
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
Búcsú Térey Jánostól

2016. május 13., Térey János-
konferencia Vámospércsen. 
Nagy a sürgés-forgás a Művelő-
dési Ház és Könyvtárban. Kive-
títő, laptop a helyén, a székek 
akkurátus sorban, a frissítők 
előkészítve, a könyvtár állomá-
nyában megtalálható Térey-
könyvekből álló minitárlat 
már áll. És jönnek az embe-
rek. Ismerősök és ismeretle-
nek, sokan utaznak hozzánk 

Debrecenből. Az 
előadók és a szer-
vezők egy részre 
bejárta a helyszínt, 
egészséges forgo-
lódás, lelkesülés, 
izgalom, készen 
állunk. Arról érte-
sülök, megérkezett 
ő is, a tanácsko-
zás főszereplője 
V á m o s p é r c s r e , 
de még kimentek 
a Báthory-kertbe 
a családdal, járni 
egyet a régi bir-
tokon. Bevallom, 
kissé meg vagyok 
illetődve, nem 
minden nap talál-

kozik az ember Babérkoszorú-
díjas költővel, akinek a drámáit 
ráadásul a Nemzeti Színházban 
játsszák. Ezt el is mondom neki, 
mire ő, kedvesen, empátiával 
és nagy eleganciával válaszol: 
„Én sem találkozhatok minden 
nap vámospércsi polgármester 
asszonnyal, köszönöm, hogy itt 
lehetek, sokat jelent nekem.” 
Egy pillanat alatt feloldódunk, 
a közvetlenség, a humor, a jó 

szándék, úgy látszik, állandó 
kísérői. Pedig 23 önálló könyv 
nyomja a vállait, az akkor mind-
összesen 46 éves vállait. Térey 
János mesélni kezd gyerekkorá-
ról, a nálunk töltött nyarakról, 
a zártkerti pajtáról, a többször 
megírt málnakertről, a család-
járól, apja kert-álmáról, a szoci-
alizmusból való kimenekülési 
kísérletekről, a budapesti nagy 
honfoglalásáról. És honfoglalás 
ez is, teszi hozzá, hon-visszavé-
tel. A Zártkert című, az itteni 
időszakot megidéző verséről 
rendeztünk konferenciát, és 
az elhangzó három irodalom-
történeti előadás során arra 
leszünk többen figyelmesek, 
hogy a megírt és az elemzett vi-
lág a miénk is, ráismerünk, be-
lőle vétettünk, és egyszer majd 
benne lelünk nyugalmat. Május 
van, péntek 13, aranybarnán 
süt a nap, micsoda összeéré-
se a dolgoknak! A vacsoránál 
nagy asztaltársaság jön össze, 
úgy érzem, hogy a helyiek és a 
vendégek között megkezdődik 
az egymásra találás hosszú útja. 
„Számítunk rád” – így válunk 
el, „Számíthattok rám”, így fe-

lel. Ugrunk az időben: 2018. 
július 7. A Hajdú Napok szom-
bati napján díszpolgári címet 
adunk át Térey Jánosnak. Ment 
a háta mögött a titkos szervez-
kedés, hogy az utolsó pillana-
tig sejtése se legyen a dologról. 
Azon munkálkodunk, hogy a 
meglepetésvendége is váratlan 
örömmel töltse el. A főpróbán 
levetítjük a díjazottakról készí-
tett kis videókat, olyan érzé-
sem van, mint az első találko-
zásnál: büszkeséggel teli izga-
lom. A díjátadást követően ön-
magához képest rövid, tömör 
köszöntőt mond, érezni, hogy 
minden szónak súlya van: „Ko-
rábbi önmagamnak, apám és 
anyám emlékének ajánlom ezt 
a díjat. Habár magam esetlenül 
forgolódom a kataszteri térké-
pek és az agrárium világában, 
úgy érzem, lesz még közöm, 
méghozzá irodalmi közöm e 
tájhoz”. És tényleg lett. Térey 
János, Debrecen, Budapest, 
majd Varsó, Drezda és Berlin 
költője, a számos nyelvre lefor-
dított, a Kárpát-medence min-
den szegletében, ahol van ma-
gas kultúra, ismert és elismert 

szerző óriási vehemenciával és 
érdeklődéssel vetette magát 
bele, hogy megírja családja tör-
ténetét, egészen a 18. századig 
visszamenőleg. Könyvtárazott 
az OSZK-ban, az országos és 
megyei levéltárban, nagymacsi, 
kismacsi, vámospércsi katasz-
teri térképeket bújt, családtör-
téneti archívumokat nyitott 
meg, a cívisek történetét, köz-
ben Debrecen változó törté-
nelmét kutatta. Memoárjának 
jó része bár elkészült, torzó-
ban maradt, a majdani alcímét 
többször ismételgetem ma-
gamban: Egy cívis vallomásai… 
Ambíciója és szakmai alázata 
nem ismert határokat. Utánoz-
hatatlanul írt a felső tízezerről, 
rég elfeledett műfajokat újított 
meg és tett érdekessé: ha a 
Paulus című verses regényét 
Csehov, az Anyegin szerzője ol-
vashatta volna, biztosan elége-
detten és előzékenyen csettint, 
szinte tökéletes műalkotás, 
ami teljesen felbolygatta az ez-
redforduló magyar irodalmát. 
Akárcsak a Nibelung-lakópark 
című monumentális emberi-
ségdráma. Utoljára március 

29-én találkozhattam vele, ter-
mészetesen Vámospércsen, 
természetesen örömmel jött 
és jelezte, hogy memoárjának 
vámospércsi epizódjait már el-
készítette és hamarosan meg is 
jelennek. Hajdu Szabolccsal és 
társulatával beszélgettek a Kál-
mán-nap című darab előadása 
után – mondanom sem kell, 
élménygazdagon, inspirálón. 
Mert bármibe fogott – legyen 
az a híres Ady-esszéje, a Bihar-
versei, a Kazamaták című 56-os 
darabja, A legkisebb jégkorszak 
című 600 oldalas antiutópiája 
– arannyá változott, mert kizá-
rólag a minőségben hitt. Per-
sze mögötte rengeteg munka, 
éjszakázás, megszenvedett 
gyötrelem, harc és áldozat volt. 
Talán ezért hagyott itt minket 
olyan hamar, fájdalmasan fia-
talon, 48 évesen. Fáj, hogy en-
nek így kellett történnie. Isten 
veled, a boldog feltámadás re-
ménye alatt, Térey János. Kö-
szönöm, hogy vállaltál minket 
halálodig.

Ménes Andrea
polgármester

Ez itt a földünk – szemelvények Térey János memoárjából
Ez itt a földünk. Középen 

halad az egyenes út fölfelé a 
dombra. A jobb sávban kuko-
rica és krumpli nő, a szélén 
napraforgók dülöngélő sora 
képezi a telekhatárt. Aztán 
jön a villanyoszlopok sora, 
szurokillatú, barnára pácolt 
fából. Akkoriban villamosí-
tották a dűlőt, amikor apám 
a földeket vásárolta. Balról a 
hosszan elnyúló málnaültet-
vény. A két tábla között éppen 
olyan széles nyomtávú gyalog-
út, amelyen éppen elfér apám 
Terra típusú kerti traktora az 
utánfutójával. Ez a kistraktor 
a valaha volt legjelentősebb té-
tel a családi költségvetésben, 
apám  hónapokig fizette a 
részleteket anyám fizetéséből. 

„Ez egy érték – jelentette ki 
lassan, tagoltan. – Úgy nézz rá, 
kisfiam!” 

Jó, néztem a traktor pirosra 
festett motorházát. A pajtát, 
amelyikben tárolta, a nevem-
re íratta, az volt a „Jánoska paj-
tája”.  

A málnásban, körülbelül az 
emelkedő közepén hatalmas, 
öreg diófa, az alatt, annak a 
legvastagabb ágán van a he-
lyem, azon szoktam kuporog-
ni, megtámasztva a hátam egy 
másik vaskos ágban.

Kismacs volt nagyapámék 
boldogságos birodalma, ezt kí-
vánta vissza apám. Évtizedek 
múlva gyermekkora legendás 
földjét pótolta a vámospércsi 
kerttel, hogy az meg én ifjúko-
rom földje legyen. Az emléke-
zet miatt. 

Apám akkor már nyugdíjas 
vasúti mérnök volt, a Mathiász 
János Kertbarátkör tagja, a 
régi Kölcsey Művelődési Köz-
pontba járt a klubdélutánjaik-
ra. Noha esetében biztosan ar-
ról is szó volt, hogyan töltheti 
el az idejét értelmesen egy kö-
zépkorú férfi „Minden bizal-

mukat egy kicsi szigetbe vetik, 
egy utópiába, ahol nincs sem-
milyen zavaró tényező, és elég 
kicsi ahhoz, hogy megtölthes-
sük saját személyiségünkkel 
anélkül, hogy fellépne a mások 
jelenléte iránt érzett hiány”, 
mondja Morten A. Strøksnes. 
Mindez egyértelműen kivonu-
lásként, menekülésként jelent 
meg a szemem előtt. Mármint 
apám kivonulásaként, akinek 
számításából felesége és kisfia 
kimaradtak. Legalábbis én bi-
zonyosan. Anya mégiscsak fa-
luról, Jászalsószentgyörgyről 
érkezett, kislánykorában zok-
szó nélkül vett részt a kétkezi 
munkában a kapálástól az ara-
tásig – egy évre még az egye-
temről is kimaradt, mi mást 
is tehetett volna, hiszen nem 
volt segítség betakarításkor 
–, de praktizáló orvosként, 
gondolom, szívesebben járt 
volna színházba vagy fedezte 
volna föl magának az Amalfi-
partszakaszt Nápoly mellett. 
Szeretett volna nagyvakáció-
ra menni, nem a sohanapján 
elkészülő mintagazdaság áb-
rándját dédelgetni, amelyet 
apám előzékenyen megosztott 
velünk. Apám tehát átmeneti 
egérutat nyert a problémái 
elől, létrehozva néhány mási-
kat és jelentősebbet.

Az itteni tetőről a falu lát-
képe tárul fel a református 
templom tornyával. Ez itt az 
Erdőspuszták széle, Pércs után 
Szentannapuszta következik, 
majd Nyírábrány, és végül, a 
mi szempontunkból legvégül 
a román határ. 

A dűlő túloldalán nyújtózó 
erdőben ültetett először ke-
rékpárra az apám. Egyébként 
majdnem mindig gyalog jár-
tunk, két kilométert tettünk 
meg az állomástól a kertün-
kig az útpadkán, és vissza a 
csomagokkal, néha kerékpárt 

is tolva, mindig forgalommal 
szemben haladva, hogy lássuk 
a szembejövő autókat, és azok 
sofőrjei is láthassanak minket. 
Rossz esetben, azaz esőben 
bőrig áztunk a vonatig. Tud-
tuk, mert lassanként kitapasz-
taltuk, melyik a legrövidebb út 
a 4-es út és az állomás között. 
Lehetett kerülni a fatelep irá-
nyában, az út túloldalán a falu 
felé eső dűlőkben, de ott meg 
a kutyák csaholtak dühösen 
minden egyes alkalommal, 
néha pedig póráz nélkül sün-
dörögtek a bokánk körül.

A félig tégla, félig vályog paj-
tának, amelyben néha, nagyon 
ritkán ott is aludtunk, vörösre 
festett spalettái voltak (volt 
egy másik pajtánk is a kiseb-
bik földön, amely a nevemen 
szerepelt a tulajdoni lapon, 
ezért ezt hívták „Jánoska pajtá-
jának”, szerszámos kamrának 
használta apám). Hárman az 
egyetlen nagyágyon, ez a késő 
hetvenes években már szokat-
lan közelség a szüleim között, 
nemsokára elképzelhetetlen 
lenne. Szardíniakonzerv vagy 
tőkehalmáj reggelire. Ami hol-
mink elavult Debrecenben, 
idekerült, inkább idehozzuk, 
mint a padlásra vagy a sze-
métbe, magyarázta apám. A 
fogason ősrégi, barna orkán-
kabátok búslakodtak. Esőben 
egyébként nem volt érdemes 
kimozdulni, belesüppedt a 
mindenség a sárba, de mi ak-
kor is, azért is megmásztuk a 
dombot.

A dűlő nyári repertoárjából 
a kútásások voltak a legizgal-
masabbak, az anyaföld föltá-
rulkozó rétegeivel, az udvarra 
kiszórt, derűsen aranysárga 
homokkal. Az először fölbugy-
borékoló víz örömével. A meg-
nyíló földnek nem volt többé 
titka előttünk. Nem is beszél-
ve azoknak a szomszédoknak 

a szüreteiről, akik rejtélyes 
okból kitartottak a homoki 
szőlőművelés mellett, a must 
igézetében. Szerettem az ízét, 
tudtam, mértéket kell tartani, 
mert eléggé meggyötörheti a 
hasamat. Na de a szüret! Vég-
re valami mozgás a dűlőben! 
Búskomor apám és rabiátus, 
állatorvos öccse tulajdonkép-
pen családi gazdaságként 
szerette volna művelni a ker-
tet, ám serdülő gyermekeik 
finoman szólva is meglehető-
sen elveszetten mozogtak a 
hektárok, az ősi „nyilasok”, a 
korábban kataszterinek mon-
dott katasztrális holdak, a ve-
tésforgó meg a komposztálás 
világában. A mintagazdaság 
kibontakozó körvonalait fi-
gyelve, arra gondoltam, apá-
inknak markos jobbágyokat 
kellene fölfogadnia a siker ér-
dekében. Jobbágyok azonban 
nem voltak kéznél, a földeket 
pedig hamarosan fölverte a 
dudva meg a bükköny. 

Vámospércsre indul a vo-
nat, végtelenszer. Pöckölöm 
az apró fémkallantyút a ko-
szos, fekete bakelit asztallap 
fölött, egyik felén NYITVA fel-
irat zölddel, másik felén ZÁR-
VA pirossal. Ránk ne zuhanjon 
a bebarnult üveg. Mellette alu-
míniumlapocskára gravíroz-
va a KIHAJOLNI VESZÉLYES! 
Egyszer második világhábo-
rús veteránok beszélgettek a 
szemközti ülésen a kárpátaljai 
élményeikről, sokszor elhang-
zott a Rahó helyiségnév, hallat-
lanul izgalmas volt, mégsem 
mertem belekérdezni. 

A nevek nemrégiben kezd-
tek el újra rajzani az emléke-
zetemben. Egyszerre Faragó 
Gabit, a magas, csinos, kez-
dő kolléganőt látom magam 
előtt, akivel együtt szedtük a 
málnát, emlékszem a narancs-
sárga bikinijére, nem bírtam 

levenni róla a szemem. Őt 
megtaláltam a neten, föl is 
hívtam, igen, ő az, akkor volt 
gyakornok, most meg már év-
tizedek óta üzemorvosi praxi-
sa van, de már nem emlékszik 
semmire, anyukámon kívül, ő 
volt a mentora vagy hasonlója. 
Negyven éve volt, atyaúristen! 
Nem érdemes fölhívni olyan 
régről senkit.  

Mert, hűen eredeti érzése-
imhez, az első benyomások-
hoz, nekem határozottan tet-
szett Vámospércs. Nem mun-
kahelyként. Még nem tudtam, 
mi vagyok, mi lehetnék, csak 
azt, hogy földművespalánta 
biztosan nem. El kellett hagy-
nom, sőt el is kellett adnom 
az ingatlant, hogy belássam: 
ez volt számomra az idill, ha a 
pusztában, akkor a pusztában, 
ez volt az esszenciális gyer-
mekkori őskert, a Paradicsom 
egyenesági leszármazottja, 
még az sem baj, hogy nyaranta 
hasznot is hajt. Nem a kínai és 
a japán kert mikrokozmosza 
ez, ahol megtalálható a világ 
minden jelensége, csak ép-
pen kicsiben, a mezőktől az 
erdőkön és a sziklakerten át 

a havasokig, ugyancsak nem a 
Korán tagolása nyomán nyolc 
arányos részre tagolt arab kert 
Damaszkusz és Marrákes palo-
taudvaraiból. Vámospércsnek 
halvány köze sincs az optikai 
elvek szerint szerveződő, túl-
szabályozottságában unalmas, 
nagyképűségben szenvedő 
franciakerthez, de nem is az 
angolkert hatalmas, eső áz-
tatta pázsitokat körbeölelő, 
szabálytalan formájú labirin-
tusa ez, amit annyira szeretek, 
még ha a fennsíkon, egy-egy 
pillanatra meg is idézi azt. 
A kert mindent elárul arról, 
hogy tervezői és művelői mi-
képpen viszonyulnak a Te-
remtéshez. A miénk ilyen. Így 
viszonyulunk. Pontosabban 
így viszonyul apám. Ez a mi 
Tusculanumunk, ez a mi el-
veszített cseresznyéskertünk, 
bocsánat: meggyeskertünk, 
amelytől előbb szabadulni aka-
runk, s amelybe aztán mind-
örökre vissza fogunk vágyni. 
Ez az elvadult málnaföld a fél-
százados diófák árnyékában, a 
halápi erdő mellett.



Gyermekorvosi rendelési idő 
változásai

2019.07.01.-től 07.26.-ig szabadság miatt a gyermekgyógy-
ászati rendelések megváltoznak. 
2019.07.01. (hétfő): munkaszüneti nap (Semmelweis-nap)
Rendel: dr. Zsadányi Judit, gyermekgyógyász
Hétfő: 8.30-10.30
Kedd: 8.30-10.30
Szerda: 10.30-12.30, tanácsadás:13.00-14.00
Csütörtök: 8.30-10.30
Péntek: 8.30-10.30

Kistérségi gyermekgyógyászati szakrendelés
Rendel: dr. Mechler Andrea
2019.07.04., csütörtök :11-14 
2019.07.08., hétfő: elmarad
2019.07.11., csütörtök: elmarad
2019.07.15., hétfő:14-17
2019.07.18., csütörtök:11-14
2019.07.22., hétfő: elmarad 
2019.07.25., csütörtök: elmarad 

2019.07.29.-től 08.24.-ig a nyári szabadság miatt a házi gyer-
mekorvosi rendelési idő az alábbiak szerint módosul.
Rendel: dr. Mechler Andrea
Hétfő: 8.00 - 10:30, tanácsadás:10:30-11:30
Kedd: 8.00-10:30
Szerda: 8.00-10.30, tanácsadás: 10:30-11:30
Csütörtök: 14.00-16.30
Péntek: 8.00-10.30

Kistérségi gyermekgyógyászati szakrendelés változatlan.
Hétfő: 14.00-17.00
Csütörtök: 11.00-14.00

2019.07.29-08.02.-ig a rendelőintézet karbantartás miatt zárva lesz!

Dr. Mechler Andrea
házi gyermekorvos

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

rendelkező magánszemélyek (2017. évi CL. törvény. 130. §. alapján)
2019. május 31-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Czeglédi Andrásné (E.V.) 67169100-1-29 4078 Debrecen, Haláp tanya 309. 122 300 
Nagy Károly (E.V.) 64242842-2-29 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 616 950 
Rosenfeld László (E.V.) 47644007-2-09 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 598 456 
Ujvári Ildikó (E.V.) 65012088-2-09 4287 Vámospércs, Bartók Béla u. 5. 153 000 
Deákné Szőcs Mária 
(E.V.) 64925468-1-29 4287 Vámospércs, Nagy u. 12. 181 184 

Id. Sós János 8332013429 4288 Vámospércs, Temető utca 7. 190 440 
Bicskei Viktória (E.V.) 68235367-2-29 4034 Debrecen, Létai út 59. 118 653
Varga Imre (E.V.) 67915633-1-29 4287 Vámospércs, Béke utca 20. 113 695
ifj. Téglási Imre (E.V.) 68206794-1-29 4287 Vámospércs, Acsádi út 6. 112 123
id. Sándor Ferenc 8301424346 4287 Vámospércs, Kossuth utca 35. 52 440
Kupás László 8369661262 4287 Vámospércs, Temető u. 10. 53 060

Összesen: 2 312 301

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

rendelkező gazdasági társaságok (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2019. május 31-i állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

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

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

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

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

S & C Shoes Kft. 25815179-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 36. 1 091 095
Bazsi-Cool Kft. 26125880-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 464 754 
Balogh Vámos 
Trans Kft. 23442148-2-09 4287 Vámospércs, Tóth Árpád u. 75. 194 287

Erpeta Kft. 23938425-2-29 4287 Vámospércs, Arany János u. 29. 131 450

Összesen: 6 380 989 

Házasságkötés:

TóTh Lajos ZsoLT és GaZsi Nóra

Májusban született:

BuGLyó BeNeTT DáviD

(BuGLyó DáviD és Nyakas erZséBeT TüNDe)

Akik már nincsenek közöttünk:

PóLyik jóZsefNé (varGa erZséBeT)

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Elindult a nyár, beindult a táboroztatás!
A tanév végeztével két héten keresztül táborozhattak a gyere-

kek a Művelődési Ház és Könyvtárban. A korábbi hagyományt 
követve a programban a kézműves tevékenység volt a fő irány-
vonal. Vass Tamás népi iparművész a fafaragás rejtelmeit mutat-
ta be a gyerekeknek, és közben mesélt az alapanyag, vagyis a fa 
tulajdonságairól, fajtáiról. Györfi Gábor fazekas korongozni és 
agyagozni tanította a gyerekeket. Kezük nyomán sok szép tárgy 
született, amit a következő alkalommal kiégetve, mint kész cse-
répalkotást fog kihozni városunkba. Hutkai László bőrművessel a 
bőr tulajdonságait tanulmányozhatták, erszényeket és karkötőket 
készítettek. Megismerkedtek a nemezeléssel, melyből gyönyörű 
ékszerek és kulcstartók születtek Szabóné Medgyesi Mária köz-
reműködésével. Lehóné Szőke Irén segítségével a makramé fo-
nás rejtelmeibe lettek beavatva a gyerekek. Nagy élmény volt a 
Sándor tanyai kirándulás, mellyel Sándor Józsefné Erdei Erzsébet 
támogatta a tábort.  A tanyai környezetben örökmozgóként ját-
szó gyerekeknek Komlósi Erika főzött nagyon finom slambucot. 
A gyerekek utaztatásában Dr. Rácz Norbert igazgató jóvoltából a 
szakrendelő kis busza segített. Az idén Tályai András a Szabadidő 
Sport Egyesület pályázati programjaként táncos délutánt tartott 
a táborozóknak. Az eredetileg húsz főnek induló táborban végül 
is huszonkilencen vettek részt. A rég elfelejtett „adj király kato-
nát” számháború, pünkösdi király- és pünkösdi királynéválasztás, 
népi gyermekjátékok, foci biztosították a jó hangulatot. Köszön-
jük szépen mindenkinek a munkáját és támogatását, akik bármi-
lyen módon segítették a táborozó gyerekeket.

Diósné Kozma Erzsébet
intézményvezető

A vámospércsi FIDESZ Alapszervezet június 
7-ei tisztújító gyűlésén – egyhangúlag – újra 

polgármester-jelöltté választotta Ménes Andreát!

A jelöléshez szívből gratulálunk!

FIDESZ Alapszervezet, Vámospércs

Bővült a Vámospércsi Szociális 
Szolgáltató Központ

Az intézmény, mely 1998 óta működik, és folyamatos fejleszté-
sek alatt állt az elmúlt években, hogy minél élhetőbb, szebb és jobb 
körülményeket biztosítson az ellátottaknak, most Vámospércs 
Város Önkormányzatának köszönhetően, jelentősen bővült.

Az új rész átadására, 2019. május 24. napján került sor, ünne-
pélyes keretek között. A meghívott vendégek, az intézmény idős 
bentlakói és hozzátartozóik, a nappali ellátotti klub tagjai, Ménes 
Andrea polgármester asszony ünnepi köszöntőjét és Tasó László 
országgyűlési képviselő úr beszédét hallgathatták meg.

Az intézmény 137,78 m2 területtel bővült, melyben egy 53 m2-
es rekreációs torna szoba, orvosi szoba, iroda helyiség, női-, férfi-
öltöző, raktár, és mozgáskorlátozott mosdó kapott helyett. 

Nagyon örülünk annak, hogy a bővítésnek köszönhetően, az 
intézmény szolgáltatásai bővülnek, megújulnak és színvonala-
sabbak lesznek, természetesen figyelembe véve a bentlakók és 
a nappali ellátást igénybe vevők egészségi állapotát és életkori 
sajátosságait. A rekreációs szoba révén, elő tudjuk segíteni az 
ellátottjaink minden napi tornáját, mozgását, egészségmegőrző 
programokat indíthatunk. Az Önkormányzat, saját forrásból fi-
nanszírozza a tornaszoba eszközeit (pl. futópad, ellipszis tréner, 
szobakerékpár, vibrációs gép, bordásfal). És itt nem áll meg az 
átalakulás, hiszen az egész udvar és kert megszépül. Vámospércs 
Város Önkormányzata saját forrásból biztosítja az intézmény 
udvarának megújítását. Sokkal több zöld terület lesz, parkosítás, 
kerti pavilon, szalonnasütő hely. Ennek mind a bentlakók, mind 
a nappali ellátás tagjai nagyon örülnek. A bentlakóink nagyon 
szeretnek kint üldögélni a kertben, a friss levegőn, vagy akár 
sétálni. Ez a projekt pedig lehetővé teszi, hogy minél több sza-
badtéri programot szervezzünk számukra. Tavasztól őszig, eddig 
is nagy sikernek örvendtek a kerti főzések, sütések, amik ezután 
egy szép, otthonos környezetben valósulhatnak meg, úgy hogy 
mindennek kialakított helye lesz.  

Nagyon nagy segítséget jelent ez a Szociális Szolgáltató Köz-
pontnak, hiszen az évek során kinőttük ezt az épületet. Mostan-
tól sokkal kényelmesebb körülmények között tudjuk biztosítani 
a bentlakókhoz érkező rokonok, látogató szobában való kapcso-
lattartását, az orvosi rendelések szép, új orvosi szobában történő 
megvalósulását, a nappali ellátás tagjai is, sokkal kényelmesebb 
körülmények között tudnak összeülni, nap mint nap.

Ezúton szeretnénk tehát köszönetet mondani ezért a hatalmas 
segítségért Vámospércs Város Önkormányzat Polgármesterének, 
Ménes Andreának és a Képviselő-testület tagjainak.

Örömmel vesszük birtokba az új épületszárnyat!

Pigniczki Mónika
intézményvezető

48. sz. főút Debrecen-Nyírábrány 
(országhatár) közötti szakasz 

munkálatainak státusza
I. Külterületi szakaszok
Megkezdődött a főpályát érintő munkavégzés a 48. számú 

főút Debrecen – Nyírábrány (országhatár) közötti külterületi 
szakaszán. 2019. május 27-től jelenleg még csak egy szakaszon 
(Vámospércs előtt) van érvényben félpályás lezárás, de hamaro-
san több szakaszon is megkezdi a munkát a Vállalkozó. A kivite-
lezés több szakaszon, egyenként 400-600 méter hosszban, az út 
mindkét oldalán felváltva zajlik majd.  A munkálatok miatt 2019. 
május végétől félpályás forgalomkorlátozás van érvényben. A 
kivitelezés alá vont szakaszokon jelzőlámpás forgalomirányítás 
mellett egy sávon, váltakozva haladhat a forgalom. A reggeli és 
délutáni időszakban a jelzőlámpán túl jelzőőrös forgalomirányí-
tás segítheti a közlekedést. A munkálatok ideje alatt jelentős me-
netidő-növekedéssel számolhatnak a közlekedők.

A kivitelezés várható teljes befejezése: 2021. I. negyedév.

II. Vámospércs belterületi szakasz
2019. március 18-án megkezdődött a főpályát érintő munka-

végzés a 48. számú főút Vámospércs belterületi szakaszán, így 
több szakaszon félpályás lezárásra számíthatnak az arra közle-
kedők. A 48. sz. főút Vámospércs belterületi szakaszán összesen 
1585 méter hosszan kerül sor a meglévő 2×1 sávos útszakasz 11,5 
tonnás burkolat megerősítésére és szélesítésére. A kivitelezés 
több szakaszon (14 ütem), egyenként 200-300 méter hosszban, 
az út mindkét oldalán felváltva zajlik. A munkálatok miatt 2019. 
március közepétől félpályás forgalomkorlátozás van érvényben. 
A kivitelezés alá vont szakaszokon, az aktuális építési ütemek 
környezetében jelzőlámpás forgalomirányítás mellett egy sávon, 
váltakozva haladhat a forgalom. A reggeli és délutáni időszakban 
a jelzőlámpán túl jelzőőrös forgalomirányítás segítheti a köz-
lekedést. A munkálatok ideje alatt menetidő-növekedéssel szá-
molhatnak a közlekedők. A 14 építési ütemből jelenleg 7 ütem 
vonatkozásában készült el a teljes útszerkezet csere, a kötőréteg 
megépítése, valamint a vízépítési munkák. A 20+000 – 20+250 
km sz. között szakasz bal oldalon található térkő burkolatú leálló-
sáv is megépítésre került. A kivitelezés jelenlegi készültsége: 45%. 
A kivitelezés várható teljes befejezése: 2019. III. negyedév.

Megújult a Hajnal utca!
A Hajnal utca Vámospércs leghosszabb utcái közé tartozik, 

amit az intenzív személygépkocsi-forgalom mellett hosszú évek 
alatt a mezőgazdasági gépjárművek is próbára tettek. Belügymi-
nisztériumi és önkormányzati források végre lehetővé tették az 
utca teljes megújítását! Baranyay Richárd műszaki ellenőr tájé-
koztatása szerint a felújított útburkolat hossza eléri az 500 métert. 
„A burkolatfelújítás keretében ki kellett kátyúzni a burkolathibá-
kat, majd 2 cm átlag kiegyenlítő réteg beépítésével 4 cm AC-11 
kopó aszfalt kopóréteget kellett beépíteni 1933 m2 területen. A 
burkolatba eső szennycsatorna aknafedlapjait és tisztító idomait 
szintbe kellett helyezni. Az elkészült útburkolat mellett mindkét 
oldalon M22 stabilizált útpadkát kellett készíteni 1,0  méter szé-
lességben és 10 cm vastagságban.” A beruházás 16.686.545 forint-
ba került, a felújítást a T+C Company Kft. végezte.

Tájékoztatás a szünidei 
gyermekétkeztetésről!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C.§-ának 2016. 
január 1-től történő hatályba lépésével kötelező ellátásként be-
vezetésre került a szünidei gyermekétkeztetés, amelyet a te-
lepülési önkormányzat a szülő kérelmére déli meleg főétkezés 
biztosításával nyújt a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek részére. 

Bölcsődei vagy óvodai nevelésben részesülő gyermekek részé-
re az intézmény (bölcsőde, óvoda) zárva tartásának időtartama 
alatt valamennyi munkanapon, iskolás gyermekek részére a nyári 
szünetben pedig legalább 43 munkanapon köteles megszervezni 
és biztosítani a szünidei gyermekétkeztetést. 

A Vámospércs Városi Önkormányzat a tanulói jogviszonyban 
álló, 18 év alatti, illetve 5 hónapos kortól az óvodába járás meg-
kezdéséig hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerme-
kek részére a nyári szünet időtartamára 54 munkanapra, 2019. 
június 17. napjától - 2019. augusztus 31. napjáig déli meleg 
étkezést biztosít.

Óvodai, bölcsődei nevelésben lévő hátrányos, halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek részére csak az óvoda nyári zárva 
tartásának idejére, 10 munkanapra 2019. augusztus 15. napjától 
– 2019. augusztus 31. napjáig biztosít déli meleg étkezést.

Az étkezés ételhordóban való elvitellel történik, melyet a szü-
lőnek kell biztosítani. Az ételt a Vámospércs Iskola u. 1. szám alatt 
lévő iskolai konyháról 11,00 órától – 13,00 óráig lehet elvinni.

Ménes Andrea
polgármester



Városunk Önkormányzata 
idén ötödik alkalommal ren-
dezi meg az év központi kö-
zösségi eseményét, a három 
napon átívelő Hajdú Napokat 
(július 5-6-7.). Amikor a Hajdú 
Napok kezdetét veszi, már ja-
vában tart a Női Alkotótábor. 
Amikor a Hajdú Napok véget 
ér, a Tájház környéke felké-
szül a két hetes Vámospércsi 
Művésztelep fogadására. 
Amint a Művésztelep – szá-
mos kísérőrendezvénnyel 
– befejezi működését, a ho-
rizonton már feltűnik a szep-
temberi Égig érő paszuly 
fesztivál. Júniustól szeptem-
berig aktív közösségi térré 
alakul Vámospércs. Egyaránt 
találhat magának programot 
és elfoglaltságot az, aki magas 
kultúrára vágyik, vagy a köny-
nyed kikapcsolódást, eset-
leg az önfeledt szórakozást 
keresi. A klasszikus holtidőt 
(mert például a közoktatást 
és közművelődést csak rész-
ben lefedő hónapokról van 
szó) sikerült a városnak az 
elmúlt években áthidalnia 
és eseménygazdaggá tennie. 
Kiállítások, ingyenes, élő – a 
klasszikus poptól a rockig 
– koncertek, elismert elő-
adók, gyermekprogramok, 
kulturális találkozók és igazi 
fesztiválhangulat várja a lá-
togatókat. Vámospércsieket, 
innen elszármazottakat – és 
ami különösen fontos –, 
ide érkező környékbelieket. 
Egy jó program, mint egy jó 
mágnes, magához vonzza az 
érdeklődést. A Hajdú Napo-
kat idén is a zöldben, a városi 
sporttelepen rendezik meg, 
ami az elmúlt években már 
bizonyított ideális fesztivál-
térként. „Életképes közösség 
ott fejleszthető, ahol megtör-
ténik széles körűen a csopor-
tok megszólíthatósága, ahol 

közösen fel tudjuk ismerni 
és meg tudjuk fogalmazni, 
helyesen tudjuk értelmezni 
helyzetünket, értékeinket 
meggyőzővé tudjuk tenni és 
érvelni mellettük, kellő tuda-
tossággal.” – fogalmazott Mé-
nes Andrea polgármester. A 
Hajdú Napok nyitónapján, jú-
lius 5-én, pénteken, délelőtt 9 
órakor startol el a Sportpályá-
ról a május elsejei időjárási 
viszonyok miatt elhalasztott 
Hajdú Portya teljesítménytú-
ra, 18 és 25 km-es távokon, a 
Vámospércs környéki erdők-
ben, ligetekben. 17 órától 
amatőr művészeti csoportok 
lépnek fel a pályán, miköz-
ben elkészül „A világ legna-
gyobb túrabakancsa”, majd 
21 órától a napot a Nemzeti 
Lovas Színház Honfoglalás 
című produkciója koronázza 
meg. Július 6-án, szombaton, 
Vámospércs Város Önkor-
mányzata városi díjakat ad át 
a Művelődési Ház és Könyvtár 
színháztermében. Délután új-
raindul az élet a Sportpályán, 
hiszen 16:30-tól felcsendül-
nek az ingyenes élő nagykon-
certek (Lagzi Lajcsi, Charlie, 
Republic, Dolly). A sztárpa-
rádét tűzijáték követi. Július 
7-én, vasárnap – hagyománya-
inkhoz híven – a Művésznők 
Nemzetközi Alkotótáborának 
kiállításával zárul a három na-
pos programfolyam.

Honfoglalás a 
Hajdúságban

Ha azt gondolja, hogy a 
magyar honfoglalás története 
már unalomig ismert törté-
nelmi lecke, akkor jöjjön el, 
nézze meg a Nemzeti Lovas 
Színház előadását július 5-én, 
20 órától, és rájön, mennyire 
sokrétű, izgalmas és sokszor 
titokzatos ez a magyar legen-

da! Látványos színpadi játék, 
fénykavalkád, lovas nemzet-
hez illő virtuóz lovas mu-
tatványok.  A Koltay Gábor 
rendezte Honfoglalás című 
történelmi mozifilm alapján 
készült rockopera a rendező 
testvére, Koltay Gergely és 
zenésztársa, Szűts István al-
kotása. Színpadra állítása Pin-
tér Tibor érdeme. A történet 
végig vezet minket a vezérek 
vívódásain keresztül egészen 
a vérszerződés megpecsé-
teléséig. A színpadon jelen 
van  a félelem, a fájdalom és 
a szerelem is. A sok-sok harc 
és a fáradtságos, küzdelmek-
kel teli vándorlás után a ma-
gyarok végre megérkeznek a 
Kárpát-medencébe. ,,Úgy ér-
zem, hogy az elmúlt évtized 
tapasztalata, az a művészi és 
technikai apparátus, amellyel 
rendelkezünk, az erre a célra 
kiképzett fiatal lovas színész 
társulatunk, valamint a szí-
nes repertoár predesztinál-
ja a csapatomat arra, hogy a 
Nemzeti Lovas Színház végre 
beírja magát a magyar szín-
ház történelembe. Az elmúlt 
esztendőkben számos telt há-
zas előadással bizonyítottunk 
országhatáron innen és túl. 
Küldetésünk, hogy a magyar 
fiatalokat közelebb hozzák a 
lóhoz, a világ legcsodálato-
sabb állatához a Nemzeti Lo-
vas Színház produkcióin ke-
resztül.” – vallja Pintér Tibor 
társulatvezető. 

A „Trombitás”

Galambos Lajos, művész-
nevén Lagzi Lajcsi, 1961-ben 
született Budapesten, sváb 
családban. A zenélés náluk 
családi hagyomány volt: nagy-
apja és apja hétvégenként 
lakodalmakat járva muzsikál-
tak. Lajcsi roppant képzett 

zenész: az ének-zenei általá-
nos iskola és a zeneművészeti 
szakközépiskola elvégzését 
követően a Zeneművészeti 
Egyetemen szerzett trombi-
taművészi és zenetanári dip-
lomát. 21 évesen a Budapest 
Szimfonikus Zenekarral szó-
ló trombitásként nyugat-eu-
rópai turnén vehetett részt. 
A zeneművészeti diploma 
megszerzése után merőben 
más és új szakasz követke-
zett az életében, az igényes 
szórakoztatásé. A szórakoz-
tatást hivatásnak és misszió-
nak tekintette. Saját stílusát, 
a modernizált, korszerűsített 
magyar szórakoztató zenét, 
Lagzi Lajcsiként kezdte be-
mutatni. Miután kevesen hit-
tek magasra ívelő terveiben, 
minden segítség nélkül, a 
saját maga által kiadott kazet-
táin kezdte népszerűsíteni e 
műfajt. 1985-től a mai napig 
eladott hanghordozóinak szá-
ma közelít a négy millióhoz. 
Lajcsi hosszú időn keresztül 
a tévéképernyőket is meghó-
dította a Péntek esti Dáridó 
és a Szuperbuli című televí-
ziós műsorok házigazdája-
ként. Legismertebb slágere 
a Hosszú fekete haj, aminek 
szövegét Deák Bill Gyula írta. 
Lagzi Lajcsi jelentős részben 
jótékonysági akcióinak kö-
szönhetően 2001-ben meg-
kapta a Magyar Köztársasági 
Érdemrend lovagkeresztjét, 
öt évvel később pedig a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztjét. Szokolya köz-
ség és több város, valamint 
Soroksár díszpolgára lett. 
Galambos Lajos július 6-án, 
szombaton, 16:30-tól a Vá-
rosi Sportpályán másfél órás 
nagykoncertet ad.

Jó reggelt kívánunk – 
fellép a Republic!

Repül a bálna; Jó reggelt 
kívánok; Szeretni valakit va-
lamiért; Engedj közelebb; Ha 
itt lennél velem; Kék és na-
rancssárga; A 67-es út; Szállj 
el kismadár; Ha még egyszer 
láthatnám; 16 tonna fekete 
szén; Nagy kő zuhan; A csend 
beszél tovább; Erdő közepé-
ben; Ezt a földet választot-
tam. Kevés olyan zenekar van 
Magyarországon, amelyiktől 
ennyi zeneszámot tudhatunk 
fejből és szívből, és ennyire 
hozzákapcsolódtak volna éle-
tünk eseményeihez az elmúlt 
25 évben, mint a Republic 
művei. A Republic könnyen 
értelmezhető, szókimondó és 
dallamos zenéjéről vált híres-
sé: szerencsésen találkozott a 
kor, amiben a Republic létre-
jött, a közönség, az életérzés 
és a zenei igényesség. Bár az 
EMeRTon- és Fonogram-díjas, 
Arany Zsiráffal kitűntetett 
együttest Bódi László Cipő 
alapító énekes 2013-as halála 
nagy mértékben megvisel-
te, Boros Csaba vezetésével 
újjászületett. „Városlakók 
vagyunk, akik szeretik a nép-
zenét, de a súlyos rockzenét 
is. Annyiféle impressziót hoz-
tunk magunkkal a múltból, 
annyi minden rakódott ránk, 
és hát persze hogy ebből ala-
kítottuk ki a saját stílusunkat. 
De ez nem volt tudatos, egy-
szerűen így jött, “lakossági 
beat”-nek nevezném. Saját 
út, saját hang, saját vélemény, 
amit a közönség elsőre el-
fogadott, és amely út során 
nem kellett kompromisszu-
mokat kötnünk, se kiadó-
val, se senkivel, ebben áll a 

Republic egyik titka” – vallja 
Boros. Július 6-án, szombaton 
a Republic is ingyenes nagy-
koncertet ad a Városi Sport-
pályán.

Vámospércs mint festők 
vászna

Július 7-én, vasárnap a 
Művésznők Nemzetközi Al-
kotótáborának kiállítás-meg-
nyitójára kerül sor. A tábor 
idei kurzusán tízen vesznek 
részt. Név szerint: Bálint Bea, 
Marian Noémi Éva, Márton 
Katalin és Rácz Eliza Ro-
mániából, Boretsky Hrabár 
Natália Ukrajnából, Irina 
Kopeikina Lettországból, 
Yelena Sindyeyeva Ausztriá-
ból, Karászi Judit, Horváth 
Katalin és a táborvezető H. 
Csongrády Márta Magyar-
országról. A tábor főtémája 
továbbra is Vámospércs meg-
örökítése a képzőművészet 
eszközeivel és formanyelvén. 
A tábor, rendhagyó módon, 
tematikájában Ady Endre ha-
lálának 100. évfordulójához 
kapcsolódó országos megem-
lékezésekhez is csatlakozni 
szándékozik. A Művésznők 
Nemzetközi Alkotótábora 
a maga nemében egyedi, 
unikális vállalkozás; a tábor 
tagjai a nagybányai festőisko-
la női művészeinek szellemé-
ben alkotnak. A tárlatmegnyi-
tót követően bemutatkozó 
beszélgetésen vehetnek részt 
a meghívott alkotókkal. A 
tábor idén is Vámospércs 
Városi Önkormányzat és a 
Pircsike Vámospércsi Köz-
művelődési Egyesület közös 
szervezésében valósul meg.

Egy különleges fesztivál a fesztiválok rengetegében

Városunk, a legkisebb haj-
dúváros és erdélyi testvér-
településünk, Szilágybagos 
közösen hozta létre az 
Összetartozunk-díjat, ezzel 
is jelezve, hogy a magyarság 
kötelékei elszakíthatatlanok. 
A díjalapítási szándéknyilat-
kozatot június 4-én szentesí-
tette a két településvezető, a 
Nemzeti Összetartozás Napja 
alkalmából rendezett ünnep-
ségen a Művelődési Ház és 
Könyvtárban. Az ünnepsé-
gen beszédet mondott Tasó 
László országgyűlési képvise-
lő, aki évtizedek óta számos 
határon túli és anyaországi 
település közti együttmű-
ködés létrejöttét segítette 
és segíti folyamatosan: „Ne-
künk, magyaroknak, helyén 
van a szívünk. És az eszünk 
is. Tudjuk, éljünk a határ 

bármelyik oldalán, elsősor-
ban egymásra számíthatunk. 
Vámospércsen, 16 óra 32 
perckor, vagyis abban az idő-
ben, amikor 99 éve aláírták 
a békediktátumot, most egy 
díj megalapítására kerülnek 
rá az aláírások. Gratulálok 
Önöknek!” – fogalmazott a 
honatya.

„Itt a határ mentén élünk 
egy kis városban, ahol belénk 
nevelték a szüleink, hogy a 
határon túl élő magyarok a 
testvéreink és segítenünk 
kell őket mindenképpen” – 
hangsúlyozta Ménes Andrea, 
Vámospércs polgármestere. 
A díjat minden évben ketten 
kaphatják meg, akik szakmá-
jukban vagy kulturális terü-
leten kiemelkedőt alkotnak. 
Az ünnepségen az erdélyi 
polgármester azt mondta: 

fontos, hogy érezhetik az 
anyaországiak támogatását. 
”Nekünk ez megtartó erő, így 
tudunk megmaradni annak, 
amik vagyunk, magyaroknak, 
határon innen vagy azon túl” 
– mondta Marin Ida Magdol-
na, Szilágybagos polgármes-
tere. Az első Összetartozunk-
díjakat egy év múlva, a triano-
ni békediktátum elfogadásá-
nak 100. évfordulóján adjuk 
át. Az ünnepség részeként 
került levetítésre Faragó An-
namária „Menaságra repülj…” 
című másfél órás dokumen-
tumfilmje a székelyföldi ma-
gyar falu lakóiról, valamint 
ekkor nyílt meg Szabó Tamás 
szilágybagosi fotóművész er-
délyi kastélyokat bemutató 
tárlata a Művelődési Ház és 
Könyvtár kiállítótermében.

Összetartozunk! Ír a 99 évvel ezelőtti sebre



I s k o l a I  h í r e k
Kitűnő bizonyítványt vihettek haza az alábbi tanulóink:

1.a: Dorogi Csenge Hella, Horváth Bendegúz, Nótin Zsófi, Suba Jázmin, 
Szatmári Gréta, Tömöri Balázs, Zakor Dorka. 1.b: Ferkovics Lívia, Jéger 
Bálint, Sándor Gergő, Varga Ádám. 2.a: Balázs Máté, Csányi Hanna, Erdei 
Sára, Szabó Nóra. 2.b: Erdei Dorina, Grega Tamás, Holhós Milán, Lengyel 
Ameli, Nagy Kristóf, Plavecz Zoé, Trencsényi Simon. 3.b: Sándor Anna. 
4.a: Szilágyi Zsanett Judit. 4.b: Kindris Karolina,Vórincsák Vivien Evelin. 
4.c: Lukács Edina, Petró Zalán, Szabó Lili, Szilágyi Lili, Takács Máté. 5.b: 
Horváth Adorján, Plavecz Kincső. 7.a: Ács Panna, Bordás Szabolcs. 8.a: 
Gellén Attila. 8.b: Balogh Katrin, Kocsis Máté Bence, Lakatos Krisztina 
Angelika. 8 éven át kitűnő eredményt elért tanulóink – Gellén Attila 8.a 
és Lakatos Krisztina Angelika 8.b iskolánk díszoklevelét vehették át, míg 
Karacs Zsófia 6.c-s ballagó tanulónk sokéves kiemelkedő énekkari munká-
jáért kapott oklevelet.

A legkiválóbb versenyeredményeket elért tanulóink osztályfőnökeiktől 
vehették át jutalomkönyvünket. Álljon itt most a nevük és eredményeik:

Gorgyán Péter 1.b „A természet ébredése” megyei képzőművészeti 
verseny – III.

Balázs Máté 2.a

Bocskai megyei vers- és prózamondó verseny – I. 
„Értől az Oceánig” –Ady 100 megyei szavalóver-
seny - II.
XVII. Debreceni Költészeti Fesztivál – megyei 
szavalófesztivál –III.

Szabó Nóra 2.a

„Értől az Oceánig” –Ady 100 megyei szavalóver-
seny – III.
XVII. Debreceni Költészeti Fesztivál – megyei 
szavalófesztivál - Különdíj

Lengyel Ameli 2.b Szent Efrém nemzetközi népdaléneklési verseny 
- Különdíj

Plavecz Zoé 2.b

VTSZ nemzetközi vers- és prózamondó verseny – 
arany minősítés
Bocskai megyei mesemondó verseny – I.
„Értől az Oceánig” –Ady 100 megyei szavalóver-
seny – I.
Kardos Albert nemzetközi mesemondó verseny – 
Különdíj
Babszem Jankó országos népmesemondó verseny 
- Különdíj

Trencsényi Simon 
2.b

Varázsolvas megyei szépolvasó verseny – I.
Mesél a Sárrét megyei népmesemondó verseny 
– III.
Tudásbajnokság környezetismeret - megyei döntő 
– IV.
Bocskai megyei versmondó verseny - Különdíj

Lakatos Ádám 3.a KYO Hungária SE színeiben elért kiemelkedő 
sporteredmények

Nagy Zoltán Tibor 
4.a

Okosan Közlekedj Életekért Gyermek Iskolai 
Kupa –II.

Sallai Réka 4.a Babszem Jankó országos népmesemondó verseny 
– II.

Szabó Ákos Roland 
4.a

KYO Hungária SE színeiben elért kiemelkedő 
sporteredmények

Boruzs Richárd 4.b KYO Hungária SE színeiben elért kiemelkedő 
sporteredmények

Vórincsák Vivien 
Evelin 4.b

Tankerületi felolvasó verseny – I.
KYO Hungária SE színeiben elért kiemelkedő 
sporteredmények

Petró Zalán 4.c Tankerületi felolvasó verseny – III.
Szabó Lili 4.c Bocskai városi vers- és prózamondó verseny – I.

Szilágyi Lili 4.c „A természet ébredése” megyei képzőművészeti 
verseny – III.

Baranyi Fruzsina 5.a
XII. megyei mesemondó és prózamondó fesztivál 
– ezüst minősítés
XIII. megyei versfesztivál – bronz minősítés

Kertész Kinga 5.a XII. megyei mesemondó és prózamondó fesztivál 
– ezüst minősítés

Lakatos-Balog 
Anasztázia 5.a

XII. megyei mesemondó és prózamondó fesztivál 
– ezüst minősítés

Palfi Petra Sára 5.b
XII. megyei mesemondó és prózamondó fesztivál 
– arany minősítés
XIII. megyei versfesztivál – bronz minősítés

Plavecz Kincső 5.b

XII. megyei mesemondó és prózamondó fesztivál 
– arany minősítés különdíj, abszolút I. hely
XIII. megyei versfesztivál – arany minősítés
Mesél a Sárrét megyei népmesemondó verseny 
– III.
Babszem Jankó városi vers- és mesemondó ver-
seny – I.

Tömöri Marcell 5.b

XII. megyei mesemondó és prózamondó fesztivál 
– arany minősítés
Mesél a Sárrét megyei népmesemondó verseny 
– I.

Forgács Dávia 6.a KYO Hungária SE színeiben elért kiemelkedő 
sporteredmények

Nagy Gréta 6.a Vörösmarty megyei angol szövegértési verseny – 
VII.

Nagy Olivér 6.a MLSZ Fair Play díj

Szabó Imre Richárd 
6.a

Hajrá futás! futóverseny – I.
KYO Hungária SE színeiben elért kiemelkedő 
sporteredmények

Jernyei Nikolett 6.b KYO Hungária SE színeiben elért kiemelkedő 
sporteredmények

Juhász Réka 6.b
XIII. megyei versfesztivál – bronz minősítés
XVII. Debreceni Költészeti Fesztivál – megyei 
szavalófesztivál –különdíj

Vasvári Gabriella 6.b XIII. megyei versfesztivál – ezüst minősítés

Karacs Zsófia 6.c

XIII. megyei versfesztivál – ezüst minősítés
XII. megyei mesemondó és prózamondó fesztivál 
– ezüst minősítés
Vörösmarty megyei versmondó verseny – III.

Ács Panna 7.a

XIII. megyei versfesztivál – arany minősítés
XVII. Debreceni Költészeti Fesztivál – megyei 
szavalófesztivál –I.
Vörösmarty megyei versmondó verseny – I.
iskolai és városi rendezvényeken való szereplés 
(ének)

Ó v o d a I  h í r e k

Közlekedjünk biztonságosan! 2019. június 4-én óvodánk is-
mét megrendezte a Közlekedési Napot. A már hagyományos-
nak számító programon volt rendőrkutya, fegyver és önvé-
delmi eszköz bemutató is, a gyerekek különböző járművekkel 
ismerkedtek meg. Bele is ülhettek a tűzoltó autóba, mentő-
autóba, Volvóba, traktorba, illetve oldalkocsis és különleges 
motorkerékpárokba. A nagycsoportos ovisok reggel körbe ke-
rékpározták az óvoda környékét, természetesen felnőttek kí-
séretében. Az útvonalat rendőrök és polgárőrök biztosították. 
A szülők is kipróbálhatták KRESZ tudásukat egy teszt kitölté-
sével. A városunkban zajló útépítés apropóján kiállítást ren-
deztünk az óvoda folyosóján. A gyerekek által készített művek 
témája a „Munkagépek & Útépítés ” volt. Köszönjük a közre-
működést: Sallai Ferencnek, Rácz Viktornak, Török Attilának, 
Demeter Gyulának, Nagy Zsigmondnak. Rajtuk kívül köszön-
jük a rendőröknek, tűzoltóknak és polgárőröknek, akik szin-
tén igyekeztek tartalmassá és színesebbé tenni az óvodások 
számára ezt a napot.

Hajzer Imréné
szervező óvodapedagógus

Fotó: Csányiné Birki Bernadett

Hunyadi Szabolcs 7.a iskolai és városi versenyeken 
való szereplés (ének)

Nagy Virág Laura 7.a

Teleki Pál Kárpát-medencei 
Földrajz-Földtan verseny me-
gyei forduló
Herman Ottó Kárpát-meden-
cei biológia verseny megyei 
forduló

Kis Anett 7.b MLSZ Fair Play díj

Tóth Boglárka
KYO Hungária SE színeiben 
elért kiemelkedő sportered-
mények

Forgács Bence 8.a
KYO Hungária SE színeiben 
elért kiemelkedő sportered-
mények

Gellén Attila 8.a

TÁG történelem verseny nyol-
cadikosoknak – I.
TÁG komplex biológia-kémia 
verseny nyolcadikosoknak – 
III.
Teleki Pál Kárpát-medencei 
Földrajz-Földtan verseny me-
gyei forduló – VII.
Vörösmarty megyei angol 
szövegértési verseny – IX.
Herman Ottó Kárpát-meden-
cei biológia verseny megyei 
forduló

Kopezda Csaba 8.a VTSZ – NAV diákvetélkedő 
csapat I.

Köteles László 8.a VTSZ – NAV diákvetélkedő 
csapat I.

Varga Dóra 8.a VTSZ – NAV diákvetélkedő 
csapat I.


