 4-én ünnepélyes ke-
retek között vette fel Térey Já-
nos költő nevét. „Szeretnénk 
átlelkesíteni az újjávarázsolt 
teret. Tudjuk azt, hogy egy 
intézmény rangját, méltósá-
gát nem csupán a neki ott-
hont adó épület milyensége 
szabja meg, hanem mindaz, 
ami a falai között történik. És 
természetesen azoknak a sze-
mélyiségeknek a kisugárzó 
erejéről sem feledkezhetünk 
meg, akiket egy-egy területen 
(helyi), akár intézményi pél-
daképként is tisztelhetünk. 
Úgy gondolom, hogy közössé-
günk ezzel a nemes gesztussal 

régi adósságát rója le Fátyol 
Zoltán munkássága előtt, aki 
30 éve töretlenül szervezi a 
Vámospércsi Művésztelep és 
Grafikai Műhely nyári kurzu-
sait, közben országosan jegy-
zett festőművészt és főiskolai 
művésztanárt is tisztelhetünk 
benne. Intézményünknek 
meg kell próbálkoznia, hogy 
a névadókhoz, ez pedig sok 
jót ígér a település lakóinak. 
Elsősorban modern, színvo-
nalas, családbarát, generáci-
ósan nyitott közművelődést” 
– fogalmazott Ménes Andrea 
polgármester. 

Ötven éve nyílt meg az első 
kiállítása

Fátyol Zoltán Csokonai- 
és Holló László-díjas festő-
művész 1954-ben született 
Vámospércsen. Édesapja ma-
tematika-fizika szakos tanár-
ként, majd igazgató-helyettes-
ként dolgozott településünk 

iskolájában, édesanyja a köz-
ségháza adóügyi csoportjá-
ban tevékenykedett. A helyi 
általános iskola elvégzése 
után Fátyol Zoltán a debrece-
ni Medgyessy Ferenc Képző-
művészeti Körben folytatott 
stúdiumokat, majd 1976-ban 
szerzett rajz-matematika sza-
kos diplomát az egri tanár-
képző főiskolán, később el-
végezte a Debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetem nép-
rajz szakát is. Nyugdíjazásáig 
a Debreceni Református Hit-
tudományi Egyetem művész-
tanára volt. Felesége Kányási 
Holb Margit Ferenczy Noémi-
díjas iparművész, gyermeke-
ik: Fátyol Viola fotóművész és 
Horváth Nándor középiskolai 
tanár.

Fátyol Zoltán 1972 óta folya-
matosan vesz részt egyéni és 
csoportos kiállításokon. Mű-
veit bemutatták – többek kö-
zött – a Műcsarnokban, deb-
receni Kölcsey Központban, 

a szegedi Reök-palotában, a 
Miskolci Galériában, a nagy-
váradi Partiumi Keresztyén 
Egyetemen, a szekszárdi Mű-
vészetek Házában, a győri 
Nyugat-Magyarországi Egye-
temen, a debreceni Sesztina 
Galériában; Balmazújváros, 
Derecske, Hajdúböszörmény, 
Hajdúnánás, Hajdúszobosz-
ló és Vámospércs kiállító-
helyein. Több nemzetközi 
művészeti intézményben és 
galériában is bemutatkozott 
(Drezda, Essen, Görlitz, Köln, 
Przemysl, Varsó, Neuchatel). 
Tagja a Magyar Alkotóművé-
szek Országos Egyesületének, 
a Magyar Képzőművészek és 
Iparművészek Szövetségének, 
továbbá a Magyar Írószövet-
ségnek is.

Munkásságát számtalan 
szakmai elismerés, díj és ösz-
töndíj fémjelzi, így a Holló 
László-díj (2000), a Csokonai-
díj (2004), MAOE (2004) és 
NKA Ösztöndíj (2004, 2013, 

2016, 2020), valamint az Ezüst 
Négyszög Triennálé Nívódíja 
(Lengyelország, 2012).

Fátyol Zoltán – Pap János 
és Nagy Sándor Zoltán tár-
saságában – 1992-ben szülő-
városában, Vámospércsen 
művésztelepet hozott létre. 
Az immár három évtizedes 
múlttal rendelkező, minden 
év augusztusában megtartott 
Vámospércsi Művésztelep 
és Grafikai Műhely számos 
elismert művésznek biztosít 
nyugodt munkakörülményt 
és a találkozás örömét. A 
Vámospércs Városért-díjjal 
kitüntetett, költőként is jelen-
tős alkotó képeit az archaikus 
jelképek és modern kifeje-
zésmódok, vegyes anyaghasz-
nálat, kontemplatív és filo-
zofikus szemlélet jellemzi. A 
vámospércs környéki tájhoz 
való spirituális viszonyáról a 
következőképpen vall:

„Vámospércsen három 
olyan topográfiai pont van, 

amin állva, úgy érzem, visz-
szafordul, pontosabban: kör-
befordul az idő.” „Valahol 
létezik egy archívum… ahol 
minden történés visszakeres-
hető, minden kihunyt emberi 
érzület és minden erőfeszítés 
valamennyi tárgya…”

Dsida Jenő: Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat! 
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat! 
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel. 
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. 
Áldott teste, lelke csak érettem fárad. 
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 
– itt e földön senki sem szerethet jobban! – 
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, 
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva, 
Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését, 
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! 
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, 
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!



Akik már nincsenek közöttünk:
Nagy József

BodNár attila

lakatos JózsefNé (Balog Mária)

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. április 30-ai állapot szerint

Adózó neve Adószám /
Adóazonosító jel Lakcím Adótartozás

összege/Ft/

Kozáp Sándor 8390520443 4287 Vámospércs, Tulipán utca 23. 81 884
Tóth Szabolcs 8417804080 4287 Vámospércs, Báthori kert 0. 78 045
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. április 30-ai állapot szerint

Gazdasági társaság meg-
nevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft/
 

BOBY-CARP TEAM KFT. 26362162-2-09 4287 Vámospércs, Nagy utca 5. 109 023
FUNDUS 2002 KFT. 12814422-2-09 4287 Vámospércs, 3055/9 hrsz. 212 215

Összesen: 321 238

Óvodánkban 2022. április 22-én rendeztük meg a 
Föld Napja programsorozatunkat. E jeles nap alkalmával 
felhívtuk a figyelmet a Föld természeti környezetének 
megóvására: ne szemeteljünk, szelektíven gyűjtsük a sze-
metet, ne pazaroljuk a vizet és áramot. Legfontosabb fel-
adatunk a mindennapokban is a környezettudatos gon-
dolkodás kialakítása, megerősítése. A családok aktívan 
részt vettek újrahasznosítási programunkban is, hiszen 
a gyerekekkel közösen készíthettek otthon újrahaszno-
sított alapanyagból egy-egy tárgyat. Rendkívül sok és 
igazán kreatív alkotás született, amelyek óvodánk folyo-
sóját díszítették. Változatos programokkal készültünk 
erre a napra: a gyerekek kedvence volt a kincskereső já-
ték, valamint a vízhordó verseny akadálypályával. A kö-
zös virágültetés sem maradt el, ezzel szépítve óvodánk 
környezetét. Ezen kívül pandamacit etettek, szelektíven 
gyűjtöttek szemetet, volt célba dobás, mágnestáblán cso-
portosíthatták mitől vidám és szomorú a Földünk, illetve 
különféle mozgásos játékokban vehettek részt kicsik és 
nagyok. Reméljük, emlékezetes élménnyel gazdagodott 
minden kisgyermek ezen a mozgalmas napon, és hozzá-
segíthettük őket, hogy pozitív érzelmi viszonyuk alakul-
jon ki a természethez.

Az Őzike és a Mókus csoport
óvodapedagógusai

A Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. augusz-
tus 15-től 2022. augusztus 31-ig takarítási és karbantartá-
si munkálatok miatt zárva tart.

Nagy Hajnalka
intézményvezető

Ó v o d A i  h í r e k

Döntött a kormány: 
meghosszabbították az árstopot!

Rövid közösségi videóban jelentette be Orbán Viktor 
miniszterelnök április végén, hogy az élelmiszerekre és az 
üzemanyagokra július 1-jéig meghosszabbítják az árstopot. 
„Egész Európában nőnek az árak, ennek elsődleges oka a há-
ború, és amíg a háborúnak nincs vége, addig az árak növeked-
ni fognak. Ezt azonban nem nézhetjük tétlenül” – mondta 
Orbán Viktor korményfő. Hozzátette: „Ezért alkalmaz a kor-
mány az üzemanyagárak és bizonyos alapvető élelmiszerek 
árai esetén árstopot illetve ársapkát. Ezeknek az intézkedé-
seknek a határideje azonban hamarosan lejár, ezért dönteni 
kellett, hogy mi legyen. A kormány ezért most úgy döntött, 
hogy az üzemanyagok és a korábban kijelölt élelmiszerek te-
kintetében az árkorlátozó intézkedéseket meghosszabbítjuk 
július 1-ig” – mondta a miniszterelnök. A kormány tavaly no-
vember 15-étől az E10-es benzin és a gázolaj literenkénti árát 
480 forintban maximálta a kormány. Eredetileg február 15-ig 
tartott a korlátozás, amit aztán május 15-ig meghosszabbítot-
tak. Februártól pedig bizonyos élelmiszerek (kristálycukor, 
liszt, étolaj, sertéscomb, csirkemell, csirkefarhát, ultramagas 
hőmérsékleten hőkezelt 2,8%-os tej) árát fagyasztotta be a 
kormány 3 hónapra a tavaly október 15-i szinten.

Hatodik éve élen a hajdú-bihari 
rendőrök!

A Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés április 29-ei ülésén Dr. 
Gyurosovics József megyei rendőrfőkapitány a megye köz-
biztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és feladatokról, a határrend és a határőrizet 
helyzetéről, valamint a határforgalom alakulásáról tájékoz-
tatta a közgyűlési képviselőket. Főkapitány úr hangsúlyozta, 
hogy országos viszonylatban a megyei állomány már hatodik 
éve az első helyen teljesít, majdnem minden mutató tekin-
tetében az első helyen áll Hajdú-Bihar megye. A tájékozta-
tás alapján Hajdú-Biharban 2021-ben az előző évhez képest 
0,6 %-kal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma. A 
közlekedésbiztonsági helyzetről az mondható el, hogy a sze-
mélysérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számában 
7 %-os emelkedést tapasztaltak, ezen belül a halálos kime-
netelű, illetve a könnyű sérüléssel járó balesetek száma is 
mérsékelten emelkedett. A legtöbb balesetet továbbra is a 
személygépkocsi-vezetők, ezt követően a tehergépkocsi-ve-
zetők, illetve a kerékpárosok okozták.  A beszámoló szerint 
a migrációs nyomás nem várt mértékben emelkedett, ugrás-
szerűen nőtt az elfogott tiltott határátlépők és embercsem-
pészek száma.

Szelektív kukás matricák

Tisztelt Lakosok! Többen jelezték, hogy a Vámospércsi 
Hírek 2022/áprilisi számának mellékleteként kiküldött 
matrica nem érkezett meg a postaládájukba. A kellemet-
lenségért szíves elnézést kérünk. Egyúttal jelezzük, hogy 
a matrica kukára való felvitelének vagy fel nem ragasz-
tásának semmilyen következménye nincs. Ez csupán egy 
szemléltető, információs összefoglalás arról, hogy milyen 
hulladékot szabad, és milyen hulladékot nem szabad a 
tárolóba helyezni. Az alábbiakban itt közöljük a matrica 
szövegét:

A szelektív tárolóba gyűjthető: újságpapír; kartondo-
bozok összehajtva; tiszta csomagolópapírok; irodai papír-
hulladék; szórólapok; reklámkiadványok; könyvek; PET 
palackok (ásványvizes, üdítős palackok); műanyag zacs-
kók; reklámtáskák; fóliák; HDPE jelzésű kozmetikai és 
tisztítószeres flakonok; társított műanyag italosdobozok 
(pl. tetrapack); alumínium italos dobozok; fém konzerv-
dobozok; fém zárókupakok (befőttes, sörös).

Nem gyűjthetők szelektív tárolóban: pelenka; használt 
egészségügyi papírok; műanyag füzet- és könyvborító; 
genotherma; fémkapcsos mappa; PVC-hulladék; hajtógázas 
palack; műanyag játékok; CD és DVD lemez; hungarocell 
és nikecell; vákuumtálcák és vákuumfóliák; hűskészítmé-
nyek tálcái; ruházat (textil, cipő); fém használati tárgyak; 
ételmaradékkal és zsírral szennyezett csomagolóanyagok; 
oldószert és vegyárut tartalmazó flakonok; üveg; vegyes 
hulladék; zöldséghulladék; étel- és biohulladék valamint 
veszélyes hulladék.

Ha április, akkor költészet… Április hónapban tanulóink 
több versmondó versenyen is szerepeltek. A nyíracsádi Szent 
Piroska Görögkatolikus Általános Iskola által meghirdetett 
„Otthon, család, szeretet” című szavalóversenyen Né-
meth Liliána (1.c) első helyezést ért el. Liliánát Jankovics Mag-
dolna tanítónő készítette fel a megmérettetésre.

Az Encsencs - Penészlek - Nyírvasvári Általános Iskola 
Penészleki Tagintézménye kétfordulós versíró versenyt 
rendezett. Az első fordulóban a gyerekeknek előre megadott 
szavak felhasználásával kellett verset írniuk. Iskolánk minden 
kis költője meghívást kapott a második, penészleki fordulóra. 
25-en tudtak részt venni a versenyen, ahol már cím alapján 
kellett több versszakos, komoly feltételeknek megfelelő költe-
ményt írniuk a helyszínen, 45 perc alatt. Tanulóink bár dobo-
gós helyezért nem szereztek, de nagyon kellemes élménnyel 
gazdagodtak, jövőre is biztosan sokan fogják beküldeni saját 
írásukat. (Felkészítő nevelők: Soltész Szilvia, Nagy Judit Ildikó, 
Gyarmatiné Bereczki Noémi, Dankóné Bicskei Ágnes, Hetey 
Lajosné, Hamecz Erika Emese és Szabóné Tóth Andrea.)

Kis mesemondóink is kaptak lehetőséget tehetségük meg-
csillogtatására: a Babszem Jankó Országos Baptista Nép-
mesemondó Versenyen Lakatos Viktória Jázmin (3.a) és 
Gém Anna (4.a) is első helyezést ért el. Felkészítőik: Hetey 
Lajosné és Somogyi Viktória.

Iskolánk hetedikes és nyolcadikos lányokból álló, „MENTŐ-
Angyalok” nevű csapata a Magyar Vöröskereszt Debreceni 
Területi Szervezetének elsősegélynyújtó versenyén negye-
dikként végzett. A csapat tagjai: Demeter Petra, Felföldi Fanni, 
Biró Blanka Brigitta, Diczkó Réka Mária, Jurkovics Réka, pót-
tag: Krek Patrícia Szonja. Felkészítőjük Győriné Tóth Gyöngyi 
tanárnő.

Rangos egyéni eredmény is született: Kertész Kinga (8.a) 
a Red Stars Dance Crew színeiben hip-hop szólótáncával ki-
emelt arany minősítést szerzett a Revolution Dance Cup tava-
szi kupáján.

Iskolánk kiemelt célként kezeli a környezet megóvására, a 
fenntarthatóságra nevelést, ezért a márciusi Víz világnapja 
után április 22-én megünnepeltük a Föld napját is. Tanulóink 
elméleti és sport vetélkedőn mérhették össze tudásukat, vala-
mint színes, nagyon kifejező, a figyelmet a Föld megóvására 
felhívó plakátokat készítettek, természetesen a föld színeibe, 
barnába és zöldbe öltözve.

Negyedikeseink a Debreceni Tankerületi Központ szervezésé-
ben erdei iskola programon vehettek részt Hármashegyalján. 
Nagy élmény volt az utazás a Zsuzsi erdei kisvasúttal, és a tó 
mellett is színes programok várták őket.

A nyolcadikosok számára lassan lezárul a felvételi időszak, 
sokan már megnyugodhatnak, hisz legtöbb tanulónkat felvet-
ték az első helyen megjelölt középiskolába. Minden diákunk 
felvételt nyert valamelyik középfokú intézménybe, hárman 
még fellebbezéssel próbálnak az áhított iskolába bejutni. A 
legnépszerűbbek idén is a technikumi képzések voltak, ahol 
az érettségi megszerzése mellett már egy szakmát is elsajátít-
hatnak a fiatalok, miközben jelentős ösztöndíjban is részesül-
hetnek. Tanulóink közül többen jelentkeztek művészeti, ren-
dészeti, mezőgazdasági képzésre is, de a különböző építőipari 
és szolgáltatóipari foglalkozásokat is sokan választották. Felka-
pottak az informatikával kapcsolatos szakmák is. Újdonság a 
honvéd-kadét képzés, mely a gimnáziumi tananyag elsajátítása 
mellett szintén jelentős összegű havi ösztöndíjjal kecsegtet. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy egy tanulónk felvételt nyert az 
Arany János Kollégiumi Programba, mely a hátrányos helyzetű 
családok gyermekeinek nyújt nagy segítséget a továbbtanulás-
hoz (ingyenes kollégiumi elhelyezés, szaktanári segítség, kor-
repetálás, jogosítvány, nyelvvizsga megszerzésének lehetősége, 
támogatott kirándulások, külföldi utazás).

Közben a hetedikesekkel már a következő tanévre készü-
lünk. A Hajdú-Bihar-Megyei Kereskedelmi és Iparkamra szerve-
zésében 24-en ingyenesen vehettek részt a Budapesten meg-
rendezett Szakma Sztár Fesztiválon, ahol a szakmák fiatal 
képviselői versenyeztek egymással. Osztályfőnökeik, Hamecz 
Erika Emese és Szabóné Tóth Andrea kísérték el őket.

A lassan elballagó diákok helyére megérkezett az utánpótlás: 
50 kisgyermeket írattak be intézményünkbe, akik szeptember-
ben már büszke elsősként léphetik át az iskola kapuját. Kö-
szönjük a szülők bizalmát!

Tankáné Antali Irén

i s k o l A i  h í r e k

Kedves Olvasóink!

Olvasóinkat az alábbi nyitva tartás szerint hívjuk és vár-
juk a Térey János Könyvtárba: keddtől péntekig 10 és 18 
óra között, szombaton 13 és 18 óra között (vasárnap és 
hétfő szünnap). A közelmúltban az alábbi könyvek érkez-
tek intézményünkbe:

Gyerekeknek ajánljuk: Keresgélő kalandok; Pingvin a 
bilin; Gryllus Vilmos: Maszkabál; Chiew Suzanne: Borzas 
és a nagykaland; Timms Barry: Bocsánat!; Bing: A magas 
csúszda; Bing: Az üres medence; Martinello Jessica: Rémes 
rendrakás; Mókás markoló hangok; Nyuszik: Tappancs 
barátja/Disney; Bing és a négy évszak; Gryllus Vilmos: 
Muzsikáló madárház; 5 perces tündérmesék; Faras Nóra: 
Nem félek! Őt mese a bátorságról; Hercegnők 5 perces 
mesék/ Disney; Spanner Helmut: Én vagyok a kiscica; A 
pimasz bálna; Axel Scheffler: Pipp és Polli születésnap; 
Takács Viktória: Májusfa mese; Berg Judit: Két kis dínó a 
középkorban; Berg Judit: Két kis dínó a zsírkrétakorban; 
Berg Judit: Két kis dínó a Krétán; Berg Judit: Két kis dínó 
és a honfoglalás; E.M. Miller: Bandi farkas; Gough Julian: 
Nyúl és medve (Nyúl rossz szokása); Gough Julian: Nyúl 
és medve (Hűha); Kaut Ellis: Pumukli; Dániel András: A 
kuflik és a vándorcirkusz; Hatéves lettem; Jan Andersen: 
Hazavárunk, Dusty!; Bosnyák Viktória: Elek, merre keres-
selek?

Felnőtteknek ajánljuk: Ryan Lexi: Sodródás; Riley 
Lucinda: Holdnővér; Riley Lucinda: Napnővér; Riley 
Lucinda: Árnynővér; Riley Lucinda: A hét nővér; Patai 
Allison: Sissi

Tisztelt Lakosság!

A rendezett településkép kialakítása és fenntartása 
valamennyiünk közös érdeke! Éppen ezért felhívjuk a tisz-
telt lakosság figyelmét, hogy a köztisztasággal és a települési 
szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szól 1/1986 
(II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdése értel-
mében ingatlantulajdonosok kötelesek gondoskodni:

az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy mé-––
ter széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is 
van, az úttestig terjedő teljes terület)
a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, ––
továbbá
tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gya-––
logos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület

tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadá-
lyozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról! A közterü-
let fent hivatkozott részének tisztántartása lakossági kötele-
zettség, így az időszaki munkálatok elvégzésére Vámospércs 
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ezúton hívja 
fel az ingatlan-tulajdonosok szíves figyelmét.

Ebek pótoltása

Az Önkormányzati Hivatal felhívja a lakosság figyelmét, 
hogy a Dr. Szántó Zoltán állatorvos úrral történt egyeztetés 
alapján az alábbi helyen és időpontban van lehetőség az ebek 
pótoltására: 2022. május 29. (vasárnap) 8 és 10 óra között; 
helyszín: városi sportpálya.  Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy az ebek évenkénti veszettség elleni védőoltása min-
den 3 hónapos kort betöltött ebre kötelező! Az eboltás díja 
6.000.-Ft/eb. Az oltásra előzetes egyeztetés után háznál is lesz 
lehetőség, melynek díja 7.000.-Ft/eb. 2022-es évben veszett-
ség elleni védőoltás csak egyedileg megjelölt (chipezett) 
ebnek adható. Az egyedi megjelölés az oltás helyén is végez-
hető, melynek díja 5.000.-Ft/eb. Kérjük, hogy az összevezetés 
helyére csak egészséges állatokat vezessenek az állattartók! 
Kérjük, hogy a tavalyi eboltási könyveket hozzák magukkal, 
a korábban kiadott könyv pótlása díj ellenében történik!



A Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara küldöttgyű-
lése 2022. május 20-ára 
(péntek) tűzte ki a kama-
rai választás időpontját. 
A kamarai tagok országo-
san, ezen a napon adhat-
ják le szavazataikat reggel 
6 óra és este 19 óra kö-
zött a megyei küldöttek 
neveit tartalmazó listára 
a lakóhelyük/székhelyük 
alapján meghatározott 
szavazókörben. 

A vámospércsi lakó-
hellyel/székhellyel ren-
delkező kamarai tagok 

a Művelődési Ház és 
Könyvtár épületében 
(4287 Vámospécs, Deb-
receni út 2.) adhatják le 
szavazataikat. 

Szavazni természetes 
személy esetén csak sze-
mélyesen, míg gazdálko-
dó szervezet esetén csak 
törvényes képviselő út-
ján, a személyazonosság 
igazolását követően lehet. 
Természetes személy ese-
tén személyazonosságot 
igazoló okmány (érvé-
nyes személyi igazolvány, 
útlevél vagy vezetői en-

gedély) és lakcímkártya, 
gazdálkodó szervezet ese-
tén aláírási címpéldány 
és cégkivonat szükséges. 

A kamarai választás-
sal kapcsolatos részletek 
megtekinthetőek a Ka-
mara portálján (www.
nak.hu) a „Kamarai vá-
lasztás 2022” menüpont 
alatt, valamint a település 
falugazdászánál (Derzsi 
Tamás, 70 489 3793) ér-
deklődhetnek a kamara 
tagjai. 

Tegye le voksát, mert 
közösen erő vagyunk.

Vámospércs Városi Ön-
kormányzat és a Pircsike 
Vámospércsi Közműve-
lődési Egyesület 2019 óta 
minden évben megszerve-
zi a Hajdú Portya elnevezé-
sű gyalogos teljesítménytú-
rát. Az alapítókat saját ter-
mészeti környezetük jobb 
megismerése, a települést 
övező különleges flóra és 
fauna bemutatása, vala-
mint a különböző kistájak 
találkozásánál létrejött haj-
dúváros lábbal bejárható 
múltjának felderítése mo-
tiválja. „Azzal, hogy beba-
rangoljuk városunk határ-
vidékét, felhívjuk lakóink 
és a városba érkező túra-
társak figyelmét a nálunk 
megképződő összetettsé-
gekre: az évek során be-
jártuk a szentannapusztai 
Sándor-tanyát, a Kék-Kálló 
völgyét, a Malomgátat, 
a Farkasvölgye Vadász-
társaság központját, a 
Hármashegyaljai tavat és 
kilátót, a nyírmártonfalvai 
Reviczky-ligetet. Gyalogol-

tunk Európa egyik legna-
gyobb tormaültetvénye 
mellett, zarándokoltunk 
a Gúthi erdőségben, ha-
ladtunk a Zsuzsi vonat 
több évtizede felszámolt 
talpfáin a Melánia megál-
lóhoz. Minden egyes hely-
szín más-más történelmi 
vonatkozást és sok-sok 
emberi sorsot foglal ma-
gába” – fogalmazott Mé-
nes Andrea polgármester. 
„Vámospércs környéke 
tele van értékes erdőkkel, 
ligetekkel, frissen átadott 
kilátókkal, amiket szinte 
alig ismerünk. Idén május 
21-én (szombaton) virág-
zó akácerdők között vezet 
a Portya, ezúttal a város 
nyugati és déli részein, 
különös tekintettel térsé-
günk egyik legértékesebb 
természeti tüneményére, 
a Hajdúsági Természetvé-
delmi Terület részét képe-
ző újlétai Ócsai-kaszálóra 
és Kiserdőre. E területen 
található Európa egyik 
legnagyobb kiterjedésű 

egyhajúvirág mezeje” – 
tette hozzá Somogyi Lász-
ló Gábor főszervező. A 22 
km hosszú Portya 9 órakor 
startol a Szabadhajdúk te-
réről (4287 Vámospércs, 
Béke u. 1.). A túrázók nap-
közben megpihenhetnek 
a Két Tölgy Vendégház 
udvarán, az Újlétai Bo-
rospincében és a Filep 
Lovardában. Betekintést 
nyerhetnek egy nemzet-
közileg jegyzett díjugrató 
életébe, kipróbálhatják az 
íjászkodást és különféle 
népi játékokat is. A pince 
hűvösében Petruska Kris-
tóf bordalokkal, fröccsel és 
szörppel kínálja majd a fá-
radt vándorokat. „Idén egy 
hosszú túrát és egy családi 
sétát hirdetünk meg, gon-
dolva a kisgyermekekre és 
szüleikre is. A családi séta 
családi délelőttbe torkollik, 
hála a Filep család által mű-
ködtetett lovastanyának” 
– mondta el Korpa Tamás 
főszervező. A vámospércsi 
Hajdú Portya az elmúlt 

években számos érdeklő-
dőt vonzott az ország kü-
lönböző pontjairól.

Lépések a párját rit kí tó-
an mozaikos tájon

Utunk növényi ritkasá-
gokban legizgalmasabb ré-
sze a Hajdúsági Tájvédelmi 
Körzeten keresztül vezet. 
Éppen ezért, minden in-
dulót fokozottan kérünk 
természeti értékeink védel-
mére! A velünk tartó Por-
tyások a tavasszal vízzel bo-
rított lápmedrektől kezdve 
a kiszáradó lápréteken és 
a száraz homoki legelő-
kön keresztül a buckatetői 
pusztai tölgyesekig sokféle 
élőhellyel találkozhatnak 
ezen a tájon! A víz szerepe 
kiemelkedő a területegy-
ség „működésében”, nö-
vénytársulásait leginkább a 
víz határozza meg. A legmé-
lyebb térszíneken kialakult 
fűzlápokban tavaszonként 
akár combig érő vízborítás 
is kialakulhat. Különösen 
szép az a patkó alakú láp-

meder, hajdani folyóme-
der, amely közel egy kilo-
méter hosszan kanyarog. 
A területet rekettyefűze-
sek, tölgymaradványok és 
akácok társulásai uralják. 
Véssük eszünkbe az alábbi 
szépséges neveket: vörös 
rókalepke, békaliliom, lápi 
csalán, elevenszülő gyík, 
szibériai nőszirom, magyar 
nőszirom, turbánliliom. 
Gondolta volna, nyájas 
olvasó, hogy Vámospércs 
határában található Euró-
pa legnagyobb összefüggő 
kikerics mezeje? Az újlétai 
Ócsai-kaszálón és a Kiser-
dőn a tavaszkikerics (egy-
hajúvirág) terjedt el. A nö-

vény Többnyire 4–20 cm 
magasra nő meg. Élénkzöld 
levelei szálasak vagy szá-
las-lándzsásak, szétállók. 
A virágzás idején rövidek, 
csak a termés érése közben 
nyúlnak meg. Tőálló virágai 
rendszerint egyesével, ket-
tesével, ritkán hármasával 
fejlődnek. A sötétlila vagy 
élénk rózsaszínű, 10–12 cm 
hosszú, 5–12 mm széles le-
pellevelek csaknem tövig 
szabadok, félig kinyíltan 
kelyhet, majd teljesen ki-
nyílva csillagot formálnak, 
cimpáik szálas-lándzsásak. 
A porzószálak sárgák, a bi-
beszál magányos, három-
hasábú.

Negyedszer vágnak neki a rengetegnek!

A Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara Hajdú-
Bihar megyei elnökét 
Szólláth Tibort kérdeztük 
a közelgő kamarai vá-
lasztásról és az agrárium 
előtt álló lehetőségekről.

Vámospércsi Hírek: 
Elnök úr, hogyan értékeli 
az elmúlt ciklust?

Szólláth Tibor: Az el-
múlt kamarai ciklusban 
azon dolgoztunk, hogy az 
agráriumban tevékenyke-
dők a legjobb eredménye-
ket tudják elérni. Olyan 
fajsúlyos döntések szület-
tek, amelyek a világ élvo-
nalába emelik a hazai ag-
ráradózást, vagy éppen a 
vidékfejlesztési források 
mértékét. A kamara falu-
gazdász-hálózata pedig 
egy olyan vívmány, amit 
a jövőben tovább kell erő-
sítenünk. Köszönet illeti 
az agrár- és élelmiszer-
ipar minden Hajdú-Bihar 
megyei szereplőjét, akik 
az elmúlt, járvánnyal ter-
helt időkben is jelentős 
mértékben hozzájárultak 
az ország élelmiszer-ellá-
tásának biztosításához! 
Köszönet illeti a kamara 
megyei tisztségviselőit, 
munkatársait, valamennyi 
együttműködő partnerét, 
akik munkájukkal hozzá-
járultak a közös sikerek-
hez. A MAGOSZ 17 szak-
mai szervezettel közösen 
indul újra az agrárkama-
rai választásokon. Ez az 
összefogás tette lehetővé, 
hogy a NAK erős köztes-
tületként ilyen eredmé-

nyeket tudott elérni, és 
ez a garancia az előttünk 
álló – kihívásokkal teli – 
időszakban is arra, hogy 
az agrárium érdekei meg-
felelő színvonalon legye-
nek képviselve.

Vámospércsi Hírek: 
Sokat hallani mosta-
nában arról, hogy az 
energiaválságot élelmi-
szerválság is követheti, 
vagyis még nagyobb sze-
rep vár az agráriumban 
tevékenykedőkre. Milyen 
kihívásokkal néznek 
szembe a következő idő-
szakban?

Szólláth Tibor: Ren-
geteg kihívás és feladat 
előtt állunk. A járvány és 
a háború megerősítette 
az élelmiszer-termelés 
stratégai jelentőségét. 
Ezért is rendkívüli az a 
döntése a magyar kor-
mánynak, amivel törté-
nelmi léptékű hazai for-
rást biztosít az agrárium 
fejlesztéséhez. Ennek 
hatékony felhasználása 
komoly felelősségünk. A 
jövőben is azon fogunk 
dolgozni, hogy a termő-

föld a magyar gazdáké 
maradjon, növekedjen 
az öntözött terület nagy-
sága, és egyre több hazai 
termék kerüljön a boltok 
polcaira. Támogatjuk és 
segítjük a generációvál-
tást, és nem engedjük, 
hogy az európai sötét-
zöld lobbi ellehetetlenít-
se a gazdálkodókat. Meg-
győződésem, hogy az 
előttünk álló környezeti 
és gazdasági kihívások-
ra tagjainkkal és együtt-
működő partnereinkkel 
közösen megtaláljuk a 
megfelelő válaszokat. 
Bízunk abban, hogy az 
agrárkamarai tagok sza-
vazatukkal elismerik az 
eredményeket és meg-
erősítik ezt az összefo-
gást annak érdekében, 
hogy kellő súllyal tudja 
a továbbiakban is a NAK 
képviselni az agrárium 
érdekeit. Arra buzdítok 
mindenkit, hogy éljenek 
szavazási lehetőségük-
kel május 20-án, hiszen 
az agrárium építésében 
minden tagunkra számí-
tunk!

„A járvány és a háború megerősítette az 
élelmiszer-termelés stratégai jelentőségét”

Fókuszban az agrárkamarai választás!



A Nemzeti Lovas Színház 
ez alkalommal is a magyar 
történelem egyik legendás 
nagy alakjának történetét 
dolgozza fel, és adja elő, 
július 1-én este, a városi 
sportpályán, a Hajdú Na-
pok nyitányaként. Mátyás 
királyt Magyarország leg-
népszerűbb uralkodója-
ként emlegetik, akinek 
talán történelmünk során 
először sikerült úgy felvi-
rágoztatni hazánkat, hogy 
azt európai mércével mér-
ve is elismerték. Nekünk, 
vámospércsieknek, külö-
nösen fontos a hollós király 
alakja, hiszen megerősítet-
te településünk vámszedő 
jogát. A legenda szerint az 
ő nevéhez fűződik, hogy 
ma nem Bélpércsként, 
hanem Vámospércsként 
nevezzük otthonunkat. Az 
sem a véletlen műve, hogy 
a gyakran álruhát öltő ál-
lamférfi iskolánk névadója 
is. A nagyszabású rockope-
ra Kinizsi Pál és Mátyás 
király barátságán keresz-

tül, a fiatalok számára is 
közérthetően, a róla szóló 
legendás mesék elemeiből 
táplálkozva, rendkívül lát-
ványos módon mutatja be 
a történelmi eseményeket. 
Fülbemászó dallamok és 
megható jelenetek váltják 
egymást, miközben vágtáz-
nak a paripák, folyik a harc 
földön és lovon, és kibon-
takoznak a történet szálai, 
melynek kicsik és nagyok 
számára is üzenetet hordoz-

nak. Bízunk benne, hogy a 
kifejezetten családoknak 
szóló rockopera történel-
mi vonatkozásában és sok-
színűségében is felejthe-
tetlen élményt jelent majd 
a kilátogató közönségnek. 
A rockopera megtekintése 
ingyenes. A főbb szerepek-
ben Pintér Tibort (Kinizsi 
Pál), Buch Tibort (Mátyás 
király) és Papadimitriu 
Athinát (Szilágyi Erzsébet) 
láthatjuk majd.

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

Mintegy hetven fő – óvo-
dásoktól a nyugdíjasokig – 
gondolta úgy május elsején, 
hogy kerékpárra pattan és 
szomszédol egyet a hagyo-
mányos kerékpártúrán. „A 
mai napon nem csupán a 
munka ünnepe és Európai 
Uniós csatlakozásunk em-
léknapja esik egybe, hanem 
anyák napja is. Ez a hármas 
foglalat különösen ked-
vessé teszi számunkra ezt 
a túrát. Örülök, hogy sok 
édesanyát és gyermeket is 
látok a résztvevők között. 
Legyen az előttünk álló 20 

kilométer boldog vonulás” 
– osztotta meg gondolatait 
Somogyi László Gábor al-
polgármester a képzeletbe-
li startpisztoly eldördülése 
előtt. A bicajosok – idén 
először – Vámospércstől a 
határátkelőig a megújult, 
tovább épült, részben új vo-
nalvezetésű kerékpárúton 
tehették meg a kellemesen 
fárasztó távot, és szúrhatták 
le uniós zászlóikat a határát-
kelő csatlakozási emlékmű-
vénél. Köszönjük a rendez-
vényt biztosító rendőrség 
és a szervezők munkáját! 

Örömmel adhatunk hír ar-
ról, hogy péntek délutánon-
ként 17 órától újraindul a 
bicikli klub Hajdu Zoltánné 
vezetésével. Ezekre a „kétke-
rekű” alkalmakra szívesen 
várunk kicsiket és nagyokat 
egyaránt. Célunk a testmoz-
gás mellett az egészséges 
életmód népszerűsítése, a 
természetszeretet erősítése, 
valamint a rácsodálkozás 
örömének megélése, hogy 
„biciklis perspektívából” 
mennyire más, részletgazda-
gabb és izgalmasabb telepü-
lésünk és környéke.

Jól vizsgázott a kerékpárút! Indul a bicikli klub!

Tompeti és Csillagszemű 
2009 óta szórakoztatja és 
tanítgatja a zene nyelvén ke-
resztül a legkisebbeket, de 

vidám, életörömöt és önfe-
ledtséget árasztó dalaik élet-
kortól függetlenül nyitott 
fülekre találtak. A Tompeti 

Show egy fergeteges hangu-
latú, interaktív családi mű-
sor sok-sok zenével, érdekes 
hangszerekkel, jelmezekkel, 
vicces és képességfejlesz-
tő játékokkal, amit május 
utolsó vasárnapján (május 
29.) a vámospércsiek is sze-
mélyesen tapasztalhatnak 
meg. Ugyanis gyermeknapi 
rendezvényünk fő attrak-
ciója az ő koncertük lesz! 
Óriáscsúzdák, ugrálóvárak, a 
Mosolyudvar népi játszóház, 
kutyasuli és lufihajtogató 
bohóc is várja az érdeklődő-
ket. Kívánjuk, hogy a sport-
pályán megvalósuló gyerek-
naphoz az időjárás is kegyes 
legyen, és senki se maradjon 
csillámtetkótlan!

Tompeti és Barátai húzzák a gyerekek nótáját!

Ingyenes élő koncertet 
ad július 2-án, szombaton 
a vámospércsi Hajdú Na-
pok meghívására Horváth 
Tamás, az egyik leginkább 
feltörekvő popelőadó Ma-
gyarországon! Hit, alázat és 
tisztelet az, amely előre viszi 
karrierjének építése során, 
így nem csoda, hogy sikert 
sikerre halmoz az utóbbi 
években. Vendégünk zenész 
családban született, dédapja 
Horváth János hárfaművész, 
édesapja ifj. Horváth János, 

aki számos együttes tagja 
volt, 1985 óta a Digitál együt-
tes frontembere. Tamás 
gyermekkorában kezdett 
megismerkedni a zenével, 
8 éves kora óta gitározik. 
Mindössze 16 éves volt, ami-
kor elindult a Megasztárban. 
Ekkor az élő showba nem ke-
rült be, ám egy évvel később 
a Csillag születik tehetségku-
tató műsorban a 7. helyezést 
érte el. A verseny után HT3 
néven alapított zenekart, 
2011-ben pedig Raullal kez-

dett közös munkába. Pár éve 
önálló karrierjének beindí-
tására koncentrál. Időköz-
ben megnyerte a Sztárban 
sztár 5. évadját; nyeremé-
nyét a Heim Pál Gyermek-
kórház számára ajánlotta fel, 
és bejutott a Meggyfa című 
slágere A Dal 2018 döntőjé-
be. Multifunkcionalitásának 
ékes bizonyítéka, hogy A 
Nagy Duett 6. évadját is meg-
nyerte duettpárjával, Balázs 
Andreával. Slágerei közül 
a Meggyfa, a Táncol velem 
a világ, a Beléd estem és a 
Majkával közös Meztelen 
mintegy 30 millió megte-
kintést tudhat magáénak. Az 
énekes a következőképpen 
vall munkamódszeréről: „A 
dalok szövegét és hangsze-
relését mindig én írom. Ha 
olyan hangszert szeretnék 
használni, amin nem tudok 
játszani, akkor is én írom 
meg a dallamot és kottázom 
le. Természetesen nyitott va-
gyok az ötletekre, szeretek 
új dolgokba belevágni, de 
minden esetben az utolsó 
ecsetvonásig felügyelem a 
saját projekteket.”

„Virágokat fújja a szél” – Horváth Tamás is érkezik 
a Hajdú Napokra!

Május 28-án, szomba-
ton, újabb színvonalas 
rendezvény választja ott-
honául az elmúlt időszak-
ban teljeskörűen megújult 
Vámospércsi Művelődési 
Ház és Könyvárat. Május 
utolsó szombatján kóru-
sokkal a fedélzetükön autó-
buszok armadája özönli el 
városunkat: ekkor rendezik 
meg ugyanis az „Éneklő Ma-
gyarország” XXI. Országos 
Kórusminősítő regionális 
fordulóját. Vámospércs 
olyan társhelyszínek közé 
kerül, mint Budapest, Gyön-
gyös, Kecskemét, Szeged.  A 
minősítő célja a kórusének-
lés örömének, felemelő ér-
zésének átélése, az értékes 
kórusművek igényes meg-
formálása. A kórusokat a 
KÓTA (Magyar Kórusok, 
Zenekarok és Népzenei 

Együttesek Szövetsége) ál-
tal delegált szakmai zsűri ér-
tékeli. A tét komoly, hiszen 
azoknak a kórusoknak, akik 
komoly, színvonalas műsort 
nyújtanak, a zsűri ajánlást 
ad a Kodály Zoltán IX. Ma-
gyar Kórusversenyen való 
részvételre. Az esemény 
iránt érdeklődőket 11 órára 

várjuk a Művelődési Ház és 
Könyvtár színháztermébe. 
Köszöntőt mond Ménes 
Andrea polgármester és 
Deményi Sarolta, a Hajdú-
Bihari Zenei Egyesület elnö-
ke. Vendégelőadóként fel-
lép Kocsis-Holper Zoltán, a 
KÓTA elnöke, a Kodály Kó-
rus vezető karnagya. 

Éneklő Magyarország itt és most

Mátyás királlyal érkeznek a Nemzeti Lovas Színház 
művészei!

Köles Ferenc Jászai Ma-
ri-díjas színész, rendező 
1975-ben született Debre-
cenben. Kisgyermekkorát 
Vámospércsen töltötte, 
innen költöztek át szülei a 
tócoskerti lakótelepre, abba 
a tömbházba, ahol Tar Sán-
dor, a híres debreceni író 
is élt.  A Tóth Árpád Gim-
náziumban letett érettségit 
követően az ország másik 
féltekére került: a Pécsi Tu-
dományegyetem művelődé-
si menedzser szakán dip-
lomázott. Alapító tagja volt 
a Janus Egyetemi Színpad-
nak (JESZ) 1996-ban. 2000-
től, immáron 22 éve a Pécsi 
Nemzeti Színház tagja. 36 
évesen, 2012-ben mun-
kásságát Jászai Mari-díjjal 
ismerték el, később Básti 
Lajos-díjban részesült. Tar 
Sándor novellái alapján ösz-
szeállított monodrámáját (A 
mi utcánk) Az év művészeti 
eseményének választották 

és Made in Pécs Díjjal jutal-
mazták a baranyai megye-
székhelyen 2022-ben. Egy 
vele készült közelmúltbeli 
interjú Mire vágysz? kér-
désére a következő választ 
adta: „Arra a kifogyhatat-
lan szerencsére, ami eddig 
mindig az utamba fújt egy 
ördögszekeret, egy megfejt-
hetetlennek tűnő rejtvényt, 

amivel meg kell küzdeni. 
Hogy ne hűljön ki belőlem 
a mánia. Igen, színház irán-
ti mánia ez, és nem viselem 
el, ha ezt a mániát lebecé-
zik, semmibe veszik. De ez 
közös mánia: az enyém, a 
csapaté, a nézőké, a színhá-
zé. Ennyi kell nekem. Meg 
egészség meg egy boldog 
család.”

Vámospércsi ki kicsoda?


