
Hajdúk a hajdúnál

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

XXV. évfolyam, 7. szám
2015. július

Ingyenes újság

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

XXVI. évfolyam, 8. szám
2016. augusztus

Ingyenes újság

Július 02-án szombaton 
a hajdúvárosok – Hajdú-
böszörmény, Haj dú had-
ház, Haj dú do rog, Haj dú-
ná nás és Polgár – rész vé-
te lé vel, fesztiválnyitó ze-
nés, zászlós felvonulással 
kezdődött a Vámospércsi 
Hajdú Napok egész na-
pos rendezvénye a Bordó 
Sárkány Régizene Rend 
közreműködésével.

A Bocskai szobornál rövid 
megemlékezés volt a hajdú-
városokat összekötő közös 
múltról, a hajdú ősöket lete-
lepítő Bocskai Istvánról. Ün-
nepi köszöntőt mondott Mé-
nes Andrea polgármester. A 
műsorban közreműködött 
Somogyi László Gábor és a 
Vámospércsi Népdalkör. Az 
alkalomból a települések de-
legációi koszorút helyeztek 
el Bocskai István szobránál.

A program a sportpályán 
ünnepi megnyitóval folyta-
tódott. A vendégeket Ménes 
Andrea polgármester kö-

szöntötte. A fesztivált Tasó 
László a NFM államtitkára, 
országgyűlési képviselő 
nyitotta meg. Ezt követően 
Tasi Sándor a Hajdú-Bihar 
Megyei Közgyűlés alelnöke 
méltatta a jeles eseményt. A 
hajdúvárosok képviseleté-
ben Szólláth Tibor Hajdúná-
nás polgármestere mondott 
beszédet. A nyitó műsort Ju-
hász Fanni-és Csontos Máté 
éneke zárta.

Pálóczi József műsorve-
zető közreműködésével 
meghirdetésre került a Haj-
dúsági slambucfőző verseny, 
melyre előzetesen 12 csapat 
nevezett be, köztük Hajdú-
böszörmény, Hajdúdorog, 
Polgár csapata.

Az első helyezést Haj-
dúböszörmény, második 
Vámospércsi Háziasszony-
ok, harmadik Polgár csapata 
nyerte. A legszebb főzőhe-
lyért járó díjat Hajdúdorog 
vihette haza.

A művészeti csoportok 
hajdúság kulturális érté-

kének egy szegmensét 
mutatták be a közönség-
nek. Szerepelt a Polgári 
Tiszavirág Citerazenekar, 
a Polgári Mazsorett Együt-
tes, a Hajdúböszöményi 
Flamingó Mazsorett Cso-
port és Kalapos Jánosné 
aki Hajdúdorogról érkezett. 
Helyi színeket képviselt 
Grega Csaba, a Vámospércsi 
Népdalkör, a Feeling helyi 
csoportja, a Vámospércsi 
Hip-hop csoport és a Kyo 
Hungária SE Vámospércsi 
Karate csoportja.

A pászka készítésből tar-
tott bemutatót és a csoport-
ja történetéből a Görög De-
meter Kertbarát Kör akik 
Hajdúdorogról érkeztek. 
Helyi kézműves termékeket 
mutatott be Hajdúhadház 
városa.

A nap során Oláh Sándor 
és a Bocskai SE szervezésé-
vel, kilenc csapat részvételé-
vel sor került a Vámospércsi 
Hajdú Kupa kispályás labda-
rugó bajnokságra. 

A délutáni és esti színes 
programot a Tesók Együttes 
nyitotta fergeteges mulatós 
dalokkal 

Az ezt követő Kelemen 
Kabátban sokszínű, profesz-
szionális zenei hangzásvilá-
gával nagy örömet szerzett a 
rajongóinak.

Kora este Majka és Curtis 
közismert és nagy sikerű 
sztár páros, akik nem először 
léptek fel a város színpadán. 
Feledhetetlen élménnyel 
gazdagították a közönséget.

Az est fénypontja volt a 
Magna Cum Laude funk rock 
zenekar koncertje, melyre 
óriás tömeg volt kíváncsi.

A koncertek után látvá-
nyos tűzijátékot láttak a je-
lenlévők.

A nap programja Zorall 
koncerttel záródott. A rock 
rajongók nemcsak egy fer-
geteges koncertet halhat-
tak, láthattak, hanem egy 
kiválóan koreografált show 
részesei lehettek. A zenekar 
koncertje, a táncos lányok, a 

tűzzsonglőr show átütő si-
kert aratott. 

Nagy érdeklődés kísérte a 
Vámospércsi Hajdú Napok 
előkészületeit. A színes és 
színvonalas programokon 
népes számú közönség vett 
részt. 

A fesztivál sikeres létrejöt-
tén sok-sok ember fáradozott 
kitartó munkájával. Köszön-

jük a megvalósítás támoga-
tását Ménes Andrea polgár-
mesternek, a Vámospércs 
Városi Önkormányzatnak, 
Kanyóné Papp Klára jegyző-
nek és valamennyi dolgozó-
zónak, segítőnek, támogató-
nak, közreműködőnek, aki 
a program megvalósítását 
segítette.

Diósné Kozma Erzsébet

Hagyományteremtő 
szándékkal, helyi értéke-
ink, kultúránk és a hajdú 
identitástudat erősítésé-
re július első hétvégéjén 
második alkalommal 
került megrendezésre a 
Vámospércsi Hajdú Na-
pok.

Az esemény rangját 
emelte, hogy ez alkalomból 
Vámospércs Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
elismerésben részesítette 
azokat a személyeket, akik 
munkájukkal, elért eredmé-
nyeikkel hozzájárultak ah-
hoz, hogy Vámospércs sike-
resebb, ismertebb legyen, és 
ezzel segítették, hogy von-
zóbb és jobb legyen az élet a 
városban. 

A díjakat Ménes And-
rea polgármester adta át 
ünnepélyes keretek kö-
zött a Művelődési Ház és 
Könyvtár nagytermében a 
Vámospércsi Hajdú Gálán.

 • VÁMOSPÉRCS VÁROS-
ÉRT kitüntető díjban ré-
szesült H. Csongrády Már-
ta Holló László díjas és Jó 
ember díjas fotóművész, 
a Művésznők Nemzetközi 
Táborának művészeti ve-
zetője.
A díjátadásban közre-

működtek a szent lázár 
katonai és kórházi lovag-
rend tagjai: Chev. Vida 
Sándor Kclj az egyesület 
elnöke valamint Chev. V. 
Haranghy Sándor Kclj 
komenda parancsnok. A 
kitüntetettet Léner Zalán 
éneke köszöntötte, aki 
részletet énekelt a Légy 
jó mindhalálig című mu-
sicalből.
 • VÁMOSPÉRCS OKTA-
TÁSÜGYÉÉRT díjban 
Medgyesi Imréné nyu-
galmazott pedagógus 
részesült. Meglepetés 
vendégként Dr. Lengyel 
Róbertné nyugalmazott 
iskolaigazgató köszöntöt-
te. A kitüntetettet a Fülö-
pi Búzavirág Néptánccso-
port műsora köszöntötte, 
akik szatmári táncokat 
táncoltak.
 • VÁMOSPÉRCS EGÉSZ-
SÉGÜGYÉÉRT díjjal Dr. 
Mechler Andrea gyermek-
orvos munkáját ismer-
ték el. A díjátadásban Dr. 
Szövetes Margit a Házi 
Gyermekorvosi Szolgálat 
vezetője működött közre. 
A kitüntetettet a  
Búzavirág Gyermekkar 
műsora köszöntötte.
 • VÁMOSPÉRCS KÖZ-
MŰVELŐDÉSÉÉRT díjat 
a Szabó házaspár Szabó 

Jánosné és Szabó János 
nyerte. Meglepetés ven-
dég Tóth Józsefné Erzsike 
néni nyugalmazott könyv-
táros volt.
A kitüntetetteket Zila-
hi Viktória verssel és 
Petruska Kristóf népme-
sével köszöntötte.
 • V Á M O S P É R C S 
SPORTJÁ ÉRT díjat Kán-
tor Béla nyerte el.
A díjátadásban Kaszás 
János edző, egykori tanít-
vány vett részt valamint a 
Bocskai SE gyerek focis-
tái. Grega Csaba, aki az 
Ismerős Arcok dalát adta 
elő, énekével köszöntötte 
a díjazottat
 • V Á M O S P É R C S 
KIEMELKE DŐ VÁLLAL-
KOZÓJA 2016-ban Né-
meth Béla a VÁMOSGÉP 
ügyvezető i gazgatója. 
A díjátadásban Mészáros 
János, a vállalat megala-
kításában résztvevő kül-
kapcsolatokért felelős 
egykori munkatárs vett 
részt, Dánielfy Zsolt pe-
dig verset mondott az tisz-
teletére.

A kitüntetettekről rész-
letesebben a következő 
számokban olvashatnak.

Diósné Kozma Erzsébet

Vörös nyelvű párduc és a Művésznők

A zenés, zászlós menet (fotó: HBN)

II. Vámospércsi Hajdú Napok
(Vámospércsi Hajdú Gála)

A Vámospércsi Hajdú 
Napok záró program-
jaként vasárnap került 
sor a XIV. Művésznők 
Nemzetközi Táborá-
nak zárókiállítására. Az 
esemény jelentőségét 
Ménes Andrea polgár-
mester méltatta. A tárlat 
anyagát a művésztelep 
vezetője H. Csongrády 
Márta fotóművész mu-
tatta be.

A megnyitót Vámospércs 
díszpolgára, Halász Margit 
írónő legújabb könyve a Vö-
rös nyelvű párduc bemuta-
tója követte.

Halász Margit új regényé-
nek színtere a Hajdúság, a 
puszta, történeti íve négy-
száz év. A címbeli bálvány-
állattal a „Bocskai-ivadék” 
pásztordinasztia titkai, átkai 
öröklődnek nemzedékről 
nemzedékre.

Az írónőt idézve: „ A nagy-
világot nem tudom definiál-
ni, a kisvilágok érdekelnek. 
Ebben a regényemben, a 
hajdúsági patanyomok mé-
lyére néztem: csillan-e ben-
nük víz, látszik-e még ben-
nük az égbolt. Meglepetve 
tapasztaltam, hogy látszik. 
Patanyomokat vizsgálgatni 

nem annyira divatos ma-
napság. Hát istenem! Loká-
lis nélkül mégsem létezik 
globális.” 

Az írónővel Korpa Ta-
más költő beszélgetett. A 
könyvet kikölcsönözhetik 
a könyvtárból illetve meg 

is vásárolhatják munkaidő-
ben.

Diósné Kozma
Erzsébet



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. július 31-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. 58 459
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. 248 768
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. 58 975
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 101 451

Összesen: 3 596 044

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. július 31-i állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

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. 448 750
Kisshaus-Épker 
Szolgáltató Kft. 24908098-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 32. 426 210

Mauro Shoes Kft. 24965604-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 580 128 
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. 170 800
Zsofám Kft. “FA” 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 706 790

Összesen: 3 611 864 

Házasságkötés:

Czekmaiszter tamás és tiba zsuzsanna

németi sándor és Gnáj kitti 
tóth sándor és antal mária

dankó tamás és biCskei áGnes

jónás istván és kiss mónika zsanett

Kupecz LászLó és KaraKóczi eniKő

Akik már nincsenek közöttünk:

Pál lászlóné (kiss marGit)

A n y A k ö n y v i  h í r e k

2016. június

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2016. június 27. napján ülést tartott, melyen a következő 
döntéseket hozták a képviselők:

a testület úgy döntött, hogy 2017. január 1. napjától 2018. de-•	
cember 31. napjáig felülvizsgálja Vámospércs város helyi építési 
szabályzatát, a felülvizsgálathoz szükséges pénzügyi fedezetet az 
önkormányzat költségvetésében biztosítja

a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § -a sze-•	
rint az Önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési tervét 
módosították a képviselők

a testület pályázatot hirdetett a Művelődési Ház és Könyvtár •	
Vámospércs intézmény magasabb vezető beosztásának betölté-
sére, melynek beadási határideje 2016. augusztus 19. napja, a pá-
lyázati kiírás a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigaz-
gatási Képzési Központ internetes portálján megjelent

az önkormányzat útkarbantartást, útfelújítást kíván végezni •	
a településen, és amennyiben a költségvetési fedezet lehetővé 
teszi, új út építését is tervezi, ennek érdekében teljes körű felmé-
rést végeztet a városban az utak állapotáról, és a felmérést végző 
szakemberek javaslata alapján kívánja majd meghatározni a beru-
házás műszaki tartalmát

módosításra került az önkormányzat Szervezeti és Műkö-•	
dési Szabályzata, amely alapján a rendkívüli ülés meghívóját a 
napirend megjelölésével legkésőbb a képviselő-testületi ülést 
megelőző napon kell kézbesíteni, egyidejűleg a képviselő-testü-
leti tagokat mobiltelefonon rövid szöveges üzenetben (SMS) kell 
tájékoztatni a rendkívüli ülés időpontjáról 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2016. június 30. napján ülést tartott, melyen a következő 
döntéseket hozták a képviselők:

egyéni kérelem elbírálásával kezdte ülését a testület, a vál-•	
lalkozó a pályázatának megvalósításához az önkormányzat tulaj-
donában lévő ingatlan biztosítását kérte, a képviselők ezt nem 
támogatták, tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem rendel-
kezik a pályázat céljaira alkalmas, hasznosítható ingatlannal

a TOP-3.2.1-15 számú projekt keretében az önkormányzat •	
tulajdonában lévő 5 épületre vonatkozóan pályázatot nyújt be, a 
projekt összköltsége: bruttó 71.956.500 Ft, a pályázat benyújtásá-
hoz szükséges projektterv elkészítésére az önkormányzat tulajdo-
nában is lévő Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft-t 
bízta meg, melynek költségét bruttó 2.150.000 Ft összegben az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítja

a testület úgy határozott, hogy az AKSD Kft-vel 2004. június •	
hó 30. napján – a JEB-654 frsz.-ú, Renault Kerax 320 típusú pré-
selve tömörítő hasznon gépjárműre – kötött bérleti szerződést 
közös megegyezéssel 2016. június hó 30. napjával megszüntetik, 
és a DHK Kft. részére határozatlan időtartamra bérbe adja 50.000 
Ft+ ÁFA/hó összegért.

ö n k o r m á n y z A t i  h í r e k

A Nagy utcai iskola „dombi” épületében
2016. augusztus 30-án 09:00-tól Ovisuli lesz! 

Szeretettel várjuk a leendő 1. évfolyam tanulóit és 
szüleiket.

i s k o l A i  h í r e k

Tanulmányi verseny

2016. 05. 27-én Berettyóújfaluban, a József Attila Általános Is-
kolában megrendezett tanulmányi versenyen négy tankerület 
kisdiákjai versengtek. Komplex csapatversenyben a 2.b osztály 3 
fős csapata - Baranyi Fruzsina, Horváth Adorján és Törő Vanda - 2. 
helyezést ért el. Baranyi Fruzsina magyarból egyéni 2. lett, Hor-
váth Adorján környezetismeretből szintén 2. helyezést ért el. A 
gyerekeket Nagy Judit és Nagyné Pesti Gyöngyi készítette fel a 
megmérettetésre.

Erzsébet napközis tábor

Július 4. és 8. között Erzsébet napközis táborban vehetett 
részt iskolánk 150 tanulója. Az öt nap során ellátogattak a Sándor-
tanyára, strandoltak a Dózer tónál, debreceni állatkerti kirándulá-
son és különféle sport és kézműves programokon vehettek részt 
a gyerekek.

HELYREIGAZÍTÁS!

Sajnálatos tévedés miatt az előző lapszámban az alsó tagozatos 
kitűnő tanulók listája hibásan jelent meg. Az érintett gyerekektől 
és szüleiktől ezúton is elnézést kérünk!

A 2015/2016-os tanév végén kitűnő eredményt elért ta-
nulóink helyesen:

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

1.b: Bányai Luca, Boruzs Richárd, Fekete Nóra, Kindris Karoli-
na, Krek Patrícia, Papp Bendegúz, Rácz Fruzsina, Vórincsák 
Vivien, 

1.c: Demjén Péter, Gyalai László, Farkas Zsombor, Kopezda Kitti, 
Lukács Edina,  Petró Zalán, Szabó Lili, Szilágyi Lili, Takács 
Máté

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

2.b: Baranyi Fruzsina, Horváth Adorján, Pálfi Sára, Törő Vanda
3.a: Forgács Dávid, Koszczelnik Klaudia, Lengyel Ábel, Medve 

Evelin, Oláh Bence, Sós Csaba Sándor, Petruska Kristóf Já-
nos, Szalai Eszter, Varga Fruzsina

3.b: Gaál Ákos, Nagy Gréta, Saliga Julianna
3.c: Gyarmati Sára, Kálucz Panni, Karacs Zsófia, Ökrös Hanna, 

Szabó Csaba
4.a: Demjén Kinga, Hunyadi Tamás, Kacsándi Anna
4.b: Ács Panna, Nagy Virág Laura, 
4.c: Molnár István Márton, Sándor Panna, 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

Tankáné Antal Irén

Tájékoztatás a
tankönyvárakról

1-4. évfolyamon a tankönyvcsomag a normatív támoga-
tás által ingyenes.
5-8. évfolyamon az ingyenes tankönyvellátásra nem jogo-
sultak által fizetendő összeg:

5. évfolyamon: 4730 Ft
6. évfolyamon: 4210 Ft
7. évfolyamon: 6840 Ft
8. évfolyamon: 5360 Ft.

Az ünnepélyes tanévnyitó időpontja: 2016. szeptember 1. 
8:00 
Ez egyben az első tanítási nap is.

Mészárosné Oláh Róza
intézményvezető

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Pál lászlóné (Kiss Margit)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Kovács József

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

Vámospércs Nagy u. 27. szám alatt a fodrászüzlet
udvarán üzlethelyiség kiadó.

Érdeklődni az üzletben. 

Telefonon: 0652/210-579
0630/4287466, 0630/4599860

TV és Háztartási gép bolt és szerviz

Használt, jó minőségű háztartási gépek /mosó-mosoga-
tógép, szárítógép, elektromos tűzhely/, kisgépek, TV-k 

javítása, eladása. 

Karacs Zsolt  tel :06309678586

www.elektroszer.hu

EMLÉKEZÉS

Id. DEMJÉN SÁNDOR

halálának 25-ik évfordulójára

Fájó szívvel emlékeznek:
Szerető felesége, gyermekei, menye, unokái,

unokavejei

MEGEMLÉKEZÉS

KOVÁCS LAJOS
RuMI

halálának 3. évfordulójára

Nagyon hiányzol:
Feleséged: Irénke, Lányod: Irénke, 

Fiad: Lajos és felesége Anikó és unokáid Lali és 
Bianka



H. Csongrády Már-
ta fotóművész 2016-ban 
Vámospércs Városért díj-
ban részesült. Számos ga-
léria létrehozása és tárlat 
szervezése mellett a Mű-
vésznők Nemzetközi Al-
kotótáborának művészeti 
vezetőjeként is tevékeny-
kedik. Mintegy 240 alkotá-
sa kapott helyet közgyűj-
teményekben; állandó, 
105 képből álló kiállítása 
tekinthető meg a fran-
ciaországi Toulisban. H. 
Csongrády Mártát életről 
és festészetről, kultúra-
szervezésről és művészte-
lepekről, a nagyvilághoz 
és Vámospércshez fűződő 
viszonyáról kérdeztük.

Korpa Tamás: 2016 külö-
nös évfordulót tartogat az Ön 
számára. Ha jól számolom, 
éppen harmincöt éve, 1981-
ben rendezték első önálló 
kiállítását. Az elmúlt három 
és fél évtizedben Európa szá-
mos országában megfordult 
ösztöndíjasként és kiállító-
ként. Előzetesen mégis a kez-
detekről kérdezném. Mikor 
fogott először fényképezőgé-
pet a kezébe? Mikor érezte 
azt, hogy a lencse túloldalán 
megcsillan valami az Önre 
jellemző sajátos képzőművé-
szeti látásmódból? Hogyan 
alakult a pályakezdése?

H. Csongrády Márta: Tíz-
éves koromban fényképeztem 
először, amikor az édesanyám 
vett nekem egy Pajtás fényké-
pezőgépet. Igaz, már kilenc-
éves koromban is volt fény-
képezőgép a kezemben, az 
apukámé, egy Kodak 6x6-os 
doboz gép, amivel annak ide-
jén az apukám fényképezett 
az orosz fronton, ahol haditu-
dósító volt. Aztán a testvérem 
is – aki négy évvel volt idősebb 
nálam –, már otthon hívta elő 
a fényképeket és nagyította a 
fürdőszobában. Ő egy FED II 
gépet kapott a szüleinktől az 
egyik karácsonyra. 

Érdekességképpen el kell 
mondanom, hogy tízéves ko-
romban, Hajdúnánáson egy 
kovácsműhelyben jártam az 
édesapámmal, s az ott készült 
fotóm, az Ott felejtett álmok 
című, bejárta a világot, sőt a 
2003-ban megjelent Hazafelé 
című fotóalbumom nyitó ké-
peként, valamint számos új-
ságíró cikke mellett is közölve 
lett.

Gimnazista koromban jár-
tam a Medgyessy Rajzkörbe, 
ahol Bíró Lajos festőművész 
és Berki Nándor szobrászmű-
vész voltak a tanáraim. Az ott 
rajzolással telt idők nagyon 
befolyásolták a továbbiakban 
látásmódomat. Aztán az egye-
temen a néprajzszakot végez-
ve, csak a fényképezőgépet 
(természetesen itt már nem a 
Pajtást) kellett a kezembe ven-
ni, hogy mindent dokumen-
tálni tudjak kutatásaim során. 
Ott sem mindegy, hogy hogyan 
mutatom meg az általam talált 
tárgyakat. Hogyan tálalom, 
tetszetősen, dokumentatívan, 
vagy mind a kétféleképpen. A 
néprajzi munkám nagyon so-
kat adott a láttatás vonalán. 

Az Ön által megállapított 
harmincöt év elszállt a fejem 
fölött, de semmit nem érzé-
keltem belőle. Ha most nem 
figyelmeztet erre, soha eszem-
be sem jutna. Egy biztos: te-
szem a dolgom, s teszem ad-
dig, amíg a sorsom engedi. 

K.T.: Érdekelne, hogy miért 
a néprajzi pályát választotta. 
Valamint, hogy a néprajzi 
fotózáshoz hogyan társult 
később a kórházi fotózás. 
Mind a két eset rendhagyó 

egy fotóművész szempontjá-
ból, ugyanakkor mind a két 
terület izgalmas kondíció-
kat jelenthet, s – ha szabad 
így mondanom – újszerűen 
mutatja fel tárgyát (legyen 
szó akár a népi, akár az or-
vosi tárgyi kultúráról) H. 
Csongrády Márta felvételein.

H. Cs. M.: Az, hogy egy ki-
csit a néprajzhoz húzott a szí-
vem, már gyermekkoromban 
megmutatkozott. A szüleim 
nagyon érdekesen döntöttek 
nyári vakációnkkal kapcsolat-
ban. Minden év nyarát falun 
kellett töltenünk, idegen em-
bereknél, földműveléssel fog-
lalkozó családokban. Ez azt je-
lentette, hogy ha aratás volt mi 
is részt vettünk a munkákban. 
Én vízhordóként, a testvérem 
a mérlegnél. De soha nem vol-
tunk egy családhoz helyezve. 
Bármennyire is városi kislány 
voltam, nagyon szerettem fa-
lun lenni. Mindent megtanul-
tam ezekben az időkben, ami 
egy falusi élet elfogadásához 
kell. Ha kellett disznót, libát, 
kacsát legeltettem, de ugyan-
úgy trágyát is hordtunk szeké-
ren. Mikor már nagyobbacska 
voltam még a szekeret is haj-
tottam. Imádtam a falusi szo-
ba agyag „padlóját” minden-
nap fellocsolni és felseperni. 
A kamrában csodáltam a szu-
székot (magtárolót), a méhka-
sokat a góré előtt, megtanul-
tam, hogyan kell tehenet fejni, 
túrót és sajtot készíteni. Meg-
ismertem ezek eszközeit nem 
csak használni, de csodálni is. 
Aztán amikor odakerült a sor 
mi lesz belőlem, mit tanuljak 
nem volt kérdés számomra. 

Véletlenül sodródtam a 
kórház felé, egy ismerős által, 
aki a patológián volt orvos. Ad-
minisztrátort kerestek, nekem 
pedig nem volt állásom. Nem 
sokáig voltam adminisztrá-
tor, mert hamarosan kiderült, 
hogy szeretek fényképezni. 
Ott pedig nagyon is szüksé-
ges a tudomány segítésére. A 
Patológiai Osztály vett fény-
képezőgépet, nagyítógépet, 
hívótankokat és minden fel-
szerelést, mely egy fotólabor 
működtetéséhez szükséges. 
Itt lett először egy kis labo-
ratóriumom, de hamarosan 
elterjedt a híre a kórház terü-
letén, hogy én vagyok, és dol-
gozom. Az új kórház már úgy 
épült, hogy külön nekem egy 
laboratóriumot épített. Tudo-
mányos munkatársként dol-
goztam 39 évig. Munkámmal 
segítettem az orvosok munká-
ját dokumentálni a születéstől 
a halálig. Nagyon szerettem 
ezt csinálni, később a Déri 
Múzeumban felajánlottak egy 
állást, de már nem akartam 
ezt elhagyni. Csupa izgalom 
volt minden napom, egyrészt 
a megfelelés, másrészt az ép-
pen operált beteg miatt. Min-
dig teljes kimerülésben érkez-
tem vissza néha egy-egy 4-6 
órás műtétről, akár mintha én 
operáltam volna. 

Mindezek mellett, hosszú 
évekig tanítottam az egyete-
men néprajzot és néprajzi 
fotózást, imádtak a hallgatók. 
Még mai napig is az utcán fi-
gyelmeztetnek, hogy ismerjem 
fel őket, hiszen tanítványaim 
voltak. És ezt büszkén mond-
ják. Három évvel ezelőtt egy 
pályázat útján Byalostokban 
(Lengyelország) volt kiállítá-
som. Ráadásul a skanzenben. 
Nagyon meglepődtem, amikor 
a múzeum igazgatóhelyettese 
magyarul közli velem, hogy én 
őt tanítottam a Kossuth Lajos 
Egyetem Néprajzi Tanszéken, 
mivel ő ott végzett. Hát ilyen 
kicsi a világ. 

A kórházi munkám mellett 
egészen nyugdíjas éveimig 

minden évben egy hónapot 
dolgoztam a Néprajzi Társa-
ságnak, Néprajzi Tanszéknek 
Debrecenben és a MTA-nak. 
Ezek a munkák főleg a fotózás-
ról szóltak, de a témát mindig 
tőlük kaptam. Így jelent meg 
több település monográfiája 
is a munkáimmal.

K.T.: „Munkámmal segí-
tettem az orvosok munkáját 
dokumentálni a születéstől a 
halálig” – írja fentebb. S lel-
ki szemeim előtt lepereg egy 
elképzelt archívum ezekkel 
a felvételekkel, amelyek köz-
pontjában az anatómiai test 
áll. A test pontos, feltáró, rész-
letező megragadása a képző-
művészet egyik nagy gonddal 
megélt témája is évszázadok 
óta: Leonardo tűpontos test-
képei, Rembrandt Tulp tanár 
anatómiája című festménye 
és folytathatnánk a sort. Ha 
jól tudom, a kórházi munká-
hoz kapcsolódón két galériát 
is létrehozott (Kenézy Ga-
léria, Baby Galéria). Aztán 
még néhányat Debrecenben, 
Hajdúszoboszlón. Hogyan és 
miért vált galériássá? Galé-
rialapítóként milyen jellegű 
munkákat szeretett volna 
megismertetni a nagyközön-
séggel?

H. Cs. M.: Amikor életem-
ben először bementem a 
boncterembe, önkéntelenül 
érzéseimre figyeltem. Semmi 
borzongás, semmi iszonyta-
tó érzés?! A fényképezőgép 
lupéjébe nézve, az elém tá-
ruló kép már nem az volt, 
ami. Amíg ezen a területen 
dolgoztam, akár élő, akár ha-
lott anyagot kellett láttatni, a 
„hogyan” mindig a komponá-
lásban rejlett. Természetesen 
voltak megoldhatatlannak 
látszó szakmai problémák. 
Kíváncsi természetemnek 
köszönhetően az ország más 
kórházaiban dolgozó, hasonló 
problémákkal küszködő fotó-
sokat megkérdezve, erre egy 
fórumot szervezve, egyre szín-
vonalasabban tudtam végezni 
feladataimat. Volt, amikor Né-
metországból felhívtak, s az ál-
talam készített dokumentáció 
megalkotásának technológiája 
után érdeklődtek. Ezek mi ta-
gadás önbizalmat adtak a jövő-
re vonatkozóan, akár a kórhá-
zi, akár a művészi munkámat 
nézve. Az általam kidolgozott 
technológiákat alkalmaztam a 
saját, később kiállításokon el-
fogadott alkotásoknál is. Mind 
több érdeklődéssel tekintet-
tem mások művészi munkája 
felé, azoknak alkalmat adva 
a bemutatkozásra, az általam 
megszervezett Kenézy Galériá-
ban. Ez 22 évig működött, Deb-
recen városa előtt ismert, és el-
ismert galéria volt. Kéthetente 
új kiállítás, nyári szünet nélkül.  
Lehetőséget adtam természe-
tesen orvos-festőknek is, ez 
egy sorozat volt, ahol az egész-
ségügyben dolgozó festegető 

orvosok bemutatkozhattak. De 
sorra került még az 1900 évek 
elején kínai egészségügyben 
dolgozó fotósok által készí-
tett alkotások bemutatása is. 
Emlékszem, a kínai követség-
re mennyit jártam, hogy ez a 
kiállítás létrejöhessen.  Végül 
nagy sikere volt, a megnyitóra 
húsz főből álló kínai delegáció 
érkezett. Aztán a kétezres évek 
elején szoborkertet szerettem 
volna létesíteni a kórház fő-
épülete előtt. Az első szobrot 
japán művészek készítették ott 
a kórházban, a kertben. A há-
rom mázsás követ én hozattam 
a Mátrából. Még ma is ott áll. 
Az avatáson kb. harminc japán 
művész, követségi dolgozó is 
részt vett. Aztán a lengyel mű-
vészek által faragott szobor… 
De sorolhatnám. Azáltal, hogy 
képeimmel magam is kike-
rültem a világba, kapcsolatok 
épültek, és a kiállítások sora 
megállíthatatlan volt a Kenézy 
Galériában; aztán a kiállítások 
anyagainak bemutatása más 
galériákban, más városokban. 
Először a DOTE Gyermekkli-
nikán alapított ún. Baby Galé-
riában, majd Hajdúszoboszlón 
a Mátyás Galériában, később 
a Déri Múzeummal kiépült jó 
kapcsolat révén onnan ide, és 
innen oda kerültek a művészi 
alkotások.

K.T.: Több évtizedes mun-
kássága a fényképezés egyik 
legmeghatározóbb para-
digmaváltásának idejét is 
magába foglalja. Az analóg 
fényképezőgép mellett meg-
jelent a digitális készülék, a 
hiperpontos objektívek kollek-
ciói, a különféle képfeldolgo-
zó számítógépes programok, 
a digitális éden, a megörökí-
tés láza, dömpingje, végső so-
ron reményteli reménytelen-
sége. Saját pályáján milyen 
következményekkel járt a 
mediális átalakulás? Milyen 
alkotómódszert érez közel 
magához? S ha lehetek kissé 
bizalmas: van-e fotóművészi 
ars poétikája? 

H. Cs. M.:  Nagyon sok típu-
sú fényképezőgéppel dolgoz-
tam. Most nem a Pajtás idejére 
gondolok, bár annak is meg 
volt a varázsa. Véleményem 
szerint nem mindig a gép 
márkáján múlik, hogy mara-
dandót alkothassunk. Hiszen 
egy egyszerű sörösdobozból 
készített camera obscura 
módszerrel (magyarul lyuk-
kamera lencsetag nélkül) is 
lehet művészi alkotás. Amikor 
analóg géppel dolgoztunk job-
ban átgondoltuk mit, hogyan 
fényképezünk le. A képet már 
a kattintás előtt megkompo-
náltuk. Aztán ezt a felkészült-
séget elseperte a digitalizáció. 
Ma mindenki kattintgat, egy-
egy témáról több százat is, 
majd csak akad egy valamire-
való. 

A digitális gépek nagyon 
jók arra, hogy az egyik világ-
tájról a másikba küldjem az 

alkotásokat egy azon pillanat-
ban. Amíg a film volt a vivő-
anyag, először jött a nyers ki-
dolgozás, aztán a szépítgetés, 
és annak több variációja. Ezek 
az én agyam kitalációi voltak, 
s ettől kerültek közelebb a lel-
kemhez. Az enyém volt! A di-
gitálisan szerkesztett képeket 
már a gép maga is megcsinál-
ja, sőt még azt is kiválasztja, 
hogy szerinte melyik alkalmas 
a szépítgetésre. Ez maga a re-
ményteli reménytelenség. 

Amikor a hortobágyi soro-
zatomat készítettem 1982-83-
ban (és azóta is folyamato-
san), csak annyi lehetőségem 
volt, hogy 6x6-os vagy Leica 
filmre dolgozzak. De tudtam 
választani filmmárkát, olyat, 
amilyet fontosnak tartottam 
a témaválasztáshoz. Nem volt 
mindegy, hogy tájképet fotó-
zok vagy népviseletet. 

A felvételek készítésének 
idején érdekes érzés fog el a 
mai napig is, az alkotás láza 
– mondhatnám – de nem va-
gyok benne biztos, hogy ez 
a rendes kifejezés az alkotás 
közbeni lebegésre. Később 
szeretnék visszaemlékezni, 
hogyan, milyen körülmények 
adódtak abban a pillanatban, 
de erre soha nem tudok meg-
felelő emlékeket felhozni. 
Talán ez a kis lebegés látszik 
meg képeimben, az a bizo-
nyos plusz, ami nem csak a 
leképezés felé viszi a lényeget. 
Mert mit is ad a fénykép? Az 
ember mindennapi életének, 
történéseinek, életérzéseinek 
a bemutatása, mondanivaló-
ját úgy megfogalmazva, hogy 
együttgondolkodásra késztes-
se a képek nézőit, s a fotó csak 
illusztráció a gondolatokhoz. 

K.T.: 2003 óta a 
Vámospércsen megrendezett 
Művésznők Nemzetközi Alko-
tótáborának művészeti veze-
tője. Folytonos és folyamatos 
képzőművészi és kultúra-
szervezői erőfeszítéseinek 
hála Városunk mára komoly 
gyűjteménnyel rendelkezik, 
a hely pedig ihletadó témá-
vá vált. Csupa „miért”-tel 
folytatom a kérdezést: miért 
éppen Vámospércsre esett 
a választásuk, miért nem-
zetközi hatósugarú és miért 
művésznő-profilú táborban 
gondolkodtak?

H. Cs. M.: A Vámospércsi 
Művelődési Ház felkért 13 
évvel ezelőtt, hogy próbáljak 
egy olyan művésztelepet szer-
vezni, ahol csak nők alkotnak. 
Számomra ez a kérés először 
döbbenetesnek és kivitelez-
hetetlennek tűnt.  Azt sem 
tudtam hogyan kezdjek hozzá. 
Ráadásul az volt a kérés, hogy 
hét hölgyet, hét éjszakára. Mi-
ért csak hölgyeket? Ez csak 
egy kitaláció volt, semmi fur-
fang nem volt mögötte. 

Később egyre jobban tet-
szett az ötlet, láttam, hogy 
teljesen egyedülálló csopor-
tot kell létrehoznom. Az első 
kurzus idejére még nem is 
én hívtam meg a művésze-
ket, hanem a Művelődési Ház. 
Majd a stafétabotot megkapva, 
igyekeztem profi művészeket 
invitálni, s ma már büszkén 
mondhatom, hogy a táborba 
csak olyan művészek jönnek, 
akik a saját országukban va-
lamilyen művészeti csoport 
tagjai. Az ide érkezők között 
az életközösség vállalásával, 
az együttdolgozás örömével 
és bánatával születtek jó és 
örök barátságok. A külhoniak 
természetesen saját világuk 
üzenetét, szülőföldjük levegő-
jét, mentalitását, karakterét is 
„hozzák”, élményviláguknak e 
sajátos elemeit szervesítve az 
alkotásban az itt tapasztaltak-
hoz. Ami ezekben talán egysé-
ges, a lerakott produktumon 
túl, egyfajta benső megérés.

A tábor a művészek köré-
ben igen nagy érdeklődést 
kelt, külföldön is. Egyik mű-
vész adja át a másiknak a 
táborral kapcsolatos tapasz-
talatait; hazai és külföldi mű-
vészeink alkotásaik által is 
viszik Vámospércs hírét. A 
művészek körében köztudott, 
hogy Magyarországon nincs 
egységes művészeti kánon, 
a hiperrealizmustól a totális 
absztraktig minden megtalál-
ható. Ez a nyíltság teszi von-
zóvá a magyarországi alkotó-
táborokat, így a vámospércsi 
Művésznők Nemzetközi Alko-
tótáborát is. 

A Vámospércs Városért-díj 
ideítéléséért örömet és meg-
becsülést érzek, amely arra 
sarkall, hogy a továbbiakban 
még jobban csináljam a rám 
bízott feladatokat, az alkotótá-
bort. Köszönöm a városnak és 
vezetőinek!

Egy biztos: teszem a dolgom

Molnár Péter felvétele
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A 2016-ban 25 éves 
Vámospércsi Művésztelep és 
Grafikai Műhely résztvevőit 
arra bíztattuk nemes egysze-
rűséggel, hogy válaszolja-
nak a „Mit jelent számodra a 
vámospércsi művésztelep?” 
kérdésre. A résztvevők több-
sége az utóbbi évtizedekben 
rendszeres, visszajáró és 
megbecsült vendége a nyári 
táboroknak. A rövid, benyo-
másokra, élményekre és az 
alkotómunka folyamatára 
egyaránt utaló vallomások-
ból egy összetartó szakmai és 
emberi közösség „portréja” 
rajzolódik ki az olvasó előtt.

Fátyol Zoltán:

A 25 éve indult vámospércsi 
művésztelep nyári időszakában 
minden alkalommal résztvevője 
voltam a telepi munkának. Alapí-
tó tagjaival: néhai Pap János bá-
csival és Nagy Sándor Zoltán ba-
rátunkkal együtt. A művésztelep 
vezetőjeként a művészi-szakmai 
munkáért vállalok felelősséget, 
de a lebonyolítás teendőit, kiter-
jedt szervezési feladatait a műve-
lődési ház kedves munkatársai 
végzik. A művésztelep működé-
sének financiális feltételeit döntő 
részben a város önkormányzata 
biztosította és biztosítja, amit ki-
egészített a vámospércsi polgá-
rok és a művésztelep barátainak 

szíves támogatása is. E szerve-
zeti keretek között sikeresen és 
hatékonyan gyarapszik a város 
tulajdonában lévő képző- és fotó-
művészeti gyűjtemény, amelynek 
színvonala – bátran mondhatjuk 
– semmivel sem marad el sem a 
Hajdú-Bihar megyei, sem másutt 
alapított művészeti gyűjtemények 
színvonalától. Mindezek mellett, 
Vámospércsre mindig hazajövök, 
akár a nyári művésztelepek hete-
iben, akár más események miatt. 
A feltöltődés és visszailleszkedés 
számomra azonnali és nem hosz-
szasabb folyamat eredménye. Az 
itt kapott, innen nyert inspiráció 
hosszú távra szól, nem egyik nyár-
tól a másikig tart. Valójában – szá-
momra – folyamatos és nélkülöz-
hetetlen.

Durucskó Zsolt:

Augusztus, árnyékolás-tech-
nikai szükségmegoldások, piac, 
Zóna, emeleti művház műterem, 
lángos, vakond riasztó, lugas, táj-
ház, tanuszoda, XXL Tisza kéksző-
lő.

Varga József:

Vámospércs az a település 
ahova nyitott szívvel, lelkesen ér-
kezem és erre minden évben igé-
nyem van. Vonz a társaság, a baráti 
fogadtatás. Ez több mint művész-
telep, ahol munkák készülnek. 
Számomra a vámospércsi művész-
telep feltöltődés, ami túlmutat a 
kéthetes itt eltöltött időszakon, ha 
hívnak jövök.

Kopócsy Judit:

Ami máshol, máskor zavaró 
lehet, itt nem: az idő múlása alig 
észrevehető. „Századok” telnek 
el és alig változik a vámospércsi 
augusztus. Talán az emberek? Az 
öröklét szakrális élménye a Ma-
lomgáton? Inspiráló esemény a 
nyárközépi égbolton átballagó 
műhold, a szomszédból áthallat-
szó lónyerítés, a szúnyoghálós ajtó 
nyikorgása, a fiatalság hangjai, 
óriási röhögések. A késő hajnali 
kávézás együtt. Ha kényelmet-
lenné válik valami, mert nem mi 
festünk, hanem a lakóhelyünket 
renoválják, és el kell mennünk a 
megszokott ágyunkból, padunk-
ból, kertünkből, nem történik 
tragédia: köszönjük, jól érezzük 
magunkat. Főleg, ha régi barátok 
között vagyunk, akiktől 365 napja, 
mint 5 perce váltunk el: folytatjuk 
az „előbb” abbahagyott beszélge-
tést, pedig mennyi minden tör-
tént egy év alatt.

Szakáll Szilvia:

Húsz évvel ezelőtt jártam itt, 
húsz évesen, azóta eltelt húsz év, 
de most megint húsznak érzem 
itt magam, remélem húsz év múl-
va is itt lehetek…. 

Fehér Adrienn:

Játék a szó legszebb értelmé-

ben: a képalkotás, a mindennapok, 
„társasjáték”, az élet maga… Önfe-
ledés, elengedés, kiengedés…

Lehó István:

Nekem a művésztelep helyi la-
kosként az otthont is jelenti. Egy 
kibővített család a művésztelep 
köre számomra. Minden évben 
úgy várom a társaságot, mintha 
vendégeket várnék az ottho-
nomba, pedig a művésztelepen 
magam is csak vendég vagyok. A 
meghívást mindig szívesen foga-
dom, és minden évben izgatottan 
várom, mint egy „állandóságot” a 
változó világban.

László János:

Felfedező utak és spontán 
öröm. Ilyen gondolatok bújnak 
elő, amikor a művésztelepre gon-
dolok. Intenzív gondolati munka, 
bár ez a külső szemlélőnek va-
lószínűleg nem látható. Látható 
viszont az életöröm, a barátság 
átható ereje. Az a lelemény, ami-
vel mindig megteremtettük azt 
a mentális és valós környezetet, 
mely csak itt van és itt érvényes. 
A belső út fontos megállója, töltő-
dés és a szétosztás, helye. És  Zóna 
is és átjáró, a maga titokzatos 
helyszíneivel. Arra késztet, hogy a 
külső tényezők figyelése hangsú-
lyozása helyett befelé irányuljon 
a szemsugár.

„Köszönjük, jól érezzük magunkat!”

A Vámospércsi Kertbarát Kör Szlovákiába kirándult, ahol a résztvevők egy jó hangu-
latú utazás keretében ismerkedtek meg az szomszédos ország nevezetességeivel.

A napokban ünnepelte Deák 
Lászlóné Margit néni 90. születés-
napját népes családja körében.  
Az ünnepeltet az Önkormányzat 
részéről Ménes Andrea polgár-
mester asszony köszöntötte ott-

honában. 
Margit néni tíz gyermeket ne-

velt fel, nyolc gyermeke a  mai 
napig él, ők gondoskodnak arról, 
hogy szebbé tegyék idős édesany-
juk napjait.

A gyermekein kívül 32 unoka, 
38 dédunoka és 1 ükunoka ara-
nyozza még be Margit néni min-
dennapjait.

Margit néni, Isten éltesse még 
sokáig, nagyon jó egészségben!

90. születésnap

Városunkban az elmúlt idő-
szakban olyan, a hajdúsághoz, 
a hajdú identitáshoz tartozó je-
les események zajlottak le, mint 
például a hagyományteremtő II. 
Hajdú Napok, a 14 éves múltra 
visszatekintő Nők Nemzetközi 
Alkotótábora, valamit a 25 éves 
múltra visszatekintő Vámospércsi 
Művésztelep és Grafikai Műhely 
nyári kurzusa, ezen felül kiállítá-
sok, és más kulturális események, 
azonban nem szabad elfeledkezni 
az augusztus legjelentősebb ese-
ményéről, augusztus 20-ról, az, az 
Államalapítás ünnepéről.

Ez olyan, a nemzeti identitás-
hoz tartozó dátum, amely mellett 
mindig meg kell állni, külön prog-
ram nélkül is szánni kell legalább 
egy kis időt a megünneplésére. 

Az ünneplésre ad lehetőséget 
az 50. Debreceni Virágkarnevál 
országos, sőt nemzetközi hírű 
rendezvénye, amely esemény 
évente több százezer látogatót 

vonz a Debrecenbe, és amelyen 
rendszeresen fellépnek olyan 
művészeti csoportok, amelyek 
mondhatjuk úgy, hogy a fellépő-
kön keresztül városunkat is képvi-
selik. Ilyen csoport a Feeling Tánc 
es Mazsorett Egyesület, amelyben 
sok tehetséges vámospércsi gye-
rek szerepel. 

Látogassanak el az 50. Debrece-
ni Virágkarneválra, buzdítsák a jó 
szereplés érdekében a csoportot.  
Az 50. Debreceni Virágkarnevál 
eseményeinek megtekintése, 
közben is gondoljunk vissza az 
Államalapító Istvánra, aki hazát te-
remtett nekünk a Kárpát-meden-
cében. Ezek mellett gondoljunk 
az államalapításhoz kapcsolódóan 
az új kenyérre, és azokra, akik fá-
radtságos munkával megteremtik 
ezt mindannyiunk számára.

Városunkban az elmúlt idő-
szakban olyan, a hajdúsághoz, 
a hajdú identitáshoz tartozó je-
les események zajlottak le, mint 

például a hagyományteremtő II. 
Hajdú Napok, a 14 éves múltra 
visszatekintő Nők Nemzetközi 
Alkotótábora, valamit a 25 éves 
múltra visszatekintő Vámospércsi 
Művésztelep és Grafikai Műhely 
nyári kurzusa, ezen felül kiállítá-
sok, és más kulturális események, 
azonban nem szabad elfeledkezni 
az augusztus legjelentősebb ese-
ményéről, augusztus 20-ról, az, az 
Államalapítás ünnepéről.

Ez olyan, a nemzeti identitás-
hoz tartozó dátum, amely mellett 
mindig meg kell állni, külön prog-
ram nélkül is szánni kell legalább 
egy kis időt a megünneplésére. 

Az ünneplésre ad lehetőséget 
az 50. Debreceni Virágkarnevál 
országos, sőt nemzetközi hírű 
rendezvénye, amely esemény 
évente több százezer látogatót 
vonz a Debrecenbe, és amelyen 
rendszeresen fellépnek olyan 
művészeti csoportok, amelyek 
mondhatjuk úgy, hogy a fellépő-
kön keresztül városunkat is képvi-
selik. Ilyen csoport a Feeling Tánc 
es Mazsorett Egyesület, amelyben 
sok tehetséges vámospércsi gye-
rek szerepel. 

Látogassanak el az 50. Debrece-
ni Virágkarneválra, buzdítsák a jó 
szereplés érdekében a csoportot.  
Az 50. Debreceni Virágkarnevál 
eseményeinek megtekintése, 
közben is gondoljunk vissza az 
Államalapító Istvánra, aki hazát te-
remtett nekünk a Kárpát-meden-
cében. Ezek mellett gondoljunk 
az államalapításhoz kapcsolódóan 
az új kenyérre, és azokra, akik fá-
radtságos munkával megteremtik 
ezt mindannyiunk számára.

Augusztus 20.


