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Magyarország köztár-
 sa sá gi elnöke nemrég
személyes levélben for-
dult Ménes Andrea pol-
gármesterhez, hogy ar-
 ra kérje, lehetőségeihez
mérten támogassa azt az
erőfeszítést, amelyet a
klímavédelem javítása
érdekében az elnök fel-
vállalt. Polgármeste rünk
a kezdeményezés sikere
érdekében folyamatos
tájékoztatást és aktív
együttműködést vállalt
Vámospércs nevében.
Természetesen a világ-
méretű összefogás része-
ként Vámospércsen kí vül
a többi települési és me -
gyei önkormányzat tá -
mogatását is kérte Áder
János. Ennek megfelelő-
en a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat is vállal-
ta, hogy egyetért az „Élő
bolygónk” elnevezésű klí-
 mavédelmi aláírásgyűj-
tési kezdemé nyezéssel és
támogatja azt.

Eredetileg AlGore volt
amerikai alelnök nevéhez
fűződik az a kezdeményezés,
amellyel egy új globális
éghajlatvédelmi megállapo-
dás létrehozása érdekében a
világ vezetőit egységre és
cselekvésre ösztönöznék.
Ahogy a kezdeményezés hi -
vatalos honlapján is olvasha-
tó, az ipari forradalom óta
civilizációnk fejlődése egy-
re nagyobb mértékű káros-
anyag-kibocsátáshoz veze-
tett. A helyzetet tovább
súlyosbítja, hogy a 20. szá-
zad második felében drámai
fordulat következett be a
környezetszennyezésben.
Az elmúlt 50 évben megsok-
szorozódott az em beri te-

vékenységgel összefüggő
szén-dioxid és más, a légköri
folyamatokat kedvezőtlenül
befolyásoló ká ros anyagok
légkörbe jutása. Vízválasz -
tóhoz érkeztünk. 

Klímánk védelme a 21.
század legfontosabb kérdé-
sévé lépett elő. Az üvegház-
hatású gázok ma már olyan
koncentrációban van nak je -
len a mindössze néhány tíz
kilométer vastagságú légkö-
rünkben, ami drámaian
befolyásolja földünk éghaj-
latát. A globális felmelege-
dés negatív hatásai mind
szélsőségesebb időjárási vi -
szonyokat, egyre több és
egyre súlyosabb természeti
katasztrófát idéznek elő. Mi
már a saját bőrünkön érez-
zük a klímaváltozás negatív
kö vet kezményeit, és szembe
kell néznünk azzal, hogy
közel a pillanat, amikor a

folyamatok végleg visszafor-
díthatatlanná válnak. Ha mi
nem változtatunk, unoká-
inknak már nem lesz mód-
juk a beavatkozásra. 

A ve széllyel való szembe-
nézés azonban vissza nem
térő lehetőséget is tartogat
számunkra. Lehetőséget ar -
ra, hogy közösen cseleked-
jünk. Lehetőséget arra, hogy
gátat vessünk az üvegházha-
tású gázok kibocsátásának,
és hogy olyan technológiák-
ra alapozzuk a jö vőnket,
amelyek alkalmazásával el -
háríthatjuk az emberi civili-
zációt fenyegető klímaka-
tasztrófát. Lehetősé get arra,
hogy a saját, közvetlen kör-
nyezetünkben és a saját
képességeink szerint meg-
szüntessük természeti erő-
forrásaink pazarló felhasz-
nálását. Fontos tudnunk és
másokban is tudatosíta-

nunk, hogy nem a klímavé-
delem és a fejlődés kö zött
kell választanunk. A ket tő
csak együtt valósítható meg.
A jól átgondolt fejlődés
egyik eredménye a klímavál-
tozásból fakadó ve szélyek
elhárítása. 

Jövőnk érdekében a kö -
zös felelősségből és közös
cselekvésből nekünk, ma -
gyaroknak is vállalnunk kell
a ránk eső részt. Most csak
rajtunk múlik, hogy klíma-
voksainkkal másoknak is jó
példát mutatva kifejezésre
juttassuk azt az egységet és
elszántságot, amit világunk
vezetőitől is elvárunk a fel-
növekvő nemzedékek és élő
bolygónk klímájának védel-
mében. A párizsi klíma-
csúcs döntő lépést je lenthet
az emberiséget fe nyegető
ve szély megoldásában. 

AlGore – az Amerikai
Egyesült Államok Nobel-díj-
jal kitüntetett volt alelnöke
– vállalta, hogy egymilliárd
ember támogatását gyűjti
össze. Kezdeménye zése arra
irányul, hogy klímánk
védelme érdekében egység-
re és cselekvésre ösztönöz-
zük világunk 2015 decem-
berében Párizsban össze-
gyűlő vezetőit. Ezt a nemes
célt magam is támogatom.
Ezért Magyarország köztár-
sasági elnökeként ar ra ké-
rem önt, hogy egyetértése
esetén klímavoksával csatla-
kozzon ahhoz a reményeink
szerint egymilliárd ember-
hez, akinek szavát minden
ország vezetőjének figye-
lembe kell vennie a párizsi
klímacsúcson. 

A részleteket kérjük kö -
vessék Vámospércs Face -
book oldalán.

Gólyamentés Vámospércsen

A klímakezdeményezés weboldala az interneten

Áder János neves politikusokkal együtt

Az elmúlt héten sok
járókelő és az autós vehet-
te észre, hogy a város köz-
ponti útkereszteződésé-
ben két jámbor gólya csi-
peget, amit talál. Vélhe -
tően gyengék voltak, hogy
csatlakozzanak a dél felé
tartó társaikhoz, ami nem
csoda, hiszen az elmúlt
hetek trópusi forrósága
és tikkasztó szárazsága
nem csak az embereket,
növényeket, de az állato -
kat is erősen megviselte.
Polgármesterünk, Ménes
Andrea kezdeményezésé-
re hétfőn hívta fel első-
ként az önkormányzat
munkatársa a Hortobágyi
Madárkórházat, akik kivo-
nulásukkor sajnos nem
jártak szerencsével, a gó -
lyák visszarepültek a fé -
szekbe. Legközelebb pén-
teken adódott lehetőség,
hogy befogjuk a hátra
maradt madarakat. Ekkor
az egyik teljesen legyen-
gült és kiszáradt fehér
gólyát sikerült befognia a
közmunkásoknak. Etetés,
itatás után a Hortobágyi
Madárkórház egy munka-
társa elszállította a mada-
rat, amely így szerencsés

módon megmenekült, de
sajnos a másik gólya sor-
sáról egyelőre nem tu -
dunk. Az is előfordulha-
tott, hogy a kiemelten
védett madár elpusztult
valahol, de kis szerencsé-
vel arra is van esély, hogy
összeszedte magát és csat-
lakozott egy a közelben
elhúzó gólya csapathoz.
Bízzunk az utóbbiban!
Egyébként a gólya legjel-
lemzőbben emberi kör-
nyezetben fészkel és alap-
vetően vadászó életmó-
dot folytat. Valaha magas
fákra, később kémények-
re, itt-ott templomtorony-
ra, ma leginkább oszlo-
pokra építi fészkét, amely-
nek helyét mindig vizes
élőhelyek közelében vá -
lasztja meg. A nedves réte-
ken, tarlókon keresgél
nagyobb rovarok, ebi-
halak, békák után, de elfo-
gyasztja az apró rágcsáló-

kat, halakat, kígyókat, sőt,
volt rá példa, hogy kis-
nyulat is vittek a fiókák-
nak táplálékként. Étrend -
je rendkívül változatos
összetételét tekintve min-
tegy 40%-a rovarok és bo -
garak, 30%-a puhatestűek
20%-a kisemlősök és 10%-
ban halak és kétéltűek
alkotják. Táplálékkeresés
közben lassan, méltóság-
teljesen sétál; amikor re -
pül, akkor előrenyújtja
nyakát. 

Társas madár; ván do-
rútjain és afrikai telelőhe-
lyein több ezres rajokat is
észleltek. A nem szaporo-
dó példányok költési idő-
ben 40-50 tagú rajokban
kóborolnak. A szaporodó
párok is kisebb csopor-
tokban vadászhatnak, és
néhány helyről telepes
fészkelést is jelentettek.
A csoportok mérete és
szociális szerkezete válto-
zó, bár a fiatalok általában
a telep szélére szorulnak,
és az idősebbek beljebb
költenek, így eredménye-
sebbek lesznek. Az egye-
dek a kapcsolatukat egy-
más tisztogatásával és más
segítségekkel ápolják. A

tisztogatást csak a fészek-
nél végzik. Az álló madár
tisztogatja az ülőt, aki
lehet a fiókája, vagy a test-
vére. Feljegyezték, hogy
mohát vett csőrébe, és
azzal vitt vizet fiókáinak.
Számos feljegyzés tanús-
kodik hűségéről párja
iránt és önfeláldozásáról
utódainak megvédéséért.
Például amikor 1556-ban
Delftben kigyulladt az a
ház, amire a fészek épült,
akkor a szülők a fiókáikat
menekítették, hogy in -
kább ők égjenek meg.
Még az emberhez szokta-
tott fehér gólyák is meg-
szelídülnek, bíznak az
emberben, a szabályokat
eltanulva játszanak a gye-
rekekkel, és ha már el is
repülnek, minden évben
visszatérnek, hogy meg-
köszönjék a gondosko-
dást.

E.

A vámospércsi madármentők, Magyar János 
és Fagyal Sándor



2015. augusztus

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2015. augusztus 25. napján ülést tartott, melyen
a következő döntéseket hozták a képviselők:

a képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2015. évben
támogatni kívánja a következő civil szervezeteket:

Bocskai Sportegyesület Vámospércs nevű szerveze-
tet a támogatási igényben megjelölt céljához 1500 eFt-tal, 

Városi Polgárőr Egyesület nevű szervezetet a támoga-
tási igényben megjelölt céljához 150 eFt-tal,

Vámospércsi Asztalitenisz Egyesület nevű szerveze-
tet a támogatási igényben megjelölt céljához 300 eFt-tal, 

Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület
nevű szervezetet a támogatási igényben megjelölt céljához
400 eFt-tal,

Református Egyházközség nevű szervezetet a támoga-
tási igényben megjelölt céljához 400 eFt-tal járul hozzá,
melyek fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetésé-
nek működési célú pénzeszköz átadás előirányzatának ter-
hére biztosítja.

• a Művelődési Ház és Könyvtár magasabb vezető beosz-
tásának ellátására a 47/2015. (V.26.) számú határozatával
kiírt pályázat tárgyában úgy döntöttek a képviselők, hogy a
pályázatot eredménytelenné nyilvánítják, és új pályázatot
írnak ki a Művelődési Ház és Könyvtár magasabb vezető
beosztásának ellátására, egyúttal a jelenlegi igazgató –
Diósné Kozma Erzsébet – vezetői megbízását egy évvel, –
2016. augusztus 31. napjáig – meghosszabbította.

• a Nemzetgazdasági Minisztérium által – NGM/
29319/34/2015. számú támogatói okiratban – támogatott, „a
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása”
megnevezésű pályázat megvalósítására vonatkozóan úgy
döntött a testület, hogy az önkormányzat 2015. évi közbe-
szerzési tervét módosítja, illetve felkérte a Közbeszerzési
Bizottságot, hogy a pályázat megvalósításához szükséges
közbeszerzési és egyszerű beszerzési eljárások lefolytatásá-
ról gondoskodjon.

• módosításra került az önkormányzat 2015. évi költség-
vetéséről szóló rendelete, valamint sor került a Humán -
politikai Bizottság új külsős tagjának megválasztására is.

• a testület arról is nyilatkozott, hogy az önkormányzat a
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a
saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó köz-
pont által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak
ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetését a
helyi önkormányzati képviselők választása évét követő szep-
tember 1-jétől vállalja.

• a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33-34.
§-a, valamint a képviselő-testület 161/2014. (XI.25.) számú
határozata alapján úgy döntött a testület, hogy a Hajdú-Bihar
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Kataszt -
rófavédelmi Kirendeltség közérdekű közszolgáltató kijelölő
határozatára vonatkozóan kéri a kijelölés meghosszabbítását
2015. december 31. napjáig., valamint felkérte a polgármes-
tert, hogy a DHK. Kft.-vel folytasson le tárgyalásokat a város
hulladék közszolgáltatásának 2016. január 1-jétől kezdődő
biztosítására.

• az önkormányzat előzetes csatlakozási szándékkal részt
kíván venni a Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület
2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó
vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési
Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési terü-
letének előzetes elismerésében.

Ménes Andrea 
polgármester

ÖÖ NN KK OO RR MM ÁÁ NN YY ZZ AA TT II HH ÍÍ RR EE KK Ménes Andrea: „A civil kezdeményezések
támogatása fontos Vámospércsen”

Vámospércs Városi Ön -
kormányzat Képviselő-
testülete a polgármester
vezetésével döntött a he -
lyi önszerveződő közös-
ségek pénzügyi támoga-
tásáról. Ménes Andrea
hangsúlyozta, hogy ezek
a támogatások nem az
önkormányzati törvény
által előírt kötelezettség
alapján kerülnek odaíté-
lésre. A támogatásokat a
város takarékos és gazda-
ságos költségvetése és a jó
gazdálkodás teszi lehető-
vé. Ezáltal van mód arra,
hogy az önkormányzat
a törvény által nem elő-
írt, de a város közössé-
ge szempontjából fon-
tosnak tartott ügyek mel-
lé támogatóként odaáll-
jon. 

Az idén 2 750 000 forintot
osztott szét a képviselő-tes-
tület. A Bocskai Sportegye -
sü let kapta a legtöbbet,
összesen 1 500 000 forintot,
amelyet jelentős részben az
egyesület közüzemi díjaira,
a sporttelep karbantartására
és a versenyeztetés költsé-
geire fordíthatnak a döntés
szerint. A Városi Polgárőr
Egyesületet 150 000 forint-
tal támogatták, amely össze-
get jó ideje már főként a gép-
jármű üzemeltetésére fordít-
ják, hiszen a járőrözés az
egyik legfontosabb, ugyan-

akkor a legdrágább tevé-
kenységük. Ünnepségeink
és kulturális rendezvényeink
állandó szervezője és közre-
működője a Pircsike Köz -
mű velődési Egyesület is ka -
pott támogatást. Az odaítélt
400 000 forintot a rendezvé-
nyek lebonyolítására és a
működési költségekre for-
dítják majd. Az egyesület túl
azon, hogy a legaktívabb
közösségi munkát végzi

képes időről időre meg-
újulni is tevékenységében.
Nemrég – ahogy arról mi is
beszámoltunk – nagy siker-
rel indították be gyermek-
színjátszó csoportjukat,
amelynek felívelése és kitel-
jesedése ez után várható.

Sportfelszereléseket vásá-
rolhat és a versenyeken való
indulás költségeit fizetheti a
városi asztalitenisz egyesü-
let abból a 300 000 forint-
ból, amelyet szintén megsza-
vaztak a képviselők. Ács
Péter, az egyesület elnöke
szerint az, hogy a városi
egyesületből időről időre
elviszik a magasabb osztály-
ban játszó és anyagilag erő-
sebb csapatok az általuk
kinevelt tehetségeket, azt is
bizonyítja, hogy gondos és
szakmailag magas színvona-
lú munka zajlik a helyi csa-
patoknál. Sosem akadályoz-
zák az ilyen elvándorlásokat,
sok sikert kívánnak a távo-
zóknak, de azért igyekeznek
megőrizni és javítani a saját
eredményeiket is, amiben a
legutóbbi szezonban sem
volt hiba.

Városunk legnépesebb
vallási közössége, a reformá-
tus egyházat is támogatás-
ban részesítette a város veze-
tése azért, hogy így járuljon
hozzá a templom és az egy-
házközség fontos, közösség
és városépítő tevékenységé-
hez. Az egyház 400 000

forintot kapott az önkor-
mányzattól.

A polgármester a támoga-
tások kapcsán kérdésünkre
válaszolva kiemelte, hogy az
elmúlt években soha nem
látott számú és méretű beru-
házás és felújítás valósult
meg Vámospércsen, ame-
lyek egy része jelentős saját
erő igénybevételét követelte
meg. Mégis helyesnek tartja,
ha a képviselő-testület a civil
szervezetek és kezdeménye-
zések számára forrásokat
igyekszik megtakarítani.
Fontos, jelzésértékű infor-
máció az is, hogy a legjelen-
tősebb összeget kapó
Bocskai Sportegyesületen
kívül minden helyi civilszer-
vezet magasabb összegű
támogatás kapott, mint
tavaly, ezzel is ösztönözve
őket, hogy minél több
embert érintő közösségépí-
tő tevékenységet fejtsenek
ki. Ugyanakkor ez is igazolja,
hogy a város vezetése felelős
és takarékos gazdálkodást
folytat, mondta Ménes
Andrea.  Úgy vélte, hogy a
jövőben is fontos és hasznos
felfogás ez, amelyet minden-
képpen szem előtt kell tarta-
ni a város gazdálkodásában
még akkor is, ha ez nagyobb
odafigyelést és több munkát
is igényel.

E.

A legtöbb önkormányzati
támogatást a Bocskai SE

kapta. A képen Oláh
Sándor, az egyesület elnö-
ke átveszi a város kitünte-
tését Ménes Andrea polgár-
mestertől a tavalyi Hajdú
Napok rendezvényeinek

keretében

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 50 000 Ft-ot meghaladó adótartozással

rendelkező magánszemélyek  (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2015. augusztus 31-i állapot szerint

Név Adóazonosító Lakcím Adótartozás
száma összege/Ft

Ásztai József 8378610314 4275 Monostorpályi,  Vasvári Pál. u. 26. 82 320
Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 569 093     
Boros Antal 8378780260 4287 Vámospércs, Víg u. 14. 55 458    
Borók Ferenc 8362010118 4287 4287 Vámospércs, Báthorikert 23. 52 500     
Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 64 200     
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs Dózsa Gy. u. 39/C. 436 915
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300     
Kádár Gyuláné 8317323447 4300 Nyírbátor Honvéd u. 11. 54 650
Lakatos Attila 8409685019 4287 Vámospércs , Kossuth u. 65. 55 726
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000     
Orbán István 8371382316 4287 Vámospércs, Domb u. 38. 66 740
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 851 279
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 245 440     
Szabó Lajos 8384022798 4287 Vámospércs Orgona u. 2. 55 475     
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 94 451     

Összesen: 3 375 204

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 100 000 Ft-ot meghaladó adótartozással

rendelkező gazdasági társaságok (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2015. augusztus 31-i állapot szerint

Cég neve Adószáma Székhelye Adótartozás
összege/Ft

Baltemar Bt. 
,,Kényszertörlés alatt " 21140156-2-09 4211 Ebes, Vadas u. 66. 568 700     
Dopomorte Kft.  " FA" 14197015-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 23. 153 419     
Margaréta Szakszöv. 11159555-2-09 4287 Vámospércs, Béke u. 4. 411 400
Polifab Elektro Kft. 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 218 700     
,,Törölt adószám”
Sanfer Hungary Ker.Kft. 23150120-2-42 4287 Vámospércs, Nagynyíres D. 17. 108 367
TRT-Hungária Kft. "FA" 14171073-2-09 4031 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10. 230 000     
Vámos Kontír Kft. 23104844-1-09 4287 Vámospércs, Víz u.5. 114 900
Zsofám Kft.
,,Kényszertörlés alatt " 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 706 790     

Összesen: 2 512 276

Néhány napja ért véget egy
olyan reprezentatív felmérés
a Vámospércsi Mikrotérségi
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat és a Vámospércs Vá -
rosi Önkormányzat szervezé-
sében, amelynek során váro-
sunk lakosait keresték fel kér-
dezőbiztosok, hogy egy előre
összeállított kérdőív alapján
adjanak válaszokat olyan kér-
désekre, amelyek kiértékelése
után lehetőség nyílik arra,
hogy az önkormányzat és a
szolgálat célirányosabban tud-
ja programjait és támogatásait
szervezni a lakosság rászoruló
részének érdekében. A részle-
tekről Ménes Andrea polgár-
mesternél és Vinczéné Gáll
Anikónál, a Családsegítő veze-
tőjénél érdeklődtünk.

A polgármester hangsú-
lyozta, hogy az ilyen időről
időre megszervezett felméré-
sek olyan kérdésekre keresik a
választ, amelyek alapján kide-
rül, hogy milyen körülmények
között élnek a Vámospércsi
családok, milyen nehézségek-
kel küzdenek mindennapjaik-
ban, és milyen területeken tud
az önkormányzat és a társ szer-
vezetek segíteni az életminő-
ség javítása érdekében. A vá -
ros vezetése számára nagyon
fontos, hogy a támogatásra,
segítségre fordított közpén-
zek valóban célba jussanak, és
valódi segítséget jelentsenek
– fogalmazott Ménes Andrea.
Kidobni való forrás nincs,
ezért az is alapvető érdek,
hogy olyan formában érkez-
zen a támogatás, amellyel tény-
legesen megoldható egy-egy
probléma. Hiába mondjuk a
tanszersegítség, ha a rendsze-
res és elfogadható színvonalú
étkezés hiánya a probléma, és
ugyanúgy hiába az étkezési
hozzájárulás, ha az a problé-
ma, hogy nincs aki a tüzelőre
valót összevágja. A szociális

terület kiemelt figyelmet él -
vez a város vezetői részéről,
ezért is figyeltünk oda, hogy a
közfoglalkoztatás keretében
képezzünk szociális gondozó-
kat, és más, olyan szakembere-
ket, akiket később a közösség
érdekében hasznosan tudunk
ezen a területen foglalkoztat-
ni – emelte ki Ménes Andrea. 

A kérdőívek feldolgozása
után egy úgynevezett szociális
térkép alakul majd ki, mondta
a Jóléti Szolgálat vezetője. „Ez
a térkép segít nekünk eliga-
zodni, hogy hova összponto-
sítsuk az erőforrásainkat.”
A szervezet, amelyet a mikro
térség öt önkormányzata tart
fenn rendelkezik a házi segít-
ségnyújtás, a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, a család-
segítés és a gyermekjóléti szol-
gálat eszközeivel és lehetősé-
geivel. Így igaz ez Nyírmár -
tonfalván is, Bagaméron, Ál -
mosdon és Fülöpön pedig
csak bizonyos szolgáltatások
érhetők el. Ugyanakkor a szer-
vezet együttműködik a helyi
önkormányzati intézmények-
kel is, így a felmérés alapján
tájékoztatni tudja például a
Vámospércsi Szociális Szol -
gáltató Központot, hogy há -
nyan igényelnének szociális
étkezést, támogató szolgálta-
tást, vagy akár idősek nappali
ellátását. Mindez akkor műkö-
dik jól, és olajozottan, ha sike-
rül közvetlenül az emberektől
megtudni mire van szüksé-
gük. Ezért lett volna fontos,
hogy minél többen fogadják a
kérdezőbiztosokat és válaszol-
janak a kérdőív kérdéseire.
Sajnos, az idén kevesebb érté-
kelhető felmérés készült, az
emberek nem szívesen enged-
ték be a kérdezőket, bár így is
nélkülözhetetlen informáci-
ókhoz jutnak majd a szakem-
berek a kiértékelés után.

E.

Házasságkötés

GAÁL ZOLTÁN és CSÁKFALVI CSILLA

HANUDER NORBERT és JÓNIZS BERNADETT

Akik már nincsenek közöttünk

SIMPF SÁNDOR

KESZLER MIHÁLYNÉ (Hunyadi Ilona)
POLGÁR JÓZSEFNÉ (Szabó Margit)

BORUZS SÁNDOR

MEDGYESI IMRE

Borszőlő és csemege szőlő eladó. Érdeklődni lehet:
Herczegné Bocskai kert 2.

AA PP RR ÓÓ HH II RR DD EE TT ÉÉ SS

AA NN YY AA KK ÖÖ NN YY VV II HH ÍÍ RR EE KK

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

SIMPF SÁNDOR

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

KESZLER MIHÁLYNÉ
sz.: Hunyadi Ilona

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

BORUZS SÁNDOR

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,

POLGÁR JÓZSEFNÉ
sz.: Szabó Margit

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

MEDGYESI IMRE

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

részvéttel osztoztak

Önökért kérdezünk!



Első osztályosok névsora
2015-2016-os tanév

Szeptember 1-jén az ünnepélyes tanévnyitóval meg-
kezdődött az új tanév a vámospércsi iskolában. A gye-
rekek a tanévnyitón kapták meg azokat a tankönyveket
is, amelyekből ezen túl tanulni fognak. Az alábbiakban
közöljük az elsős osztályfőnökök és az elsős tanulók
névsorát. Az iskolakezdéshez legfőképpen nekik kívá-
nunk sok sikert és eredményes munkát.

1.a: o. f. Molnár Edit 

l. Balogh Andrea
2. Balogh Cintia
3. Balogh Orsolya
4. Bóna Krisztián
5. Deák Anna Etelka
6. Gresko Levente Gábor
7. Hegedűs Viktória
8. Kolompár Róbert Alex
9. Korcsmáros Gábor Márk

10. Kovács Petra Eszter
11. Ladányi Gergő
12. Lakatos Róbert
13. Magyar Liliána
14. Molnár Judit Gizella
15. Nagy Hanna
16. Nagy Zoltán Tibor
17. Sallai Réka
18. Szabó Ákos Roland
19. Szilágyi Zsanett Judit
20. Tóth Tamás
21. Tuss Bence
22. Vincze Szonja

Még mindig népszerű a honosítás
intézménye

Az elmúlt közel négy
évben összesen 1155 em -
ber tett a magyar állam-
polgárság megszerzését
szentesítő honosítási es -
küt Vámospércsen. Leg -
utóbb néhány nappal
ezelőtt volt ilyen ünnepé-
lyes pillanat. 2014. de-
cember 3-án volt váro-
sunkban az egyszerre
legtöbb embert érintő
honosítási eskütétel a Vá -
mospércsi Városházán.
Akkor összesen 70 ember
tette le az állampolgársá-
gi esküt. Többek között
testvértelepülésünk Szi -
lágy nagyfalu, továbbá Ér -
mihályfalva, Szalacs, Ér -
bogyoszló, Érsemjén, Mar -
gitta, Ipp, Albis, Szilágy -
zo vány és Ottomány la -
kói érkeztek hozzánk
ezen a nevezetes napon.
A honosítás azóta is fo -
lyamatos, bár a nyári
uborkaszezon itt is érvé-
nyesül. A Ménes Andrea
polgármester előtt tett
honosítási eskütételek
kapcsán Nagyné Héjjas
Erikától kértünk infor-
mációkat a 2011 óta zajló
egyszerűsített honosítás
részleteiről. 

Mint elmondta, Vámos -
pércs továbbra is nagy nép-
szerűségnek örvend a ma -
gyar állampolgárságot kérő
határon túli nemzettársaink
körében. És ez véleménye
szerint nem csak a város ked-
vező, határ közeli fekvéséből
adódik, hanem abból is,
hogy nálunk valóban szívé-
lyesen, őszinte szeretettel és
tisztelettel fogadják a kérel-
mezőket. Az immár négy éve
elindított honosítás még
mindig nem lezárt történet,
ezt bizonyította a mögöt-

tünk álló időszak eddigi
összes eskütétele is, és arra
lehet számítani, hogy jövőre
is folyamatos lesz a határon
túli magyarok érdeklődése
az állampolgárság felvétele
iránt. A közelmúltban lezaj-
lott ünnepségek legfiata-
labb, magyar állampolgársá-
got kapott résztvevője nem-
rég töltötte be az első élet-
évét, s mivel ő kiskorú az
állampolgársági esküt a szü-
lők, mint törvényes képvise-
lők tették le a kiskorú nevé-
ben. A legidősebb, aki állam-
polgársági esküt tett mosta-
nában 1929 májusában szü-
letett, azaz egy 85 éves idős
bácsiról van szó. Ő a hiva-
talos megfogalmazás sze-
rint visszahonosított, hiszen
1940 és 1945 között már volt
magyar állampolgár. 

Az eltelt közel négy év
alatt összesen közel ezer
ember tett állampolgársági
esküt városunkban, ezzel
megszerezve a magyar ál -
lampolgárságot. Az elmúlt
évek alatt a fő szabályok
nem, de néhány fontos rész-
let mégis változott az eljárási
szabályok között. A legfon-
tosabb és talán a legérdeke-

sebb, hogy a honosított sze-
mély választása szerint tesz
állampolgársági esküt vagy
fogadalmat. A polgármester
az okirat megérkezését köve-
tő 15 napon belül értesíti a
kérelmezőt az állampolgár-
sági eskü vagy fogadalom
letételének időpontjáról és
helyéről. Magának az ese-
ménynek a mozzanatai nem
központilag szabályozottak,
vagyis hogy mennyire ben-
sőségesek illetve mennyire
hivatalosak a körülmények,
azt lényegében minden eb -
ben résztvevő önkormány-
zat maga alakíthatja ki. Az
állampolgársági eskütétel
városunkban ünnepélyes
ke retek között zajlik. Az ün -
nepség a magyar Him nus z-
szal kezdődik. A megjelen-
tek üdvözlését követően
Ménes Andrea polgármester
előtt a honosított, illetve
visszahonosított személyek
leteszik az állampolgársági
esküt vagy fogadalmat, majd
ezt követően Ménes Andrea
köszöntő beszédet mond,
átadja a honosítási, illetve a
visszahonosítási okiratokat.
Ünnepségünk a Szózattal
zárul. 

Újabban arra is van lehe-
tőség, hogy a határon túli
kérelmezőket az adott or -
szágban működő magyar
konzul, illetve a konzulátus
munkatársa keresi fel és rajta
keresztül, illetve az ő közve-
títésével zajlik a hivatalos
eljárás és az eskütétel is.
Ebben az évben konkrétan
házról-házra keresik fel a
„kinti” magyarokat és már a
kérelmeket is ott helyben
veszik fel azoktól, akik
magyar állampolgárságot
akarnak. 

Könnyebbé vált tehát sok
szempontból az eleve egy-
szerű és gyors ügyintézés és
várhatóan egyre gyakrab-
ban élnek majd nemzettár-
saink ezzel az új lehetőség-
gel, hogy időt és fáradtságot
takarítsanak meg. Ezzel
együtt polgármesterünk
megerősítette, hogy tovább-
ra is kiemelt figyelmet fordí-
tanak arra, hogy a hozzánk
fordulók gyorsan és baráti
légkörben válhassanak lakó-
helyüktől függetlenül ma -
gyar állampolgárokká a jövő-
ben is.

E.

A kép a legnagyobb létszámú honosítási eskütételen készült az eskütétel 
résztvevőivel és Ménes Andrea polgármesterrel

KÉRDŐÍV

A kérdőív kitöltése önkéntes, kitöltésével a Vámospércsi
Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkáját segí-
ti, melyet előre is köszönünk.

A kérdőív kitöltésével Ön hozzájárulását adja, hogy adatait a jogi
előírások szerint az intézmény kezelje.

1. A kérdezett neme: 
1 – férfi 
2 – nő 

2. Melyik évben született? 
……………… évszám 

3. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége, szakképzett-
sége?

1. 8 általánosnál kevesebb
2. 8 általános
3. középiskolai érettségi
4. felsőfokú (egyetem, főiskola), szakirány: …………………….

szakképzettsége:
1. szakképzettséggel nem rendelkezik
2. szakképzettséggel rendelkezik, annak megnevezése: 

……………………………….....................………

4. Mi az Ön családi állapota? (több válasz is lehetséges)
1. egyedül él
2. házastárssal v. élettárssal él együtt 
3. özvegy
4. elvált
5. gyermekeivel él együtt

5. Nevelnek-e családjukban 18 éven aluli gyermeket?
1. Egy gyermeket nevelnek
2. Két gyermeket nevelnek
3. Három vagy annál több gyermeket nevelnek
4. Nem

6. Rendelkezik-e rendszeres jövedelemmel?
1. munkabér
2. nyugdíj
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátá-

sok
5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyó-

sított ellátások

7. Az Ön családjában az egy főre jutó jövedelem:
1. 0 Ft – 10.000 Ft
2. 10 000 Ft – 20 000 Ft 
3. 20 000 Ft – 30 000 Ft
4. 30 000 Ft – 50 000 Ft
5. 50 000 Ft – 70 000 Ft között van.
6. 70 000 Ft fölött van

8. Van-e az Ön családjában munkanélküli?
1. Igen
2. Nem

9. Él-e a településen hozzátartozója?
1. Igen
2. Nem

10. Van olyan személy, aki segít Önnek a házimunkában,
ügyei intézésében?

1. Igen
2. Nem

11. Amennyiben lenne rá lehetőség igényelné- e, hogy az
alábbiakban felsorolt ház körüli munkákban segítséget kap-
jon? Kérem jelölje meg, miben kérne segítséget!

1. hó eltakarítás
2. tüzelő összevágása, behordása
3. fűnyírás
4. egyéb: …………....................................………………..

12. Igénybe veszi-e a településen az alábbiakban felsorolt
szolgáltatások valamelyikét?

1. házi segítségnyújtás
2. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
3. szociális étkeztetés
4. támogató szolgáltatás
5. idősek nappali ellátása

Köszönjük a segítségét!

Név, lakcím::...................................................................., 

4287 Vámospércs, ……….........…...............……. u ……….. sz.

…………………………………………………..
aláírás

 

 

Szerezzen érettségit munka mellett, akár két év alatt! 
 

VÁMOSPÉRCSEN 
 

A Báthori István Gimnázium Vámospércsi Tagintézménye 

felvételt hirdet a 2015/2016-os tanévre 

esti tagozatú gimnáziumi oktatásra! 

Miért érdemes nálunk tanulni? 
Beiratkozó diákjaink diákigazolványra jogosultak. 

 

 

lerövidítésére. 

 

Az esti képzést hetente két alkalommal tartjuk 

(16:00 és 21  

Olyan tank  

akik munkájuk, vagy egyéb elfoglaltságuk mellett 

szeretnék az érettségi bizonyítványt megszerezni. 

 

Beiratkozás helye és ideje: 
 

 
4287 Vámospércs, Iskola út 1. 

Pótbeiratkozás: 
 

2015. szeptember 16-ig 
.00 órától 

 
 

Elek Szilárd 

Tel.: 06-30/446-1064 

Központi iroda: 06-42/288-034 
 

A beiratkozáshoz hozza magával iskolai bizonyítványait, személyi igazolványát, lakcímkártyáját, valamint TAJ kártyáját! A képzést csak 

 
 

www.batorikozepiskola.hu Így nézett ki az idei kérdőív, amely alapján a szakemberek igyekeznek elkészíteni Vámospércs szociális térképét
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1.b: o. f. Sütő Csaba

1. Bányai Luca
2. Boruzs Richárd
3. Bulátkó Lilien Anna
4. Fekete Nóra Ilona
5. Kállai Nóra Vanessza
6. Katona Fruzsina
7. Kertész Bence
8. Kindris Karolina
9. Kiss Eszmeralda 

Rozália
10. Krek Patrícia
11. Nagy Csenge
12. Németh Csaba 

Loránd
13. Papp Bendegúz
14. Piránszki Ádám
15. Rácz Fruzsina
16. Rézmüves Attila Erik
17. Rézmüves István  

Krisztofer
18. Szűcs Tibor Miklós
19. Tóth Beáta
20. Vincze András
21. Vórincsák Vivien

Evelin

1.c: o. f. Jankovics Magdolna

1. Balogh Mirjam
2. Balogh Rajmond Vilmos
3. Demjén Péter
4. Farkas Zsombor
5. Grega Róbert
6. Gyalai László
7. Jager Zsolt
8. Kis Noémi
9. Kopezda Kitti

10. Lakatos Andrea Borbála
11. Lukács Edina
12. Máthé Rebeka
13. Milák Mária
14. Petró Zalán
15. Szabó Adrienn
16. Szabó Lili
17. Szabó Réka
18. Szilágyi Lili
19. Takács Máté
20. Téglási Patrik
21. Tordai Vivien Nikoletta
22. Varga Roland



1000 „lájkoló” 
a Facebook vámospércsi oldalán

Rövid idő alatt lett nép-
szerű tájékozódási pont
a városlakók és a város
iránt érdeklődők köré-
ben a népszerű közössé-
gi oldalon a vámospércsi
felület. Úgy tűnik, aki tu-
datni akarja a világgal,
hogy létezik, az nem nél-
külözheti ezt a 21. századi
világfelületet. Annak, hogy
ilyen jelentős látogatott-
sága van az önkormány-
zati oldalnak a gyorsan
frissülő információ ára-
dat elsősorban az oka.
Ezért felel Polgár Roland,
aki a következőket mond-
ta el ennek kapcsán.

„A Facebook amerikai ala-
pítású közösségi hálózat,
amely 2004. február 4-én
kezdte meg működését. Ere -
detileg Thefacebook-nak hív-
 ták. Az egyik legnagyobb
ismeretségi hálózat a vilá-
gon, amely 2011 februárjára
már több mint 637 millió
regisztrált felhasználót szám-
 lált. A Facebook a világ leg-
gyakrabban használt szociá-
lis hálózatává vált 2009-re.
A közösségi internetes tér
egyben jelentős üzlet is a
tulajdonosok számára. Ezt
bizonyítja az is, hogy meg-
történt a cég tőzsdei beveze-

tése 2012-ben. A következő
mérföldkő 2012. október 4.
– ezen a napon a Facebook
elérte az 1 milliárd regiszt-
rált felhasználót. 

Ettől mi még távol va -
gyunk de azt biztosan állít-
hatjuk, hogy a vámospércsi-
ek fontos információs bázis-
nak tekintik az oldalunkat,
és nagyon sokan tájékozód-
nak innen. Ezt ab ból is tud-
juk, hogy ha egy hírt, ese-
ményt felrakunk, akkor azzal
kapcsolatosan pillanatokon
belül érkezik lakossági jelzés.
A rendszer használata ingye-
nes, egy egyszerű regisztrá-
lással le het meghívás nélkül
hozzá csatlakozni, szemben
a 2010 végéig meghívásos

alapon működő magyar
iWiW-vel.  A felhasználók lét-
rehozhatnak egy személyes
profilt, kapcsolódhatnak
ismerőseikhez, csoportok-
hoz és ra jongói oldalakhoz
egyaránt, valamint üzenete-
ket válthatnak és eseménye-
ket szervezhetnek. Az üze-
nőfalon ke resztül híreket,
információkat, weboldala-
kat és videókat is megoszt-
hatnak egymással. Városok,
munkahelyek, felsőoktatási
intézmények vagy régiók
(például Magyarország)
által szervezett közösségek-
hez csatlakozhatnak, és ér -
hetnek el bennük másokat.
A saját hálózaton belül a
mások adatlapja részletei-

ben is látható, míg más
közösséghez tartozó felhasz-
náló adatlapja nem, de ez
függ a felhasználók egyedi
beállításaitól is. Ezzel a lehe-
tőséggel megszűnnek a
távolságok és a világ szerves
részévé válunk, legyünk bár-
kitől bármilyen távolságra.
Arra buzdítok mindenkit,
hogy ha teheti, ne csak infor-
málódjon a Facebook-on
keresztül, ha nem kattintson,
lájkoljon bennünket, ezzel is
jelezve, ha tetszik a mun-
kánk. Szá munkra is fontos a
visszajelzés, és ennek mo -
dern, internetes módja a láj-
kolás.”
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Vámospércsi 
Művésztelep 

és Grafikai Műhely
2015. augusztus 3-án kezdődött a Vámos pércsi

Művésztelep és Grafikai Műhely XXIV. nyári kur-
zusa a Tájházban. A jövőre negyedszázados kez-
deményezés az idén is sikeres volt, amiről záró
kiállításon adtak számot a művészek. A Vá -
mospércsi Művésztelep és Grafikai Műhely 1992-
ben, a település fennállásának 700 éves évfordu-
lója alkalmából alakult meg. Eleinte Vámos -
pércsen élő, hozzá kötődő művészek alkottak itt,
később Debrecenből és más városokból is érkez-
tek művészek. Évről évre 12-16 alkotó dolgozik a
telepen.

A művésztelep munkájában, ebben az évben tizen-
öt alkotó vett részt: Fátyol Viola, Kopócsi Judit,
B. Nagy Gabriella, Fehér Adrienn, Szoboszlai Lili,
Durucskó Zsolt, Papp Károly, Varga József, Illés
Dávid, Lehó István, Somogyi László Gábor, Imreh
Sándor, László János és Börcsök Attila. A telep művé-
szeti vezetője, mint minden évben, ezúttal is Fátyol
Zoltán festőművész volt. A városhoz kötődő és koráb-
ban az önkormányzat által is kitüntetett táborvezető
korábban elmondta, hogy „a művésztelep nyaran-
kénti megrendezésének célja kettős. A helyi és a szű-
kebb régióra történő kisugárzással a civil kultúra
önszerveződésének támogatása a helyi önkormány-
zat tulajdonába kerülő és folyamatosan bővülő kor-
társ művészeti gyűjtemény kialakításával. Másrészt a
művésztelep lehetőséget kíván biztosítani a régióban
lévő kortárs szellemiségű művészet bemutatására és
népszerűsítésére, kortárs művek megszerzésével a
vámospércsi gyűjtemény számára.” A táborban részt-
vevő alkotók munkájához kapcsolódott Jóga Eszter
is, aki egészen fiatal, szeptemberben kezdi a középis-
kolát. 

A telepen zajló alkotómunka főprofilját a festészet
a grafika valamint a fotóművészet adta, melynek
eredményeként kiváló értékes alkotásokkal gazdago-
dott városunk műtárgy gyűjteménye. A művésztelep
témája, szakmai programja 2015 nyarán a Zóna a land
art programé: Terepgyakorlat. A land art egyébként
azon túl, hogy rendkívül előkelően hangzik a képző-
művészettel nem foglalkozó közönség számára, na -
gyon is egyszerű irányzat. A land art a természeti kör-
nyezet formavilágát és kellékeit (térszínformák, szik-
lák, kövek, növényzet stb.) monumentális, főként sza-
badtéri installációk létrehozásához alkalmazó művé-
szeti irányzat. Angolszász nyelvterületen a különö-
sen nagy kiterjedésű alkotások elnevezése earth-
work, az ezeket létrehozó irányzat pedig az earth art.
A land art az 1960-as évek végén, az 1970-es években
indult hódító útjára. A landart-alkotások rendszerint
kérészéletűek annak következményeként, hogy elké-
szültüket követően a természet kegyére vagy dühére
bízzák őket, így például az első, úttörő alkotások
mára elpusztultak, s csupán fényképeken maradtak
fenn az utókorra.

Az idén Vámospércsen elkészült munkákat a nagy-
közönség elsőként az augusztus 15-én megnyitott
záró kiállításon tekinthette meg a Művelődési Ház és
Könyvtár kiállítótermében. A tárlat október 1-jéig
látogatható. A művésztelep támogatói voltak: Vámos -
pércs Városi Önkormányzat, Hajdú Bihar Megyei
Önkormányzat, Csősz Csilla, Háziasszonyok Klubja.

E.-Diósné

Az idei virágkarnevál sztárja lett 
a Feeling Táncstúdió

A Vámospércshez ezer
szállal kötődő táncegyüt-
tes az idei Debreceni
Virágkarnevál fődíját
nyerte el, ami páratlanul
szép elismerése eddigi
munkájuknak. Az egye-
sület már tizenegy éve
működik Debrecenben,
és rövid idő után a csa-
pat második otthona, és
egyik legfontosabb bázi-
sa lett Vámospércs. Mivel
tizenhárom kitűnő helyi
táncos erősíti az együt-
test, és a Feeling rendsze-
resen részt vesz a városi
ünnepségeken, ezért jog-
gal tekinthetjük őket a mi
saját csapatunknak is.
A Vámospércsiek közül
ott táncol: Demjén Nóra,
Diós Rita, Halász Réka,
Karacs Anna, Kovács
Panni, Nagy Diána, Rácz
Renáta, Rácz Réka, Szűcs
Eszter, Vincze Helga,
Vincze Szonja, Vórincsák
Vivien és Zilahi Vanda.

A Takács Pántya Barbara
által vezetett együttes erede-
ti célja az volt, hogy nagysze-
rű, és hasznos kikapcsoló-
dást biztosítson és táncra

tanítson bárkit a legfiatalab-
baktól az idősebbekig, aki
úgy érzi, hogy szeretne mo -
zogni és valami különleges-
ben részt venni. A tánciskola
Debrecen városában a Kos -
suth és a Burgundia utcák
sarkán található, egy régi
orvosi rendelő épületében,
amelyet a város önkormány-
zata adott az egyesületnek
annak felújításáért cserébe.
Így a Feeling az európai szín-
vonalnak is teljesen megfe-
lelő tánctermében várja régi
és új tanulóit. A tánciskolá-
nakazóta már több célja is
van a táncoktatással – egy-

részt természetesen az, hogy
a lehető legteljesebb okta-
tást nyújtsa minden tanuló-
jának és megtanítsa őket bát-
ran, magabiztosan és krea-
tívan mozogni a zenére.
Emellett az is célja az egye-
sületnek, hogy közelebb
hozza egymáshoz az embe-
reket. A több mint egy évti-
zedes fennállás alatt számta-
lan példa adódott már arra,
mennyire össze tudnak
kovácsolódni a csoportok,
azok az emberek, akik ezt a
felszabadult tevékenységet
együtt végzik. A táncórák, a
fellépések, a táborozások

során igazi barátságok köt-
tetnek, családias légkör ala-
kul ki, valódi csapatépítés-
ben lehet része a tanulók-
nak. Az iskola tanulóinak a
mazsorett mellett még szá-
mos táncstílus elsajátítására
nyílik lehetőségük – ezek
közé tartozik a szamba, a
rumba, a jive, a csacsacsa, a
pasodoble, illetve az angol-
keringő, a tangó, a bécsi
keringő, a slowfox és a
quickstep. A legfontosabb
természetesen maga a ma -
zsorett, amelyet csupa képe-
sített, rutinos oktató tanít, s
amelyhez egész Európában
egyedülálló módon egy saját
gyártású strucctollas esz-
közt is felhasználnak a
Feelingnél. Ez és persze
maga a stílus teszi az iskolát
egyedivé. Az iskolában már
egészen 3 éves kortól folyik
az oktatás, ekkortól igyekez-
nek a balett alapján átadni a
legfontosabb alapokat a gye-
rekek számára, kialakítani
bennük a megfelelő hozzáál-
lást és mozgáskultúrát. Gra -
tulálunk mostani sikerük-
höz is, és találkozzunk rövi-
desen ismét Vámospércsen!
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A zárókiállítás megnyitójának résztvevői. 
Állnak Fátyol Zoltán a tábor vezetője 

és Ménes Andrea polgármester

Városunk sikeres Facebook oldala

Együtt a Feeling győztes csapata a fotós ügyességének és a technikának köszönhetően
a művészeti vezető Takács Pánytya Barbara is a képen látható, aki a valóságban ebben

az időszakban adott életet gyönyörű kislányának, Szofinak

Ilyen gyönyörűek voltak a Feeling Tánccsoport tagjai a tavalyi olaszországi versenyen


