
Az én ötvenhatom

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, 10. szám
2016. október

Ingyenes újság

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc kisugárzó ere-
je nem csupán az 1956. októ-
ber 23. és november 4. között 
végbement eseményekre 
korlátozódik. Országunk 1956 
utáni története nagyban meg-
határozható az 1956-hoz való 
változó viszony tükrében. A 
forradalmat és szabadsághar-
cot a Kádár-rezsim kivégzései, 
megtorlási, internálási akciói 
követték, az eseményeket el-
lenforradalomnak minősítet-
ték, politikatörténeti szere-
pét leértékelték, sőt mi több, 
a nyilvánosságszerkezetből 
és közbeszédből az 56-os fel-
kelés emlékezetének írmagját 
is igyekeztek kiirtani. Nem 
véletlen, hogy a pártállamból 
demokratikus, köztársasági 
berendezkedésű állammá vá-
lás 1989-es folyamatai során 
kulcskérdéssé vált 1956 em-
lékezetének rehabilitációja. A 
formálódó harmadik köztár-
saság ’56 eszményeiben saját 
eszményeire ismert. Az átme-
net egyik legnagyobb hatású 
szimbolikus eseménye Nagy 
Imre miniszterelnök és már-
tírtársainak ünnepélyes újra-
temetése volt, 1989. június 16-
án. Itt hangzott el – az akkor 
26 éves – Orbán Viktor éles 
hangú beszéde, melyben sza-
bad választásokat és a szovjet 
csapatok kivonását követelte. 
Néhány héttel később a Leg-

felsőbb Bíróság poszthumusz 
felmentette Nagy Imrét és 
mártírtársait – ugyanezen a 
napon halt meg Kádár János. 
Indokolt a történések és ösz-
szefüggések felidézése: 2016-
ban emlékezünk a forrada-
lom és szabadságharc hatva-
nadik évfordulójára, 27 évvel 
a rendszerváltás után. 

Talán élnek még olyan 
vámospércsiek, akik 1956. 
október 22-én és 23-án részt 
vettek a debreceni megmoz-
dulásokon. A Debreceni 
Egyetemen (néhány órával a 
Budapesti Műegyetem hallga-
tóit megelőzve) elkezdődött 
a tüntetések szervezése, a 
követelések kinyomtatása, a 
Néplap különszámának meg-
jelentetése. Debrecenben 
már délelőtt utcára vonultak 
az emberek, délutánra pedig 
több tízezren hömpölyögtek 
a belvárosban. Itt lépett fel 
először a karhatalom a tün-
tetőkkel szemben, az első lö-
vések is itt dördültek el, s a 
cívisvárosban voltak az első 
halottak. Aztán a fővárosban 
felcsendültek Tamási Lajos 
sorai: „Piros a vér a pesti ut-
cán, / munkások, ifjak vére ez, 
/ piros a vér a pesti utcán, / 
belügyminiszter, kit lövetsz?”

A hatvanadik évforduló 
nehéz terhet ró a még élő túl-
élőkre, az egykori események 
résztvevőire, s azokra a nem-

zedékekre, akik csak közvetet-
ten részesülhetnek (családi 
emlékekből, tankönyvekből, 
dokumentumokból, szépiro-
dalmi alkotásokból, fotókból) 
’56 megrendítő, büszke örök-
ségéből, nem beszélve azok-
ról, akik még csak ezután fog-
nak megszületni. Aki emléke-
zik, emlékeztet s vall magáról 
az emlékezésről is: tanúságot 
tesz. Aki emlékezik és emlé-
kezetet, visszaadja az embe-
reknek a történelmet, egyút-
tal segíti is őket egy önmaguk 
által formált jövő kialakításá-
ban. Vámospércsen a városi 
ünnepség köré több olyan al-
kalom is szerveződik október 
és november hónapokban, 
amelyek éppen az emlékezés 
méltó összetettségét hiva-
tottak közvetíteni. Vendégül 
látjuk a 56-os versműsort adó 
Nevesincs Színházat, előadást 
tart 1956 irodalmi emlékeze-
téről Márkus Béla Széchényi-
díjas irodalomtörténész, a 
Magyar Művészeti Akadémia 
tagja, a Debreceni Egyetem 
nyugalmazott docense, vala-
mint Filep Tibor történész, 
újságíró, dokumentumfilmes, 
az 1956-os forradalom debre-
ceni eseményeinek kutatója. 
Ménes Andrea polgármester 
bíztatására mozgóképes in-
terjúkat készítünk olyan idős 
vámospércsi emberekkel, 
akik a szemtanú hitelességé-

vel, egyszersmind szubjek-
tivitásával és a tanúságtevő 
örökségével idézik fel a helyi 
56-os eseményeket. Résztvevő 
nézőpont az övék. Életük, s a 
közösség sorsa egy fontos pil-
lanatban összekapcsolódott.

Malmosné Irénke néni, 80 
éven túl is, gyönyörűen gon-
dozott kertjében dolgozik, 
mielőtt beszélgetünk. Kész-
séggel, felelősséggel és – bár 
a beszélgetés témája nehéz 
– örömmel mesél ’56 ese-
ménydús napjairól, tudva azt, 
hogy az eljövendő generációk 
szempontjából is fontos a visz-
szaadás feladata. Október 23-
án férje többedmagával (pél-
dául Suba Bálinttal és Suba 
Gáborral) leverte a tanácshá-
za homlokzatán éktelenkedő 
vörös csillagot és kettétörte a 
vörös zászlót, amiért – a meg-
torlás időszakában – börtön-
büntetésre ítélték: a debrece-
ni tárgyaláson 2,5 évben álla-
pítva meg a büntetést. Irénke 
néni másfél éves kisgyerme-
kével egyedül maradt – édes-
anyjával összefogva sikerült 
túljutniuk a megpróbáltatáso-
kon. Az államvédelmi osztály 
(ÁVÓ, később: államvédelmi 
hatóság, ÁVH) emberei több 
ízben zaklatták, hathetes ter-
hesként elvetélt. A feljebbvi-
teli tárgyalásra Budapesten 
került sor. Irénke néni kelen-
gyéinek eladásával szerzett 

pénzt, hogy személyesen is 
jelen lehessen az ítélethir-
detésnél. A tárgyalás során 
másfél évvel csökkentették 
férje büntetését (Suba Bálint 
és Suba Gábor esetében az es-
küdtek súlyosbították koráb-
bi döntésüket sajnos). Arra a 
kérdésre, hogy miért tört ki 
a forradalom, mit gondoltak 
akkor Vámospércsen, Irénke 
néni egyértelműen felelt: a 
behajtások, padláslesöpré-
sek borzalma és a megszál-
ló szovjetek magyarországi 
jelenléte miatt. Férje mesélt 
neki azokról a börtönben 
lévő pesti srácokról, akiknek 
az életfogytiglani büntetésre 
sem volt esélyük – kivégezték 
őket. „Egész éjjel akasztottak. 
Olyan ordítás volt, hogy azt 
nehéz volt a földnek hallania” 
– fogalmazott. Buda Ferenc 
Kossuth-díjas költő egyike 

volt azoknak az egyetemisták-
nak Debrecenben, akik elin-
dították a forradalmat. Irénke 
néni szavaira az ő versrészle-
tét idézzük: „Arany ősz, szü-
ret ideje. Must-illat, / darazsak 
dongnak. Szív, lélek-tavasza / 
az őszben. Fiam, unokám le-
hetne… / Sortűz. Lánckerekek 
csörömpölése.”

Hat évtizeddel az esemé-
nyek után, egyre kevesebben 
maradnak olyan emberek, 
akik résztvevő, hiteles tovább-
adói lehetnének a helyi ese-
ményeknek. Az ő hiányukban 
’56 óhatatlanul a tankönyvek, 
dátumok és tények, történeti 
elemzések elvontabb témájá-
vá válik. Rajtunk is áll, hogy 
minderre hogyan kerülhet 
sor. Tisztelet a bátraknak, mél-
tóság az emlékezőknek!

Korpa Tamás

Régi idők néphagyományai 
is vallanak arról, hogy nagy-
anyáink idejében szokás volt 
a bő termést megünnepelni, 
köszönetet mondani érte. 
A városunkban a békebeli 
időkben zajlott szüreti bálok 
emlékeit máig fennmaradt 
fotók örökítették meg. Napja-
inkban minden település tö-
rekszik egyedi, sajátos arculat 
és rá jellemző helyi program 
kialakítására. E gondolatok 
jegyében született meg 2014-
ben „Az égig érő paszuly” ren-
dezvény, amelyre idén szep-
tember 17-én került sor.

A programsorozat ünnepé-
lyes megnyitóján a Művelődé-
si Ház és Könyvtár nagyter-
mében a vendégeket a város 
polgármestere, Ménes Andrea 
köszöntötte. A jeles eseményt 
Tasó László, közlekedéspo-
litikáért felelős államtitkár, 
térségünk országgyűlési kép-
viselője nyitotta meg. 

Ezután rendezték meg a 
„Babszem Jankó és barátai” 
című vers- és mesemondó 
versenyt, amelyre, az előző 
két évhez hasonlóan, idén is 
nagy volt az érdeklődés. Negy-
venegy versenyző nevezett be, 
akik a kiírás szerint a számuk-
ra legkedvesebb mesét, verset 
adhatták elő. Az ötfős zsűri 

tagjai Ménes Andrea, Kovács 
Lászlóné, Lengyel Róbertné, 
Somogyi László Gábor vol-
tak. Elnökként megtisztelte 
a megmérettetést Bakota Ár-
pád, a Csokonai színház szín-
művésze.

Helyezést elért tanulók:
1–2. évfolyam: I. Szabó Lili; II. 
Sallai Réka; III. Fekete Nóra
3–4. évfolyam: I. Plavecz Kin-
cső, II. Petruska Kristóf, III. 
Karacs Zsófi
5–6. évfolyam: I. megoszt-
va Menyhért Vanda és Sallai 
Boglárka; II. Kopezda Csaba, 
III. megosztva Ács Panna és 
Ratkai Noémi
7–8. évfolyamon egy helye-
zést adott ki a zsűri, amelyet 
Pólyik Ágota 8. évfolyamos 
tanuló nyert el.

Az első helyezést el-
érők közül október 8-án, a 
Vámosgyörkön megrende-
zésre kerülő Virág János vers- 
és mesemondó versenyen 
Plavecz Kincső mesemondás-
sal és Pólyik Ágota versmon-
dással képviseli városunkat. 
Az első helyezést elért tanulók 
felkészítői: Jankovics Magdol-
na, Ottó Mária, Szabóné Tóth 
Andrea, Cseresznye Erzsébet 

a Csokonai Színház jegyutal-
ványait kapták meg Erdősné 
Nagy Andrea jóvoltából.

Amíg a verseny zajlott, ad-
dig a parkban felállított üs-
tökben rotyogott a babgulyás, 
Sós Ferencné (Háziasszony-
ok Klubja) és Halász Lász-
ló (Élelmezési Intézmény) 
vezetésével. Közben frissen 
sülő palacsinta illatát is érez-
hették a parkban lévők, mi-
vel palacsintasütő versenyt 
hirdettünk meg. A verseny-
szabály szerint az nyert, aki 
a megadott másfél óra alatt a 
legtöbb darab palacsintát sü-
tötte. A nyertes Gyermán Zol-
tán lett 57 db, rekordot jelentő 
palacsintával.

Kora délután tette köz-
hírré a vámospércsi csősz, 
akit Petruska Kristóf szemé-
lyesített meg, hogy város-
unkba megérkezett az ősz. A 
lovasszekeres, zenés városjá-
rás Csuth Lajos, Varga Elek, 
Postár Tibor, Tóth Csaba, 
Szabó József, Tóth László jó-
voltából, a Törköly népzenei 
együttes közreműködésével 
valósult meg. 

A délutáni játékos vetél-
kedőt, amin nyolc csapat 
mérte össze ügyességét, Sütő 
Csaba vezette. Helyezést a 
következő csapatok értek el: 

I: „Szégyentelenek”, II. „Egy 
kosár paszuly” (7. c), III. „Csi-
petcsapat” (4. a). A pontozást 
Szentjóbi Mariann vezette, a 
munkáját Mészárosné Oláh 
Róza, Szabóné Tóth Andrea, 
Elekné Laczkó Judit segítette.

A program a Fintorgó 
Színjátszócsoport előadásá-
val folytatódott. A gyerekek 
Fazekas Mihály Lúdas Matyi 
műve nyomán készült dara-
bot mutatták be, Somogyi 
László Gábor rendezésében. 
Szentesi Bálint rendőr alezre-
des, a Nyírábrányi Határren-
dészeti Kirendeltség vezetője 
jutalomként felajánlott egy 
bemutatókkal színesített ki-
rándulást a debreceni repülő-
térre a gyermek színjátszókör 
részére.

A színi előadást „Az égig érő 
paszuly” rajzverseny díjainak 
átadása követte. Az elismeré-
seket Pajna Zoltán, a Hajdú-Bi-
har Megyei Közgyűlés elnöke 
adta át. A versenyfelhívásra 
közel 170 pályamű érkezett, 
amelyek elbírálásában Elekné 
Laczkó Judit segített. 

Helyezések:
1–2. évfolyam: I. Fekete Nóra; 
II. Hajdu Éva; III. Piczil Anna; 
3–4. évfolyam: I. Petruska 

Kristóf; II. Lengyel Ábel; III. 
Szalai Eszter
5–6. évfolyam: I. Borsó Zol-
tán; II. Ratkai Noémi; III. La-
katos Krisztina Angelika
7–8. évfolyam: I. Sándor Ákos; 
II. Megyesi Emese; III. Rácz 
Szilárd

A kiállítóteremben ínycsik-
landó babos- és népiétel-kiállí-
tás és -kóstoló várta a résztve-
vőket, amelynek háziasszonya 
Molnár Jenőné Gyöngyi volt. 
Huszonegy szakács huszon-
háromfajta étellel rukkolt elő.

Az esti órákban hatalmas tö-
meg volt kíváncsi a Kowalsky 
meg a Vega koncertjére. A 
zenekar híréhez illőn ferge-
teges hangulatot teremtett 
produkciójával, amelyet a 
mai kor igényének megfelelő 
technikai elemek tettek látvá-
nyossá. A programot az igazi 
„buli báró” Kis Grófo műsora 
zárta.

Köszönetnyilvánítás

Ahhoz, hogy a rendezvény 
sikeres legyen, hosszas szerve-
zésre gondos, szorgalmas elő-
készítő munkára volt szükség 
és nagyon sok önkéntes önzet-
len, lelkes támogatására. Első-

ként köszönjük Vámospércs 
Város Önkormányzatának 
támogatását, Ménes Andrea 
polgármester asszony segít-
ségét. Köszönjük Zudor Ró-
bertnek a dekoráció lelkét 
jelentő szalmabálákat. Kö-
szönet a sok-sok termelőnek, 
akik termésekkel, termények-
kel támogattak bennünket. 
Köszönjük a dolgozóknak a 
dekoráció készítésében nyúj-
tott segítséget. Köszönjük a 
Háziasszonyok Klubjának, az 
Élelmezési Intézmény és az 
iskola dolgozóinak, pedagó-
gusainak a munkáját és külön 
Mészárosné Oláh Róza igazga-
tóasszonynak, Bálega Jánosné 
intézményvezetőnek. Kö-
szönjük a fogatosoknak a 
szekereztetést, az ételkészí-
tőknek a főzést. Köszönjük 
Varga Lajosnak és valameny-
nyi technikai munkatársnak 
a lelkiismeretes és kitartó 
munkát. Köszönjük a Pircsike 
Vámospércsi Közművelődési 
Egyesület tagjainak és Somo-
gyi László Gábor tanár úrnak. 
Elmondhatjuk, hogy a ren-
dezvény a megálmodásától a 
megvalósításáig csapatmunka 
volt, köszönet a munkában 
résztvevő csapattagoknak!

Diósné Kozma Erzsébet

Égig ért a paszuly



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. szeptember 30-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Ásztai József 8378610314 4275 Monostorpályi,  Vasvári Pál. u. 26. 77 125
Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 569 093
Boros Antal 8378780260 4287 Vámospércs, Víg u. 14. 58 095
Borók Ferenc 8362010118 4287 Vámospércs, Báthorikert 23. 62 909
Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 64 200
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs Dózsa Gy. U. 39/C. 215 366
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300
Gyarmati Csilla 8411472752 4263 Nyírmártonfalva Kossuth u. 20. 60 480
Kádár Gyuláné 8317323447 4300 Nyírbátor Honvéd u. 11. 61 650
Mester Attila Sándorné 8349542721 4287 Vámospércs, Báthorikert 2185 54 300
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. 1 580 229
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 183 940
Szabó Lajos 8384022798 4287 Vámospércs Orgona u. 2. 58 975
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 101 451

Összesen: 3 867 453

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)
2016. szeptember 30-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. 257 000
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. 1 690 628 
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. 107 443

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

Összesen: 4 128 890 

I s k o l a I  h í r e k

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Balogh gézáné (horváth Irén)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Szeptember 1-jén a tanévet összesen 465 tanuló kezdte meg 
iskolánkban. Az oktató-nevelő munkát 44 pedagógus végzi. A 
művészeti oktatásban 169 tanuló vesz részt, a foglalkozásokat 4 
pedagógus vezeti.

2016/2017. tanév rendje

A tanév szorgalmi időszaka

Első nap: 2016. szeptember 1. (csütörtök)
Utolsó nap: 2017. június 15. (csütörtök)
A szorgalmi időszak első féléve: 2016. szeptember 1-től 2017. ja-
nuár 20-ig tart.
Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gond-
viselőjét 2017. január 27-ig tájékoztatjuk a félévi értesítő útján.

Iskolai tanítási szünetek

Őszi szünet: 2016. november 2. – 2016. november 4.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 28. (péntek)
A szünet utáni első tanítási nap:november 7. (hétfő)

Téli szünet: 2016. december 22.– 2017. január 2.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. (szerda)
A szünet utáni első tanítási nap: január 3. (kedd)

Tavaszi szünet: 2017. április 13. – 2017.április 18.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 12. (szerda)
A szünet utáni első tanítási nap: április 19. (szerda)

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási 
szünetre és pihenőnapra eső időszakában

2017. március 15. (szerda) Nemzeti ünnep
2017. május 1. (hétfő) Munka ünnepe
2017. június 5. (hétfő) Pünkösdhétfő

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

2016. október 15. (szombat) – értekezlet
2017. április 19. (szerda) – értekezlet
2017. május 26. (péntek) – osztálykirándulás felső tagozat (alsó 
tagozaton május 22. és május 26. között egy nap)
2017. június 14. (szerda) – diákönkormányzati nap
2017. június 15. (csütörtök) – osztályozó értekezlet

Az 5. évfolyam erdei iskola és a 7. évfolyam Határtalanul! ki-
rándulás megvalósítására 2017. május 22. és 26. közötti időszak-
ban kerül sor.

Szülői értekezletek tervezett időpontjai

Az 1. és 5. évfolyamon már megtartottuk az első félévi szülői ér-
tekezleteket.
2–4. évfolyam: 2016. október 11., 12. 
6–8. évfolyam: 2016. október 18. 
1–4. évfolyam: 2017. február 6., 8., 9. 
5–8.évfolyam: 2017. február 7. 

Nyílt napok tervezett időpontjai

1. évfolyam: 2017. március 20–24. között
2. évfolyam: 2017. február 13–17. között
3. évfolyam: 2016. október 17–21. között
4–8. évfolyam: 2016. november 14–18. között

Mészárosné Oláh Róza,
intézményvezető

Házasságkötés:

Bende Zsolt és JakaB sZilvia

Bota istván és erdei edit

sZaBó Péter és kaJer Beáta

Akik már nincsenek közöttünk:

Bacsa károlyné (Molnár GiZella)
kotvásZ Mihály János

BaloGh GéZáné (horváth irén)
FerencZi iMre

a n y a k ö n y v I  h í r e k

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Kotvász MIhály János

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Bacsa Károlyné (Molnár gIzella)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

2016. szeptember

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2016. szeptember 26. napján rendes ülést tartott, melyen a 
következő döntéseket hozták a képviselők:

a napirendi pontok előtt Ménes Andrea polgármester asz-•	
szony polgármesteri tájékoztatót adott az elmúlt testületi ülés óta 
eltelt időszak történéseiről, valamint a városnapon kitüntetett 
Szabó János és Szabó Jánosné köszönőlevelét ismertette a testü-
lettel, ezt követően megalkotásra került az egészségügyi alapellá-
tási körzetekről szóló önkormányzati rendelet

a testület támogatta a Vámospércs – Kistérségi Egészség-•	
ügyi Szakellátó Nonprofit Kft. kérelmét, amely alapján a Nagy 
utca 7. szám alatt található Egészségügyi Központban lévő Vé-
dőnői Szolgálat kisebbik helyiségét a BEMER-ágy üzemeltetése 
érdekében bérleti díjért biztosítja, valamint az önkormányzat 1 
fő szakirányú végzettségű közfoglalkoztatottat biztosít a BEMER-
ágy szakszerű működtetése céljából, ezzel támogatja a céget

a képviselők jóváhagyták, hogy 2016. október 1-jétől 2018. •	
december 31-ig közszolgáltatási szerződést köt az önkormányzat 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a Debreceni Hul-
ladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel, valamint megalkotta az új 
hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletet is

új rendelet elfogadásával folytatta munkáját a testület, a vá-•	
ros közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelmé-
ről szóló rendelet megalkotására került sor, majd az önkormány-
zat 2016. évi költségvetési rendeletét módosították a képviselők

a Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvár intézményveze-•	
tői pályázattal kapcsolatban úgy döntött a testület, hogy Diósné 
Kozma Erzsébet pályázót 5 évre kinevezi az igazgatói posztra

az önkormányzat fenntartásában működő Vámospércsi •	
Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét vélemé-
nyezték a képviselők, és egyetértettek az abban foglaltakkal

az önkormányzat 2016. évi költségvetésében rendelkezésre •	
álló bruttó 44.161.000 Ft összegből az alábbi felújításokat, karban-
tartásokat és útépítéseket kívánja megvalósítani az önkormány-
zat: Táncsics utca útépítési munkái, aszfalt útburkolattal, padká-
zással, Sport utca útalap építése, Kiss utca kátyúzása az Ady Endre 
-Temető utca – Kossuth utca csatlakozásáig, Görbe utca útalap 
építése, Rövid utca, illetve a Rövid utca- Béke utca –Nap utca kö-
zötti szakasz útstabilizációja, ezekre vonatkozóan közbeszerzés 
kiírására kerül sor

a testület úgy döntött, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, a •	
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2017. évi kiírásához csatlakozik és az „A” és a „B” típusú pályázatot 
kiírja

a belterületi utak felújítása pályázattal kapcsolatban – az •	
Iskola utcára vonatkozóan – közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 
döntöttek a képviselők

a képviselők támogatták az Ösvény Esélyegyenlőségi Ala-•	
pítvány kérelmét, és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fog-
lalkoztatási Főosztálya által indított képzéshez az oktatótermet a 
Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs intézményben kedvez-
ményes bérleti összegért az önkormányzat biztosítja

a testület nem támogatta G. Zoltán kérelmét, mely alapján •	
az önkormányzat tulajdonában lévő, a kérelmében meghatáro-
zott helyrajzi számú ingatlant meg kívánta volna vásárolni – az 
önkormányzat hosszú távú városfejlesztési lehetőségek miatt 
nem kívánja eladni a megjelölt ingatlanát

a vitéz Hunyadi Péter ál-•	
tal elkészíttetett, Magyar Hősök 
tiszteletére készült kopjafát ja-
vasolta a testület elhelyezni a 
Városi Temető ravatalozója mel-
lett, a kopjafáig vezető út díszkö-
vezésére 50.000 Ft-ot biztosított 
az önkormányzat 

a képviselők elfogadták •	
a civil szervezetek 2015. évi tá-
mogatásának elszámolásait, va-
lamint a Polgármester asszony 
2016. évi szabadság felhasználá-
sának ütemezését is.

ö n k o r m á n y z a t I  h í r e k

Az volt az utolsó ősz...

Örökké tartó fájdalommal emlékezünk
életünk legszomorúbb napjára

(2006. október 10.)

FAGYAL BARNA

halálának tizedik évfordulóján

Bánatos feleséged: Margó
Lányod: Brigitta,

Párja: Sándor

Köszönjük mindazoknak, akik emlékedet őrzik és 
ápolják.

Buzitán gazdálkodásra kiváló-
an alkalmas ingatlan eladó. Ér-
deklődni a 06 52/206-988 vagy 
06 20/348-4716-os telefonszá-
mon lehet. Enczi Imre

a p r ó -
h I r d e t é s

ELADÓ!

2004. 12. havi 
HYUNDAI H-1
kisteherautó,

korának megfelelő
állapotban,

felépítménnyel vagy 
anélkül.

Érdeklődni:
30/626-0105

vagy
30/488-1816

2016. 10. 01-től takarmányboltunkban

(Vámospércs, Vörösmarty u. 6. 
Kelemenék)

új szolgáltatással bővítjük tevékenységünket.

Telefonon keresztül is
megrendelheti takarmányainkat,

5000.- Ft feletti rendelés esetén
Vámospércs területén

ingyen házhoz szállítjuk Önnek.

Telefon:
52/210-161 vagy 30/626-0105

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

FerenczI IMre

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



Medgyesi Imréné Mari-
ka néni kapta 2016-ban a 
„Vámospércs Oktatásügyé-
ért” díjat. Ennek apropóján 
kérdeztem városunk nyug-
díjazott tanítónőjét négy 
évtizedes pályájáról. Mari-
ka néni örömmel, nevetve 
merül el a múltban, lelke-
sen mesél és mutogatja a 
diákjaitól őrizgetett rajzo-
kat, írásokat, fényképeket. 
Miközben beszélgetünk, el-
árulja, ha valakire gondol, 
mindig a gyerekkori arca 
ugrik be, hiába ismeri ma is 
őt. Invitálom az olvasókat, 
merüljünk el vele együtt a 
gyerekek világában és gaz-
dagodjunk tapasztalataival 
mi is!

Medgyesi Imrénével Porczió 
Veronika beszélgetett.

Mikor határozta el Marika 
néni, hogy tanítónő szeret-
ne lenni, mi ösztönözte arra, 
hogy egész életében gyere-

kekkel foglalkozzon? Hogyan 
emlékszik vissza pályája kez-
detére?

Nagycsaládból származom, 
heten voltunk testvérek és én 
voltam a legidősebb. A testvé-
reim sokszor voltak rám bízva 
és nagyon szerettem velük fog-
lalkozni. Olyannyira, hogy egy 
idő után már az utcában lakó 
gyerekeket is összegyűjtöttem, 
színelőadást csináltunk, éne-
keltünk, vásároltunk, de legin-
kább iskolásat szerettem játsza-
ni. Természetesen mindig én 
voltam a tanító néni. Egyszer, 
mikor nem voltak körülöttem 
gyerekek, a hajas kukoricákat 
raktam magam köré, mintha 
babák lennének és őket ta-
nítgattam. Tehát már nagyon 
fiatalon megvolt bennem az 
érzés, hogy tanító szeretnék 
lenni.

Az általános iskola elvégzé-
se után a Csokonai Gimnázi-
umban érettségiztem. Ezután 
beadtam a jelentkezésemet 
az orvosira és biológia-föld-
rajz szakra. Csak néhány pont 
hiányzott, hogy felvegyenek, 
ezért az előfelvételiig tanító-
ként helyezkedtem el. Először 
Hajdúvidre kerültem, ahol egy 
tanítónőt helyettesítettem. 
Mikor ő visszatért az iskolába, 
átkerültem Fülöpre. Ott Percze 
János tanítóbácsi, kedves men-
torom vett a szárnyai alá. Azt 
látta rajtam, hogy szívvel-lélek-
kel foglalkozom az elsős gyere-
kekkel, ezért is javasolta, hogy 
ne előfelvételizzek biológia-
földrajz szakra, hanem tanít-
sak tovább. Ezután végeztem el 
levelezőn a tanítóképzőt. 1967-
ben ismertem meg a férjemet, 
1968-ban megszületett első 
fiunk, Imre, ekkor jöttem el 
Fülöpről. A szülési szabadság 

után még egy évet Álmosdon 
töltöttem. Ezután nyugdíjazá-
somig Vámospércsen tanítot-
tam.

 
Melyek voltak a kedvenc 

tantárgyai, mit szeretett legin-
kább tanítani?

A magyar volt a kedvenc tan-
tárgyam. Ebből nagyon sok be-
mutatóórát is tartottam, mert 
szerettem a felnőtteknek is át-
adni, amit tudok. Nagyon meg-
dicsért a tanfelügyelőm, mert 
már abban az időben komplex 
órát tartottam. Valahogyan ez 
ösztönösen jött, így tűnt prak-
tikusnak. Lehet, hogy ezért is 
szerette minden osztályom a 
magyart a legjobban. Nagyon 
sokat írtam elő egyre kisebb 
méretben, ami segítette a gye-
rekek íráskészségének a fejlő-
dését. Pataky Béla igazgató úr 
meg is dicsérte, hogy ilyennek 
kell kinéznie egy elsős füzeté-
nek.

A magyar után az ének volt 
még kedves tantárgyam. Mi-
vel sokáig néptáncoltam és 
néptáncoktatói végzettségem 
is van, ezért gyakran ötvöztem 
az éneket tánccal, leginkább 
csárdáslépésekkel. A fiúk ka-
nalakkal, a lányok kupakokból 
készített csörgővel kísérték az 
ütemet. Úgy láttam, ezt nagyon 
élvezték a gyerekek.

Milyen kapcsolata volt a di-
ákjaival?

Azt éreztem, hogy mindig 
nagyon szinkronban voltam 
a gyerekekkel. Tiszteltem a 
tanítványaimat, soha nem 
néztem le egyetlen gyereket 
sem, mert mindegyikük egy 
külön egyéniség, egy igazi kis 
csoda. Mindegyikkel másként 

kell bánni. Élveztem, hogy 
az évek alatt a szemem előtt 
nyílnak ki. Azért is szerettem 
jobban nagyfelmenőben taní-
tani, mert akkor tudtam igazán 
megismerni őket és azt, hogy 
mit bírnak, mennyi dolgot le-
het nekik megtanítani. Mindig 
hivatásomnak tekintettem ezt 
a pályát, nem szakmának. Ez a 
legszebb pálya és ha még egy-
szer kezdhetném, ugyanígy ta-
nító néni lennék.

Mit gondol, négy évtized 
alatt sokat változtak a min-
denkori gyerekek? Ha igen, 
milyen irányba?

A gyerekek rengeteget vál-
toztak a pályám alatt. Ez adó-
dik a családi háttér megválto-
zásából is. A gyerekek sokkal 
jobban tisztelték régebben a 
pedagógusokat, és a szülők is. 
A szülők nagyban segítették 
a munkánkat. A magas iskolai 
végzettségű szülők is elfogad-
ták a tanítók véleményét. Ma-
napság a sok munka miatt ke-
vesebb figyelem jut részükről a 
gyerekekre. Rengeteget néznek 
tévét, ülnek a számítógép vagy 
a telefonjuk előtt. Félreértés 
ne essék, a gyerekek régebben 
is megcsinálták a maguk kis 
csínjeiket, de a pedagógusnak 
mindig szót fogadtak, odafi-
gyeltek az órán, szinte nem is 
voltak fegyelmezési gondok. 
A mostani tanítóktól sajnos 
nem ezt hallom. Az is problé-
ma, hogy a gyerekek keveseb-
bet játszanak kint közösen a 
szabadban. A modern korral 
a gyerekek távolabb kerültek 
egymástól és a pedagógustól. 
Kevesebbet beszélgetnek, rész-
ben az okostelefonok miatt. 
Már nincs olyan szoros kontak-
tus közöttük. Azt érzem, hogy 

kicsit elhidegültek egymástól 
az emberek, nem tisztelik egy-
mást annyira, mint a régebbi 
korokban.

Mit kapott Marika néni a 
gyerekektől?

Nagyon sok szeretetet kap-
tam tőlük, főleg az elsősöktől. 
A sikerélményükkor megmu-
tatkozó őszinte kis tekintetük 
nagyon sokat jelentett nekem 
mindig. Nem voltak rossz ta-
nítványaim, mert valamiben 
mindig ügyesek a gyerekek. Ha 
nem a matematikában, akkor a 
sportban, vagy a rajzolásban. 
Azt a szeretetet, amit én ad-
tam azt többszörösen kaptam 
vissza. Amikor negyedik után 
átadtam a gyerekeket és ötö-
dikben jöttek a jó visszajelzé-
sek, az boldogsággal töltött el 
és büszke voltam rájuk.

Milyen tanácsot tudna adni 
a mostani, kezdő pedagógu-
soknak?

A gyereknek egyénisége, 
akarata van. Tudásra és szere-
tetre, törődésre vágyik. Mikor 
a gyerekek bekerülnek elsőbe 
igénylik azt, hogy anyáskodja-
nak felettük. Szép szóval sokkal 
többet lehet elérni, mint dur-
vasággal. Ne úgy tekintsenek 
a gyermekre, mint egy tárgyra, 
vagy ne a leadandó tananyagot 
lássák bennük! Úgy tekintse-
nek rájuk, mint érző lényekre, 
egyéniségekre. Erre a pályára 
csak olyan ember való, aki le 
tud szállni az ő szintjükre, tud 
velük együtt örülni. Nagyon so-
kat lehet ezektől a gyerekektől 
tanulni.

Milyen érzés volt nyugdíj-
ba vonulni? Hogyan telnek a 
nyugdíjas évei?

Nyugdíjazásom után na-
gyon sokáig visszavágytam és 
sokszor vissza is látogattam az 
iskolába. Emlékszem, az első 
szeptemberben kiálltam az 
utcára és ott néztem nagy szo-
morúan, vágyakozva az iskolá-
ba siető gyerekeket. Nyugdíjba 
menetelem után úgy éreztem, 
hogy be kell kapcsolódnom a 
város kulturális életébe. Na-
gyon szeretek zsűrizni, pl. 
szavaló-, mesemondó verse-
nyeken, vagy „Az év édesanyja” 
pályaműveinek elbírálásában. 
Részt vettem a színjátszó szak-
kör egyházi darabjaiban. Be-
léptem a népdalkörbe, ahová 
nagyon szeretek járni, nagy-
szerű közösséget ismertem itt 
meg, aminek örülök, hogy a 
tagja lehetek. Eljárok a temp-
lomba, ott is nagyon jó kis kö-
zösségünk van. Mindent össze-
vetve szeretek nyugdíjas lenni 
és úgy gondolom, aktív életet 
élek. Szeretek kirándulni, szín-
házba járni és ha csak tehe-
tem, olvasok. Hála Istennek, jó 
egészségnek is örvendek. Sze-
retnék száz évig élni!

Köszönöm szépen a beszél-
getést, most is sokat tanulhat-
tunk Marika nénitől.

Köszönöm én is! Szeretném 
megragadni az alkalmat, hogy 
köszönetemet fejezzem ki a 
polgármester asszonynak, a 
képviselőtestületnek és a vá-
ros lakosainak, akik valamilyen 
módon hozzájárultak, hogy ezt 
ez elismerést megkaphattam. 
Nagyon jól esett, hogy városi 
szinten is elismerik a munká-
mat.

„Követelek, mert szeretlek”

Október hónaptól új 
orvos, vele egy mára elfe-
ledett szemlélet, de mégis 
egy új gyógyítástechnika 
jelenik meg a vámospércsi 
lakosok egészségügyi ellá-
tásában. Dr. Mórik Gyula 
októbertől magánszakren-
delésen fogadja az érdek-
lődő lakosokat az Egészség-
ügyi Központban (Nagy u. 
7.). A doktor urat gyógyítási 
módszereiről kérdeztük.

Miért akar valaki „régi 
szemléletet” hozni az orvos-
tudományba, amikor a 21. 
században naponta jelennek 
meg újdonságok és mindenki 
a legújabbat, a legmoderneb-
bet keresi?

A „régi” nem feltétlenül 
jelent tökéletlent és túlhala-
dottat. Gondoljunk csak bele, 
mekkora értéke van egy régi, 
kézzel készített tárgynak ma-
napság, amikor a modern ipar 
ontja a precízebbnél precízebb 
tömegtermékeket.

Ne haragudjon doktor úr, 
hogy tamáskodom, de ha az 
egészségemről van szó, akkor 
inkább megyek egy modern 
rendelőintézetbe, ahol a leg-
modernebb diagnosztika és 
minden korszerű gyógyszer a 
rendelkezésemre áll, mintsem 
lehívatom a kultikus magyar 
filmből jól ismert „Piócás em-
bert”.

Nézze, valóban nem a „Pi-
ócás ember” szerepét szeret-
ném magamra ölteni a város-

ban, mégis visszahozom azt a 
gondolkodást, amit az orvosok 
közel egy évszázaddal ezelőtt 
még hűen követtek. Nevezete-
sen, nem csak a betegségeket 
gyógyítom, hanem magát az 
embert. Nem a beteg egy-egy 
tünetét kezelem, hanem a be-
tegséget és annak kiváltó okát 
szüntetem meg. A szaktudá-
somon kívül olyan értékeket 
adok a betegeimnek, amelye-
ket ma önhibáján kívül, de 
mégis kevés kolléga tud meg-
adni. Mindenekelőtt időt. Kor-
látozott számú beteget tudok 
csak fogadni, de azoknak, akik 
rám bízzák magukat, megfele-
lő mennyiségű idő áll rendel-
kezésükre ahhoz, hogy minden 
olyan apró részletet, jelet, vagy 
jelentéktelennek tűnő, mégis 
fontos tünetet átbeszéljünk, 
amivel a saját szervezetük 
üzenni próbál. A rendelőben 
nem a latin szavakban bővelke-
dő szakmai nyelven beszélek, 
hanem a betegekén, akiknek 
sokszor a mindennapi életből 
általuk is ismert példákkal kell 
megmagyarázni saját szerve-
zetük működését. Nem vetem 

el a gyógyszereket, amennyi-
ben azok használata indokolt. 
Az indokolatlan gyógyszerfo-
gyasztásnak viszont kíméletlen 
ellensége vagyok. Nem vetem 
el a modern technikát sem. 
Sőt! Kiemelten fontosnak tar-
tom a pontos diagnosztikát, 
ahol a modern gépek nélkü-
lözhetetlenek. Magam is hasz-
nálok a rendelésemen, egy, a 
világon csak néhány éve felta-
lált, forradalmian új érterápiás 
eszközt. Ezzel a berendezéssel 
a betegség miatt károsodott 
szövetek és szervek normális 
mikrokeringését lehet vissza-
állítani. Hihetetlen, de mára 
már bizonyított tény, hogy a 
betegségek 90%-ában zavart az 
érintett szerv mikrokeringése. 
Ennek megfelelően a beteg-
ségek 90%-ában tudok teljes 
gyógyulást vagy jelentős javu-
lást elérni. Bár ez nem egy TB 
által finanszírozott szakren-
delés, mégsem úgy kell elkép-
zelni, hogy a beteg előre fizet, 
majd a pénzéért panaszkodhat, 
azután elválik gyógyul-e vagy 
sem. Minden beteg egyedi, 
így a várható eredményeket 

csak személyre szabottan, egy 
személyes konzultáció során 
tudjuk megbeszélni. Az orvosi 
etika azt diktálja, hogy min-
den betegnek ez a konzultá-
ció teljesen ingyenes legyen. 
Így csak azok a betegek veszik 
igénybe a magánrendelés térí-
téses kezeléseit, akik a várható 
eredmény ismeretében arról 
maguk döntenek. Bár ezen 
írás keretein belül nincs lehe-
tőségem a fényképekkel doku-
mentált eredményes kezelések 
sokaságát közzétenni, engedje 
meg, hogy a teljesség igénye 
nélkül megemlítsek pár olyan 
esetet, ami szakmailag kiemel-
kedő. Stroke okozta bénulás 
után a beteg ma versenysze-
rűen teniszezik, Sclerosis Mul-
tiplex betegségben szenvedő 
hölgy naponta kilométereket 
fut, érszűkület miatt korábban 
járásképtelen beteg kutyát sé-
táltat, vagy éppen amputáci-
óra ítélt évek óta fekélyes láb, 
teljes sebgyógyulás után ma 
is a beteg járását szolgálja. Az 
ilyen gyógyulásokhoz viszont 
legfontosabb a szoros, teljes 
bizalomra épülő orvos-beteg 

kapcsolat. Számtalan esetben 
elengedhetetlen a beteg élet-
módváltása is. Természetesen 
ez is előre egyeztetett módon 
és orvosi kontroll mellett zajlik. 
Nem akarom az évtizedek alatt 
megszerzett tudásomat elzár-
va tartani. Segíteni szeretnék 
mindenkinek, aki erre igényt 
tart. Ezért a városvezetés biz-
tosította keretek között havi 
rendszerességgel ingyenes elő-
adásokat tartok a városban. Aki 
csak ezeken részt vesz, és meg-
fogadja az ott elhangzottakat, 
máris sokkal jobb egészségben 
élheti mindennapjait. Miért 
fontos ez számomra? Adelle 
Davis szavaival szeretnék vá-
laszolni: „Amikor képes vagy 
arra, hogy segíts az embertár-
saidon, ez a képesség megszű-
nik pusztán képesség lenni, és 
felelősségé válik.”

Bejelentkezés a konzultációra 
a következő telefonszámon le-
hetséges: 06-70-263-51- 63

Az orvos, aki a betegek nyelvén beszél

Gróf Széchenyi Zsigmond 
híres vadászíró szavait idézve 
„a vadászat: vadűzés és erdőzú-
gás, de több erdőzúgás”. A va-
dászat jóval több, mint passzió, 
kaland, de nem játék. A vadá-
szat, a vadcserkelés stratégiája 
– életformát, létmódot követel 
és ír elő, s mindezek nyomán 
felelősségteljes tiszteletet a 
vadak, az erdő, a természet, a 
vadásztársak és minden ember 
iránt. Az igaz vadász nemes tö-
rekvése, hogy a vadat szeresse 
és védje, vadásszon, mint tör-
vény s szokás kívánja.

A vadászatnak fontos kultúr-
története és mondavilága van. 
Gondoljunk csak Arany János 
közismert Rege a csodaszar-
vasról című művére, melyben 
a gímszarvas űzése vezeti el a 
két megbűvölt ifjút az új ha-

zába: „Vadat űzni feljövének / 
Hős fiai szép Enéhnek: / Hu-
nor s Magyar két dalia, / Két 
egytestvér, Ménrót fia”. Érde-
kes, hogy a Vadász himnusz 
első sora (ami egyben cikkünk 
címe is) ezt a történetet idézi 
meg szintén. 

Művészien faragott tölgy-
levéllel díszített új kapu és 
új, mart-aszfaltos út vezet a 
Vámospércsi Farkasvölgye 
Vadásztársaság székhelyére. 
A trófeagyűjteménnyel díszí-
tett vadászház és a vendégház 
szomszédságában, küllemében 
megújult, és üdvözlőfelirattal 
ékesített grandiózus üveghor-
dók (a régi szőlőtermesztés 
ékes tanúja) csodálkozással 
tölti el a látogatókat. Ezen a 
helyen működött egykoron 
a farkasvölgyi tanyasi iskola 

– számos vámospércsi nem-
zedék itt kezdte alapfokú ta-
nulmányait. Vendégváró sze-
retettel mesélt vitéz Hunyadi 
Péter – a társaság elnöke – az 
idén jubiláló, hetvenéves tár-
saság múltjáról, jelenéről és a 
jövő ambiciózus terveiről.

A környékbeli vadászok 
1946. november 29-én alapítot-
ták a Nimród Vadásztársaságot, 
amit 1952-ben Vörös Csillag 
Vadásztársaság néven újraszer-
veztek, 12 ezer hektáron. A 
társaság 1990-ben vette fel – 
utalva a hely hagyományos el-
nevezésére – a „Farkasvölgye” 
előnevet. Ma már – v. Hunyadi 
Péter kutatásai alapján és kez-
deményezésére – tetszetős, 
nagyalapú emléktábla ismerte-
ti a vadásztársaság alapítóinak 
és mindenkori tagjainak a ne-

vét, az alapítás körülményeit, 
a Vadász himnusz sorait. A 
Márton Sándor vadásztársunk 
készítette gravírozott tabló 
jelmondata örök érvényű igaz-
ság: „Múlt nélkül nincs jövő” 
– a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum kapuján is ez a felirat 
olvasható. A vadásztársaság 
gondozása központi feladatot 
foglal el v. Hunyadi Péter életé-
ben, személyes téttel bír, hogy 
nagyapja id. vitéz Hunyadi 
Péter (aki az első világháború-
ban a doberdói hadszíntéren 
harcolt, és érdemei elismeré-
seként a vitézi rend tagjává 
válhatott) az alapítók közé 
tartozott. Ő maga közel negy-
ven éve tag, vezetőségi tagja a 
Vt.-nek, most elnöke, de már 
fia neve is szerepel a taglistán 
(három generáció összekötő 

kapcsa tehát a Farkasvölgye 
vadásztársaság.). V. Hunyadi 
Péter a helyi földtulajdonosok-
kal való jó kapcsolat tartása, 
ápolása, a sikeres vadgazdálko-
dás, vadászcsoportok vendé-
gül látása, hajtások szervezése 
mellett törekszik a társaság 
profiljának bővítésére is: tervei 
között szerepel egy, a helyi nö-
vény és állatvilág bemutatására 
alkalmas tanösvény létrehozá-
sa, a fácánnevelde megtekin-
tésével, vadlesek bejárásával, 
madártani bemutatóval egybe-
kötve, játékos vetélkedők stb. 
a helyi gyerekek számára. Ha-
marosan újra benépesülhet az 
egykori iskola környéke? „Min-
denki a számítógépek előtt 
ül, vagy az okostelefonjaiba 
bámul, de nem tudnak megkü-
lönböztetni két fafajt, madarat, 

nem vagyunk figyelmesek az 
emberi, a természetes és épí-
tett környezetünk üzeneteire, 
múltunk feltérképezésére. És 
ez nagy baj.” – mondja. Fon-
tos fejlemény, hogy v. Hunyadi 
Péter Vámospércs Város Ön-
kormányzata és a Történelmi 
Vitézi Rend pártfogásával, 
saját adományként kopjafát 
állít 2016 novemberében az 
első világháborúban részt vett 
és az ott elesett vámospércsi 
katonák és vitézek emlékére, 
a városi temetőben. Bízunk 
benne, hogy az emlékjel idő-
vel megemlékezések színhely-
évé is válik. Hiszen mi is áll a 
Farkasvölgye Vadásztársaság 
tábláján? „Múlt nélkül nincs 
jövő.” 

Kopra Tamás

„Vadász vagyok Hunor s Magor nyomán”
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Üdvözletünket küldjük…

Szeptember 23-án lakossági 
fórumot tartott városunkban a 
kényszerbetelepítés elleni nép-
szavazással összefüggésben Tasó 
László országgyűlési képviselő, 
közlekedéspolitikáért felelős 
államtitkár. A Művelődési Ház 
és Könyvtár zsúfolásig megtelt 
színháztermében Ménes Andrea 
polgármester köszöntötte a meg-
jelenteket, külön is kitérve arra, 
hogy Vámospércs képviselő-tes-
tülete határozatban tiltakozott a 
migránsok kötelező betelepíté-
se ellen. Ménes Andrea szerint 
a migráció kérdése egy határ 
menti településen még nagyobb 
jelentőséggel bír. Tasó László a 
központi Európai Uniós vezetés 
tanácstalanságát és probléma-
kezelési naivitását hangsúlyozta 
vetítéssel egybekötött előadásá-

ban, mindenkit a népszavazáson 
való részvételre buzdítva. „Nem 
csupán a saját jövőnk, hanem az 

utánunk következő nemzedékek 
jövője is a tét, ezért fontos nem-
mel szavaznunk!” – fogalmazott.

Mindannyiunk jövőjéről van szó!

Szeptember 14-én tartották 
Debrecenben az első kooperá-
ciós megbeszélést a Debrecen 
– Nyírábrány főút fejlesztésével 
kapcsolatban. Medgyesi Imre 
műszaki ügyintéző szíves tájé-
koztatásából megtudtuk, hogy 
a meglévő közlekedési sávokat 
Vámospércs külterületi része-
in 7 méterre szélesítik (a teljes 
burkolatszélesség 7,5 méter lesz), 
míg a város belterületén a főutat 
– az előírásoknak megfelelően – 
a meglévő szélességben újítják 
fel és gondoskodnak a csapadék-
víz elvezetéséről. Az útkorszerű-
sítés magáningatlanokat nem 
érint. A település Keleti részén 
– Nyírábrány felé – egy hasonló 

forgalomcsillapító sziget épül, 
mint a város Nyugati részén 
(Debrecen felé, a GÉSZ Gaál 

Kft-nél). A főút felújítása során 
Vámospércs belterületén elkerü-
lő út építése nincs tervezve.

Nem engedünk a 48-ból!
Teljesen megújul a 48-as főút!

Szeptember 13-án, 16 órától, 
a városháza tanácstermében, 
helyi vállalkozók előtt került sor 
dr. Horváth Tibor a Hajdúnánási 
Holding Zrt. vezérigazgatójának, 
valamint Szabó Annamária ter-
mékmenedzsernek a Bocskai 
Korona bevezetését ismertető 
előadására. Horváth Tibor arra 
bíztatta a megjelenteket, hogy 
előadása alatt is nyugodtan tegye-
nek fel kérdéseket, osszák meg 
szempontjaikat, s közösen keres-
senek válaszokat a megmutatko-

zó dilemmákra. A sajtónyilvános 
prezentáción szóba került a he-
lyi pénz használatának pontos 
metodikája, piaci és pénzforgal-
mi szerepének bemutatása. „Sok 
költést generál, gyorsabban fogy 
a helyi pénz – fogalmazott a mára 
már Magyarország határain túl 
is hírnevet szerző fizetőeszköz 
ötletgazdája – a Magyar Nemze-
ti Bank ellenőrzi, tehát a lehető 
legbiztonságosabb jogi háttérrel 
rendelkezik.”

Felkerülhet a korona a 
Bocskai Koronára

A Művelődési Ház és Könyv-
tár vendége volt szeptember 16-
án a népszerű bestsellerszerző 
Fejős Éva. Sok olvasó a Nők 
Lapja hasábjairól ismerhette a 
nevét, mivel több, mint tíz évig 
a lap munkatársaként dolgo-
zott. 2003-ban elnyerte a „Mi-
nőségi Újságírásért Díjat”.  Első 
könyvét meglehetősen fiatalon, 
tizennyolc évesen írta, melyet 
azóta sok-sok újabb mű követett. 
2013-ban Erawan néven saját 
könyvkiadót alapított. Elmondá-
sa szerint, útban hozzánk, a köz-
eljövőben megjelenő új könyvé-
nek címén gondolkodott. Azóta 
már megszületett a döntés: „Újra 
veled Sidneyben” szerepel majd 
a borítón. A találkozón megjelen-
teknek kellemes élményben volt 
része, mert Fejős Éva érdekes 
történetei könyvben és szóban 
egyaránt szórakoztatóak.

Vendégünk volt Fejős Éva

Betoppanva a könyvesboltba, 
zavarba jövünk a gyerekköny-
vek polca előtt? Túl bőséges a 
választék? Mely könyvek, mely 
szerzők, mely sorozatok irányá-
ba induljunk el – tehető fel a kér-
dés? Vajon talál-e a téma, a főhős 
személyisége a gyermekolvasó 
életbevágó kérdéseivel? Ezekre 
a kérdésekre keresi a választ Tsík 
Sándor író, a Csimota Könyv-
kiadó szerkesztője, a Fiatal Írók 
Szövetsége elnökségi tagja, aki 
október 14-én  rendhagyó iroda-
lomóra keretében látja vendégül 
a könyvek világában az általános 
iskolásokat, majd kreatív írás 
órát tart az iskolai szárnypró-
bálgató tollforgatóknak. Végül 

pedig, 17 órától, a Művelődési 
Ház és Könyvtár galériájában 
környékbeli könyvtárosoknak 
és pedagógusoknak ad elő a 

kortárs gyermekkönyvpiac hely-
zetéről. Tsík Sándor mellett idén 
még Kalapos Éva író, a nagysike-
rű D.A.C. könyvsorozat szerzője 

is városunkba látogat! Ne feled-
jék: csak az ember olvas! Minden 
életkorban!

Túl az Óperencián…,
avagy milyen könyveket olvassanak gyerekeink?

Szeptember 24-én délután a 
Gaál Kisvendéglőben találkozott 
a 45 éve, azaz 1971-ben végzős 
8.b osztály, akinek az osztály-
főnöke Sándor Károlyné volt. 
„Ballagásunk óta 5 évenként 
mindig megtartjuk ezeket a jó 
hangulatú találkozókat. A kö-
tetlen beszélgetés és az elmúlt 
évek élményeinek felidézése 
örömmel töltött el bennünket.” 
– tudtuk meg Csere Istvánnétól. 

A találkozón részt vettek: Első 
sor: Guba Józsefné (Kiss Julian-
na), Fodorné Szabó Judit, Szabó 
Sándorné (Bőde Erzsébet), Nagy 
Józsefné (Veréb Ilona), Csere 
Istvánné (Kovács Gizella). Hátsó 
sor: Tömöri János, Kiss Lajosné 
(Székely Gyöngyi), Elek Sándor, 
Deák József, Nyakas Gábor, Bá-
nyai József. Ismét találkozunk 
2021-ben az 50 éves találkozón!

45 év telt el

HALOTTAINK EMLÉKÉRE

Idén is kegyelettel emlékezünk
halottainkra

2016. november 1-jén 16 órától,
az új temető ravatalozójában,
ökumenikus istentisztelettel

és kopjafaállítással.

Vámospércs Város Önkormányzata


