
Talán nem túlzás a címadó 
örömteli felkiáltás, ha számba 
vesszük a Hajdú Napokhoz kap-
csolódó tényeket. A város legje-
lentősebb közösségi eseménye 
hosszú évek munkájának kö-
szönhetően helyi városnapok-
ból kistérségi fesztivállá, majd 
megyei program-mágnessé vált, 
idén pedig országos médiaér-
deklődést vívott ki magának. A 
háromnapos rendezvényfolyam-
ról több ízben jelentkezett be az 
M5 kulturális televízió és az M1 
hírtelevízió, valamint az idegen 
nyelvű kulturális programajánló-
ban angol, német, orosz és kínai 
nyelveken is tudomást szerezhet-
tek a legkisebb hajdúvárosban 
történtekről az emberek, a me-
gyei médiumok (a Debrecen TV, 
a Hajdú-bihari Napló, a Dehir) 
pedig folyamatos tudósításokkal 
követték a Hajdú Napokat. „Átüt-
ni egy falat, felkelteni az érdek-
lődést, szintet lépni, egy nagy 
programcsomagban láthatóvá 

tenni, hogy mik vagyunk, és mit 
tudunk létrehívni – ezek a célok 
mozgattak meg minket.” – fogal-
mazta meg Ménes Andrea pol-
gármester. Szerencsés és sikeres 
az a kezdeményezés, ami több 
pólust képes integrálni saját ma-
gába, úgy, hogy mindvégig saját-
ja a patrióta felelősségvállalás, a 
hagyományokban való jártasság. 
Három nap, három önálló, még-
is egymásra épülő programlánc. 
Vegyük tételesen a Hajdú Napok 
hívószavait! Első nap: természet-
szeretet & új honfoglalás. Július 
5-én első ízben került megren-
dezésre a Hajdú Portya teljesít-
ménytúra, amin mintegy 120 tú-
rázó, túrakísérő, diákmunkás és 
szervező vett részt. A túra nyom-
ban nemzetközivé vált: Románi-
ából és Ukrajnából is érkeztek 
résztvevők; az amatőrök mellett 
profi debreceni futók és nordic 
wolkingos gyaloglók is delegál-
ták magukat; nagyra nyílt a gene-
rációs olló: a legfiatalabb induló 

8 éves, a legidősebb 76 éves volt; 
az indulók között találhattunk 
képzőművészeket, történészt, 
sportolókat, informatika profesz-
szort, pedagógusokat és sok-sok 
vámospércsi fiatalt. A Hajdú Por-
tya marketingértékét nagyban 
növelte az a 10x10 méteres, „A 
világ legnagyobb túrabakancsa” 
névre keresztelt köztéri instal-
láció, amit a résztvevők és az 
érdeklődők közösen állítottak 
elő a túra napján. A kifeszített 
bakancs-sziluettben mindenki 
elhelyezhette a saját lába nyo-
mát – képletesen és konkrétan 
egyaránt. A rengeteg színes 
lépést szimbolizáló cipőnyom 
saját városunk és településha-
tárunk bejárását is kifejezheti. 
A túra végeztével a sportpálya 
mellett felállított kisszínpadot 
a helyi és környékbeli amatőr 
csoportok vették birtokukba. 
Miközben Joussef Jbeli zumbát 
vezényelt, már feszülten készül-
tek a nyíracsádi és vámospércsi 

népdalkörösök, a Bíborkadarka 
néptánccsoport, a hip-hop tán-
cosok és mazsorettek. A nagy-
színpad és a kisszínpad között 
felállított forgatagban egyként 
keveredtek a finom illatok és a 
dodzsemből szivárgó kiáltások. 
Habár nem volt a hivatalos prog-
ram része, rengetegen voltak 
kíváncsiak a Nemzeti Lovas Szín-
ház mintegy négyórás szabadtéri 
főpróbájára. Ekkor testközelből 
láthattuk azokat a kulisszatitko-
kat, trükköket, végtelen türelem-
mel és sziporkázó tehetséggel 
begyakorolt jeleneteket, amiket 
napnyugta után, immár egy tör-
ténetként – a Honfoglalásként 
– elbeszélve több ezer ember 
várt lélegzetvisszafojtva. Ugyanis 
egy szalmaszálat sem lehetett le-
ejteni annyian voltak kíváncsiak 
az ingyenesen megtekinthető 
szuperprodukcióra. Megdobog-
tatta a Hajdú szíveket a nagy ér-
zelmeket és nemes küzdelmeket 
színre vivő előadás, több percen 

keresztül szólt 
a vastaps az éj-
szaka mélyén. 
Vámospércs 
ismét olyan 
egyediséget 
tudott felmu-
tatni, ami a tér-
ségben szokat-
lan: a Nemzeti 
Lovas Színház 
k ö r n y é k ü n -
kön először 
lépett fel, és 
szerencsére – 
immáron tud-
ható – nem is 
utoljára. 

A második nap hívószavai: 
hűség és „Az légy, aki vagy”! Dél-
előtt ünneplőbe öltözött embe-
rek töltötték meg a Művelődési 
Ház és Könyvtár színháztermét: 
jár a tisztelet azoknak, akik 
Vámospércs Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete döntésé-
nek értelmében városi díjakban 
részesülhettek. Ők azok, akik 
különböző területeken (okta-
tás, egészségügy, sport, kultúra, 
közművelődés, innováció) át-
lagfeletti eredményeket értek el; 
eredményeikkel, közösséghez 
való példaértékű viszonyulásuk-
kal pedig hozzájárultak ahhoz, 
hogy Vámospércs sikeresebb, is-
mertebb, élhetőbb, szerethetőbb 
település legyen. „Az életműnek 
titkát megfejteni, fejtegetni sok-
féle módon lehet, és kell is. A mai 
elismerések arra adnak lehető-
séget, hogy odafigyeljünk egy 
olyan összefüggésre, mely min-
den megérdemelt díjnak, kitün-
tetésnek sajátja kell, hogy legyen, 
s amely összefüggést Bocskai 
István életműve is közvetít. És 
ez nem más, mint a személyiség 
és az alkotás egysége. Az élet és a 
mű együtt az életmű. Az ember 
és a teljesítmény. Önök: művé-
szek, tanárok, sportolók, köz-
szolgák, iparosok, vagy csak egy-
szerű önzetlen emberek, akik 
makacs szeretettel szolgálják a 
városukat. Mert a haza, az otthon 
nem csak jelképeink, földrajzi, 
történelmi és művészeti tájaink 
összessége, nemcsak kulturális 
örökségünk csarnoka, nem mú-
zeum, nem képeskönyv, hanem 
a haza mi vagyunk, így együtt. 
És amikor a hazánkat, benne a 

városunkat, önzetlenül szeret-
jük, akkor egyben családunkat, 
hozzátartozóinkat, honfitársain-
kat szolgáljuk határon innen és 
túl.” – fogalmazott ünnepi be-
szédében Ménes Andrea polgár-
mester. Ör ven de tes, hogy 2019-
ben a város Képviselő-testülete 
bővítette az elismeréseket, a 
„Vámospércs Közszolgálatáért 
Díj” megalapításával olyan sze-
mélyiségek munkájára irányítva 
a figyelmet, akiknek a zavartalan 
és akadálymentes önkormányza-
ti vagy állami munka nyugszik 
a vállaikon. Méltatások, életrajzi 
kisfilmek, meglepetésvendégek, 
meglepetésprodukciók, büszke 
hozzátartozók, hajdú öntudat 
egy egyre kiüresedettebbé váló 
Európában… A joggal magasztos 
pillanatok a Sportpályán önfe-
ledt örömzenébe csaptak át! Az 
idei Hajdú Napok koncertfellé-
pőinek köszönhetően – Lagzi 
Lajcsi, Charlie, Republic, Dolly 
és a Dolly Plusssz – nemzedékek 
találhattak egymásra. „Nézz az 
ég felé” – énekelte Charlie, és aki 
tekintetét az égboltra vetette, 
örömmel nyugtázhatta: az égiek 
is kegyesek, szikrázó napsütés, 
igazi szabadtéri programnap 
a mai. A Republic együttes rá-
adásul olyan, többszörösen visz-
szatapsolt nagykoncertet adott, 
ami az ország bármelyik aréná-
jában megállta volna a helyét. 
Poptűzíjáték és nem csak az…

(folytatás a következő
oldalon)

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

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

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

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

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

básszal és fejes salátával. Jó
étvágyat kívánunk!

E.          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tasó László államtitkár

Ezen a nyáron sem lesz éhes gyerek 
Vámospércsen

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

vámospércsi gyereknek a nyári szünetben
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Polgármesteri napló

Utak – az emberiség törté-
netének kezdetétől fogva a gaz-
dasági és kulturális vérkeringés, 
körforgás letéteményesei. Lehe-
tővé vált általuk a földrajzi tá-
volságok legyőzése, a viszonylag 
gyors kereskedelem, árucsere, a 
munkahelyteremtés; felpezsdült 
a gazdaság, amivel együtt járt 
egyre több település és társadal-
mi réteg felemelkedése. Öröm-
mel summázhatjuk: sokévnyi re-
ménytelen küzdelem és politikai 
ígérgetés után idén végre elin-
dult városunk és járásunk egyik 
legfontosabb közlekedési egysé-
gének, a 48-as számú főútnak a 
teljes körű felújítása! A város bel-
területi szakaszain folyamatos a 
beruházás, és amit eddig látunk, 
bizakodással tölthet el minket! 
Hiszem, hogy az infrastruktúra 
kiépítése, óvása és fejlesztése 
az egyik legfontosabb civilizá-

ciós érték. Bizton-
ságot, gyorsaságot, 
versenyképességet 
és nem utolsósor-
ban rendezettséget 
jelent és közvetít. 

Vámospércsen 
az út-kérdés nem-
csak közlekedés-
technikai, hanem 
komoly vitákat 
kiváltó közérzeti 
és közéleti kérdés 
is. Gondoljuk hát 
át, mi lehet az oka, 
hogy városunk az 
utak állapotának 
terén valóban lema-
radással küzd a kör-
nyező települések 

viszonylatában is.
A 20. század utolsó harmadá-

ban a legtöbb helyen (megye-
székhelyeken, regionális köz-
pontokban, majd szép sorban a 
kisebb városokban, nagyközsé-
gekben) is végbement a szilárd 
útburkolatok és a komplett jár-
darendszerek kiépítése. Vannak 
szubjektív és objektív okai an-
nak, hogy Vámospércsen mind-
ez nem ilyen ütemben és inten-
zitással történt, és ma, 2019-ben 
is jelentős földút-hálózatunk van 
és infrastrukturális elmaradott-
ságok miatt pironkodhatunk. 
Objektív okok között említhet-
jük az átlagostól eltérő, zegzugos 
településszerkezetet, a számos 
helyen át nem gondolt útrend-
szert, a gondatlan építkezéseket, 
a csapadékvíz elvezetésének 
tervezetlenségét. Ezeket a szar-
vashibákat csak tetőzték a rend-
szerváltás előtti és utáni évtize-

dek nemtörődömségei, pedig 
ekkor, amikor nagy és jelentős 
források álltak rendelkezésre 
és az ország útépítés lázában 
égett, könnyebben lehetett vol-
na orvosolni e rossz örökséget. 
Most, amikor a kormányzat és 
az Európai Unió szinte kizáró-
lagosan útfelújításra (és nem 
belterületi útépítésre) biztosít 
pályázatokat, hiszen az ország 
óriási hányadán, településmé-
rettől függetlenül már rég ki-
épült szilárd aszfaltburkolat van, 
nagyon nehéz egyről a kettőre 
jutni. Az Európai Uniós roppant 
szigorú útépítési szabályozások 
pedig bár a jó célt és biztonsá-
gos-komfortos közlekedést szol-
gálják, nehéz őket alkalmazni 
olyan földrajzi és beépítettségi 
viszonyok között, mint amelyek 
a Vörösmarty utcán vagy éppen 
az Irinyi utcán vannak… A város 
képviselő-testülete a 2006-os vá-
lasztásokat követően hozzálátott 
infrastrukturális elmaradásának 
felszámolásához. Elsőként a 
szennyvízhálózat és szennyvíz-
tisztító megépítéséhez, amely 
befejezését követően láthattunk 
csak hozzá, az iparűzési adókból 
származó bevételeink terhére, 
hogy megkezdjük hosszú távú 
harcunkat az aszfaltútért és a 
korszerű járdarendszerért. Ezen 
felül nem volt olyan pályázat 
(Uniós, Belügyminisztériumi, 
TOP-os), amit ne pályáztunk és 
ne nyertünk volna meg: a Tán-
csics utca, Iskola utca, Hajnal 
utca aszfaltfelújítása erre jó pél-
da, a két tucatnál is több útsta-
bilizációs erőfeszítésünket sem 
ajándékba kaptuk…, annak kö-

vetkezményeit pedig, hogy teljes 
egészében megújul a belváros a 
48-as számú főút felújítása által, 
még fel sem tudjuk fogni. Egy 
pillanat erejéig pörgessük vissza 
az idő kerekét. 2005-ben a Haj-
dú-Bihar Megyei Közgyűlés elké-
szítette a közlekedésfejlesztési 
koncepcióját, amelyben megje-
lölte azoknak a főútvonalaknak a 
listáját, amelyeket a 2007 és 2013 
közötti Európa Uniós ciklusban 
szeretne korszerűsíteni. Ezen a 
listán választókerületünk két leg-
fontosabb közlekedési útvonala 
– a 471-es és a 48-as főút is sze-
repelt. Érdekes módon, a 2006-
os országgyűlési választásokat 
követően (amikor Tasó László 
legyőzte a regnáló Juhászné Lé-
vai Katalin MSZP-s országgyűlési 
képviselőt) felülvizsgálták ezt 
a koncepciót, majd Juhászné 
közgyűlés elnökeként kihúzat-
ta városunkat átszelő főútvonal 
rehabilitációját, több mint egy 
évtizedre visszavetve térségünk 
gazdasági fejlődését is! Nem 
is tudom, honnan merít ezek 
után erkölcsi alapot ahhoz, hogy 
Vámospércset elmaradott tele-
pülésként jellemezze, s nyugodt 
lelkiismerettel autókázzon az 
immár felújított útszakaszokon. 
Neki köszönhetően hosszú évek-
re elodázódott a projekt, ami 
hála a FIDESZ kormánynak és 
Tasó László óriási lobbierejének, 
mára megvalósulni látszik.

Bizonyára sokan tapasztalták 
saját bőrükön is, hogy mennyit 
drágult az építőipar pár év lefor-
gása alatt. Ebből az is következik, 
hogy például a 2016-ban beadott 
pályázatok költségvetése tartha-

tatlan 2019-ben vagy 2020-ban. 
Az elnyert projektekhez ren-
geteg saját többletforrást kell 
biztosítanunk. Ennek ellenére 
a gondos gazdálkodásunknak 
köszönhetően több mint 100 
millió forintot tettünk félre utak 
stabilizációjára. Amikor a képvi-
selő-testület azt mérlegelte, hogy 
az útfelújításra felhalmozott 
saját forrásaiból hozzávetőlege-
sen 2 földút aszfaltúttá fejlesz-
tését végzi el, vagy alacsonyabb 
műszaki tartalommal, 12 utca 
útalappal való korszerűsítése 
mellett teszi le a voksát, nem volt 
kérdés, hogy több utca problé-
máját szeretnénk megoldani, 
még ha alacsonyabb műszaki 
tartalommal is, hisz ennek kö-
szönhetően több lakos életét 
tehetjük kényelmesebbé. A be-
ruházás jelenleg is tart, nem ért 
még véget, az eredményt műsza-
ki ellenőr kontrollálja. A munká-
latok elvégzése közben többször 
szembesültünk a csapadékelve-
zetés akut, évtizedekre visszame-
nő problémájával, amely az idén 
nyáron tapasztalható szélsőséges 
esőzések alkalmával több helyen 
feladta a leckét! Sajnálom, hogy 
egyesek a jogos lakossági elége-
detlenséget kisstílű módon sa-
ját politikai haszonszerzésükre 
használták, s használják fel! Pe-
dig nekik, a város megválasztott 
képviselőiként tökéletesen tisz-
tában kellene lenniük a jogszabá-
lyozásokkal, törvényi előírások-
kal, pályázati lehetőségekkel, és 
elsősorban a város adottságival. 
Az, hogy valakik szakértőként 
lépnek fel, manipulálnak, miköz-
ben szavaiknak nincs fedezete, 

hitele, a városban láthatatlanok 
(mert nem itt élnek vagy nem itt 
dolgoznak, s a testületi ülésektől 
is hónapok óta sorozatosan tá-
vol maradnak), hogy helyesírási 
hibáktól hemzsegő, az éj leple 
alatt postaládákba csempészett 
röplapokkal kommunikálnak – 
a vicc kategóriája. Kíváncsi vol-
nék arra, hogy az egyik hatalom-
éhes szószóló (aki magát sikeres 
vállalkozóként határozza meg) 
által a város kasszájába befize-
tett iparűzési adó összegéből fel 
lehetne-e építeni egy, azaz egy 
méternyi aszfaltutat is akár…

Továbbra is nagyon hosszú 
„út” áll előttünk a jó útért. De hi-
szem, hogy ez az út közös és nem 
csupán azért, mert nap mint nap 
közösen járunk rajta. Az előt-
tünk álló hónapokban megvaló-
sul a Kiss utca és a Bartók utca 
aszfaltfelújítása; a Csillagos dűlő 
és a Kendereskert útstabilizáci-
ója és a Tulipán utcán az útalap 
létesítése. Jelenleg a Belügymi-
nisztérium asztalán vár elbírálás-
ra a József Attila utca útburkolati 
felújítását érintő pályázatunk. 
Szakértői munkacsoportot ho-
zunk létre a jelenleg legrosszabb 
utcák lehetséges rendezésének 
érdekében. A város egészét érin-
tő belvíz- és csapadékelvezetési 
program elkészült, a kivitelezése 
hosszú folyamat lesz, szakaszo-
san történik. Számítunk a lakos-
ság jelzéseire és követjük ezeket. 
Összeszorított fogakkal, szem-
ben a hamis illúziókkal, lépésről 
lépésre.

Ménes Andrea
polgármester

Országos visszhangra lelt az V. Hajdú Napok!



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

rendelkező magánszemélyek (2017. évi CL. törvény. 130. §. alapján)
2019. június 30-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Czeglédi Andrásné (E.V.) 67169100-1-29 4078 Debrecen Haláp tanya 309. 122 300 
Nagy Károly (E.V.) 64242842-2-29 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 616 950 
Rosenfeld László (E.V.) 47644007-2-09 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 553 101 
Deákné Szőcs Mária 
(E.V.) 64925468-1-29 4287 Vámospércs, Nagy u. 12. 181 184 

Kupás László 8399661262 4287 Vámospércs, Temető u. 10. 53 060 
Id. Sós János 8332013429 4288 Vámospércs, Temető utca 7. 190 440 
Varga Imre (E.V.) 67915633-1-29 4287 Vámospércs, Béke u. 20. 113 695 
Ifj. Téglási Imre (E.V.) 68206794-1-29 4287 Vámospércs, Acsádi út 6. 134 051 
Kupás László 8369661262 4287 Vámospércs, Temető u. 10. 53 060 

Összesen: 2 017 841 

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)
2019. június 30-i állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

Dante Shoes Kft 
"f.a." 25432729-2-09 4287 Vámospércs Nagy u. 34. 2 195 784 

Mauro Shoes Kft. 
"f.a." 24965604-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 1 523 012 

Polivill Elektro Bt. 24925615-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 235 513 
Kisshaus-Épker Kft. 
"k.t.a." 24908098-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 32. 426 210 

Revopart Trade 
Kft. "f.a." 24381321-2-09 4287 Vámospércs, Báthori kert 2201. 118 884 

S & C Shoes Kft. 25815179-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 36. 1 091 095
Bazsi-Cool Kft. 26125880-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 377 672 
ERPETA KFT.   131 450 

Összesen: 6 099 620 

Házasságkötés:

Molnár norbert és sarudi anikó

Akik már nincsenek közöttünk:

Hunyadi Gábor

Gábor Ferencné (SzűcS róza)

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Hunyadi Gábor

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Gábor Ferencné (SzűcS róza)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Honismereti tábort szervezünk!

„Nemzetünknek tartozunk mindenek felett jóval”
(Bocskai István)

Vámospércs Városi Önkormányzat és a Pircsike 
Vámospércsi Közművelődési Egyesület háromnapos szü-
lőföldkutató és honismereti tábort szervez 2019. augusz-
tus 16-17-18-án általános iskolai tanulók részére. A jelent-
kezés feltétele: egy olyan 1 oldalas fogalmazás elkészítése, 
amelyben a jelentkező ismerteti Bocskai István életútját, 
jelentőségét, valamint kifejti, hogy számára vámospércsi 
hajdú-utódként miért fontos a hajdú hagyományok meg-
ismerése és Bocskai István emlékének ápolása.

A három nap alatt a Tájház udvarán és a Sportpályán vál-
tozatos programok várják a jelentkezőket (kertmozi, hon-
ismereti kincskeresés, csapatépítő és kézműves foglalko-
zások). A rendezvény délutáni programsávja (honismereti 
előadások, kertmozi) a városi közönség számára is nyitott, 
ingyenesen látogatható. A pályázók számára augusztus 18-
án buszos kirándulást szervezünk – mintegy Bocskai Ist-
ván nyomában – a fejedelem életének fontos helyszíneire 
(Álmosd, Nagykereki, Nagyvárad).

A tábor céljai közé tartozik a hamarosan megnyíló 
vámospércsi Hajdú Múzeum munkájának, koncepciójá-
nak megismertetése, valamint minél több fiatal bekap-
csolása az intézmény életébe.

Küszöbön az új tanév – aktív a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat!

Egy tanév sem kezdődhet meg anélkül, hogy a Kállai 
Gergőné által vezetett, Bődéné Drigán Julianna és Gere 
Lászlóné képviselők által fémjelzett Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat ne készítené össze az iskolakezdő tancso-
magját. Idén is száznál több általános iskolai tanuló juthat 
hozzá ingyen az iskolakezdéshez elengedhetetlen eszkö-
zökhöz. „Az egyes évfolyamok tanszer követelményeinek 
megfelelően állítjuk össze a csomagokat.” – jegyezte meg 
Kállai Gergőné. „Rajzcsomag, toll, hegyező, ragasztó, 
színes papír, radír, füzetek, ceruzakészlet, aztán körző 
a nagyoknak. A szülőknek szinte csak füzetborítóra kell 
költeniük. Az iskolakezdő csomag az egyik legfontosabb 
missziónk, hiszen egy tanszer-bevásárlás több tízezer fo-
rintba kerülne családonként. Megpróbálunk könnyíteni 
a szülők terhein.”  Kállai Gergőnének és képviselőtársai-
nak köszönhetően aktív a nemzetiségi önkormányzat és 
néhány fontos változtatást is eszközöltek az elmúlt évek-
ben.  Ezek közül kiemelhetjük a ballagói ruha akciójukat 
(mind a lányok, mind a fiúk esetében elegáns ballagási 
ruha biztosítása). A RNÖ májusban családi napot szer-
vezett a hármashegyaljai pihenőövezetben: bográcsos 
ebédet, közös fagylaltozást, vetélkedőket, sorversenyeket 
szerveztek a résztvevőknek, legutóbb pedig borsó-akció-
jukkal tűntek ki. A Magyar Vöröskereszt égisze alatt jutott 
az RNÖ az üveges borsó és borsókonzerv adományhoz. 
A közel 3000 üvegnyi készítmény sok-sok család asztalát 
örvendeztette meg.

Ady Endre nyomában

A Határtalanul! pályázat keretében a Vámospércsi Má-
tyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la 31 hetedikes tanulója és 4 kísérő tanára (Kelemenné 
Hajdó Mária, Ludmanné Németh Marianna, Opre Mária 
Krisztina és Sütő Csaba) három napig barangolhatott Er-
dély csodás tájain „Ady Endre nyomában”. Meglátogatták 
Nagykárolyban a Károlyi kastélyt, a volt Szarvas fogadót, 
a piarista gimnáziumot; Érmindszenten pedig Ady Endre 
szülőházát. Kolozsváron Mátyás király szobránál koszo-
rút helyeztek el. Torockón, ahol kétszer kel fel a nap, a 
festett bútorokban és a táj fölé magasodó Székelykőben 
gyönyörködhettek, és megismerkedhettek a Kis Szent 
Teréz Gyermekvédelmi Központ lakóival és a bentlaká-
sos élet mindennapjaival. A legemlékezetesebb a legtöbb 
gyermek számára a tordai sóbánya volt. Csucsán és Nagy-
váradon Ady életének egy-egy epizódjára emlékeztek. Fá-
radtan, de élményekkel telve érkeztek haza.

MEGEMLÉKEZÉS

Kovács Lajos

1956-2013

Egy nyári napon életed véget ért,
bánatot hagytál ránk – örökre elmentél.

Fájó szívünkbe zártunk és soha
el nem feledünk, mert nagyon szeretünk.

Szerető feleséged,
gyermekeid családjukkal.

Országos visszhangra lelt az
V. Hajdú Napok!

(folytatás az első oldalról)

A harmadik nap mottója: Vámospércsre jöttünk és 17 éve 
itt vagyunk! Közel húsz éve már annak, hogy H. Csongrády 
Márta fotóművész vezetésével képzőművész-hölgyek láto-
gatnak városunkba, és egy héten keresztül afféle kis kö-
zösségben, kommunában dolgoznak. Tapasztalatszerzés, 
tanulás, a másik műhelyének, aktuális projektjeinek szem-
revételezése; piruló tűzzománc, száradó akvarell, porzó 
pasztell, Vámospércs mint festők vászna… A tábor idei 
kurzusán nyolcan vettek részt. Név szerint: Bálint Bea, 
Marian Noémi Éva, Márton Katalin és Rácz Eliza Románi-
ából, Boretsky Hrabár Natália Ukrajnából, Karászi Judit, 
Horváth Katalin és a táborvezető H. Csongrády Márta Ma-
gyarországról. A tábor főtémája továbbra is Vámospércs 
megörökítése volt a képzőművészet eszközeivel és forma-
nyelvén: a július 7.-ei zárókiállításon a friss alkotások tük-
rében joggal jegyezhetjük meg azt, hogy Vámospércsen az 
egy főre jutó minőségi műalkotások száma átlag feletti. 

Összességében kijelenthetjük, hogy az átgondolt, a va-
lamennyi társadalmi réteg igényeit programszinten kép-
viselő V. Hajdú Napok segítséget nyújtanak a közösségfor-
málásban, a helyi identitás erősítésében, és a környezet-
tudatos gondolkodás helyi szintű erősítésében egyaránt. 
Igaz ez Vámospércs mindennapjaira és stratégiai tervezé-
sére is, rámutatva a város erősségeire, gyengeségeire, le-
hetőségeire és problémáira egyaránt. Amikor Tasó László 
számba vette a Hajdú Napok programját ekként fogalma-
zott: „Látható és erezhető, hogy Vámospércs mit akar, mit 
tud és ehhez világosak a céljai és az eszközei.”

Sikeres ösztöndíjpályázat!

Örömmel értesítem a tisztelt lakosságot, hogy a „Hu-
mán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásá-
val” című, EFOP-1.5.3-2017-00077 azonosítószámú projekt 
végrehajtásában kiírt „Maradj Hajdú-Biharban – Megyei 
Ösztöndíjprogram” pályázati felhívására összesen 22 
vámospércsi diák küldte el pályázatát – egy fő határidőn 
túl –, ezért 21 pályázó részesült egyszeri, 50.000 forintos 
támogatásban! Örömömre szolgált, hogy bírálóként én is 
részt vehettem a szakmai bizottság munkájában és támo-
gathattam pályázóink sikeres szereplését. A Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat pályázatának célja: ösztönözze a 
megyei fiataljait, hogy végzettségük megszerzését köve-
tően tudásukat a megye és szűkebben értett szülőföldjük 
szolgálatába állítsák. Remélem, városunkban is számítha-
tunk szakértelmükre! 

Ménes Andrea
polgármester



Az elmúlt négy, 
Vámospércsen töltött év 
tele volt csodás és felemelő 
eseményekkel. A lelkipász-
tor az a személy, akit a gon-
dos Gazda (Isten), amikor a 
kertjét öntözi, odavisz, ahol 
szükség van az éltető vízre. 
Ilyenformán egy lelkipásztor 
szolgálata akkor éri el a cél-
ját, ha átengedte magán a vi-
zet, amellyel Isten gyógyítani 
és éltetni akar. De közben, 
amíg áramlik rajta át a víz, 
maga is átéli a csoda min-

den pillanatát. Így éltük át 
Vámospércsen, hogy kívül és 
belül, testben és lélekben, hit-
ben és szeretetben megújul-
hattunk. Részünk lehetett a 
Parókia teljes külső és belső 
megújulásában, a harang és 
a toronyóra helyreállásában, 
a padfűtés elkészülésében. A 
templomkert is rámutat a fák 
fölött tornyosuló templomra, 
amelynek árnyékában elfér 
fiát ölelő anya, a reformáto-
rok iránymutatása, vagy ép-
pen a négy reflektor, amely a 

sötétségben is Isten háza vi-
lágosságát hirdeti. De átéltük 
a Lelkészi Hivatal megújulá-
sát, és készülünk még arra 
is, hogy a templom külseje is 
időt állóbban tudja hirdetni 
az időtlen Isten dicsőségét. 
De ezeken túl megannyi 
őszinte mosollyal és hitben 
megélt döntéssel találkozhat-
tunk. Szólhatott Isten Igéje 
adventi és virágvasárnapi 
koncerteken, családi napo-
kon, koszorúkészítésen, bet-
lehemezésen, ökumenikus 

imahéten, evangélizáción, 
közös kirándulásokon, 
testvérgyülekezeti találko-
zókon, kiállításokon, angol 
táborban, hálaadó ünnep-
ségeken, rászorulókon való 
segítségen, az évenkénti  két 
gyerektáboron, a 11 hittancso-
portban, a már két csoport-
ban működő baba-mama kö-
rön, az ifjúsági bibliaórákon, 
presbiteri csendesnapokon, 
közös óhutai segítségen és 
még sok-sok alkalommal, 
amelyekért nem lehetünk 

eléggé hálásak. Hiszen az el-
múlt négy évet Isten kegyel-
me tette azzá, ami volt. Ez a 
kegyelem bennünket pedig 
azzá tesz, akivé lennünk kell. 
Ez a kegyelem a vámospércsi 
lelkipásztort és családját no-
vembertől máshová szólítja 
szolgálatra, de az tudjuk, 
hogy a Krisztus erejében át-
élt csodák örökké elválaszt-
hatatlanokká tesznek ben-
nünket.

Dr. Petró László
református lelkipásztor

A lelkipásztori szolgálat

2019-ben vitéz Hunya-
di Péter üzletember, a 
Vámospércsi Farkasvölgye 
Vadásztársaság elnöke része-
sült a Vámospércs Városért 
díjban. Elnök urat példakép-
ként tisztelt felmenőiről, 
vállalkozásáról, a vadászat 
szeretetéről és becsületéről 
kérdeztük.

Vámospércsi Hírek: 
Vámospércsen született, 
részben itt is járt iskolába, 
majd Debrecenben telepe-
dett le, ott alapított családot. 
Jó néhány éve azonban szü-
lővárosával ismét szorosabb 
viszonyt ápol. Két köztéri al-
kotást (kopjafát) is köszön-
het Önnek Vámospércs; át-
vette a helyi Vadásztársaság 
irányítását, ügyeket karolt 
fel, visszahozta városunkba 
a vitézi rend iránti tisztele-
tet. Mesélne a családjáról, a 
gyermekkori Vámospércsről 
és azokról az itteni szemé-
lyiségekről, akik mély nyo-
mot hagytak Önben?

vitéz Hunyadi Péter: 
Mint Vámospércs szülötte, 
úgy érzem, ennyivel tartoz-
tam szülőföldemnek, hiszen 
oly sok szép emlék fűz ide. 
Igaz, hogy nem sokat éltem 
Vámospércsen, mert édes-
anyám korai halála után ne-
velőszülőkhöz kerültem Deb-
recenbe, majd később apai 
nagyapámék vettek maguk-
hoz, így az általános iskola 
6-7-8.-osztályát itt végeztem 
el. Ez idő alatt már csepere-
dő nagyfiúként számtalan 
jóbarátra tettem szert. Ebbe 
a tanulástól a csínytevésig 
az osztálytársaimmal, kor-
társaimmal együtt minden 
belefért. Soha nem felejtem 
el azokat az estéket, amikor a 
falun akkor szokásos úgyne-
vezett tanyázásnak nevezett 
szomszédolás vagy más alkal-
mi összejövetelkor nagyapám 
és barátai, szomszédjai felele-
venítették a régi katonai és 
vitézi emlékeiket.  Én, mint 
fiúgyermek, ámulattal és cso-
dálattal hallgattam szavaikat, 
és amikor egy-két pohár bor 
után dalra fakadtak, sok nó-
tájukat meg is tanultam. Az 
I. világháború vámospércsi 
vitézeinek és katonáinak 
emlékét megőrző, a városi 
temető bejáratánál elhelye-
zett kopjafaállítás gondola-
tával régóta foglalkoztam, 
elsősorban nagyapám iránti 
tiszteletem, szeretetem és 
hálám kifejezéseként, de ide 
tartoznak az előbbiekben 
említett kortársai, barátai, 
szomszédjai is, akiktől oly 
sokat tanultam, tisztességről, 
önzetlen odaadásról, ember-
baráti szeretetről, ami eddigi 
életemben is mindig moti-
vált. Ebben nagy segítségem-
re volt Vámospércs Város 
Önkormányzata Ménes And-
rea polgármesterrel az élen, 

valamint a Történelmi Vitézi 
Rend elöljárósága. Mint re-
formátus, a reformáció 500.-
évfordulójának tiszteletére 
adományoztam az egyháznak 
a templomkertben elhelye-
zett és megszentelt kopjafa 
anyagát. Ma is tisztelettel és 
szeretettel gondolok vissza 
volt tanáraimra, különös te-
kintettel az általam mélyen 
tisztelt volt osztályfőnö-
kömre, Nyári Lászlónéra, 
aki anyám helyett szinte az 
anyám volt, vagy id. vitéz 
Turucz Istvánra, nagyapám 
keresztkomájára, Peterle La-
cira a vadásztársaság régebbi 
elnökére, Huszti Sanyira a 
volt vadászmesterre, a For-
gács fiúkra, Kelemen Gabira, 
Lakatos Jóskára, Szabó Imré-
re, Fagyal Barnára, Kacsándi 
Jóskára, Kocsis Sanyira, de 
sorolhatnám napestig azokat 
a jóembereket, a volt osztály-
társaimat, Kocsis Icát, Király 
Icát, vadásztársaimat, akik 
figyelemmel kísértek és se-
gítettek.

Vámospércsi Hírek: A 
2018. decemberében meg-
rendezett Katonadolog 
– Vámospércs és az első vi-
lágháború című kiállítás 
egyik kulcsfigurája volt a 
nagyapja, idősebb vitéz Hu-
nyadi Péter, akinek eredeti 
kitüntetés-relikviáit is meg-
tekinthették az érdeklődők. 
Mik voltak a vitézek legfon-
tosabb erényei? És a 21. szá-
zadban hogyan képzelhető 
el az aktív vitézi lét?

vitéz Hunyadi Péter: 
A vitézi rend kinyilvánított 
célja volt: utódaikban is ju-
talmazni s az ország hűségé-
ben megtartani mindazokat, 
akik a világháborúban és a 
forradalmak alatt egyéni vi-
tézségükkel, bátorságukkal, 
nemzeti érzésükkel kitűn-
tek, melynek látható jeleként 
személyes vitézségükért ado-
mányozott kitüntetéssel ren-
delkeznek. Nagy elődeink 
a hazáért hullatott vérükkel 
írták a történelmet. A mai vi-
tézek legfontosabb feladata a 
hagyományőrzés, karitatív te-
vékenység, hadisírgondozás, 
hazafias megemlékezések, 
ismeretterjesztés. Nagyon 
fontos, hogy minél szélesebb 
réteg legyen tisztában a múlt 
történéseivel, ok és okozati 
összefüggéseivel.  Mert aki-
nek nincs múltja, annak jö-
vője sincs.

Vámospércsi Hírek: 
1999-ben alapította meg a 
hűtőházak és hűtőrendsze-
rek tervezésére és építésére 
specializálódott Hunyadi 
Művek nevet viselő, azóta 
messze földön híres vállal-
kozását. Miért éppen ezt az 
ágazatot választotta? Mi-
lyen volt önálló cégben gon-
dolkodni az ezredfordulón? 

A cég sorsfordulói közül ki-
emelne néhányat? 

vitéz Hunyadi Péter: Az 
előzőekben ugyan nem emlí-
tettem, de volt technikataná-
rom, Ritly Vilmos ismerte fel 
a jó műszaki érzékemet, az Ő 
sugallatára kezdtem műsza-
ki pályafutásomat egyszerű 
hűtőgépszerelő-kisinasként 
a debreceni Finommecha-
nikai Vállalatnál 1965-ben. 
Munka melletti jászberényi 
és budapesti tanulmányaim 
befejeztével 25 évig dolgoz-
tam a Gelka vállalat debrece-
ni hűtőgépszervizében, ve-
zető beosztásban. Mindig a 
kihívások embere voltam, és 
a rendszerváltás után meg-
érett bennem a gondolat: mi-
ért ne legyek a magam ura? 
Akkor alapítottam meg a Hu-
nyadi Műveket, amely napja-
inkra a modern zöldség- és 
gyümölcshűtésben megha-
tározó tényező az országban, 
de sorolhatnék jó néhány 
németországi, ausztriai, uk-
rajnai és romániai munkán-
kat. Mert mire tanított volt 
irodalom tanárom József At-
tila szavaival: „dolgozni csak 
pontosan, szépen, / ahogy a 
csillag megy az égen, / úgy 
érdemes”.  

Vámospércsi Hírek: Pár 
éve vette át a Vámospércsi 
Farkasvölgye Vadásztár-
saság irányítását. Ha jól 
tudom, Ön is aktív vadász. 
Betekintést engedne ebbe az 
életformába? Melyek a legje-
lentősebb trófeái?

vitéz Hunyadi Péter: 
Több mint 40 éves vadász-
múltam minden vadászattal 
töltött perce emlékezetes 
számomra, mert a vadászat 
valóban egy életforma, ahol 
együtt kell élni a természet-
tel, tisztelni és ápolni, ész-
revenni minden rezdülését. 
Nagyon szép hazai és afrikai 
trófeagyűjteményem van, 
amiből állandó kiállítást ren-
deztem az irodámban. Sokan 
megcsodálták már, aki akarja 
látni, jöjjön el, szívesen meg-
mutatom.

Vámospércsi Hírek: 
Mekkora területen működik 
jelen pillanatban a vadász-
társaság és mik a fő profil-
jai? Hogyan áll össze az állo-
mány? Mekkora a tagságuk? 
Ön szerint a vadászok miért 
választják a legkisebb haj-
dúvárost?

vitéz Hunyadi Péter: A 
Vámospércsi Farkasvölgye 
Vadásztársaság 2017-ben az 
új vadászati törvény előírása-
inak maximálisan megfelelve 
20 évre megkapta a vadászati 
jogot 6342 hektár területre, 
ahol racionális és stabil vad-
gazdálkodást folytatunk. Tag-
létszámunk jelenleg 49 fő. A 

területen zártkörű intenzív 
fácánnevelést folytatunk, 
jelenleg 8000 darab vegyes-
ivarú madarunk van, aminek 
nagy részét nemzetközi kap-
csolataink révén külföldre 
értékesítjük. Az őzállomá-
nyunk kilőhető egyedeinek 
többségét szintén külföldi 
vadászok (osztrákok, spanyo-
lok, németek) hozzák teríték-
re. Szépen alakul a területen 
most már állandó jelleggel 
megtelepedett dámszarvas 
állomány is, de elmondha-
tom, hogy Vámospércsen 
mindenféle, Magyarorszá-
gon vadászható vadfaj meg-
található, a muflon kivételé-
vel. Ez a széleskörű vadászati 
lehetőség, a környezet és a 
táj szépsége, a szolgálatkész, 
hozzáértő szakszemélyzet, a 
bőséges teríték, a jó hangu-
lat csábítja a hazai és külföldi 
vadászokat Vámospércsre. 

Vámospércsi Hírek: Ha 
jól tudom, vérbeli vadász-
ként Afrikába is eljutott. Me-
sélne erről az útjáról és az 
ott szerzett tapasztalatairól? 
Igaz az, hogy a vadászok 
Mekkája Afrika, ahová min-
denkinek érdemes egyszer 
eljutnia? 

vitéz Hunyadi Péter: Én 
gróf Széchenyi Zsigmond, 
a legnagyobb vadászíró, 
Ahogy elkezdődött című 
könyvén tanultam meg ol-
vasni nagyapám jóvoltából. 
Kittenberger Kálmántól Mol-
nár Gáborig minden neves 
vadászíró könyvét elolvas-
tam, volt amelyiket többször 
is. Ezek ösztönöztek arra, 
hogy én is átéljem azokat az 
egyedi és páratlan vadász-
élményeket, amiket Afrika 
nyújt. Namíbiában voltam va-
dászni, nem kis büszkeséggel 
mondom, hogy a feleségem is 
elkísért. Volt szerencsénk be-
járni Afrika legnagyobb nem-
zeti parkját 
az Ethosa-t, 
ahol bené-
zett az autó 
ablakán a zsi-
ráf, és szinte 
testközelből 
láttuk Afrika 
összes nagy-
vadját, az 
elefántot, az 
orrszarvút, 
o r o s z l á n t , 
mindenféle 
a n t i l o p ot . 
Sokfelé jár-
tuk, a sivatag-
tól a végtelen 
szavannákon 
keresztül az 
őserdőkig. 
Csodálatos 
látvány volt 
például a 
déli féltekén 
a tiszta hold-
világos éjsza-
kában a Tej-

út az égbolton. Fantasztikus 
volt hallgatni a lenyugvó nap 
fényében a magasles melletti 
fán lévő hatalmas szövőma-
dárfészekből kiszűrődő tor-
zsalkodást. Az ottani vendég-
látónk egy Magyarországról 
már régen kitelepedett profi 
vadász volt, a neve Bank Jó-
zsef. Aki szeretne odamenni 
vadászni, annak megadom 
a telefonszámát, de minden 
tavasszal a FEHOVA (fegyver-
horgász-vadász) kiállításon 
itthon van.  Három magán 
vadászfarmon vadásztam, a 
legkisebb is 20.000 hektár 
területű volt. Összesen hét 
vadat lőttem, zömében nö-
vényevőket. Két darab fe-
kete, egy darab tehén, egy 
darab nyársas antilopot, két 
darab varacskos disznót, és 
sikerült egy darab nagykudut 
elejteni, ami az afrikai anti-
lopok között kiemelkedően 
nagy és széles terpesztésű, 
közel két méteres trófeát 
visel. Bennszülött vadász-
kísérőim busmanok voltak, 
akik nagyon barátságos em-
berek, híres vadászok, kísé-
rők és nyomolvasók. Mivel 
lőfegyverük az ottani törvé-
nyek szerint nem lehet, ezért 
profi szinten lőnek nyíllal és 
parittyával a nekik is vadász-
ható afrikai gyöngytyúkra, 
nyúlra és egyéb apróvadra. 
Ezt nap mint nap be is bizo-
nyították. Megjegyzem, hogy 
szállásunkon az őserdőben 
hideg-melegvizes zuhanyzó 
és angol WC volt. Érdekes-
ségként elmondom, hogy 
védik meg szerény kony-
hakertjüket a garázdálkodó 
majmoktól. Csapdával be-
fognak egyet, leöntik sárga 
festékkel és elengedik. Az 
odafut a környéken garáz-
dálkodó csapatához, azok 
viszont nem ismerik fel, 
megijednek tőle és gyorsan 
elfutnak, a lefestett társuk 
pedig utánuk. Hogy mi lesz 

a vége, azt nem mondták, de 
egy darabig nem jönnek visz-
sza. Ezen a vadkárelhárítási 
módszeren töröm a fejemet, 
hogyan lehetne itthon a vad-
disznók ellen bevetni. Ottani 
élményeimről még napestig 
tudnék mesélni.

Vámospércsi Hírek: A 
legrangosabb hazai vadász-
elismeréssel, a Gróf Nádasdy 
Emlékplakettel kitüntetett 
társaság vezetőjeként mi-
ként tekint a jövőbe? Mi lesz 
a következő néhány lépés a 
Farkasvölgye Vadásztársa-
ság életében?

vitéz Hunyadi Péter: 
Váratlanul ért, hogy a legma-
gasabb szinten is elismerték 
ennek a nagy múltú társa-
ságnak a tevékenységét. Az 
pedig különösen meglepett, 
hogy szerény személyemet 
is kitüntették a Magyar Va-
dászatért Érdeméremmel. 
Célom a jövőben a vadász-
társaság nehezen felépített 
egységének és stabilitásának 
megtartása, sikeres vadásza-
tok szervezése, szabadidőnk 
(amiből egyre kevesebb van) 
kulturált eltöltése, tovább 
ápolni a jó kapcsolatokat a 
földtulajdonosokkal, az ön-
kormányzatokkal, rendőr-
séggel, polgárőrséggel, más 
társadalmi szervekkel.

Vámospércsi Hírek: 
A Hunyadi Művek és a 
Farkasvölgye Vadásztársa-
ság vezetése mellett milyen 
kedvtelései, hobbijai van-
nak? 

vitéz Hunyadi Péter: 
Hobbim a sportlövészet, 
amiben nemzetközi szintű 
eredményeim vannak, de leg-
nagyobb hobbim, ami sokkal 
több a hobbinál: a családom, 
az unokáim, és a szakmám.

Akinek nincs múltja, annak jövője sincs



Bizony, oda szerveztünk 
egynapos kirándulást a 
Szociális Szolgáltató Köz-
pont Nappali Klubja részé-
re, s nem volt hiába való, 
hisz 16 klubtagunk vett 
részt a kiránduláson, és ezt 
a létszámot egészítettük 
ki 50 főre helyi érdeklő-
dőkkel, annak érdekében, 
hogy a busz maximálisan 
ki legyen használva.

És ahogy Ady írta versé-
ben, a Szilágyságban befe-
lé haladva, valóban egyre 
hepehupásabb úgy az út, 
mint a táj. Sokan nem jár-
tak még erre felé, így az 
ámulattól le sem tudták 
venni szemüket a gyü-

mölcsfákkal és erdőkkel 
tarkított dombos tájról.

Első állomásunk a zsibói 
Wesselényi-kastély, illetve 
annak parkjában elterülő 
botanikus kert volt, ahol 
több mint 5000, a világ 
minden tájáról idetelepí-
tett növényt tekinthettünk 
meg, így számos amazóniai 
növényt, az orchideák so-
kaságát, valamint az óri-
áspálmákat. Fantasztikus 
élmény volt a csodálato-
san kialakított japánkert-
ben és a mesés, illatoktól 
áradó Rózsák kertjében 
fényképezkedni. Érdekes-
ség, hogy két szinten be-
rendezett akvárium is mű-

ködik, ahol az óceáni halak 
mellett, korallt, tengericsil-
lagot, a pálmaházban pedig 
bohóchalat, sőt cápát és 
piranhát is láthattunk em-
berközelből. Itt egy egész 
napot is el lehetne tölteni, 
az ember a gyönyörködés 
közepette észre sem veszi, 
hogy elrepül az idő.

Ebéd után az almásgalgói 
Sárkányok kertje felé vet-
tük az irányt. Ez egy 32 
hektáros nemzeti park, 
melyben felszíni erózióval 
létrejött különleges, 15-20 
méter magas sziklakép-
ződményeket csodálhat-
tunk meg. A vakmerőbbek 
helyenként bűvészmutat-

ványt igénylő mozdula-
tokkal le is ereszkedtek a 
hegyről, hogy közelebbről 
szemügyre vehessék az 
érdekes képződményeket. 
Félelmetes és nehéz volt, 
de állítom, hogy megérte! 
A hegyvidékre jellemző 
módon, egy szempillantás 
alatt beborult, és mire a bu-
szunk elindult, az ég is le-
szakadt. Ezen egy csöppet 
sem bánkódtunk, hisz a 
sok sétától kissé megfárad-
va, de újabb élményekkel 
telve kanyarogtunk a vén 
Szilágyból hazafelé.

Polgárné Nagy Elvira
klubvezető

A „Hepehupás vén Szilágyban”

A Vass Lajos Népzenei 
Szövetség XXVII. alkalom-
mal szervezte meg a Kár-
pát-medencei Népzenei, 
Népművészeti Táborát, 
amely az országban egye-
dülálló szakmai fejlődést 
biztosít minden népzenét 
kedvelő részére. A gyakor-
lati foglalkozások mellett 
megismerhettük a népdal-
ok kiválasztásának szem-
pontjait (mitől értékesebb 
egy népdal), a népdalcso-
kor-összeállítás szempont-
jait, a hangszerelés lehető-
ségeit egy összeállításon 
belül, megismerkedhet-
tünk a népdal hiteles meg-
szólaltatásával. A tábor 
oktatói privát konzultáció 
keretében segítették az 
egyéni problémák meg-
oldását, tanácsot adtak a 
versenyekre való felkészü-

léshez. A népzene mellett 
a bepillantást nyerhettünk 
a kiemelt tájegységek nép-
viseleteibe, néptáncaiba. 
A Vámospércsi Népdalkör 
égisze alatt városunkból 
július elején húsz fő vett 
részt Gyesdiáson a népze-
nei táborban. Olyan jeles 
oktatóktól szerezhettek új 
tudást, mint Juhász Erika 
(népi ének), Koczka And-
rea (citera), Pintér Anikó 
(népi ének). A program-
ban vajdasági, magyarózdi, 
somogyi, tolnai, baranyai, 
dél-alföldi, bakonyi, komá-
romi és csallóközi népda-
lokat tanultak. A megszer-
zett ismereteket a későbbi 
versenyeken fogják kama-
toztatni.

Diósné Kozma Erzsébet

Továbbképzésen a 
Népdalkör

A Művésznők Nemzetkö-
zi Alkotótáborának 2019-
es kurzusán 8 alkotó vett 
részt: Bálint Bea, Marian 
Noémi Éva, Márton Kata-
lin, Rácz Eliza Romániából 
(a Partiumból), Boretsky 
Hrabár Natália Ukrajná-
ból (Ungvárról), Karászi 
Judit, Horváth Katalin és a 
táborvezető H. Csongrády 
Márta Magyarországról (a 
Püspökladány – Debrecen 
tengelyről). Az V. Hajdú Na-
pok záróeseményén Korpa 
Tamás irodalomtörténész 
a városunkban vendéges-
kedő képzőművészeket 
külön-külön is meginter-
júvolta, azzal a céllal, hogy 
jobban megismerhessük, 
mind személyiségük, mind 
alkotásaik tükrében, mind 
az őket körülvevő, környe-
ző valóság vonatkozásában 
is. A Művelődési Ház falain 
kész, lezárt műveket lát-
hatunk, sajátos stílusokat, 
de az ezekhez elvezető út 
(az hogy milyen élmények 
inspirálták őket, milyen 
technikai és anyaghaszná-
lati megoldások jellemzik 
őket, mi a küzdelem a saját 
stílusért és témáért) szin-
tén érdekesek lehetnek. 
Jelen cikkben rövid port-
rékat olvashatnak a művé-
szekről.

Boretsky Hrabár Na-
tália Ungváron született, 
Kárpátalján. Szülőváros-
ában az iparművészeti is-
kolában, majd a lembergi 
művészeti egyetemen vég-
zett képzőművészeti tanul-
mányokat. Felmenői közé 
tartozik Igor Grabar művé-
szettörténész, a világhírű 
moszkvai Tretyjakov kép-
tár egykori igazgatója is. 
Natália, aki tagja a kárpát-
aljai Révész Imre Társaság-
nak, főként kerámiákkal, 
kerámiaszobrokkal foglal-
kozik saját műtermében. 
Rendszeresen kiállít, kísér-
leti kerámiamunkái messze 
földön híresek. A táborban 
elsősorban akvarelleket 
készített, megörökítette 
– többek között – a tájház 
udvarát és épületét. Mind 
kerámiáira, mind akvarell-
jeire elmondható: átadja az 
anyag finomságát, szerény-
ségét, felfigyel egyszerűsé-
gükben az igazságra.

Bálint Bea Belényesben 
született, Nagyváradon vé-
gezte egyetemi tanulmá-
nyait, jelenleg Békéscsabán 
él. Érdekli a különféle fes-
tékanyagok és technikák 
vegyítése: használ vízfesté-
ket, akrilt, olajfestéket is. A 
tábor alatt megörökítette 
a vámospércsi levendula-
farmot. A képzőművészet 

mellett gyerekkönyvekkel 
is foglalkozik: tervezéssel, 
illusztrációk készítésével, 
szövegírással – eddig mint-
egy húsz gyerekkönyve 
látott napvilágot, részben 
Nyugat-Európában, rész-
ben Romániában.

Rácz Eliza Nagyvára-
don született, jelenleg is 
a Partium fővárosában él; 
zenei és képzőművésze-
ti líceumba járt, majd az 
egyetemen restaurálás és 
konzerválás szakon vég-
zett; jelenleg mesteri tanul-
mányokat folytat festészet 
és multimédia szakon. Na-
gyon érdeklik a struktúrák, 
a szerkezetekkel való játék, 
a városi terek, mikro és 
makroterek, a geometrikus 
formák. Részt vett a nagy-
váradi Holocaust Múzeum 
restaurálási munkálataiban 
is. Rácz Eliza külön kiemel-
te a vámospércsiek ven-
dégszeretetét: 8 éve járt 
először a városban, éppen 
a tábor idejére esett a 30. 
születésnapja – a helyi szer-
vezők pedig titkos születés-
napi zsúrral lepték meg.

Marian Noémi Éva 
családja az Érmellékről, 
Gálospetriből származik, 
de ő maga már Nagyvára-
don született, itt végezte 
egyetemi tanulmányait; 
jelenleg több iskolában ta-

nít rajzot, vizuális kultúrát. 
Szeret kísérletezni azzal, 
hogy a klasszikus színek 
mellett új színárnyalatokat, 
sőt színtechnikákat állítson 
elő. Egyik képének festék-
anyagát úgy állította össze, 
hogy univerzális zselatint 
és megtört, feketeszín gyo-
morkapszulát kevert egy-
be, majd erre dolgozott rá 
autósprével és olajjal. Je-
lenleg piros-korszakát éli: 
„A piros nem egy visszafo-
gott szín, hanem tempera-
mentumos, expresszív; so-
káig kerültem, de most itt 
az idő, hogy elboldoguljak 
vele” – fogalmazott.

Kárászi Judit Püspök-
ladányból érkezett. A ta-
nárképző főiskolán végzett 
rajz szakon, de kezdetektől 
szabadúszóként tevékeny-
kedik. Fő profilja az ék-
szerkészítés (rendszeresen 
vesz részt ékszerkiállításo-
kon) és a tűzzománcozás. 
Az utóbbi időben kert-
építéssel- és tervezéssel 
is foglalkozik. A táborban 
gyönyörű pasztellek készí-
tésével tűnt ki. „A pasztell 
nagyobb felületet, szaba-
dabb mozdulatokat is meg-
enged, a tűzzománc és az 
ékszerkészítés, olyan mint 
egy operáció. Szinte két 
különböző személyiség, 
hangulat, attitűd kell ezek 

műveléséhez, mégis köny-
nyen összebékíthetők” – 
fogalmazott.

Márton Katalin szin-
tén a nagyváradi különít-
ményt erősíti. Pedagógia és 
grafika szakon végzett, két 
líceumban tanít, jelenleg 
mesteri tanulmányait vég-
zi képzőművészet és mul-
timédia szakon. Tűzzomán-
cozik (tavaly elkészítette 
Bocskai István tűzzománc 
portréját), a fő és kedvenc 
technikája azonban a me-
rített papíron való létreho-
zás. A művelet során elhasz-
nált papírokat vág fel, áztat 
be, pépesít, megszínez. A 
száradás során a különbö-
ző felületek összeérnek, 
domborodnak, átszíneződ-
nek – ezek után nem egy 
sima vászonra vagy lapra, 
hanem erre a többnemű, 
furcsa felületre dolgozik. 
Erre visz fel érzésállapoto-
kat, jelképszerű dolgokat, 
vagy emeli piedesztálra a 
hétköznapi élet tárgyait.

Horváth Katalin tisz-
teletbeli vámospércsi. 18 
évvel ezelőtt ő fotózta a vá-
rossá nyilvánítási ünnep-
séget is, manapság pedig 
már hazajár, városunkban 
otthonra lelő lányához és 
családjához. Horváth Ka-
talin évtizedeken át dol-
gozott, járta Hajdú-Bihar 

megyét fotóriporterként. 
Az egyik pillanatban egy 
focimeccs, a következőben 
egy hangverseny, a harma-
dikban egy óvodai balla-
gás… ezek megörökítése, 
érvényes megörökítése 
nem egyszerű feladat. Nyi-
tottságot, naprakészséget, 
reakciógazdagságot kíván, 
alkalmazkodást a pillanat-
hoz. Három alkalommal is 
szerepelt az Év sajtófotói 
válogatásban.

H. Csongrády Már-
tát nem kell bemutatni 
Vámospércsen. Hosszú ide-
je a város elkötelezett híve, 
17 éve hozta létre a Mű-
vésznők Nemzetközi Alko-
tótáborát. Néprajzosként 
végzett, majd a kórházi 
fotózással foglalkozott. Ma-
ximalistaként a fotós vegy-
szereit is maga készítette 
el, műszaki rajzoló tanfo-
lyamot végzett azért, hogy 
a betűi kifogástalanok le-
hessenek, a kórházszakmai 
képei nagy igényességről 
vallanak. Nemrég festésze-
ti stúdiumokat folytatott. 
Első önálló kiállítása is 
városunkban nyílt meg. 
A tábor végén egy olyan 
festményt adományozott a 
városnak, amin nagyapja, 
Vámospércs határában álló 
házát örökítette meg.

Kiket láttunk vendégül?


