
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

Bevallom, ilyenkor augusz-
tus huszadika környékén, 
mindig elgondolkodom azon, 
mit is jelent ez az ünnep ne-

künk, és milyen 
üzenetet hordoz 
számunkra. Köny-
nyű lenne most 
közhelyeket fel-
sorolni: például a 
magyar államiság 
több mint ezer 
éves múltját, a ke-
reszténység felvé-
telét, s azt, hogy 
az új kenyér ün-
nepét üljük ezen 
a napon. Ezek az 
elcsépelt monda-
tok mind-mind 
igazak, mégis en-
gem leginkább 
az foglalkoztat 
egy-egy ünnep 

kapcsán, hogy melyek azok a 
meghatározó tényezők Szent 
István király egyéniségében, 
tetteiben, tevékenysége kap-

csán, amelyekre egy mai fiatal 
figyelmét érdemes felhívni, 
és amelyekre a jövőnk szem-
pontjából mindannyiunknak 
szüksége van.

István halálát követően 
majdnem 40 évig zavaros, bel-
háborús korszak köszöntött 
az országra, és amikor Lász-
ló uralma alatt ismét rend és 
nyugalom lett, akkor döbben-
tek rá az emberek arra, mit is 
jelentett István a magyarság 
számára. A magyarság a biz-
tonságát, jövőjét, boldogulá-
sát, csakis az ő művére alapoz-
hatja. Szent István kilépett a 
történeti időből és szentként 
maradt meg a nép emlékezeté-
ben. Szinte felszabadította az 
emberekben rejlő jót, amire 
a mai világban, amikor annyi 
rossz dolog történik – termé-
szeti katasztrófák, egzisztenci-

ális bizonytalanság, háborúk 
és emberi konfliktusok teszik 
nehézzé az életünket – idősze-
rű emlékezni.

A fogyasztói szemlélet, a 
pénz egyeduralma, az egyre 
sivárabb emberi kapcsolatok 
eltörpítik bennünk a jót! Az 
emberek nem értékelik a sze-
retetet, a hitet, egymást nem 
becsülik, nem ismerik el egy-
más erőfeszítéseit. Nagyon 
sok negatív dolog történik 
velünk az életben, de nekünk, 
magyaroknak, tudnunk kell, 
hogy csak akkor lehetünk 
szilárd jellemű, erkölcsileg 
és anyagilag biztos háttérrel 
rendelkező néppé, ha komo-
lyan vesszük a hitünket, ami a 
tartást és a szilárdságot bizto-
sítja számunkra. A keresztény-
ség, a lelkiség tarthatja meg 
ezt az országot! Sokan abban 

látják István érdemét, hogy 
öntudatot, önbecsülést adott 
a népének. Legnagyobb tette 
valójában talán nem az volt, 
hogy megalapította a magyar 
királyságot, hanem hogy füg-
getlenséget, tekintélyt szer-
zett a magyar népnek.

Augusztus 20-án tehát egy-
aránt emlékezünk az ember-
re, a szentre és az államala-
pítóra. Az emberre, akiben 
egyszerre volt jelen az érte-
lem, a szív és az akarat. Az 
értelem, amellyel úgy vezette 
Európába Magyarországot, 
hogy megőrizte függetlensé-
gét, az idegen hatalmaktól. 
Akarata segítette abban, hogy 
keményen véghezvigye elha-
tározásait. Érző szívű ember 
is volt, hiszen Imre fia halála 
úgy megrendítette, hogy gyá-
szából élete során már nem 

került ki. Fiához intézett in-
telmei is erről a szeretetről 
és az uralkodásra termettség-
ről szólnak. Államalapítóként 
megszűntette a pogányságot 
és a nomád életformát, még 
ha olykor népszerűtlenek vol-
tak is ezek az intézkedések, és 
megteremtette az európai, ke-
resztény Magyarországot. Az 
új jövő építését pedig a nem-
zeti keresztény egység jegyé-
ben kezdte meg! Nekünk, utó-
doknak pedig az a feladatunk, 
hogy ezt a hitet, büszkeséget 
és biztonságot adjuk tovább a 
jövő nemzedékének.

Ménes Andrea
polgármester

Útfelújítások a 3-as számú választókerületben
Az elmúlt időszak közéleti 

eseményeinek fókuszában 
már régen nem a 2018. évi 
országgyűlési képviselő vá-
lasztások állnak, hanem a 
mindennapok komfortérze-
tének javulását eredményező 
beruházások. A választókerü-
letben szinte valamennyi tele-
pülésén folyamatos a munka-
végzés, a nyári meleg ugyan 
nehezíti a kivitelezést, de se-
gíti a határidős műveletek fel-
gyorsulását. Kiemelt jelentő-
ségű, egyben a településeink 
eredményes együttműködése 
azon is múlik, hogy milyen 

biztonságosan és milyen gyor-
san tudnak egymáshoz eljutni 
a közúton közlekedők. A Te-
rületi és Településfejlesztési 
Operatív Program, valamint 
az Országos Közútfelújítási 
Program keretében las-
san elkészül a Nyíracsádtól 
Nyírmártonfalván keresz-
tül Vámospércsig tartó és 
a Nyíradony és Nyíracsád 
közti, majd a Vámospércs 
és Bagamér közti út, illetve 
már elkészült a Nyíradony és 
Nyírlugos közötti beruházás. 
Vámospércs térségközponti 
helyzetét kedvező földrajzi 

elhelyezkedése erősíti és az a 
tény, hogy a megyeszékhelyet 
a környező települések a vá-
roson keresztül és rövidesen 
már megfelelő minőségű és 
biztonságú utakon érhetik el. 
Ez a törekvés, melyet Ménes 
Andrea a város polgármeste-
re kiemelt célul tűzött ki, kö-
vetkezetes, tudatos fejlesztési 
koncepció végrehajtásával és 
a kormánytámogatásokhoz 
igazodó tervekkel, az elkövet-
kezendő időszakban megva-
lósul. Folyamatban van a tele-
pülés életét alapvetően javító 
pályázatok megvalósítása is, 

melyek közül kiemelkedik az 
úgynevezett Zöld Város Prog-
ram keretében kivitelezésre 
kerülő komplex beruházás.  A 
beruházások során természe-
tesek az ideiglenes korlátozá-
sok, vagy éppen területelzá-
rások, de a „fejlesztésekhez 
szokott” vámospércsi lakosok 
ez alkalommal is türelmesen 
fogadják a változások érdeké-
ben előforduló akadályoztatá-
sokat.

Tasó László
országgyűlési képviselő

Jegyzetek a IV. Hajdú Napok apropóján
Kezdjük a tényekkel. 

Vámospércs 5500 fős kisváros, 
Debrecentől húsz kilométer-
re, a román országhatártól tíz 
kilométerre található, a Haj-
dúsági Tájvédelmi Körzetben, 
nagy kiterjedésű tormaültet-
vényekkel, valamint tölgyes 
és akácos erdőkkel határolva. 
„A legkisebb hajdúváros” név-
vel illetett, a jégkorszak végén 
képződött futóhomokra épült, 
termálvíz-lelőhelyekben gaz-
dag település napjainkban 
egyre inkább térségi vezető 
szerepre tesz szert. Képzőmű-
vészet, gasztrokultúra, köny-
nyűzenei koncertek, Bocskai-
kultusz, Hajdú-fesztivál, orszá-
gosan ismert vállalkozások: 
pedig egy év Vámospércsen 
is csak 365 napból áll. Az nem 
mindegy, hogy a 365 napból 
hányat használunk fel arra, 
hogy üzeneteket fogalmazzon 
meg, közvetítsen és juttasson 
célba a város magáról, vala-
mint azokról a folyamatokról, 
amiknek élére állt és azokról, 
amik létezését meghatároz-
zák. Vámospércs céljainak 
elérését tudatos és következe-
tes marketing kell, hogy támo-
gassa, amely a várost, illetve 
az egyes fejlesztési célokat, 
törekvéseket hitelesen juttat-
ja el a saját lakóihoz, továbbá 
a térség lakóihoz, kivételes 

esetekben pedig különféle 
országos médiumokhoz: a 
belső és külső megítélés fok-
mérője az, hogy a település 
vezetői, civil szervezetei, egy-
házi és oktatási intézményei 
együttműködésével sikerül-e 
egy az aktuális kulturális tren-
dekhez is kapcsolódó, de a 
település történetéből, termé-
szeti és épített adottságaiból, 
közösségi emlékezetéből, az 
itt született vagy itt gyökeret 
eresztett kezdeményezések-
ből táplálkozó városképet 
létrehozniuk. Miközben, ter-
mészetesen, minden más falu, 
község, város, járási központ, 
megyeszékhely és főváros is 
erre törekszik. A megmutat-
kozás versenyében az győz, 
aki rövid, közép és hosszú 
távon is képes ápolni a rá irá-
nyuló figyelmet. Vámospércs 
esetében megkülönböztető 
vonzerővel bír a környék töb-
bi településéhez képest a kis-
térségi jogosítványok megléte 
(Kormányablak), a Járóbeteg 
Rendelőintézet, az országosan 
ismert, nívós vállalkozások 
(például a debreceni Krúdy 
Étterem és Árkád Kávézó 
dizájnját készítő, exkluzív mű-
bútorasztalos Kiss-Fa Família 
Kft; a Flavon étrendkiegészítő 
termékcsaládot piacra dobó 
Grand Gold Award és Busi-

ness Superbrands elismerés-
ben részesülő GÉSZ Gaál és 
Sziklás Kft., az ország legjobb 
cukrászdái közé beválogatott 
Kiss-Virág Cukrászda, vagy ép-
pen a mintegy 230 embert fog-
lalkoztató, csúcstechnológiás 
gép- és acélszerkezetgyártó 
Vámosgép Kft.), és ilyen erő-
vel bír majd az elkövetkező 
évek nagy projektjei közül a 
Hajdú Múzeum, az új piac, a 
jóléti park, a rendezvényház, 
az ultramodern Művelődési 
Ház és a sportpark. A „város 
terméke” szószerkezet pedig 
– mindezen tényezők mellett 
és főként – magába foglalja 
azt az embert, aki itt él és arra 
vágyik, hogy az élete gördülé-
kenyen haladjon, igénybe tud-
jon venni alap- és felsőfokú 
szolgáltatásokat, oktatási in-
tézményeket, kulturális prog-
ramokat, egészségügyi szol-
gáltatásokat. Adminisztratív 
ügyeink kezelésében ember-
barát viszonyulást, szociálisan 
érzékeny gondolkodásmódot 
igényelünk – ennek a viszo-
nyulás- és gondolkodásmód-
nak a meghonosítása szintén 
fontos. Vegyük egyetlen pél-
daként a város legjelentősebb 
évenkénti eseményét, a há-
rom napos Hajdú Fesztivált, 
ami sokszínű, elmélkedésre 
és kikapcsolódásra egyaránt 

lehetőséget kínáló program-
csomaggal várta az érdeklődő-
ket: Margaret Island koncert 
és Testvérvárosi Talk Show, 
Marót Viki és a Nova Kultúr 
koncert és Művésznők Nem-
zetközi Alkotótáborának kiál-
lítása, tűzijáték, Kis Grófo, író-
olvasó találkozó, városi díjak 
kiosztása, szilágybagosi tema-
tikus nap, „fotózkodj Mátyás 
királlyal”-paravánok, helyi és 
környékbeli művészeti cso-
portok bemutatkozása, mini 
vidámpark és kirakodóvásár 
a sportpályán, régizenés vo-
nulás. Az egyik megyei portál 
így harangozta be, jó érzékkel 
az eseményt, utalva arra, hogy 
a szórakozástól a magas kultú-
ráig mindenki érdekelt a je-
lenlétben: „Kis Grófo és Térey 
János is ott lesz”, vagyis a hazai 
mulatási kulcselőadója és a ha-
zai magas művészet kulcsfigu-
rája, a település új díszpolgára. 
Szerencsés és sikeres az a kez-
deményezés, ami két végső 
pólust képes integrálni saját 
magába, úgy, hogy mindvégig 
sajátja a patrióta felelősség-
vállalás, a hagyományokban 
való jártasság. Az idei Hajdú 
Napok – melynek fővédnöki 
feladatait Tasó László ország-
gyűlési képviselő, védnöki 
feladatait, valamint a teljes 
koncepció kidolgozását pedig 

Ménes Andrea polgármester 
asszony és Marina Ida-Magdol-
na Szilágybagos első embere 
látta el – kiemelt vendége test-
vértelepülésünk, Szilágybagos 
volt. A hagyományos dele-
gációfogadáson túl a Hajdú 
Napok lehetőséget biztosított 
egy nagyobb formátumú rep-
rezentációra is: a nyitónapon, 
a Művelődési Ház és Könyvtár 
színháztermében színpadra 
lépett az erdélyi fürdőhely 
színjátszócsoportja, megnyílt 
Szabó Zsolt Szilágybagoson 
élő fotóművész tárlata, vala-
mint sor került a közös jövőn 
és közös kulturális és gazda-
sági együttműködésen való 
kötetlenebb formájú eszme-
cserére (Testvérvárosi Talk 
Show) a két településvezető 
részvételével, másnap a város 
debreceni kirándulást szerve-
zett, majd kézműves délelőttöt 
a vendég gyerekek és a Fintor-
gók összeismerkedésének elő-
segítésére. Megállapíthatjuk, 
hogy több szinten – diplomá-
ciai, civil szervezetek közötti, 
közösségek és egyes emberek 
közötti – léptünk egy nagyot 
előre. „Testvérkedhetünk 
szimbolikus pillanatokban, és 
testvérkedhetünk a minden-
napokban is. Mind a kettőt 
szeretnénk, tanulni is jöttünk 
tőletek.” – fogalmazott Marina 

Ida-Magdolna. A tanulás per-
sze és természetszerűleg min-
dig kölcsönös: Szilágybagos 
jó példa arra, hogy másfél 
évtized alatt, hogyan lehetett 
romjaiból újjáépíteni és saját, 
felismerhető településprofilt 
kidolgozni két nagyobb város 
árnyékában egy nem is olyan 
régen önállósult helységnek. 

 Összességében kije-
lenthetjük, hogy az átgondolt, 
a valamennyi társadalmi réteg 
igényeit programszinten kép-
viselő nagyrendezvények se-
gítséget nyújtanak a közösség-
formálásban, a helyi identitás 
erősítésében, és a környezet-
tudatos gondolkodás helyi 
szintű erősítésében egyaránt. 
Igaz ez Vámospércs minden-
napjaira és stratégiai terve-
zésére is, rámutatva a város 
erősségeire, gyengeségeire, 
lehetőségeire és problémáira 
egyaránt. Amikor Tasó László 
számba vette a Hajdú Napok 
négy mottóját (Kicsi a bors; 
Rajta vagyunk a térképen; A 
legkisebb hajdúváros; Nem 
délibáb) ekként fogalmazott: 
„Látható és erezhető, hogy 
Vámospércs mit akar, mit tud 
és ehhez világosak a céljai.”



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. július 31-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
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. 1 042 531

Összesen: 2 044 413

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. július 31-i állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

Dante Shoes Kft.
“felszámolás alatt” 25432729-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 1 700 217

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: 3 408 742

Házasságkötés:

Balogh Sándor éS reindl erika

Akik már nincsenek közöttünk:

ruzicSka TamáS

SzaBó imre

SipoSné TégláSi Valéria Viola

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
Az EFOP-3.3.5-17-2017-00060 azonosítószámú, „Élmény-

alapú tematikus napközi és bentlakásos programok 
megvalósítása a Debreceni Tankerületi Központ in-
tézményeiben” című pályázat keretében, két turnusban 
40-40 kisdiákunk tölthetett el egy kellemes hetet jutalom-
ból június végén. A sportolás, kézműveskedés mellett ki-
rándultak a Nyíregyházi Állatparkba, Poroszlóra a Tisza-tavi 
Ökocentrumba, valamint hangszerbemutató, illetve a Don-
gó együttes koncertje színesítette a programot. A táboro-
kat Ludmanné Németh Marianna, Nagyné Pesti Gyöngyi, 
Plaveczné Gábori Csilla és Tarr Ildikó vezette.

Régi hagyomány iskolánkban az Ovi-suli nap, amikor a 
leendő elsősök megismerkedhetnek osztálytársaikkal, a taní-
tó nénikkel, az iskola épületével. Idén erre augusztus 28-án 9 
órától kerül sor a „Dombi iskolában” (Nagy u. 4. sz.)

A javítóvizsgák időpontja: 2018. 08.29. szerda 8:00. Az 
érintett tanulókat levélben kiértesítettük. A pótvizsgázó gye-
rekeket augusztus 27-én 8:00-ra várjuk először az iskolába, 
27-én és 28-án a pedagógusok segítenek a vizsgára való rá-
hangolódásban a következő beosztás szerint. Mind a két na-
pon 8:00-11:50 matematika (6. évfolyam: Zsidi Ernesztina, 8. 
évfolyam: Kelemenné Hajdó Mária); 10:00-10:50: 6. évfolyam 
természetismeret (Bánóczki Krisztina); 6. évfolyam magyar 
(Opre Mária Krisztina), 6. évfolyam angol (Kovácsné Nagy 
Anikó), 8. évfolyam angol (Szentjóbi Marianna); 11:00-11:50: 
6. évfolyam történelem (Cseresznye Erzsébet), 8. évfolyam 
földrajz (Bánóczki Krisztina)

Az ünnepélyes tanévnyitót szeptember 3-án, hétfőn, 
8 órától tartjuk. Ezt követően 9-től tanítás lesz. A hagyomá-
nyos osztályok tanulói 12:35-ig, az egész napos oktatásban 
részt vevők 16:00-ig maradnak. Az egész naposok már az-
nap háromszori étkezést kapnak. A menzán csak azok ebé-
delhetnek, akik augusztus 31-ig leadják kérelmüket az élel-
mezési intézménynél (Iskola u. 1., élelmezésvezetői iroda), 
akik ezt elmulasztják, szeptember 7-ig még jelentkezhetnek 
menzára, ám ők csak szeptember 10-től ebédelhetnek majd. 
Kedvezményes vagy ingyenes étkezés igénybevételéhez is 
szükséges jelentkezni, a kedvezményre jogosító határozatot 
szíveskedjenek magukkal hozni!

Tankáné Antal Irén
intézményvezető-helyettes

Ó v o d A i  h í r e k
Közeledik az új nevelési év. Augusztus 15-én bezár az óvoda 

és megkezdődik a nyári nagytakarítás. A rövid szünetet követő-
en szeptember elsején ismét kezdetét veszi egy újabb nevelési 
év. A korábbi évekhez hasonlóan az új óvodások szeptember 
közepén, 17-én kezdik meg az óvodai életet. Az első két hetet 
a kis óvodások befogadására szánjuk, ezzel is szeretnénk meg-
könnyíteni a gyerekek és a szülők számára az első, általában 
nehéz időszakot. Augusztus 30-án 16 órakor szülői értekezletet 
tartunk, ahol az óvodát kezdő gyerekek szülei információhoz 
juthatnak az óvodai életről, az év eleji tennivalókról stb. Tovább-
ra is nagy anyagi segítséget jelent az arra jogosult szülőknek az 
ingyenes óvodai étkeztetés. A jogosultsághoz az alábbi feltételek 
egyike szükséges: 1) a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos; 
2) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel-
nek; 3) családjában három vagy több gyermeket nevelnek; 4) 
nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy 5) családjá-
ban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező 
legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó 
összegének 130%-át.( 119 301 Ft). 

Az igényléshez egy nyomtatvány kitöltése szükséges, amit az 
óvoda titkárságán az óvoda kezdéskor átvehetnek a szülők. Az 
iskolát kezdő elsős gyerekeket a hagyományoknak megfelelően 
az óvó nénik kísérik át az évnyitóra. Kérjük a szülőket, hogy 
szeptember 3-án reggel 7 óra 45 percre az óvodába hozzák gye-
rekeiket, majd onnan indulunk az évnyitó ünnepségre. A nyár 
még hátralévő heteire jó pihenést, tartalmas családi együttlétet 
kívánok.

Németh Jánosné
óvodavezető

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Ruzicska Tamás

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

szabó imRe

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

siposné Téglási ValéRia Viola

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

A Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központba 
új akadálymentesített gépjármű érkezett

A Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ keretein belül 
alapellátási formaként működő támogató szolgálat, egy új aka-
dálymentes Mercedes Vito típusú kisbusszal folytathatja szállító 
tevékenységét a működési nyilvántartásba történő bejegyzést 
követően.  Az eddig erre szolgáló 12 éves Ford Tranzit típusú 
jármű lecserélésére a Szociális Alapszolgáltatások infrastruktú-
rájának bővítése és fejlesztése pályázat eredményes elbírálása 
alapján nyílt lehetősége Vámospércs Város Önkormányzatának. 
A kisbusz akadálymentesített, és minden szempontból az utas 
kényelmét, biztonságát szolgálja.  A hátsó ajtók kinyílása után 
néhány egyszerű mozdulattal rögzíthető az autóban található 
mobil rámpa. A kerekesszékkel érkező utasainkat biztonsági esz-
közök védik. Az utast három ponton rögzíthető övek, hevede-
rek, valamint a kerekesszéket négy ponton történő rögzítéssel 
tudjuk biztosítani. Mivel integrált intézményként működünk, 
ezért a gépjármű egyaránt elősegíti az intézményes formában 
lakó idős emberek egészségügyi szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésének lehetőségét, valamint a településen segítségre 
szorulók utaztatásnak lehetőségét is megkönnyíti. Vámospércs 
Város Önkormányzata arra törekszik, hogy közössége rászorult 
tagjairól gondoskodjon és megteremtse számukra a támogató 
rendszereket, akadálymentes környezetet, ezért is fogalmazta 
meg iránytűként a városvezetés a „Nálunk legfőbb érték az em-
ber” jelmondatot. Mi sem bizonyítja ezt jobban annál, hogy a 
gépjármű megvásárlására az Önkormányzat többletforrásokat 
biztosított, a pályázati összeget önerővel egészítette ki, amiért 
köszönettel tartozunk Ménes Andrea polgármesternek és a 
Képviselő-testület tagjainak! Hisz egy társadalom mércéje ab-
ban mutatkozik meg, hogyan viszonyul a jelenéhez és a jövőjé-
hez, és az is hogyan gondoskodik az idősekről az eltérő helyzet-
ben lévőkről”.

Pénzes Zsuzsanna 
szakmai egység vezetője

Megemlékezés

Barkóné Borsó Erzsébet

halálának 10 éves évfordulója
alkalmából.

Hiába keresünk téged, nem találunk, 
de mégis itt vagy emlékeinkben.

Hiányodat nehéz elfeledni.
Szívünkben örökké élsz.

Szerető lányod: Ica, 
Unokáid: József, János, 

Vejed: Imre

Kovács Lajos
Rumi

halálának 5. évfordulóján

Szerető családod 
és tisztelőid

„Öt éve már, hogy nem halljuk sietős, 
majd egyre lassuló lépteid és hangodat, 

De halljuk lelked üzenetét.
Fájó szívünket vigasztalja, hogy 

lelked itt él közöttünk.
Emléked nem mossa el a halál.

Álmodd az álmok legédesebb álmát, 
ha feljő a hold, az éjszaka vándora.

Vigyázzon rád az ég legszebb csillaga.”

Változás az adatvédelem kezelésében! 

Kedves Betegeink!

Az adatvédelem áthatja egész életünket anélkül, hogy ész-
revennénk. Az adatvédelem a személyes adatok jogszerű ke-
zelését jelenti, melynek célja az érintett személyek jogainak 
védelme. Ezúton kívánom felhívni a Vámospércs-Kistérségi 
Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. szolgáltatásait igény-
bevevők figyelmét arra, hogy 2018. május 25-étől az  adat-
védelmi előírások megváltoztak. A jogszabályi változások 
olyan egyedi intézkedések megtételét teszik a Rendelőinté-
zet számára is szükségessé, amelyek alkalmasak az érintett 
emberi méltóságának, jogos érdekeinek és alapvető jogainak 
megóvására, különösen az adatkezelés átláthatósága, az adat-
továbbítás tekintetében. Személyes adat az azonosított, vagy 
azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely in-
formáció. Azonosítható az a természetes személy, aki közvet-
len vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító pl. 
név, személyazonosító igazolvány száma, helymeghatározó 
adata (lakcíme), e-mail címe, telefonszáma, IP címe, bank-
számlaszáma, TAJ száma, adószáma, testi, fiziológiai, gene-
tikai, szellemi, gazdasági, kulturális, szociális azonosságára 
vonatkozó egy-, vagy több tényező alapján azonosítható. 

Rendelőintézetünk kizárólag a lakosság egészségének 
megőrzése, megvédése érdekében olyan adatokat tart nyil-
ván, amelyek feltétlenül szükségesek és a munkavégzéssel 
arányban állnak.  Az átlátható tájékoztatás, az érintettek jo-
gainak gyakorlására vonatkozó intézkedések tekintetében 
a Rendelőintézetnek, mint adatkezelőnek intézkedéseket 
kellett és kell hozni annak érdekében, hogy az érintettek 
részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valameny-
nyi információt és tájékoztatást biztosítani tudjuk. Ezt a 
célt szolgája a  Vámospércs – Kistérségi Egészségügyi Szak-
ellátó Nonprofit Kft. honlapja is, mely rövidesen megújul, 
ahol olvasható lesz az adatvédelmi tájékoztató és – többek 
között - az adatkezelők által használatos nyomtatványok is. 
A hatályos jogszabályi előírások betartása érdekében kérem 
a Kedves Betegeink segítő együttműködését és megértését 
azért, hogy a hatályos jogszabályi előírások betartásra kerül-
hessenek, és nem utolsó sorban az Önök személyes adatai 
biztonságban legyenek. 

Egyidejűleg tájékoztatom Önöket, hogy Rendelőintéze-
tünkben a leletkiadás (mely érinti a röntgen, a tüdőszűrő, a 
labor és a kardiológia (ABPM) leletek kiadását)   időpontja 
megváltozott az alábbiak szerint: hétfőtől csütörtökig 8-9 óra 
között, illetve 14 -17 óra között kerül kiadásra; pénteken 8-9 
óra között lehetséges felvenni. A leletek kiadása az érintett 
személyi igazolványának, lakcím kártyájának, TAJ kártyájá-
nak bemutatásával és ellenőrzésével történik.

Abban az esetben, ha a leletet nem a beteg kívánja átvenni, 
kizárólag szabályszerűen kitöltött, két tanú által aláírt egy-
szeri meghatalmazással történhet annak kiadása. Lehetőség 
van Kedves Betegeink számára a tértivevényes postázás lehe-
tőségére is, melynek költségét mindenki saját maga vállalja, 
ha ezzel a lelet átvételi lehetőséggel kíván élni. Mindezekkel 
biztosítani kívánjuk, hogy illetéktelenek az Önök adataihoz 
ne férhessenek hozzá. 

Dr. Rácz Norbert
ügyvezető igazgató



Tizenhat alkotó részvételé-
vel július 30. és augusztus 12. 
között kerül megrendezésre a 
27. Vámospércsi Művésztelep 
és Grafikai Műhely a legkisebb 
hajdúvárosban. Az egy főre 
jutó képzőművészek száma 
augusztus első két hetében 
Vámospércsen egyedülálló. 
A festőművészek, grafikusok, 
iparművészek (akik közül so-
kan művészeti középiskolák és 
felsőoktatási intézmények taná-
rai) a művésztelep központjául 
szolgáló Tájházból kiindulva 

számba veszik a település min-
den szegletét, sőt – a hagyo-
mánnyá vált land art program 
keretében – a város egyik 
disztópikus határhelyének, a 
Malomgátnak a képzőművé-
szeti feldolgozását sem hanya-
golják el. „Az elmúlt majdnem 
három évtized alatt az alapí-
tók tehetséges tanítványaiból 
mesterek váltak, és most már 
az ő tanítványaik is elhozzák 
tehetséges diákjaikat hozzánk. 
Fontosnak tartjuk a generáció-
váltást, s ennek szükségszerű 

következményét: újabb szem-
léleti és művészettechnikai 
irányok bemutatását. A művész-
telep a város szerves része, a 
telepnek köszönhetően a város 
tulajdonába kerülő képeken ke-
resztül a visszajáró alkotók kor-
szakai, pályaalakulásai is nyo-
mon követhetők” – nyilatkozta 
Ménes Andrea polgármester. 
A telep idei mottója („Azonos 
magasságban”) gazdag értel-
mezési lehetőségeket rejt ma-
gában: utalhat művészettörté-
neti előképként az izokefália 

ábrázolási módjára (ez motí-
vumazonosságot jelent), általá-
nosságban a művészet lelkesítő 
erejére, átvitt értelemben pe-
dig a generációváltás szép üze-
netére is. „Mindenki azon van, 
hogy az adott időszakra előírt 
projektjét csinálja, ám gyakran 
itt, a vámospércsi befogadó és 
inspiráló közegben bukkan egy 
új gondolatra, motívumra, akár 
technikai egyediségre. Tizen-
hat kreatív ember törvénysze-
rűen is motiválja egymást, sőt 
ez a szám megduplázódik, hi-

szen idén rövid időre vendégül 
látjuk a Lácacsékei Művészte-
lepet is. Én például hazajövök, 
itt születtem. Aki otthon van, 
tapasztalhatja, hogy a megtar-
tó közegben minden a kezére 
esik, nem csupán az eszközök, 
hanem a gondolatok is” – vall-
ja Fátyol Zoltán festőművész, 
főiskolai oktató, a telep alapító-
ja, akinek Tanyasi iskola című 
képe az egykoron felszámolt 
iskola kockás és vonalas táblá-
jának felhasználásával keletke-
zett. „Kimentettem ezt a tárgyi 

emléket, ami emlékörvényt in-
dított el bennem. A kép alcíme 
is beszédes ebből a szempont-
ból: Lecke emberről és fáról.” A 
művésztelep legutóbbi jubileu-
mi kiállítására 2018 májusában 
került sor a Debreceni Művelő-
dési Központban. A telep fenn-
maradását Vámospércs Városi 
Önkormányzat töretlenül tá-
mogatja, országos ismertségét 
pedig mi sem bizonyítja éke-
sebben annál, hogy a Nemzeti 
Kulturális Alap is sorozatosan 
bizalmat szavaz neki.

Közel a harmadik X-hez a Művésztelep

A Nyíracsád – 
Nyírmártonfalva – Vámospércs 
között húzódó útszakasz felújí-
tását követően a 4806-os számú, 
Vámospércset Létavértessel 
összekötő út burkolata újul 

meg, mintegy hat kilométe-
res szakaszon. A munkálatok 
Vámospércs külterületén kez-
dődnek és Bagamér külterü-
letén érnek véget. Az út hely-
színrajzi kialakítása, magassági 

vonalvezetése, burkolatszéles-
sége nem változik. A kivitelező 
egyrétegű burkolaterősítést 
végez pályaszint emelkedéssel 
és kiegyenlítő rétegépítéssel. A 
meglévő vízelvezetési rendszer 
tisztítását és javítását is elvég-
zi, valamint megtisztulnak az 
átereszek is. Új burkolati jelzé-
seket festenek, és a megron-
gálódott, sérült közúti jelző-
táblákat is cserélik. Ezen felül 
az érintett buszmegállók is 
megújulnak. A munkaterületet 
április 23-án átadták a kivitele-
zőnek. A munkák elvégzésére 
120 nap áll rendelkezésére. A 
felújítás várhatóan augusztus 
végéig tart, ennek ideje alatt 
sebességkorlátozásra, előzési 
tilalomra és félpályás szakaszos 
útlezárásra, valamint jelzőőrös 
forgalomirányításra lehet szá-
mítani.

Az önkormányzatok többsé-
ge keresi a lehetőséget költsé-
gei csökkentésére. A megújuló 
energiák használata nemcsak 
költségcsökkenést eredmé-
nyez, de megteremti az élhe-
tőbb életkörülményeket a kör-
nyezetbarát technológiával. 
Ennek fontosságát ismerte fel 
Vámospércs Önkormányzata, 
ezért pályázatot nyújtott be 
több közintézmény vonatko-
zásában napelem rendszer te-
lepítésére a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program 
keretében. A projekt 64,5 mil-
lió forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesült! A pro-
jekt célja, hogy az Önkormány-
zat az egyre növekvő energia 
költségeit a környezetbarát 
napelemes rendszer segítségé-
vel mérsékelje. A villamos ener-
gia folyamatos áremelkedésével 
a napelemek megtérülési ideje 
csökken. A nyári hónapokban 
megfelelő időjárási körülmé-

nyek mellett a napelemes rend-
szer hatásosan mérsékelheti a 
közüzemi hálózat leterheltsé-
gét a fogyasztási pontokban. A 
fejlesztés eredményeképpen a 
Béke u. 1. szám alatt található 
Polgármesteri Hivatal épüle-
tére 15 kW, az Iskola u. 1. szám 
alatt található Általános iskola 
főépületére 50 kW, a Nagy u. 6. 

szám alatt lévő Központi iskola 
épületére 7 kW, míg a szintén 
ezen a címen lévő Dombi isko-
la épületére 24 kW és az Iskola 
u. 4. szám alatt található óvoda 
épületére pedig 17 kW teljesít-
ményű (mindösszesen tehát 
113 kW teljesítményű) napelem 
rendszer került kiépítésre.

A Hajdú Napok júliusi 
nagyrendezvénye és „Az égig 
érő paszuly” szeptemberi 
minifesztiválja izgalmas hidat 
képez az év legforróbb hetei 
fölött. A nyári szabadságolások 
véget érnek, beindul a nevelési 
év, megszólalnak az iskolacsen-
gők, zárnak a strandok, a va-
káció felirat 360 napos álom-
ba merül – ám mielőtt teljes 
pompájában beköszönt az ősz, 
egy örökzöld napot ajánlunk a 
nyárnak! Természetesen – az 
elmúlt évek hagyományához 
híven – a paszuly oltárán áldo-
zunk, vagyis a rendezvényfo-
lyam eseményei és az esemé-
nyek elnevezései igyekeznek 
tematikusan kapcsolódni a 
fesztivál névadójához. A pa-
szuly az amerikai kontinensen 

őshonos növény, amit az indi-
ánok már 5000 éve termeszte-
nek és nemesítenek. Mégis egy 
magyar népmese közismert 
és hírhedt motívuma lett – 
kiszámíthatatlan a sors, akár 
a mesebeli szegénylegényé. 
A népmesében a földi tarto-
mányt a korántsem veszélyte-
len, sárkánylakta éggel össze-
kötő, törékenynek tetsző, ám 
roppant céltudatos paszuly új 
gasztrokultúrát hozott el Euró-
pába az Újvilágból. Fuszulyka, 
uszulyka, bab, olasz, törökbab, 
rác, oláh, törökborsó – vala-
mennyi (különböző tájegysé-
gekre vonatkozó) elnevezés a 
paszulyt jelöli. A paszuly jegyé-
ben kerül sor a Babszem Jankó 
és barátai vers- és mesemondó 
versenyre, a babgulyásfőző-

versenyre, „Az égig érő pa-
szuly” rajzpályázat eredmény-
hirdetésére. Tovább színesíti 
a programot a palacsintasütő 
verseny, az őszköszöntő zenés 
felvonulás a város utcáin, va-
lamint két ingyenes, szabad-
téri koncert (Kowalsky meg a 
Vega; Tordai Zoltán és zeneka-
ra). A Kowalsky meg a Vega két 
évvel ezelőtt már feltekerte a 
hangerőt a Művelődési Ház és 
Könyvtár mögötti téren, idén 
újrázhatnak, a Fonogram-díjas 
együttest várja a nagyszínpad. 
És a nagyszínpad minimum 
kijár nekik, annál is inkább, 
mert legutóbbi lemezeik rö-
vid időn belül sosem látott 
példányszámban fogytak el. 
A Varázsszavak (2016) négy-
szeres platinalemez, a Kilenc 

(2017) pedig a megjelenés 
havában háromszoros platina-
lemez lett. A másik fellépőt, 
Tordai Zoltánt, a Cívisváros 
egyetlen prímását és bandáját 
sem kell hosszan bemutatni a 
vámospércsieknek. Tordai hat 
éves korában kezdett el hege-

dülni tanulni a Debreceni ze-
neiskolában, 11 éves korában 
felvételt nyert a híres Rajkó Ze-
nekarba .A magyar rádió 2014 
óta folyamatosan készít vele 
felvételeket, a 2015-ös Prímás-
verseny különdíjasa. A zenekar 
több neves fesztiválon is rend-

szeresen játszik, többek között 
a Debreceni Borkarneválon, a 
Csokonai Színház gálaestjein, 
a Fishing in Orfűn. Cimbalom, 
brácsa, bőgő, klarinét és ter-
mészetesen hegedű – nem ma-
rad érintetlen a színpadon. Aki 
nem hiszi, járjon utána!

Szeptemberben folytatódik a fieszta – aki nem hiszi, járjon utána!

Vámospércs Város Kép-
viselő-testülete 2018-ban a 
Vámospércs Reménysége díj-
jal bővítette a városi elisme-
rések sorát. Az első díjazott 
Szűcs Eszter, Európa- és ma-
gyar-bajnok táncos, aki a kö-
vetkezőképpen foglalta össze 
eddigi eredményeit és a tánc-
hoz fűződő viszonyát.

Pályafutásomat a vá mos pér-
csi Feeling Tánc és Mazsorett 
Egyesületnél kezdtem 2007-
ben. A tánc egyszerűen beszi-
várgott az életembe és utána 
nem tudtam nélküle élni. Ta-
náraim látták, hogy mennyire 
fejlődőképes vagyok, ezért 
javasolták, hogy Debrecenben 
folytassam tánctanulmányai-

mat. Az iskolával jól össze tud-
tam hangolni, mivel az edzése-
im egy héten kétszer, hétfőn és 
szerdán délutűn, illetve ha szó-
lós edzésem is volt, akkor kora 
estig tartottak. A második fél-
évben a művészeti vezetőnk, 
Takács-Pántya Barbara felkért 
engem és két csapattársamat, 
hogy erősítsünk egy gyengébb 
csapatot. Ez a felkérés plusz-
edzéseket igényelt, ennek a 
megvalósításában maximális 
támogatást kaptam az iskolánk 
vezetőjétől, akinek ezúton is 
szeretném megköszönni. En-
nek a pluszmunkának meg is 
lett a gyümölcse. Az Országos 
Bajnokságon az Avatar című 
koreográfiánkkal is arany mi-
nősítést értünk el. A Prada 
formációnkkal négyszeres Or-
szágos Bajnokok és négysze-
res Európa-bajnokok vagyunk. 
2014-ben, az első debreceni 
évemben kedves csapattár-
sammal duóztam egy indián 
ihletésű Hawk című koreográ-
fiával. Legjobb eredményünk 
az Országos Bajnokságon való 
első helyezésünk. 2015-ben 
már szóló koreográfiát kap-
tam, melynek a címe La Bell 
volt. Ez egy Paso Doble volt, 
amit zászlóval táncoltam. Ezzel 
a versenyszámmal Junior A ka-
tegóriában voltam nevezve. Az 
izgatottság hatására volt olyan 
versenyem, ahol 0,1 ponttal 

győzött le az ellenfelem. Én ezt 
nem vereségként éltem meg, 
hanem kihívásként. Tudato-
sult bennem, hogy a tánckarri-
eremben a kitartás, alázatosság 
és a fejlődés épp olyan fontos, 
mint a tánc és a technikai tu-
dás. A tavalyi évben Az éhezők 
viadala című film női főszerep-
lőjét személyisítettem meg. 
Ezzel a szólómmal Országos 
Bajnokságon 3. helyezett, míg 
az Európa-bajnokságon ezüst-
érmes lettem Junior A kate-
góriában. Meglepetésként ért 
engem és édesanyámat, hogy 
2018-as kalóznő témájú szó-
lómmal Felnőtt A kategóriában 
fogok versenyezni. Kezdeti 
meglepettségünket felváltotta 
a józan ész és a realitás, hiszen 
ha a tanáraim úgy gondolják, 
hogy megállom a helyemet a 
kategóriában, akkor dobjanak 
be a mély vízbe és állok elébe 
a kihívásnak. Amit ezzel a kore-
ográfiával kapcsolatban kitűz-
tem célul, meg is valósítottam, 
ugyanis ebben a kategóriában 
Országos Bajnok és Európa-
bajnok lettem. A VI. Abigél 
Országos Minősítő Táncverse-
nyen kiemelt arany minősítést 
és különdíjat kaptam. Ezen, il-
letve az Európa-bajnokságon a 
tánciskola legeredményesebb 
versenyzője voltam. Tánctaná-
rom kedvenc eleme tőlem a 
keresztspárga és minden ami 

twirling. Az első turném 2014 
májusában, Olaszországban 
volt, alig töltöttem be a tízedik 
életévemet. Nagy élményeket 
és emlékeket hagyott ben-
nem, ezen felbuzdulván több 
turnéra is jelentkeztem. Olasz-
országon kívül jártam már 
Franciaországban, Romániá-
ban és Szlovákiában. Az első 
Virágkarneválomon hat éves 
voltam, idén már kilencedik 
alkalommal fogok felvonulni 
a Feeling színeiben. 2015-ben 
elsők lettünk művészeti kate-
góriában. Amikor megtudtam 
a hírt édesanyám által, hogy a 
Vámospércs Reménysége dí-
jat én kapom, el sem tudtam 
hinni, hogy ez mivel jár. A díj 
átadásakor nem tudtam jelen 
lenni, mivel épp Erdélyben 
turnéztunk. Anyukám elmesél-
te nekem, hogy a polgármes-
terasszony köszöntő szövegé-
ben elmondta, e díj viselése 
bizonyos értelemben keresztet 
jelent az adományozott számá-
ra hisz ezt a „terhet” méltó-
képp kell viselni a díjazottnak 
élete végéig. Ezúton fogadom, 
hogy ezt a „terhet” az útravaló 
szerint viselni fogom és a rám 
ruházott „küldetésnek” eleget 
teszek. Ígérem, hogy a világon 
bárhol járok, Vámospércs jó 
hírét viszem. Hála és köszönet 
mindazoknak, akik úgy gondol-
ták, érdemes vagyok e díjra.

Vámospércs jó hírét viszem

Elkészültek a napelem rendszerek!Folyamatosak az útfelújítások 
Vámospércs határában
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A tavalyelőtti bronzérem 
nem a véletlen műve volt, a 
tavalyi elsőség pedig nem va-
laminek a betetőzése, hanem 
a kezdete: hiszen ismét felült 
a megyei másodosztály északi 
csoportjának  trónjára a Bocs-
kai S.E. férfi labdarúgócsapa-
ta. Az Oláh Sándor edző által 
trenírozott alakulat 53 pontot 
szerezve (16 győzelem és 5 
döntetlen mellett mindössze-
sen háromszor hagyták el a 
pályát vesztesen a teljes sze-
zonban) a Nyírmártolnfalvi 
Toldi S.E. és a Polgári VSE előtt 
végzett az élen. Játkosainknak, 
edzőnknek, a stáb tagjainak, 
szurkolóinknak, minden 
sportbarátnak az elmúlt évek 
sikereihez hasonló új szezont 
kívánunk. Hajrá Bocskai, hajrá 
Vámospércs!

Ismét bajnok!

Már harmadjára kerekedett 
útra az 1980-ban végzett 8.b 
osztály Erdélybe, hogy az ed-
dig még nem látott csodálatos 
helyeket megtekintsük. Sike-
rült is... Első utunk Nagyká-
rolyba vezetett, ahol megláto-
gattuk a Károlyi kastélyt, majd 
Szaploncán a Vidám temető-
be mentünk, amely, nomen 
est omen, nagyon érdekes 
volt. Utána Máramarossziget, 
majd Borsafüred következett, 
ahol elfoglaltuk szállásunkat. 
Másnap Felsővizsóra men-
tünk. Nagyon érdekes volt a 
fatüzelésű 10 km/h-val „robo-
gó” kisvasúton közlekedni a 

Vasér-völgyében. Harmadik 
nap a bátrak gyalogtúráztak, 
a „még bátrabbak, köztük én 
is” libegőn közelítettük meg 
a kb. 1500 m-es hegyet, ahol a 
lóhavasi vízesésben gyönyör-
ködtünk. Negyedik nap ellá-
togattunk a máramarosszigeti 
börtönmúzeumba. Itt egy ki-
csit lehangolódtunk a látottak 
miatt. Szörnyű lehetett az álló-
cellában, leláncolva, sötétben 
élni. Ötödik nap a borcánfalvi 
kolostorban voltunk, itt, vasár-
nap lévén, gyönyörű népvi-
seletbe öltözött emberekkel 
találkoztunk. Innen a Gutin-
hágón keresztül Nagybányá-

ra, majd Szatmárnémetin 
át Nagykárolyba vezetett az 
utunk. Késő este érkeztünk 
haza Vámospércsre. Köszön-
jük Szendrei Lászlónak szer-
vezőnknek, hogy még mindig 
meg tudott örvendeztetni 
bennünket ilyen szép kirán-
dulással, és sofőrünknek, Ju-
hász Lajosnak, mert baleset-
mentesen vezetett, és még 
a gitárját, az énekhangját is 
ügyesen használta.

Kindris Gáborné
osztályfőnök

Erdély visszavárt bennünket

Július 28-án, az idén 110 
éves Tiszagyulaházán rendez-
ték meg a három megyére 
kiterjedő közfoglalkoztatási 
kiállítást, amelynek keretein 
belül 47 település – köztük 
Vámospércs – önálló stan-
dokon mutathatta meg a köz-
munkaprogram tárgyi, az 
adott településekre jellemző 
értékeit. Aki végigjárta a kiál-
lítók standjait, pontos képet 
kapott, hogy az egyes telepü-

léseknek mik a helyi sajátos-
ságaik, hogyan viszik tovább 
elődeik értékeit, sőt számos 
különlegességre is akadhatott. 
Asztalosmunkák, kézműves 
és mezőgazdasági termékek, 
gasztronómiai specialitások 
mellett lakásdíszek is helyet 
kaptak. A vámospércsi stan-
dot a levendula felhasználá-
sával megalkotott dísztárgyak 
ékesítették. Ménes Andrea 
polgármester asszony kife-

jezte háláját azoknak az asz-
szonyoknak, akik fáradságos 
munkával, szépérzékkel sokat 
tettek a levendulás illatpár-
nák és figurák elkészítéséért. 
A stand Gergely-Kardosné 
Mária, Papp Jánosné Tímea, 
Somogyi László Gábor, Szőcs 
Zsolt és Tóth István keze mun-
káját dicséri. Az eseményre 
ellátogatott Hoffmann Imre 
közfoglalkoztatási helyettes 
államtitkár is.

Értékteremtő közfoglalkoztatás

Augusztus 3-án és 4-én is-
mét eldördültek az ágyúk, 
ropogtak a puskák, kardok 
csengtek: immár ötödik alka-
lommal láthattak egyedülálló 
korabeli csatajeleneteket pén-
tektől szombatig Hajdúnáná-
son az érdeklődők. A Hajdúk 
Világtalálkozóján a 15 éves 
háború megelevenedett pilla-
natai mellett népi kézműves 
kirakodóvásár, múzeumsátor, 
pónilovagoltatás, szalmalabi-
rintus, népi játszótér, a Haj-
dúk Utcájában hajdúvárosok 
bemutatója és hőlégballon 
várta a kilátogatókat. A Világ-
találkozón felléptek helyi és 
környékbeli kulturális csopor-
tok, Szabó Ádám, a Burattino 
Bábszínház, FankaDeli. „A 
Világtalálkozó egyik fontos 
feladata, hogy összefogja a haj-
dúság közösségét, kitekintve 
a régi hajdúközösségekre is, 
amelyek voltak Szlovákiában, 
Horvátországban vagy Len-
gyelországban. Idén például 
Szerbia Hajdújárás települé-
séről érkeztek a találkozóra” 
– hangsúlyozta Borsi Csaba, a 
Nánás Pro Cultura Nonprofit 
Kft. ügyvezetője.

A Vámos Települések idei 
reprezentatív találkozóját 
a szlovákiai Felsővámoson 
rendezték meg augusztus 10-

11-12-én. A vámospércsi és 
a másik 19 szövetséges (Vá-
mos ud var hely, Vá mos gál fal-
va, Vá mos láz, Vá mos o ro szi, 
Vá mos atya, Vá mos lucs ka, Vá-
mos új fa lu, Sa jó vá mos, Vá mos-
ba log, Vá mos györk, Vá mos, 
Vá mos fal va, Vá mos mi ko la, 
Vá mos la dány, Vá mos szabadi, 
Vá mos csa lád, Ne mes vá mos, 
So mogy vá mos, Fel ső vá mos) 
küldöttsége átesett a hagyo-
mányos vámoláson, mielőtt a 
Pénzügyőr Zenekar vezetésé-
vel a rendezvénytérre bevo-
nultak volna. A három napos 
program kiváló alkalmat kí-

nált a kulturális és gazdasági 
kapcsolatépítésre, a VTSZ ha-
gyományainak ápolására és a 
személyes barátságok szövésé-
re. Míg a településvezetők dip-
lomáciai egyeztetésen vettek 
részt, a vendégsereg Szikora 
Róbert zenéjére kapcsolódha-
tott ki. A vámospércsi csapat 
Ménes Andrea polgármester 
és Somogyi László Gábor jó-
voltából egy pozsonyi villám-
látogatáson csodálhatta meg 
az egykori magyar koronázó 
főváros épített örökségét: a 
középkori Óvárost, a Szent 
Márton templomot és a várat.

Hajdúk a hajdúknál, vámosok a 
vámosoknál!

Vámospércs Város Ön-
kormányzata és a Pircsike 
Vámospércsi Közművelődési 
Egyesület méltó módon sze-
retne megemlékezni az első 
világháború lezárásának cen-
tenáriumán a fronton harco-
ló, hazájukért életüket áldozó 
magyar katonákról, valamint 
a hátországban, áldozatok 
árán megmaradó családok-
ról. Ezért rendhagyó kiállítás 
szervezését tűztük ki célul, 
amihez a lakosság segítségét 
kérjük!  Szeretnénk bemutat-
ni helyi emberek katonafotó-

it, vámospércsiek kitüntetése-
it, leszerelő dokumentumait, 
korabeli fegyvereit, térképeit, 
háborús emléktárgyait (em-
lékpoharaktól kezdve bélye-
geken át a fogságból vagy a 
frontról hozott, saját készítésű 
használati tárgyakig). Abban 
reménykedünk, hogy előke-
rülhet néhány családi levél, 
napló, feljegyzés, írásos do-
kumentum is. Ha valakinek 
tudomása van katonasírokról, 
kérjük, jelezze. Kérjük mind-
azokat, akik fontosnak tartják 
a hősökre való emlékezést, 

hogy álljanak kezdeményezé-
sünk élére.  Az eredeti relik-
viákat és fotográfiákat tárlók-
ban állítjuk ki, majd a kiállítás 
zárását követően visszaszol-
gáltatjuk tulajdonosaiknak 
őket.  A kiállítás megnyitóját 
Hajdú-Bihar megye napjára 
(november 22.) szeretnénk 
időzíteni.  Elérhetőségek: 
személyesen a Művelődési 
Ház és Könyvtár, ímélben: 
somogyilaszlogabor@gmail.
com).

Katonadolog – felhívás

Tudta-e Ön, hogy 
Vámospércs olimpikon és 
magyar bajnok sportolókat 
is adott a hazai sportéletnek? 
Nagy Lajos és Bodó Béla sze-
mélyében két országosan, 
sőt nemzetközileg is jegy-
zett atlétával büszkélkedhe-
tünk. Nagy Lajos olimpikon 
sportlövő. 1945. január 5-én 
született Vámospércsen. Deb-
recenben ismerkedett meg a 
sportággal és vált válogatott 
sportolóvá. Az 1980-as moszk-

vai olimpián tizenharmadik 
helyezést ért el. Bodó Béla 
magyar válogatott és magyar 
bajnok gátfutó. 1959. január 
19-én született Vámospércsen. 
Általános iskolai tanulmányait 
Vámospércsen és Debrecen-
ben végezte. Középiskolai 
tanulmányai után programo-
zó matematikusi diplomát 
szerzett Debrecenben a Kos-
suth Lajos Tudományegye-
temen. 1976 és 1986 között 
az egyik meghatározó alakja 

volt Debrecen atlétikájának. 
Az első magyar gátfutó, aki 
(elektronikus méréssel) 14.00 
mp. alatt teljesítette a távot. 
1977-ben három korosztályos 
válogatottban szerepelt (ifi, 
utánpótlás, felnőtt). Pályafu-
tása során összesen negyven 
alkalommal volt magyar válo-
gatott. Jelenleg a Debreceni 
Sportcentrum-Sportiskola at-
létika szakosztályát irányítja.

Vámospércsi Téka


