
Bocskai hagyatéka kötelez
Városnapi interjú Ménes Andrea polgármesterrel

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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Korpa Tamás: Már jó 
ideje értesülhetünk a II. 
Vámospércsi Hajdú Napok 
gazdag programkínálatáról, 
olvashatjuk a világhálón az 
esemény promóciós közlemé-
nyeit, a Városházával szem-
beni téren szép kiállítású 
molinó hirdeti a közelgő vá-
rosnapokat. Nekem az első és 
egyben legerősebb benyomá-
som a sokszínű, elmélkedésre 
és fesztiválozásra egyaránt 
lehetőséget kínáló felhozatal. 
Városunk Polgármesterét, 
Ménes Andreát elsőként arról 
kérdezem, hogy milyen célok, 
szándékok, ajánlatok játszot-
tak szerepet a háromnapos 
programsorozat kigondolá-
sában?

Ménes Andrea: A kérdés 
kapcsán mindenek előtt egy 
érzelmi hullám ragad magával, 
amely azt a gondolatot ébreszti, 
hogy milyen jó együtt lenni, 
mennyire kell, hogy érezzük 
az összetartozást azokkal, akik-
kel szűkebb értelemben is „egy 
vérből valók vagyunk.” Akikkel 
összeköt a közös hajdú múlt, 
akikkel a történelem viharában 
majd három évszázadig kivéte-
les előjogokat élvezhettünk, s 
akikkel emiatt fél szavakból is 
megértjük egymást. Hosszú év-
tizedekig – megítélésem sze-
rint – méltatlan módon nem 
fektettünk kellő hangsúlyt a 
város történelmének kutatásá-
ra, megismertetésére, hagyo-
mányaink átadására. Emiatt az 
önfeledt öröm és szórakozás 
mellett a II. Hajdú Napok ko-
moly, elmélyülést ígérő ren-
dezvényeknek is teret biztosít. 
Nem nőhetnek fel úgy a gyer-
mekeink, hogy Bocskai István 
fejedelemről például említés 
szintjén szereznek igen szű-
kös ismeretet. Kijelenthetem, 
hogy a három napos esemény 
igen változatos programot kí-
nál mindazoknak, akik a hét-
végét velünk töltik. Pénteken 
kitüntető díjak kerülnek át-
adásra városunk Művelődési 
Házának színháztermében. 
Ezzel az igen felemelő ese-
ménnyel nyitjuk tehát a prog-
ramsorozatot, amikor is a helyi 
közösség figyelmébe ajánlunk 
olyan nagyszerű embereket, 
akik emberségükkel, hozzáál-
lásukkal, tudásukkal a város 
javát szolgálják, magas mércét 
állítva mindannyiunk számára. 
Szombat reggel hagyományőr-
ző csoportok érkeznek a hajdú 
városok képviseletében, majd 

a Bordó Sárkány Régizene 
Rend kíséretében együtt vo-
nulunk a rendezvény helyszí-
nére, a városi sportpályára, 
útközben tiszteletünket téve 
fejedelmünk emlékműve előtt.  
A hivatalos megnyitón főven-
dégünk Tasó László országgyű-
lési képviselőnk, tiszteletbeli 
vámospércsi, közlekedéspoliti-
káért felelős államtitkár, Pajna 
Zoltán a Hajdú-Bihar Megyei 
Közgyűlés elnöke és Szólláth 
Tibor a Hajdúkerületi Hajdú-
városok Egyesületének elnöke. 
A kora délutáni időszakban 
amatőr csoportok adnak íze-
lítőt a vendégtelepülések kul-
turális életéből, majd az est az 
önfeledt szórakozásé, amikor 
is a könnyűzenei paletta sok-
féle műfajának rangos képvi-
selőivel találkozhatunk. Fellép 
a Magna Cum Laude, a Tesók, 
a Zorall, a Kelemen Kabátban, 
Majka és Curtis is. A vasárnap a 
képzőművészet és az irodalom 
kedvelőinek ajánl csemegét. 
Immár hagyományosan, ti-
zennegyedik alkalommal ren-
dezzük meg Vámospércsen a 
Művésznők Nemzetközi Alko-
tótáborát, mely záró kiállítását 
ezen a napon tekintheti meg 
az érdeklődő közönség. Idén 
ez a program attól lesz rend-
hagyó, hogy díszletéül szolgál 
Halász Margit írónő, díszpol-
gárunk legújabb könyvének 
bemutatójához, mely épp a 
hajdúk történetét dolgozza fel 
egy nézőpont szerint. 

K.T.: „Hajdú Napok” olvas-
hatjuk a rendezvény nevé-
ben. Ez nem csak egy jelzős 
szerkezet, hanem markáns 
identitáskijelölő szerepe is 
van. Országszerte talán keve-
sen tudják, hogy Vámospércs 
a régi hajdúvárosok közé 
tartozik. Még kevesebben, 
hogy egy rövid ideig Hajdú 
Vámospércsként volt haszná-
latos (a hivatalos közigazga-
tásban is) a település elneve-
zése.  Kérdezném: a városve-
zetés egyik komoly szándéka 
Bocskai István fejedelem és 
a hajdú múlt emlékezetének 
megidézése, ápolása? 410 év-
vel a fejedelem halála után 
meg tudjuk-e szívlelni Bocs-
kai örökségét? 

M. A.: Számomra Bocskai 
attól kiváló fejedelem, hogy 
máig aktuális, a saját életünk-
ben is jól használható irányt 
mutat életútjával. Gondoljunk 
csak bele, mit is kaptunk tőle 
útravalóul: például a hitün-
ket, hisz nem csak a nemzeti 
függetlenségünkért harcolt, 
hanem a szabad protestáns 
vallásgyakorlásért is!  Az általa 
vezetett szabadságharc lezárá-
sát követő Bécsi béke (1606) 
rögzítette először a szabad 
vallásgyakorlás jogát, így 1610-
ben Vámospércsen is reformá-
tus egyházat alapítottak. Máig 
a település többsége ebben 
a gyülekezetben gyakorolja 
a vallását. Tőle tanultuk azt 
is, hogy a haza, a nemzeti 
függetlenség szent és sért-
hetetlen, s ha kell, készen áll 
az ember, hogy élete árán is 

megvédje! Hogy a hűség fon-
tos emberi tulajdonság, s aki 
megingathatatlan, becsületes, 
áldozatkész, arról, ha tehetjük, 
illik gondoskodni, erről szól 
a hajdúk letelepítése. Hogy 
mekkora érték a föld, a lakó-
hely, az otthon – ami nem sú-
lyos adókkal terhelt, ami csak 
a miénk, s aminek védelméért 
katonáskodással tartozunk.  Ez 
volt a kollektív nemesi rang, 
amivel felruházta Bocskai ju-
talmul a hajdú katonákat. Sokat 
tudhatunk tőle arról, hogy mit 
jelent a városi autonómia, 
hogyan kell élni, s nem visz-
szaélni a jogainkkal!

K.T.: Polgármesterasszony 
mely városnapi eseményeket 
várja leginkább? Személyes 
toplistájára volnék kíváncsi!

M.A.: Nagyon várom első-
sorban a találkozást, önfeledt 
kikapcsolódást a barátainkkal, 
támogatóinkkal, azokkal az 
emberekkel, akikkel egész év-
ben azon munkálkodunk, hogy 
minél többen vallják magukat 
büszkén vámospércsinek! Na-
gyon várom, hogy kezembe 
vehessem Halász Margit leg-
újabb könyvét, A vörös nyelvű 
párduc című regényt, és ter-
mészetesen kevés felemelőbb 
pillanat lesz annál, amikor 
kitüntetéseket adok át a helyi 
közösség elismerése és tiszte-
lete jeléül!

K.T.: A 2016-os vámospércsi 
nyár, benne a II. Hajdú Na-
pokkal, egészen különleges 
eseményeket tartogat. Az 
idei könyvhétre jelent meg 
a Kortárs Kiadó gondozá-
sában a vámospércsi szü-
letésű írónő, Halász Margit 
új regénye (A vörös nyelvű 
párduc), melyben hajdúsá-
gi helyszíneket, történeteket, 
mondákat is megidéz. 25 
éves a vámospércsi születésű 
festőművész, Fátyol Zoltán 
által alapított Vámospércsi 
Művésztelep. A jeles jubile-
umra kiadvány is napvilágot 
lát. Folytatódik a Művésznők 
Nemzetközi Alkotótábora. 
Képzőművészek lepik el a 
várost. Polgármesterasszony 
szerint hogyan profitálhat je-
lenlétükből a város? Vonzó, 
hivatkozott kulturális térré 
válhat-e Vámospércs az elkö-
vetkező időszakban?

M.A.: Nagyon remélem! Az 
elmúlt években néhányan so-
kat tettünk azért, hogy a kul-
turális élet területén is a mik-
ro-térség legmeghatározóbb 
településévé váljunk.  Bocskai 
hagyatéka kötelez, egyetlen vá-
rosi rangú településként igyek-
szünk – természetesen, jó ér-
telemben véve – a kultúrát a 
kisebb falvak lakói számára is 
elérhetőbbé tenni! Gyakran 
szervezünk olyan eseménye-
ket, amelyeket szívesen láto-
gatnak a szomszédok is. Él né-
hány tettre kész, elkötelezett 
művész, tanár, tudományokkal 
foglalkozó lokálpatrióta, akik-
kel egy nyelvet beszélünk, s 
elkötelezetten szolgáljuk épp 
úgy a kultúra ügyét, mint a vá-
ros közösségét!

Hosszú idő telt el azóta, 
hogy Vámospércs múltját és 
jelenét feldolgozó kiadvány 
látott volna napvilágot. Öröm-
mel számolhatunk be róla, 
hogy hamarosan ez az állapot 
megváltozik! Olvasóink közül 
sokan figyelmesek lehettek az 
elmúlt időszakban arra, hogy 
megújult városunk hivatalos 
facebook-oldala, s napi frissí-
tésekkel, saját kreatív tartal-
makkal aktívan részt veszünk 
az online közösségi térben. Az 
új médiák korában mindenki 
számára könnyebben hozzá-
férhetővé és követhetőbbé 
válnak tartalmak, lakóinkkal 
és elszármazottjainkkal is ha-
tékonyabbá vált a kapcsolat-
tartás. Ménes Andrea polgár-
mesterasszony két új sorozat 
elindítását ösztönözte e felü-
leten (Vámospércsi tudod-e?, 
Vámospércsi ki kicsoda?), 
abból a célból, hogy lakóink 
megismerhessék településük 
kialakulását, múltját, különbö-
ző korszakait, épített értékeit, 
szokásait, Vámospércs nagy 
szülöttjeit, gasztronómiai 
egyediségeit. A sorozatok az 
eddig már feltárt informáci-
ók hasznosítása mellett új ku-
tatásokat is lehetővé tettek! 
A rövid, képekben gazdag 
bejegyzések közérthető, élve-
zetes, ám információgazdag 
nyelven íródtak, megteremtve 
és kihangsúlyozva a köteléket 
az éppen megírt téma, szokás, 
személy és Vámospércs kö-
zött. A következő lépések már 
felkínálták magukat: létrehoz-
ni egy ismeretterjesztő, külle-
mében szép, letisztult, folyto-
nosan gyarapítható, gyűjthető, 
kiegészíthető kiadványt, ami 
nem hagyományos értelem-
ben vett könyv. Így esett vá-
lasztásunk a „kapcsoskönyv” 
formára, ami egy igényesen 
megkomponált gyűjtőmappát 
és a tulajdonképpeni tartal-
makat felvonultató betétlapo-
kat foglalja magába. A betét-
lapok különböző tematikák 
szerint (kultúra, történelem, 
hagyomány, művészet, gaszt-
ronómia) csoportosíthatók. A 

kiadvány alapcsomagja (gyűj-
tőmappa és öt betétlap) a II. 
Hajdú Napokra jelenik meg, 
„Vámospércsi Anzix” címmel, 
az ötletgazda Ménes Andrea 
polgármesterasszony elősza-
vával. A kapcsoskönyv vizu-
ális arculatát Somogyi László 
Gábor festőművész, a Pircsike 
Közművelődési Egyesület ve-
zetője tervezte, a szövegeket 
Korpa Tamás irodalomtörté-
nész gyűjtötte és gondozta. 
Somogyi László Gábortól meg-
tudtuk, hogy a mappa külső 
oldalát egy régi vámospércsi 
képeslap utcarészlete díszíti 
majd, a mappabelsőn pedig 
a hajdúk letelepítéséről ha-
tározó korponai kiváltságle-
vél képe látható. Valamennyi 
betétlap egyedi dizájn alap-
ján készül. Ménes Andrea 
polgármesterasszony  a 
„Vámospércsi anzix” jövőjé-
ről is nyilatkozott: az október 

23-i nemzeti ünnepre időzítve 
három új betétlap jelenik meg, 
míg Karácsony környékén há-
rom további betétlap kerülhet 
a fa alá. A barátságos áron meg-
vásárolható alapcsomagon túl 
minden újabb lap ingyenes 
lesz. A kapcsoskönyv kiadása 
mellett a városvezetés komp-
lett turisztikai termékcsomag-
ban is gondolkodik. Hamaro-
san új képeslapcsaláddal és 
hűtőmágnes-sorozattal talál-
kozhatunk! E fejlemények kul-
turális arculati megújulásunk 
fontos ékei lehetnek. „Tuda-
tosítanunk kell, hogy lakóhe-
lyünk a legkisebb hajdúváros, 
gazadag, ám még mindig csak 
részleteiben ismert múlttal 
rendelkezik. A feltárás mun-
kája rajtunk áll” – fogalmazott 
Ménes Andrea.

Korpa Tamás

Új településtörténeti kiadvány 
jelenik meg!



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)
2016. június 22-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Ásztai József 8378610314 4275 Monostorpályi,  Vasvári Pál. u. 26. 68 280
Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 569 093
Boros Antal 8378780260 4287 Vámospércs, Víg u. 14. 54 959
Borók Ferenc 8362010118 4287 Vámospércs, Báthorikert 23. 59 409
Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 64 200
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs Dózsa Gy. U. 39/C. 301 469
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300
Kádár Gyuláné 8317323447 4300 Nyírbátor Honvéd u. 11. 58 150
Mester Attila Sándorné 8349542721 4287 Vámospércs, Báthorikert 2185 50 800
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000
Orbán István 8371382316 4287 Vámospércs, Domb u. 38. 55 340
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 1 363 879
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 174 940
Szabó Lajos 8384022798 4287 Vámospércs Orgona u. 2. 55 475
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 97 951

Összesen: 3 638 245

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

rendelkező gazdasági társaságok (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2016. június 22-i állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

Balogh Vámos 
Trans Kft. 23442148-2-09 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 16 726

Baltemar Bt. “Kény-
szertörlés alatt“ 21140156-2-09 4211 Ebes, Vadas u. 66. 568 700

Dopomorte Kft.  
“FA” 14197015-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 23. 153 419

Kacur Termelő Kft. 24705761-2-09 4287 Vámospércs ,Nagy u. 95. 331 800
Kisshaus-Épker 
Szolgáltató Kft. 24908098-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 32. 340 360

Margaréta Szakszöv. 11159555-2-09 4287 Vámospércs, Béke u. 4. 411 400
Mauro Shoes Kft. 24965604-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 381 600 
Polifab Elektro Kft. 
“Törölt adószám“ 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 218 700

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. 137 200
Zsofám Kft. “FA” 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 706 790

Összesen: 3 605 062 

Figyelem!
Nyári szabadság miatt 2016. 08. 01 - 08. 26. között a házi 
gyermekorvosi rendelési idő az alábbiak szerint mó-
dosul:

Rendel: Dr. Mechler Andrea
Gyermekgyógyász szakorvos

Hétfő: 8:00 - 10:30 
Tanácsadás:10:30 - 11:30

Kedd: 15:00-18:00

Szerda: 8:00-10:30
Tanácsadás:10:30 - 11:30

Csütörtök:14:00-17:00

Péntek: 8:00-10:30

Dr. Mechler Andrea
Házi gyermekorvos

Házasságkötés:

Szabó Sándor zSigmond éS gyüre mariann éva

A n y A k ö n y v i  h í r e k

2016. június

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2016. június 15. napján ülést tartott, melyen a következő 
döntéseket hozták a képviselők:

Vámospércs 2. számú Háziorvosi Körzet lakosainak házi-•	
orvosi ellátásával kapcsolatban a testület úgy döntött, hogy Dr. 
Erdei Ágnes 2016. szeptember 1. napjával történő nyugdíjba vo-
nulásával a praxisjogának értékesítését Dr. Kovács Dominika Lilla 
házi orvos részére jóváhagyja.

Elfogadásra került a testület 2016. év II. féléves ülés- és mun-•	
katerve.

A képviselők támogatták az Ösvény Esélyegyenlőségi Ala-•	
pítvány kérelmét, amely alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormány-
hivatal Foglalkoztatási Főosztálya által indított képzésekhez meg-
valósuló 3 napos, napi 5 tanórás képzéshez az oktatótermet a 
Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs intézményben kedvez-
ményes bérleti díjjal biztosítja az önkormányzat.

A testület úgy határozott, hogy a Pacsirta utcán meglévő 1. •	
927.839 Ft vagyonértékű, magántulajdonú szennyvíz közművet a 
tulajdonosoktól térítés nélkül átveszi az önkormányzat az elké-
szült vagyonleltár szerint, a térítésmentes vagyonátruházás az 
általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak mi-
nősül.

Jóváhagyták a képviselők a Tiszamenti Regionális Vízmű-•	
vek Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Üzemigazgatóságának és a Debrece-
ni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi beszámolóját.

A testület elrendelte a Polgármesteri Hivatalban az igaz-•	
gatási szünetet, amely szerint a hivatal 2016. július 18. napjától 
2016. július 31. napjáig (nyári igazgatási szünet, 10 munkanap), 
valamint 2016. december 23. napjától 2016. december 30. napjáig 
(téli igazgatási szünet, 5 munkanap) zárva lesz. 

Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás •	
Társulási Megállapodását módosította a testület, tekintettel arra, 
hogy Bagamér település bejelentette a Társulásból történő kilé-
pési szándékát 2016. szeptember 1. napjával.

A képviselők arról is döntöttek, hogy a településen található •	
közkifolyókat ideiglenesen megszünteti azzal, hogy a közkifolyók 
végleges leszereléséről később dönt, egyúttal a testület felkérte a 
TRV. Zrt. üzemeltetőt, hogy a közkifolyók ideiglenes megszünte-
tésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, az ÁNTSZ-től az 
engedélyeket kérje meg és végezze el a közkifolyók lezárását. Az 
alábbi közkifolyókat hagyja meg a településen az önkormányzat: 
Hajnal u. 39., Rákóczi u. 19., Dózsa Gy. u. 27., Mikszáth u. 1., Rövid 
u. 9., Tulipán u. 77.

A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az Önkor-•	
mányzat képviseletét, mint tag a Debreceni Agglomeráció Ön-
kormányzatainak Terület- és Településfejlesztési Társulása ta-
nácsülésén ellássa és az Önkormányzat tisztségviselővé történő 
megválasztása esetén az Önkormányzat nevében a polgármester 
tisztségviselői feladatokat vállaljon és lásson el.

ö n k o r m á n y z A t i  h í r e k

ÁLLÁS
Vámospércs Városi Önkormányzat pályázatot ír ki köz-
foglalkoztatással kapcsolatos, a Munka törvénykönyve 
hatály alá tartozó munkavezetői állás betöltésére. 
Feladatok:

-   Városgondnoksági feladatok szervezése, vezetése
-   Közmunkaprogramok adminisztratív és gyakorlati 

szervezése
-   Közmunkaprogramok koordinálása, szervezése

Jelentkezni és a részletes feltételekről érdeklődni e-mai-
l-ben az info@vamospercs.hu e-mail címen, vagy szemé-
lyesen a hétfői ügyfélfogadási időben a Polgármesteri 
hivatalban lehet.

Figyelem!
Nyári szabadság miatt 2016. 07. 04 - 07. 29. között a házi 
gyermekorvosi rendelési idő az alábbiak szerint mó-
dosul:

Rendel: Dr. Zsadányi Judit
Gyermekgyógyász szakorvos

Hétfő: 8:00 – 10:00                     

Kedd: 14:00 – 16:00 

Szerda: 10:30 -12
Tanácsadás:12:30-13:30

Csütörtök: 8:00 -10:00

Péntek: 8:00-10:00

Dr. Mechler Andrea
Házi gyermekorvos

Fogászati rendelési idő változás!

A Vámospércs, Nagy u. 7 szám alatti 1. számú és 2. számú 
fogorvosi körzet rendelési ideje az alábbiak szerint meg-
változott:

1. számú körzet:
Páros hét  Páratlan hét
Hétfő: 14:00 - 20:00 Péntek: 14:00 - 20:00
Kedd: 08:00 - 14:00
Szerda: 14:00 - 20:00
Csütörtök: 08:00 - 14:00
Péntek: 14:00 - 20:00

2. számú körzet:
Páros hét  Páratlan hét
Hétfő: 08:00 - 13:00 Péntek: 08:00 - 13:00
Kedd: 14:00 - 19:00
Szerda: 08:00 - 13:00
Csütörtök: 14:00 - 19:00
Péntek: 08:00 - 13:00

i s k o l A i  h í r e k
Április hónapban nagyon sok megmérettetésen vettek részt 

tanulóink.

l A tanév végén sem lankadt tanulóink és a nevelők lelkesedé-
se. Sándor Ákos 7.c a „Csillagaim” országos rajzpályázaton 1. 
helyezést ért el. A Megyei Képzőművészeti verseny helyezett-
jei: Kopezda Kitti (1. o.) 4., Tóth Fruzsina (3.o.) 3., Nagy Veronika 
(4.o), 2. helyezett. Felkészítőjük: Elekné Laczkó Judit.
l A hetedik évfolyam érdeklődő tanulói a pályaválasztásra ké-

szülve üzemlátogatáson vettek részt május 2-án a Kiss-Virág cuk-
rászdában, 6-án a Kiss-fa asztalos üzemben.
l Az év édesanyja című városi rendezvényre iskolánkból na-

gyon sok tanuló adott be fogalmazást, rajzot. 
l Május 18-án lebonyolítottuk az országos idegen nyelvi mé-

rést, 25-én pedig az évek óta rendszeresen megrendezett orszá-
gos kompetenciamérést. Mindkét megmérettetésen a 6. és a 8. 
évfolyam tanulói adhattak számot tudásukról.
l A KLIK Nyíradonyi Tankerülete által meghirdetett Ligetalja 

Vándor Kupa versenyen iskolánk csapata első helyezést ért el, így 
visszaszerezte a vándorkupát. Diákjainknak nyolc versenyszám-
ban az egyéni első helyet is sikerült megszerezni.
l A Fővárosi Nagycirkusz „Atlantisz gyermekei” című 

vízicirkuszi előadását 84 tanulónk tekinthette meg két csoport-
ban. A kirándulásokat Kelemenné Hajdó Mária szervezte meg.
l Június 13-án diákönkormányzati napot tartottunk. A DÖK 

az elemgyűjtésből kapott pénzből édességgel és rostos üdítővel 
lepte meg a gyerekeket gyermeknap alkalmából. A nap folyamán 
játékos programokon (foci, pingpong, csocsó, LEGO, sakk, kéz-
műves foglalkozás, filmnézés) vehettek részt a tanulók, sajnos az 
időjárás miatt szabadtéri programokat nem tudtunk tartani.

Tankáné Antal Irén

Úszótanfolyam

Vezeti: Bedő Tamás úszómester, úszás-
oktató

Gyermek turnusok:

I. turnus: július 1-6-ig.
II. turnus: július 11-18-ig. 

(Munkanapokon, összesen 10 alkalom.)

Díja: 8.000 -, Ft/fő

Külön felnőtt úszásoktatás 8-10 fő 
jelentkezése esetén indul!

Érdeklődni: az adó- és költségvetési iro-
dában, vagy az 52/591-001 telefonszá-
mon.

TÁJÉKOZTATJUK 
A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
 IGAZGATÁSI SZÜNET MIATT 

2016. JÚLIUS 18-TÓL 2016. JÚLIUS 31-IG 
ZÁRVA TART.

A jegyzői titkárságon csak köztemetés iránti kérelmek 
benyújtására lesz lehetőség.

A halaszthatatlan ügyek (halálozás, anyakönyvezés, ka-
tasztrófa helyzet stb.) intézése 

ügyeleti rendszerben történik az alábbi telefonszámon: 
+3620/268-78-44)

Kérjük, hogy kérelmeiket az igazgatási szünet ideje alatt 
postai úton juttassák el hivatalunkba.

KÉRJÜK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY ÜGYINTÉ-
ZÉSÜKET SZÍVESKEDJENEK 2016. JÚLIUS 18. NAPJÁIG 
IDŐZÍTENI, ILLETVE  2016. AUGUSZTUS 1. NAPJÁTÓL 

FELKERESNI HIVATALUNKAT.

Szíves megértésüket előre is köszönjük.



A nyári szünet első hetét 
Vámospércs Városi Önkor-
mányzat támogatásával kéz-
műves táborban tölthették a 

gyerekek. Az első két napon az 
időjárás nem kedvezett a tábo-
rozáshoz, ezért az eredetileg 
keddre tervezett kirándulásra 

egy nappal később került sor 
Szentannapusztára a Sándor-
tanyára. Sándorné Erzsikének 
köszönhetően élményekkel 
gazdagon tértek haza a  kirán-
dulók. 

A táborban többféle kézmű-
ves technikát kipróbálhattak 
a résztvevők.  Vass Tamás fafa-
ragó népművész vezetésével 
faraghattak, Győrfi Gábor faze-
kassal korongozhattak, Szabó 
Imrével bőrözhettek. De ki-
próbálhatták a fonás több faj-
táját, melyben Lehóné Szőke 
Irén segített.  Dekupázs tech-
nikával képeket készítettek.

Köszönjük valamennyi se-
gítőnek a támogatását, mellyel 
hozzájárultak a program meg-
valósításához.

Diósné Kozma Erzsébet

Kézműves tábor

A kézműves tábor résztvevői a Sándor-tanyán

Május 22-től 26-ig az ötödik 
évfolyam tanulói erdei iskolá-
ban voltak Szilvásváradon. Az 
öt nap alatt nagyon sok isme-
retet szerezhettek természet-
ismeretből és történelemből, 
emellett rengeteg élmény-
nyel gazdagodtak. Többek 
között hegyet másztak, meg-
nézték az ősemberbarlangot, 
régészkedtek, kőbaltát készí-
tettek, íjászkodtak, éjszakai bá-
torságpróbán vehettek részt, 
utolsó este még tábortüzet is 
gyújtottak, ahol tréfás jelenete-
ket adtak elő. 

Köszönjük Sallai Szabolcs, 
Fodorné Szabó Judit és a 
Vámosgép Kft. támogatását! 

Szervezők: Elekné Laczkó 
Judit, Tankáné Antal Irén és 
Zsidi Ernesztina.

Tankáné Antal Irén

Május 22-től 26-ig az ötö-
dik2016. május 25-28-án a 
Vámospércsi Mátyás Király Ál-
talános Iskola és AMI hetedik 
évfolyamának tanulói és öt 
kísérő nevelő négy napos er-
délyi kiránduláson vett részt 
a Határtalanul! program 
keretében. Az út során nagy-
szerű lehetőség kínálkozott 
a külhoni magyarság életébe 
való bepillantásra. A pályázat 
révén azok a gyerekek is eljut-
hattak a határon túlra, akik ezt 
önerőből nem tehették volna 
meg. Az „Erdélyi legendák 
nyomában” című program 
során az erdélyi legendákat 
követve Nagyvárad, Királyhá-

gó, Körösfő, Kolozsvár, Torda, 
Marosvásárhely, Szováta, 
Korond, Gyergyószentmiklós 
településeken jártunk és gya-
logtúrán csodálhattuk meg a 
Gyilkos-tó, a Békás-szoros és 
a Tordai hasadék és a parajdi 
sószoros szépségét. Igyekez-
tünk minél több látnivalót 
belesűríteni ebbe a négy nap-
ba. Arra törekedtünk, hogy az 
ismeretek megszerzésében 
tanulóink is aktívan részt vál-
laljanak beszámolók formájá-
ban. Esténként a megszerzett 
információkat feladatlapok 
kitöltésével és útinapló írásá-
val mélyítették el. Meghatá-
rozó élmény volt mindannyi-

unk számára a Szent Ferenc 
Alapítvány által működtetett 
gyergyószentmiklósi Szent 
Anna Gyermekvédelmi Köz-
pontban tett látogatás. 

Bízunk benne, hogy felkel-
tettük a gyerekek érdeklődé-
sét Erdély iránt, és erősödött 
bennük a nemzeti összetar-
tozás érzése. A kiránduláson 
számtalan felejthetetlen él-
ménnyel gazdagodtak tanuló-
ink.

A kirándulást szervezte: 
Kelemenné Hajdó Mária, 
Kovácsné Nagy Anikó, Ráczné 
Stummer Ibolya.

Tankáné Antal Irén

Erdei iskolai élmények Szilvásváradon

Kirándulás a „Határtalanul!” 
program keretében

Egy sorozat negyedik 
darabja

„Nagyjából tíz éve annak, 
hogy eldöntöttem, a megíran-
dó regényeim egy-egy jelleg-
zetes magyar tájon játszódnak 
majd. Így írtam meg a Homok-
hát regényét, a Gyöngyhomo-
kot, a Tisza regényét, az Ének-
lő folyót, a Mátra regényét, a 
Vidróczki-kódexet és a Hajdú-
ság és Hortobágy regényét, A 
vörös nyelvű párducot. Ma-
radjunk a Párducnál, hisz ez 
a sorozatzáró regény, melybe 
elvileg mindent bele tudtam 
tenni, amit az előző három 
regényem által íróilag megta-
nultam. Ez a regényem most 
jelent meg pár hete, a Könyv-
hétre. Azért is különösen 
kedves számomra, mert azon 
a tájon játszódik, ahonnan jö-
vök, ahol felnőttem.” – vallja 
Halász Margit író, forgató-
könyvíró, tanár, városunk szü-
lötte és díszpolgára. A vörös 
nyelvű párduc vámospércsi 
bemutatójára a II. Hajdú Na-
pok keretein belül kerül sor, 
július 3-án, vasárnap, 16 órától 
a Művelődési Ház és Könyvtár 
galériájában. Az eseményen 
megvásárolhatóak lesznek 
Halász Margit művei, amiket a 
szerző dedikálni is fog.

Bezártam magam negy-
ven napra egy szobába, és 

megírtam az első válto-
zatot

Vámospércsi Hírek: Mi-
ért éppen a Hajdúság? Miért 
éppen Bocskai?

Halász Margit: Sok évvel 
ezelőtt volt egy tervem, a haj-
dúk kincse, valami ilyesféle 
címben gondolkoztam. Ez az-
tán annyiban is maradt. Jöt-
tek frissebb ötletek, melyeket 
megvalósítottam. Azt hiszem, 
épp két éve a Hajdú Napokon, 
Vámospércsen, a Kultúrház-
ban jött az újabb késztetés.  
Ott tébláboltam egy spirál-
füzettel, néztem a tárlókat, 
jegyzetelgettem, és őszintén 
megvallva, fogalmam sem 
volt, mit is fogok majd írni.   
Én úgy gondolkodom, hogy 
elveszett, hiábavaló munka 
nincs. Minden munka hozzá-
ad az ember életéhez. Aki író, 
ezt a leckét nagyon megtanul-
ja, mert ebben a szakmában a 
betett erőfeszítés olykor több 
évtized után jön vissza. És 
addig az ember folyton imád-
kozik, bízik és remél. Szóval 
ott tébláboltam, és fogalmam 
sem volt az egészről. Ez némi 
rettenettel töltött el, de a tíze-
dik kötetnél már azt is tudja 
az ember, hogy ez a „csomag 

része”, ezt a terméket (könyv-
írás) csak szorongáscsekkel 
lehet megvásárolni. Készült 
is erről egy fénykép: ott állok 
jegyzetfüzettel a Bocskai-zász-
ló előtt, mint egy rakás szeren-
csétlenség, az arcomon rette-
net, és éppen arra gondolok, 
mit akarok én itt regényt írni, 
mikor még egy jó cím sem jut 
eszembe. Hogy lesz ebből bár-
mi is? Emlékszem, megfordul-
tam, és ott tündökölt velem 
szemben a Bocskai-zászlón a 
vörös nyelvű párduc. Beleír-
tam a jegyzetembe, hogy „vö-
rös nyelvű párduc”, jé, kiáltot-
tam fel, megvan a cím, hurrá. 
Hát erről ennyit.

V. H.: Mesélne arról, hogy 
mi vagy ki is a címadó, rej-
télyes „vörös nyelvű párduc”, 
és mi a szerepe – anélkül per-
sze, hogy lelőnénk a „poént” 
– a regényben?

H.M.: A cselekményt  maga 
a párduc, ez a tenyérnyi kegy-
tárgy, bálványállat viszi előre. 
Akihez kerül, annak fenekes-
tül felforgatja az életét. Több 
száz évet ölel fel a történet, a 
párducszobor olykor évtize-
deken át pihen valahol. Aztán 
megtalálják, elajándékozzák, 
ellopják, elveszítik és vissza-
kapják. És még sorolhatnám. 
Egy biztos: mindenkit megba-
bonáz a látványa, aki egyszer 
megpillantotta, nem feledhe-
ti. A regény nyolc fejezetből 
áll, a fejezetcímek egy-egy 
állat nevét viselik. Ez az állat 
abban a fejezetben hangsúlyt 
kap, köré szerveződik a cse-
lekmény. Ami az elbeszélői 
stílust illeti, némileg változ-
tattam.  Nem használtam már 
a mese szövevényességét, 
„szellősebben”, letisztultab-
ban próbáltam írni, több 
időt hagyni az olvasónak az 
élmény befogadására. A szer-
kezetet átláthatóbbá tettem. 
Rövid mondatok, tömör, lé-
nyegre törő párbeszédek. Na, 
nem annyira tömörek, mint 
Móricz Barbárok című művé-

ben, ahol egy-kétszavas mon-
datok pattanásig feszült hely-
zetet teremtenek. Én olykor 
ismétlésekkel, balladisztikus 
tempóval vonom be az olvasót 
a történetbe. Ha úgy tetszik, 
játszani hívom.  Arra próbá-
lom rávenni, hogy lépjen be a 
regény terébe, ahol jónak lát-
ja, ismételje a szöveget, vagy 
egyszerűen csak leskelődjön 
be a fejedelmi hálószobákba. 
A változtatást a régebbi táj-
regényeimhez képest azért 
hoztam, mert magam is vál-
toztam, máshogyan, tisztáb-
ban, egyszerűbben látom a 
világot magánemberként, és 
így érzem már hitelesnek a 
történetmesélést.  A másik 
különbség az eddigiekhez ké-
pest, hogy történelmi figurá-
kat is beemeltem a regénybe, 
például Bocskait. De nem ne-
vezem meg, fejedelemnek hí-
vom, persze világos, hogy ki ő. 
Amikor az anyaggyűjtés fázisá-
ban voltam, és olvastam a fe-
jedelemről, egyből világos lett 
számomra, hogy engem első-
sorban Bocskai mint magán-
ember,  férfi és férj érdekel, 
és csak másodsorban a feje-
delem,  a politikus és a hadve-
zér. Érdekes volt látni, hogy a 
kettő természetesen szorosan 
összefügg.  Amit én kitaláltam  
A vörös nyelvű párducban,  az 
színtiszta fikció,  ismétlem, 
nem történelmi regényről van 
szó, habár megjelennek konk-
rét történelmi események, de 
ezeknek csak a hatását írtam 
le, mely lecsapódhatott a ma-
gánéletére.  Lecsapódhatott, 
talán így volt, talán nem így 
volt, aki nem hiszi, járjon utá-
na. Egy biztos, így négyszáz 
év távlatából elég nehéz, he-
roikus munka lesz utánajárni. 
Talán nem is éri meg, inkább 
olvassák el a regényemet, és 
engedjék el a mindennapok 
keserveit, hagyják, hogy meg-
babonázza Önöket is a vörös 
nyelvű párduc. 

V.H.: Ahhoz, hogy a fikció 
fikcióként jól működjön, az 
egykori valóságnak, való-
ságoknak is talonban kell 
lenniük. Az író – ha szabad 
így mondanom – „magánál 
tartja” a múltat, amihez és 
ahonnan beszél. Ez sok mun-
kát, anyaggyűjtést igényel, és 
persze az egyik legfontosabb 
megújuló energiaforrást, 
alázatot. Mesélne arról, hogy 
hogyan került közel a 17. szá-
zadhoz és a regényhelyszí-
nekhez, ahol minden megtör-
ténik?

H. M.: Legelőször is bejár-
tam a hajdúsági múzeumokat, 
helytörténeti tárakat böngész-
gettem a hajdúk fővárosában, 
Hajdúböszörményben. Nép-
mondákat olvastam, bírósági 
jegyzőkönyveket, Vámospércs 
története, a nagy kék könyv 
is szolgált adattal bőven. Egy 
szerelmi háromszögből ere-
dő kegyetlen bűnügyet bele 
is dolgoztam a regénybe. Az-
tán sok-sok könyvet olvastam 
a hajdúkról és Bocskairól, a 
pásztorokról és a csikósok-
ról. De ez még mindig csak az 
elmélet. Az igazi, írásra kész-
tető erő a személyes érzelmi 
élményekből és benyomások-
ból táplálkozik. Ezért minden 
évszakban töltöttem időt a 
Hortobágyon és a Hajdúság-
ban, szemlélődtem, figyeltem 
az állatokat, a növényeket és 
persze az embereket is. Aztán 
amikor úgy éreztem, hogy kel-
lő anyag birtokában vagyok, 
bezártam magam negyven 
napra egy szobába, és megír-
tam az első változatot. Ezt har-
mincszor-negyvenszer átjaví-
tottam, és hipp-hopp, készen 
lett a regény. 

V.H.: A könyv megjelent, 
járja a saját útját, keresi ol-
vasóit. Mi történik most? Mi a 
következő terv?

H.M.: Hiába tízedik könyv, 
az első pillantás, az első ta-
lálkozás az új könyvvel, min-
dig elementáris élmény. A 

Könyvhéten, a Vörösmarty 
téren dedikáltam, majd be-
mutattuk Budapesten a köny-
vet, és természetesen nagyon 
örülök, hogy hazajöhetek a 
Párducommal Vámospércsre. 
Itt ragadom meg az alkalmat, 
hogy a magam és a kiadóm 
(Kortárs Kiadó) nevében 
megköszönjem a városnak 
és Ménes Andrea polgármes-
ternek a könyv létrehozásá-
hoz nyújtott segítséget. Pár 
hetes pihenő után elkezdem 
az anyaggyűjtést, mert szeret-
nék írni egy ifjúsági regényt. 
Máskor mindig hosszan tudok 
beszélni a leendő munkámról, 
sőt olykor még inspirál is a ti-
tok felfedése, most azonban 
valamiért, nem tudom, miért, 
nem szívesen beszélnék róla. 
Egy dolgot árulok csak el: 
madarak lesznek a szereplők, 
akik úgy beszélnek, gondol-
kodnak, éreznek majd, mint 
az emberek. Tehát lesz dráma, 
károgás, cserregés, csivitelés 
és szárnyalás bőven. 

Korpa Tamás

Halász Margit megírta a Hajdúság és Hortobágy regényét
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8.a.
Osztályfőnök: 

Elekné Laczkó Judit

Balogh Zoltán
Czinege Melinda

Ignát Róbert
Illés Angelika
Kaszás József

Kis Gergő
Kovács Ilona

Maczó Dzsenifer
Medve Csaba

Nagy Bence László
Nagy István
Nagy László
Nagy Roxána
Pap Brigitta

Pólyik Orsolya
Rózsa Renáta

Szabó Roland Marcell
Szűcs Adrienn

Tunyogi Julianna

8.c.
Osztályfőnök: Tankáné Antal Irén

Balla Andrea
Gaál Sándor Lajos
Galla Lilla Vivien

Jokh Patrick
Jónás Vivien
Kiss Dominika
Kosztin Mihály

Kozma József Géza
Lakatos Tamás
Lakatos Zoltán

Maczó Dávid Sándor
Medgyesi Dorottya

Oláh Boglárka
Polgár István
Pozsgai Alex
Suba Bettina
Szabó Zsófia
Szalontai Zita

Tóth Panna
Tömöri Márk

Törő Orsolya Réka
Varga Balázs Sándor

Varga Roxána
Vertetics Dávid

Kitűnő bizonyítványt szerzett 
tanulóink:

1.a: Kovács Petra Eszter, Ladányi Gergő, Nagy Zol-
tán Tibor, Szilágyi Zsanett Judit, Tóth Tamás, 
Vincze Szonja, Magyar Liliána, Szabó Ákos 
Roland

1.b: Bányai Luca, Boruzs Richárd, Fekete Nóra, 
Kindris Karolina, Krek Patrícia, Papp Bende-
gúz, Rácz Fruzsina, Vórincsák Vivien

1.c: Farkas Zsombor, Kopezda Kitti, Lukács Edi-
na, Máthé Rebeka, Petró Zalán, Szabó Lili, 
Szilágyi Lili, Gyalai László, Takács Máté

2.a: Árva Jázmin, Feró Marcell, Morauszki Éva, 
Plavecz Kincső, Szabó Nándor, Tömöri Mar-
cell

2.b: Baranyi Fruzsina, Pálfi Sára, Törő Vanda

3.a: Forgács Dávid, Koszczelnik Klaudia, Lengyel 
Ábel, Medve Evelin, Petruska Kristóf János, 
Varga Fruzsina

3.b: Balogh Márkó Olivér, Gaál Ákos, Nagy Gréta, 
Saliga Julianna

3.c: Gyarmati Sára, Kálucz Panni, Karacs Zsófia, 
Ökrös Hanna, Zilahi Nándor

4.a: Demjén Kinga, Hunyadi Tamás, Ménes Gréta

4.b: Ács Panna, Ratkai Noémi, Nagy Virág Laura

4.c: Molnár István Márton, Kiss Anett, Sándor Pan-
na, Tóth Virág Kamilla, Zahonyai Nikolett

5.a: Gellén Attila, Holló Fanni

5.b: Ádám Tamás, Lakatos Krisztina, Szilasi Gréta, 
Szalai Sándor

6.c: Lengyel Fruzsina

7.a: Pólyik Ágota

7.c: Sándor Ákos

8.c: Demjén Nóra, Zilahy Vanda Laura

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ aján-
dékaként minden kitűnő tanulónk vízicirkuszi 
belépőjegyet vehetett át a tanévzáró ünnepsé-
gen.

A Megyei Közgyűlés a jó tanuló - jó sportoló tanu-
lókat jutalmazta meg, ők Agora belépőjegyet kap-
tak ajándékba, melyet Ménes Andrea polgármes-
ternőtől vehettek át a tanévzáró ünnepségen.

„A legjobb tanulmányi eredményt elért osztály” 
kupát alsó tagozaton a 3.a (osztályfgőnök: Rácz 
Ildikó, Plaveczné Gábori Csilla), felső tagozaton 
az 5.a (osztályfőnök: Tankáné Antal Irén) osztály 
vehette át.

A legjobb osztályközösség címet 2-4. évfolyamon 
a 3.c (osztályfőnök: Papp Lászlóné, Kobezda Szil-
via), 5-6. évfolyamon az 5.a (osztályfőnök: Tanká-
né Antal Irén), 7-8. évfolyamon a 7.a (osztályfő-
nök: Kovácsné Nagy Anikó) szerezte meg.

A legsportosabb osztály versenyt alsó tagozaton 
hirdettük meg, a nyertes a 4.b osztály (osztályfő-
nök: Hetey Lajosné, Nagy Gyuláné) lett.

Tankáné Antal Irén

A Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016-ban végzett 8. c osztálya:

A Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016-ban végzett 8. a osztálya:

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenő hírlapja. Felelős szerkesztő: Lehóné Szőke Irén (szoke.csiri@gmail.com). A szerkesztőség címe: Művelődési 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

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

Június 16-án, csütörtö-
kön népes számú közön-
ség előtt nagy sikerrel 
mutatta be a Fintorgó 
Színjátszó csoport Faze-
kas Mihály Lúdas Matyi 
valamint Tamási Áron 
Szegény ördög című 
műve alapján készült 
előadását. A rendező So-
mogyi László Gábor, a 
csoport vezetője volt. 

Köszönjük a Kiss Virág 
Cukrászda támogatását!

Diósné Kozma Erzsébet

Két színdarabot is előadtak a színjátszó gyerekek

A „Fintorgók” az előadások után


