
Hajdú Talk Show a szabad ég alatt

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

A háromnapos rendezvény 
– melynek fővédnöke Tasó 
László államtitkár, védnökei 
Ménes Andrea Vámospércs és 
Szólláth Tibor Hajdúnánás pol-
gármestere voltak – nyitóprog-
ramjára, a Hajdúkerületi Haj-
dúvárosok Egyesületének tag-
gyűlésére június 30-án délután 
került sor, a hajdúvárosok pol-
gármestereinek részvételével, 
majd a közös jövőn és közös 
kulturális és gazdasági együtt-
működésen való eszmecsere – 
kötetlenebb formában – a Haj-
dú Talk Show-n folytatódott. A 
Nagy utcán felállított színpad, 
az út két oldalán helyet kapó 
árusok, a tömegtől biztonsá-
gos távolságban pörgő, ringó, 
kidobó játékpark igazi fesz-
tiválhangulatot teremtett a 
településcentrumban. A Haj-
dú Talk Show-n a vendéglátó 
Ménes Andrea mellett Kiss 
Attila, Hajdúböszörmény első 
embere és Szólláth Tibor, Haj-
dúnánás vezetője vettek részt. 
A beszélgetőket Pálóczi József 
– a Hajdú Fesztivál „hangja”, 
konferansziéja, a Best FM rá-
dió műsorvezetője – kérdezte. 
Első kérdése (amire a beszél-
getés mindig vissza is utalt és 
fő sodorvonalává tette) az volt, 
hogy a jelenlévők hogyan tud-
nák „eladni”, promotálni, érde-
kessé tenni városukat egy mesz-
sziről érkező vendég előtt. „Mi, 
polgármesterek mindig arra 
törekszünk, hogy sokak számá-
ra láthatóvá és vonzóvá tegyük 
azt a helyet, ami a szívünknek 

a legkedvesebb” – fogalmazott 
Ménes Andrea. „A hajdúknak 
mindig mindenről van véle-
ményük, nyakas kálvinisták 
vagyunk, ez fontos erény” – 
tette hozzá Kiss Attila. „Örü-
lök, hogy Vámospércs vissza-
talált a hajdú identitáshoz és 
komoly erőket mozgósít, hogy 
a város mindennapjainak ré-
sze legyen” – mondta Szólláth 
Tibor, a III. Hajdú Fesztivál 
díszvendég-településének ve-
zetője. Arra a kérdésre, hogy 
melyek azok a rendezvények, 
melyek városuk arculatát és 
„egybegyűjtő erejét” meghatá-
rozzák a következő válaszokat 
kaptuk. Hajdúböszörményben 
a Hajdúsági Expó és számos 
kísérőrendezvénye (például a 
traktorhúzó verseny), Hajdú-
nánáson a Hajdú Világtalálkozó 
(17-18. századi hadijátékokkal), 
Vámospércsen pedig – a mos-
tani fesztivál mellett – az őszi 
Égigérő Paszuly rendezvény 
kerül fókuszba. Mind a három 
városvezető egyetértett abban, 
hogy a hajdúk egykori kivált-
ságos jogállását, toleranciáját 
és eltököltségét a 21. század 
elvárásainak és kihívásainak 
megfelelően kell újrahangolni, 
aktualizálni. Késő délutántól 
művészeti csoportok bemuta-
tóitól elevenedett meg a ren-
dezvénytér, este pedig fáklyás 
felvonulással zarándokoltak el 
a résztvevők Bocskai István fe-
jedelem szobrához, elhelyezve 
a megemlékezés koszorúit.
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Polgármesteri napló

Városnapoztunk. Kicsik 
és nagyok végre önfeledten 
örvendeztünk egymásnak, át-
gondoltuk eredményeinket, új 
helyszíneket, új módszereket, 
másfajta vendéglátást találtunk 
ki arra, hogy még közelebb hoz-
zuk ezt a fontos örömünnepet 
az itt élőkhöz, s szorosabbra 
fűzzük azoknak az emberek-
nek a kapcsolatát, akik eddig 
is csupán olyan rendezvénye-

ken találkoztak, 
amelyek célja 
a rokonság, az 
azonos történel-
mi múlt ápolása 
volt. Sok minden 
belefért ebbe a 
három napba, 
mely a szervezők 
találékonyságát, 
kreativitását di-
cséri. A színes 
kavalkádból, s a 
velünk együtt ün-
neplő vendégek 
közül, engedtes-
sék meg, hogy 
kiemeljek néhá-
nyat. A rendez-
vény díszvendége 
idén Hajdúnánás 
városa volt. A hét 
ősi hajdúvárosok 

közül talán az egyik legaktí-
vabb, ahol Szólláth Tibor pol-
gármester úr és csapata példa-
értékű munkát végez annak ér-
dekében, hogy Bocskai István 
fejedelmünk örökségét, szel-
lemiségét megőrizze az utókor 
számára. A felállított stando-
kon megismerkedhettünk a 
nánásiak ősi mesterségével, a 
szalmafonással, megkóstolhat-

tuk a csodafinom szörpjeiket, 
húsáruikat, s kipróbálhattuk a 
szerencsekerék megpörgeté-
sével, mit tartogat számunkra 
Fortuna, ha lapult a zsebünk-
ben legalább egy a Bocskai 
korona címletei közül… A leg-
nagyobb hajdúvárosok képvi-
selői úgy látszik elől járnak a 
hagyományápolásban is, hisz 
a későbbiekben Kiss Attila Haj-
dúböszörmény polgármestere,  
Marosi György Csongor Hajdú-
szoboszló és Molnár János Pol-
gár képviseletében látogatott 
el hozzánk, s vett részt azon a 
polgármesteri talk show-n, be-
szélgetésen, melyen unalmas 
fesztiválmegnyitók helyett be-
tekintést nyerhettek a tisztelt 
érdeklődők abba, hogy a közös 
múltú, mégis eltérő adottságú 
hajdútelepülések mi az, amit 
féltve őrizgetnek, mit, s ho-
gyan próbálnak átörökíteni, 
milyen nagyobb rendezvénye-
ik vannak, s milyen célból hoz-
ták létre a 2000-es évek elején 
a Hajdúkerületi Hajdúvárosok 
Szövetségét, melynek mindany-
nyian tagjai vagyunk. Másnap 
délelőtt a városi kitüntető dí-
jak átadására került sor a Műve-
lődési Házunk színháztermé-

ben. Ezen a napon Tasó László 
államtitkár úr, országgyűlési 
képviselőnk, városunk kitün-
tetettje volt a díszvendégünk, 
aki jelenlétével, szívhez szóló 
szavaival, minden alkalommal 
még erősebb tartást, hitet és 
lelkesedést kelt a településün-
kön élők lelkében. Vámospércs 
mindig csak úgy fejlődhetett, 
hogy itt éltek azok a kimagas-
ló egyéniségek és hazafias el-
kötelezettségű emberek, akik 
mikor alkottak, saját maguk 
munkáját a közösség javára is 
fordították. Eredményeik pél-
daértékűvé lettek, mások szá-
mára követendő mintát nyúj-
tottak. Példaképek voltak, akik 
támaszt, kapaszkodót, mintát 
jelentenek számunkra. A Haj-
dú Napok alkalmából kitün-
tetésben részesülők, pedagó-
gusok, sportolók, közszolgák, 
vagy csak egyszerű önzetlen 
emberek, akik makacsul, sze-
retettel szolgálják a városukat, 
egyben a családjukat, hozzá-
tartozóikat, honfitársaikat ha-
táron innen és túl. Felvetődik 
a kérdés, mit tanulhatunk mi 
a példáikból? Ha ott állunk 
teljes akaratunkkal, hitünk-
kel, életünkkel a mögött, amit 

csinálunk, ami a hivatásunk, 
ami a szenvedélyünk, akkor az 
megragadja a körülöttünk élő-
ket, annak hatása lesz a körü-
löttünk lévő világra, nem csak 
a szűk lakóhelyünkre, hanem a 
hazánkra is! Az életnek csak az 
önfeláldozó munka, a szolgálat 
adhat értelmet. Mire jók tehát 
a kitüntetések? Arra, hogy he-
lyére tegyék a fogalmakat, a tel-
jesítményeket, hogy kijelöljék 
az értékeket, hogy viszonyítási 
alapul szolgáljanak: Mi az, ami 
jó, s mi az, ami rossz? Mi az, ami 
épít, s mi az, ami rombol? Az el-
ismerés egyben kötelez is, hisz 
ezentúl  meg kell felelni annak 
a rangnak, amit kiérdemeltek! 
A rendezvény a továbbiak-
ban az önfeledt szórakozásról 
szólt. A hazai könnyűzenei élet 
nívós előadói (Deniz, az R-GO 
és a Honeybeast) léptek fel a 
Nagy utcán felállított színpa-
don. A nagyszerű s a rendkívül 
látványos produkciókat nem 
csak a vámospércsi, hanem a 
környékből érkező rajongók 
is vastapssal jutalmazták. Va-
sárnap a jubileumi XV. tárlatát 
zárta a Művésznők Nemzetkö-
zi Tábora. Idén Romániából, 
Lettországból és Magyarország 

területéről érkeztek képzőmű-
vészek városunkba, hogy bő 
egy hétig köztünk élve örökít-
sék meg Vámospércs értékeit.  
Köszönetemet szeretném kife-
jezni H. Csongrády Márta Hol-
ló László- és Kölcsey Ferenc-dí-
jas fotóművésznek, a Pircsike 
Vámospércsi Közművelődési 
Egyesületnek, Somogyi Lász-
ló Gábornak és a Művelődési 
Ház és Könyvtár dolgozóinak, 
valamint azoknak a jószívű, 
adakozó helyi vállalkozóknak, 
akik támogatták a tábort. Így 
Sándor Józsefné Erzsikének, a 
Dolce Vita Pizzériának és Sallai 
Szabolcsnak. Egy háromnapos, 
több ezer vendéget fogadó ren-
dezvény technikai lebonyolítá-
sa sem könnyű feladat. Köszö-
nöm Varga Lajos kollegámnak 
és a közcélú foglalkoztatottak-
nak, valamint a Vámospércsi 
Rendőrőrs dolgozóinak, Ta-
kács György parancsnok úr-
nak, hogy semmiféle rendza-
varás nem történhetett, s hogy 
Vámospércsen nem csak élni, 
de együtt örülni, és szórakozni 
is jó!

Ménes Andrea
polgármester

Mérlegen a Hajdú Napok
Sokszínű, elmélkedésre és fesztiválozásra egyaránt lehetőséget kínáló programcsomag várta az érdeklődőket a legki-

sebb hajdúvárosban június 30. és július 2. között. HoneyBeast koncert és Hajdú Talk Show, R-GO koncert és Művésznők 
Nemzetközi Alkotótáborának jubileumi kiállítása, fáklyás felvonulás, városi díjak kiosztása, bajnokavató, a Hajdúke-
rületi Hajdúvárosok Egyesületének taggyűlése. Csak néhány a felkínált események közül.

Jubiláló művésznők és a képekbe 
költözött szülőföld

Nem csupán képzeletbeli, 
hanem valóságos tortát ültek 
körül a Művésznők Nemzetkö-
zi Alkotótáborának résztvevői 
a III. Vámospércsi Hajdú Fesz-
tivál zárónapján, július 2-án. A 
torta és az ünneplés apropója 
pedig egy kiemelkedő jubile-
um volt: 15 éve álmodta meg 
a maga nemében szinte pél-
danélküli, kizárólag nőkből 
álló, nemzetközi művésztelep 
ötletét H. Csongrády Márta 
fotóművész. A telep 15 éve 
rendületlenül működik, a vá-
rosi Önkormányzat, valamint a 
Pircsike Vámospércsi Közmű-
velődési Egyesület támogatá-
sával, pártfogásával. A munka 
idén is (június 24–július 2.) el-
sődlegesen Vámospércs város-
ának megjeleníthető világáról 
szólt, amit ki-ki a saját egyéni-
ségével, temperamentumával 
festett vagy fotózott meg. Ezek 
az alkotások méltán reprezen-

tálják szűkebb környezetünket 
a világban, s jelennek meg ké-
sőbb egyes alkotók életművé-
ben, katalógusaiban. Emellett 
a közös hullámhossz, a kellően 
intellektuális hátterű művé-
szek társaságában remek han-
gulatot és munkalégkört képes 
teremteni évről évre. A tárlat 
– ami egy hónapon keresztül 
megtekinthető a Művelődési 
Ház és Könyvtár galériájában 
– olyan alkotásokat vonultat 
fel, amelyek a mai Vámospércs 
természeti, építészeti és tárgyi 
értékeit, valamint a hely „han-
gulati ujjlenyomatát” viselik 
magukon. A tábor résztvevői 
voltak 2017-ben: Bálint Bea, H. 
Csongrády Márta, Horváth Ibo-
lya, Horváth Katalin, Kárászy 
Judit, Marian Noémi Éva, 
Moldován Krisztina, valamint 
a legtávolabbról, Lettországból 
érkező Irina Kopeikina.

Szombat délelőtt a Hajdú 
Gálán kitüntető díjak kerültek 
átadásra városunk Művelődési 
Házának színháztermében, ez-
zel az igen felemelő esemény-
nyel a városvezetés helyi kö-
zösség figyelmébe ajánl olyan 
nagyszerű embereket, akik 
emberségükkel, hozzáállásuk-
kal, tudásukkal a város javát 
szolgálják, magas mércét állít-
va mindannyiunk számára. 

Vámospércs Város Képvise-
lő-testülete döntésének értel-
mében Vámospércs Város-
ért Díjban Asztalos János 
rendőrhadnagy, a vámospércsi 
rendőrőrs egykori őrspa-
rancsnok-helyettese, későbbi 
őrsparancsnoka részesült. 
Asztalos Jánost példaértékű 
hivatásszeretet és hivatástudat 
jellemzi, magas szintű elmé-
leti felkészültségét, valamint 
a húsz éves rendőri szolgálat 
során szerzett gyakorlati ta-
pasztalatait parancsnoki tevé-
kenysége során kiemelkedő 
színvonalon alkalmazza. A 
rendőrfőkapitányság straté-
giai célkitűzéseivel azonosul, 
az általa vezetett rendőrkapi-
tányság szakmai tevékenysége 
példaértékű. Irányítása alatt a 
közrend és a közbiztonság je-
lentősen emelkedett, valamint 
számottevően csökkent a köz-
lekedési balestek száma.

Idén a Vámospércs Ok-
tatásügyéért Díjat Németh 
Jánosné vezető óvodapedagó-
gus érdemelte ki, aki 2004 óta 

a Vámospércsi Óvoda vezetője. 
Óvónői hitvallásának pillérei: 
gyermekcentrikus pedagógia, 
személyiségfejlesztés, közös-
séggondozás, a változó világ-
ban örök értékek közvetítése. 
A díjazott naponta látogatja 
csoportjait, jól ismer minden 
gyereket, ajtaja nyitva áll kol-
légái előtt, köztiszteletnek ör-
vendő hiteles személy; vezeté-
se alatt az óvoda többször meg-
újult, folyamatosan fejlődik 
eszközkészlete, korszerűsödik 
épülete.

Vámospércs Közművelő-
déséért Díjat ítélt az Önkor-
mányzat Elekné Laczkó Judit 
tanárnő, képzőművész részére, 
aki 1988 óta a Vámospércsi Má-
tyás király Általános és Alapfo-
kú Művészeti Iskola tanára, és 
aki 2008-tól a Művészeti Iskola 
alapításában és annak veze-
tésében is tevékenykedett a 
tanítás mellett. Elekén Laczkó 
Juditnak immáron évfolyamok 
sokasága köszönheti vizuális 
nevelését, a rajzolás szeretetét 
és a különféle képzőművésze-
ti technikák megismerését. 
Kistérségi és tankerületi verse-
nyek szervezésében, lebonyo-
lításában is tevékeny, diákjai 
pedig meghálálják a bizalmat: 
számos országos, megyei és vá-
rosi rajzversenyről hoznak el 
dobogós helyezéseket.

Díjeső és koncerthangulat

(folytatás a 4. oldalon)



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

rendelkező magánszemélyek (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2017. június 30-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 148 732
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs Dózsa Gy. U. 39/C. 122 663
Germán Ferenc 8443091339 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 78 070

Guba Attila 8384884013 4287 Vámospércs, Nyírmártonfalvai u. 051/9 65 475

Mester Attila Sándorné 8349542721 4287 Vámospércs, Báthorikert 2185 61 300
Nagy Ferenc Ifj. 8423252639 4287 Vámospércs Vasút u. 21. 81 699
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 1 509 150
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 148 643
Sós János 8332013429 4287 Vámospércs, Temető u. 7/A 63 480
Sós János ifj. 8420813427 4287 Vámospércs, Temető u. 7/A 101 470

Összesen: 2 991 682

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

rendelkező gazdasági társaságok (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2017. június 30-i állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

Baltemar Bt. “Kény-
szertörlés alatt“ 21140156-2-09 4211 Ebes, Vadas u. 66. 568 700

Kacur Termelő Kft.
“Kényszertörlés 
alatt“

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

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

Mauro Shoes Kft. 24965604-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 2 261 334 
Polifab Elektro Kft. 
“Törölt adószám“ 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 218 700

Polivill Elektro Kft. 24925615-1-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 135 513
Revopart Trade Kft. 24381321-2-09 4287 Vámospércs, Báthorikert 2201/1. 118 884
Sanfer Hungary 
Ker. Kft. 23150120-2-42 4287 Vámospércs, Nagynyíres D. 17. 107 443

Összesen: 4 093 834 

Akik már nincsenek közöttünk:

Szutor IStván DánIel

Szabó JánoS Gábor

PólyIk SánDor

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Szabó JánoS Gábor

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

A Református Egyház hírei
Bélyegkiállítás Vámospércsen a reformáció tiszteletére

A reformáció 500 éves jubileuma alkalmából nagyszabású bé-
lyegkiállítás nyílik 2017. július 23. és augusztus 5. között a Refor-
mátus Gyülekezeti Teremben. Az értékes bélyegek a reformáció 
500 éves történetét dolgozzák fel. A kiállítás megnyitójára július 
23-án, a 10 órakor kezdődő istentiszteletet követően kerül sor. A 
tárlat díjmentesen látogatható.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Hittanos nyári tábor Óhután 

Július 10. és 14. között 46 vámospércsi hittanos gyerek rész-
vételével szervezte meg gyülekezetünk a második hittanos nyári 
tábort. A tábor ideje alatt sokat játszottunk, tanultunk, feltöltőd-
tünk a festői Óhután. Szeretnénk megköszönni a gyerekeknek a 
részvételt, a szülőknek a bátorítást, a gyülekezet tagjainak pedig 
a támogatást. Jövő nyáron ismét irány Óhuta!

Dr. Petró László
református lelkipásztor

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Pólyik Sándor

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

MézeS Gáborné

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Szutor iStván dániel

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

i s k o l A i  h í r e k
Júniusban zajlottak a művészeti tagozat vizsgái. Nyolc zon-

gorista és a három néptánccsoport mutathatta be egész éves mun-
kájának eredményét, a grafika tanszakosok munkáiból készült ki-
állítást pedig a Művelődési Ház és Könyvtár aulájában, valamint a 
ballagáskor az iskolában is megcsodálhatták az érdeklődők.

Az év végi készülődés egyik feladata volt az udvari padok és 
virágládák rendbetétele. A festékek és eszközök anyagi fedeze-
tét a Debreceni Tankerületi Központ biztosította. A csiszolásban és 
festésben a szülők és tanulóink voltak segítségünkre, a megszépült 
virágládákba színes virágokat ültettünk, melyeket Krajcsik László-
tól kaptunk. Köszönettel tartozunk Krajcsik Lászlónak; Papp Já-
nos, Zagyva Kálmán, Bekő Ildikó, Biró István, Biró Istvánné, Fényi 
Lajosné, Fodor Zsuzsanna, Kuprák Sándor, Kuprákné Benkovits 
Gabriella, Madarné Szabó Erika, Molnár Magdolna, Nagyné Oláh 
Edit, Nagyné Kozma Andrea, Ungvári Gabriella szülőknek. A 
munkában részt vettek az alábbi tanulók és pedagógusok is: Ács 
Panna, Demeter Dorina, Fényi Gábor, Holló Fanni, Mátyus Attila, 
Árva Kristóf, Cseh Donát, Gyarmati Bianka, Krek Rebeka, Lakatos 
Panna, Nagy Nándor, Palugyai Bence, Papp Tímea, Varga Dániel; 
Elekné Laczkó Judit, Hamecz Erika Emese, Mészárosné Oláh Róza, 
Nagyné Cseh Nóra, Tankáné Antal Irén.

A tanévet diákönkormányzati nappal zártuk. Sportver-
senyek, kézműveskedés, társasjátékok mellett a Hajdúhadházi 
Rendőrkapitányság jóvoltából sor került egy komplex közlekedési 
programra is. Ennek keretében felhívtuk a figyelmet a gyalogos és 
kerékpáros közlekedés szabályaira. A gyerekek kerékpáros ügyes-
ségi pályán is tesztelhették tudásukat, a legügyesebbek ajándékot 
kaptak a rendőröktől. A program megvalósítását Asztalos János ka-
pitány úr tette lehetővé, amiért ezúton is köszönetet mondunk.

A nyári szünet kezdetén 150 tanuló és 15 nevelő vett részt az 
Erzsébet napközis táborunkban. Színes programokat szervez-
tünk a gyerekeknek: strandolhattak Debrecenben a Szeged utcai 
Szabadidőparkban, próbára tehették erejüket, ügyességüket a ha-
lápi Koppány-Völgye Kalandparkban, kirándulhattak az Állat-és 
Növénykertbe, valamint a Békás tóhoz. Az ÖKO-napon hulladé-
kok újrahasznosításával készíthettek használati tárgyakat, kerék-
pározhattak a „Villongó” tájvédelmi körzetben. A művészeti és ha-
gyományőrző napon megtekinthették a hobbialkotók kiállítását 
a Művelődési Ház és Könyvtárban, az iskolában pedig kézműves 
foglalkozáson alkothattak, gyermekjátékokkal és táncházzal tölt-
hették kellemesen a szabadidejüket.

Nagy örömünkre ismét sok tanulónk szerzett kitűnő bizonyítványt:

Első évfolyam: Ádám Dominik, Balogh Nóra, Csányi István Patrik, Horváth Boglárka Petra, Hunyadi Szabolcs Zsolt, Jager Barbara, 
Kovács Bianka, Kovács Dorina, Krasznai Szvetlána Petra, Lakatos Ádám, Lehel Lőrinc Levente, Ludman Luca, Morauszki Csilla, Petró 
Leonárd, Picil Anna, Saliga Mátyás, Sándor Anna, Tóth Dóra
Második évfolyam: Bányai Luca, Boruzs Richárd, Kindris Karolina, Kopezda Kitti, Kovács Petra Eszter, Krek Patrícia Szonka, Lukács 
Edina, Nagy Zoltán Tibor, Petró Zalán, Rácz Fruzsina Lili, Szabó Lili, Szilágyi Lili, Szilágyi Zsanett Judit, Tóth Tamás, Vórincsák Vivien 
Evelin
Harmadik évfolyam: Árva Jázmin, Baranyi Fruzsina, Feró Marcell, Horváth Adorján Zsolt, Morauszki Éva, Plavecz Kincső, Szabó 
Nándor Zoltán, Tömöri Marcell, Törő Vanda
Negyedik évfolyam: Balogh Nóra, Forgács Dávid, Koszczelnik Klaudia, Lengyel Ábel, Medve Evelin, Nagy Gréta, Ökrös Hanna Sós 
Csaba Sándor, Szabó Csaba, Szabó Tamás Barnabás, Szalai Eszter, Tóth József Richárd, Zilahi Nándor
Ötödik évfolyam: Sándor Panna, Tóth Virág Kamilla, Kiss Anett, Nótin Mónika
Hatodik évfolyam: Ádám Tamás, Gellén Attila, Lakatos Krisztina
Hetedik évfolyam: Lakatos Panna
Nyolcadik évfolyam: Pólyik Ágota, Lakatos Péter, Sándor Ákos

Sajnos nem mindenkinek sikerült ilyen jól a tanév. Néhányan javítóvizsgát tesznek, melyeket 2017. augusztus 28-án, 8 órától 
tartunk. Ezekre a felkészítés augusztus 22-én 9 órakor kezdődik. A javítóvizsga és a felkészítés időpontjáról minden érintett tanulót 
írásban értesítünk.

Az iskola titkárságán nyári ügyeletet július 19-én, augusztus 2-án és augusztus 16-án 8 és 13 óra között tartunk. 

Tankáné Antal Irén

Felhívás emlőszűrésre!

Ezúton értesítjük a 45-65 év közötti vámospércsi 
hölgyeket, hogy számukra

2017. július 21-26. között Debrecenben
emlőszűrő vizsgálatot

szervez a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Balmazújvárosi Járási Hivatalának Népegészségügyi 

Osztálya. 

A vizsgálat INGYENES, 
minden érintett hölgy névre szóló meghívót kap 

a szűrés helyének és pontos idejének 
megjelölésével. 

Kérjük éljen a felkínált lehetőséggel és menjen el a 
szűrővizsgálatra! 

Amennyiben kérdése van, érdeklődjön háziorvosánál, 
a helyi védőnői szolgálatnál,

vagy a Kenézy Emlőcentrumnál. 
(Debrecen, Jerikó u. 17-19. Telefonszám:52/536-865) 

Ne feledje, a szűrővizsgálat életet menthet!

A nők körében a vezető daganatos megbetegedés az emlő-
rák. Évente mintegy 2800 nő veszti életét emlőrák következ-
tében, 7500 új megbetegedés fordul elő, és minden 11. nő 
mellében alakul ki rosszindulatú daganat. Az adatok ijesz-
tőek, és mégis az érintett lakosság kevesebb, mint 40%-a ve-
szi igénybe az ingyenes szűrővizsgálatokat. Pedig a megelő-
zésében fontos szerepet játszik a szűrővizsgálat. Az emlők 
lágyrészének röntgenvizsgálata képes kimutatni akár 5 mm 
átmérőjű korai rákot is. Az emlődaganat magas halálozási 
aránya miatt jobb minél hamarabb felismerni a rákot. Külö-
nösen veszélyeztetettek azok a nők, akiknek a családjában 
már előfordult emlőrák, ha más típusú daganatos megbete-
gedésben már érintettek voltak, ha egészségtelen életmódot 
folytatnak, elsősorban dohányoznak, illetve ha bármiféle 
gyanús jelet tapintanak vagy észlelnek a mellükben. Tegyen 
az egészségéért és menjen el az ingyenes szűrővizsgálatra!



Tudta-e Ön, hogy 
Vámospércsre 1884-ben, 
azaz 133 évvel ezelőtt gör-
dült be az első acélparipa? 
Ebben az évben készült el a 
Magyar Királyi Észak-Keleti 
Vasút Debrecen–Királyháza 
szakaszának Vámospércset 
érintő része. A vasútépítés 
közvetlenül és termékenyen 
hatott a településre, nem csu-
pán az áruforgalom, árucse-
re, áruszállítás kereskedel-
mi megfontolásait illetően, 
hanem az utazás kultúrája, 
a bejárható, átsajátítható is-
merős-idegen területekhez 

való közelkerülés szempont-
jaiból is. A vasút világképet 
jelentett, új központokat 
formált. A vasút vonzerő, 
presztízs, elhivatottság és bi-
zalom! Fontos településképi 
következményeket is érde-
mes számba vennünk: 1884-
től a település a vasútállo-
más irányába terjeszkedett, 
a központtól az állomásig 
már ekkor köves utat létesí-
tettek, az új, szilárd útburko-
lat mindkét oldalát házakkal 
szegélyezték. Megnyílt a táv-
írda, a postahivatalt bőví-
tették. A környékbeli, vasút 

nélkül maradt települések 
még inkább Vámospércshez 
kezdtek kötődni. Ne feled-
jük, ekkoriban buszos köz-
lekedés még nem létezett! 
Hamarosan korszerűsítették 
a Debrecen–Szatmárnémeti 
országos utat is. Vámospércs 
regionális közlekedési cso-
móponttá vált: ma a város 
központját egy olyan grandi-
ózus kereszteződés formál-
ja, amely segítségével négy 
irányba(!), négy különböző 
szomszéd településre jutha-
tunk el.

Vámospércsi Téka

Fátyol Zoltánt, a 
Vámospércsi Művészte-
lep és Grafikai Műhely 
vezetőjét, városunk szü-
löttjét kérdeztük a tele-
püléshez fűződő emlé-
keiről, gyerekkoráról, az 
alkotótábor kezdeteiről. 
2017-ben július 31. és au-
gusztus 13. között kerül 
megrendezésre immá-
ron a huszonhatodik te-
lep, melynek témái: Új 
kontúrok és Határ-járás. 
Az alkotótábor meghívott 
tagjai a telep végén két 
alkotásukat Vámospércs 
Város Önkormányzatá-
nak adományozzák.

Korpa Tamás: Egyik val-
lomásodban olvashatjuk 
a következő néhány sort: 
„Vámospércsre mindig ha-
zajövök, akár a nyári mű-
vésztelepek heteiben, akár 
más események miatt. A fel-
töltődés és visszailleszkedés 
számomra azonnali és nem 
hosszasabb folyamat ered-
ménye. Az itt kapott, innen 
nyert inspiráció hosszú táv-
ra szól, nem egyik nyártól 
a másikig tart. Valójában 
– számomra – folyamatos 
és nélkülözhetetlen.” A fo-
lyamatosságra és a nélkü-
lözhetetlenségre kérdeznék 
rá: ha körül kellene írnod 
ezeket a fogalmakat, mit 
jelentenének Te és a hely 
vonatkozásában? Évtize-
dek óta Debrecenben élsz, 
a vámospércsi inspiráció a 
távolság eme letétjében nye-
ri el jelentőségét számodra?

Fátyol Zoltán: Ha 
jobban utánagondolok, 
Vámospércsen három olyan 
topográfiai pont van, amin 
állva, úgy érzem, visszafor-
dul az idő, pontosabban: kör-
befordul. A múlt a jelenbe ér, 
de az időnek ebben az érzü-
letében benne van a jövő is, 
a végtelenbe nyúló jövő idő, 
a múltban pedig a parttalan 
múlt idő is. (A jelen pedig, 
így, nem csupán egyetlen 
pillanat.) A kérdésre, hogy 
mi az idő Szent Ágoston azt 
válaszolta: ha kérdezik, nem 
tudom, ha nem kérdezik, 
tudom. Valahogyan így ér-
zem ezt magam is, ezeken 
a helyeken tudom, hogy mi 
az idő. De hol vannak ezek 
a pontok Vámospércsen? Az 
egyik a település centrumá-
ban van, a Kis és Nagy utcák 
illetve a Víz utca és annak 
folytatása a Debreceni út 

kereszteződési pontja ez. In-
nen lefelé, a Víz utcán végig-
nézve nyílik meg elsőre az 
idő. (A másik három irány-
ba nézve nem érzem ezt.) 
A második pont a vasútállo-
más melletti kiskert, amely 
ma is, mint régen, pirosra 
festett padjaival, gondosan 
ápolt. A harmadik egy vasúti 
átkelő a Bagamér felé vezető 
úton, az egykori gépállomás, 
ma Vámosgép telepe után. 
A sínek közé állva és párhu-
zamosaik egyetlen pontban 
összeérő egyeneseit nézve – 
mindkét irányba fordulva – 
tudom újra, mi az idő. Sehol 
másutt nem éreztem és nem 
érzem ezt. A Malom-gát, 
földrajzi nevén Kék-Kálló 
völgye néhány hektárnyi te-
rületével mint egyetlen nagy 
pont a negyedik helyszín, de 
ez Vámospércsen kívül esik. 
És valamiképp más is, mást 
jelent: az univerzalitás, a tel-
jesség kicsiny makettje ez 
a táj, apró, átlátszó zárvány 
a világ félelmetes és kusza 
misztériumában. Ez a táj, 
ezek a pontok – az idő mú-
lásával – belülre kerültek. 
A távlatok elsősorban nem 
földrajziak-térbeliek: más tá-
jaktól, más helyektől való tá-
volságukat is belülről mérve 
és indulva el, tudom. 

Korpa Tamás: Talán erre 
a tapasztalatra utalsz emlé-
kezetesen szép Végtelenített 
jelenet című, Vámospércs 
közepén alcímű költemé-
nyedben is? „lángoló szár-
nyú / angyal áll kinyújtott 
/ karral a Víz utca végén, 
/ tenyerén márványgömb 
/ forog, héja végtelenített 
/ képmező, mintha kívül-
ről / vetülne rá gyermeki 
kor / és történelem, ami 
volt / és lesz, kezdet és vég, 
/ talán belülről áramlik / 
minden jelenet.” Ha ezen a 
megnyíló idő- és emlékfo-
lyosón elindulunk, a belső 
tájon úgymond, meddig 
és hová érkezhetünk? Mi 
volt az első emléked? Azt 
tudhatjuk, hogy édesapád 
vámospércsi tanító volt, 
akinek sok vámospércsi 
gyermek köszönheti, hogy 
középiskolába kerülhetett. 
Mesélnél róla is? Áll még a 
házatok?

Fátyol Zoltán: Egy isko-
lai tablókép került a kezem-
be nemrég, a Vámospércsen 
1964-65-ben végzett általá-
nos iskolai évfolyam egyik 
végzős osztályáé. Rajta a 

felső tagozatot tanító tan-
testület és a nyolcadikos 
gyerekek. Édesapám akkor 
igazgatóhelyettes volt, amit 
akkoriban vállalt el, bár ő 
tanítani szeretett és nem az 
adminisztratív feladatokkal, 
az iskola hivatali képvisele-
tével bajlódni. De vitte, csi-
nálta azt is, járta egész Haj-
dú-Bihar megyét, szakmai 
továbbképzéseket, fejtágí-
tást, szakfelügyeletet szerve-
zett illetve vett részt ezeken, 
és vállalt minden mást, ami 
ezzel járt. Matematika-fizika 
szakos tanár volt, ezt a ké-
pesítést a háború után sze-
rezte, korábban a Debreceni 
Magyar Királyi Tisza István 
Tudományegyetem bölcsész 
karára járt, de közbeszólt a 
világválság, aztán a háború. 
Édesanyám a közigazgatás-
ban dolgozott a vámospércsi 
községháza adóügyi cso-
portjában. Nővérem és én, 
ketten voltunk testvérek.  A 
jó képességű, szorgalmas 
gyerekek továbbtanulásá-
nak elősegítését édesapám 
fontos feladatának tartotta. 
Helyenként komoly csatá-
kat kellett vívnia a szülők-
kel, hogy egy-egy gyereket 
elengedjen a család, hogy 
lemondjon a családi gazda-
ságokban már előre számon 
tartott munkáskezekről, és 
arról az életpályáról, ame-
lyet a gyerekek legtöbbjének 
szántak, sehogy sem akar-
ván valami idegen, ismeret-
len jövőt képzelni annak 
helyébe. A felsőfokú tanul-
mányok, a diplomaszerzés 
mint lehetőség – különösen 
itt, Vámospércsen, akkor, az 
ötvenes-hatvanas években – 
elképzelhetetlen volt a csalá-
dok túlnyomó többségében, 
a gyerekek jövőjét tervezve. 
De a cigánygyerekek iskoláz-
tatása is fontos volt számára, 
ha egy-egy gyerek kimaradt, 
jött a családlátogatás és a szü-
lők győzködése. A házunk 
már nem áll, évekkel ezelőtt 
még sikerült fotókat csinál-
nom a bontásról, éppen egy 
művésztelepi ittlét alkalmá-
val. Az én emlékeim jobbára 
érzékiek, illatokra, hangok-
ra, ízekre emlékszem, és 
képekre persze, sok képre: 
természeti jelenségekre, 
tárgyakra a legkülönbözőbb 
élmények benyomásaira, 
érzelmek, indulatok, szán-
dékok vágyak élményeire, 
arcokra, gesztusokra, hang-
lejtésekre, egy-egy kiáltásra 

és nevetésre. De pontosan 
emlékszem konkrét történe-
tekre is, családi események-
re, vagy a faluban történt 
nagyobb horderejű ügyekre. 
Bármi sodródik ezekből a 
tudat szintjére, akármilyen 
apró töredék, az a világ van 
benne, egészében és teljes-
ségében, sérthetetlenül és 
múlhatatlanul is. 

Korpa Tamás: Az-
zal, hogy 1992-ben 
Vámospércsen hoztatok 
létre művésztelepet – a há-
rom alapítóatya: Pap János, 
Nagy Sándor Zoltán és Te 
– számtalan műalkotást itt 
(vagy még pontosabban: in-
nen) tettetek megtörténtté. 
Pap Jánost kiváló műkedve-
lő festőként és „régivágású 
postamesterként” jellemez-
ted. Sajnos ő már nem él, 
kevés képe maradt fenn 
(köztük a farkasvölgyi va-
dászházról készült alko-
tás) – segítenél felidézni az 
alakját?

Fátyol Zoltán: Hogy Pap 
János bácsi mikor foglalta el 
állomáshelyét a vámospércsi 
postán, és mikor költözött 
családjával a faluba, arra 
nem emlékszem pontosan. 
Hogy korábban volt e kine-
vezett postamester nálunk, 
azt sem tudom biztosan. De 
azt tudom, hogy esemény 
volt, mert beszéltek az érke-
zéséről, és várakozással te-
kintett elé a helyi kisszámú 
értelmiség. Nem emlékszem 
arra sem, miért is kellene 
emlékeznem, hiszen kisgye-
rek voltam, hogy János bácsi 
hogyan tagozódott be a helyi 
„elitbe” és annak kisvilágá-
ba, nem tudom, hogy kikkel 
épített kapcsolatokat. Ez a 
kör, mint mindenhol másutt 
a vidéki életben, néhány em-
berből állt: körorvos, jegyző, 
állatorvos, a lelkész, vagy 
lelkészek, ha több felekezet 
volt, a tanító vagy tanítók, ál-
lomásfőnök és postamester, 
a helység nagyságától függő-
en esetleg további tagokkal 
egészülhetett ki. A diktatú-
rában nem volt jegyző, de le-
hetett ügyvéd, szűkebb volt 
a kör, mint a háború előtti 
vidéki társadalom életében. 
Művésztelepi beszélgetése-
ink során leginkább anekdo-
tákat, érdekes történeteket 
mesélt korábbi állomáshely-
ének figuráiról – a háború 
előtt kezdte postatiszti pá-
lyafutását. Kevesen tudták, 
hogy műkedvelő festő, hogy 

művészettel foglalkozik sza-
badidejében, és mindkét 
gyermeke hasonlóképpen 
érzékeny és komolyan ér-
deklődik a vizuális művésze-
tek iránt. Szolgálati lakásuk 
a posta épületében volt. A 
posta nagy jelentőséggel 
bírt a kommunizmus évtize-
dei alatt, mint minden más, 
ami az információ közvetí-
tésében szerepet játszott. A 
telefonkezelés, a beszélge-
tések lehallgatása (bár te-
lefonja magánembereknek 
szinte egyáltalán nem volt az 
orvoson és állatorvoson kí-
vül), a levelek és csomagok 
áramlásának követése, azok 
átvilágítása vagy felbontása 
– a nagyobb központokban 
– természetes volt abban az 
időben. Munkaidő végén, 
a hivatalokban mindenhol, 
az írógépeket, később a 
stencilgépeket, le kellett la-
katolni, nehogy az éjszaka 
leple alatt bárki röplapokat 
sokszorozzon rajtuk. A pos-
tamesternek őrködnie kel-
lett a levelek és csomagok 
kézbesítése fölött, de bizo-
nyosan jelentenie is kellett, 
ha valami rendelleneset ta-
pasztalt. Főként ’56 után. A 
telefonkapcsolat létesítése 
– még a hatvanas években 
is – mondhatni évszázados 
szisztémával történt (bár a 
telefonközpont találmánya 
akkor még százéves sem 
volt), kapcsolótábla, vezeté-
kek dugaszokkal, amelyeket 
a megfelelő helyekre dugva 
össze lehette kötni a vonala-
kat egy-egy beszélgetéshez, 
segélyhíváshoz. Mindig cso-
dálva néztem, ha nagyritkán 
a postán jártunk, ezt a táblát, 
és előtte fülhallgatóval a höl-
gyet munka közben. János 
bácsi ebben a világban vé-
gezte a munkáját, és várta a 

megfelelő időt a művészet 
művelésére. Figurája furcsa 
és kivételes volt abban a vi-
lágban. Kifogástalan elegan-
cia, ha úgy tetszik a bohém-
ség határát súroló külső, 
de attitűdjében határozott 
és mindig tartózkodóan 
udvarias, mondhatni zár-
kózott ember volt. Mintha 
egy Kosztolányi novellából 
lépett volna elő; az egykor-
volt, s akkorra már halálra 
ítélt, múltba vesző polgári 
lét utolsó fényei derengtek 
alakja körül. János bácsi, ha 
jól emlékszem háromszor 
vagy négyszer vett részt a 
művésztelepi munkában, 
aztán megromlott egészsége 
miatt már nem jött többé. Ha 
jól számolom, évenként két 
Vámospércsnek adományo-
zott munkával kalkulálva, 
akkor hat uszkve nyolc mun-
káját kellene fellelnünk a 
gyűjteményben. János bácsi 
megfestette a faházat, amely-
ben a művésztelep – először 
mi hárman, aztán négy-öt 
főre bővülve – két nyári idő-
szakon át létezett és műkö-
dött. Azonban sokkal szebb 
és finom ízléssel festett táj-
képekre emlékszem, ame-
lyeket a zárókiállításokon 
bemutatott és otthagyott a 
kollekció számára. János bá-
csi karaktere, mentalitása 
– az általam őrzött gyerek-
kori benyomásokhoz képest 
– nem változott jelentősen 
a kilencvenes évek elejére. 
A művészattitűd, csakúgy, 
mint művészi munkája nyug-
díjas éveiben kiteljesedett, s 
talán jócskán többé is vált 
műkedvelésnél.

A teljesség kicsiny makettje ez a táj
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Június 19. és 23. között idén 
is megrendezte hagyományos 
gyermektáborát a Művelődé-
si Ház és Könyvtár. A tábor 
szinte az iskolai vakációt jel-
ző kicsöngetéssel egy időben 
kezdődött, a gyerekek hétfő-
től péntekig, reggel kilenc 
órától délután tizenhat óráig 
vehettek részt közös progra-
mokon. Kézműves-foglalkozás, 
medence, kirándulás, finom, 
rotyogó slambuc illatfoszlányai 
a levegőben… E felidézett rész-
leteken túl annak próbáltunk 
utánajárni, hogy van-e a tábor-
nak közösségformáló ereje, 

értékteremtő hatása, mit jelent 
játszva tanulni. „A táborozás 
elsődleges célja az aktív rész-
vételen alapuló, értékteremtő 
szabadidő eltöltése. Fontos-
nak tartjuk a felejthetetlen 
élményen alapuló közösségi 
program biztosítását városunk 
gyermekei számára.” – mond-
ta el Diósné Kozma Erzsébet 
igazgató asszony. A szabadtéri 
elfoglaltságok célja a termé-
szetes környezet felfedezése, 
kirándulások, a természet-
ben, a fák, növények, állatok 
megismerése – ebben nagy 
szerepe volt a Sándor Tanyán 

tett látogatásnak. A beltéri te-
vékenységek, udvari játékok a 
gyermekek kreativitásának és 
képességeinek elősegítésére 
irányulnak. Mind a csapatmun-
ka, mind az egyéni tevékeny-
ségek során felszínre jönnek a 
gyerekek belső értékei, sikerél-
ményt szereznek mind a vállalt 
feladat ellátásában, mind pe-
dig a programok végrehajtásá-
ban. A gyermekközösség akkor 
él és lüktet, ha megvannak a 
maga céljai, sajátosságai, siker-
élményei, és természetesen az 
ebből fakadó örömei is.

Külön is szeretnénk meg-
köszönni Lehóné Szőke Irén 
munkáját, aki önzetlenül segí-
tette és végigkísérte a tábort, 
valamint Sándor Józsefné Er-
zsike és Sándor József kedves-
ségét, hogy a gyerekek idén is 
élvezhették a szentannapusztai 
tanyán az idillikus tanyasi kör-
nyezetet. Köszönetet mon-
dunk Dr. Rácz Norbertnek, 
valamint Fagyal Gábornak a 
gyerekek szállításáért, és Szabó 
Jánosnak a kint főzött finom 
slambucért. A gyerekek idén 
is együtt dolgozhattak Vass Ta-
más népi fafaragó mesterrel és 
korongozhattak Győrfi Gábor 
fazekassal.

Nyakunkon a nyár!

Még a nemrég megejtett 
szerencsi kirándulásról nosz-
talgiázgatunk, máris egy újabb 
kiránduláson – egy „csapatépí-
tő tréningen” – vettek részt az 
intézmény dolgozói. A huszon-
öt fős csapat kiegészült az Idő-
sek Klubjának néhány tagjával, 
valamint a dolgozók gyerme-
keivel, unokáival. A kellemes 
időt kihasználva a hozzánk 
közel eső debreceni Kereker-
dő Élményparkban töltöttünk 
el egy feledhetetlen napot. A 
bátrabbak azonnal megroha-
mozták a kalandpályát, amely 
egy tó fölötti drótkötélpályán 
történő átsiklással zárult. Töb-
ben vízibicikliztek, míg mások 
az aranymosás fortélyait pró-
bálták ki. A gyerekek, de még 
a felnőttek is, ámulattal gyö-
nyörködtek a régi mesejelene-
teket megelevenítő udvari ma-
kettekben. Az elvarázsolt vár 
és a megunhatatlan labirintus 
már csak hab volt a tortán. A 
délutáni közösen elfogyasztott 
ebéd közben kiértékeltük az 

egész napot, s megállapítottuk, 
hogy „együtt lenni jó!”

A következő napon szíve-
sen tettünk eleget lakóink 
azon kérésének, hogy a múlt 
havi szalonnasütést ismételjük 
meg. A programon a dolgozók, 
valamint a Nappali Klub tagjai 
közül is többen részt vettek. 

Délután két órakor gyújtottuk 
meg a sütéshez szükséges tü-
zet, s a kellemes hangulatot mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy hat óráig beszélgetve, nó-
tázgatva töltöttük el az időt.  

Polgárné Nagy Elvira

Pezseg az élet a Szociális Szolgáltató 
Központban!

2017. június 17-én került sor 
a Vámos Települések Szövet-
sége X. nemzetközi találkozó-
jára, Vámosgyörkön, Heves 
megyében. Az összejövetelen 
tizenkilenc, egykor vámot 
szedő település képviseltette 
magát. Városunkból egy busz-
nyi érdeklődő érkezett Ménes 
Andrea polgármester, a VMSZ 
elnökségi tagja vezetésével a 
településhatáron felállított tör-
ténelmi vámszedőhelyez. Ter-
mészetesen – ha már vámos 
települések találkozója – nem 
maradhatott el a programból 
a vámoltatás sem: a vendégte-
lepülések hagyományos por-
tékáikból összeállított ajándé-
kokkal igyekezték megnyerni 
a szigorú középkori török vise-
letbe öltözött vámszedőket. A 
sikeres „bebocsájtatást” köve-
tően a résztvevők a Pénzügyőr 
Zenekar vezetésével érkeztek 
a rendezvénytérre, ahol ki-
tüntető díjak átadására került 
sor, majd folklórbemutató és 
könnyűzenei koncert vette 

kezdetét, míg az iskolában 
javában zajlottak a honisme-
reti konferencia előadásai. A 
vámospércsi különítményből 
Rácz Renáta tánccal, Juhász 
Fanni énekkel, Korpa Tamás 
pedig – új történeti forrásokat 
is felvonultató – honismere-
ti előadással vette ki a részét. 

Az esemény egyik megható 
pillanata volt a Szövetség 10 
éves fennállásának tiszteleté-
re készült – a tagtelepülések 
címereit tartalmazó – emlék-
oszlop felavatása, valamint a 
Pénzügyőr Zenekar templomi 
koncertje.

A „vámos”-múlt a közös nevező

A III. Vámospércsi Hajdú 
Napokra időzítve 4 új lappal, 
8 oldalnyi új tartalommal bő-
vült a Vámospércsi Anziksz 
címet viselő helytörténeti 
kapcsoskönyv. A kiadvány – 
melynek alapcsomagja egy 
évvel ezelőtt látott napvilágot 
– Bocskai István fejedelem 
pályaképét, a hajdúk kialaku-
lásának és letelepedésének 
történetét, a török hódoltság 
korának Vámospércsét, vala-
mint a középkori hajdúváros 

lakóinak szokásait, életmódját 
adja közre. A Kapcsoskönyv 
„Vámospércsi Pantheon” fe-
jezete városunkhoz kötődő 
középkori református prédi-
kátorok és huszadik századi 
baptista lelkészek mini portré-
ival egészült ki. Az új tartalmak 
közül érdemes kiemelnünk az 
idén jubiláló, 15 éves Művész-
nők Nemzetközi Alkotótáborát 
bemutató szöveget, ami kicsi-
nyítő tükrét adja a mára határa-
inkon túl is ismertté váló közös-

ség céljainak, működésének, a 
művészeti sokféleség vállalásá-
nak. A kívánatos sokszínűség 
köszön vissza a Vámospércsi 
Anziksznak a Vámospércsi Mű-
vésztelep és Grafikai Műhely 
tagjait bemutató fejezetében 
is. Olyan jeles alkotók osztják 
meg Vámospércshez fűződő 
gondolataikat és élményeiket, 
mint Durucskó Zsolt, Fátyol 
Zoltán, Kányásy Holb Margit, 
Kopócsy Judit, László János, 
Nagy Sándor Zoltán, Somogyi 
László Gábor és Varga József. 
Az új lapok gazdag képanyag-
gal büszkélkednek, a vizuális 
dizájn Somogyi László Gábor 
munkáját dicséri, a szöveges is-
mertetőket Korpa Tamás írta. 
Bízunk abban, hogy a kiadvány 
megtalálja olvasóit, olvasóin-
kat, felkerül a könyvespolcok-
ra, a házi vitrinek ékévé válik. 
Nem mindegy, hogy valahol 
csak lakunk, vagy éljük és is-
merjük is a helyet, ahol beren-
dezkedtünk. A vámospércsi 
turisztikai termékcsalád két 
újfajta képeslappal is bővült. 
Adjunk hírt magunkról ma-
gunknak! A termékek – baráti 
áron – megvásárolhatók a Mű-
velődési Ház és Könyvtárban.

Új fejezetet nyitunk – bővült a 
Vámospércsi Anziksz

Vámospércs Egészség-
ügyéért Díjat egy igazi vér-
adó-matuzsálem, Komlósi 
István kapta, aki az első 
vámospércsi, aki elérte a 150 
véradást. Azt szokták monda-
ni, hogy egy véradó három em-
ber életét menti meg. Ha ebből 
indulunk ki, elmondhatjuk, 
hogy a Komlósi István által az 
elmúlt évtizedekben adott vér 
majd félezer ember ereiben 
kering. Önzetlensége jó példá-
ja annak, hogyan vállalhatunk 
felelősséget közösségünkért. 
Gyermekei is követik az apai 
példát, ők is váradóvá váltak, 
lánya az egészségügyben dol-
gozik.

Vámospércs Sportjáért 
Díjat adományozott a város 
Önkormányzata Kolompár 
Józsefnek és fiainak. Ko-
lompár József labdarúgókapus, 
akinek hitvallása: a kapus csa-
patjátékos, a gárdának akkor 
megy jól, ha a hálóőr láthatat-
lan marad, ha viszont játékba 
kell avatkoznia, forró szívvel és 
hideg fejjel érdemes. A díjazott 
a pályán érezte otthon magát. 
A társak megbíztak benne, tisz-
telték teljesítményét. Kolom-
pár József fiai követik az apai 
példát, többen az idén Megye 
II-es bajnok Bocskai SE-ben 
rúgják a bőrt.

Papp János asztalos vehet-
te át a Vámospércs Kiemel-
kedő Vállalkozója Díjat. Lel-
kiismeretes, kiváló minőségű 

asztalos munkájával elismert-
séget szerzett a szakmájában, 
öregbítve ezzel városunk hír-
nevét. Nyitott a szülőváros-
ának közössége felé, munkája 
mellett önzetlenül, aktívan, 
ellenszolgáltatás nélkül segíti 
valamennyi intézmény tevé-
kenységét.

A szombat délutáni prog-
ramdömping igazi bajnokava-
tóval vette kezdetét: a megyei 
másodosztályban bajnoki cí-
met szerző Bocskai SE labda-
rúgóinak Tasi Sándor, a Hajdú-
Bihar megyei Közgyűlés és a 
Hajdú-Bihar megyei Labdarú-
gó Szövetség alelnöke akasz-
totta nyakukba a legfényesebb 
érmet, míg a kupát a csapat-
nak és Oláh Sándor edzőnek 

Ménes Andrea adta át. Késő 
délutántól az önfeledt szórako-
zásé volt a főszerep, amikor is 
a könnyűzenei paletta sokféle 
műfajának rangos képviselői-
vel találkozhatott a közönség. 
Fellépett a retróbulit rögtönző 
Nánási Expressz, a kazincbar-
cikai panelek közül a slágerlis-
ták élére ugró rapper, Deniz, 
az élő klasszikus, és a több-
szöri visszatapsolást ráadások 
sokaságával megháláló Szikora 
Róbert és az R-GO, valamint az 
egyik legnépszerűbb magyar 
popegyüttes, a HoneyBeast. A 
koncertek idén is ingyenesek 
voltak, a nyár legforróbb esté-
jét tűzijáték zárta.

Díjeső és koncerthangulat
(folytatás a címlapról)

Államalapító Szent István 
királyunk ünnepéhez kapcso-
lódva Vámospércsen is bemu-
tatják az István, a király című 
korszakalkotó rockoperát, 
augusztus 18-án. Az István ki-
rály (pogány nevén: Vajk) és 
Koppány vezér közti hatalmi 
háborút feldolgozó mű szöve-
gét Bródy János írta, zenéjét 

Szörényi Levente szerezte. 
Koppány és István konfliktusa 
messze túlmutatott a puszta 
hatalmi rivalizáción, legfőbb 
tétje az volt, hogy a fejedelem-
ség a nyugati modernizáció, a 
feudális rendszer, a királyság 
kiépítése és a keresztény hit 
felvétele mellett döntsön, vagy 
továbbra is a nomád törzsi 

szervezet és vallás megőrzését 
válassza. A véres polgárháború 
István győzelmével végződött, 
akit a hit bajnokaként később 
szentté is avattak. Az István, 
a király című rockoperát első 
ízben 1983. augusztus 18-án – 
a vámospércsi debütöt napra 
pontosan 34 évvel megelőzően 
– mutatták be Budapesten, a 
városligeti szánkózódombon, 
ami ekkor kapta a Királydomb 
nevet, és ma már hivatalosan is 
így hívják. Az elmúlt évtizedek-
ben az esztergomi Bazilikától 
kezdve a Nemzeti Színházon át 
Csíksomlyóig, New Yorktól Se-
villáig számos helyszínen, sze-
reposztásban és rendezésben 
csendült fel a darab nyitánya, 
a Te kit választanál? című dal. 
Vámospércsen parádés szerep-
osztásban lehetünk személyes 
tanúi a Mandala Dalszínház elő-
adásának. István szerepében 
ugyanis Varga Miklós Artisjus-
díjas énekest, Koppány szere-
pében pedig Kalapács József 
énekest, az egykori Pokolgép 
frontemberét köszönthetjük.

„Felkelt a napunk, István a mi urunk”


