
Bucka és Himalája
Hazánk kormánypárti megélhetési politikusai

még mindig Orbán Viktorra, na és persze a gazdasá-
gi világválságra kenik az ország eladósodását, a gaz-
daság recesszióját, a  munkahelyek megszűnését, a
reálbérek mélyrepülését, s az ezzel járó életszínvonal-
csökkenést. Kétségtelen, hogy a válság a világ szinte
összes országára negatívan hatott, s én kíváncsi let-
tem, vajon melyikre milyen mértékben. Gondoltam,
utánanézek, hogyan alakulnak a bérek és a fogyasz-
tói árak az Európai Unióban.    

A Központi Statisztikai Hivatal weboldalát csak
erős idegzetűek figyelmébe ajánlom. Ami eddig csak
sejtés volt – hogy fizetések tekintetében fényévekre
állunk a többi eu-s tagországtól – az egy kattintással
bizonyosság lett. Szörnyűséges a felismerés, hogy a
nyugat-európai fizetések egynegyedéért dolgozunk,
miközben az élelmiszerárak s a legtöbb ruházati,
műszaki, tisztálkodási termékek ára megegyezik az
ottaniakkal. A KSH kimutatása szerint hazánkban
ma bruttó 196 900 forint az átlagfizetés, amiből 121
ezer forintot vihetünk haza. Az uniós átlagjövedelem
ezzel szemben 715 ezer forintnak felel meg,
Németországban havonta 971 ezer, Ausztriában
pedig magyar pénzbe átszámítva  840 ezer forint a
havi fizetés. Ja, és nem beszélve pénzünk vásárlóerejé-
ről, mely mintegy 40 százalékkal marad el a nyugati
átlagtól. A reálkereset 2,2 százalékkal volt alacso-
nyabb az egy évvel korábbinál, a fogyasztói árak 3,8
százalékkal haladták meg a tavaly májusi szintet. A
legnagyobb mértékben, 12,1 százalékkal a háztartási
energia drágult, ezen belül a vezetékes gáz ára 28,2
százalékkal, míg az elektromos energiáé 4,2 száza-
lékkal nőtt. Az átlagosnál nagyobb ütemben, 5 szá-
zalékot meghaladóan drágultak a lakosság fogyasz-
tásában nagy súllyal szereplő élelmiszerek, valamint
a szeszes italok, dohányáruk. 

S ha már belekezdtünk a más országokkal való
összehasonlításba, szembesüljünk azzal is, hogy az
angol vezetők a bruttó magyar átlagfizetés három-
száznyolcvannégyszeresét, míg a belgák százhetven-
négyszeresét keresik meg! S a jövő sem túl biztató,
hiszen szakértők számításai arra mutatnak, hogy
leghamarabb 2020-ban érhetjük el az uniós átlagfi-
zetés felét.

Még Szlovákia is lekörözött bennünket, hiszen
ugyanazért a munkáért nyolc százalékkal magasabb
bért kapnak az ottani dolgozók – áll a Merces inter-
netes állásbörze felmérésében.

És mit ad Isten: az Egyesült Államokban a gazda-
sági válság kirobbanása, munkahelyek millióinak
megszűnése ellenére emelkedett az átlagfizetés – állít-
ja a The Washington Post. 

Úgy tűnik, a jelenlegi magyar kabinet valamit tény-
leg nagyon elbarmolt – nem hiába vallotta be ezt
őszinteségi rohamában a bukott miniszterelnök
2006 őszén.

Érdekes adatokra bukkantam a kötelező legkisebb
munkabérek alakulásának tekintetében is. Az
Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat elem-
zésében olvasható, hogy a 27 tagországból 7-ben nem
alkalmazzák a minimálbér rendszerét. A fennmara-
dók között három nagyobb csoportot különböztetnek
meg. Az elsőbe 9 tagország – közöttük Magyarország
– tartozik, melyekben a legalacsonyabb a minimál-
bér mértéke, mindössze 92 és 298 euró közötti. A
második kategóriát képviselő öt tagországban –
Portugália, Szlovénia, Málta, Spanyolország és
Görögország – ez már 470 és 668 euró között talál-
ható. A legmagasabb szintű minimálbért Francia -
országban, Hollandiában, Nagy-Britanniában, Íror -
szágban és Luxemburgban kapják a dolgozók, ennek
összege meghaladja az 1250 eurót, magyar forintra
átszámítva 325 ezer forintot! Nálunk ehhez képest
bruttó 71 500 forintért dolgoznak a szakmai képesítés
nélküliek, bruttó 87 500-ért a szakmával rendelke-
zők, és 122 000 Ft-ért a diplomások.

Szóval mint vakondtúrás a Himalájától, olyan
távol vagyunk gazdaságilag a legtöbb uniós tagor-
szágtól.

Hassó Adrienn
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Három pályázat a finisben
Több mint háromszáz millió forintot nyerhet Vámospércs

Előző számunkban ír -
tunk a legutóbbi nyertes
pályázatunkról – mely-
nek eredményeképpen
járóbeteg-szakrendelő
épül majd Vámospércsen
– azonban szeretnénk a
folyamatban lévő projek-
tekről is tájékoztatni a
kedves Olvasóinkat. A
tervezett fejlesztésekről
városunk polgármeste-
rét, Ménes Andreát és Dr.
Rácz Norbertet, a Vámos -
pércsi Nonprofit Kft. ve -
zetőjét kérdeztük.

– Az évről évre csökkenő
állami támogatások követ-
kezménye, hogy az önkor-
mányzatok szinte csak és
kizárólag uniós források
révén fejleszthetnek a tele-
püléseken. Vámospércs vá -
ro sának jelenleg három
pályázata van függőben.
Melyek ezek?

Ménes Andrea: – Három
projektünk vár megvalósí-
tásra: a művelődési ház bőví-
tésének befejezése, a Sza bad -
ság-Zrínyi-Homok utcák asz-
faltozása és a Szociális Szol -
gáltató Központ épületének
felújítása. A kulturális intéz-
mény esetében önkormány-
zatunk 2005-ban pá lyá zatot
nyújtott be az épület bővíté-
sére. Ezt csökkentett támo-
gatásban részesítették, mivel
az előző városvezetés csök-
kentette a műszaki tartal-
mat, így 33 400 000 Ft össz-
költségből 30 000 000 forint
támogatást nyert. A munká-
latok 2006-ban, a támogatási
szerződés aláírását követően
megkezdődtek. Azonban idő
közben kiderült, hogy az új
tetőszerkezetet nem bírja el
az épület, ezért azt meg
kellett erősíteni, melynek
30 767 316 forint költségét
teljes mértékben az önkor-
mányzatnak kellett állnia..
Ezután kerülhetett csak sor a
pályázatban vállalt kötele-
zettségek teljesítésére, ami-
kor újabb problémák merül-
tek fel. A pályázatban kivite-
li tervek elkészítése nem sze-
repelt. A megfelelő megvaló-
sítás érdekében a műszaki
tartalmat részben meg kel-

lett emelni. Mindez 11 911 607
forint plusz költséget jelen-
tett az önkormányzatnak,
melyet saját forrásból kellett
finanszíroznia. 

Így összesen 42 678 923
forint többletköltséget kel-
lett a városnak megfizetnie,
egy az előző ciklusban elkö-
vetett hiba miatt. 

A bővítés első üteme – az
emelet ráépítéssel és a tető
kialakításával – 2008 őszére,
a terveknek megfelelően
befejeződött. Ám az új tér-
ben nem helyezték még fel a
nyílászárókat, nem fejezték
be a színházterem felújítását
sem a szükséges gépészeti
kivitelezést. Az elbírálás alatt
lévő pályázatunkkal az épí-
tési engedély szerinti máso-
dik ütemet szeretnénk meg-
valósítani és használhatóvá
tenni a művelődési házat.
Jelen formájában ugyanis az
intézmény – az épületre el -
költött több, mint 40 millió
forint ellenére – kevésbé
működőképes, mint a bőví-
tés megkezdése előtt. Nincs
tere a városi ünnepségek-
nek, kulturális rendezvé-
nyeknek, nem üzemel a mo -
zi, nincs művelődésre alkal-
mas közösségi tér. A beruhá-
zás összköltsége mintegy
200 millió forint, mely 90%-
ban uniós forrásból 10 %-nyi
(19 918 750 Ft) önrész válla-
lása mellett valósulhat meg.

– Az elmúlt évben a helyi
szociális ellátórendszert is
érintő, az Európai Uniós
szakmai standardoknak
megfelelő átalakítások, in -
tegrációs törekvések indul-
tak el térségünkben. A vá -
mospércsi Szociális Szolgál -
tató Központ tervezett fel-
újítása is ennek a következ-
ménye?

Dr. Rácz Norbert: – Rész -
ben igen, de az intézmény
állapota egyébként is indo-
kolttá teszi a rekonstrukciót.
A Nagy utcai otthon – mely
jelenleg 19 fő idős ember
bentlakásos ellátását bizto-

sítja – épületecsaknem100
éves. Az önkormányzat fo -
lya matosan erőfeszítéseket
tesz a rendelkezésre álló
helyiségek karbantartására,
tisztasági festésére. Ám eze-
ket a munkákat a beázások
szinte azonnal tönkre is
teszik a tető állapota miatt.
Jelenleg a fürdőszobák fel-
szereltsége, a fürdőkádak
állapota gyakorlatilag alkal-
matlan arra, hogy az idős
emberek tisztálkodása az
előírásoknak megfelelően
történjen. Az említettek mel-
lett az intézményben az
elektromos hálózat is erő-
sen elavult, valamint szint-
különbség van az étkező és a
lakótér között, ami je len tős
veszélyforrás lehet a nehe-
zen mozgó idősek számára.
Problémát jelent az is, hogy
az épület hőszigeteléssel
nem rendelkezik, a nyílászá-
rók is elöregedtek, így az ott-
hon fűtése sem gazdaságos.
S mivel az épület infrastruk-
túrája nincs összhangban az
Európai Uniós szakmai el ve-
ken alapuló, az idősek élet-
minőségét javító fejlesztési
programmal, ezért szükség-
szerű a felújítás. A Szociális
Szolgáltató Központ fejlesz-
tése – számításaink szerint –
21 051 333 Ft-ból valósítható
meg, ehhez mintegy 20 mil-
lió forint támogatásra számí-
tunk.

– Miért éppen a Sza -
badság-Zrínyi-Homok ut -
cák útburkolatának elkészí-
tése most a legégetőbb fel-
adat? 

Ménes Andrea: – A város
ÉK negyedében 11-ből 5
(45%), DK negyedében 13-
ból 6 (46%), a DNY negye-
dében 11-ből 5 (45%), míg az
ÉNY negyedében 17 utcából
csak 3 (17%) aszfaltozott.
Tehát Vámospércs városá-
nak ezen része a szilárd bur-
kolatú utak tekintetében a
legelmaradottabb. Az itt la -
kók közlekedését erősen
megnehezíti az útburkolat

és a csapadékvíz elvezetés
hiánya. Igen jelentős gondot
okoz a nagyobb esők után a
hegyről lezúduló csapadék,
mely veszélyt jelent a Ho -
mok, Zrínyi és Szabadság
utca házaira. A három utca
útburkolatának elkészítésé-
vel és a csapadékvíz elveze-
tésével ezek a problémák
megszűnnének. A 93 184
081 Ft összköltségű fejlesz-
tés során a Szabadság utca
200 m, a Zrínyi utca 588,34
m és a Homok Utca 146,87 m
hosszan, 4 illetve 3 méter
szélességben lesz leaszfal-
tozva. A támogatás mértéke
90%. így az ön- kormányzat
részéről 10%-os önerőre van
szükség. 9 327 727 Ft összeg-
ben.

Hassó Adrienn

A művelődési ház alsó szintjének tervezete

Kenyérszentelés
augusztus 20-án 

I. István szentté avatá-
sának évfordulóján, az Új
Kenyér Ünnepén, au gusz-
tus 20-án – a képviselő-
testület döntése alapján
– nem lesz városunkban
szórakoztató rendezvény.
Így Vámospér csen a gaz-
dasági helyzetre való
tekintettel csak szolíd
megemlékezést – kenyér-
szenteléssel egybekötött
istentiszteletet  – tartunk
majd a református temp-
lomban. A döntésben
szerepet játszott a közel-
múltban megrendezett
vámos települések talál-
kozója, illetve hozzájá-
rult a debreceni 40. ju-
bileumi virágkarnevál,
mellyel településünk nem
tud, és nem is akar ver-
senybe szállni.

Ménes Andrea
polgármester 

Köszönet érte

Köszönetemet fejezem
ki mindazoknak, akik
ötleteikkel, adományaik-
kal és önzetlen munká-
jukkal hozzájárultak a
Vámos Települések III.
Nemzetközi Talál kozó já -
nak sikeres megrendezé-
séhez.

Igazi csapatmunka volt,
hajrá Vámospércs!

Ménes Andrea
polgármester



A képviselő-testület július hónapban is több rendkívüli
ülést tartott. Július 6-án az első napirendi pontban az
önkormányzat pénzügyi helyzetét tárgyalta meg a testület,
valamint „A Szabadság, Zrínyi és Homok utcák szilárd bur-
kolattal történő ellátása”, a „Vámospércsi Szociális Szol -
gáltató Központ épületének felújítása, a ”Vámospércs
Művelődési Ház bővítésének befejezése” című pályázatok
hiánypótlásával kapcsolatban hozott döntéseket. Július 13-
án egy napirendi pontot tárgyalt meg a testület, az önkor-
mányzatnál 2009. január 31-től megszűnt közösségi pszichi-
átriai ellátással kapcsolatos létszámcsökkentési támogatást
igénybe veszi.

Július 22-én első napirendi pontban a testület döntött
arról, hogy Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség–javító
Program II. ütemében létrejövő Kelet-Hajdúsági
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak tagja
kíván lenni, s elfogadja a társulási megállapodást és azok mel-
lékleteit. Következő napirendi pontban „A városi és közös-
ségi szolgáltatások bővítése Vámospércsen” című, ÉAOP-
5.1.1/E-2008 pályázati támogatásból megvalósuló Irinyi
utcai és Szőlős utcai játszóterek beruházás megvalósításával
kapcsolatban döntött a kivitelező cégről a beérkezett ajánla-
tok alapján, majd a „ÁRVÁCSKÁK”- 7 Hajdú-Bihar Megyei
település könyvtári szolgáltatásainak összehangolt infrast-
rukturális fejlesztése című, TIOP-1.2.3-08/1-2008-0085
pályázat megvalósítását továbbra is támogatja és felhatal-
mazta a polgármestert a megvalósításhoz szükséges doku-
mentumok aláírására az önkormányzat nevében. Ezt köve-
tően megtárgyalta és elfogadta a testület a Vámospércs –
Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. társasági
szerződésének módosításait és a társasági szerződés egysé-
ges szerkezetbe foglalt szövegét, az utolsó napirendi pont-
ban az önkormányzat pénzügyi helyzetét tárgyalta meg a tes-
tület, ezt követően zárt ülésen folytatta munkáját.

Július 29-én a Vámospércs-Újléta Közoktatási Intéz mény -
fenntartó Társulás tanácsa  ülést tartott, melyen az óvoda
vezetői munkakörének betöltésére érkezett pályázat elbírálá-
sát tárgyalta meg. A tanács döntése alapján az óvoda vezetői
munkakörének határozott ideig, öt évig, 2009. szeptember
1. napjától 2014. augusztus 15. napjáig történő betöltésével
megbízta Németh Jánosné óvodapedagógust.  

ÖÖ NN KK OO RR MM ÁÁ NN YY ZZ AA TT II HH ÍÍ RR EE KK

JÚLIUSBAN SZÜLETTEK
SZÁNTÓ SZONJA ANNA (Dr. Szántó Zoltán–Vásárhelyi Adrienn)
KORCSMÁROS ZSÓFIA (Korcsmáros Ferenc–Bogár Erzsébet)
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HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
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Pótvizsgára, érettségire,
felvételi és egyéb 

vizsgákra 
FELKÉSZÍTEK

általános és középiskolás
tanulókat 

valamint korrepetálást, 
óraadást vállalok 

matematikából, kémiából,
más reál tárgyakból, 

angolból igény szerint. 
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Újabb két hét a művészet jegyében
Ismét megnyitotta ka -

puit a Vámospércsi Mű -
vésztelep és Grafikai Mű -
hely. A 18. alkalommal
megrendezett alkotótá-
borra 17 művész érkezett.

A legrégebbi tagok Seres
Géza, Papp Károly, Varga
József, Lehó István, Kopócsy
Judit mellett idén is képvisel-
tették magukat határon túli
alkotók. A szintén a  törzs-
maghoz számító partiumi
képzőművész Holló Barna
ezúttal lányával Holló Kinga
festőművésszel érkezett, de
újra eljött Nagy váradról Fe -
renczy András is. Ők évről
évre visszajárnak, de mellet-
tük új arcok is feltűntek a táj-
házban. Először vesz részt a
közösségi munkában Fehér
Adrienne. Fi atalodott a fel-
hozatal, hiszen László János,
Gonda Szikh Zoltán, Illés
Dávid, Somogyi László Gá -
bor és a már említett Holló
Kinga legfeljebb a harmin-
cas éveikben járhatnak.

Az idei alkalommal július
26-tól augusztus 9-ig folyik
az alkotói munka a tájház-
ban. A művésztelepre érkező
festők, grafikusok, textil- és

fotóművészek többségük-
ben tanár emberek, ergo
nem megélhetési művészek.
Így megengedhetik maguk-
nak, hogy a világból azt fes-
sék meg, ami valóban foglal-
koztatja őket, és úgy ábrázo-

lják azt, ahogyan szeretnék.
Így nem kell beállniuk a sor-
ba, és nem kell megfelelniük
senki elvárásának. Nem mu -
száj kompromisszumot hoz-
niuk egy-egy alkotás tetszhe-
tősége tekintetében, hiszen
maga az út, az alkotási folya-
mat a fontosabb, mint a  a
célba jutás, az elkészült fest-
mény illetve annak ilyen
vagy olyan fogadtatása.  

A Vámospércsi Művész -
telep 1992-ben kezdte meg
működését Fátyol Zoltán
vezetésével. Az első alkotótá-
bor apropóját Vámospércs –
akkoriban még nagyközség
– fennállásának 700 évfor-
dulója adta. E jeles alkalom-
ra Pintye Ferenc nyugalma-
zott főtanácsos egy különle-
ges tárlatot szervezett helyi
alkotók munkáiból. S tulaj-
donképpen ebből az ötlet-
ből,  kiállításból született
meg a későbbi művésztelep,
melyet a hagyományoknak
megfelelően, azóta minden
nyáron megtartanak. A há -
rom alapítótag mellé folya-
matosan érkeztek újak, a lét-
szám hosszú évek óta beállt,
kb. 14-17  alkotó munkálko-
dik együtt, egymás mellett,
két hétig a tájházban. Az alko-
tótábor szakmai vezetője
elmondta: a kéthetes kurzus-
ra meghívás alapján jönnek
a képzőművészek. Az elmúlt
18 év alatt mintegy 50 –
Vámospércsről elszármazott

és Debrecen környéki, ro -
mániai, kárpátaljai, angliai,
amerikai - alkotó fordult már
meg Vámospércsen. 

A a legkisebb hajdúváros-
ban zajló képzőművésze-
ti tevékenységet örömmel
pártfogolja Vámospércs ve -
zetése is, ugyanúgy, mint a
megyei önkormányzat. Ez
utóbbi ugyanis a Méliusz
Központon keresztül támo-
gatja a települések közműve-
lődési munkáját. Ennek kö -
szönhetően a vámospércsi
művésztelepet – a megyé-
ben működő 17 alkotótábor
közül – beválogatták az öt
kiemelt közé. A Méliusz Ju -
hász Péter Megyei Könyvtár
és Művelődési Központ part-
nerségi megállapodást kö -
tött tehát a Hortobágyi, a
Hajdúsági, a Nyíradonyi,
Hajdú-Bihari Grafikai és a
Vámospércsi Művésztelep -
pel azzal a céllal, hogy az itt
készült alkotásokat a megye
minél több településére el -
juthassanak.

Hagyományosan kiállítás-
sal indult az idei művészte-
lep. Ezúttal az előző évi
táborban létrejött tájszekció
mutatkozott be fotósoroza-
tával, amelyet 2008 év őszén
Nagyváradon már láthatott a
közönség. A tárlat érdekessé-
ge, hogy a kiállított képek
mellett egy animációs filmet
is megtekinthettek az érdek-
lődők, melyet a tábor két fia-

tal résztvevője, Illés Dávid és
ifj. Gonda Zoltán készítet-
tek. Városunk polgármeste-
re köszöntőjében a legna-
gyobb nyári kulturális ese-
ménynek nevezte a nagyko-
rúságba lépett művésztele-
pet. Felhívta a jelenlévők
figyelmét a művelődési ház-
ban látható  rendhagyó tár-
latra, amely nemcsak egy a
stílusában különleges fotó-
kiállítás, hiszen a tavaly
összeállt tájszekció ezen
munkáit először Nagyvá -
radon láthatta a közönség.
Ménes Andrea hangsúlyozta,
külön öröm számára, hogy
ezen alkotások révén már
külföldön is bemutatkozha-
tott a település. Az itt tevé-
kenykedő művészek ugyanis
Vámospércs természeti kör-
nyezetéből merítenek ihle-
tet. A művésztelep megnyi-
tóján részt vett a Hajdú-
Bihar megyei önkormányzat
nevében Jantyik Zsolt is, aki
Fátyol Zoltán egyik versének
a „Két pont között a legrövi-
debb út a költészet” részleté-
vel indította beszédét. Ebből
kiemelte a szimbolikus szap-
pan kifejezést, melyet a
Bibliából ismert mondással
jót jól cselekedni mondással
kapcsolta össze. „Ha eltűnne
a szappan, az eredendően jó
szándék, az akarat, akkor
most Vámospércsen  sem
lenne művésztelep.”

A művésztelep szakmai
vezetője megnyitóbeszédé-
ben kitért a kiemelt alkotótá-
borok hasonlóságaira és
különbözőségeire. Elmond -
ta, míg a derecskei művész-
telep szakjellegű, azaz csak
sokszorosított grafikákat
készítenek, addig a hortobá-
gyi széles értelemben vett
nemzetközi. A vámospércsi
művésztelep karaktere ve -
gyes műfajokra, azaz főként
festészetre, grafikára, de
fotóművészetre épülő.

A 18. Vámospércsi Mű -
vész telepen készült alkotá-
sokból a tábor zárásaként,
augusztus 8-án 17 órakor
nyílik kiállítás a művelődési
ház kiállítótermében.

Hassó Adrienn

Ménes Andrea polgármester köszöntötte 
az  alkotótábor résztvevőit

EMLÉKEZÜNK

BARKÓ SÁNDORRA 
és feleségére, 

BARKÓ ERZSÉBETRE

haláluk első évfordulóján.

Örökre itt hagytatok, 
elfáradt lelketek egymáshoz

vágyott megpihenni.
Köszönünk mindent, 
amit értünk tettetek.

Míg élünk, szívünkben éltek,
nem feledünk.

Gyermeketek: 
Erzsébet és családja, 

Mária és családja, 
Ilona és családja, 

veje Imre
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Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

TIBA LAJOS

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

SZABÓ GYÖRGY

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak.

Fehér Adrienn munkában

Nők figyelmébe!
Ezúton értesítünk minden 45-65 év közötti vámos-

pércsi hölgyet, hogy számukra augusztusban Deb -
recenben mammográfiás emlőszűrő vizsgálatot szer-
vezünk. A vizsgálat INGYENES, minden érintett hölgy
névre szóló meghívót kap a szűrés helyének és pontos
idejének megjelölésével. Kérjük, éljen a felkínált lehe-
tőséggel, és jöjjön el a szűrővizsgálatra!

Amennyiben kérdése van, érdeklődjön a háziorvosá-
nál, vagy az 52/536-865-ös telefonszámon a Kenézy
Emlőcentrumnál. 

Figyelem! Az Emlőcentrum új helyre költözött, az új
cím: Debrecen, Jerikó u. 17-19 (a Tüdőszűrő Állomás
mellett). Az Emlőcentrumot a debreceni vasútállo-
mástól a 31-es busszal lehet megközelíteni!

Dr. Galgóczi Ágnes kistérségi tisztifőorvos 
(ÁNTSZ Balmazújvárosi, 

Derecske-Létavértesi, Hajdúhadházi 
Kistérségi Intézete)
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Iskola utcán kis rezsijű, 54 m2-es lakás, garázzsal eladó.

Érdeklődni a 06-20-590-16-64-es telefonszámon lehet.
Egy db Thomos vízszivattyú, szívótömlő (10 m), nyomótöm-

lő (50 m) eladó. Érdeklődni: Váci M. u. 26 szám alatt lehet.
Nappali szekrénysor eladó. Érdeklődni: a 06/30 543-49-26

telefonszámon lehet.

Tájékoztatjuk a vámospér-
csi lakosságot, hogy az E.on
Tiszántúli Áramhálózati Zárt-
körűen Működő Részvény -
társaság – a legnehezebb
anyagi körülmények között
élők számára - lehetőséget
biztosít ún. védett fogyasz-
tói státuszra. 

A védendő fogyasztók
intézménye az Európai Unió
előírásai alapján került beve-
zetésre. Ez azt jelenti, hogy
a számlafizetés elmaradása

esetén egy évig nem kötik ki
a díjfizetés nélkül igénybe
vett közművet. Erre a lehető-
ségre azok a személyek jogo-
sultak, akik vagy valamiféle
szociális el látást kapnak az
önkormányzattól (RÁT, ápo-
lási díj, rendszeres gyermek-
védelmi tá mogatás, lakás-
fenntartási tá mogatás... stb),
vagy fogyatékkal élők. Szá -
mukra a következő kedvez-
mények járnak: részletfize-
tés, fizetési haladék, illetve
kártyás mé rő, amelyet meg-

határozott összeggel előre
„fel lehet tölteni”.Az igénylő-
lapon ezeket kell feltüntetni.
A közműszolgáltatótól kért
nyomtatványt ennek megfe-
lelően kell kitölteni, mely-
hez csatolni kell a kedvez-
ményre jogosító határoza-
tot. 

A kitöltött és aláírt adatla-
pot a kiállításától számított
30 napon belül be kell nyúj-
tani a szolgáltató ügyfélszol-
gálatára, aki 8 napon belül
köteles a regisztrációt meg-

tenni. A nyilvántartásba vé -
telhez, illetve annak meg-
hosszabbításához használa-
tos adatlap hozzáférhető a
szolgáltatók ügyfélszolgála-
tain (06/20/30/70–45 99
622) letölthető honlapjuk-
ról (www. eon.hu). 

A családsegítő szolgálat
munkanapokon 8-12-ig  min-
denben a tisztelt városlakók
rendelkezésére áll.

Ménes Andrea 
polgármester

Védett státuszú fogyasztók az E.onnál



Felnőtt kisváros 
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Vámospércs tudtommal
még sohasem rendezett
olyan – minden paraméteré-
ben – impozáns eseményt,
mint amilyen a vámos tele-
pülések nemzetközi találko-
zója volt. Három országból
húsz település adott nálunk
egymásnak randevút, eh hez
hasonló nagy esemény az
elmúlt húsz évben csak a
városavató volt nyolc évvel
ezelőtt. Viszont annak nem
volt a város „falain” túlmu-
tatóan nagy jelentősége.

A találkozó egyúttal tele-
pülésünk városnapja is volt.
(A mai pénzszűke világban
minden egyes forintnak a
helyét jól meg kell néznünk,
ezért nem rendezhettünk az
idén még külön városnapot
is.) Már jóval a július eleji
három nap előtt nagy volt az
izgalom, lázas és hosszú volt
a készülődés, aggódás és biza-
kodás csodás kevercse izzott
a levegőben. Vajon meg tu -
dunk-e felelni a nagy feladat-
nak, vagy a közepén összedől
minden, amit elterveztünk?
Semmi ilyesmi nem történt,
ehelyett most is bebizonyoso-
dott: a kitartó, körültekintő
munka, a lelkes és lelkiisme-
retes tevékenység mindig
meghozza gyümölcsét. 

Érdekes volt felfedezni,
hogy a sorban egyedül Vá -
mospércs büszkélkedhet vá -
rosi ranggal, tehát mi afféle
amerikai nagybácsi va -
gyunk a rokon települések
számára. Más kérdés, hogy
egy efféle szerepnek képtele-
nek volnánk megfelelni.   

Mindenki, aki tennivalót
kapott, példásan végezte a
dolgát, aki figyelte az egyes
mozzanatok, programpon-
tok egymásutániságát, olajo-
zottságot tapasztalt. Leg -
alábbis abban reményke-
dünk, hogy nem volt vendég,
aki rossz szájízzel, kesernyés
emlékekkel távozott volna
városunkból. A szervezőgár-
da – Ménes And rea polgár-
mester vezényletével – a ven-
dégfogadásnak, a vendéglá-
tásnak, a szórakoztatásnak
olyan pro duktumát nyúj-
totta, amely felnőtté tette tele-
pülésünket. A legkisebb haj-
dúváros méltó volt önmagá-
hoz. Elvégre város vagyunk,
talán el is várható, hogy egy
ekkora feladatot vitézül telje-

sítsünk. Nos, akár elvárható,
akár nem, mintaszerűen tel-
jesítettünk. Nem tudom,
mikor kerül sorra ismét
Vámospércs mint vendéglá-
tó. Talán tíz év múlva? Mert a
legkisebb falvaktól aligha
várható el, hogy ők is vendé-
gül lássák húsz (vagy több,
mert egyre bővül a tagok szá-
ma) település küldöttségét.
Lehetnek még potenciális
jelentkezők Ma gyaror szág -
ról, s ahonnan eddig még
nincs tagunk: Kárpátaljáról
és a Vajda ságból. És persze
onnan is, ahol eddig már
bőven vannak képviselők:
Erdélyből és a Partiumból
valamint a Felvidékről. Ki -
csit furcsa, s egyúttal sajnála-
tos is volt látni és hallani,
hogy némely külhoni falu-
nak nem ma gyar a polgár-
mestere, hogy küldöttségük
nyelve nem a magyar,
ugyanakkor öröm volt, hogy
ennek ellenére eljöttek, hogy
fontosnak látták csatlakozni
a kezdeményezéshez. Ez a
tény voltaképpen még erősí-
tette is a vámos társaság
nemzetköziségét. 

Elhangzott, hogy talán
nyitni kellene az európai
országok irányába, lehetne
tágítani a kört, de alighanem
Tasó Lászlónak van igaza
ebben a kérdésben, aki első-
sorban azt hangsúlyozta,
hogy az egykor volt Ma -
gyarország ebben rokon tele-
püléseit kellene kivétel nélkül
bevonni, érdekeltté tenni a
csatlakozásban. Mert az
ennél nagyobb tágítás part-
talanná tehetné a kezdemé-
nyezést. 

Öröm volt látni az örömöt,
mások jókedve minket is
jókedvre derített, mások jó
étvágya a mienket is növelte.
Feladtuk a leckét Vámos -
gálfalvának, a jövő évben a
romániai – többségében
magyar – falu rendezi a ran-
devút. A székelyföldi község
román neve Ga nesti, erdélyi
szász nyelven Galendrefnek
hívják. Ma ros megyében
található, Dicső szentmár -
ton tól 6 kilométerre fekszik a
Kis-Küküllő bal partján, a
Bede patak völgyében. 1910-
ben 1569 lélek lakta, túlnyo-
mórészt magyarok, bár már
ekkor is jelentős volt a román
kisebbség. 1992-ben már
3585-en éltek itt, ezek közül
2577 a magyar, 787 a
román, 218 a roma, s csak 3
a német. 2264 ember vallotta
magát reformátusnak, 266
volt a római katólikus, 123-
an voltak az unitáriusok, a
többiek ortodox vallásúak. 

Ami históriai szempont-
ból a legérdekesebb a telepü-
léssel kapcsolatban: 1849
január 17. napján a határ-
ában csaptak össze Bem apó
és az osztrák Puchner csapa-
tai, a csata Puchner katonái-
nak visszavonulásával vég-
ződött. Milyen kár, hogy a
szabadságharc végkimene-
tele ezzel ellentétes volt. 

A vámosgálfalviakra jövő-
re nagy „csata” vár, kíváncsi-
ak vagyunk, ho gyan tudnak
megfelelni a kihívásnak.
Természetesen sok sikert,
kitartást és örömet kívánunk
nekik a vendéglátás szép,
összetett munkájában.  

Erdei Sándor

Vámosgálfalva madártávlatból
(Fotó: Magánarchívum)

Több fiatalt is elcsábítottak
A tavalyi 2x12 csapatos

mezőny helyett az idén 14-14
együttest sorolt be a megyei
labdarúgó-szövetség a me -
gyei II. osztályú focibajnok-
ság északi, illetve déli cso-
portjába, azaz ősszel és tavas-
szal is két-két meccsel több
jut a résztvevőknek. Váro -
sunk alakulata az előző
évhez hasonlóan az idén is az
északi csoport küzdelmei-
ben lesz érdekelt. A legutób-
bi mezőnyhöz képest három
új társaság van. A Hajdú -
dorog a megye I-ből esett ki,
míg az Egyek és az Álmosd a
megye III-ból jött fel. Előbbi
együttes ezüstérmes volt,
míg az álmosdiak ötödik-
ként zártak. De a sereghajtó-
ként, így kieső helyen vég-
zett Egyek is tagja a csoport-
nak. A bajnok Hajdúbö ször -
mény II. ugyanakkor meg-
szűnt. Csapatunknál több
változás is történt az elmúlt
évadhoz képest, ezekről
Oláh Sándor számolt be.

- Sajnos néhány fiatal,
tehetséges játékosunkat el -
csábítottak tőlünk a nyár
folyamán, pedig rájuk egyre
többet lehetett volna számí-
tani. Közülük a Mile testvé-
rek, Dani és Máté a DEAC
ifjúsági csapatához igazol-
tak, míg Kiss Sándor és
Fábián Zoltán Nyíracsádra
távoztak. Persze érkezők is
voltak: fél év után visszatért
hozzánk az NB III-as Léta -
vértesből Tőke Roland, míg
Kiss Károlyt Kisvarsányból,

Sipos Gyulát pedig Deb re -
cenből igazoltuk le. Utóbbi
játékos eddig kispályázott.
Mivel a tavalyi alapcsapat
egyben maradt, ezért úgy
érzem, hogy erősebbek let-
tünk a tavalyi kerethez
képest. Ennek megfelelően
mindenképpen szeretnénk
előrébb lépni a tabellán, s
dobogó közeli eredményt
várok a fiúktól – határozta
meg a célkitűzést Oláh
Sándor.

Megyei II. osztály - Északi
csoport: Álmosdi Hajdú SE,
Egyek, Fülöp, Görbeháza,
Hajdúdorog, Hajdúhadház,
Józsa SE, Mikepércs, Nád -
udvar, Nyíracsád, Nyíráb -
rány, Sáránd, Tiszacsege,
Vámospércs. 

A focisták
őszi menetrendje

Augusztus 16., 17,00:
Nyíracsád – Vámospércs

Augusztus 23., 17,00:
Vámospércs - Sáránd

Augusztus 30., 17,00:
Nyírábrány - Vámospércs

Szeptember 6., 15,30:
Hajdúdorog - Vámospércs

Szeptember 13., 15,30:
Vámospércs - Egyek

Szeptember 20., 15,00:
Görbeháza - Vámospércs

Szeptember 27., 15,00:
Vámospércs - Mikepércs

Október 4., 14,00: 
Józsa - Vámospércs

Október 11., 14,00:
Vámospércs - Tiszacsege

Október 17., 13,30:
Nádudvar – Vámospércs

Október 25., 13,30:
Vámospércs - Álmosd

November 1., 13,30: 
Fülöp - Vámospércs

November 8., 13,30:
Vámospércs - Hajdúhadház

Oláh Sándor, 
a focisták trénere 

Középmezőnyben a pingpongosok
A tízcsapatos megyei baj-

nokságban az ötödik helyen
végzett a Vámospércsi Asz -
talitenisz SE (VASE) együtte-
se a mögöttünk hagyott
2008-2009-es bajnoki év -
ben. Ez rendkívül szép ered-
mény a 2007-ben alakult
egyesülettől, hiszen több,
régebbi hagyománnyal bíró
csapatot is maga mögé utasí-
tott. A mezőnyt a Hajdú -
nánás, a Püspökladány, a
Hortobágy II., a Hajdúszo -
boszló II., a Hajdúböször -
mény, a Hajdúsámsoni Ha -
rangi SE valamint három
debreceni alakulat, a DASE
II., a DABE és a TEVA IV.

alkották. Az őszi-tavaszi
rend szerű bajnokság 18 mér-
kőzéséből nyolcat nyert meg
csapatunk, miközben egy
döntetlen mellett kilenc
vereséget szenvedett el. Ez
17 pontot eredményezett,
ami közel ötven százalékos
produkciónak felel meg. A
pontvadászat során hat játé-
kos - Schmidt László, Pólyik
Dávid, Kalcsó Norbert,
Balogh Zoltán, Ács Péter és
Varga Sándor – fogott ütőt a
mérkőzéseken. Külön érde-
kessége volt a bajnokságnak,
hogy a csapatbajnoki soro-
zatot követően úgynevezett
„Top 12”, illetve „megyebaj-

noki páros verseny” is szere-
pelt a programban. Előbbin
a bajnokság legeredménye-
sebb, azaz a legtöbb meccset
nyerő 12 játékosa vehetett
részt. Ennek az elit mezőny-
nek volt a tagja a még csak
serdülő korú Pólyik Dávid is,
aki végül a 11. helyet szerez-
te meg. A „megyebajnoki pá -
ros verseny” elnevezésű via-
dalon 16 páros vehetett részt,
köztük két vámospércsi duó-
val. Közülük a Balogh Zoltán-
Kacsó Norbert páros végül a
hatodik, míg az Ács Péter-
Pólyik Dávid páros a nyolca-
dik helyet szerezte meg. 

Faragó László

Kitűnő diákok az elmúlt tanévben
Anyagtorlódás miatt

most tudjuk közzé tenni
az elmúlt tanévben kitű-
nő bizonyítványt szer-
zett diákok névsorát.

1.a osztály (zárójelben a
dícséretek száma): Ádám
Balázs (3), Árva Bencze
Zoltán (1), Gaál Regina (2),
Gyetkó Petra (5), Kopezda
Andrea (3), Lukács Kornél
(3), Ökrös Nelli (1), Palotai
Fruzsina (3), Szabó Tamás
(3), Szacsuri Panna (5),
Fekete István (2), Holló
István (2),

1.b osztály: Bányai Gábor
(0), Boruzs Mirjam (5),
Dani Luca (5), Deák Zsolt
(3), Demjén Nóra (2), Kiss
Balázs (4), Mézes Máté (3),
Szabó Andrea (3), Tarcsai
Péter (3), Tömöri ádám (1),
Varga Ádám (4), Zilahy
Vanda (6), Szabó Blanka
(3).

2.a osztály: Medve Csaba
(2), Nagy István (4), Nagy
László (5), Szűcs Adrienn
(4), Zilahi Viktória (4).

2.b osztály: Barna Fru -
zsina (0), Molnár Boglárka
(0), Szalai Bence (0), Tömöri
Boglárka (0).

2.c osztály: Kosztin Mi -
hály (2), Medgyesi Dorottya
(3), Pozsgai Alex (1), Szabó
Zsófia 82), Szalontai Zita
(3), Tóth Panna (5), Törő
Orsolya Réka (3).

2.d osztály: Balogh
Sándor Antal (2), Hunyadi
Erika (5), Keresi Boglárka
(1), Kiss Gergő Bence (4),
Kovács Ilona (7), Lakatos
Zoltán (5), Pap Brigitta
Mónika (6), Pólyik Orsolya
(8), Rácz Renáta Tünde (6). 

3.a osztály: Meszesán
Henriett (3), Medgyesi Re -
beka (2), Mézes Márk (2),
Pap Vivien Reghina (0),
Tóth Enikő (1), Törő
Alexandra (3).

3.b osztály: Gellén Gréta
(3), Nagy Nóra Ildikó (0),
Nagy Tibor Bence (0), Papp
Dávid (2), Halász Réka (2),
Kovács Petra (2).

3.c osztály: Borsó Zsolt
Márk (2), Kuprák Máté (2),

Nagy Anna (3), Nagy József
(1), Plávits Zoltán László (3).

4.a osztály: Fucskó Nor -
bert (8), Ignáth Imre (2),
Kosztin Barbara (3), Nagy
Fanni (0), Tarcsai Tamás (3).

4.b osztály: Ács Judit (4),
Erdélyi Ádám (8), Gyetkó
Ildikó (8), Kozáp Zsanett
Ilona (1), Ménes Máté Péter
(2), Nagy Gergő (3), Nagy
Milán Levente (5), Páll Attila
(3), Varga Dávid (5), Varga
Hajnalka (8).

4.c osztály: Vágner Fruzsi -
na (12).

5.a osztály: Török Máté
(4). 

6.a osztály: Gyetkó Ad -
rienn (6).

6.c osztály: Franciskovich
Béla (7).

7.b osztály: Guba Tímea
86), Mézes Attila (6).

7.c osztály: Tanka Ákos
(5), Hetey Anett (8).

8.a osztály: Fodor Fru -
zsina (8).

8.c osztály: Kovács Zsófia
(11), Szalontai Márta (8),
Madai Nikolett (5).

Nálunk rendezik a megyei tanévnyitót
Felvétel művészeti 

képzésre

Még augusztus 25-től
szeptember 4-ig jelentkez-
hetnek művészeti képzésre
azok az óvodás gyermekek,
akik 2009. szeptember 1-
jéig betöltik a 6. életévüket,
illetve általános iskolások –
akik érdeklődnek valamely

t a n i n t éz m én y ü n k b e n
működő mű  vészeti ág iránt.
Tan sza kaink a következőek:
zeneművészet (gitár, zongo-
ra), tánc (társastánc, nép-
tánc), képzőművészet (gra-
fika, festészet, tűzzománc,
szob rászat), dráma, szín-
játszás. 

Tanévkezdési 
tudnivalók

A tankönyvcsomagok az
iskola dombi épületében
vehetők át a következő idő-
pontokban: augusztus 27-
én 14–19 óra között, augusz-
tus 28-án 9-től 17 óráig. A

szükséges tanszer-lista –
osztályokra lebontva – a

100 Ft-os boltban illetve az
iskola bejárati ajtajára van
kifüggesztve. 

Az évnyitó szeptember 1-
én reggel 8-kor kezdődik az
Iskola úti épület udvarán.
Az ünnepséget követően a
gyerekek az iskolában
maradnak, hiszen ezen a
napon már lesz tanítás. 

A 6. évfolyam erdei is-
kolában kezdi meg a
2009/2010-s tanévet. A gye-
rekek au gusztus 31-től szep-
tember 4-ig a Zemp lénben
talál ható Pálházán fognak
tanulni. Az ezzel kapcsola-
tos információkért az osz-
tályfőnökökhöz (Deákné
Demjén Iloná hoz és
Patakiné Ács Eri kához)
lehet fordulni. 

A tavalyi kettő helyett
idén  négy első osztályt indí-
tottunk. Szeptem ber ben 83
elsős  kezdi meg iskolánk-
ban tanulmányait.  A nyári
szünidő  folyamán a leg-

szükségesebb belső falfesté-
sek mellett a dombon újabb
fejlesztőszobával gazdago-
dott az intézményünk.

Köszönet

Az általános iskola neve-
lőtestülete és diákközössé-
ge megköszöni a Papp
János vállalkozó által ado-
mányozott  kerti padot,
mely az Iskola úti épület
udvarán lett elhelyezve. 

Megyei 
tanévnyitó

A Mátyás Király Alap fokú
és Művészeti Iskola biztosít-
ja a 2009/2010-es megyei
tan évnyitó ünnepség hely -
színét. A megyei Pedagógus
Intézet szervezésében tar-
tandó, augusztus 24-ei ren-
dezvényen részt vesz a
megye összes településének
iskolavezetője, illetve a
oktatásügyi minisztérium-
ból is érkezik majd vendég. 



Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenõ hírlapja. Felelõs szerkesztõ: Erdei Sándor (e-mail: deidor5@gmail.com). A szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház, 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. Telefon: 591-039. 
Kiadja: Vámospércs Város Polgármesteri Hivatala 4287 Vámospércs, Béke u. 1. sz. Telefon: 591-500. Lapalapító: Vámospércs Város Önkormányzat – Nyilvántartásba vétel száma: B/PHF/671/HA/91

Tördelõszerkesztõ: Tirol László. Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt. – Felelõs vezetõ: Fábián Imre ügyvezetõ

A táj és a tradíció volt a téma
Jövőre nyílik tárlat az eddigi termés legjobb darabjaiból

Az idei nyáron július 7-
től kezdődően zajlott az
egy hetes „Művész-Nők”
alkotótábor a tájházban,
viszont a közös munkál-
kodást most nem zárta
kiállítás; majd jövőre
rendeznek egy tárlatot az
eddigi termés legjobb
darabjaiból.

Ott jártunkkor nem volt
nagy élet a tájházban, játszi
könnyedséggel hatoltunk
be a telekre, majd a házba,
nem állta utunkat zárt ajtó.
Sehol egy teremtett lélek.
Majd egy nekünk szóló
köszönést hallottunk egy
ismerős hangon. Horváth
Katalin fotóművész volt az,
akivel e sorok írója hosszú
esztendőkön át dolgozott
együtt a Hajdú-bihari Napló
szerkesztőségében. Katalin
előtte ugyancsak hosszú
éveken át volt a korábbi
Debrecen hetilap fotóripor-
tere. A zsurnaliszta fotózás
mellett lassan kialakult ben-
ne az igény: művészi szinten
fotózni. E téren is sikerült
szép előmenetelre szert ten-
nie, ma már ott tart, hogy a
galériavezetők örülnek, ha
igent mond egy-egy felkérés-
re. (E sorok írójának a Híd
Protestáns Kulturális Köz -
pont galériájában volt sze-
rencséje Katalin artisztikus
fotóanyagát az érdeklődők
jóindulatába ajánlani.)

Lassan előkerülnek a höl-
gyek – hol is lettek volna
máshol, ha nem vásárolni?
Pedig a tájházban mindent
megkapnak, ami szem-száj-
nak ingere, szinte még ki
sem gondolják, mire lenne
szükségük, a tábor mentora,
Hajdúné Magdika már szer-
vírozza is. Beszélgetésünk
közben „előáll” az ebéd:
palócleves gazdagon vala-

mint nudli sárgabarack- és
áfonyalekvárral. 

A nagyváradi Jankó Szép
Noémi Abigél már tegnap
hazament, állásinterjúra hív-
ták, ezt a mai világban vétek
kihagyni. Borne m issza Vass
Katónak pedig hirtelen
rosszul lét miatt nem volt
ajánlatos maradnia. Itt van
viszont Noémi barátnője, a
szintén nagyváradi Márton
Katalin. A két fiatal, partiu-
mi, hivatásos képzőművész
ezúttal tűzzománc képekkel
rukkolt elő. Noémi Párna -
bogár című munkáját hagy-
ta itt valamint a helyi római
katolikus templom ihlette
sorozatát. A zománcfesté-
ken kívül üveget és rézdrótot
használtak fel mindketten az
égetéshez. Márton Katalin
„ko ronajáték” ciklusának da -

rabjait rakja elénk, rácsodál-
kozunk a képek egyszerű
szépségére, méltóságára. 

Sáli Róza már ötödik alka-
lommal jár itt, ezúttal egy
lengyelországi lehetőséget
mondott le azért, hogy eljö-
hessen. Jár a megye más alko-
tótáboraiba is, Horto bágyra,
Hajdúhadházra, Haj dúszo -
boszlóra. 

– Volt egy hosszú ideig
tartó absztrakt korszakom,
de újabban más érdekel,
nem annyira a formatörténé-
sekre figyelek. Újra érdekel
maga az ember, az arc, az arc-
táj, az arc változásai a múló
időben. Aztán a szem, a száj.
Most pasztellkrétával dolgo-
zom. 

Egy Budapest környéki
faluban élő Róza tíz művész-
telepre is mehetne évente,

ha eleget tenne minden
meghívásnak, ám rendre
csak négy helyen fordul
meg. A közelmúltból a leg-
fontosabb kiállításának az
újvidékit tartja. Nem a
művészetből él meg, restau-
rátorként dolgozik, s a rend-
őrség is gyakran felkéri fan-
tomképek készítésére. Nincs
rászorulva arra, hogy giccset
fessen. – Azért sem jó erre az
útra tévedni, mert elrontja
az embert mind művészi,
mind morális értelemben –
mondja. (Akit érdekel a
művészete, sok információt
lel a www.sr-gallery.hu olda-
lon.) 

H. Csongrády Márta fotó-
művész, a tábor vezetője
elmondja, hogy az idén hato-
dik alkalommal kerítenek
sort a közös munkálkodásra.
Most a központi téma az
ember és a táj szimbiózisa, s
a népi kultúra javainak fölfe-
dezése-ábrázolása. Ez elég
tág keret, sok minden bele-
fér – azok is megtalálják a
művészi tennivalót, akik
nem nagyon szeretik a korlá-
tokat, a témakikötéseket. A
művésznők nevetve mond-
ják, hogy ez nem alkoholtá-
bor, mint néhol a férfiaké
(no nem Vámospércsen!),
Márta rendet tart, úgy is hív-
ják őt, hogy „táborszernagy”.
Annál is inkább, mert a deb-
receni fotóművészt az idén a
Jeruzsálemi Szent Lázár Ka -
tonai és Kórházi Lovag rend
lovagjává avatták. Már ta mű -
vészeti vezetője a szoboszlói
nemzetközi művésztelep-
nek, s szervező titkára a
Hortobágyi Nem zetközi Mű -
vész telepnek. Emellett gyak-
ran vendége számos alkotó-
tábornak itthon és külföl-
dön egyaránt. 

Erdei Sándor

Alkottak, strandoltak,
játszottak a gyerekek 

A nő alkotók tábo -
ra után, s a Vámos -
pércsi Művész te lep és
Grafikai Műhely alko-
tói előtt im már nyolca-
dik alkalommal a gye-
rekek birtokolták egy
hétig a tájházat. 

A kézműves tábort a
hagyományoknak megfe-
lelően jú lius közepére
szervezték a művelődési
ház dolgozói. A foglalko-
zások során több képző-
művészeti technikával is
megismerkedett az ifjú-
ság,  a gyöngyfűzéstől a
tűzzománcozásig.  

Az idei tehetséggondo-
zó  táborba a helybeli
tizennégy iskolás gyere-
ken kívül, három vendég-
diák (és egy kísérő) is
érkezett. A vámoscsaládi
fiatalok ugyanúgy, mint
tavaly, második helyezést
értek el a Ki tud többet a
vámos településekről? el -
nevezésű országos verse-
nyen. Szép eredményük
ju talmaként Ménes And -
rea polgármester – máso-
dik alkalommal is – meg-
hívta őket egy hétre váro-
sunkba. Mint mesélték,
náluk, ab ban a kis néhány
száz lelkes községben
nincs ilyen hasznos ki -
kapcsolódásra lehetőség.
S bár a vendégek hosszú
és fárasztó utazást tudhat-
tak maguk mögött (Vá -
mos család a nyugati ha -
társzélen fekszik, 448 km-
re tőlünk), boldogan és
mondhatni: ismerősként
jöttek újra hozzánk. 

A helyi táborozók ed -
dig – a korábban a műve-

lődési házban működő
kézműves szakkör tagjai
közül kerültek ki, most
viszont – miáltal a művé-
szeti oktatás beindulása
miatt megszűnt a tűzzo-
mánc és az ügyes kezek
szakkör – a Mátyás Király
Ál talános és Alapfokú Mű -
vé szeti Iskola legkivá-
lóbb, tanulmányi verse-
nyeken, me gyei és orszá-
gos rendezvényeken rend-
szeresen szereplő tanulói
sorából lettek kiválogat-
va. „A gyerekek el látását, a
szükséges eszközök be -
szerzését, és a kirándulá-
sok finanszírozását ja va-
részt a Nemzeti Kulturális
Alaphoz benyújtott sike-
res pályázati forrásból
illetve önkormányzati tá -
mogatásból finanszíroz-
tuk” – tudtuk meg Rácz
Ildikó tanárnőtől. Kol -
léga nőjével, Tan ka An -
talné Irénnel  nagy türe-
lemmel és odafigyeléssel
foglalkoztak a gyerekek-
kel. Dél előttönként a mű -
vészjelöltek ihletet kap-
hattak a tájház csodálatos
múltidéző bútorai, eszkö-
zei társaságában, s kezük
közül hol egy szép medál,
hol egy egyedi karkötő,
vagy éppen egy tűzzo-
mánc kép került ki. 

A délutánokat közös já -
ték tette emlékezetessé. A
résztvevő fiatalok számá-
ra (mint mondták) a leg-
nagyobb élményt a nyír-
egyházi skanzen megte-
kintése és a sóstói stran-
dolás jelentette.   

Fotók és szöveg:
Hassó Adrienn 

Tartalmasan nyaraltak

Lesz-e művész belőlük?

Márton Katalin, Bornemissza Vass Kató, Sáli Róza 
és H. Csongrády Márta (Fotó: Horváth Katalin)

Az ötödik érettségi Vámospércsen
Már hatodik alkalom-

mal érettségiztek diákok
Vámospércsen. A 12/a-
ban a tanévet huszonné-
gyen kezdték meg, hozzá-
juk az érettségi vizsga
alkalmával egy fő csatla-
kozott, így májusban 25
tanuló vágott neki a vég-
ső megmérettetésnek. 

Az írásbeli vizsga minden-
kinek sikerült. Biológiából a
szokásokhoz híven minden
tanuló projektmunkát készí-
tett, így a biológia szóbeli
vizsga egy részét már sikere-
sen teljesítették. Az érettségi
vizsga szóbeli részére június
15-én és 16-án került sor. A
követelményeket minden
vizsgázó teljesítette, így idén
huszonöten, összesen pedig
már száznegyvenhárman sze-
reztek érettségi bizonyít-
ványt a városban.  

Az eredményes vizsga
megünneplésére meghívták
a város polgármesterét, Mé -
nes Andreát is. Az érettségi
elnök ezúttal Fazekas Im -
réné volt, aki nyugodt, barát-
ságos légkört biztosított a
vizsga mindkét napja alatt. 
Az érettségi vizsga eredmé-
nyei: magyar nyelv és iroda-
lom – 2,84, történelem –
3,28, matematika – 2,28, bio-

lógia – 3,33, földrajz – 3,04.
Az osztály átlaga. 2,95. 

A vizsgabizottság tagjai
voltak: Zilahiné Krausz Rita
(matematika), Szathmáryné
Kóti Edit (magyar nyelv és
irodalom), Elek Szilárd (jegy-
ző), Elekné Fark Katalin
(tagintézmény-vezető), Faze -
kas Imréné (a vizsgabizott-
ság elnöke), Sümeginé Vi -
tális Éva (biológia, földrajz),

Szabó Imre László (történe-
lem). 

Az érettségizettek névso-
ra: Bozóki László, Faragó
Ilona Tünde, Jernyei né Sza -
bó Szabina, Katonka Julian -
na, Kiss Nikolett, Kiss Zsolt,
Korcsmáros Ferencné, Ma -
jor Emese, Markó Krisztina,
Mudra Julianna, Nagy
Anita, Nagyné Orosz Ju -
lianna, Ná násiné Burzán

Judit, Orosz Enikő Andrea,
Pásku Ádám, Pázmán Já -
nosné, Polyánka Györgyné,
Rózsa Tímea, Sán dorné
Varga Angéla, Sze mán -
né Haller Enikő, Szalon tai
Larisza Lorena, Szűcs Im -
réné, Tóth Imre, Vida Re -
náta, Vitéz Andrea. 

Elekné Fark Katalin
tagintézmény-vezető

Tanárok és felnőtt érettségizettek (Fotó: Magánarchívum) 
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