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

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

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

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

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

básszal és fejes salátával. Jó
étvágyat kívánunk!

E.          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tasó László államtitkár

Ezen a nyáron sem lesz éhes gyerek 
Vámospércsen

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

vámospércsi gyereknek a nyári szünetben
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Polgármesteri napló

Városunk legfontosabb kö-
zösségi eseménye évek óta a 
Hajdú Napok. A változatos és 
gazdag programkínálat össze-
hozza az embereket, hazahív-
ja a messzire szakadt család-
tagokat, barátokat, ismerősö-
ket, összegyűjti és bevonzza 
a környék lakóit – több ezren 
voltunk, vagyunk és leszünk! 

A Hajdú Napok 
közeledtével min-
denek előtt egy 
érzelmi hullám 
ragad magával, 
amely azt a gondo-
latot ébreszti, hogy 
milyen jó együtt 
lenni, mennyire 
kell, hogy érezzük 
az összetartozást 
azokkal, akikkel 
szűkebb értelem-
ben is egy vérből 
valók vagyunk. Ta-
mási Áron írja az 
Ábel-trilógia Ábel 
Amerikában című 
könyvében a kö-
vetkező, sokszor 

idézett sort: „Azért vagyunk 
a világon, hogy valahol otthon 
legyünk benne – ismételtem 
el magamnak.” Az az érzé-
sem, hogy nem elég egyszer 
elismételnünk magunkban és 
másoknak a fenti felismerést! 
Így folytatja Tamási: „És érez-
tem, hogy a szívem megtelik 
nagy és általános meleggel, a 

lelkem megtelik a derűs idő 
nyugalmával és a szemem 
megtelik a hajnal harmatával. 
Lassan felálltam, és azt mond-
tam: – Igaza van: késedelem 
nélkül haza fogok menni, 
hogy otthon lehessek valahol 
ezen a világon!” Haza jönni 
azok közé, akikkel összeköt 
a közös hajdú múlt, akikkel 
a történelem viharában majd 
három évszázadig kivételes 
előjogokat élvezhettünk, s 
akikkel emiatt félszavakból is 
megértjük egymást. Nagyon 
várom elsősorban a találko-
zást, önfeledt kikapcsolódást 
a barátainkkal, támogatóink-
kal, azokkal az emberekkel, 
akikkel egész évben azon 
munkálkodunk, hogy minél 
többen vallják magukat büsz-
kén vámospércsinek, közel-
távol. És – teszem hozzá – ne 
csak a Hajdú Napok eufóriájá-
ban. Vámospércs településar-
culata, közösségi ellátottsága 
az elkövetkező években is – a 
már elnyert források és a fo-
lyamatban lévő pályázatok 

eredményeképpen – szem-
mel láthatóan változni fog. 
Mintegy két milliárd forint-
nyi forrás felhasználásával 
törekedhetünk egy a hagyo-
mányait ápoló, közszolgálta-
tásokban fejlett, modern és az 
elkövetkező évtizedek válto-
zásaira is felkészült regionális 
központ kialakítására, ahol a 
legfontosabb érték az ember.  
Az ember, legyen az újszülött, 
óvodás, iskolás, középiskolás, 
szakmunkás, egyetemista, 
szakember, vállalkozó, köz-
tisztviselő, közalkalmazott, 
közmunkás, nyugdíjas vagy 
városvezető. Az ember, aki ma-
gas színvonalú szolgáltatások-
hoz juthat hozzá helyben, aki 
tudja, hogy hol él és honnan 
származik, akinek megvan a 
lehetősége a színvonalas ok-
tatásra helyben és egészség-
ügyi ellátásra helyben, kikap-
csolódásra és szórakozásra 
helyben. Kijelenthetem, hogy 
a három napos esemény igen 
változatos programot kínál 
mindazoknak, akik a hétvégét 

velünk töltik és képet kapnak 
Vámospércsről. Pénteken 
vendégül látjuk testvértelepü-
lésünk, Szilágybagos delegáci-
óját és egy teljes tematikus 
napot szentelünk a bemutat-
kozásuknak. Hangsúlyozom, 
nem létezik testvérkapcsolat 
a lakosság aktív részvétele 
nélkül. Az iskolák, sportklu-
bok, civil szervezetek, egyhá-
zak és egyéb helyi közösségi 
egyesületek bevonása elen-
gedhetetlen ahhoz, hogy a 
különböző települések lako-
sai között erős barátságok és 
valós szolidaritáson alapuló 
kapcsolatok alakulhassanak 
ki. Nagyon sokat tanulhatunk 
Szilágybagostól, attól a telepü-
léstől, ami másfél évtizeddel 
ezelőtt még az önállóságáért 
küzdött, számos hátránytól 
sújtva, ma pedig példaértékű, 
prosperáló fürdőhellyé vált, 
élő közösséggel. Nagyon vá-
rom szombaton a városi díjak 
átadását, amikor is a helyi kö-
zösség figyelmébe ajánlunk 
olyan nagyszerű embereket, 

akik emberségükkel, hozzáál-
lásukkal, tudásukkal a város 
javát szolgálják, magas mércét 
állítva mindannyiunk számá-
ra. A kora délutáni időszakban 
amatőr csoportok adnak ízelí-
tőt szűkebb környékünk kul-
turális életéből, majd az est az 
önfeledt szórakozásé, amikor 
is a könnyűzenei paletta sok-
féle műfajának rangos kép-
viselőivel találkozhatunk. A 
vasárnap a képzőművészet 
és az irodalom kedvelőinek 
ajánl csemegét a Művésznők 
Nemzetközi Alkotótáborának 
tárlatával, Szabó Róbert Csa-
ba író-olvasó találkozójával 
és az idén jubiláló Pircsike 
Közművelődési Egyesület ün-
neplésével. „Azért vagyunk a 
világon, hogy valahol otthon 
legyünk benne – ismételtem 
el magamnak.”

Ménes Andrea
polgármester

Van bennünk akarat, elszántság, 
bátorság és összefogás

2016. szep temberétől 
ön kor mány za  ti és kul túr
dip lo má ciai együttműkö
dés kezdődött a romániai 
Szilágybagos és városunk 
között. A partnerségi meg
állapodást a két település
vezető – Szilágybagos részé
ről Marina IdaMagdolna, 
Vámospércs részéről Ménes 
Andrea – szentesítette. Az 
együttműködés keretein be
lül két tradicionális tájegység 
(a történeti Szilágyság és a 
történeti Hajdúság) fog kezet. 
Szilágybagosról, a partnerte
lepülési viszony perspektívá
iról, a virágzó fürdővárosról 
Marina IdaMagdolna pol
gármester asszonyt kérdez
tük.

Vámospércsi Hírek: Na-
gyon sajátságos Szilágybagos 
története az elérhető forrá-
sok szerint. A települést több 
mint 800 évvel ezelőtt említik 
először, mezővárosi kiváltsá-
gokat is kapott az évszázadok 
során, többször feldúlták, jár-
vány is pusztította, sőt a 20. 

század közepe táján önállósá-
gát is elvesztette. Szilágybagos 
azonban szinte főnixmadár-
ként született újjá és ma egy 
prosperáló fürdőközség. Me-
sélne a település elmúlt pár 
évtizedéről? Mikor vívták ki 
és mihez kezdtek a független-
séggel?

Marina Ida-Magdolna: 
Válaszomat egy rövid törté-
nelmi összefoglalóval kezde-
ném. Szilágybagos, a Berettyó-
felvidék egyik legrégebbi és 
legszebb Árpád-kori települé-
se.  Első írásos említése 1205-
ből származik, ekkor a község 
neve Bogus volt és a krasznai 
várbirtokhoz tartozott. A tör-
ténelem során a község terü-
letén több nemesi család is 
gyakorolt birtokjogot. 1576-
ban Báthory István fejedelem 
a bagosi birtokrészt Losonczi 
Bánffy Boldizsárnak adomá-
nyozta. Ettől kezdve a község 
történetében legjelentősebb 
szerephez a Bánffy család 
jutott, akik 1716-1720 közötti 
években megépítették a köz-
ség központjában ma is álló 
Bánffy kastélyt. Az épület ba-
rokk stílusban épült. A Bánffy 
család 1903-ig játszott szere-
pet a község életében, ekkor 
Bánffy Endre a család birto-
kait haszonbérbe adta barátjá-
nak, Kethely Istvánnak, aki az 
1949-es államosításig tarthatta 
meg a birtokot. A történelem 
során a község sokat szen-
vedett, először is azért, mert 
a hadak útján feküdt. Leg-
nagyobb tragédiát 1663-ban 
szenvedte el a község lakossá-
ga, amikor egy portyázó tatár 
sereg teljesen elpusztította. A 
község területén mindössze 
két ház maradt fenn. A lakos-
ság nagy részét lemészárolták, 
csak azok maradtak életben, 

akik az erdőbe menekültek. 
A templomba menekülteket 
lemészárolták és a templomot 
is leégették. A hazatértek a 
halottakat a templomkertben 
temették el tömegsírban. 
Közigazgatási szempontból a 
község önálló, szabad telepü-
lésként szerepel, sőt a XVII. 
században I. Rákóczi György, 
majd I. Apaffy Mihály feje-
delmek mezővárosként em-
lítik Bagost kiadott kiváltság 
leveleikben. Az 1968-as me-
gyésítésig Bagos önálló köz-
ségként szerepel Borzással 
együtt. Ekkor megszűnik a 
községstátusa, és Borzással 
együtt Szilágynagyfaluhoz 
csatolják.  A 2005-ben tartott 
népszavazás eredménye-
ként Szilágybagost Borzással 
együtt újra önálló községnek 
nyilvánítják (176/2005 tör-
vény).  Az újra alapított köz-
ség születésnapja 2005. június 
13., jómagam pedig június 
17-én lettem kinevezett, majd 
októbertől választott polgár-
mestere a községnek. Nagyon 
nehéz időszak volt, hisz a régi-
új községet fel kellett építeni 
a szó szoros értelmében, köz-
igazgatásilag és infrastruktu-
rálisan egyaránt. Egy szóban 
azt mondhatom, hogy nem 
volt semmink, sem anyagi for-
rás, sem képzett humán erő-
forrás, minden közintézmény 
lepusztult (polgármesteri hi-
vatal, iskola, kultúrház stb.), 
nem voltak közművek (víz- és 
csatornahálózat, a villamos-
hálózat elavult, utak burko-
latlanok), de volt valami, ami 
minden nehézségen túlsegí-
tett, volt akarat, elszántság, 
bátorság és összefogás.

(folytatás a 3. 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)
2018. június 26-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Czeglédi Andrásné 8349733047 4078 Debrecen Haláp Tanya 309. 113 250
Germán Ferenc 8443091339 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 100 162
Guba Attila 8384884013 4287 Vámospércs Nyírmartonfalvai u. 051/9 122 900
ifj. Sós János 8420813427 4287 Vámospércs Temető u. 7. 101 470
Kelemen Mihály 8386040645 4287 Vámospércs Nagy u. 94. 62 970

Nagy Ferenc 8423252639 4287 Vámospércs Vasút u. 21. 114 500

Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 1 086 691

Összesen: 2 312 943

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)
2018. június 26-i állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

Dante Shoes Kft.
“felszámolás alatt” 25432729-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 3 074 167

Mauro Shoes Kft.
“felszámolás alatt” 24965604-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 1 523 012 

Polivill Elektro Kft. 24925615-1-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 185 513

Összesen: 4 782 692

Házasságkötés:

Oláh GábOr és Pilar Casalderrey Nazara

KOváCs NOrbert és KatONa eriKa

Akik már nincsenek közöttünk:

laKatOs FereNCNé (bOdNár KataliN)
deáK lajOs

KulCsár józseFNé (Csuth áGNes)

A n y A k ö n y v i  h í r e k

i s k o l A i  h í r e k

Június 16-án tartottuk a tanévzáró és ballagási ünnepségün-
ket. 59 nyolcadikos tanulónk ballagott, egy diák hatosztályos, 
ketten nyolcosztályos gimnáziumban folytatják tanulmányaikat 
szeptembertől.  A gyerekek mellett egy kollégánk is „elballagott”: 
Papp Lászlóné Ancsa néni nyugdíjba vonul. Ebből az alka-
lomból Dankai Györgynétől, a Debreceni Tankerületi Központ 
tanügyigazgatási referensétől vehette át a 40 éves szolgálati 
emlékérmet. Ünnepségünket idén is megtisztelte jelenlétével 
városunk polgármestere és alpolgármestere, az intézmények ve-
zetői, valamint nyugdíjas pedagógusaink.

Idén 47 diákunk szerzett kitűnő bizonyítványt: Balázs Máté 
1.a, Csányi Hanna 1.a, Gál Tímea 1.a, Piros Milán 1.a, Sajó Fruzsina 
1.a, Szabó Lajos 1.a, Szabó Nóra 1.a, Szilágyi Hanni 1.a, Tóth Ádám 
1.a, Bicskei Réka 1.b, Erdei Dorina 1.b, Grega Tamás 1.b, Györösi 
Kornél István 1.b, Holhós Milán 1.b, Lengyel Ameli 1.b, Lengyel 
Lili Emma 1.b, Nagy Kristóf 1.b, Nagy Levente Tamás 1.b, Plavecz 
Zoé 1.b, Trencsényi Simon 1.b, Ádám Dominik 2.a, Lakatos Ádám 
2.a, Ludman Luca 2.a, Balogh Nóra 2.b, Jäger Barbara 2.b, Picil 
Anna 2.b, Sándor Anna 2.b, Farkas László 3.a, Szilágyi Zsanett Judit 
3.a, Bányai Luca 3.b, Kindris Karolina 3.b, Rácz Fruzsina Lili 3.b, 
Vórincsák Vivien Evelin 3.b, Lukács Edina 3.c, Petró Zalán 3.c, Sza-
bó Lili 3.c, Szilágyi Lili 3.c, Morauszki Éva 4.a, Plavecz Kincső 4.a, 
Tömöri Marcell 4.a, Baranyi Fruzsina 4.b, Horváth Adorján Zsolt 
4.b, Ökrös Hanna 5.c, Tóth Virág Kamilla 6.a, Gellén Attila 7.a, La-
katos Krisztina 7.b, Lakatos Panna 8.b. Ők az osztályfőnökeiktől ve-
hettek át jutalomkönyvet. Sok éve hagyomány iskolánkban, hogy a 
nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók dísz-
oklevelet kapnak a ballagásukkor. Idén ezt Lakatos Panna (8.b) 
érdemelte ki.

Több tanulónk ért el szép eredményt megyei, regionális, orszá-
gos, sőt nemzetközi versenyeken is. Nekik Mészárosné Oláh Róza 
intézményvezető adott át jutalomkönyvet az évzárón. Igazgatónő 
virágcsokorral köszöntötte a nyolc éven át munkánkat lelkesen 
segítő szülőket: Lakatosné Marincsák Évát, Nagyné Csige Ildikót, 
Papp Jánosnét, Bagi Editet, Karacsné Kuvik Beátát. A Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat ajándékát Kállai Gergőné adta át Maczó 
Rékának és Tóth Tivadar Rajmondnak ballagásuk alkalmából.

A „Legjobb tanulmányi eredményű osztály”: alsó tagoza-
ton 4,67-es átlaggal az 1.a, osztályfőnöke Jankovics Magdolna, felső 
tagozaton 4,15-ös átlaggal az 5.b, osztályfőnöke Ráczné Stummer 
Ibolya. Ők a kupát egy évig birtokolhatják. A „Legjobb osztály-
közösségek” oklevelet és jelképesen 10.000 Ft-ot vehettek át Igaz-
gatónőtől: alsó tagozaton a 4.a, osztályfőnöke: Ottó Mária, felső 
tagozaton az 5.b, osztályfőnöke Ráczné Stummer Ibolya.

Sajnos néhány diákunkra még tanulás vár a nyáron. Ők a javító-
vizsga időpontjáról levélben kapnak tájékoztatást.

Ügyelet: a nyár folyamán az iskola titkárságán kéthetente, szer-
dai napokon tartunk ügyeletet: június 27-én, július 11-én, július 25-
én, augusztus 8-án és augusztus 22-én 8:00-tól 16:00-ig.

Tankáné Antal Irén

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének •	
2018. június 20. napján tartott nyílt ülésén a Képviselő-testület – a 
központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) 
Kormányrendelet alapján – úgy döntött, hogy a Vámospércs 3075 
helyrajzi számú közterületet „Erdőszél utcá”-nak nevezi el.

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének •	
2018. június 20. napján tartott zárt ülésén a Képviselő-testület úgy 
dönt, hogy az egyes kitüntető díjak adományozásáról szóló 11/2014. 
(VI.19.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a alapján 

- „Vámospércs Díszpolgára Díjat” adományozza Térey János Ba-
bérkoszorú-díjas író részére.

- „Vámospércs Városért Díjat” adományozza Fodorné Szabó Judit 
részére.

- „Vámospércs Közművelődéséért Díjat” adományozza a 
PIRCSIKE Közművelődési Egyesület részére.

- „Vámospércs Oktatásügyéért Díjat” adományozza Hajzer 
Imréné óvodapedagógus és Papp Lászlóné pedagógus részére.

- „Vámospércs Egészségügyéért Díjat” adományozza Holpné Dr. 
Kasza Zsuzsa fogorvos részére.

- „Vámospércs Sportjáért Díjat” adományozza Gyallai István ré-
szére.

- „Vámospércs Reménysége Díjat” adományozza Szűcs Eszter Ilo-
na részére.

- „Vámospércs Kiemelkedő Vállalkozója Díjat” adományozza 
Kiss-Fa Família Kft. (ügyvezető: Kiss Tivadar) részére.

ö n k o r m á n y z A t i  h í r e k

Jó úton! 
„A települések együttműködése azon múlik, hogy hogyan tud-

nak egymáshoz eljutni, milyen biztonságosan és milyen gyorsan. 
Most Nyíracsádtól Nyírmártonfalván keresztül Vámospércsig ter-
jedő szakasz újul meg, és közben készül a Nyíradony – Nyíracsád 
– Nyírábrány közötti útszakasz teljes egészében, hamarosan 
pedig Nyírlugos, majd Bagamér irányába is elkezdődhetnek 
a felújítások. Azt mondhatjuk, hogy valamennyi fő utunk és a 
mindennapi közlekedésünkhöz szükséges útvonal megújul.” – 
nyilatkozta Tasó László országgyűlési képviselő. Vámospércs 
különleges mikroföldrajzi és közlekedéstechnikai adottságainak 
köszönhetően az útfelújítások a település határait és bizonyos 
belterületi útszakaszait is alapvetően érintik. „A biztonságos köz-
lekedés, az időmegtakarítás, a fejlett infrastruktúra, a kereskedel-
mi kedv növelése hosszú távú lehetőségeket rejt magában, hiszen 
a Vámospércset környező hat település lakossága leggyorsabban 
a legkisebb hajdúvároson keresztül juthat el a megyeszékhelyre, 
Debrecenbe, valamint körzetközponti jellegünknél fogva a Ren-
delőintézetünkbe, a Kormányablakunkba, a város vállalkozói által 
kínált üzletekbe. A 48-as számú főútvonal teljes felújítása pedig 
a mostani fejlesztések megkoronázása lesz.” – tette hozzá Ménes 
Andrea polgármester. A Hajdú-Bihar megyei III. választókerület-
ben mintegy 2 milliárd forint értékben valósulnak meg az infrast-
rukturális beruházások.

Tisztelt Lakosság! 
Tájékoztatjuk a Tisztelt vámospércsi lakosokat, hogy a Polgár-

mesteri Hivatal – Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete 9/2018. (VI. 20.) önkormányzati rendeletének 2. § (1) 
bekezdése alapján –  2018. július 09. napjától – 2018. július 
20. napjáig igazgatási szünet miatt zárva tart. Az igazgatási 
szünet ideje alatt az előre nem látható halaszthatatlan ügyek (ha-
lálozás, anyakönyvezés, katasztrófa helyzet stb.) intézése ügyele-
ti rendszerben történik, a Polgármesteri Hivatal Titkárságán. Az 
igazgatási szünet ideje alatt a Hivatalunknak címzett postai kül-
demények átvételét 2018. július 23. napjával kezdődően fogjuk 
lebonyolítani.
Megértésüket megköszönve:
Ménes Andrea sk.   Kanyóné Papp Klára sk.
polgármester	 	 	 	 jegyző

Lakossági tájékoztatás! 
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Vámospércs-Kistérségi 

Járóbeteg Rendelőintézet az aktuális éves karbantartási, műszaki 
munkálatok miatt, 2018. július 9 -től 13-ig zárva tart. Ezen időszak 
alatt az egészségügyi szakellátásokat a Létavértesen és Debrecen-
ben működő ellátók biztosítják. Szíves megértésüket köszönjük.

Dr. Rácz Norbert
ügyvezető	igazgató

Ó v o d A i  h í r e k

„Viszontlátásra kedves hajlék, szeretünk és szeretni fogunk!”

Június 17-én 45 óvodás gyerek vette vállára kis batyuját és átlép-
te az óvoda végét és az iskola kezdetét jelképező kaput. Hatalmas 
lépés ez a kisgyerek életében, hiszen az iskola már egy más világot 
jelent számukra. A mondás szerint: „ha valahol bezárul egy kapu 
mögöttünk, előttünk mindig kinyílik egy másik”. Most bezárul az 
óvoda kapuja, de ősztől ki fog tárulni az iskola ajtaja, mely meg-
annyi rejtelemmel, szeretettel és csodával fogja várni a gyereke-
ket. Felkészültek a kihívásokra, kíváncsi várakozással tekintenek 
a rájuk váró feladatokra. Az eltelt három-négy év alatt nagyon 
sokat változtak, fejlődtek a gyerekek. Ezt bizonyították a ballagá-
si ünnepségen is, hiszen bátran, önállóan, meghatóan mondták 
el búcsúzó verseiket, énekelték el dalaikat. Nagyon sok szülőnek, 
nagyszülőnek könnyet csalt a szemébe az eltelt óvodás éveket fel-
idéző kisfilm, ami a gyerekek egy-egy elkapott pillanatát, játékát, 
élményét mutatta be. Fergeteges hangulatot teremtettek táncbe-
mutatójukkal. A Nyuszi csoport néptánc-bemutatóját, a Süni és 
Micimackó csoport limbó-táncát a vendégek hangos tapssal ju-
talmazták. Valamennyi búcsúzó gyereknek sikeres, boldog iskolás 
éveket, a szülőknek pedig mindehhez kitartást, örömöt, gyerekük-
kel együtt eltöltött gondtalan éveket kívánok!

Németh Jánosné
óvodavezető

Túl a határon – határtalanul!
A Határtalanul! pályázat támogatásával a Vámospércsi Mátyás 

Király Általános Iskola és AMI 33 hetedikes diák és 4 kísérő tanár 
utazhatott el Erdélybe 2018. május 23-26-án. A kirándulásun-
kat egy tematikus útvonalra szerveztük. Felkerestük Arany János 
életének főbb helyszíneit Erdélyben, ismerkedtünk a táj szépsé-
geivel, történelmi, irodalmi, népművészeti értékeivel. Tanulóink 
minden programelemre előzetesen felkészültek és kiselőadásokat 
tartottak a helyszíneken. Esténként az aznap szerzett ismereteiket 
feladatlapok segítségével rendszerezhették, valamint élménybe-
számolót írtak a nap történéseiről. 

Nagykárolyban a Károlyi kastélyt és a Szarvas fogadót néztük 
meg. Szilágynagyfaluban megkoszorúztuk Arany János, Kolozs-
váron Mátyás király szobrát. Elmentünk Mátyás szülőházához és 
a Fellegvárba is. 13 emeletnyit lépcsőztünk lefelé a tordai sóbá-
nyába, Torockón meglátogattuk a Népművészeti Múzeumot és a 
vízimalmot, gyönyörködhettünk a fenséges Székelykőben, ahol 
kétszer kel fel a nap. Szovátán a heliotermikus tavak körüli tanös-
vény, a kilátó és az S. Illyés Lajos Általános Iskola volt az úticélunk. 
A parajdi sószoros, Korondon Ilyés 
Vészti Mihály fazekas portája, a Ki-
rályhágó, és Nagyszalontán az Arany 
János Emlékmúzeum zárta a látniva-
lók során.

Tankáné Antal Irén

„Felhők fölött mindig kék az ég…”
Ennek reményében indult útnak június 23-án a Szociális Szol-

gáltató Központ Nappali Ellátó Klubja és néhány dolgozója, kiegé-
szülve 52 főre helyi lakosokkal. Debrecentől Miskolcig végig vert 
minket az eső, annyira zuhogott, hogy néha a buszból is alig láttunk 
ki. Az égiek azonban mégiscsak velünk voltak, hisz a diósgyőri vár-
hoz érve az eső elállt, és kellemes, kirándulós időnk volt egész nap. 
A diósgyőri vár egyetemes kultúránk, történelmünk beszédes jel-
képe. A négy csonka toronnyal büszkélkedő építmény, a királynék 
vára, Magyarország egyik legszebben felújított erőssége, melyben 
korhű ruhába öltözött idegenvezetők tartanak érdekfeszítő tárlat-
vezetést. Az udvaron egy épp Debrecenből érkező középkori tör-
ténelmi játékokat megelevenítő hagyományőrző egyesület ejtette 
ámulatba a látogatókat. Ebéd után a festői környezetben elterülő 
Lillafüred nevezetességeiben gyönyörködhettünk. Idegenvezető 
segítségével jártuk be a Szent István barlang cseppkövekben gaz-
dag termeit. A Hámori-tó, a Palotaszálló és az alatta elterülő tera-
szos Függőkert páratlan élményt kínál az idelátogatók számára. A 
háromórás szabadprogram keretében ki-ki kedvére sétálgathatott 
a Bükk-hegység legszebb részén. A Függőkert teraszán találkozhat-
tunk Herman Ottó és József Attila egész alakos szobrával, miköz-
ben a kőbe vésett verssorok és mesés virágültetvények közepette 
gyönyörködhettünk Magyarország legnagyobb vízesésében.  A 
Libegő nem kisebb élményt nyújtott a bátrabbak számára. A nap 
végére még volt annyi energiánk, hogy a miskolci Avasi templom-
tól felsétáltunk a hegy tetején található kilátóhoz.

Polgárné	Nagy	Elvira
klubvezető

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Lakatos Ferencné (Bodnár kataLin)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

deák Lajos

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

kuLcsár józseFné (csuth ágnes)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak



A Hajdú Napok nyitónapja 
Szilágybagos bűvkörében telik. 
Testvértelepülésünk népes kül-
döttséggel vesz részt az év leg-
fontosabb városi fesztiválján, és 
nem üres tarisznyával érkeznek. 
A július hatodikai program a te-
lepülésvezetők nyilvános beszél-
getésével, a Testvérvárosi Talk 
Show-val nyit 17 órai kezdéssel, 
majd kiállításmegnyitó, színházi 
előadás, július 8-án, vasárnap pe-
dig író-olvasó találkozó színesíti 
a programot. Utóbbiakról bő-
vebben is olvashatnak.

A fotózás művészi oldalát 
gyakorolja

A IV. Hajdú Napok első nap-
ján (július 6., péntek) 18 óra-
kor nyílik meg a nagyközönség 
előtt Szabó Zsolt András fotó-
kiállítása. Szabó Zsolt András 
Szilágybagoson él, ahol fogor-
vosként dolgozik. A fotózás és a 
hegyi túrázás iránti érdeklődés 
párhuzamosan és lassanként 
alakult ki nála. A tájfotózás – 

amivel komolyabban 2003-tól 
foglalkozik – lassanként egesz 
szabadidőt kitöltő hobbijává 
nőtt. Fő motívumai a romániai 
Kárpátok, de portfóliójában 
megtalalhatóak más országok 
tájai is, például Svájc, Grúzia, 
Portugália, Norvégia stb. A fotó-
zás művészi oldalát gyakorolja, 
ahol nem a természet szépsé-
gének visszaadása a cél, nem a 
szigorúan vett valóság, hanem 
a táj által kiváltott személyes be-
nyomások, érzések kifejezése a 
képeken keresztül. Legfőbb ins-
pirációja J.R.R. Tolkien fantasy 
világa, fotósok közül pedig 
Marc Adamus munkái voltak rá 
nagy hatással. Képeit a http://
www.szabozsoltandras.ro/
gallery/ weboldalon lehet meg-
tekinteni, ahol szigorú váloga-
táson átment fotók talalhatóak, 
tematika szerint csoportosítva. 
A Vámospércsen nyíló kiállítás 
anyaga két összevont sorozat 
képeiből áll, amelyek többször 
vettek részt tárlatokon Románia 
szerte, „Alkotóelemek”,  illetve 

„Monokróm tájképek” címen. 
Így tehát vegyesen színes és fe-
kete-fehér tájképekről van szó, 
90x60 cm-es méretben kinyom-
tatva, prémium (fine art) minő-
ségben, organikus papírra. A 
képek 2010 és 2015 között ké-
szültek, digitális formátumban. 
Úgy a színes, mint a fekete-fe-
hér sorozat, egy-egy személyes 
projektet képvisel, amelyeket a 
szerző folyamatosan, éveken át 
gyakorol, fejleszt. Mindkét soro-
zatnál kulcsfontosságú szerepet 
kap a fény és a kompozíció, de 
különböző módon. A színes ké-
peknél a fényhatás kevésbé vesz 
részt a kompozícióban, inkabb 
csak hangulatot és színeket ad 
hozzá. A kizárólag különleges 
fényviszonyok használata miatt 
ezek az amúgy reális tájak más-
hogyan mutatnak mint megszo-
kott nappali fényben. Másrészt, 
a színek hiányában leegysze-
rűsödik a kép, és a fény már 
szervesen részt vesz a kompo-
zícióban, jobban kiemelvén azt, 
amint látni lehet a fekete-fehér 
képeknél. Mivel a képek célja az 
egyéni látásmód szemléltetése, 
a szerző nem tartja fontosnak a 
kepek helyszíneit megnevezni.

 
Kalózkísértettel érkezik a 

Bagosiszíni Társulat!

A Bagosiszíni Társulat, teljes 
nevén a Szilágybagosi Amatőr 
Színjátszó Társulat öt éve ala-
kult. Jelenleg a teljes csapat 22 
tagból áll. A társulat repertoárja 
nagyon színes, a pár perces bo-
hózatoktól a másfél órás musi-
calig ível. A IV. Hajdú Napokon a 

Bagosiszíni Társulat a MacVedel, 
a kalózkísértet című zenés mese-
játékkal lép fel. A darab szerzői 
Muszty Bea és Dobay András. A 
főbb szerepekben Nagy Nándor, 
Fekete Dávid, Szabó Bernadett, 
Lukács Zsuzsa, Miklós Kinga, 
Seres Aletta, Szilágyi Réka, Ghile 
Angéla, Tőtős Zsuzsa, Nagy 
Anett látható majd, Birtalan 
Beáta rendezésében. A díszlet 
Antal Anett munkáját dicséri, a 
csoport vezetője Égető Lóránd. 
A MacVedel, a kalózkísértet egy 
olyan egy órás mesemusical, 
aminek megtekintése minden 
korosztály számára ajánlott. Tar-
talma: Viki és Orsi, átlagos mai 
testvérek véletlenül megidézik 
a véreskezű kalózkapitány kí-
sértetét, aki kivégzése óta azért 
bolyong a szellemvilágban, 
hogy a rablott kincseit jótékony 
célra fordítsa, mert másképp 
a lelke sosem nyugodhat meg.  
Mivel a rablott kincsei a reális 
életben nem használhatóak, a 
lelkes és segítőkész gyerekekkel 
a legismertebb gyermekmesék-
be látogatnak el. A darab a IV. 
Hajdú Napok első napján (július 

6., péntek) tekinthető meg in-
gyenesen, a Művelődési Ház és 
Könyvtár Színháztermében.

Alakváltók, ellenállók

A IV. Hajdú Napok záró-
napján (július 8., vasárnap) 16 
órától kerül sor Szabó Róbert 
Csaba Marosvásárhelyen élő, 
szilágybagosi születésű író, for-
gatókönyvíró, a Látó folyóirat 
főszerkesztő-helyettese közön-
ségtalálkozójára a Művelődési 
Ház és Könyvtárban. A Mészöly-
díjjal kitüntetett szerzőt két 
legutóbbi könyvéről (Alakvál-
tók, Jelenkor Kiadó, Budapest, 
2016., valamint Vajon nagyi és 
az aranyásók, Gutenberg Ki-
adó, Csíkszereda, 2017.) Korpa 
Tamás kérdezi majd. Szabó Ró-
bert Csaba komoly fába vágta a 
fejszéjét az Alakváltók megírá-
sakor: a regény a román Sztálin-
nak is nevezett hírhedt diktá-
tor, Gheorghiu-Dej uralmának 
korszakába, az ötvenes évekbe, 
majd a Ceauşescu-diktatúra első 
évtizedébe vezet vissza bennün-
ket, miközben keretéül a 89-es 

forradalom szolgál. A regény 
izgalmasan összefonódó törté-
netszálai azt a kérdést vetik föl, 
hogy bő negyven év diktatúra 
után és a bukaresti forradalom 
vérgőzös napjait követően, 
amikor a régi kommunista elit 
képviselői kerültek ismét hata-
lomra, történhet-e valódi meg-
újulás, vagy a változó hatalmi 
viszonyok szerint az emberek 
csupán újabb és újabb alakokat 
öltenek a történelem emésztő 
körforgásában. Az Alakváltók 
megidézi azokat az ’50-es évek-
ben Románia erdeiben rejtőz-
ködő partizánokat, szabadcsapa-
tokat és bandákat, akik mintegy 
a hatalom körein kívül, annak el-
lenszegülve éltek. Szabó Róbert 
Csaba írói teljesítménye mellett 
irodalomszervezői törekvései is 
elismerésre méltók. Egyik kezde-
ményezője és ötletgazdája volt a 
Látó folyóirat szilágybagosi író-
táborának. A tábor alatt Erdély 
és Magyarország fiatal és már el-
ismert szerzői gyűlnek össze és 
tartanak írásműhelyeket, könyv-
bemutatókat.

A Hajdú Napok 2018-as vendége: Szilágybagos

Hűséges olvasóinknak márci-
usi számunktól kezdődően szá-
molunk be rövid kedvcsináló 
cikkekben a IV. Hajdú Napok fel-
lépőiről. A sor júniusi számunk-
ban nem ért véget, hiszen a fesz-
tivál három napja alatt egymást 
érik és egymást váltják a külön-
böző stílusú zenei formációk, 
amelyek egyaránt lehetőséget 
biztosítanak arra, hogy az éjsza-
kába nyúlóan, nagyszínpadon, 
élőben hallgathassunk élvonal-
beli, a rádiók által is favorizált 
együtteseket (Margaret Island, 
Marót Viki és a Nova Kultúr), a 
tűzijáték után hajnalig ritmus-
muníciót biztosító mulatásit 
(Kis Grófo). Ehhez a sormintá-
hoz kapcsolódik a július 7-én, 
szombaton, 16:30-tól másfél órás 
nagykoncertet adó ABBA Szlová-
kia nevű, hat taggal rendelkező 
emlékzenekar, amely – az együt-

tes hitvallása szerint – visszare-
pít a világhírű svéd popegyüttes 
fénykorába, komoly színpadi 
show-val. Az ABBÁ-nak köszön-
hetően olyan slágerek vissz-
hangoznak a fülünkben, mint a 
„Mamma Mia”, „Money, Money, 
Money” vagy a „The Winner 
Takes It All”. A kassai központú 
emlékzenekar népszerűségét 
jól illusztrálja, hogy nem csu-
pán szlovák, cseh és lengyel 
területeken lépnek fel sikerrel, 
hanem például Európa egyik 
legnagyobb nyári fesztiválján, a 
budapesti Szigeten is. A zenekar 
egyik énekesnőjét, Petra Maxin-
Ceginovát a D’Night együttes 
tagjaként Grammy-díjjal jutal-
mazták és bemutatkozhatott az 
MTV Europe-on is. A jó hangulat 
garantált, szombat kora délután 
a sportpályát hatalmába keríti a 
skandináv glamour-pop, némi 

szlovák akcentussal! De mie-
lőtt több ezer ember foglalná 
el a sportpályát, érdemes részt 
venni a városi díjak átadásán, a 
Hajdú Gálán, elsősorban a kö-
zösség által megbecsült kitünte-
tettek miatt, nem utolsó sorban 
pedig a gála zenei színvonalát 
biztosító Három Grácia hegedű-
trió kedvéért. A római mitológi-
ában a báj és kellem három is-
tennőinek közös neve a grácia. 
A három grácia (Aglaia, vagyis a 
Ragyogó; Euphroszüné, vagyis 
az Öröm és Thaleia, vagyis a 
Virágzó) kortárs megtestesítői 
Alexandra, Ilona és Eszter virtu-
óz hegedűtudásukkal adják elő, 
új hangszerelésben az ismert 
klasszikusokat (Strauss, Rossini, 
Rimszkij-Korszakov) és az élénk 
ritmusú, dinamikus saját világ-
zenéjüket.  A három hegedűvir-
tuóz rendkívüli tehetségről tett 

tanúbizonyságot a megalakulá-
suk óta eltelt időben. Akadémi-
ai szintű hegedűtudás, tehetség, 
remek mívű koreográfia, kifino-
mult intelligens mozgás jellemzi 
őket, és természetesen minden 
alkalommal élő hegedűjáték 
kizárólag akusztikus, igazi he-
gedűkkel. A Hajdú Gálát és a 
hajdúsági amatőr csoportok be-
mutatkozását követően minden 
kedves érdeklődőt szeretettel 
invitálunk a Művelődési Ház és 

Könyvtár előtti térre, ahonnan 
közösen vonulunk Vámospércs 
lobogója alatt át a sportpályára. 
A vonulás megidézi részben a 
középkori vásárok hangulatát, 
részben a Mátyás király kora-
beli udvari kultúra mulatságait 
a kiváló Hollóének Hungarica 
együttesnek köszönhetően. A 
Hollóének magával ragadó, ma-
napság úgy mondanánk, hogy 
örömzenét játszik, olyan tradici-
onális középkori hangszereken 

mint például a spanyol duda, 
zergekürt, tekerőlant, koboz, 
csörgő, ciszter. A középkori éne-
kelt dalok a magyar mellett tö-
rök, üzbég, bolgár, lengyel, spa-
nyol nyelven is megszólalnak. 
Ha Mátyás király élne, benne is 
megmozdulna a ritmus a Holló-
ének derűjére – persze, álruhá-
san (az egyik zenész képében?) 
lehet, hogy ő is tiszteletét teszi 
Vámospércsen.

Teljessé vált a fellépők névsora!

Túlzás nélkül állíthatom, 
hogy az első 3 évben, minden 
nap 10-12 órát (néha többet 
is) dolgoztunk valamennyien, 
de nagyon sok segítséget kap-
tunk a község lakosaitól, akik 
minden felhívásunkra jöttek és 
társadalmi munkával segítettek. 
Én itt rengeteget tudnék mesél-
ni konkrét esetekről, de most 
csak egyet emelek ki. 2005-
ben, a kezdetekkor, amikor a 
polgármesteri hivatalt sikerült 
közmunkával lakhatóvá tenni, 
el kellett kezdeni a hivatali mun-
kát, okmányokat kibocsátani, 
terveket készíteni, pályázatokat 
írni, úgy hogy nem volt bútor az 
irodákban, egy számítógépünk 
volt egy nyomtatóval, egy da-
rab telefon, internetkapcsolat 
nélkül, mégis mindent megol-
dottunk, amit lehetett, hoztuk 
otthonról.  Most, 13 év távlatá-
ból, jó érzés visszagondolni és 
látni a fejlődést, hogy honnan 
indultunk és hová jutottunk, 
és őszintén szólva, ha erre az 
időszakra gondolok, nem a 
nehézség jut elsőre eszembe, 
hanem az a hihetetlen elszánt-
ság, hogy meg tudjuk csinál-
ni együtt – közösen. Nagyon 
sok még a tennivaló, hisz az élet 
nap mint nap új kihívások elé 
állít, de tény, hogy közintézmé-
nyeink kívül-belül megújultak, 

a közszolgáltatások (működő 
víz- és csatornahálózat, hulla-
dékgazdálkodás, közvilágítás, 
egészségügyi ellátás, szociális 
szolgáltatások) biztosítva van-
nak.  Az 1968-1970-es években 
mélyebb talajfúrásokat végez-
tek Bagoson, tulajdonképpen 
kőolajat kerestek, de termálvi-
zet találtak. Az 1970-es években 
ennek köszönhetően kezdett 
kifejlődni Bagoson a termálfür-
dő, ami meghatározta a község 
lehetőségeit. Sajnos, úgy ahogy 
az előbbiekben említettem, 
1968-tól összecsatoltak Nagyfalu 
községgel és nem lévén önren-
delkezési jogunk, a fürdőkomp-
lexum későbbi sorsa felől nem 
mi döntöttünk, így az 1989-es 
fordulat után magántulajdonba 
került és a 2005-ös változás után 
már késő volt, nem tudtuk köz-
tulajdonba visszaszerezni.

V.H.: 1971-ben építették az 
első medencét Szilágybagoson. 
Azóta komoly mércével mér-
hető fürdőkomplexum épült 
ki. Mekkora vonzerőt jelent ez 
belföldi és külföldi vonatkozás-
ban? Építhet a település a turiz-
musra?

Marina Ida-Magdolna: 
Már a 2005-ös újrakezdés pilla-
natában elkészítettük a község 
hosszú távú fejlesztési straté-
giáját, ami teljesen a turizmus-

ra épül. Bagoson nincs ipari 
létesítmény, a mezőgazdaság 
sem igazán jelentős, elkerülik 
a forgalmas utak, környezetvé-
delmi szempontból egy tiszta, 
szennyezésmentes övezet. A fő 
vonzópont természetesen a für-
dőturizmus, de nem kizárólag 
ez jelenti a vonzerőt turisztikai 
szempontból. Olyan vidéken 
vagyunk, ahol a táj tisztasága 
és szépsége maga kuriózum: 18 
kilométerre található például a 
Berettyó eredete, pisztrángos 
tavak vannak, dombos-erdős 
vidék, túrázásra-kirándulásra 
kiválóan alkalmas, 8 kilomé-
terre található, Szentháromság-
hegy nevű vallási zarándokhely, 
hogy csak néhányat említsek... 
Az utóbbi 10 évben számos 
panzió épült Bagoson, közel 
400 szálláshely és három ellátó 
egység, két konferencia terem, 
alkalmassá teszi a konferencia 
turizmus, vallási turizmus, kul-
turális turizmus gyakorlására. 
A termálfürdőhöz visszatérve: 
2016-ban felújították a strand 
részét és 2017-ben elkezdték a 
fedett uszoda és terápiás rész 
átépítését, korszerűsítését, de 
sajnos csak a régi lebontásá-
ig jutottak vele, pillanatnyilag 
anyagi gondok miatt a tulajdo-
nos nem fejlesztette tovább. Na-
gyon remélem, hogy rövidesen 

talál megoldást a folytatásra.
V.H.: Milyen a szilágysági 

ember? Vannak-e felismerhető 
és megkülönböztető tulajdon-
ságai. Milyen a lelki alkata? Ady 
– aki a Vámospércshez is közel 
eső Érmellék egyik kis falujá-
ban született – a Szilágysághoz 
erősen kötődött, ezt írta 1906-
ban: „Hepehupás, vén Szilágy-
ban, / Hét szilvafa árnyékában / 
Szunnyadt lelkem ezer évig.”

Marina Ida-Magdolna: 
Én úgy gondolom, hogy min-
den tájegységnek és az ott élő 
embereknek is vannak sajátos, 
jellegzetes tulajdonságai. A szil-
ágysági, és ezen belül a bagosi 
és borzási emberek lelke ne-
mes, vendégszeretet, nyitottság, 
segítőkészség és összetartás 
jellemzi. Persze, „erdő száraz ág 
nélkül nincs”, egy közel 2000 
lélekszámú közösségben sokfé-
le ember él, de a lakosok több-
ségére érvényes a jellemzés. Mi, 
szilágyságiak büszkék vagyunk 
arra, hogy a Szilágyság sok híres 
magyar költőt, írót, politikust, 
közéleti személyiséget adott a 
magyar nemzetnek, hogy csak 
néhányat említsek: Wesselényi 
Miklós (az árvízi hajós), Ady 
Endre, Koós Kovács István, 
Szikszai Lajos, a Bánffy család 
számos tagja és még sorolhat-
nám.

V.H.: Mennyire erős közössé-
get alkotnak a bagosiak? Milyen 
civil szervezetek, lakossági kez-
deményezések, önszerveződő 
körök léteznek a településen?

Marina Ida-Magdolna: A 
tény, hogy Bagos egyáltalán lé-
tezik, nem tűnt el a történelem 
süllyesztőjében. Nem törőd-
tünk bele, hogy más közigazga-
tási egységbe asszimilálódjunk, 
hanem mindig újjászülettünk 
és kivívtuk a függetlenségün-
ket. Mindez annak köszönhető, 
hogy erős közösséget alkotunk. 
Több civil szervezet is műkö-
dik nálunk, említhetném a 
Szilágybagosi Bánffy Kulturális 
Egyesületet, a Berettyómenti 
Kistérségi Társulást, a Kraszna 
és Bagos Akció Csoportot. Ezek 
a civil szerveződések igen aktí-
vak és jelentősen hozzájárulnak 
a község fejlesztéséhez.

V.H.: Településvezetőként 
mely eredményekre a legbüsz-
kébb? Milyen lehetőségeket lát a 
21. században a testvértelepülési 
kapcsolatokat illetően?

Marina Ida-Magdolna: Ta-
lán meglepő lesz amit mondok, 
de legbüszkébb arra vagyok 
hogy, 13 év után is élvezhetem a 
lakosok bizalmát és községünk 
szépen gyarapodik javakban 
és lélekszámban is. Persze eh-
hez kellett, nagyon kellett a sok 

fejlesztés. Boldogan mondom, 
hogy ha a Jóisten is megsegít, 
negyedik mandátumom végére 
a község teljesen közművesít-
ve lesz, pillanatnyilag három 
komoly, nagyértékű beruházás 
van kivitelezés alatt, a víz- és 
csatornahálózat bővítése tel-
jes lefedettségig, az összes út 
aszfaltozása és a polgármeste-
ri hivatal korszerűsítése, ezek 
EU-s forrásból valósulnak 
meg. Szilágybagos községnek 
három testvértelepülése van: 
Hajdúbagos, Tiszanagyfalu és 
három éve Vámospércs. Nagyon 
örülök ezeknek a kapcsolatok-
nak, számos, még kiaknázatlan 
perspektívát látok ezekben a 
kapcsolatokban, hisz lehetősé-
get teremtenek szinte minden 
téren a tapasztalatcserére. Úgy 
gondolom, hogy egymástól köl-
csönösen sokat tanulhatunk, 
mind közigazgatási, mind tan-
ügyi, kulturális, civil szervező-
dés vagy egyházi vonatkozás-
ban. A jó példákat látni, élőben 
tapasztalni és átvenni, itthon 
megvalósítani, emberi kapcso-
latokat, ha úgy tetszik barátsá-
gokat kötni – érezni, hogy egy 
család, egy nemzet vagyunk, 
számomra, elsősorban ezt jelen-
ti a partnerségi kapcsolat.

Van bennünk akarat, elszántság, bátorság és összefogás
(folytatás az 1. oldalról)
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A varázslatosnak ígérkező 
nyári szünet első  hetében a 
Művelődési Ház és Könyvtár 
várta változatos  programok-
kal a Gyermektáborba város-
unk ifjú tagjait. A táborban 
kézműves tevékenységet és 
képzőművészeti munkát vé-
gezhettek a résztvevők. Vass 
Tamás fafaragótól a fa tulaj-
donságait ismerhették meg 
és kipróbálhatták a fafaragás 

alapjait, apró munkadarab-
jaikon, melyet Tamás bácsi 
felügyeletével önállóan elké-
szíthettek. Győrfi Gábor fa-
zekas a korongozást mutatta 
be a gyerekeknek és a tech-
nikát kipróbálva apró tárgya-
kat készítettek. A kézműves 
programok gerincét Somogyi 
László Gábor képzőművész-
szel  töltött idő jelentette. 
Segítségével selyemfestést és 

linómetszést tanultak a gyere-
kek. Sándor Józsené Erzsike és 
Sándor József Attila az idén is 
lehetővé tette, hogy kirándu-
lást tegyen a táborozó csoport 
Szentannapusztára a Sándor 
tanyára, mely vendéglátóink 
önzetlenségének köszönhe-
tően  önfeledt kikapcsolódást 
jelentett számukra. A  szalad-
gálásban  és a számháború 
csatájában megéhezett cse-
meték  éhségét Szabó János 
bográcsban főzött nagyon fi-
nom slambuca csillapította. Az 
utolsó napra az idő meglehe-
tősen lehűlt, ezért benti prog-
ramként csoportos vetélkedőt 
és mozivetítést terveztünk 
délelőttre, majd befejezhet-
ték a félbemaradt alkotásokat, 
illetve selyemre festettek. Já-
tékban kiemelkedő szerepet 
kaptak a népi játékok, a gólya-
lábak, gyepsí és társai.A tábo-
rozó gyerekektől és szüleiktől 
igen kedvező visszajelzéseket 
kaptunk, mely nagy öröm és 
elismerés munkatársainknak.

Diósné	Kozma	Erzsébet
intézményvezető

Gyerektábor újratöltve

Vámospércsi Hírek: A 
művésznők idén 16. alkalom
mal veszik egy hétre birto
kukba a tájházat. Vane vala
milyen ajánlott témája, erős 
üzenete a 2018as tábornak?

H. Csongrády Márta: 
Vámospércs az oklevelek sze-
rint már 1338 előtt vámszedő 
hely volt, és ezt a kiváltságot, 
az írott források szerint, Má-
tyás király megerősítette. Úgy 
gondoltuk, hogy ez a történeti 
háttér és a feldolgozás lehető-
sége a festészetben, de akár a 
képzőművészet bármely ágá-
ban szárnyat adhat a művész-
nek. Másik témánk továbbra 
is Vámospércs arculatának 
megörökítése a jövő század 
generáció részére. 

V.H.: Avate újoncot 2018
ban a tábor? Kik lesznek a 
résztvevők és mely régiókat, 
országokat képviselik?

H. Csongrády Márta: A 
2018-as év a Művésznők Al-
kotótábora 12 alkotót lát ven-
dégül. Két új vendégünk lesz, 
az egyik festőművésznő Ki-
jevből, aki a Képzőművészeti 
Egyetemen tanárként dolgo-
zik, a másik alkotónk szintén 
kijevi, de jelenleg Ausztriában, 
Bécsben PhD-s a Képzőművé-
szeti Egyetemen. A további 10 
művésznő már évek óta visz-
szajár, Ukrajnából, Romániá-
ból és Magyarországról. Mivel 
a Tájház férőhely-kapacitása 
határozza meg leginkább a 
létszámunkat, így a jövő évi 
jelentkezők listája is hama-
rosan betelik. Nem régen is-
mét várólistára kellett tenni 
két nagyon tehetséges ukrán 
festőtanárt a lembergi és a 
kijevi Művészeti Egyetemről. 
Hogyan jutott a köztudatba a 
Művésznők Alkotótábora?  A 
csodatevő közösségi oldalon 
keresztül. A Művésznők Alko-
tótáborának minden bemu-
tatkozásáról, a tábori életéről, 
az ott elkészült munkákról ké-
peket szoktam feltenni a saját 
oldalamra. Kicsik és nagyok, 
ismerősök és idegenek látóte-
rébe kerülve, a világ művészei 
egyre nagyobb érdeklődéssel 
fordulnak a vámospércsi Mű-
vésznők Nemzetközi Alkotótá-
bora felé.

V.H.: Ha egy leendő művé
szettörténeti kalauzba szó
cikk készülne a Művésznők 
Nemzetközi Alkotótáboráról, 
mik lennének azok a jellem
zők, definitív jegyek, ame
lyek segítségével az érdeklődő 
képet kaphatna az itt folyó 
munkáról és az itt születő al
kotásokról?

H. Csongrády Márta: Egy 
festményt vagy bármely alko-
tást tekintve, annak megkom-
ponálása nagyon összetett 
folyamat, sokféle szabályt és 
ismeretet, tapasztalatot vesz 
figyelembe az alkotó a kom-
pozíció összeállítása közben. 
A korszakokat tekintve az al-
kotók mindig arra törekedtek, 
hogy minél színesebb, szemet 
gyönyörködtetőbb műveket 
tárhassanak az érdeklődők 
elé. A nézők figyelmét megra-
gadva, el tudják kápráztatni, és 
mintegy be tudják vonni őket 
is a történetbe. Ez hullámzik 
végig minden közösség alko-
tásán, a miénk sem kivétel.   

V.H.: Felidézne néhány em
lékezetes, a tábor alatt szüle
tett munkát saját praxisából 
és a társak képeiből?

H. Csongrády Márta: Egy 
művészt, magamat is beleért-
ve, az alkotás „alkotói lebegés-
ben” tartja, ami mellett nem 
képes mással foglalkozni. Reg-
gel és este összefolyik. A tábor 
lakói egymást szinte csak az 
étkezésnél látják, vagy még ak-
kor sem, hiszen azért jönnek 
ide, hogy kiélhessék szenvedé-
lyüket. Volt, akit a 10 nap alatt 
szinte alig láttunk, mert kora 
hajnalban palettával a hóna 
alatt járta az utcákat, csak a 
város lakosaitól tudtuk meg 
éppen hol „lebeg”. Engem is 
már sokszor hatalmában tar-
tott ez az érzés, ami persze 
nagyon jó, mert az alkotott mű 
nem csak egy dokumentáció, 
hanem benne vagyok én és az 
érzéseim. Másnap, vagy akár 
még aznap is, ha alibit kellene 
igazolnom, bizony bajban len-
nék, mert ilyenkor nem em-
lékszem hol és mikor, milyen 
körülmények vesznek körül. 

V.H.: Városunkban nyílt 
önálló tárlata a közeli múlt
ban, amelyen – rendhagyó 

módon – nem fotográfiáit, 
hanem festményeit állította 
ki. Mi inspirálta, hogy a kép
zőművészet ezen a területén 
is kipróbálja magát? A tábor 
július 8.ai zárótárlatán H. 
Csongrády Márta festmény is 
lógni fog a falon?

H. Csongrády Márta: 
Nem vagyok hűtlen a fotográ-
fiához. Azonban a festészet tit-
kai kisgyermekkorom óta ér-
dekeltek. Jártam a Medgyessy 
Körbe Debrecenben, ahol 
Biró Lajos és Berki Nándor 
voltak a tanáraim. De a gim-
náziumi évek befejeztével az 
iskola magasabb lépcsőfokára 
lépve már nem jutott időm a 
festészetre. Tanulmányaim 
alatt a szakmámhoz kötődő 
néprajzi fotókat kellett előtér-
be helyezni, ami persze szin-
tén nem volt idegen számom-
ra. Ami az inspirációt illeti, 
be kell vallanom – leginkább 
a művésztelepekre, alkotótá-
borokra foghatom. Minden-
ki festőlemeze fölé hajolva 
kombinál, töröl és újrafesti 
elképzeléseit. Sokszor úgy 
szerettem volna segíteni, de 
a fotózás miatt a kompozíciós 
készség domborodott ki, nem 
tudtam volna a látvány megfo-
galmazásába utat mutatni. Tu-
dásszomj fojtogatott állandó-
an, amikor végre lehetőségem 
nyílt Budapesten egy festőta-
noda tanulójaként mindezt 
csillapítani. Tanáraim szerint 
nem is rosszul, ami bátorságot 
adott, hogy megmutassam ma-
gamat a közönség előtt. Azon, 
hogy a záró kiállításon a falon 
tőlem is lesz-e festmény, egy 
percig sem gondolkodtam, hi-
szen a véremben igazán fotós 
vagyok.

Ismerősök és idegenek látóterébe 
kerülve

Csapatépítő tábort tartott 
Nyírábrányban a Fintorgó 
Gyermek Színjátszó Csoport. 
„A három napos tréningen terí-
tékre kerültek természetesen 
különféle drámajátékok, szitu-
ációs helyzetek. Ezek mellett 
kesztyűbáb-készítés, selyem-
festés, linómetszés, közös fő-
zés is szerepelt a repertoáron. 
A Fintorgók megtekinthették 
az ábrányi Eördögh-kastélyt, 
a kilátót, a tanösvényt, falu-
házat.” – tudtuk meg Somogyi 
László Gábor csoportvezető-
től. Idén eddig három dara-
bot láthatott a nagyérdemű a 
Fintorgók előadásában, több 
ízben: a Bolond lakodalmas és 
a Röhög az egész osztály című 
vígjáték mellett sor került a 
Pircsike színjátszó körrel kö-
zösen előadott teltházas, Pas-
sió című című húsvéti népi 
misztériumjátékra is.

Fintorgó csapatépítő Nyírábrányban

A Vámospércsi Fintorgó 
SzíA Pircsike Vámospércsi 
Közművelődési Egyesület 
2018-ban ünnepeli megala-
kulásának tíz éves évforduló-
ját. Közhasznú egyesületként 
2008-ban jött létre 17 taggal. 
Fő célunk városunk történel-
mi és kulturális hagyománya-
inak ápolása és a helyi köz-
művelődési tevékenységek 
erősítése. Az elmúlt évtized-
ben számos olyan programot 
szerveztünk, amelyeknek 
köszönhetően több ezer em-
bernek nyújtottunk kulturális 
élményt. Programjaink so-
kaságából kiemelném Az Év 
Édesanyja című anyák napi gá-
lát, a Művésznők Nemzetközi 
Alkotótáborát, a bálokat, a ha-
gyományos népi disznótort, a 
szavalóversenyeket, a Pircsike 
Színjátszó Csoport előadásait 
és a számos alkalommal meg-
szervezett kirándulásainkat 
határon innen es túl. Kevesen 
tudják, hogy a Pircsike több 
más rendezvény társszerve-
zőjeként, besegítőjeként is 
tevékenykedik. Kirándulása-
ink során igyekszünk olyan 
helyszíneket is megcélozni, 
ahol a primer élményeken 

túl ápolhatjuk nagyjaink em-
lékét, erősíthetjük nemzeti 
öntudatunkat, megismerhet-
jük testközelből épített és 
természeti örökségeinket. 
Az elmúlt években ennek a 
vállalásnak a jegyében keres-
tük fel a csíksomlyói búcsút, 
Aradot, Temesvárt, Világost, 
Máramarost, Koltót, Ady End-
rét, Szelykefürdőt,  Farkaslakát, 
Kassát, Bécset, Nagyszalontát, 
Marosvásárhelyet, Csucsát, 
Kolozsvárt, Gyulafehérvárt, 
Segesvárt, Nagyváradot, 
Máriaradnát, Tordát.  A Mű-
vésznők Nemzetközi Alko-
tótábora megszervezésének 
köszönhetően számos mű-
vésznő alkot városunkban és 
viszik vendégszeretetünket 
a szélrózsa minden irányá-
ba (Észtország, Ukrajna, Ro-
mánia, Németország, India, 
Moldova) és számos magyar 
településére. Az évek folya-
mán összegyűlt alkotásokkal 
több vámospércsi közintéz-
mény falait ékesítjük, valamint 
számos kiállítást szervezünk 
a tulajdonunkban levő mun-
kákból.  A Pircsike Színjátszó 
Csoport jó néhány színdara-
bot, bohózatot adott már elő, 

gazdagítva Vámospércs és a 
környező települések kultu-
rális rendezvényeit. Néhány 
előadás a 10 éves repertoá-
runkból: A hárem őr, Az alko-
hol öl, Passió, Fény születése, 
Eszti néni, Adóbevallás, Repü-
lő anyóka, Tüzes vas, Szenes 
ember, Peti mindent elintéz, 
József Attila-est. Nagy öröm 
számunkra, kedves olvasók, 
az önök szolgálatában állni, 
hiszen sikereink eléréséhez a 
közönség nélkülözhetetlen, 
de mindenképpen meg kell 
említenem fő támogatóinkat, 
Ménes Andrea polgármester 
asszonyt, Vámospércs Városi 
Önkormányzatot, Hajdú-Bi-
har Megyei Önkormányzatot, 
Sallai Szabolcs vállalkozót és 
nagyon sok más vállalkozót 
és magánszemélyt. Bízom 
abban, hogy a továbbiakban 
is bizalommal vesznek részt 
rendezvényeinken, ezáltal biz-
tosítva egyesületünk további 
sikeres működését. Szeretnék 
köszönetet mondani támoga-
tóinknak, hogy bizalommal 
pártfogolják egyesületünket.

Somogyi	László	Gábor
elnök

Tíz gyertya a Pircsike tortáján!

A IV. Hajdú Napokra idő-
zítve nyolc új anyaggal bővül 
a vámospércsi helytörténeti 
kapcsoskönyv. A Mátyás Ki-
rály Emlékévhez kapcsolódva 
portrét olvashatnak a reálpo-
litikusról és a nép ajkán élő, 
legendásított uralkodóról. A 
kiadvány részleteket közöl az 
idén 200 éve született Göregi 
Artúr naplójából, melyben 
leírja az 1849. augusztus 
másodikai vámospércsi ma-
gas rangú találkozót – Görgei 
írása kuriózum, számos eddig 
ismeretlen összefüggést mutat 
fel a szabadságharc végórái-
ból a Kossuth-ellenes puccskí-
sérlettől kezdve a Szent Koro-
na menekítésén át az orosz 
invázióval szembeni esély-
latolgatásig. A Vámospércsi 
Pantheonban pályaképet 
közlünk a vámospércsi fel-
menőkkel rendelkező Kellér 
Dezső Érdemes és Kiváló 
Művészről, a hazai kabaré és 
konferanszié-élet egyik legem-
lékezetesebb alakjáról: „Ha én 

egyszer kinyitom a számat, ha 
én egyszer elkezdek beszélni” 
– ismételhetjük Kellér egyik 
védjegyét. Szintén ebben a 
rovatban kap helyet a város-
unk díszpolgáráról, Halász 
Margit író eddigi munkásságá-
ról szóló összefoglaló. Bemu-
tatkozik a kapcsoskönyvben 
Szilágybagos testvértelepü-
lésünk, valamint az idén 10 

éves Pircsike Közművelő-
dési Egyesület, továbbá két 
vámospércsi hungarikum, a 
Búzavirág Gyermekkar és a 
Fintorgó Gyermek Színjátszó 
Egyesület. A kiadvány – olva-
sóit várva –megvásárolható a 
Művelődési Ház és Könyvtár-
ban.

Új oldalakkal bővül a Vámospércsi Anzix


