
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

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc kisugárzó ere-
je nem csupán az 1956. októ-
ber 23. és november 4. között 
végbement eseményekre kor-
látozódik. 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 szerepét 
leértékelték, sőt mi több, a 
nyilvánosságszerkezetből és 
közbeszédből az 56-os felke-
lés 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 köz-
társaság ’56 eszményeiben 
saját eszményeire ismert. Az 
átmenet egyik legnagyobb 
hatású szimbolikus eseménye 
Nagy Imre miniszterelnök és 
mártírtársainak ünnepélyes 
újratemetése volt, 1989. júni-
us 16-án. Itt hangzott el – az 

akkor 26 éves – Orbán Viktor 
éles hangú beszéde, melyben 
szabad választásokat és a szov-
jet csapatok kivonását köve-
telte. Néhány héttel később a 
Legfelsőbb Bíróság poszthu-
musz felmentette Nagy Imrét 
és mártírtársait – ugyanezen 
a napon halt meg Kádár Já-
nos. Tavaly, 2016-ban, az ’56-os 
Emlékév keretein belül a ma-
gyar nyelvterület valamennyi 
régiójában méltóképpen és 
eseménygazdagon ünnepelt 
a magyar nép: reprezenta-
tív konferenciákat tartottak, 
emlékműveket avattak, sza-
valóversenyeket szerveztek, 
kiállításokat nyitottak meg. 
Vajon gazdagabbak lettünk a 
hatvanegyedik évfordulón, 
mit tudunk tenni történelmi 
örökségünkkel a (meg)vál-
tozó, globalizálódó, forron-
gó Európában? Az október 
huszonharmadikai városi ün-
nepségen az esemény főszó-
noka, Tasó László államtitkár 
úr, országgyűlési képviselő 
nagyhatású beszéde is ezen 
kulcskérdés köré épült fel. „A 
szabadságot nem lehet félváll-
ról venni! Bízzunk a szabad-
ság értékében!” Tasó László 
emlékeztetett arra, hogy a 

vámospércsi megemlékezés-
sel egy időben több tízezer 
ember ünnepel és emlékezik 
Budapesten a Terror Háza 
előtt. „Rendkívüli tisztelet jár 
azoknak, akik a szovjet invá-
zióval szembe mertek szállni” 
– fogalmazott, majd felhívta a 
figyelmet a nyugati világ 1956-
ban Magyarországgal kapcso-
latos viszonyulására (a magyar 
forradalmárok melletti kato-
nai beavatkozás elmaradása, 
a szabadságharc cserbenha-
gyása), és a jelenkor felemás 
reakcióira (például az illegális 
migráció és a terrorveszély 
kérdését illetően). „Azt üze-
nem minden magyarnak, hogy 
találjon szövetségest a másik 
magyarban! Egymásban bíz-
hatunk csak!” Ménes Andrea 
polgármester ünnepi beszé-
dének középpontjába „a ve-
lünk élő ’56-ot és az ’56-os em-
berek példaértékét” helyezte. 
„A forradalom olyan nagyha-
tású esemény, ami generáció-
kon átívelve mindannyiunkat 
érint, és a most születő vagy 
még meg sem született nem-
zedékek önismeretére is ko-
moly hatással lesz.” Felhívta 
a jelenlévők figyelmét az Em-
lékév idején forgatott, a tava-

lyi városi ünnepségen leve-
tített, „Eladott párnák” című 
amatőr dokumentumfilmre, 
amelyben négy, a helyi esemé-
nyeket megélt vámospércsi 
meséli el a hatvanegy évvel ez-
előtti napok történéseit. Filep 
Tibor történész – városunk 
egyik tavalyi prominens ven-
dége – pedig nyilvánosságra 
hozta a Vámospércsi Forra-
dalmi Bizottmány tagjainak 
névsorát (az 1956 október 27-i 
jegyzőkönyv szerint). Őrizzük 
meg ezeket a neveket utóda-
inknak, mert a bátraké a di-
csőség: Nagy Sándor (elnök), 
Pápai Béla, Nagy Imre, Guba 
Béla, Nagy József, Marosi Béla, 
Guba Sándor, Csáfordi Dénes, 
Varga László, Tömöri Sándor, 
Suba Bálint (elnök), Suba Gá-
bor, Kozma Gergely, Szabó 
Lajos, Hunyadi Imre, Hunya-
di Sándor, Nagy Lajos, Nagy 
János, Nagy István, Polgár 
Sándor, Csúth Sándor, Csúth 
József, Nagy Gábor. 

A 2017-es megemlékezést a 
Mátyás Király Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény nyolcadik osztá-
lyos tanulóinak ünnepi műso-
ra zárta.
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Polgármesteri napló
Egyre hidegebb 

van, visszavonha-
tatlanul rohanunk 
a télbe… Szürkül-
nek, rövidülnek 
a napok, meghit-
tebbé válnak az 
esték, a természet 
is mély álomba 
szenderül. Kicsit 
megpihenhetünk 
a munkás őszt kö-
vetően. A kályha 
melege mellett 
élvezhetjük a sült 
tök és gesztenye 
illatát, egy puha 
pokrócba burko-
lózva egy jó könyv 
igazi lelki felüdü-
lést nyújthat szá-

munkra. Hogy miért jutott 
eszembe november kapcsán 
épp a lélek? Magam is elgon-
dolkodtam rajta…

Mi az oka annak, hogy a 
természet egyre zordabb, a 
lelkünk pedig egyre fénye-
sebb lesz így az év vége felé 
közeledve? Miért van az, hogy 
szeretem a novembert? Az 
első és legfontosabb érvem, 
hogy ilyenkor ünnepeljük csa-
ládunk legfiatalabb és legéde-
sebb tagjának a születésnapját 
– ez a személyes töltöttsége 
a hónapnak. Hogy tovább vi-
gyem a családi vonalat: rögtön 
az első nap, Halottak napja, 
amely jó alkalom arra, hogy 
rég elment családtagjaimmal, 
barátaimmal töltsek egy ki-

csit több időt… Felidézzem az 
arcukat, csukott szemmel is 
érezzem az illatukat, azt, aho-
gyan megsimogattak, s belül, 
valahol ott benn, halljam féltő 
szavukat és még a kacagásu-
kat is. Olyan jó, hogy, amikor 
a mécsesek lángjában meglá-
tom az arcukat, elégedetten 
mosolyognak, talán üzennek 
is, hogy ne féljek az elmúlás-
tól, a haláltól. Eszembe jutnak 
nemzetünk hősei is! Azok, 
akik életüket adták magaszto-
sabb eszmékért, akik bátrak 
voltak és képesek meghalni 
is azért, hogy egy szebb s jobb 
világban élhessünk! 

Nagyon sok híres, magyar 
ember született november-
ben (Erkel, Ady, Babits, Pi-

linszky, Csokonai és még so-
rolhatnám), 2011 óta ekkor 
ünnepeljük anyanyelvünk, és 
mi hajdú-bihariak, megyénk 
napját is. Szakítsunk időt arra, 
hogy hallgassuk Erkel zenéjét, 
olvassunk néhány verset az 
említett költőktől, a Magyar 
Népdal és Népköltészet hetén 
pedig, amely a hónap harma-
dik hete, dúdolgassunk, éne-
kelgessünk!

November végén, András 
napot követően kezdődik az 
Adventi időszak, amikor Jézus 
születését várjuk. Idén decem-
ber 3-ára esik advent első va-
sárnapja. Szeretném, ha minél 
többen velünk tartanának a 
főtéren, ahol meggyújtjuk az 
első gyertyát a város adventi 

koszorúján! Az üzletek persze 
már sokkal hamarabb elkezdik 
áruikkal a karácsonyi vásárlás-
ra való csábítást. Vigyázzunk 
a mértékre, ne hagyjuk, hogy 
egy őrült rohanássá váljon a 
legszebb ünnepünkre való 
készülődés! Kössünk inkább 
saját koszorút, készítsünk dí-
szeket, gyújtsunk illatos gyer-
tyákat és egy csésze finom 
tea mellett elmélkedjünk az 
advent lényegén, várakozzunk 
csendesebben, s igyekezzünk 
megfejteni a Karácsony cso-
dáját – hátha történik valami 
bennünk!

Ménes Andrea
polgármester

Állj mellénk, Európa! Reformációs térkő 
érkezik városunkba

Év elején adták át a buda-
pesti Kálvin téren – a refor-
máció félévezredes jubileu-
mához kapcsolódó – köztéri 
installációt, amely 95 darab, 
betonból készült burkolati 
elem segítségével hirdeti a re-
formáció üzenetét, üzeneteit a 
járókelők számára. A 95 térkő 
Luther Márton 95 tételének 
a szimbóluma, amelyekkel a 
híres egyházfi 1517-ben elin-
dította a reformációt, megvál-
toztatva a kontinens hitéletét, 
szellemi erejét. A térkövek – 
méretük egységesen 50x50x8 
cm, nem emelkednek ki a tér 
síkjából, hanem belesimul-
nak abba –, idézetpárokat 
tartalmaznak egy-egy nagy 
reformátor ősünktől (Luther 
Márton, Kálvin János, Ulrich 
Zwingli), valamint egy-egy 
magyar gondolkodótól. A két 
szöveg (egyetemes és magyar, 
egyházi és világi) együttesen 
fejezi ki a reformáció nem-
zetközi és helyi hatását. Az 
Emlékév végén a kövek örök-
be fogadhatóvá váltak. Öröm-
mel tájékoztatjuk Olvasóinkat, 
hogy a budapesti emlékmű 
egy darabja, jelesül a 45-ös szá-
mú térkő Vámospércsen ke-

rül beépítésre, a Bocskai szo-
bor melletti sétányon. A hely-
színválasztás nem a véletlen 
műve: a 45-ös térkő tartalmaz-
za Bocskai István fejedelem 
szavait: „Hitünknek, lelkiisme-
retünknek és régi törvénye-
inknek szabadságát minden 
aranynál feljebb becsüljük”. A 
felirat francia nyelven a refor-
máció genfi emlékművén is 
olvasható. Bocskai szavai Lu-
ther szavaira rímelnek a tér-
kövön: „A hit tehát a cselekvő, 
s a szeretet a cselekedet”.  A 
térköveket a Kárpát-medence 
minden területéről igényelték 
Pozsonytól Kolozsvárig, Sze-
gedtől Szombathelyig. Kör-
nyékünkön Debrecen mel-
lett Vámospércs járt sikerrel! 
Számunkra, a hajdúk utódai 
számára különösen kedves, 
hogy az egyetlen, a protes-
táns fejedelem által jegyzet 
idézetet tartalmazó emlékkő 
a legkisebb hajdúvárosba ke-
rülhet. Az örökbefogadás kez-
deményezője Ménes Andrea 
polgármester. Az ünnepélyes 
avatásra december 12-én, a 
korponai kiváltságlevél ün-
nepnapján kerülhet sor.



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)
2017. október 31-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 148 732
Czeglédi Andrásné 8349733047 4078 Debrecen Haláp Tanya 309. 93 800
Germán Ferenc 8443091339 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 78 070

Németi Barna 8399344664 4287 Vámospércs Újlétai u. 1. 57 000

Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 1 430 070
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 157 343
Sós János 8332013429 4287 Vámospércs, Temető u. 7/A 55 830
Sós János ifj. 8420813427 4287 Vámospércs, Temető u. 7/A 101 470
Veres Pál 8356543649 4287 Vámospércs Pacsirta u. 12. 100 500

Összesen: 2 833 815

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)
2017. október 31-i állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

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

Dante Shoes Kft. 25432729-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 2 415 417
Mauro Shoes Kft. 24965604-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 1 523 012 
Polifab Elektro Kft. 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 218 700
Polivill Elektro Kft. 24925615-1-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 139 592
Revopart Trade Kft. 
“felszámolás alatt” 24381321-2-09 4287 Vámospércs, Báthorikert 2201/1. 118 884

Sanfer Hungary 
Ker. Kft. 23150120-2-42 4287 Vámospércs, Nagynyíres D. 17. 107 443

Összesen: 4 949 258 

Akik már nincsenek közöttünk:

Kelemen mihályné (Svecz margit)
Szilágyi györgy

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Idősek hónapja a Szolgáltató 
Központban

Az Idősek Világnapja alkalmából október hónapban kö-
szöntöttük lakóinkat és a nappali klub tagjait. A hónap folya-
mán minden héten a hétfői napokon került lebonyolításra 
programsorozatunk, amely során különböző finomságokkal 
igyekeztünk kedveskedni időseinknek. Így sor került pala-
csintasütésre, szalonnasütésre, birkapörkölt valamint lecsó 
készítésére és a kihagyhatatlan sütőtökre.   A kedvező októ-
beri napsütéses napokat kihasználva a főzések az intézmény 
udvarán kerültek megrendezésre. A nappali klub idős tagjai 
tevékenyen kapcsolódtak be a főzésekbe, eközben a moz-
gásukban korlátozott lakóink vidám múltidéző beszélgeté-
sekkel, valamint a várakozás örömeivel töltődhettek fel. A 
főzéseken kívül a helyi óvodás és iskolás gyerekek vidám, 
kedves műsoraikkal látogatták meg időseinket, ami immár 
hagyománnyá vált intézményünkben.   Lakóink hol moso-
lyogva, hol meghatódva nézték a gyerekek szereplését, há-
lásak voltak a sok törődésért. A közös főzéseket valamint a 
gyerekek szereplését fényképekkel igyekeztünk emlékeze-
tessé tenni mindenki számára. Hiszen a szeretet a biztonság 
és állandóság érzése az igazi kulcs, aktiválásuk, motiválásuk 
eléréséhez. Mert élményekre akkor is szükségünk van, ha 
csak töredékére, vagy egyáltalán nem emlékszünk.

Pénzes Zsuzsanna 
Támogató szolgálatvezető

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
közleménye

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-nek fontos törek-
vése a megfelelő vízellátás biztosítása mellett, hogy olyan 
szolgáltatásokat nyújtson, melyek segítségével egyre gyor-
sabbá és hatékonyabbá válik az ügyintézés. Emiatt időről-
időre áttekintjük működésünket és korunk követelményei-
hez igazodva korszerűsítünk. Mivel pedig minden szolgálta-
tásnál előfordulhatnak előre nem várt műszaki problémák, 
így az elvárásoknak megfelelően, most e téren szerettünk 
volna egy gyorsabb, hatékonyabb megoldást kínálni felhasz-
nálóink számára. 

Éppen ezért örömmel számolunk be arról, hogy immár 
az Ön településéről is elérhető minden felhasználónk szá-
mára a 2017. október 1.-től bevezetett új műszaki hibabe-
jelentő rendszerünk. A szolgáltatásunknak köszönhetően 
felhasználóink a műszaki probléma észlelését követően 
azonnal tárcsázhatják ingyenesen hívható 06-80-205-157-es 
telefonszámunkat. A vonal túlsó végén közvetlenül szakem-
bereinkkel beszélhetnek, akik a nap 24 órájában várják a 
műszaki problémákkal kapcsolatos hívásokat. Ráadásul, az 
új rendszer lehetővé teszi, hogy felhasználóink a műszaki 
hiba kapcsán érintett település irányítószámának megadá-
sát követően azonnal az illetékes műszaki ügyintézővel tud-
janak egyeztetni!

Tájékoztatjuk ugyanakkor, hogy a Társaságunkat érintő 
egyéb felhasználói megkereséseket továbbra is várjuk sze-
mélyes, telefonos és internetes ügyintézési lehetőségeinken. 
Központi ügyfélszolgálati e-mail címünk: ugyfelszolgalat.
szolnok@trvzrt.hu. Ügyfeleink hívását telefonos ügyfélszol-
gálatunk (Call Center) fogadja ügyfélfogadási időben (hétfő, 
kedd, csütörtök: 8-16 óra, szerda: 8-20 óra, péntek: 8-14 óra 
között) a 06-40-180-124-es telefonszámon, ahol felkészült 
munkatársaink készséggel nyújtanak továbbra is segítséget 
az ügyintézésben.

Agrárkamarai választások 

Hajdú-Bihar megyében fölényes győzelmet aratott 
a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szö-
vetsége (MAGOSZ), a szavazók 84 %-a adott bizalmat 
a jelenlegi kamarai vezetést adó MAGOSZ-nak és 17 
szövetségesének,  míg a másik jelölő szervezet a Mezőgaz-
dasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének 
(MOSZ)  listájára mindössze a szavazók 16%-a voksolt. Vala-
mennyi megyében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetke-
zetek Szövetsége (Magosz) és 17 együttműködő szervezeté-
nek közös listája győzött, amely a teljes szakmát, a termelést, 
a feldolgozást és a kereskedelmet is képviselte a november 
3-án megtartott agrárkamarai választáson. A választáson 
országosan csaknem félszázezer kamarai tag vett 
részt - négyszer többen, mint az előző kamarai választáson, 
ami 13,21 százalékos részvételi arányt jelent. Az ország 
megyéi közül a legtöbben, 6400-an Hajdú-Bihar megyé-
ben szavaztak, ami 21,1 %-os részvételi arányt jelent. 
Elmondható, hogy néhány kivételtől eltekintve mind a 22 
szavazókörzetben egyenletesen magas, 40-45 %-os részvételi 
arány volt. Ez a kiemelkedően magas részvételi arány vissza-
igazolja, hogy van létjogosultsága a kamarai működés ilyen 
formájának, erős felhatalmazást ad arra, hogy folytassuk a 
megkezdett munkát. A Kamara legfontosabb szerepe, hogy 
a kormány és a gazdálkodók között fenntartsa a folyamatos 
párbeszédet annak érdekében, hogy a lehető legjobb dön-
tések szülessenek. A következő öt évben több, az ágazat 
számára fontos kérdést is napirendre kell tűzni, meg kell 
oldani. Ezek között szerepel többek között az öntözés, ami 
a termésbiztonság egyik sarokköve, a jogi környezet gazdál-
kodóbaráttá tétele, könnyű és egyszerű hozzáférés az uniós 
forrásokhoz, a források elosztása és allokációja és az együtt-
működések erősítése szintén kulcskérdés. A NAK abban ér-
dekelt, hogy az a struktúra, amelynek kiépítését megkezdte, 
tovább fejlődjön és a tagság érdekében hatékonyan működ-
jön. A jövő szempontjából az ágazat számára fontos a stra-
tégiai kérdések megvitatása és azok megtárgyalása, illetve 
előkészítése a választások nyomán felálló grémiumoknak, 
amelyek a legkisebb magyar falutól egészen Brüsszelig a ma-
gyar vidéket képviselik.  

Megállapítható, hogy az ágazatnak a következő húsz évben 
nagyobb kihívásokkal kell szembenéznie minden területen, 
mint az elmúlt évtizedekben. Ennek megfelelően mindenki-
re szükség van. A MOSZ tagságával eddig is korrekt kapcso-
lata volt a NAK-nak és az ő érdekeiket is ugyanúgy képviselni 
fogják. Szabó Sándor a NAK Hajdú-Bihar megyei Szer-
vezet elnöke köszöni  mindenkinek, hogy részt vett 
a választások előkészítésében és lebonyolításában, 
valamint azoknak, akik elmentek szavazni. Hajdú-
Bihar megyében november 24-én lesz az alakuló kül-
döttgyűlés, ahol a megyei tisztségviselőket és az azokat az 
országos küldötteket fogják megválasztani, akik a december 
20-ai alakuló országos küldöttgyűlésen képviselik a megyét.

Osztálytalálkozók

Az 1970-ben végzett 8/A osztály tanulói (Hamecz Sándor 
szervezésével) a Panoráma Étteremben találkoztak 2017. ok-
tóber 14-én. „Nagy meglepetés volt számunkra mindez, hi-
szen alig ismertük meg egymást ennyi év után, de a közös 
emlékek felidézése leküzdötte az 1970 óta eltelt időt” – írta 
Kindris Gáborné tanárnő.

Az 1977-ben végzett nyolcadik évfolyam tanulói (Forróné 
Kathi Ildikó és Nyakas Gáborné szervezésével) a Gaál Kis-
vendéglőben tartották negyvenéves osztálytalálkozójukat. 
„Mindenki nagyon jól érezte magát, s elhatároztuk, hogy 
sűrűbben fogunk találkozni a következő években” – írta 
Kindris Gáborné, egykori osztályfőnök.

Vámospércsi téka

A homoki hajdútelepek sorába tartozó Vámospércs a 
Nyírség népi építkezésével áll rokonságban földrajzi adott-
ságaiból eredően. A településre a nemesi- és jobbágy- vagy 
cselédházak voltak a jellemzőek. A mai napig megmaradt 
néhány kisnemesi ház a város különböző pontjain. Ezek a 
kisnemesi házak stílust teremtettek, patriarchális klassziciz-
must, ami egyszerűsége, arányossága következtében kuriá-
lis stílussá formálódott. Itt emlékezünk meg a házépítéshez 
kapcsolódó, mára már megkopott hiedelemvilágról, szo-
kásokról is. Az épülő falba pénzt tettek azért, hogy jobban 
megálljon, s sokak véleménye szerint azért, hogy ha majd a 
ház lebontásra kerül, a falában talált pénzről meg lehessen 
állapítani építésének időpontját. Amikor a ház elkészült, de 
még nem költöztek bele, sőt a ház földjének rendbetétele, 
falainak kimeszelése is hátra volt, valamilyen állatot – régeb-
ben disznót, birkát, sőt borjút is, később már inkább barom-
fit – vágtak, és annak vérével meghintették a ház földjét. Az 
állatot bent a házban vágták le. A házban megölt állat vala-
milyen részét (szarvát, levágott fülét, körmét, tollát) a ház 
földjében elásták. A közhiedelem szerint ezt annak remé-
nyében tették, hogy a házépítést gyorsan és szerencsésen 
befejezhessék, aztán pedig hogy a ház hosszú ideig álljon és 
a benne lakók egészségben, békességben lakhassák.Debreceni székhelyű 

cég keres vámospércsi 
üzemébe gyártás 

támogató, csomagoló 
munkatársat.

Előny: jogosítvány

Önéletrajzokat a

tamas.szabo@gesz.com

vagy a

4287 Vámospércs, 
Debreceni u 60.

címre küldhetik.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

Kelemen mihályné
sz.: svecz Margit

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak,

akik szeretett halottunk,

Szilágyi györgy

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

részvéttel osztoztak



Kultúrák közötti 
hídavatás

Október 7-én, a 
székelyudvarhelyi Művelő-
dési Központban Hídverő-
díjat vehetett át a városunk-
ban élő és dolgozó Korpa 
Tamás költő, az erdélyi ma-
gyar irodalom magyarorszá-

gi közvetítéséért. „Ha nem is 
tud annyit még fiatal kora mi-
att, mint mértékadó elődei, 
mégis a minket legjobban 
ismerők közé tartozik. Isme-
ri munkáinkat, életünket és 
közérzetünket” – fogalma-
zott Gálfalvi György író, az 
Erdély Magyar Irodalmáért 
Alapítvány kuratóriumának 

tagja. „Nem nehezedik rám 
a díj, sokkal inkább felsza-
badít, azt fogom folytatni, 
amit eddig is csináltam.” – 
köszönte meg az elismerést 
a díjazott. A vámospércsi 
szépíró a díj történetének 
legfiatalabb Hídverője. 

Vámospércsi arcok 
a budapesti Capa 

Központban

Fátyol Viola Capa-
nagydíjas fotóművész pro-
jektösszegző tárlata október 
20. és november 20. között 
tekinthető meg a Robert 
Capa Kortárs Fotográfiai 
Központban a fővárosban. 
A fiatal képzőművész 2013 
óta dolgozott éveken át a 
Vámospércsi Népdalkör 
nőtagjaival, követte fellé-
péseiket, próbáikat, maga 
is a népdalkör tagjává vált. 
A három év alatt formáló-
dó, dokumentarista hagyo-
mányokból építkező fotó-
sorozat, a kórus tagjainak 
mindennapjait megörökítő 
képek fokozatosan bővül-
tek az újabb elemekkel. A 
népdalkörrel való együtt-
működés közösségi alko-
tást eredményezett, mely 
egyszerre emlékeztethet a 
csoportokban rejlő erőre és 
arra, hogy az éneklés cselek-
véssora feledteti a bánatot 
és megnyugvó örömmel tölt 
el. A kiállítás eddig is Euró-
pa több nívós kiállítóterébe 
jutott el, nagy jövőt jósolha-
tunk neki.

Üdvözletünket küldjük

November elseje talán az 
egyetlen nap, amikor a teme-
tők enyhet adó, fájdalomtól 
átitatott, mégis békét és meg-
nyugvást sugárzó kertjeiben 
többen vannak az élők, mint 
a holtak. Gyertyát gyújtunk, 
mécsesekkel, virágdíszek-
kel ékesítjük elhunyt sze-
retteink nyughelyeit, akik 
összehozzák az országban, 
sőt a világban szétszóródott 
családtagjaikat a temetőza-
rándoklatok idején. Idősek 
és középkorúak, babakocsit 
toló fiatal házasok róják az 
emlékezés útjait az örökzöl-
dek és a lombhullató őszi fák 
alatt. Emlékezni egyet jelent 
azzal, hogy megpróbáljuk 
megérteni szeretteink, ba-
rátaink, rokonaink életének 

értelmét és célját, bennünk 
is élő erőfeszítéseiket. Em-
lékezni azt is jelenti, hogy 
évről évre nő az elhunytakat 
fedő homály. Sosem látott ük-
szülők sírjánál világít a láng. 
Tavaly óta azokért is éghet a 
mécses a vámospércsi köz-
temetőben felállított kopja-
fa alatt, akiknek nyughelyét 
nem jelöli saját fejfa, mert 
családjuktól több ezer kilo-
méterre áldozták életüket a 
hazájukért. Minden évben 
elindul a temetői járat ezen 
a napon (felszállunk a Ma-
lom utcán, vasútállomáson, 
Hajnal utcán, a katolikus 
templom előtt, a városházá-
nál) az ökumenikus isten-
tiszteletre. Idén is, jövőre is. 
Emlékük legyen áldott.

Halottainkra 
emlékeztünk

2017-ben „Vámospércs 
Kiemelkedő Vállalkozója 
Díj”-ban Papp János aszta-
losmester részesült. Az út-
nak indító szülőföldről, a 
faművesség szeretetéről, a 
közösség megtartó erejéről 
kérdeztük.

Vámospércsi Hírek: Ha 
jól tudom, János tősgyöke-
res vámospércsi, és jelenleg 
is itt él családjával. Mi az az 
első három szó, ami eszébe 
jut Vámospércsről, és miért 
ezek? 

Papp János: Igen én 
vámospércsi születésű va-
gyok, 1971.02.28-án szü-
lettem. Öt testvéremmel 
és a szüleimmel laktunk 
Vámospércs külterületén, 
boldogan (mint a mesében), 
kezdhetnénk így is a törté-
netet. Hogy mi jut eszembe 
Vámospércsről? Szülővá-
rosom: az a hely, ami lehe-
tőséget adott nekem, hogy 
olyan emberek között éljek, 
akik tisztelik és segítik azo-
kat a nehezebb körülmények 
között élő embereket, aki-
ken látszik, hogy szeretné-
nek továbblépni, változtatni 
az életszínvonalukon, mert 
én magamon tapasztalva tu-
dom, hogy segítség nélkül 
nem megy. Központ: ahol 
körülnézve úgy látom, hogy 
elég jó fekvésű és fejlődő 
város. Sok olyan vállalkozás 
és üzlet van, ami kiszolgálja 
a helyiek igényeit. Lehető-
ség: úgy érzékelem, hogy aki 
akar dolgozni, az lehetőséget 
talál arra, hogy a társadalom 
hasznos tagja legyen.

Vámospércsi Hírek: 
Miután elvégezte a helyi ál-
talános iskolát a debreceni 
109-es Szakmunkásképző 
Iskolában folytatta tanul-
mányait. Miért választotta 

az asztalos pályát? Volt erős 
példa a családban, ami/aki 
mutatta az utat? 

Papp János: Még az 
1990-es években nem volt 
olyan sok lehetőség, mint 
napjainkban. Általános isko-
lai tanulmányaim érdekesen 
alakultak: az ellenőrzőben 
nekem valószínűleg úgy lett 
meg a kettes, hogy annak ide-
jén nem voltak olyan simák 
az iskolapadok fedelei, töre-
dezettek voltak, és amikor ír-
ták az ellenőrzőbe az egyest, 
akkor valószínűleg a toll 
megcsúszott egy ilyen gör-
csön és kettesnek látszott. A 
családban nem volt semmi 
ismeretségem az asztalos-
sággal, édesapám traktoros 
volt, akit gyerekkoromban 
elvesztettem. Édesanyám, 
ő még él, mezőgazdasági 
munkásként dolgozott. Így 
hát csak véletlenszerűen, 
a tanítók véleményére ha-
gyatkozva írtuk be a felvé-
teli lapra az asztalos szakot, 
ahová felvettek. Ott már si-
mák voltak a padok, jelesre 
vizsgáztam. Tanulmányaim 
után sokfelé dolgoztam, az 
utcai újságárustó kezdve 
a mezőgazdaságon keresz-
tül a minisztériumban való 
sofőrködésig, végül vissza-
tértem az asztaloskodáshoz.

Vámospércsi Hírek: 
Azt mondják, hogy a fával 
való bánás egész embert 
kíván, olyan mintha „élő 
anyaggal”, eleven matériá-
val dolgozna az ember. Nagy 
odafigyelést igényel, ugyan-
akkor érzelemteljes viszonyt 
is feltételez. Ön, ha ránéz 
egy fára, már látja benne az 
alkotást? Mik a fő asztalosi 
alapelvei?

Papp János: Nekem tanu-
ló koromban is azt mondták, 
hogy amíg az asztalos, vagy 

bármilyen szakmáról beszé-
lünk, ránéz egy alapanyag-
ra és belenéz a semmibe és 
maga előtt látja, majd térben 
el tudja képzelni, hogy mi 
lesz belőle, akkor meg tudja 
csinálni. Szokták is kérdez-
ni, amikor odamegyek va-
lahová munkát felmérni és 
még nincs ott semmi csak 
az üres tér,  beszélgetünk és 
én már látom magam előtt 
az elképzelést. Mit nézek? 
Azt a bútort. Sokan azzal a 
mondattal lépnek be a mű-
helybe, hogy milyen por 
van, ez koszos, holott az asz-
talos akkor dolgozik száraz 
anyagból, amikor por van a 
műhelyében!

Vámospércsi Hírek: Mi-
lyen jellegű tárgyakat szeret 
leginkább készíteni? Van-e 
védjegye, specialitása, ami 
egyedíti, felismerhetővé te-
szi a keze munkáját?

Papp János: A szerszám 
és a gépek felszereltségéhez 
képest inkább egyedi dolgo-
kat, tárgyakat készítek. Aki 
jártas ebben a szakmában, 
tudja: lehet úgy is csinálni, 
hogy van egy fúrógép meg 
egy csavarhúzó és gyártják 
a bútorokat. És lehet úgy-
is, hogy több milliós gépek 
állnak rendelkezésre, amik-
nek persze ki kell termelni 
az árát. Én a kettő között 
érzem magam. A tömör fá-
ból készült termékek igénye 
hanyatlóban van, inkább 
préselt lapokból készült 
tárgyak örvendenek nép-
szerűségnek. Ezeket, mivel 
nagyon sok asztalos tudást 
nem igényelnek, sokan csi-
nálják. Megpróbáltam én is 
olyan egyedi dolgokat készí-
teni, amiket mások általában 
nem csinálnak, de rá kellet 
jönnöm, hogy szép-szép, de 
sajnos nincs rá kereslet, úgy-

hogy megmaradt hobbinak.
Vámospércsi Hírek: Fia, 

Papp Dávid idén kiérdemel-
te a Szakma Mestere orszá-
gos első díját, szintén aszta-
los szakmában. Ezek szerint 
folytatja az Ön által megkez-
dett utat. Vannak már közös 
munkáik? Asztalosdinasztia 
van kialakulóban?

Papp János: Nagyon örü-
lök, hogy elnyerte ezt a díjat. 
Róla el lehet mondani, hogy 
igazán akarta, sok munkával 
és kitartással. Dávid is egy 
olyan ember, aki nem szeret 
tétlenül ülni, néha engem 
ösztönöz, hogy menjünk 
és csináljunk valamit. Most 
érettségire készül, annak 
megszerzése után valószínű-
leg folytatni fogja a szakmát. 
Elég sokat dolgozunk közö-
sen, de már egyedi munkáit 
is láthatta a nagyközönség

Vámospércsi Hírek: 
Papp János aktívan részt 
vesz a vámospércsi közösség 

életében, számos városi in-
tézményt segít munkájával, 
tárgyi adományokkal, népi 
játékokkal. Mesélne ezekről 
a felajánlásairól? 

Papp János: Amint a be-
szélgetés elején utaltam rá, 
én is nehéz körülmények 
között nőttem fel, de boldo-
gan! Hála Istennek, voltak 
olyan emberek, akik sokat 
segítettek és dolgoztak azon, 
hogy erőt adjanak és példát 
mutassanak nekem, van kiút, 
köszönöm nekik! Azt látom, 
hogy rajtam kívül is nagyon 
sok olyan ember van –  pél-
dául pedagógusok, óvónők, 
szociális dolgozók – akik 
ugyanígy segítenek mint én. 
Csak ők nem mondhatják 
azt például, hogy: figyeljen 
asszonyom, ezzel a gyerekkel 
többet kell foglalkozni, mert 
gyengébb képességű, vagy: 
az idős néni nyűgösebb, 
mint a többi, és én ezért 
több pénzt kérek. Csak egy 

példát említek: ezek az em-
berek a karácsonyi műsorok-
nál is nagyon sok energiát, 
odaadást, időt áldoznak arra, 
hogy színvonalas produkci-
ót hozzanak létre, félretéve, 
hogy nehezen tanuló gyere-
kek állnak színpadra vagy 
sem. Biztosan jól esik nekik, 
hogy a más gyereke tanításá-
nak fáradozása közben vala-
ki odamegy és csak egy kicsi 
kis terhet levesz a vállukról, 
azzal hogy díszleteket vagy 
apró dolgokat készít, amíg 
ők a gyerekekkel fáradoztak. 
Ezzel egy kicsit vissza tudok 
adni a közösségnek, ami 
pártfogásába vett. Ezúttal 
is szeretném megköszönni 
a díjat, amiből átnyújtanék 
egy-egy kis darabot ezek-
nek az embereknek is, akik 
hasonlóan gondolkodnak. 
Örülnék neki, ha közülük is 
sokan ott állnának a követ-
kező díj átadóján.

Amikor ránézek az anyagra, már látom magam előtt,
hogy mi lesz belőle
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Október 22-én és 23-án 
rendezték meg a XIX. Nem-
zetközi Dr. Kardos Albert 
vers- és prózamondó ver-
senyt Debrecenben. A 2017-
es rendezvény nem csak a 
névadó Dr. Kardos Albert-
nek, az irodalmárnak, pe-
dagógusnak, nyelvésznek, 
legismertebb Csokonai-ku-
tatónak, hanem a 100 éve 
született Szabó Magdának is 
emléket kívánt állítani, aki 
hosszú időn keresztül a zsű-
ri elnöke is volt. A versenyt 5 
kategóriában hirdette meg a 
Debreceni Zsidó Hitközség: 
az 51 induló a szépkorú, 
felnőtt, gyermek, ifjúsági 
és énekelt vers szekciók-
ban mérethette meg magát. 
Örömmel és büszkeséggel 
számolhatunk be arról Ol-
vasóinknak, hogy a Fintorgó 
Gyermekszínjátszó Csoport 
több tagja kiemelkedő ered-
ményt ért el a versenyen, 
öregbítve városunk hírne-
vét: Petruska Kristóf első, 
Plavecz Kincső második 
helyezésnek örülhetett, kü-
löndíjban részesült Plavecz 
Zoé, Szabó Bence, Szilágyi 
Ádám, Szilágyi Zsombor. A 
zsűri felnőtt kategóriában 
Polgárné Nagy Elvira kép-
viselőasszonyt, valamint 
Somogyi László Gábort (a 
színjátszó-csoport vezetőjét, 
felkészítő tanárt) jutalmazta 
különdíjjal. „A vers legyen 
veletek”!

Újabb siker a Fintorgó színjátszóitól

Október 28-án csordultig 
telt népdalokkal, népdalokat 
éneklő csoportok és szólis-
ták lámpalázával, a beéneklés 
könnyedségével, majd a szín-
padra állás izgalmával a Műve-
lődési Ház és Könyvtár szín-
házterme! Vámospércsen 
rendezték meg ugyanis a 
KÓTA (vagyis a Magyar Kó-
rusok, Zenekarok és Népze-
nei Együttesek Szövetsége) 
minősítő találkozóját, így ide-
iglenesen a könyvtárterem, 
az olvasó, az emeleti irodák 
és a galéria a debreceni, csa-
pókerti, fülöpi, létavértesi, 
nyíradonyi, tiszacsegei, 
tállyai és vámospércsi cso-
portok főhadiszállásává vál-
tozott. A KÓTA meghatáro-
zott szempontok alapján már 

több évtizede értékeli a nép-
dalkörök, énekes és hangsze-
res szólisták munkáját. Az ok-
tóber végi minősítőn a zsűri 
tagjai – Bárdos Ildikó, nép-
dalénekes, a Zeneakadémia 
tanára; Juhász Erika népdal-
énekes, a Nyíregyházi Egye-
tem tanára és Széles András 
citeraművész – számunkra 
igazán imponáló eredmény-
ről döntöttek. A tavaly fenn-
állásának negyvenedik évét 
ünneplő Vámospércsi Nép-
dalkör elnyerte a legmaga-
sabb országos minősítést, 
ezzel Aranypáva-díjban része-
sült. Az évtizedek munkájá-
nak eredménye beért! Hálás 
köszönettel tartozunk Szabó 
Mihályné csoportvezetőnek 
az eredményes és lelkiisme-

retes felkészítésért, valamint 
Szabó Mariannak és Tóth 
Gyulának segítségükért! Az 
eseményen Somogyi László 
Gábor – a Vámospércsi Nép-
dalkör oszlopos tagja – duplá-
zott, hiszen szólóénekesként 
országos arany minősítésben 
részesült. A minősítő elején 
Polgárné Nagy Elvira kép-
viselőasszony üdvözölte a 
megjelenteket, értékelő zár-
szót Ménes Andrea polgár-
mesterasszony mondott. A 
rendezvény az NMI Művelő-
dési Intézet szervezésében 
valósult meg, a lebonyolítás-
ban oroszlánrészt vállaltak a 
Művelődési Ház és Könyvtár 
dolgozói. Felszállott az Arany-
páva Vámospércs legmaga-
sabb pontjára!

Felszállott az Aranypáva! – eredményes 
minősítőn vagyunk túl!

Az ember, legyen a bio-
lógiai órája szerint tizenhat 
éves vagy hetvenkettő, cso-
dákra szomjazik. Olyan fiatal 
mindenki, mint a reményei, 
és olyan öreg, mint a két-
ségei. Aki idős, még nem 
öreg! Ennek a három mon-
datnak a szellemében aktív 
idősek sokasága töltötte 
meg október 13-án, péntek 
délután a Művelődési Ház 
színháztermét. A feldíszített 
enteriőrben hosszú, fehér 
abrosszal lefedett asztalok 
hamar megteltek ismerő-
sökkel, szomszédokkal, ro-
konokkal és barátokkal. „A 

város évek óta megrendezi 
az Idősek napi ünnepségét – 
nyitotta meg a rendezvényt 
Ménes Andrea polgármes-
ter – ezzel is tisztelegve a 
körünkben élő szépkorúak 
előtt, akik évtizedeken ke-
resztül, áldozatok árán tevé-
kenykedtek saját családjuk, 
településük és országuk 
boldogulásának érdekében. 
És akik most is – szülőként, 
nagyszülőként – családjuk 
legjobb, gondoskodó pártfo-
gói, motorjai, tágabb közös-
ségüknek pedig megbecsült 
tagjai”. A hangulatra nem le-
hetett panasz: Karacs Zsófia 

verssel, a Fintorgó Gyermek-
színjátszó Csoport pedig 
Fazekas Mihály örök klasszi-
kusának, a Lúdas Matyinak 
a humorgazdag előadásával 
szórakoztatta a megjelente-
ket. A hab a tortán Liszter 
Sándor örökzöldeket és 
mulatós melódiákat felvo-
nultató zenés produkciója, 
valamint az énekest kísérő 
Vadrózsák tánca volt (a kö-
zönség soraiból többen is 
táncra perdültek). Ménes 
Andrea polgármester idén 
is külön, név szerint köszön-
tötte a kerek születésnapju-
kat ünneplő városlakókat.

Aki idős, még nem öreg!

Papp-Für János költő és 
Ványai Anita énekes, a Másik 
Oldal zenekar frontemberei 
tartottak rendhagyó iroda-
lomórát városunkban a teljes 
első és második évfolyam-
nak, október 27-én, az őszi 
vakációt megelőző utolsó ta-
nításai napon. Az afféle őszi 
szünetre ráhangoló, közös 

énekléssel egybekötött talál-
kozón Papp-Für János alapo-
san próbára tette érdeklődő 
és fogékony hallgatóságát 
rímes találós kérdésekkel, 
ritmus- és szókincsfejlesztő 
játékokkal. A szerzőnek 2016-
ban látott napvilágot Akik 
gyerekek maradnak című, 
oktatási segédanyagként – 

minisztériumi támogatással 
– az ország összes, értelmileg 
akadályoztatott gyerekekkel 
foglalkozó iskolájába eljut-
tatott verses-játékos fejlesz-
tőkönyve. Aznap délután 
Korpa Tamás moderálásával 
felnőtt célközönségnek szó-
ló író-olvasó találkozóra is 
sor került.

120 gyermeknek zenélt a Másik Oldal

A Debrecen-Vámospércs 
kettős székhelyű Kyo Hun-
gária SE növendékei nagy 
sikerrel vettek részt az októ-
ber 21-én, a pestszentimrei 
Sportkastélyban rendezett 
XX. Bushido Kupán. A Ma-
gyar Bajnokságon összesen 
57 klub 400 versenyzője 
lépett küzdőtérre – tudtuk 

meg Tokaji Norbert edző-
től –, a Kyo Hungária SE 12 
főt delegált. A vámospércsi 
karatékák nem hogy nem 
vallottak szégyent, hanem 
egyenesen felküzdötték 
magukat a dobogó mind a 
három fokára. Vórincsák 
Vivien és Zahonyai Nikolett 
első, Törő Vanda és Forgács 

Dávid második, Jernyei Niko-
lett harmadik helyet ért el. A 
vámospércsi különítményt 
erősítette még Zahonyai 
Bernadett és Bacskai Bence. 
Ahogy a japának mondják: 
„Arigato gozai mashita!” – 
vagyis magyarul: nagyon kö-
szönjük!

A jövő fekete öves karatésai


