
Felkerült a korona a Bocskai Koronára!
Az önkormányzat által

benyújtott pályázatnak
köszönhetően 319 Vá -
mos pércsi iskolás és óvo-
dás gyerek, kap az idén
nyári gyermekétkezte-
tést. Az önkormányzat az
előzetes felmérések alap-
ján nyert közel 7,5 millió
forintos állami támoga-
tást erre a célra. Az ingye-
nes meleg ebéd biztosítá-
sa a tanév végeztével,
vagyis június 16-val el is
kezdődött.

A nyári szociális gyermek-
étkeztetés költségeit az Em -
beri Erőforrás Miniszté riu -
ma biztosítja a város számá-
ra az előzetes igényfelméré-
sek alapján. E szerint az idén
nyáron 319 gyerek, augusz-
tus 28-ig kapja ingyen a
meleg ebédet, amelyet az
iskolában is el lehet fogyasz-
tani, ám a több éves tapasz-
talat azt mutatja, hogy in -
kább hazaviszik a családok
az ebédet. Erre most is van
lehetőség. Vámospércs Kép -
viselő-testülete arról is hatá-
rozott, hogy amennyiben a
központi támogatás összege
csökkenne, abban az eset-
ben az étkeztetésben résztve-
vők kiválasztásáról - az álta-
lános iskola, az óvoda, a csa-
ládsegítő- és gyermekjóléti
szolgálat vezetője, valamint
a Polgármesteri Hivatal szo-
ciális ügyintézője által előké-
szített javaslat alapján – a
képviselő-testület illetékes
bizottsága dönt, természete-
sen a családi jövedelmi vi -
szonyok és a rászorultsági
szempontok alapján. Az in -
gyenes étkezési lehetőség az
óvodai nyári szünet alatt a
legkisebbeknek is jár.

Már többéves tapasztalat,
hogy az érintettek nagy
örömmel fogadják az önkor-
mányzat által nyújtott lehe-
tőséget, hiszen ennek hiá-
nyában, sok családban bi -
zonytalan lenne, hogy az is -
kolás, vagy óvodás korú gyer-
meknek jut e minden napra
meleg ebéd. Éppen ezért
Ménes Andrea polgármester
és a város vezetése már évek
óta nagy gondot fordít arra,
hogy pályázat útján előte-
remtse a nyári tanítási szü-
net idejére is az ehhez szük-
séges forrásokat. Bálega
Jánosné vezetésével a kony-
hai dolgozók nagy tapaszta-
lattal rendelkeznek már
abban, hogy az előírt költ-
ségösszegen belül tápláló és
ízletes ételt főzzenek min-
den nap. Mindig is elégedet-
tek voltak azok, akik kóstol-
ták a főztjüket, pedig a 440
forintos költségkeret aligha
engedi meg, hogy tervezés
nélkül bármilyen alapanyag-
ból dolgozzanak. Annak is

kialakult rendje van már,
hogy a szociális nyári étkez-
tetéshez szükséges zöldsége-
ket és más fontos terméke-
ket lehetőség szerint helyi,
és környékbeli őstermelők-
től szerzik be. Ezzel részben
csökkenthetők a beszerzési
árak, másrészt pedig az itt
élő gazdák biztosan számít-
hatnak arra, hogy terményei-
 ket, termékeiket biztosan
átveszik és ki is fizetik. A heti
menü igen ínycsiklandó
egyébként, mivel az cikk írá-
sakor hétfőn rizsleves vala-
mint sertéspörkölt tésztával
és uborkasalátával várta a
gyerekeket, kedden tarho-
nya leves, zöldbabfőzelék
fokhagymás aprópecsenye
került az asztalra, szerdán
paradicsomleves és rántott
sertéskaraj volt rizibizivel,
csütörtökön gulyásleves, va -

nília krémes fánk és gyü-
mölcs volt a menü, pénteken
pedig gyümölcsleves volt
paprikás krumplival, kol-

básszal és fejes salátával. Jó
étvágyat kívánunk!

E.          

Megújul a 48-as
számú főút
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Magyarország Kormá -
nya az 1696/2014. (XI.
26.) számú határozatá-
ban döntött az Integrált
Közlekedésfejlesztési
Operatív Program (to -
vábbiakban: IKOP) köz-
lekedésfejlesztési beru-
házásainak indikatív
(elő zetes) listájáról.

A kormányelőterjesztést a
Nemzeti Fejlesztési Minisz -
térium Közlekedés politi ká -
ért Felelős Államtitkársága
készítette, Tasó László állam-
titkár hagyta jóvá.

Korábban a híradásokban
megjelent, hogy több, ki -
emelkedő nagy jelentőségű
közlekedéssel összefüggő
beruházás között, a 48-as
számú másodrendű főút,
régóta húzódó felújítása is
szerepel. 

A 2007-2013 közötti uniós
pénzügyi ciklusban, amikor
2700 milliárd Ft volt felhasz-
nálható közlekedésfejlesz-
tésre, és a transzeurópai köz-
lekedés hálózaton kívüli
utakra is korlátozás nélkül
lehetett uniós forrásokat fel-
használni, de a 48-as és a 471-
es utakat kihúzták a listáról. 

A Hajdú-Bihar megyei
közgyűlés dr. Juhászné Lévai
Katalin vezetésével, 2006
nyarán ezzel bosszulta meg a
tavaszi választási vereséget,
büntetve a választókerület
lakóit és a közlekedőket.

A 2014-2020 közötti uniós
időszakban közösségi forrá-
sokból lényegesen keve-
sebb, mintegy 1500 milliárd
Ft használható fel közleke-
désfejlesztésre, és ebből is
mindössze 500 milliárd Ft
közútfejlesztésre. 

Ezért kiemelkedő jelentő-
ségű, hogy a kormány
2020-ig további, közel
bruttó 1000 milliárd Ft
hazai költségvetési for-
rás felhasználásáról dön-
tött. Ez utóbbiból finanszí-
rozható a 471-es számú főút
hajdú-bihari szakaszának ka -
pacitásbővítése és felújítása.

A 48-as számú főút 11,5
tonnás burkolat megerő-
sítése és kapacitásbővíté-
se az IKOP keret 4. priori-
tásának terhére valósul-
hat meg.

A beruházás előkészítése
és bonyolítása a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
(továbbiakban: NIF Zrt.) fel-
adata, végrehajtása a minisz-
tériumi elrendeléssel indul-
hat.

A NIF Zrt. tájékoztatása
szerint Tasó László közle-
kedéspolitikáért felelős
államtitkár elrendelte a
48-as számú másodrendű
főút fejlesztésének előké-
szítését és végrehajtását.
Az elrendelés ér telmében a
beruházás kivitelezésének
legkésőbb 2017-ben meg
kell kezdődnie és 2019-
ben be kell fejeződnie.

A beruházás az országha-
tárig tart és az előzetes költ-
ségbecslés szerint (18 milli-
árd Ft-ba) kerül. Az uniós 85
%-os mértékben biztosít hoz-
zá forrást, a 15%-ot a hazai
önrészt a költségvetés finan-
szírozza.

A kapcsolódó gazdaság-
fejlesztési program kereté-
ben a Nyírábrányi Határ -
állomás nagyhatárrá történő
fejlesztése, óriási lendületet
adhat a régió gazdaságának.

Tasó László államtitkár

Ezen a nyáron sem lesz éhes gyerek 
Vámospércsen

A konyhai dolgozók is mindent megtesznek azért, hogy
finom és bőséges étel jusson minden rászoruló 

vámospércsi gyereknek a nyári szünetben

XXVI. évfolyam, 12. szám
2016. december

Ingyenes újság

Olvasóink különböző csa-
tornákon keresztül (lakossá-
gi és vállalkozói fórumokon, 
a Vámospércsi Hírek több 
számában, a város facebook-
oldalán és a személyes kap-
csolatfelvételek alkalmaival 
is) értesülhettek arról, hogy 
Vámospércsen – csatlakozva 
Hajdúnánáshoz, Balmazújvá-
roshoz és Hajdúhadházhoz 
– bevezetésre kerül a Bocskai 
Korona nevű utalvány, „helyi 
pénz”. 2016. december 15-ét 
követően számos speciálisan 
helyi önkormányzati juttatás 
és segély kifizetése részben 
Koronában történik ezentúl! 
Valamint: városunk minden 18 
év alatti és 60 év feletti lakosa 
decemberben 5.000 forintos 
támogatásban részesül, ami 
szintén Bocskai Koronában 
kerül kifizetésre. A koronát a 

szerződött elfogadóhelyeken 
lehet elkölteni (élelmiszerüz-
letekben, zöldségesekben, ős-
termelőknél, iparcikkboltban, 
játékboltban, állateledel bolt-
ban, bútorboltban, ruházati 
üzletekben). Az aktuális elfoga-
dóhelyeket a Vámospércsi Hí-
rek számaiban közöljük, vala-
mint a város Facebook-oldalán, 
illetve az elfogadóhelyi lista ki 
lesz függetve a Városházán és a 
Művelődési Házban egyaránt. 
Az alábbiakban Ménes Andrea 
polgármester polgármesteri 
köszöntőjét olvashatják:

Vámospércs, a „legkisebb” 
Hajdúváros, napjainkban egy 
hozzávetőlegesen húszezer fős 
mikrotérség vezető települé-
seként működik. A városban 
helyet kapó ügyintéző, egész-
ségügyi, kulturális központok 

egyszerűbb, biztosabb, kényel-
mesebb, ám színvonalas szol-
gáltatást tesznek lehetővé a 
helyi és környékbeli emberek 
számára. Vámospércs optimá-
lis infrastrukturális helyzete 
(Debrecen megyeszékhely és 
az országhatár közelsége, a 
város öt irányú közúti nyitott-
sága) lehetővé teszi, hogy a 
város értékeivel mind többen 
ismerkedhessenek meg, a vá-
ros által kínált lehetőségekkel 
pedig mind többen éljenek. 
Számos nagyobb cég és vál-
lalkozás hozott létre üzemet 
vagy telephelyet nálunk, meg-
élhetést biztosítva lakóinknak 
és az ingázó munkavállalók 
sokaságának. Vállalkozhat-e a 
„legkisebb” arra, hogy merjen 
nagyot álmodni? – tehetjük 
fel a kérdést. Hiszünk benne, 
hogy egy kisváros vonzáskör-

zete jól kigondolt és jól szerve-
zett projektekkel még inkább 
kiterjeszthető: képes átlépni 
saját árnyékán, képes össze-
hozni, produktívan találkoztat-
ni a lehetőséget az adottsággal. 
Ne feledjük: településnevünk 
„vámos” előtagja is jelzi azt a 
kiváltságot, hogy Vámospércs 
vámszedőhelyként kivételes 
korabeli gazdasági pozícióval 
bírt. Ez a – 14. századtól írá-
sos forrásokban is rögzítetett 
– privilégium nyilván már 
akkoriban is a helyi gazdaság 
fellendülésével járt. A XXI. 
századi Bocskai Koronától 
szintén egyfajta gazdaságélén-
kítő – számunkra is újabb pers-
pektívákat megnyitó – hatást 
várunk. A helyi termelőket a 
helyi kereskedőkön keresztül 
a helyi vásárlókkal összekötő 
(a helyi vállalkozásainkat hely-

zetbe hozó, vásárlóinknak ked-
vezményt biztosító) ökonomi-
kus modell a szövetséges ön-
kormányzatok pártfogásával, a 
Magyar Nemzeti Bank által el-
lenőrizve vál-
hat térségi 
m á r k á v á . 
Üzenetérté-
kűnek gon-
dolom, hogy 
miközben a 
Bocskai Ko-
rona a gazda-
ságfejlesztési 
célok mellett 
a közös kul-
turális identi-
tásra és a tér-
ségi kohézió 
fontosságára 
is felhívja a 
f i g y e l m e t , 
kifejeződhet 

benne a hajdú és vámos tradí-
ciónk önszervező és önfelmu-
tató erénye is.

Ménes Andrea
polgármester

A napkeleti bölcsek követ-
ték a ragyogó csillagot. Azt a 
csillagot, amelyik még a leg-
nagyobb sötétségben is vilá-
gított és utat mutatott nekik. 
Ez a csillag vezet, ez a csillag 
reménységet hoz és ez a csillag 
minden bizonytalan léleknek 
biztos menedéket mutat. Jézus 
születésének történetében a 
felragyogó csillag az Isten Fi-
ához vezette a bölcseket, de 
közben megtanulták azt is, 

hogy ők is lehetnek csillagok 
az életben. Mi is lehetünk ra-
gyogó csillagok ezen a karácso-
nyon. Olyan csillagok, akiknek 
ereje és minden békessége a 
megszületett Krisztusban van, 
de akik közben azt is tudják, 
hogy ragyogásuk, mosolyuk és 
ölelésük szebb napokat hoz-
hat mások életébe. A legszebb 
karácsonyi ajándék, amit adni 
tudunk másoknak, hogy nekik 
ragyogunk! Olyan csillaggá 

válhatunk, akiknek ragyogása 
a megszületett Jézus fényéből 
táplálkozik, kisugárzása pedig 
felemeli azokat, akik körülöt-
tünk vannak. Így kívánok a 
magam, családom és az egész 
gyülekezet nevében a város 
minden lakójának Istentől gaz-
dagon megáldott karácsonyt és 
sok ragyogást mások életében! 
Ámen

Petró László
református lelkipásztor

Karácsonyi üzenet
Városunkban szolgáló lelkipásztorainkat arra kértük fel, hogy rövid ünnepértelmező, elcsendesedésre alkalmat kínáló karácsonyi üzeneteket fogalmazzanak meg Olvasóinknak, akiknek ezúton is 

boldog, meghitt, szeretetben gazdag ünnepeket kívánunk!

Karácsonynak az Üdvözítő 
születésének megünneplésé-
vel mindenekelőtt tanúságot 
teszünk Isten emberek iránti 
önzetlen, önfeláldozó szerete-
téről. „Mert úgy szerette Isten 
a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta oda, hogy aki hisz ben-

ne, az el ne vesszen, hanem 
örökké éljen.” Isten a sötétben 
bolyongó, az éden felé tapoga-
tózó embereknek világosságot 
küldött. A világosság, aki Isten-
től jött az ő Fia volt. Krisztus ez 
a fény, aki a világ összes sötét 
zugába beragyog. Ha a fényben 

élünk, az elvezet minket Jézus 
jászolához, mint ahogy elvezet-
te a keleti bölcseket és a pászto-
rokat. Dicsőség a magasságban 
Istennek, békesség a Földön és 
jóakarat az embereknek.

Tarapcsák János
görög katolikus parókus

Betlehemi csillag„Az Ige testé lett és közöttünk élt” Jn 1,14

„Senkinek semmivel ne tar-
tozzatok, hanem csak azzal, 
hogy egymást szeressétek;” 
(Róm.13.8.). Egy történet jutott 
eszembe, amikor is egy férfi 
kollegámtól megkérdeztem, 
szokta-e mondani feleségének, 
hogy „szeretlek”. A válasza nem 
volt.  Javasoltam neki, hogy pró-
bálja ki. Elfogadta a javaslatot. 
Következő találkozásunk alkal-
mával beszámolt, hogy szóban 
is kifejezte kedvese felé, meny-
nyire szereti. Felesége nagy 
csodálkozva kérdezte, „ugyan 
mi történt veled?” A történet 
folytatása: olyan jól sikerült a 
szeretet „új fajta” kifejezése, 

hogy a kollegám felesége kérte 
a párját gyakrabban kommuni-
kálja felé szóban őszinte érzé-
sét: „szeretlek”. Hitem és meg-
győződésem, hogy nagyon sok 
ember vágyik arra, hogy valaki 
kifejezze felé szóban, egy öle-
lésben, egy érintésben… „sze-
retlek”. Akinek születését ün-
nepeljük karácsonykor, Jézus 
Krisztusnak, Isten Fiának, ő 
képes megtanítani bennünket 
(apákat, anyákat, nagypapákat, 
nagymamákat, testvéreket, ba-
rátokat…), hogy jelenlétünkkel, 
beszédünkkel őszintén kifejez-
zük szeretteinknek mennyire 
fontosak számunkra. A kará-

csonyi ünnepet igazából nem 
a szépen becsomagolt ajándé-
kok teszik értékessé, amik per-
sze nagyon fontosak, hanem 
az őszintén megélt, megértő, 
megbocsátó… szeretet. Tegyük 
ezt, tudva, hogy a megélt nap 
még egyszer nem tér vissza. 
Szívből kívánom Vámospércs 
valamennyi lakosának, hogy 
képesek legyenek elfogadni és 
másokat megajándékozni a leg-
nagyobb ajándékkal, a feltétel 
nélküli szeretettel. Segítsen a 
Mindenható Isten mindnyá-
junkat ebben.

Bacsó János
baptista lelkész

A mi Urunk Jézus Krisztus 
születésének ünnepére ké-
szülünk. Karácsony nem az 
emlékezés, hanem a találkozás 
ünnepe, a személyes találkozás 
lehetősége Isten Fiával. Akit 
szeretünk, azzal személyesen 
szeretnénk találkozni. De le-
hetséges-e egyáltalán az em-
ber számára az Istennel való 
találkozás? A választott nép ki-
tartóan várta a megígért Mes-
siást. Miért várta? Az a tudat 

vezette őket, hogy az ember 
nem élhet tartósan távol Tőle. 
Szent Ágoston írja: „Magadnak 
teremtettél Urunk minket, és 
nyugtalan a szívünk, míg meg 
nem nyugszik Benned.” Te-
remtett létünk ez, Isten felé 
vágyódásunk. Vágyakozunk a 
lelki békére, örömre, barátság-
ra, szeretetre. Ezért hirdették 
az angyalok a földön: „Nagy 
örömet hirdetek nektek és az 
egész népnek.” Így kívánok én 

nagyon boldog karácsonyi ün-
nepeket Vámospércs minden 
lakójának, vezetőjének, és min-
denkinek, aki hozzájuk érke-
zik. Legyen szíveikben öröm, 
boldogság, szeretet és adjon az 
Isten Egyszülött Fia nagyon jó 
egészséget és sok áldást az Új-
esztendőre.

Tapasztó János
római katolikus kanonok

Karácsonyi szeretet

Karácsonyi üzenet

Közmeghallgatás 2016

November 17-én került sor 
Vámospércsen az éves köz-
meghallgatásra, a helyi közaka-
rat formálásának fórumára.  A 
közmeghallgatás kétirányú 
kommunikációs műfaj: egy-
részt azt jelenti, hogy a város 

vezetője és vezető testülete 
beszámol az elmúlt év esemé-
nyeiről és településfejlesztési 
eredményeiről, másrészt ma-
gába foglalja a lakók kérdés-
feltevéseit, észrevételeit, job-
bítási javaslatait. Az esemény 

prominens vendége volt Tasó 
László térségünk országgyűlé-
si képviselője, közlekedéspoli-
tikáért felelős államtitkár. Mé-
nes Andrea polgármester elő-
adásának élére egy Jókai Mór 
idézetet állított: „Csak az tudja, 
hogy meddig mentünk, aki azt 
látta, hogy honnan indultunk.” 
Az idézet szellemében vette 
végig Vámospércs közelmúlt-
beli fontos eseményeit: így 
azt, hogy járási szintű város let-
tünk, aminek következtében 
kormányablak jött létre nálunk 
megkönnyítve az ügyintézést. 
Vámospércsen a költségvetés 
rendszerének átalakítása egy 
igen szigorú, de hitelek nélküli 

működést biztosít számunkra. 
Az elmúlt években kormányza-
ti vagy uniós forrásokból meg-
valósultak az épületek felújítá-
sai (iskolák, óvoda, városháza, 
kormányhivatal, idősotthon) 
vagy energetikai korszerűsíté-
sei. „Folyamatos feladatot ad 
az állagmegóvás, de az ener-
giahatékonyság nagy cél volt 
előttünk. Van még teendőnk 
ezen a téren is, de a nehezén 
túl vagyunk, s bízunk benne, 
hogy 2020-ig tartó EU-s fejlesz-
tési ciklus lehetőségeit kihasz-
nálva a még rossz állapotban 
lévő épületeink sorsa is meg-
nyugtatóan rendeződik.” – fo-
galmazott Ménes Andrea. Az 

önkormányzat 2016-ban mint-
egy 50 millió forintot költött 
szociális támogatásokra (pl. 
gyógyszertámogatás, lakhatási 
támogatás, Bursa Hungarica 
ösztöndíjprogram). 2016-ban 
– tudtuk meg – összesen rö-
videbb-hosszabb ideig 654 fő 
közfoglalkoztatása valósult 
meg, 416. 662.552 Ft támogatás-
sal. Önkormányzatunk jelenleg 
a következő célok megvalósí-
tására adott be forrásigényt: 
napelem-rendszer kiépítése a 
polgármesteri hivatal, az általá-
nos iskola különböző épületei, 
valamint az óvoda esetében. 
További pályázatot adtunk be 
óvodafejlesztésre (eszközbe-

szerzés), a Szolgáltató Köz-
pont fejlesztésére, turizmusfej-
lesztésre (többfunkciós Hajdú 
Kiállító- és Bemutatóterem, 
Kézműves Udvar, Tematikus 
Játszótér), „Zöld város” pro-
jektre, kondipark kialakítására. 
Tasó László államtitkár úr a 
közutak fejlesztéséről, az ön-
kormányzati utak kezeléséről, 
állapotjavításáról, karbantartá-
sáról értekezett előadásában. 
Vámospércs esedékes vagy 
éppen történő útfejlesztési 
koncepcióiról olvasóink is ér-
tesülhettek a Vámospércsi Hí-
rek novemberi számában.

Áldott ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kíván minden kedves
lakosnak Vámospércs polgármestere és képviselő-testülete.



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. november 30-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Ásztai József 8378610314 4275 Monostorpályi,  Vasvári Pál. u. 26. 69 125
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. 217 964
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300
Kádár Gyuláné 8317323447 4300 Nyírbátor Honvéd u. 11. 65 150
Mester Attila Sándorné 8349542721 4287 Vámospércs, Báthorikert 2185 54 300
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000
Némethi Barna 8399344664 4287 Vámospércs, Újlétai u. 1. 56 500
Orbán István 8371382316 4287 Vámospércs, Domb u. 38. 55 340
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 1 583 729
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 177 593
Szabó Lajos 8384022798 4287 Vámospércs Orgona u. 2. 58 975
Szörny Ottó ifj 8367383990 4287 Vámospércs, Malom u. 11. 52 500 
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 101 451

Összesen: 3 980 088

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. november 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

Kacur Termelő Kft.
“Kényszertörlés 
alatt“

24705761-2-09 4287 Vámospércs ,Nagy u. 95. 257 050

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. “Kény-
szertörlés alatt“ 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 706 790

Összesen: 3 975 521 

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Csányi istván

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

Házasságkötés:

Kiss imre és Vári AniKó

Novemberben született:

Jánó ignác BenJámin

(Jánó ignác imre és BAlogh ViKtóriA irén)

Akik már nincsenek közöttünk:

nAgy sándorné (PAlA ZsuZsánnA)
mátyás JóZsefné (AsZAlós ilonA)

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

nagy sándorné (Pala ZsuZsánna)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

2016. november

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2016. november 28. napján rendes ülést tartott, melyen a 
következő döntéseket hozták a képviselők:

első napirendi pontban az Önkormányzat 2016. évi költség-•	
vetési rendeletét módosították a képviselők

Polgármester asszony előterjesztése alapján a testület egy-•	
szeri 5.000 Ft/fő összegű Bocskai Koronában történő szociális 
támogatást állapított meg a Vámospércsen – a jelen döntés meg-
hozatalának időpontjában (2016. november 28.) - állandó lakcím-
mel rendelkező, életvitelszerűen Vámospércsen élő 18 éven alu-
li gyermekek részére, a tanköteles gyermekek esetében tanulói 
jogviszony igazolása szükséges, az érintettek határozatot fognak 
kapni

Polgármester asszony előterjesztése alapján a testület egy-•	
szeri 5.000 Ft/fő összegű Bocskai Koronában történő szociális tá-
mogatást állapított meg a Vámospércsen – a jelen döntés megho-
zatalának időpontjában (2016. november 28.) - állandó lakcímmel 
rendelkező, életvitelszerűen Vámospércsen élő és lakó 60 év fe-
letti lakosok számára, melyről nyilatkozat szükséges, az érintettek 
határozatot fognak kapni

a képviselők jóváhagyták Vámospércs Városi Önkormány-•	
zat 2017. évi Belső Ellenőrzési Tervét, - mely az önkormányzat 
valamennyi költségvetési szervére, a Társulásokra és az önkor-
mányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságokra is 
vonatkozik

a Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola át-•	
adásával kapcsolatban a képviselők jóváhagyták a Debreceni Tan-
kerülettel megkötendő megállapodást és Vagyonkezelési szerző-
dést

a képviselők úgy döntöttek, hogy az önkormányzati felada-•	
tok ellátása, az Európai Uniós pályázatok biztonságos lebonyolí-
tása és a folyamatos likviditás biztosítása, fenntartása érdekében, 
folyószámlahitelre irányuló szerződést köt az önkormányzat 2017. 
január 01. napjától 2017. december 31. napjáig, melynek keretösz-
szegét 30 000 000 forintban állapította meg

a testület megtárgyalta a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjó-•	
léti Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló előter-
jesztést és  a módosító okirat szerinti módosításokkal a Társulási 
Megállapodást egységes szerkezetben jóváhagyta

elfogadásra került a Képviselő-testület 2017. év I. féléves •	
ülés- és munkaterve

a 2017. évi Járási Startmunkaprogram keretében pályáza-•	
ti támogatást igényel az önkormányzat az alábbi programokra: 
mezőgazdasági program, belvízelvezetés program, illegális hulla-
déklerakó-helyek felszámolása, mezőgazdasági földutak rendbe-
tétele és közúthálózat karbantartása, valamint a mezőgazdasági 
startmunkaprogram megvalósításához az önkormányzat telket 
vásárol.

ö n k o r m á n y z A t i  h í r e k

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Mátyás JóZsefné (asZalós ilona)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Kéményseprő-ipari szolgáltatásokkal 
kapcsolatos közlemény

A képényseprő-ipari szolgáltatásokkal kapcsolatban a BM Or-
szágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az alábbi tájékoztató 
anyagot dolgozta ki. A lakossági kéményseprést több megyében 
átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzol-
tók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul ké-
ményseprő szakemberek végzik. A lakossági sormunka nincs 
összefüggésben a fűtési időszakkal. A kéményseprők ütemterv 
alapján érintik az egyes települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt 
égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente, minden 
egyéb fűtőberendezés esetében évente történik meg. A lakossá-
gi sormunka ingyenes. A kéményseprő 15 nappal a sormunka 
előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha a megadott időpontban 
nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy 
értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban 
sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon be-
lül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető 
a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvég-
zett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 
forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással. 
Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem kéményseprő-
inek! Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen 
a kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat el-
érhető a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es 
menüpontot kell választani. Hétfőnként 8.00-20.00- óráig, a többi 
hétköznapon pedig 8.00-14.00- óráig érhető el.

További információkat talál a http://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu weboldalon.

Nyíracsád, Buzitán 
gazdálkodásra, 

állattartásra, kiválóan 
alkalmas ingatlan 

(ház, nyári konyha, 
gazdasági épület)

eladó.

Irányár: 2,3 M

Érdeklődni lehet:

+36/52/206-988 vagy 
+36/20/34-84-716-os 

telefonszámon.
– TájékozTATás –

Tisztelt Szülők! Tisztelt Olvasók!

Tájékoztatom önöket, hogy 2016. novemberében a Nagy utca 4. 
sz. alatti „Központi iskola” épületéből a 3. évfolyamos tanulókat 
átköltöztettük az Iskola úti épületünkbe. A költözés célja az épü-
letek fenntartási költségeinek csökkentése volt. Tájékoztatom to-
vábbá önöket, hogy a jogszabályi változások miatt 2017. januárjá-
tól intézményünk működtetési feladatait is átveszi a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ. Fenti változások az iskola pedagó-
giai, oktató-nevelő munkáját nem érintik.

Kérem szíves megértésüket!
Tisztelettel:

Mészárosné Oláh Róza
intézményvezető

– Bocskai Korona 
elfogadóhelyek –

Abai Sándor, Bara Jánosné, 
Csikitó BT. (Bodnár Antalné), 
Debreceni Zsolt, Farmer-Gazda 
BT., Jessy-Gold Kft. (Sallai Sza-
bolcs), Kiss-Virág Desszert Kft., 
Krajcsik Istvánné, Lakatos Jó-
zsef, Lakatos Józsefné, Maci Ve-
gyeskereskedés (Medve Imre), 
Malmos Gáborné, Marcsi-
Turcsi, Medve Sándorné, Mé-
hész Attila (nemzeti dohány-
bolt), Méhész Sándor (Intim 
Mokka Bt.), Méhész Sándorné,  
Mérleg Kft. (Nagy Sándor), 
Meszesán Csaba, Meszesán 
Csabáné, Némethi Józsefné, 
NTL Vegyesiparcikk (Tóth 
László), Papp János, Peha Lász-
ló, Wrangler Kft (kínai ruhaüz-
let), Zurbóné Vass Erika

– Roma Nemzetiségi Önkormányzat –

2016. 12. 05-én megtartottuk a Hagyományőrző Roma Mikulás ün-
nepségünket. Köszönjük a támogatást Sallai Szabolcsnak. 

Kállai Gergőné

Nálunk év végén jó dolgok történnek! 

Ha 2016 December hónapban kétéves szerződéssel meg-
rendeli TV, Internet, vagy Telefon szolgáltatásunkat, vagy 
bármelyik kettőt, esetleg mindhármat, akkor 2017 Április 1.-
ig féláron használhatja őket. Hogy mit kínálunk Önnek?

– 46 analóg TV csatorna. 
– 72 digitális TV csatorna telis tele tökéletes képminősé-

gű HD adásokkal
– Minimum 20 Mbit/s sebességű korlátlan adatforgal-

mú szélessávú internet csomagok.
– Vezetékes telefonszolgáltatás akár már bruttó 820Ft 

havi díjért.
– Telefon 0Ft családi csomag havi 2000 perc ingyen be-

szélgetéssel minden belföldi vezetékes irányban. 
További jó hír hogy 2017 január. 1-től csökken az internet 
szolgáltatás ÁFA tartalma, ennek köszönhetően olcsóbb lesz 
mindegyik internetes csomagunk. Tájékoztatásunk nem 
teljes körű. További részletekért hívja ügyfélszolgálatunkat, 
vagy keresse fel megújult honlapunkat! (www.kablex.hu) 
Szolgáltatásainkat megrendelheti otthonról kényelmesen 
online.
Elérhetőségeink: Telefon: 06-54-410-740; 06-30-619-0752; 
e-mail: ugyfelszolgalat@kablex.hu



A Vámospércsi Hírek 1992/
januári számában jelent meg 
egy beszélgetés Német Bélával, 
a VÁMOSGÉP akkor frissen 
kinevezett vezetőjével, a 25 
évvel ezelőtti átalakulások-
ról, a Kft. létrehozásáról. „Új 
igazgató, új remények” – szólt 
a cikk címe. 2016-ban Német 
Béla gépészmérnök, az idén 
negyedszázados VÁMOSGÉP 
Kft. ügyvezető igazgató-
ja részesült a Vámospércs 
Kiemelkedő Vállalkozó-
ja díjban. Vezetése alatt a 
VÁMOSGÉP világszínvonalú 
gép- és acélszerkezetgyártó- 
és beszállító céggé, nem mel-
lesleg környékünk legna-
gyobb munkáltatójává vált. 
Az idén nyugdíjba vonuló 
Igazgató Urat a kezdetekről, 
vámospércsi kötődéséről, va-
lamint szakmai hitvallásáról 
kérdeztük.

Vámospércsi Hírek: Min-
dig is a műszaki pálya érde-
kelte vagy később alakult ki 
ez a fajta érdeklődés? Mikor 
döntött úgy, hogy gépészmér-
nöki szakra felvételizik?

Német Béla: Édesapám 
Debrecen egyik legelismer-
tebb asztalosa volt, ebből kí-
nálkozott volna az, hogy én is 
ezen a pályán induljak el. Ma-
gam is foglalkoztam faintarzi-
ás munkákkal fiatal koromban. 

Aztán amikor elkövetkezett a 
pályaválasztás, kiderült, hogy 
minőségi középfokú faipari 
képzésre egyedül Sopronban 
nyílt volna lehetőség. Végül 
a gépipari technikumba veze-
tett az utam, s innentől kezdve 
már egyértelmű volt a követ-
kező lépcső, a műszaki egye-
tem. Miskolcon szereztem 
gépészmérnöki diplomát. A 
végzést követően Debrecen-
ben kerestem munkahelyet, 
MEZŐGÉP Vállalatnál (és 
elődjénél) dolgoztam mintegy 
tizenöt éven keresztül a gyárt-
mányfejlesztés különböző te-
rületein (gyártmányfejlesztő-
ként, gyártmánytervezőként, 
csoportvezetőként, majd osz-
tályvezetőként). 1991 júniusá-
ban kerültem a vámospércsi 
gyáregységbe főmérnökként, 
és ez év október elsejétől irá-
nyítom a céget.  

V.H.: Hogyan emlékszik 
vissza a kezdeti vámospércsi 
időszakra?A MEZŐGÉP meg-
szűnése után egy új céget 
kellett létrehoznia. Mesélne 
ezekről az évekről?

N.B.: Miután Vámospércsre 
kerültem – már a rendszer-
váltás küszöbén – egy rövid 
ideig tartó kritikus periódus 
következett a gyáregység éle-
tében. Széthullt a szocialista 
piac, az itt gyártott speciális 
permetezőgép-alkatrészek 

felvevőbázisa megszűnt. Sem 
a belföldi, sem a külföldi 
mezőgazdaság nem igényelt 
ilyen eszközöket. A létrejövő 
VÁMOSGÉP Kft.-nek az volt 
a szerencséje, hogy egy-két 
évről korábbról, a ’80-as évek 
legvégéről tehát, volt már egy 
kisebb beszállítói kapcsolata a 
világviszonylatban is elismert 
német KEMPER céggel. A né-
met partner számára fontos 
acélszerkezeti alkatrészek 
gyártása a MEZŐGÉP-en belül 
a vámospércsi gyáregységben 
történt. Ebbe a szerencsés 
kapcsolatba kapaszkodva sike-
rült a válságos időszakon felül-
kerekedni, és egy viszonylag 
gyors piacszerzéssel a beszál-
lítói pozíciót megerősíteni, 
bővíteni. Mindezeket az ered-
ményeket, minőségi, határ-
idős elvárásokat egy meglehe-
tősen elavult eszközparkkal a 
háttérben, első sorban szak-
mai képességekkel és hozzá-
állással sikerült elérnünk. Új 
nemzetközi megrendelők ke-
rültek látóterünkbe (például 
a KRONE cég), aminek követ-
keztében a ’90-es évek első fe-
lében radikális bővülés ment 
végbe a VÁMOSGÉP-nél a 
megrendelések terén. Bonyo-
lult, speciális, összetett, nagy 
élőmunka-igényű, hegesztett, 
forgácsolt részegységek, alkat-
részek gyártása mellett kötele-

ződtünk el.
V.H.: Ha a VÁMOSGÉP 

jelenlegi profilját kellene rö-
viden ismertetnie, mi volna 
az?

N.B.: Alapvetően a tevé-
kenységünk megegyezik a 
kezdeti repertoárral (acél-
szerkezeti elemeket gyártunk 
gépekhez). A változás inkább 
abban követhető le, hogy folya-
matosan lépést kell tartanunk 
a technológiák, technológiai 
feltételek jelentős fejlődésé-
vel, specializálódásával. A ’90-
es évek elején a MEZŐGÉP-től 
egy meglehetősen foghíjas 
eszközállományt kaptunk. 
Alapvető technológiai és inf-
rastrukturális láncszemek hiá-
nyoztak. Célunk az idők során 
az lett, hogy a legbonyolultabb 
részegységeket is helyben, 
kapukon belül tudjuk előállí-
tani. Ha a társaság szempont-
jából meghatározó lépéseket 
szeretnénk számba venni, 
meg kell említenem a plaz-
mavágó gépek beszerzését, 
lángvágó központ, lézervágó 
központ vásárlása, csúcsszín-
vonalú sajtológépek, prések, 
hajlítógépek, hegesztőgépek, 
megmunkáló központok 
használata összhangban a ka-
pacitás és a mérettartomány 
bővítésével, hatékonyabb ver-
senyképesség érdekében, si-
keres pályázati forrásokkal is 

megtámogatva. Ne felejtsük, 
századmilliméteres pontos-
ságról beszélhetünk. Szak-
értelem, egyéni képességek, 
szervezet, hozzáállás: mind-
mind a minőség feltételei. Je-
lenleg majdnem 250 főt foglal-
koztatunk saját dolgozóként, 
mintegy 40 főt kölcsönzött 
munkaerőként.

V.H.: Megosztaná az olva-
sókkal szakmai és vezetői 
hitvallását?

N.B.: A nehezebb időszak-
okban is a szakmai alapkép-
zettség mellett a kollégák 
közötti együttműködés, tole-
rancia, egymás segítése lendí-
tett minket túl. Szemléletünk 
alapvető pillérei: fenntartható-
ság, fejlődés, stabilitás, gazda-

ságosság, költséghatékonyság, 
s ezeknek a szempontoknak a 
dolgozói érdekekkel a lehető 
legmaximálisabb összehan-
golása. Mindig is egy kicsivel 
az országos átlag feletti jöve-
delmet tudtunk biztosítani 
dolgozóinknak. A tulajdonosi 
szerkezetünket is úgy alakí-
tottuk, hogy a dolgozók közel 
fele tulajdonos is a társaság-
ban. A társaságnál negyventől 
is több motivációs eszköz van, 
amik alapvetően a béren túli 
juttatásokhoz segíthetik hoz-
zá kollégáinkat. A jó közérzet 
és a nívós munkakörnyezet 
kialakítása, adókedvezményes 
juttatások lehetőségei, buszjá-
rat működtetése szintén fon-
tos feladataink közé tartozik.

„Századmilliméteres pontosságról beszélhetünk”

korpa Tamás: 
Vámospércsi anziksz címmel 
nyílt kiállításod november 
22.-én a Művelődési Házban. 
Azt szinte mindenki tudja, 
hogy itt születtél, viszont azt 
kevesebben, hogy kisisko-
lásként már saját készítésű 
képregénnyel szórakoztattad 
az iparcikkbolt dolgozóit. 
Korán kezdted, jegyezhet-
nénk meg! Mesélnél a gye-
rekkorodról és gyerekkorod 
Vámospércséről?

Nagy sándor zoltán: 
Kezdem az említett emlékkel: 
édesapám volt a vasbolt veze-
tője, bejárhattam oda, és nem 
csak az eladótérbe, hanem a 
raktárakba is. És ez egy csuda 
élmény volt. Minden raktár-
nak más volt a hangulata, más 
volt a szaga. És ahogy utólag 
visszagondolok, mások voltak 
a színek is. A legjobban a fes-
ték-vegyianyag raktár vonzott. 
Ott mindig kellemes meleg 
volt, érdekes édeskés szag és 
rengetek szín, persze. A rézgá-
lic elbűvölő kékje, a falfesték 
krómoxid zöldje meg az okke-
rek, az indián vörös vasoxidja. 
A boltnak még fapadlója volt, 
amit minden este petróleu-
mos fűrészporral töröltek át. 
Amikor pedig nem a külön-
böző osztályok és raktárak kö-
zött bóklásztam, a rajzaimmal 
és az említett képregénnyel 
szórakoztattam a munkatársa-
kat. Itt jártam óvodába, még a 
régibe. A jelemet ne kérdezd, 
nem emlékszem, talán hóem-
ber volt. Itt jártam iskolába is, 
jó tanuló voltam, és nagyon 
sokat olvastam. Még alsó tago-
zatban elmentünk könyvtárlá-
togatásra, be is iratkoztunk, én 
pedig elkezdtem olvasni és az 
évek alatt végigrágtam magam 
a könyvtár gyermek- ifjúsági 
könyv részlegén. A könyvtár 

a mostani kiállítóterem he-
lyén volt, emlékszem, eleinte 
legtöbbet azon a részen keres-
géltem, ahol most a második 
cipészes kép van. Ott voltak 
a gyerekkönyvek. Az olvasás 
szeretete azóta is megmaradt. 
Sokáig ez volt az az univer-
zum, amin belül mozogtam, 
hetedikes koromban mentem 
be először önállóan Debre-
cenbe, jellemző módon az első 
utam az Ady könyvesboltba 
vezetett. Rajzolni már gyerek-
koromban is sokat rajzoltam, 
a tankönyveim margója meg 
az összes üresen maradt rész 
tele volt rajzokkal. Aztán már 
rajzlapra is készültek munkák, 
egy-kettő még megvan anyá-
méknál. Olvasmányélmények, 
a Vámospércs környéki táj fel-
fedezése, hangulatok, érzések 
kifejezése voltak az első inspi-
rációk.

K.T.: Egy körkérdésre adott 
válaszodban a következőkép-
pen jellemzed a vámospércsi 
művésztelepet, megidézve egy 
kedves emléket is: „Ha felidé-
zem a telepek hangulatát, a 
sok emlékből egyet szeretnék  
kiemelni: minden telepen 
van egy pont, amikor beáll a 
telep, kialakul a napi rutin, 
mindenki teszi a dolgát, az 
egésznek van egy nagyon de-
rűs, nyugodt, napfényes han-
gulata, amikor azt éreztem, 
hogy minden a helyén van, 
mehet a munka. De a leg-
jobb persze az volt, amikor 
egyszer, késő éjjeli sétámról 
hazatérve azt láttam, hogy 
Feri meg Marcsi az út köze-
pén hányja a cigánykereket a 
szikrázó éjféli holdfényben.” 
A telep – ami idén 25 éves – 
alapítói közé tartozol, ám 25 
évvel ezelőtt még 25 éves sem 
voltál. Hogyan befolyásolta 
az életedet az, hogy fiatalon 

csatlakozhattál egy szakmai 
közösséghez?

N.S.Z.: Nagy mértékben. 
Gyerekkorom óta rajzolok, 
a gimnázium idején voltak 
ugyan eredményeim ezen a 
területen, de érettségi után 
végül nem művészeti irány-
ba mentem, hanem böl-
csészkarra. Az egyetem alatt 
csatlakoztam több egyetemi 
művészeti körhöz, kiadványa-
ink voltak, kiállításokat szer-
veztünk. 1991-ben volt az első 
önálló kiállításom, Egerben. 
Ezután jött a felkérés, hogy 
Vámospércs alapításának 700. 
évfordulója alkalmából tárla-
tot szerveznek azon alkotók 
számára, akik a településhez 
kötődnek. Ezen az 1992-es ki-
állításon találkoztam először 
Fátyol Zolival, akinek a nevét 
akkor már ismertem, sőt sze-
rettem volna találkozni vele, 
mivel ő vezette akkor a Művé-
szek és Műpártolók Debrece-
ni Egyesületét, ami engem is 
érdekelt.  Azon a kiállításon 
merült fel a művésztelep öt-
lete, ami még abban az év-
ben három fővel el is indult.  
És ott indult el a folyamat is, 
ami során sok kísérletezés 
és próba után megtaláltam a 
technikámat, amit igyekszem 
magas szintű szakmai színvo-
nalon, művészi igényességgel 
gyakorolni. Az a tény, hogy be-
kerültem szakmai körökbe, il-
letve azok az emberek, akiket 
ott megismertem segítettek, 
támogattak és példát mutat-
tak ebben a folyamatban. Sok 
mindent lehetett tanulni ezek-
ből az élményekből, tapaszta-
latokból mind a szakmáról, 
mind általában az életről.

K.T.: Védjegyeddé vált 
technikádról, a rézkarcról 
kérdeznélek. Mi volna az a 
három szó, amit leginkább 

társítanál a rézkarchoz? Mi-
ért éppen ezek? Mesélnél az 
inspirációkról és az alkotófo-
lyamatról is?

N.S.Z.: Három szóban ösz-
szefoglalni, hogy mit jelent a 
rézkarc, nehéz kérdés. Az első 
talán a szenvedély. A második 
a fegyelem lehetne. A harma-
dik az öröm. A szenvedély 
azért, mert amióta megszólí-
tott a technika, egyre nagyobb 
fontossággal bír a számomra, 
folyamatosan foglalkoztat, ho-
gyan lehet másképp, jobban 
csinálni, vágy él bennem, hogy 
minél jobban megismerjem 
ennek a technikának a belső 
összefüggéseit, kiismerjem 
minden csínját-bínját. Ennek 
a nyugtalanságnak köszönhe-
tő az is, hogy nem hagyott bé-
kén a gondolat, hogy rézkarc-
cal is lehet színes nyomatokat 
készíteni, és addig hajtott a 
kíváncsiság, hogy kifejlesz-
tettem és begyakoroltam egy 
jól használható technikát.  
A fegyelem azért, mert ez a 
technika nagy szakmai önfe-
gyelmet, erős koncentrációt 
igényel. A többlemezes színes 
technika esetén ez különösen 
igaz, több külön lemezt, réz-
karcot kell elkészíteni, és csak 
amikor először nyomtatok 
róluk derül ki, hogy mennyit 
ér az eddig végzett munka. A 
grafikai alkotó munka össze-
tett folyamat, olyan tevékeny-
ségrendszer, ahol együtt kell 
működnie a művészi invenci-
ónak, a rajzi könnyedségnek, 
a szakmai fegyelmet oldó 
spontaneitásnak, gépeknek, 
eszközöknek és anyagoknak. 
Minden apró mozzanatnak 
jelentősége van, akkor szü-
letik szép sorozat, amikor 
minden elem harmonikusan 
együttműködik. És ebből adó-
dik az öröm is. Az az állapot, 

mikor harmónia van az ötlet, 
az anyagok, az eszközök és 
köztem. A munka folyamata 
során ez változó, jön-megy. A 
legintenzívebb a végén szo-
kott lenni, ha a nyomtatási 
sor beindul, rendben vannak 
a formák, rendben a papír, a 
festék, a nyomóerő, és egymás 
után jönnek a szép lapok.  Az 
alkotói folyamat vázlatolással 
indul, a lemez méretéhez, ol-
dalarányaihoz készítek sza-
badkézi rajzokat, eközben áll 
össze a történet, vagyis, hogy 
milyen képi elemek fognak 
szerepelni a nyomatok, itt ala-
kul ki a kompozíció is. Csak a 
főbb elemeket rajzolom ki, ha-
gyok helyet a felületen, amiket 
csak a lemezen, az akkori friss 
inspirációk alapján dolgozok 
ki. Mivel nyomatról van szó, 
szoktam készíteni dúcállású 
rajzi tervet is, ennek azért van 
jelentősége, mert a nyomtatás 
során a dúcon levő rajz tükör-

képe jelenik meg a papíron.  A 
lemezek méretezése, políro-
zása és alapozása után jön a 
rajz felvitele, a karcolás, illetve 
több körben a maratás, amikor 
kialakulnak azok a kis árkok, 
amikből a festék átkerül a hor-
dozóra. Többlemezes színes 
grafikánál minden színhez kü-
lön lemezt kell készíteni, ezek 
összenyomása biztosítja látha-
tó eredményt. A munkáimon 
azt a külső-belső valóságot je-
lenítem meg, ami egy-egy do-
loggal kapcsolatban fontossá 
válik számomra, a világot sok 
apró egymást támogató vagy 
éppen egymásnak ellentmon-
dó, egymást árnyaló részleten 
keresztül mutatom be. A sze-
mélyes mitológia, amit gyak-
ran használok, emlékeket, 
kulturális és mitológiai uta-
lásokat ugyanúgy tartalmaz, 
mint a jelenkor eseményeire, 
történéseire való reflektálást.

„A munkáimon külső-belső valóságot jelenítek meg”
Beszélgetés Nagy Sándor Zoltánnal

December másodikán Ka-
lapos Éva író, drámaíró, éne-
kes volt a Művelődési Ház és 
Könyvtár vendége, akivel Kor-
pa Tamás beszélgetett életről, 
irodalomról, a felcseperedő 
újabb nemzedékek olvasási 

szokásairól, a kamaszkor ér-
tékválasztásairól és kényes 
kérdéseiről. Az írónő 2008 óta 
publikál novellákat, verseket. 
A D.A.C. című ifjúsági regény-
sorozatának első kötete, az Egy 
új élet 2013-ban jelent meg a 

Manó Könyvek Kiadó gondo-
zásában. Ezt követte a sorozat 
többi része, Rázós utakon, 
Kéz a kézben, Nem gyerekjá-
ték, Nagy döntések címmel. A 
D.A.C.-sorozat az egyik legnép-
szerűbb kamaszregény-folyam-

má vált napjainkban. Az inter-
netes megfélemlítésről szóló 
ifjúsági regénye, a Massza, 2016 
januárjában jelent meg szintén 
a Manó Könyvek Kiadónál. A 
beszélgetést követően, amit 
Huszti János alpolgármester úr 

nyitott meg és a Mátyás király 
Általános Iskola ötödik, hato-
dik, hetedik és nyolcadik évfo-
lyamának néhány osztálya vett 
részt, Kalapos Éva írásgyakorlat 
órát tartott szárnypróbálgató 
tanulóknak. Az írásgyakorlat lé-

nyege egy közösen kiválasztott 
tárgy (egy vándorserleg) tör-
ténetének minél ötletesebb és 
rendhagyóbb megírása volt.

D.A.C.-korszak Kalapos Évával
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November 14-én Márkus Béla 
irodalomtörténész és Filep Tibor 
történész, dokumentumfilmes 
előadásaival zárult az 1956-os em-
lékév vámospércsi eseménysoro-
zata. „1989 előtt az 1956-hoz való 
viszonyt erőteljes cenzúra és ha-
talmi manipuláció árnyékolta be. 
A rendszerváltás egyik eszmei 
alapja a diktatúrában ellenforra-
dalomnak hazudott forradalom 
és szabadságharc rehabilitációja 
volt. 1956 értelmezésének kér-
dése nemzedékek önértésének 
kérdése is.” – fogalmazott expo-
zéjában Ménes Andrea polgár-
mester. Márkus Béla Széchenyi-

díjas professzor előadásában 
1956 irodalmi emlékezetét vizs-
gálta, a rendszerváltást megelő-
zően – tehát a tiltás időszakában, 
amikor az írók és költők javarészt 
a „sorok között” rejtethették el 
csupán üzenetüket. Márkus Béla 
Sánta Ferenc Húsz óra, Karinthy 
Ferenc Budapesti ősz, valamint 
Nádas Péter monumentális, idén 
harminc éve megjelent Emlék-
iratok könyve című műveit emlí-
tette olyan példákként, melyek a 
cenzori határokon átlépve fordu-
lópontot jelentettek a forradalom 
irodalmi ábrázolásában. Filep 
Tibor történész személyes része-

se volt a debreceni forradalmi 
eseményeknek, a történész né-
zőpontját a résztvevő nézőpont-
jával kapcsolta össze. Elmélyült 
és részletgazdag előadásában 
a forradalmi eufóriáról, a deb-
receni sortűzről és a megtorlás 
borzalmairól egyaránt megem-
lékezett. Előadásának zárásaként 
felolvasta az 1956. október 27-én 
megalakult vámospércsi forra-
dalmi bizottmány követeléseit 
és tagjainak neveit. Filep Tibor 
ennek a forrásdokumentum-
nak a közzétételével járult hozzá 
Vámospércs XX. századi történe-
tének jobb megértéséhez.

Ezerkilencszázötvenhat, te csillag!

Hajdú-Bihar Megye Nap-
ja alkalmából Kölcsey Fe-
renc-díjban részesült, H. 
Csongrády Márta fotóművész, 
az évente Vámospércsen 
megrendezésre kerülő, Mű-
vésznők Nemzetközi Táborá-
nak művészeti vezetője. Szív-
ből és örömmel gratulálunk 
a díjazottnak. „A felvételek 
készítésének idején érdekes 
érzés fog el a mai napig is, az 
alkotás láza – mondhatnám – 
de nem vagyok benne biztos, 
hogy ez a rendes kifejezés 
az alkotás közbeni lebegés-
re. Később szeretnék vissza-
emlékezni, hogyan, milyen 
körülmények adódtak abban 
a pillanatban, de erre soha 
nem tudok megfelelő emlé-
keket felhozni. Talán ez a kis 
lebegés látszik meg képeim-
ben, az a bizonyos plusz, ami 
nem csak a leképezés felé 
viszi a lényeget.” – vallotta a 
fényképezésről lapunknak H. 
Csongrády Márta.

H. Csongrády Márta Kölcsey-díjas!

Varnus Xavér orgonista és 
Keresztes Ildikó énekes után 
újabb elismert zenész ad új-
évi koncertet Vámospércsen. 
Szekeres Adrien EMeRTon- és 
Artisjus-díjas énekes január he-
tedikén, 16 órától lép fel a re-
formátus templomban. A lírai 
mezzoszopránhoz olyan köz-
kedvelt zeneszámok tartoznak, 
mint a Túl késő, a Híd a folyót, 
a Kikötők, a Piszkos tánc. 2007-

es, Olyan, mint Te című lemeze 
három hét alatt vált aranyle-
mezzé, később platinalemezzé. 
A koncerten közreműködik a 
Búzavirág Gyermekkar Ráczné 
Stummer Ibolya vezényletével. 
Belépőjegyek (1500 forintos 
áron) megvásárolhatók a Mű-
velődési Ház és Könyvtárban. 
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Szekeres Adrien ad új-
évi nagykoncertet 

Vámospércsen!
2016. november 10-én, 11-én 

és 14-én vásárt rendeztünk az 
óvodában. Arra kértük a szü-
lőket, hogy jó állapotban lévő, 
még használható gyermekru-
hákat, társasjátékokat, mesés-
könyveket, képeskönyveket, 
illetve megunt vagy felesleges-
sé vált játékokat ajánljanak fel 
eladásra. Felhívásunkra jelen-
tős mennyiségű játék és gyer-
mekruha érkezett, melyeket 
jutányos áron lehetett megvá-
sárolni. A bevételből (160.000 
forint) minden csoport egyen-

lő arányban részesül, melyből 
a gyerekeknek karácsonyi aján-
dék kerül a közös karácsony-
fa alá. Köszönettel tartozunk 
azoknak a szülőknek és óvodai 
dolgozóknak, akik segítségük-
kel és vásárlással hozzájárultak 
ahhoz, hogy az óvodai kará-
csony a gyerekek számára igazi 
meglepetést tartogasson.

Hajzer Imréné és
Nagy Hajnalka

óvodapedagógusok

Őszi kirakodóvásár volt az 
óvodában

Októberi számunkban be-
mutattunk egy új egészségügyi 
szolgáltatást, amely elérhetővé 
vált a Nagy utcán, az Egészség-
házban, városunkban. Akkori 
cikkünk sokak érdeklődését 
felkeltette, így hasznosnak vél-
tük utána járni hogyan alakult 
a nagyvilágban is újdonságnak 
számító orvosi szolgáltatás sor-
sa Vámospércsen. Célszerűnek 
látszott megkérdeznünk a legil-
letékesebbet, Dr. Mórik Gyulát, 
aki az említett magánrendelést 
vezeti.

Vámospércsi Hírek: 
Lassan két hónap is eltelt a 
rendelés beindítása óta. Mi 
a tapasztalat, hogyan fogad-
ják városunk lakói ezt az új 
gyógyulási lehetőséget? 

Mórik Gyula: Annyiban 
szeretném javítani, hogy tech-
nikai nehézségek miatt csak 
november közepén tudtuk 
megnyitni a rendelést, így még 
mindössze az első hónap vége 
felé közeledünk. Ennek elle-
nére előzetes várakozásaink 
beigazolódtak. Tudtuk, hogy 
elsősorban olyan betegek ke-
resnek majd meg bennünket, 
akik valamilyen módon „kilóg-
nak” a klasszikus egészségügyi 
ellátás keretiből. Vagy az elért 
eredmények mértékével elége-
detlenek, vagy az általánosan 
elérhető lehetőségek nem hoz-
nak számukra javulást. A rövid 
eltelt idő ellenére elmond-
hatjuk, hogy kapacitásunk 
csaknem fele már lekötött. A 
bennünket felkereső betegek 
mindegyikének tudunk segí-
teni. Állapotfelmérések igazol-
ják, hogy minden betegünk 
állapota javul, a legtöbbjüknél 
a javulás már rövidtávon is 
nagyon szembeötlő. Az alap-
problémák mellett a teljes 
embert is kezeljük. Az egyik 
legnagyobb fegyverünk az 

odafigyelés, a betegre fordított 
idő. Egy hagyományos orvosi 
vizsgálat ma mindössze 10-15 
perc. Ezzel szemben mi mini-
mum fél órát töltünk a betege-
ink kezelésével nap mint nap. 
Van időnk meghallgatni a vélt 
vagy valós panaszaikat. A test 
gyógyítása mellett a lelki álla-
potukat is figyeljük. Gondoljon 
bele, egy hónapon át minden 
nap látjuk a beteget. Minden 
apró változást érzékelni és ér-
tékelni tudunk, ezek alapján 
visszük megfelelő irányba a 
terápiát. Van módunk a ko-
rábbi elégtelen gyógyszeres 
terápia racionalizálására. Van 
olyan betegünk, aki a terápia 
megkezdésekor 14 különböző 
gyógyszert szedett. Eddig már 
5 gyógyszerét tudtuk elhagyni, 
többnek az adagját csökken-
tettük vagy megkezdtük kive-
zetését. Mindezt, úgy hogy a 
beteg állapota folyamatosan 
javult. De be tudok számolni 
évekig nem gyógyuló seb je-
lentős javulásáról és küszöbön 
álló záródásáról ugyan úgy, 
mint érszűkületes beteg járás-
távolságának növekedéséről, 
éjszakai fájdalmának megszű-
néséről.

V.H.: Ez igen látványos 
orvosszakmai eredmény, de 
nagyon érdekelne az is, hogy 
Ön hogyan érzi magát ná-
lunk?

M.Gy.: Én a szakmai ered-
mények mellett legalább olyan 
fontosnak tartom az orvos-
beteg kapcsolat alakulását. 
Jómagam az ország több nagy-
városában is rendelek, így van 
összehasonlítási alapom. Nem 
illendőségből mondom, de a 
vámospércsi emberek nagyon 
közvetlenek. Az egyik legked-
vesebb történetem éppen ide 
kötődik. Az első rendelési na-
pon vettük észre, hogy a keze-
lés közbeni kényelmes testtar-

tás kialakításához hiányzik egy 
fejpárna. Hevenyészett módon 
pótoltuk ugyan, de ez sem-
miképpen nem volt alkalmas 
tartós megoldásnak. Másnap 
az a beteg, akinek a járás is fáj-
dalmas, saját kezűleg készített 
párnával érkezett a rendelésre, 
amit nekünk is ajándékozott. 
Számomra ez igen megható 
volt. Egy magánrendelésen a 
beteg ajándékot visz a rende-
lőnek. Ezek az igazán nagy dol-
gok én azt hiszem.  Bizonyos 
vagyok benne számos nemes 
pillanat vár még rám ebben a 
városban.

V.H.: Jó érzés ilyen dolgokat 
hallani, főleg így, a közelgő 
ünnepek hangulatával fel-
töltődve. Ebben a szellemben 
nem látom megkerülhetőnek 
azt a kérdést, hogy nem ter-
veznek-e valamilyen fizetési 
könnyítést, amivel még több 
betegnek tennék elérhetővé a 
kezelést. 

M.Gy: Egy újabb olyan 
dologra tapintott rá, ami a 
vámospércsi közösség hi-
hetetlen összetartását jelzi. 
Gondolom, nem árulok el 
titkot, ha elmondom, hogy a 
városvezetés már egy hónapja 
tárgyalásokat kezdett a helyi 
Főnix takarékszövetkezettel, 
hogy nyújtson segítséget az 
arra igényt tartó betegeknek 
a kezelés finanszírozásában. 
A döntés a napokban meg-
született. Akár mondhatjuk, 
hogy ez a takarékszövetkezet 
karácsonyi ajándéka. Olyan 
finanszírozási feltételeket állí-
tottak össze, amit véleményem 
szerint szinte bárki teljesíteni 
tud. Így pénzhiány miatt senki-
nek nem kell lemondania erről 
a kezelésről. Ha pedig már az 
ajándékozásnál tartunk magam 
is szeretnék adni ennek a kö-
zösségnek. Talán a legnagyobb 
kincset, amit lehet. Az egészsé-

get. Rengeteg dolgot tehetünk 
egészségünkért mi magunk is. 
Egyszerű, költségmentes dol-
gokról beszélek. Nem tesszük, 
mert nem tudunk róla, hogy 
azt kellene tenni. Soha senki 
nem mondta, nem tanította 
meg nekünk. Higgye el, még az 
egyetemen sem tanították. Így 
az én ajándékom egy díjmen-
tes előadás arról, hogy hogyan 
élhet bárki egészséges hosszú 
életet.  Mindenkit szeretettel 
várok, aki beteg és gyógyulni 
akar, valamint aki egészséges, 
és az is akar maradni. Garan-
tálom, hogy senki nem fog 
unatkozni. A pontos időpontot 
a város vezetése mindenkihez 
eljuttatja.

V.H.: Ez igazán jó hír mind-
nyájunknak. Bár sablonos-
nak tűnhet, de így év vége felé 
szinte kikívánkozik a kérdés. 
Mi a terve a 2017-es esztendő-
re?

M.Gy.: Erre a kérdésre 
igen látványos és hatásvadász 
válaszokat lehetne adni. Re-
mélem nem haragszik meg, 
ha én most nem ezt teszem. 
Beszélgetéseinkben már-már 
hagyomány egy-egy kultikus 
magyar filmalkotás felemlege-
tése. Engedje meg, hogy ismét 
ezt tegyem. Biztosan ismerős 
lesz Mekk Elek története, aki 
saját bevallása szerint mindent 
„megremekel”, bár az emberek 
ezt egész máshogy gondolják. 
Így van ez a való életben is. 
Megjön a messze távolból egy 
magát nagyon ügyesnek és 
híresnek mondó szakember. 
Nagy dirrel-dúrral hirdeti tudá-
sát. De azt mégis csak az embe-
rek döntik el, hogy számukra ez 
valós érték vagy sem. Ha valós, 
akkor mindenki elégedett és 
boldog. Ha pedig csalárd vagy 
kontár, akkor bizony a közös-
ség lakói könyörtelenül leverik 
a legfényesebb cégért is.

Amit az egyetemen sem tanítanak
Beszélgetés Dr. Mórik Gyulával az új vámospércsi egészségügyi rendelésről

i s k o l A i  h í r e k
Az idősek napjáról két ízben emlékeztünk meg. Először ok-

tóber 14-én délután az Idősek Napközi Otthonában, másodszor 
pedig október 26-án a Nyugdíjas Klubban adtuk elő tréfás kis 
műsorunkat, mellyel a hagyományokhoz híven az iskola nevében 
megajándékoztuk a nagymamákat, nagypapákat. A műsor címe 
a Pletykás asszonyok volt, melyre a gyerekek nagy lelkesedéssel 
készültek, és sikerült is felvidítani a közönséget. Mindkét helyen 
szíves vendéglátás fogadta a gyerekeket, melyet ezúton is, még 
egyszer köszönünk. Felkészítő nevelők: a harmadik évfolyam ta-
nítói

Október 28-án tanulóink egy csoportja felkerekedett, hogy 
meglesse a darvak vonulását a Hortobágyon. Bár az időjárás elég 
zord volt, mindannyian nagyon élvezték a több ezer madár le-
nyűgöző látványát. A kirándulásra Zsidi Ernesztina és Bánóczki 
Krisztina szervezésében kerülhetett sor.

Az állatok világnapjára meghirdetett alsó tagozatos rajzverseny 
eredményei:

1. helyezettek: Boruzs Richárd (2.b) Plavecz Kincső (3.a) Ba-
logh Márk (4.b)

2. helyezettek: Petró Zalán (2.c) Törő Vanda (3.b) Tóth Fruzsi-
na (4.c)

3. helyezettek: Tordai Vivien (2.c) Tömöri Marcell (3.a) Ökrös 
Hanna (4.c)

Az 5. és a 6. évfolyamosok számára a diákönkormányzat váltó-
versenyt rendezett, melyet az 5.a és a 6.a osztályok csapata nyert 
meg.

November 30-án az 5. és 6. osztályosok mérhették össze fogápo-
lással kapcsolatos tudásukat. A vetélkedőn a 6.a csapata bizonyult 
a legjobbnak, második helyen az 5.a-sok, harmadik helyen a 6.b-
sek végeztek. A programot szervezte és lebonyolította Bánóczki 
Krisztina.

Tankáné Antal Irén


