
A Béke utcai park a város 
központi tere földrajzi és köz-
lekedéstechnikai értelemből 
egyaránt. A park egy termé-
szetes magaslaton fekszik; 
mellette futnak össze a tele-
pülést átszelő fő közlekedési 

útvonalak, így aki Nyírábrány, 
Újléta, Nyírmártonfalva vagy 
Debrecen útirányból érke-
zik, vagy oda tart, elhalad 
mellette. A parkot a város-
képi szempontból két leg-
fontosabb épület határolja: 

a városháza és a református 
templom és templomkert. El-
jött az idő, hogy a Béke utcai 
park esetében a „központi” 
mellé az „ikonikus” szót is 
odaillesszük, ugyanis a park 
teljes újratervezésen esik át, 
rövid időn belül egy letisz-
tult, 21. századi közösségi 
térként, Főtérként vehetik az 
itt élők igénybe. „A park je-
lenlegi állapota elavult, funk-
cionálisan nem felel meg az 
elvárható igényszinteknek. 
A parkok, pihenőövezetek a 
társasági élet, a kikapcsoló-
dás helyszínei, ezért minden 
látogató számára akadály-
mentes és biztonságos kell, 
hogy legyen. A megújult vá-
rosháza és a külső felújítás 

alatt álló impozáns refor-
mátus templom ölelésében 
egy szép központ jön létre.” 
– fogalmazott Ménes Andrea 
polgármester. A park felújítá-
sát a nyíregyházi Köz-Ép-Út 
Kft végzi: a cég feladata lesz a 
vízáteresztő gyalogos burko-
lat építése, a zöldfelület meg-
újítása, a parko-
sítás, a padok 
elhelyezése. A 
nyertes pályázó 
egy háromszög 
alakú, fedett-
nyitott, pergolá-
zott építményt 
hoz létre, ener-
giatakarékos 
közvilágítást, 
valamint aka-

dálymentes parkolót épít. „A 
szerződéskötés megtörtént, 
a munkálatok elkezdődtek! A 
tér régi burkolatának sértet-
len elemeit újrahasznosítjuk 
és ezek a Vámos téren kerül-
nek elhelyezésre. A Népkony-
hának helyet biztosító épület 
bontásra kerül, vagyis a park 

abszolút területét tekintve is 
megnő. A Népkonyha zavar-
talan működését a Béke utca 
3. alatti ingatlanba („Faház”) 
való áthelyezéssel biztosít-
juk.” – zárta Ménes Andrea 
polgármester.

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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Ingyenes újság

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tasó László államtitkár

Ezen a nyáron sem lesz éhes gyerek 
Vámospércsen

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

vámospércsi gyereknek a nyári szünetben
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Ingyenes újság

Polgármesteri napló

Köztársasági Elnök Úr 
2019. október 13-ra írta ki az 
önkormányzati választáso-
kat. Magyarország polgárai 
– élve szavazati jogukkal – 

ismét lehetőséget 
kapnak arra, hogy 
beleszóljanak a 
helyi ügyek inté-
zésbe. Mindany-
nyiunk életében 
fontos nap lesz 
október második 
vasárnapja; azok 
számára, akik je-
löltként megmé-
rettetik magukat 
pedig kiváltkép-
pen!

A politika klasz-
szikus értelem-

ben a helyi ügyek intézését 
jelenti, mások szolgálását, 
mely nagyon sok fáradt-
sággal és lemondással jár, 
ugyanakkor megtisztelő, bi-

zalmi feladat. Nem minden-
ki alkalmas rá, ezért nagyon 
fontos, hogy körültekintően 
átgondoljuk és megfontoljuk 
választásunkat!

Városunkat jelenleg a pol-
gármesterrel együtt egy 9 fős 
képviselő-testület vezeti, és a 
többség akaratából szület-
nek az életünket meghatáro-
zó döntések. Az, hogy milyen 
ütemben fejlődik egy város, s 
mennyire igazodnak a helyi 
közszolgáltatások az itt élők 
igényeihez, a döntéshozók 
hasonló gondolkodásától, 
s összehangolt munkájától 
függ. Ott, ahol nézeteltérés, 
széthúzás és civakodás van, 
megáll a fejlődés.

A politika érdekérvénye-
sítés! Egy ügy mellett pedig 
sikeresen csak az tud kiállni, 
akinek a szava hiteles, már bi-
zonyított a saját életpályáján, 
és kiváló kapcsolati hálóval 
rendelkezik. Tiszta elképze-
lései vannak a világ dolgai-
ról, amelyek mellett logikus 
érvek segítségével ki is tud 
állni. Nem csak kritizál, teszi 
is, ezáltal tölti be az emberi 
lét értelmét, maradandót al-
kot a közössége javára.

Szokták gyakran mondani, 
hogy a helyi választásokon 
nem számít, ki milyen párt-
hoz tartozik. Ezt az álláspon-
tot tapasztalatból cáfolom! 
Egyáltalán nem mindegy, 
hogy milyen értékrendet 

közvetítünk az emberek felé 
azzal, hogy az életünkkel 
minták vagyunk.

Nem mindegy, hogy meny-
nyire támogatja a mindenko-
ri Kormány a céljainkat, ho-
gyan és milyen mértékben fi-
nanszírozza az oktatást vagy 
éppen az egészségügyet; és 
mennyire érhetők el szá-
munkra azok a csatornák, 
ahol kifejthetjük lobbi-tevé-
kenységünket pluszforrások 
elnyerése érdekében. Opti-
mális esetben igen is jó, kol-
legiális kapcsolatnak kell len-
ni az országgyűlési képviselő 
és a polgármester között is, 
mert a városvezetés egy sike-
res csapatjáték!

Az elmúlt ciklusokban sze-
rencsés helyzetben vezethet-
tem a várost, egy sikeres csa-
pat tagjaként! Vámospércs 
dinamikusan fejlődő város, 
amely igazi körzetközpont-
tá növi ki magát! Minden 
közös nagy álmunkat sorra 
megvalósítjuk, jó itt élni, hisz 
helyben minden fontos köz-
szolgáltatás adott! Mi sem bi-
zonyítja ezt jobban, mint az, 
hogy növekszik a lakosság-
számunk, mára egyre többen 
telepednek le és alapítanak 
itt családot.

A jövőnk a tét!

Ménes Andrea
polgármester

Elkezdődött a Béke utcai park teljes megújulása!

„Teljes egészében megújul 
a ravatalozó tetőzete 2019 
szeptemberében” – tájékoz-
tatta lapunkat Kari Irén, a 
köztemető üzemeltetését 
végző Platinum Hajdú-Bihar 
Megyei Temetkezési Vállalat 
igazgatója. „Vállalatunk tavaly 
hozott döntést a vámospércsi 
köztemető ravatalozójának 

tetőcseréjéről. Idén április-
ban kötöttük meg a szer-
ződést a kivitelezővel. Az 
elmúlt években arra töreked-
tünk, hogy olyan környeze-
tet hozzunk létre, amiben az 
itteni emberek méltósággal 
és szeretettel emlékezhetnek 
szeretteikre. Végrehajtottuk 
a ravatalozó burkolatcseré-

jét, új kegyeleti drapériákat 
vásároltunk, új hangtechni-
ka került beépítésre és lét-
rehoztuk a temetői parkot. 
A tetőzet faszerkezeti elemei 
már készen vannak, hamaro-
san megtörténik a helyszíni 
beépítés”. A Platinum Hajdú-
Bihar Megyei Temetkezési 
Vállalat 2006 óta végzi a te-

mető üzemelte-
tését. Feladata-
ik közé tartozik 
többek között a 
sírhelykimérés, 
a nyilvántartás, 
a temetői zöld 
terültek gondo-
zása.

A boldog feltámadás reménye alatt

Lakossági kezdeménye-
zésnek köszönhetően ön-
kormányzati segítséggel újra 
lesz játszótér Vámospércs 
Bancsitelep nevű városrész-
ében! A kezdeményezés 
nem előzmények nélküli, 
tudtuk meg az ötletgazda 

Zudor Sándorné Margótól: 
„Mintegy húsz évvel ezelőtt 
saját erőforrásainkból, ösz-
szefogással létrehoztunk 
egy játszóteret itt, a várost 
átszelő vasútvonalnak ezen 
a részén. A játszóteret öröm-
mel használták gyermekeink 

és a környékbeli gyerekek. 
Aztán az idő múlt, az évek rö-
pültek, és azon vettük észre 
magunkat, hogy újra sok fia-
tal család települt meg itt, mi 
pedig nagyszülőkké váltunk, 
játékra éhes unokákkal. Ör-
vendünk, hogy kezdeménye-

zésünk nyitott 
fülekre talált.” 
A létrejövő ját-
szótér az óvoda 
udvari játékai-
nak felhaszná-
lásával kerül 
kialakításra.

Újra lesz játszótér a Bancsitelepen!



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

rendelkező magánszemélyek (2017. évi CL. törvény. 130. §-a alapján)
2019. augusztus 31-ei 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. 462 391 
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 
Ifj. Téglási Imre (E.V.) 68206794-1-29 4287 Vámospércs, Acsádi út 6. 134 051 

Összesen: 1 760 376

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 100 000 Ft-ot meghaladó adótartozással

rendelkező gazdasági társaságok (2017. évi CL. törvény. 130. §-a alapján)
2019. augusztus 31-ei állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

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

Sun-Solar Green 
Kft. 26382249-2-09 4287 Vámospércs, Domb u. 7. 118 366

Car Brill Kft. 23741265-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 68. 177 724
De-Span Kft. 11993740-2-09 4030 Debrecen, Alma u. 16. 274 248

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. 23938425-2-09  4287 Vámospércs, Arany János u. 20. 138 171 
Csati Pékség Kft. 26264514-02-09 4287 Vámospércs, Béke u. 5. 184 358
Tübert Burkolat Bt. 26524052-02-09 4287 Vámospércs, Víg u. 10. 246 350

Összesen: 4 130 996

Házasságkötés:

SzücS JózSef éS Szórádi OrSOlya

MalMos GerGő és Kis ViVien Tünde

HaranGi Gyula és Bodnár renáTa

doBi ZolTán Barna és naGy CsenGe réKa

Fodor JóZseF és TarCsai aniTa

Akik már nincsenek közöttünk:

KaTHi anTal

Júliusban született:

oláH lénárd

(Tarr aniTa és oláH BarnaBás)

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Tájékoztatás az önkormányzati 
választásokról

A köztársasági elnök 2019. október 13. napjára, vasárnapra tűz-
te ki a helyi önkormányzati általános választásokat. 

Kik jogosultak részt venni a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásán? Magyarország Alaptörvénye alapján 
minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú 
magyar és európai uniós állampolgárt megillet az a jog, hogy a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó 
legyen (ez az úgynevezett aktív választójog). Részt vehetnek a vá-
lasztásban a magyarországi lakóhellyel rendelkező, menekültként, 
bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú szemé-
lyek is. A passzív választójog (azaz a választhatóság joga) a magyar 
állampolgárokat és a magyarországi lakóhellyel rendelkező euró-
pai uniós állampolgárokat illeti meg. Nincs választójoga annak, 
akit a bíróság a választójogból kizárt bűncselekmény elkövetése 
vagy belátási képességének korlátozottsága miatt, vagy kiskorú. 

Mikor kapok értesítőt, hogy hol tudok szavazni? A Nemzeti 
Választási Iroda a 2019. augusztus 7-i névjegyzéki adatok alapján 
legkésőbb augusztus 23-ig (péntek) küldi meg az értesítést, hogy 
a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár szerepel a 
névjegyzékben, illetve arról is, hogy hol és mikor szavazhat. 

Mit kell tenni, ha valaki nem kapta meg az értesítőt? A választó-
polgár – ha nem kapja meg az értesítőt, vagy ha az megsemmisül 
vagy elvész –a helyi választási irodától (a jegyzőtől) új értesítőt 
igényelhet. Az értesítő bemutatása nem feltétele a szavazásnak. 

Mikor kezdődik a kampány? A hivatalos kampányidőszak augusz-
tus 24- én kezdődik és a szavazás napján (október 13.) 19 óráig tart. 

Mettől meddig gyűjthetik a jelöltek az ajánlásokat? Ajánlást 
gyűjteni augusztus 24-től (szombat) szeptember 9-én 16 óráig 
(hétfő) lehet. Megyei listára szeptember 10-én 16 óráig (kedd) 
gyűjthető ajánlás. 

Lehet-e több jelöltet ajánlani? Igen, egy választópolgár akár 
több jelöltet, ill. megyei listát is ajánlhat, de egy jelöltet, ill. me-
gyei listát csak egyszer.

Hogyan választjuk az önkormányzati képviselőket? A 10 ezer 
vagy annál kevesebb lakosú településen a helyi önkormányzati 
képviselőket a település választópolgárai egyéni listás választási 
rendszerben választják meg, ahol a település egy választókerüle-
tet alkot. A képviselőtestület tagjainak száma 2,4,6 vagy 8 fő lehet, 
a település lakosságszámától függően. Vámospércsen 8 fő. A vá-
lasztópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi a meg-
választható képviselők száma. Az egyéni listán képviselők azok a 
jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint 
a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén 
sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot 
elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. 

Hogyan választjuk a megyei közgyűlés tagjait? A megyei önkor-
mányzati képviselőket a választópolgárok megyei listán választ-
ják. Érvényesen szavazni csak egy listára lehet. A választás tekin-
tetében minden megye egy választókerületet alkot, melynek nem 
része a megyei jogú város, valamint a főváros. 

Hogyan választjuk a polgármestert? A polgármestert a telepü-
lések választópolgárai közvetlenül választják. Érvényesen szavaz-
ni kizárólag egy jelöltre lehet. Polgármester az a jelölt lesz, aki a 
legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Nemzetiségi Önkormányzati Választásokról. Települési nemze-
tiségi önkormányzati választást ott lehet kitűzni, ahol a legutóbbi 
(2011-es) népszámlálás során legalább 25-en az adott nemzetiség-
hez tartozónak vallották magukat. A Nemzeti Választási Bizottság 
183/2019. NVB határozatában Vámospércs vonatkozásában roma 
önkormányzati képviselők választását tűzte ki. 

Hogyan adhatom le a szavazatomat a nemzetiségi önkormányzati 
választáson? Az általános választáson nincs külön nemzetiségi szava-
zókör: ugyanabban a szavazóhelyiségben lehet szavazni a települési, 
területi (megyei, fővárosi), illetve országos nemzetiségi önkormány-
zatokra is, ahol a polgármesterre és a képviselőkre Ennek címét az 
értesítő tartalmazza. A nemzetiségi választáson az szavazhat, aki a 
kinyomtatott nemzetiségi névjegyzéken szerepel (ezen akkor szere-
pelhet, ha legkésőbb szeptember 27-ig felvetette magát a nemzetisé-
gi névjegyzékbe), és a szavazólapok átvételekor alá is írja azt.

Navigátor névvel világjáró klub indul!

Havonta egyszer gondolatbeli utazásra hívjuk Önöket. Elő-
adóink a világ szép tájaira és kevéssé ismert országokba kala-
uzolnak bennünket, fényképes és mozgóképes előadásukkal 
bemutatva világörökségeket, más kultúrák életét, vagy saját 
rendhagyó utazásuk kalandjait. Utazni annyit jelent, mint állan-
dó lakóhelyüket elhagyni azért, hogy szórakozzunk, kulturálód-
junk, világot lássunk – miközben kitesszük magunkat az idegen-
nek, ismeretlennek, szokatlannak, rendhagyónak. Az otthonos 
idegenségnek, az idegen otthonosságnak. Hiszen az utazás és a 
távollét során szerzett tapasztalat saját határainkkal és saját ha-
tárainkat meghaladó képességeinkkel egyaránt szembesít. Úton 
lenni boldogság – írta Jack Kerouac, amerikai író. A Navigátor 
Klub első házigazdája és előadója Jóga Attila lesz, aki vetítéssel 
egybekötve mesél majd az El Camino zarándokútról, amit idén 
nyáron teljesített. A mintegy 800 kilométeres utat gyalog meg-
téve átkelt a Pireneusokon, végigjárva Észak-Spanyolországot ér-
kezett meg Santiago de Compostelába, Szent Jakab nyughelyére. 
A Navigátor Klub előadói között köszönthetjük továbbá Halász 
Margit írót, aki skóciai utazásáról, Korpa Tamás költőt, aki bécsi 
városlátogatásairól számol be. Szívesen látjuk azon vámospércsi 
utazók jelentkezését, akik előadást vállalnának a Navigátor Klub 
keretein belül, a vamospercs.kulturalis@gmail.com címre! Az 
ősszel startoló sorozat Vámospércs Városi Önkormányzat és a 
Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület szervezésében 
valósul meg.

Iskolai Hírek

Az EFOP 3.3.5 pályázat finanszírozásában június utolsó két 
hetében 80 kisdiák vehetett részt napközis táborban, ahol a 
kézműves- és játék-foglalkozások mellett madársuli, kreatív tánc 
és állatkerti kirándulás is várt a gyerekekre. Ugyanezen pályázat-
nak köszönhetően 30 ötödikes Szilvásváradon tölthetett el egy 
hetet sportolással, túrázással, de kőbaltakészítés, régészkedés 
is szerepelt a programok között. A táborokat lebonyolító peda-
gógusok: Cioltea Laura, Csere Gabriella, Dorogi Balázs, Fodor 
László, Molnár Edit, Plaveczné Gábori Csilla, Tarr Ildikó és Tóth 
Éva.

Az augusztus vége már a tanévkezdésről szólt. A pedagógu-
sok a júniusi 60 óra folytatásaként újabb 60 órás képzéseken 
vettek részt az „Élménysuli” program bevezetésének előkészí-
téseként.

A hónap végén a leendő elsős gyerekeket és szüleiket a taní-
tó nénik és tanító bácsi (Jankovics Magdolna, Plaveczné Gábori 
Csilla, Tarr Ildikó és Sütő Csaba) várták a dombi iskolában, ahol 
az „Ovi-suli” programon megismerhették egymást és az iskola 
épületét, helyiségeit is.

A felkészítések után 27-én lezajlottak a javítóvizsgák. Legtöbb 
érintett tanulónknak sikerült leküzdenie ezt az akadályt, így 
régi osztálytársaikkal kezdhették meg a tanévet.

Szeptember másodikán új évre csengettek be. Igaz, majdnem 
meghiúsult a tanév megnyitása, mert Galiba manó eltüntette 
a beszédeket… Pom-Pom meséjét a negyedikesek elevenítették 
meg Ludmanné Németh Marianna és Nagyné Pesti Gyöngyi 
tanítónők segítségével, míg a technikai háttérről Molnár Edit 
gondoskodott. Az elsősök hagyományainkhoz híven most is le-
tették az esküt, így iskolánk teljes jogú tanulóivá váltak. Sikeres 
iskolaéveket kívánunk nekik!

Tankáné Antal Irén

Óvodai hírek

Az óvoda rövid nyári zárva tartása utáni szeptemberi kezdés 
ismét meglepetést okoz a kis óvodások számára. A karbantartási 
szünet alatt, különösen a régi épületrészben nagyon sok válto-
zás történt.  Négy csoportszoba a régi, kopott parketta helyett 
új, könnyen tisztítható laminált padlóburkolatot kapott. A másik 
két csoportszoba ablakainak cseréje folyamatban van, ami nem 
csak esztétikai szempontból jelent majd kedvező változást, ha-
nem a jól záródó nyílászárók a fűtés hatékonyságát is jelentősen 
elősegítik majd a hideg időszakban. A csoportszobákhoz tarto-
zó öltözőkben az olajlábazat helyett lambéria borítás készült. A 
tornaszoba padlózatára speciális sportpadló kerül, ami ütéscsil-
lapító hatásával a gyerekek mozgásfejlesztéséhez biztonságos 
mozgásteret nyújtanak. Minden változás nagyon nagy öröm szá-
munkra, hiszen mindez elősegíti, hogy a gyerekek barátságos, 
otthonos környezetben tölthessék óvodás éveiket. 

Németh Jánosné
intézményvezető

Új vasúti járatok indulnak!

Örömmel számolhatunk be lakóinknak arról, hogy a 105 sz. 
Debrecen – Nyírábrány vasútvonalon növekszik a járatsűrűség! 
Ménes Andrea polgármester Dr. Mosóczi László közlekedéspoli-
tikáért felelős államtitkár úrhoz intézett, augusztus elsején kelt 
levelében arról nyújtott tájékoztatást, hogy a 48. számú főút Deb-
recen és Nyírábrány, illetve az országhatár közötti szakaszán a 
fejlesztési kivitelezési munkák miatt jelentősen megnövekedett 
a megyeszékhelyre és a környező településekre való eljutás. Ez 
mind a tömegközlekedőket, mind a magánutazókat érinti, le-
gyen szó munkába vagy iskolába igyekvésről és ügyintézésről 
egyaránt. Ezért kérte a vasúti menetrend korrigálását, sűrítését, 
optimalizálását. A Dr. Mikóczi László államtitkár úr nevében 
eljáró Borbélyné dr. Szabó Ágnes főosztályvezető által jegyzett 
válaszlevél a kérés pozitív elbírálásáról értesít: az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium, illetve a szolgáltató MÁV-START 
Zrt. a szolgáltatási kínálat bővítése mellett döntött. A döntés 
értelmében Debrecen – Nyírábrány és Nyírábrány – Debrecen 
viszonylatban összesen 8 új járat kezdi meg működését, ezek 
közül több csak Vámospércsen áll meg, így a menetidő 21 perc-
re redukálódik! Az új menetrendet a következő táblázatban kö-
zöljük.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Kathi antal

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

Indulás 
Vámos-
pércsről

Érkezés 
Debrecenbe

04:36 05:01

06:12 06:37

07:06 07:27

08:24 08:49

12:39 13:04

14:09 14:34

15:38 15:59

16:25 16:49

17:38 17:59

18:24 18:49

20:39 21:04

21:19 21:40

Debrecen – Vámospércs

Indulás
Debrecen-

ből

Érkezés
Vámos-
pércsre

05:04 05:29

05:47 06:08

06:38 07:02

09:11 09:36

11:11 11:36

13:05 13:30

13:40 14:05

14:35 14:56

15:10 15:34

16:00 16:21

17:09 17:34

19:11 19:36

20:14 20:35

22:53 23:18

Vámospércsen
élelmiszer engedéllyel 

üzlethelyiség 
kiadó bármilyen tevékenységre!

Tel.: 06-20/2826-101

Pólyik Ferencné
szül.: Polgár Ilona

80. születésnapja alkalmából. 
Szeretettel köszönti:

leánya és fia, családja, unokái.



2019-ben Nagyné Oláh 
Edit részesült a „Vámospércs 
Egészségügyéért” városi 
díjban, amit az V. Hajdú 
Napok gálaünnepségén ve-
hetett át, július hatodikán. 
Egészségszeretetről, az ápo-
lói munka sokrétűségéről, a 
kellemes munkahelyi légkör-
ről, Vámospércsre való visz-
szatéréséről beszélgettünk a 
díjazottal.

Vámospércsi Hírek: 
Ha jól tudom, Ön tősgyöke-
res vámospércsi családban 
született. Most pedig már 
évek óta helyi és környék-
beli emberek egészségügyi 
kezelésében, gyógyításában 
vesz részt – vagyis tudását, 
tapasztalatát a szó szoros 
értelmében helyi emberek 
életének megőrzésére for-
dítja. Mikor fogalmazódott 
meg Önben, hogy ápolónő 
szeretne lenni, és honnan 
nyert ehhez inspirációt, bíz-
tatást?

Nagyné Oláh Edit: Igen 
tősgyökeres vámospércsi 
vagyok, a helyi általános 
iskolában végeztem (1981-
1990 között). Még hetedik 
osztályos tanuló voltam, ami-
kor édesanyám bekerült a 
kórházba (szerencsére nem 
súlyos betegséggel). Na-
gyon gyakran jártunk hozzá 
látogatni. Itt tapasztaltam 
meg közelebbről ennek a 
szakmának a szépségét, azt, 
hogy az ápolónők együttér-
zésére, bátorítására minden 
betegnek szüksége van, de 

ugyanakkor nagy szakmai tu-
dásukkal és tapasztalatukkal 
az orvosok nélkülözhetetlen 
segítői is egyben. Így nem 
volt kérdés számomra, hogy 
tanulmányaimat 1990-ben a 
Dienes László Egészségügyi 
Szakközépiskolában folytas-
sam. Az ott eltöltött évek és 
a sok gyakorlat megerősített 
benne, hogy jól választottam. 
Szüleim is támogattak ebben 
a választásban, mindig azt 
mondták, „hogy nővérekre 
mindig szükség lesz”.

Vámospércsi Hírek: 
Pályája elejétől folyamato-
san képezi magát. Milyen 
specializációkat végzett el? 
Hogyan látja a Kistérségi 
Rendelőintézetet szakmai 
szemmel? Az egészségügy és 
az orvostudomány szinte 
napról napra változik. Lé-
pést tudunk tartani?

Nagyné Oláh Edit: Az 
érettségi után elhelyezked-
tem a DEOEC III. belkliniká-
ján. Közben munka mellett 
szereztem meg két év alatt 
a felnőtt szakápolói képesí-
tést. Sokáig dolgoztam ebben 
a munkakörben, és ennek a 
klinikának sok területét be-
jártam. Dolgoztam a fekvőbe-
teg részlegén és a járóbeteg 
részlegén is. 2012-ben je-
lentkeztem a Vámospércsi 
Kistérségi Rendelőintézet-
be, ahol lehetőséget kaptam 
arra, hogy az itthoni em-
bereknek is megmutassam 
szaktudásomat, amit a labor-
ban és az infúziós therápia 

kapcsán tapasztalhatnak 
meg. 2015-ben a munkahe-
lyem javaslatára elvégeztem 
Budapesten a Diabetológiai 
Szakápoló és Edukátor kép-
zést. Azóta kiegészült a mun-
kám azzal, hogy Dr. Nagy Edit 
belgyógyász doktornő mel-
lett oktathatom a cukorbe-
teg embereket, segíthetem 
a mindennapi életüket. A 
vámospércsi Kistérségi Ren-
delőintézet minden tekin-
tetben megfelel, sőt néhány 
területen még túl is szárnyal-
ja a debreceni egészségügyi 
intézetek felszereltségét, ez-
által a betegellátást is. Én úgy 
gondolom, hogy a vezetőség 
mindent megtesz azért, hogy 
még jobban fejlődjünk, és 
még többet tudjunk nyújtani 
a betegek részére. Ilyen nagy 
előrelépés az is, hogy a ren-
delőintézetnek saját beteg-
szállító kisbusza is van, ami a 
kistérség területéről az idős, 
mozgásukban korlátozott 
személyek rendelésekre tör-
ténő eljutását nagyban meg-
könnyíti.

Vámospércsi Hírek: Azt 
olvastam az ápolók hitval-
lásában, hogy „az ápolás tu-
domány az ismeretek elsajá-
títását illetően, és művészet 
az ismeretek alkalmazását 
illetően.” Önre tényleg igaz 
ez a megállapítás, hiszen az 
önképzés mellett arra is nagy 
figyelmet fordít kollégáival 
egyetemben, hogy kedves, 
empatikus legyen. Vagyis a 
betegekben bizalmat kelt-

sen. Mi a titka a kellemes 
munkahelyi légkörnek?

Nagyné Oláh Edit: Éle-
tünk jelentős részét a munka-
helyen töltjük, ezért a mun-
kahelynek fontos szociális 
szerepe van. Kellemes kör-
nyezetet igyekszünk kialakí-
tani mind a magunk, mind a 
betegek részére azzal, hogy 
betegközpontúak vagyunk, 
igyekszünk tudásunkkal és 
kedvességünkkel segíteni ne-
kik. Próbáljuk a bizalmukat 
elnyerni, félelmüket elterelni 
egy-egy vizsgálat alkalmával. 
Az infúziós szobában, amíg 
csepeg az infúzió, TV-t néz-
hetnek, beszélgethetnek egy-
mással és velünk is.  Mi mind-
annyian azt valljuk, hogy aki 
emberekkel dolgozik, annak 
nem munkája, hanem hiva-
tása van, hiszen nem tárgyak 
vagy gépek, hanem élettel 
teli, humánus bánásmódot 
érdemlő személyek. A kór-
házban, rendelőintézetben 
kiszolgáltatott állapotban 
vannak, ezt még fokozottab-
ban érzik, ezért nem mind-
egy, hogy az ott dolgozók ho-
gyan viszonyulnak hozzájuk. 

Vámospércsi Hírek: 
2010 és 2012 között a 
Plazmaferezis Állomáson 
dolgozott. Itt mivel foglalko-
zott?

Nagyné Oláh Edit: Sok-
évnyi klinikai munka után 
2010-ben otthagytam a be-
tegellátást, így magát az in-
tézményt is. Szerettem volna 
magam kipróbálni más terü-

leten, ezért a plazmaferesis 
állomásra mentem dolgozni, 
ahol feretizáló nővér voltam. 
Ez teljesen más területe az 
egészségügynek, hiszen ide 
egészséges emberek járnak 
plazmát adni, amit különféle 
kezelések során beteg embe-
rek gyógyítására lehet hasz-
nálni. A feladatunk az volt, 
hogy a hozzánk érkező dono-
roktól először speciális vér-
vételeket vegyünk, meggyő-
ződve arról, hogy lehetnek 
plazmaadók. Aztán speciális 
gépek segítségével levettük 
az orvos által meghatározott 
mennyiségű plazmát. A le-
vett plazmát nagy teljesítmé-
nyű hűtőkben fagyasztottuk 
és tároltuk a szállítás pillana-
táig. Nagyon szerettem ezt a 
munkát is, de kicsit mindig 
visszahúzott a szívem a be-
tegellátás területére.

Vámospércsi Hírek: Ha-
bár egy nap az Ön esetében 
is csupán 24 óra, amit nem 
lehet egyszerű beosztani 
család és hivatás között, ar-
ról kérdezném, hogy milyen 
kedvtelései, hobbijai van-
nak?

Nagyné Oláh Edit: Igen, 
a nap nekem is 24 óra, és ami 
ebből aktív rész, az sajnos 
kevés hobbitevékenységet 
enged meg. Van két gyerme-
kem, férjem és munka után 
velük töltöm az időm nagy 
részét. E mellet nagyon szere-
tem a virágaimat gondozni, a 
kertészkedés kicsit megnyug-
tat. Van háziállatunk (egy ku-
tya és két cica), szeretünk a 
gyerekekkel együtt velük is 
foglalkozni, játszani. Jó idő 
esetén biciklizés jöhet még 
számításba.

„Mindig visszahúzott a szívem a betegellátás területére”

Kállai Gergőnét, a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 
vezetőjét kérdeztük az el-
múlt öt év tapasztalatairól, 
a közösségépítés lehetősége-
iről, a nemzetiségi önkor-
mányzatban véghezvitt vál-
tozásokról.

Vámospércsi Hírek: A 
helyi lapban többször tudó-
sítottunk a Roma Nemzetisé-

gi Önkormányzat tevékeny-
ségéről; arról a munkáról, 
amit Ön és képviselőtársai, 
Bődéné Drigán Julianna és 
Gere Lászlóné elvégeztek. 
Milyen jellegű feladataik 
voltak?

Kállai Gergőné: Olyan 
önkormányzatban gondol-
kodtunk, amelyik az élet leg-
apróbb területeit tekintve 

is segítséget tud nyújtani a 
vámospércsi romáknak, és az 
adott év minden időszakában 
különféle rendezvényekkel, 
tanácsadásokkal, adományo-
zásokkal hívja fel a figyelmet 
közösségünkre. Itt gondol-
hatunk az iskolai tanszertá-
mogatástól a jogi tanácsadás 
nyújtásán keresztül a roma 
bálig sok mindenre. Olyan 
programokat és támogatási 
lehetőségeket próbáltunk 
meghonosítani és kiépíteni, 
amelyek korábban nem vol-
tak, vagy kis hatékonysággal 
működtek.

Vámospércsi Hírek: 
Hogyan épül fel a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 
szempontjából egy év?

Kállai Gergőné: Hadd 
kezdjem az év végével. Szá-
munkra nagyon kedves a 
Mikulás-ünnepség és a kará-
csonyi cipősdoboz adomány, 
amikkel a decemberi meg-
hittséghez járulhattunk hoz-

zá és számos halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermek 
arcára csalhattunk mosolyt. 
De nagyon fontos a porta-
szépítő „Tiszta udvar, rendes 
ház” nevű akciónk, amely so-
rán azokat jutalmaztuk – stíl-
szerűen kerti szerszámokkal, 
virágmagokkal, palántákkal 
– akik tisztán és rendezet-
ten tartják a portájukat, ve-
teményekkel, virágokkal 
gazdagítják környezetüket. 
Megrendeztük a roma bált, 
hála a Városi Önkormányzat 
támogatásának, és ingyen, 
bérmentve vendégelhettük 
meg a résztvevőket. Ki kell 
emelnem a gyermeknapi 
programot, a családi napokat, 
kirándulásokat (strandra, a 
Nyíregyházi Állatkertbe), hi-
szen ezeken is teljes ellátást 
tudtunk biztosítani gyereke-
inknek és családtagjaiknak. A 
tavaszi és kora nyári kellemes 
időtöltés mellett gondolnunk 
kellett a ballagókra is. Cik-

lusunk alatt a ballagóruha-
támogatást kiterjesztettük a 
lányok mellett a fiúkra is: így 
ők is komplett elegáns ruhá-
zathoz jutottak hozzá. Töre-
kedtünk arra, hogy a legjobb 
tanulókat külön is jutalmaz-
zuk. Mivel hiszünk abban, 
hogy gyerekeink boldogulá-
sához az oktatáson keresztül 
vezet az út, egyik legfonto-
sabb missziónknak tekintjük 
az iskolakezdő tanszertámo-
gatást. Ennek köszönhetően 
rengeteg halmozottan hát-
rányos helyzetű 1-8 osztá-
lyos gyermek jutott alapvető 
tanszerekhez. Fontos még 
megjegyeznem az ingyenes 
jogi segítségnyújtást, amit 
romák és nem romák is gyak-
ran vettek igénybe. Fontos 
számunkra, hogy a kiépített 
jó kapcsolatot fenntartsuk a 
rendőrséggel, gyámüggyel, 
családsegítővel, munkaügyi 
központtal, és tudjuk orvo-
solni a családi krízishelyze-

teket. De említhetném még 
az élelmiszer- és ruhaadomá-
nyokat is. Vámospércs Vá-
rosi Önkormányzat sikeres 
pályázatának köszönhető-
en az egyik fő vámospércsi 
szegregátumban aszfaltos út, 
tanuló és közösségi tér épül 
hamarosan – büszkeséggel 
tölt el minket, hogy ebben is 
részt vehetünk. Hiszünk a jö-
vőben és bízunk abban, hogy 
a RNÖ hozzájárulhat ahhoz, 
hogy mind az iskolai tanul-
mányok, mind a munkalehe-
tőségek terén kedvező fejle-
mények részesei lehessünk. 
Képviselőtársaim nevében 
is szeretnék köszönetet 
mondani támogatóinknak, 
Ménes Andrea polgármester 
asszonynak, a képviselő-tes-
tületnek és az önzetlen ma-
gánszemélyeknek.

Mérlegen az elmúlt ciklus

Vámospércsi Hírek: 
Új épületbe költözött a 
vámospércsi gyógyszertár. 
Dr. Hovánszki Dóra gyógy-
szerészt, patikavezetőt kér-
deztük az új kezdetekről. 
Miért döntöttek Vámospércs 
mellett pár évvel ezelőtt?

Dr. Hovánszki Dóra: A 
Debreceni Egyetemen végez-
tem gyógyszerészként. Jelen-
leg Debrecenben élek a fér-
jemmel és két lányommal. A 
vámospércsi gyógyszertárat 
2017. szeptember elsején vet-
tük át. Vámospércsnek ideális 
a földrajzi elhelyezkedése és 
közlekedési csomópontként 
is nagy a vonzáskörzete. Az 
pedig természetes számunk-
ra, hogy szeretjük a magyar 
vidéket és erősen kötődünk 

a vidéki emberekhez. Régi ál-
munk vált valóra azzal, hogy 
egy gazdag gyógyszer- és esz-
közkészlettel rendelkező pa-
tikát hozzunk létre itt. 

Vámospércsi Hírek: Me-
sélne a költözés miértjeiről? 
Mit várnak az új üzlettől?

Dr. Hovánszki Dóra: A 
gyógyszertár augusztus 12-
én költözött át új otthonába 
a Debreceni út 1/B. szám alá. 
Szerettünk volna egy modern 
épületben, vásárlói és dolgo-
zói értelemben egyaránt egy 
korszerű, letisztult, funkcio-
nális belső teret kialakítani, 
amelyben raktározás tekin-
tetében is szintet léphetünk, 
hiszen ez elengedhetetlen 
feltétele a készletek markáns 
bővítésének. Sok ingatlant 

megnéztünk előzetesen 
Vámospércsen, nem volt 
könnyű dönteni, de úgy gon-
doltuk, hogy egy központban 
lévő, buszmegálló szomszéd-
ságában található, parkolóhe-
lyekkel is rendelkező épület 
lesz a megfelelő számunkra. 
Egyúttal szeretnénk megkö-
szönni Vámospércs Városi 
Önkormányzat nagyfokú se-
gítségét, valamint a lakosok 
türelmét a költözés zökkenő-
mentes lebonyolításához.

Vámospércsi Hírek: Há-
nyan dolgoznak jelenleg a 
patikában, milyen jellegű az 
intézményi profiluk?

Dr. Hovánszki Dóra: 
Jelenleg öt munkatársat 
foglalkoztatunk, ebből 2 fő 
vámospércsi lakos. Célunk a 

betegek elégedettségének a 
növelése, a szakmai segítség-
nyújtás és jó kommunikáció 
kialakítása. Jelentősen bőví-
tettük a gyógyszerállományt, 
a vényköteles készítmények 
esetében is. Törekszünk arra, 
hogy olyan gyógyszerek, ame-
lyek egyszer már rendelésre 
kerültek, legyenek készleten, 
vagy például, hogy a javasla-
tokkal rendelkező betegeink 
ne szenvedjenek hiányt. A 
kínálatunkban előfordulnak 
gyógyászati segédeszközök, 
speciális vitaminok, étrend-
kiegészítők, állatgyógyászati 
termékek. A nyitvatartási 
időnk változatlan (hétközna-
ponként 9-17 óra között), de 
hosszabb távú céljaink között 
szerepel a hétköznapi nyúj-

tott és a szombat délelőtti 
nyitva tartás is. Bárkinek bár-
milyen kérdése vagy javaslata 

van, forduljon hozzánk biza-
lommal!

Forduljon hozzánk bizalommal!



„Nemzetünknek tarto-
zunk mindenek felett jóval” 
– ez a Bocskai Istvánnak 
tulajdonított gondolat volt 
a mottója a Vámospércsen 
első alkalommal megrende-
zésre kerülő Szülőföldkutató 
és Honismereti tábornak. A 
három napos esemény gaz-
dag programkínálattal tette 
láthatóvá a legkisebb hajdú-
város történelmét és hagyo-
mányait, továbbá közvetlen 
módon is kapcsolódott az 
Államalapítás ünnepéhez. 
Kertmozi (Honfoglalás; 
István, a király), régészeti 
előadás, kézműves foglal-
kozások, íjász-bemutató, te-
lepüléstörténeti tanösvény 
színesítették a programot. 
Továbbá a tábor résztvevői 
– általános- és középiskolás 
diákok, felnőtt önkéntesek, 
diákmunkások – tanulmány-
úton ismerkedhettek meg 
Bocskai István fejedelem 
életének néhány fontos 
helyszínével: az álmosdi 
csata helyével, a nagykereki 
várkastéllyal, a nagyvára-
di várral. „Vámospércsen 
igyekszünk mindig valami 
egyedivel előállni. A honis-
mereti tábor keretein belül 
Somogyi László Gábor és 
Korpa Tamás közreműködé-
sével kidolgoztunk egy hat 

állomásból álló unikális, in-
teraktív településtörténeti 
tanösvényt. Állomásonként 
a diákoknak 5-6 feladatot 
kellett megoldaniuk, együtt 
dolgozniuk, csapatként 
gondolkodniuk, menetleve-
let vezetniük. A tábor céljai 
közé tartozott a hamarosan 
megnyíló vámospércsi Haj-
dú Múzeum munkájának, 
koncepciójának megismer-
tetése, valamint minél több 
fiatal bekapcsolása az intéz-
mény életébe.” – nyilatkozta 
Ménes Andrea polgármes-
ter. Az alábbiakban részletet 
közlünk Zahonyai Bernadett 
tábori naplójából: „Nagyon 
elgondolkodtatott az, hogy 
150 évvel ezelőtt városunk 
utcáin Magyarország legna-
gyobb vezetői tanácskoztak 
(Görgei Artúr, Szemere Ber-
talan, Batthyányi Kázmér), 
és mi csak elmegyünk eme 
tények mellett megemléke-
zés nélkül. A felnőttek leg-
fontosabb feladatának az kel-
lene lenni, hogy megtanítsák 
a fiatalabb generációknak a 
város jelentőségét, ami a tör-
ténelem során rengetegszer 
bebizonyosodott. Utolsó 
nap ellátogattunk Álmosdra, 
ahol láthattuk Kölcsey Fe-
renc egykori lakhelyét. Ez 
döbbentett rá, hogy a kör-

nyékünkről rengeteg híres 
ember származik, és mi még 
csak nem is tudunk erről, 
vagy nem vesszük figyelem-
be. Következő állomásunk a 
Nagykereki vár volt, egy kiál-
lítást tekinthettünk meg. Ez-
után Nagyvárad különböző 
templomait, nevezetes épü-
leteit, tereit néztük meg, il-
letve a várban is járhattunk. 
Meseszép hely, tele figye-
lemfelkeltő látnivalókkal. A 
tábor 3 napja alatt több min-
dent tanulhattunk a hazánk-
ról és főleg Vámospércsről, 
mint több száz történelem 
óra alatt. Minden városszere-
tő vámospércsinek ajánlom, 
jövőre vegyen részt, akár 
gyerek vagy felnőtt, mert 
mindig lehet valami újat ta-
nulni lakóhelyünkről.”

A tábor augusztus 16-
17-18-án került megrende-
zésre Vámospércs Városi 
Önkormányzat és a Pircsike 
Vámospércsi Közművelő-
dési Egyesület szervezésé-
ben. Az önkéntes segítők 
névsora: E. Póik Márta, 
Jóga Attila, Kovácsné Ökrös 
Gyöngyi, Malmos Norbert, 
Ménesné Vincze Anikó, 
Nagy Judit, Polgárné Nagy 
Elvira, Szabó Anikó, Szőcs 
József, Tóthfalussi Barnabás, 
Vámosné Klárika.

Településszeretet
A Vámospércsi Művészte-

lep és Grafikai Műhely részt-
vevőinek javarésze visszajáró 
vendég a nyaranta megren-
dezett alkotótáborban, és 
bízvást mondható, hogy eb-
ben a kitartó kötődésben 
van valami a hazatérés-haza-
járás élményéből is. (Azon 
túl, persze, hogy a szakmai 
együttlét és a hely szelleme 
által inspirált munkák, ame-
lyek itt születnek meg, vagy 
itt válnak később létrejövők 
terveivé, nagyon fontos ele-
mei mindannyiunk művészi 
munkásságának.) 

A vendéglátás szívélyes-
sége nem a távolról érkező 
idegennek szól, hanem – ha 
szabad így mondani – az 
újra megérkező családtag-
nak.  Mert hiszen így indult 
– ebben a szellemben – a 
művésztelep 1992 nyarán, 
Vámospércsről elszármazott, 
ide kötődő alkotók meghívá-

sával. A három alapító: Papp 
János bácsi, Nagy Sanyi és 
jómagam más-más féle, de 
erős gyökerekkel rögzül-
tünk ehhez a világhoz, és ezt 
a köteléket a későbbiek so-
rán belépő művészkollégák-
nak – mert létszámában is 
folyamatosan gyarapodott a 
kis kolónia – sikerült tovább-
adni. A művésztelep soha 
nem volt „idegen test” a te-
lepülés életében (mint gya-
korta másutt, más művészte-
lepek esetén), vámospércsi 
polgárok gyakran voltak 
vendéglátóink és támoga-
tóink, jelezve ezzel is, hogy 
befogadtak bennünket. A 
város önkormányzata pedig 
kibontotta és kiteljesítette a 
benne rejlő lehetőségeket. 
(Elég, ha most csupán az im-
már jelentősnek mondható 
gyűjteményre gondolunk, 
amelyet évről-évre tovább 
gyarapít a telep fenntartó-

jának: Vámospércs Város 
Önkormányzatának adomá-
nyozott és a művésztelep 
zárókiállításán bemutatott 
kollekció. De fontos kapocs 
az is, hogy a művésztelep-
nek szinte mindig volt és 
van helyben lakó tagja, mint 
Lehó Pista például, aki a 
harmadik telep óta minden 
nyáron résztvevője az alko-
tómunkának.) 

Hogy milyen is az a világ, 
amelyben itt, Vámospércsen 
a genius loci lakozik, hogy 
milyen és hogyan inspirálja 
ez a művésztelep résztvevő-
inek alkotókedvét és alkotá-
sait, arról ki-ki maga tudna 
mesélni. Persze, a legfonto-
sabbakat a művek mondják 
el, a vizualitás nyelvén.

Fátyol Zoltán
festőművész

Túl a megszokáson – véget ért a 28. telep

A KÓTA (Magyar Kóru-
sok, Zenekarok és Népze-
nei Együttesek) célja, hogy 
tagjainak szakmai munkáját, 
törekvéseit összefogja, szak-
mai napokat, továbbképzé-
seket, minősítéseket szer-
vezzen. Feladata a magyar 
kulturális örökség megóvá-
sa, a hagyományok ápolása, 
az amatőr énekkarok, népze-
nei együttesek és zenekarok 
képviselete, szakmai össze-
fogása és továbbképzése. A 
minősítés a KÓTA által meg-
határozott és működtetett 
rendszer, amely az énekes és 
hangszeres nemzeti népze-
nei hagyományok őrzését és 
élményszerű továbbadását 
szolgáló szólisták, csopor-
tok és közösségek tevékeny-

ségét értékeli, ösztönzi. Az 
együttesek és szólisták mi-
nősítése egymásra épülve 
három szinten zajlik, melyek 
az átjárhatóságot biztosítva 
kiegészítik egymást. A leg-
magasabb fokozat az arany-
páva díj, amit a Vámospércsi 
Népdalkör 2017-ben nyert 
el. Egy-egy minősítési ciklus 
két évig tart, vagyis két évig 
érvényes a csoport által el-
nyert minősítés is. A követ-
kező minősítési szakaszban 
az elért címet, díjat meg kell 
védeni. Szívből gratulálunk 
a Vámospércsi Népdalkör-
nek, akik augusztus 25-én 
a KÓTA Aranypáva Gála 
versenyén Egerben arany-
páva nagydíjat nyertek.  A 
versenyen részt vett: Szabó 

Mihályné csoportvezető irá-
nyításával Csere Istvánné, 
Fagyal Gáborné, Feskó Ka-
talin, Karakóczi Lajosné, 
Kozák Sándorné, Medgyesi 
Imréné, Pálóczi Fanni, Sán-
dor Józsefné, Somogyi Lász-
ló Gábor, Sziki Ilona, Tarr 
Imre. Külön köszönjük szé-
pen Tóthné Szabó Mariann 
és Tóth Gyula munkáját. A 
versenyen a csoport hazánk 
legjobb amatőr népzenei 
csoportjaival mérte össze 
tudását. Köszönjük Ménes 
Andrea polgármester asz-
szony és Vámospércs Városi 
Önkormányzat támogatását!

Diósné Kozma Erzsébet
intézményvezető

„Örökségünk a ma élményével a jövőnk alapja”

Augusztus 2-4 között 
került megrendezésre a 
Vámos Települések XII. 
Nemzetközi Találkozója 
Somogyvámoson. A Balaton 
melletti kistelepülésen 13 
tagtelepülés képviselői és de-
legációi (Magyarországról, 
Szlovákiából, Romániából) 
gyülekeztek a NAV meghí-
vott magas szintű vezetőivel, 
abból az alkalomból, hogy a 
vámos hagyományok szerint 
megünnepeljék szövetsé-
güket. Mindegyik delegáció 
előbb megállt a szimbolikus 
„vámsorompó” előtt, átadta a 
saját településük kincseiből 
válogatott „vámot”, elnyerve 
a felsorakozott vámszedő 
jezsuita barátok tetszését, 
beléphetett az ünnepség te-
rületére. A vámospércsi de-
legációt Ménes Andrea pol-
gármester vezette Polgárné 
Nagy Elvira és Lakatos József 

önkormányzati képviselők-
kel. Somogyvámos lakói ba-
rátságos vendégszeretettel 
fogadták a vámos rokono-
kat. A Pénzügyőr Zenekar 
felvezetése mellett az ün-
neplők bejárták a települést, 
majd felavatásra került az a 
Vámos Települések Szövet-
sége Emlékkapu, amelyen 

a szövetség tagtelepülései-
nek nevei szerepelnek, for-
májában pedig megidézi a 
somogyvámosi régi templo-
mot. A közgyűlés után vala-
mennyi érdeklődő ellátogat-
hatott a Krisna Völgybe; a 
vámospércsiek pedig haza-
felé megmártóztak a magyar 
tengerben, a Balatonban is.

Világ Vámosai

A Bíborkadarka Nép-
tánccsoport augusztus utol-
só napján, Romániában, 
Margittán vett részt a Folk 
Fesztiválon. A program-
ra ezer néptáncost hívtak 
meg. Elsőként a város főte-
rén felállított színpad előtti 
sétányon közös énekként 
hangzott el a magyar Him-
nusz, majd szatmári közös 
tánccal kezdtek a táncosok. 
Mivel minden csapat a sa-
ját viseletében jelent meg a 
gyönyörű színkavalkádban, 

felemelő érzés volt, amikor 
egyszerre ropták a szatmári 
improvizációt a táncosok. 
A főtéren kora estig folyt a 
műsor és szólt a népzene. A 
Bíborkadarka Néptánccso-
port huszonegyedik együt-
tesként lépett színpadra és 
szilágysági táncrendet muta-
tott be Nagyné Kiss Melinda 
vezetésével. Majd közös fel-
vonulás következett a városi 
strandra. A hosszú sorban 
énekelve haladó népviselet-
be öltözött táncosok nagy 

érdeklődést váltottak ki a he-
lyiek körében. A végcélként 
szolgáló Csoóri-sátorban to-
vább folytatódott a néptánc-
bemutató. Az esti programot 
a Magos Zenekar koncertje 
koronázta meg. Akik még 
a hosszú nap után táncolni 
szerettek volna táncházban 
folytathatták tovább a mula-
tást.

Diósné Kozma Erzsébet
intézményvezető

Bíborkadarka a Folk Fesztiválon


