
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

Milyen jó lesz együtt len-
ni megint…! Mennyire kell, 
hogy érezzük az összetar-
tozást azokkal, akikkel szű-
kebb értelemben is „egy vér-
ből valók vagyunk.” Akikkel 
fél szavakból is megértjük 
egymást, együtt alkotjuk 
Vámospércs közösségét, 
akikkel összeköt a közös 
vámos múlt, a közös hajdú 
múlt, akikkel a történelem 
viharaiban immáron több 
mint 700 éve együtt, váll-

vetve próbálunk 
helytállni. Még 
tavasz közepén 
sem volt teljes 
bizonyosságunk 
arról, hogy egy 
évnyi kényszer-
szünet után újra 
összegyűlhetünk 
július első nap-
jaiban a városna-
pokon… Hiszem, 
hogy a világjár-
ványtól sújtott 
másfél év tanul-
ságait mindany-
nyian le tudjuk 
szűrni: a törődés, 
a szolidaritás fon-
tosságát, a családi 

kötelékek megerősítését, 
az alkalmazkodás embert 
próbáló erőfeszítéseit, az 
óvintézkedések betartását, 
a minden embert érintő fe-
lelősséget. Szabad nyarunk 
lesz és biztonságos is, ameny-
nyiben maximálisan eleget 
teszünk az egészségügyi elő-
írásoknak. Nagyon várom a 
találkozást, a kikapcsolódást 
a barátainkkal, támogatóink-
kal, azokkal az emberekkel, 
akikkel egész évben azon 

munkálkodunk, hogy mi-
nél többen vallják magukat 
büszkén vámospércsinek! 
Kevés felemelőbb pillanat 
lesz annál, amikor kitünte-
téseket adhatok át a helyi 
közösség elismerése és tisz-
telete jeléül!

Kedves Vámospércsiek! Az 
idei városnapi forgatag ket-
tős ünnep lesz a számunkra. 
Ugyanis 2001. augusztus 11-
én nyerte vissza újra városi 
rangját településünk! Emiatt 
születésnapot ülünk, s ezen 
az alkalmon velünk lesznek 
a hajdúvárosok vezetői, test-
vérvárosunk, Szilágybagos 
képviselői, nem utolsósor-
ban a vámos települések de-
legációi, hiszen idén mi ren-
dezzük a Vámos Települések 
XIII. Nemzetközi Találkozó-
ját. E nagyszabású rendez-
vény fővédnöke Tasó László 
országgyűlési képviselő úr 
és Bakai Kristóf Péter pénz-
ügyőr ezredes, szakfőigaz-
gató úr lesznek. Az elmúlt 
20 év sok változást hozott a 
közösségünk életében, mára 
szorgalmas munkánkkal be-
teljesítettük elődeink álma-
inak egy részét! Azt hiszem, 

büszkék lehetnek ránk! Iga-
zi körzetközponttá váltunk, 
intézményi, infrastrukturá-
lis és szolgáltatási szempont-
ból is, van szennyvízhálóza-
tunk, kistérségi rendelőinté-
zetünk, kormányablakunk, 
remek óvodánk, iskolánk, új 
bölcsődénk, idősotthonunk, 
messze földön is ismert 
kulturális rendezvényeink, 
múzeumunk, és lassan hi-
bátlan főúton, alig 15 perc 
alatt érhetjük el Debrecent. 
Mindezek ellenére nincs za-
varó nyüzsgés nálunk, sok 
a zöldfelület, a gondozott 
park, jó a levegő és minden 
megtalálható ahhoz, ami egy 
nyugodt, kényelmes élethez 
szükséges!

Várjuk Önöket az előttünk 
álló forgalmas napokon! 
2019-hez hasonlóan idén 
is a Nemzeti Lovas Színház 
nagyformátumú produkci-
ójával nyitunk! Az csak hab 
a tortán, hogy az Egy vérből 
valók vagyunk című darab 
magyarországi ősbemutató-
jára nálunk kerül sor a sport-
pályán, július 2-án 20:30-tól! 
Július 3-án két Kossuth-díjas 
énekes, Kovács Kati és Nagy 

Feró hangolja fel a hangszá-
lainkat, este pedig – tűzijá-
ték előtt és után – két együt-
tes, a Hooligans és A Nyug-
hatatlan ad ingyenes, élő 
nagykoncertet! Örömünkre 
szolgál, hogy öt év után új 
turisztikai termékcsomag-
gal – képeslapcsaláddal, 
hűtőmágnes-sorozattal –, 
valamint egy turisztikailag 
is hasznosítható települési 
kiadvánnyal rukkolhatunk 
elő!

Mit tettünk? Hová jutot-
tunk? Mit valósítottunk meg 
a terveinkből? Fontos, hogy 
tudjuk ezekre a kérdések-
re a választ, hiszen aki nem 
tudja, hogy a hosszú mene-
telés végén hová érkezett 
meg, az azt sem tudja, merre 
kell tovább indulnia. Nagyon 
hosszú utat tettünk meg 
azóta, hogy 125 évnyi nagy-
községi státuszt követően 
visszakapta Vámospércs a 
városi címet. Az újra várossá 
válás huszadik évfordulóján 
mi mást is kívánhatnék: bí-
zom benne, hogy hosszú – 
konkrét és szimbolikus – út 
áll előttünk. Hamarosan új 
városi piac, művelődési ház, 

jóléti park, rendezvényház 
és nagymértékű útépítés 
valósul meg a városban. Úgy 
készülünk, hogy szeptem-
berben az Égig érő paszuly 
fesztiválon és a Hajdú Por-
tya teljesítménytúrán ismét 
megbolydul a város és a kör-
nyék, hiszen Vámospércs a 
48-as számú főút gazdasági 
és kulturális ütőere. Ne fe-
lejtsük, a jó munka funda-
mentuma az egymás iránti 
tisztelet, a kitartó, kölcsönös 
bizalom, a hosszú távú gon-
dolkodás és hagyományos 
értékeink tisztelete, hit a 
helyi közösségben, és a lé-
lekkel épített közösség ere-
jében. Támogatnunk kell a 
családokat, a valódi civil ér-
tékekkel bíró, önszerveződő 
közösségeinket, védenünk 
kell teremtett világunkat, óv-
nunk környezetünket, hogy 
elmondhassuk: számunkra 
minden út Vámospércsre ve-
zet. Jubiláló városunk nevé-
ben szeretettel köszöntöm 
lakosainkat és a hozzánk ér-
kező vendégeket!

Ménes Andrea
polgármester

Összetartás és összetartozás 
Június 4-én, a nemzeti 

összetartozás napján vette 
át Szilágybagos reformá-
tus templomában Ménes 
Andrea, Vámospércs város 
polgármestere az Összetar-
tozunk Díjat. A másodíz-
ben odaítélt elismerésben 
olyan személyiségek része-
sülhetnek, akik kimagasló 
szakmai, tudományos vagy 
művészeti eredményeik 
mellett példamutató közös-
ségi munkát is végeznek, 
beleértve a díjalapító két 
közösség (Szilágybagos és 
Vámospércs) testvéri kap-
csolatának ápolását. Ünnepi 
beszédében Ménes Andrea 
kiemelte, hogy gyermek-
korától kezdve (egy ideig 
Nyírábrány határtelepülé-
sen élt vasúti tiszt szüleivel) 
fontos tapasztalat számára a 
határon túlra szakadt magya-
rok sorsának segítése. Ez az 
alapállás kísérte végig tanári 
és intézményvezetői pályá-
ját (testvériskolai kapcsola-
tokat épített ki Bagamér és 
a romániai Érsemjén diákjai 
között), településvezetői 
és megyei képviselői tevé-
kenységét pedig mind a mai 
napig meghatározza. Mun-
kálkodásának ékes bizo-
nyítéka a Vámospércset és 

Szilágybagost önkormány-
zati, intézményi és civil 
szinteken is összekötő, 2016 
óta töretlen kapocs. „Az Ösz-
szetartozunk Díj az elisme-
réseim közül a legfontosabb 
számomra, egyszersmind a 
legszemélyesebb is, hiszen 
tőletek, a barátaimtól ka-
pom, akikkel néhány évvel 
ezelőtt mertünk nagyot ál-
modni. Marina Ida-Magdol-
na korábbi és Bernáth Ist-
ván jelenlegi szilágybagosi 
polgármesterekkel nem-
csak a közös múltban, de az 
általunk is formálódó jelen-
ben is hiszünk. Ne feledjék, 
nekünk, mindannyiunknak, 
nem könnyű, és immáron 
101 éve tartó jövő adatott. 
Mindennap meg kell harcol-
nunk a jövőnk megmaradá-
sáért és a megmaradásunk 
jövőjéért. Emlékezhetnek, 
tavaly Vámospércsen a 
bagosiak csak az óriáskive-
títő segítségével lehettek 
jelen; nagyon nehéz másfél 
év áll mögöttünk a világ-
járvány miatt, mégis ma itt 
lehetünk” – fogalmazott a 
díjazott. Az útnak indító és 
óvó családi háttér mellett 
kiemelte a hajdúvárosi múlt 
örökségét, a vallási tole-
ranciát hirdető, a nemzeti 

függetlenségért síkra szálló 
Bocskai István jelentőségét. 
Beszélt az első világhábo-
rút lezáró trianoni béke-
diktátum sokkjáról, ami 
Vámospércset közvetlenül 
is érintette: a település az 
ország közepéről hirtelen a 
határsávba került, megsza-
kadtak kulturális, gazdasá-
gi és rokoni kapcsolatai az 
Érmellékkel, Partiummal – 
rokonságok szakadtak szét 
egyik pillanatról a másikra. 
A vendéglátó Bernáth Ist-
ván polgármester szerint 
„Mi ma nem azt ünnepel-
jük, hogy 101 évvel ezelőtt a 
nagyhatalmak önkényesen 
feldarabolták országunkat, 
hanem azt, hogy ennek el-
lenére, mi magyarok, egyek 
maradtunk, összetartozunk. 
Vallom, hogy minden kitün-
tetést, díjat egy kitartó és kö-
vetkezetes áldozatos, önzet-
len, csak közösségre tekintő 
munka előz meg. Köszön-
jük polgármester asszony 
ezt a munkát és gratulálunk 
az Összetartozunk Díjhoz. 
Polgármesterként én ma-
gam is mindent megteszek 
a gyümölcsöző folytatásért. 
Üdvözlöm és támogatom 
azt a javaslatot, miszerint 
az Önkormányzatok közötti 

kapcsolatot ki kell terjesz-
teni az egyházközségek és 
az iskolák közötti kapcso-
latokra. Hitében és nyelvé-
ben él igazán a nemzet.” Az 
ünnepi eseményen Komor 
Csaba vámospércsi lelkész 
hirdette Isten igéjét, akinek 
biztató szavaival előre te-
kinthetünk: „Merjük Krisz-
tust segítségül hívni, mert 
ahol Ő megjelenik, ott élet 
fakad. Minden megváltozik. 

Ráébredünk, hogy össze-
tartozunk vele és egymás-
sal is.” Lukács József nyu-
galmazott püspökhelyettes 
úr, az Összetartozunk Díj 
tavalyi díjazottja Krisztus 
példájának segítségével 
tett hitvallást: „Krisztus ta-
nítványaivá tenni minden 
népeket palást nélkül is 
lehet, Krisztus szereteté-
nek a megélésével. Ezt a 
Szeretetet keresztre lehe-

tett feszíteni, el lehetetett 
temetni, de feltámadt. Mi 
a feltámadt Szeretet által 
lehetünk együtt. A határok 
nem választanak el minket, 
ha az, aki közénk jött, sze-
retetével összeköt.” A júni-
usi negyedikei ünnepségen 
énekmondással szolgált a 
Birtalan József Református 
Énekkar, valamint fellépett 
a Szilágybagosi Baptista Fú-
vószenekar is.



Örömmel várjuk mind-
azokat, akik szeretnék meg-
ismerni Vámospércs leg-
értékesebb műemlékét, a 
református templomot, az 
új múzeumot, az attraktív 
főteret, a Kiss-Virág Cukrász-
dát, vagy éppen csak kedvet 
kapnak egy kis délutáni pö-
fögéshez a belvárosban. Jú-
lius 3-án, szombaton, a XIII. 
Vámos Települések Találko-
zóján ugyanis üzembe áll a 
városnéző kisvasút. Figyelem, 
az utazás ingyenes, kalauztól 
senkinek sem kell tartania. 
Az első járat 12 órakor indul a 
Vámosok teréről. Menetköz-
ben elhaladunk a múzeum, 
a rendelőintézet, a Sárkány-
tó (jóléti park), a református 
templom, a főtér, a városhá-

za, a művelődési ház, a Kiss-
Virág Cukrászda, a zsidó te-
mető, az óvoda és az általános 
iskola mellett. Kiszállási lehe-
tőséget biztosítunk a szellemi 
javak kedvelőinek a múzeum-
nál, az ízek szerelmeseinek a 
cukrászdánál és a lélek építő-
inek a templomnál. Ráadás-
ként a református templom 
imatermében az idén 30 éves 
Vámospércsi Művésztelep 
kamarakiállításával, a Műve-
lődési Ház és Könyvtár ideig-
lenes otthonában (Nagy utca 
4.) vámtörténeti kiállítással 
és a Vámos Települések Arc-
képcsarnokával várunk min-
den kedves utast! A kisvonat 
12 órától 20 óráig közlekedik, 
minden félórában a Vámosok 
terétől indul az új kör!

Városnéző kisvonattal 
roboghatunk!

Vámospércs Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
idén is települési elismerések 
formájában mond köszönetet 
azoknak a jeles személyiségek-
nek, akik példaértékű és áldo-
zatos munkájukkal, művészeti, 
tudományos és sportteljesítmé-
nyükkel városunk hírnevét erő-
sítik, a helyi közösséget építik. 
Az elismerések átadására 2021. 
július 2-án, pénteken, 15 órától 
kerül sor a református temp-
lomban (Nagy utca 2.).

Vámospércs Városért Kitün-
tető Díjban részesül Huszti 
János nyugalmazott alpolgár-
mester, képviselő, őstermelő, 
aki 1951-ben született Újlétán, 
1952-től pedig Vámospércsen 
él. Általános iskolai tanulmá-
nyait a helyi általános iskolá-
ban végezte, majd szakmunkás 
képzőbe jelentkezett: kőműves 
lett, 1968-ban sikeres szakmun-
kásvizsgát tett. 1973-ban a Halá-
pi Erdészetnél helyezkedett el 
gépkocsivezetőként. Ugyaneb-
ben az évben házasságot kötött 
Erdei Margittal, 1974-ben fiú-
gyermekük született. 1983-ban 
új munkahelye lett: a Debreceni 
Cipőgyárban kőműves karban-
tartóként helyezkedett el a ci-
pőgyár 1993-as megszűnéséig. 
Ezután profilt váltott, szinte 
mindent egy lapra tett fel, me-
zőgazdasági őstermelőként kez-
dett el tevékenykedni. 2006-ban 
közéleti pályára lépett, ebben 
az évben első ízben választották 
a képviselő-testület tagjai közé. 
A munkáját jól és igényesen vé-
gezte, 2010-ben rengeteg voksot 
kapva ismét a testület tagjává 
választották, 2010. októberétől 
alpolgármesteri felkérésben ré-
szesült. Képviselői tagságát és 
alpolgármesteri címét a 2014-es 
választások után is megőrizte. 
Szeretettel és hálával köszönjük 
meg Alpolgármester Úr közös-
ségünkért tett fáradozásait!

Vámospércs Oktatásügyé-
ért Díjban részesül Jankovics 
Magdolna tanítónő, munka-
közösség-vezető, aki 1963-ban 
született Debrecenben. Az álta-
lános iskolát Nyírmártonfalván 
végezte, majd az akkori KLTE 
Gyakorló Gimnáziuma német 
tagozatán folytathatta. Feledhe-
tetlen tanárai voltak, akik szak-

maiságuk mellett emberséget 
is közvetítettek a diákjaik szá-
mára. A gimnáziumi évek alatt 
fogalmazódott meg benne elő-
ször, hogy a pedagógus pályát 
válassza élethivatásul. 1981-ben 
sikeresen leérettségizett. Ekkor 
már nem volt kérdéses számára, 
hogy a 6-10 éves gyerekek ne-
velésével, oktatásával szeretne 
foglalkozni. Az akkori Debrece-
ni Tanítóképző Főiskola nappa-
li tagozatára nyert felvételt még 
ugyanebben az évben. Alapos 
szakmai, módszertani felkészí-
tés után 1984-ben vehette át a 
tanítói diplomáját. Ettől az év-
től dolgozik a vámospércsi Ál-
talános Iskolában, közel 15 évig 
munkaközösség-vezetőként, 
az elmúlt két tanév kivételével 
valamennyit osztályfőnökként. 
Idén a 12. osztályát engedte 
útjára. Hiszi és vallja, hogy pá-
ratlan élmény megélni, amikor 
az ősszel még óvodából érkező 
lurkók tanév végén már a ked-
venc mesekönyvüket olvassák, 
és az anyák napi meghívót saját 
maguk írják. 

Vámospércs Oktatásügyéért 
Díjban részesül Hamecz Sán-
dor járművezető-oktató, gaz-
dálkodó, korábbi önkormány-
zati képviselő, aki 1956-ban 
született Debrecenben föld-
műves család gyermekeként. 
Gyermekkorát Vámospércsen 
töltötte, az általános iskolát is 
itt végezte el. 1973-ban végzett 
a debreceni 109. számú Ipari 
Szakmunkásképző Intézetben 
gépszerelő lakatosként, majd 
gyakorlati képzőhelyén, a Me-
zőgépnél helyezkedett el. Még 
ebben az évben beiratkozott 
a Mechwart András Gépipari 
Szakközépiskolába, két év múl-
va sikeres érettségi vizsgát tett, 
gépészeti képesítést szerzett. 
Ezek után a Mezőgépnél diszpé-
cserként, majd termelőszerve-
ző programozóként dolgozott. 
Pár év múlva pályát módosított, 
az MHSZ-hez került, mint kiren-
deltség vezető és vezetéstechni-
kai oktató. 1991-ben, több más 
kollégával együtt az önálló utat 
választotta, magánoktatóként, 
vállalkozóként folytatta tevé-
kenységét. Két és fél cikluson 
keresztül a vámospércsi kép-
viselő-testület tagjaként is mű-

ködött. Az oktatói és közéleti 
ambíciói kiegészültek a gazdál-
kodás vágyával. 1993-ban meg-
vásárolt egy lepusztult TSZ ma-
jort mintegy 75 hektár földdel, 
marha- és libatartással, valamint 
földműveléssel foglalkozott. Há-
rom gyermek édesapja, és im-
máron háromszoros nagyapa is.

Vámospércs Sportjáért Díj-
ban Komádi István rendőr, 
labdarúgó utánpótlás edző ré-
szesül, aki 1987-ben született 
Vámospércsen. A labdarúgással 
már egészen pici korában meg-
ismerkedett, általános iskolában 
az akkori kispályás focicsapat-
nak, illetve a vámospércsi ser-
dülő csapatnak is a tagja volt. 
Középiskolai tanulmányait a 
Brassai Sámuel Gimnázium és 
Műszaki Szakközépiskolában 
folytatta, ahol 2006-ban sikere-
sen leérettségizett, majd 2 év 
technikumot követően közle-
kedés-üzemviteli, szállítmányo-
zási technikusi bizonyítványt 
szerezett. 18 éves korában beke-
rült az Oláh Sándor vezette fel-
nőtt csapat keretébe is. Hama-
rosan felvételt nyert a Miskolci 
Rendészeti Szakközépiskolába, 
majd ezt követően, 2010-ben a 
Nyírábrányi Határrendészeti 
Kirendeltségre került törzs-
őrmesteri rangban. 2014-ben 
a Vámospércsi U18-as csapat 
edzőjévé, majd az ifjúsági csa-
pat edzőjévé nevezték ki, köz-
ben – a Dunakeszi Rendőrségi 
Oktatási és Kiképzőközpont 
tanfolyamát elvégezve – ku-
tyás rendőrré képezte magát. 
Célja, hogy minél több, tehet-
séges labdarúgót neveljen ki 
Vámospércsnek és a futball 
világának, és minél több fiatalt 
készítsen fel az életre. Komádi 
István két kisgyermek büszke 
édesapja.

Vámospércs Közszolgála-
táért Díjban Bökönyi Zsolt 
közgazdász, adótanácsadó ré-
szesül, aki 1978-ban született 
Debrecenben. A cívisvárosi 
Bethlen Gábor Közgazdasági 
Szakközépiskolában érettségi-
zett, ezt követően mérlegképes 
könyvelői végzettséget szerzett 
vállalkozási, majd államháztar-
tási szakon. A középfokú tanul-
mányai után – munka mellett 
– a Nyíregyházi Főiskolán köz-

igazgatási szakon közgazdász 
diplomát szerzett, később adó-
tanácsadói képesítéssel is bő-
vítette szakmai végzettségeit. A 
közszolgálati pályafutását köny-
velőként az egyik debreceni 
szociális intézményben kezdte, 
majd 2006-ban a Debreceni Pol-
gármesteri Hivatalnál pénzügyi-
számviteli csoportvezető kine-
vezést kapott. A Vámospércsi 
Önkormányzatnál 2011-ben – a 
magyar önkormányzati rend-
szer financiális mélypontjának 
időszakában – kezdte meg mun-
káját, mint Adó-és Költségve-
tési Irodavezető. 2015 és 2017 
között a debreceni Csokonai 
Színház gazdasági vezetőjeként 
tevékenykedett, 2018-tól újra 
a Vámospércsi Önkormányzat 
Adó-és Költségvetési Irodájának 
vezetője. Feleségével, Adéllal 
2010-ben kötöttek házasságot, 
két gyermek büszke édesapja. 

Vámospércs Kiemelkedő 
Vállalkozója Díjban Gaál Lász-
ló üzletember, gépészmérnök 
részesül, aki 1953-ban született 
Nyírábrányban. 1975-ben szer-
zett gépész diplomát. 1979-ben 
házasságot kötött Sziklás Johan-
na zenetanárral, László nevű 
gyermekük 1982-ben született. 
Abban az időben Magyarorszá-
gon nem lehetett vállalkozni, 
ezért alkalmazottként helyez-
kedett el. Amikor lehetősége 
nyílt, már a szocializmus utolsó 
éveiben, vállalkozni kezdett. 
1993-ban találkozott a hálózatos 
értékesítéssel, amibe azonnal 
beleszeretett, és rövid idő alatt, 
rengeteg befektetett munkával, 
több ezer fős nemzetközi csa-
patot irányított. Két amerikai 
tulajdonú hálózatban dolgozott, 
melyek táplálék-kiegészítőt 
forgalmaztak, mindkettőben a 
magyarországi terjesztők közül 
a legmagasabb rangot érte el. 
Terjesztőként belelátott a cégek 
magyarországi és nemzetközi 
terjeszkedésébe, látta a hibá-
kat és úgy döntött, hogy egy 
terjesztőbarátabb MLM vállal-
kozást hoz létre minimalizálva 
a követelményeket és maxima-
lizálva a kifizetéseket. 2004-
ben így született meg a Flavon 
termékcsalád, amelynek most 
kb. 400.000 regisztrált tagja van, 
és amely Magyarországon, Len-

gyelországban és Bulgáriában 
jelentős szereplője az étrend-ki-
egészítős piacnak. Gaál László 
számára az igazi sikert a magyar 
föld termékei hozták meg. Az 
a sötét színű bogyós gyümöl-
csökre alapozott termékcsalád, 
amely saját receptúrája alapján 
2006-óta a cég saját gyárában, 
Vámospércsen készül, és amit 
ma már több mint 30 országban 
fogyasztanak. A Flavon Cégcso-
port fennállása óta rengeteg 
hazai és nemzetközi elismerést 
vehetett már át termékeinek, 
üzleti modelljének és vállalati 
működésének sikerességéért. A 
cég mind a mai napig megőriz-
te családi jellegét is.

Vámospércs Közművelő-
déséért Díjban Nagyné Kiss 
Melinda tanítónő, etnográfus, 
néptáncoktató részesül, aki 
1979-ben született Debrecen-
ben. Tanulmányait a helyi Bá-
nyai Júlia Általános Iskola ének-
zene tagozatán, majd az Ady 
Endre Gimnázium ének- zene 
tagozatán folytatta. 2001-ben 
a Kölcsey Ferenc Református 
Tanítóképző Főiskolán szerez-
te meg általános iskolai tanító/
kántor szakos, ének-zene mű-
veltségi területű diplomáját, 
majd 2007-ben a Debreceni 
Egyetem néprajz szakán vég-
zett. A tanítói diploma megszer-
zését követően a Debreceni Ka-
rácsony Sándor Általános Iskola 
Tagintézményében, Halápon 
kezdett el tanítani, majd az 
anyaiskolában helyezkedett 
el. Ifjúkora óta a népi kultúra 
híve, néptáncoktatói képesítést 
szerzett, aktív tagja volt a Hajdú 
Néptáncegyüttesnek, „misszi-
ónak” tekinti a zenei nevelést, 
hegedűn, citerán, furulyán és 
orgonán is játszik. 2010-ben 
alapította meg néhány lelkes, 
elkötelezett fiatal társaságában 
a vámospércsi Bíborkadarka 
néptánccsoportot, amelynek 
azóta is vezetője. 2004-ben kö-
tött házasságot Nagy Istvánnal, 
két gyermek büszke édesanyja.

Vámospércs Egészségügyé-
ért Díjban Dr. Hovánszki 
Dóra gyógyszerész, vegyész 
részesül, aki 1976-ban született 
Sárospatakon. Gyermekéveit a 
Bodrog-parti Athénban töltöt-
te, itt végezte az általános- és 

középiskolát is. Érettségi után 
került Debrecenbe, első diplo-
máját a Debreceni Egyetem Ter-
mészettudományi Karán sze-
rezte, mint okleveles vegyész. 
Pályája kezdetén a Debreceni 
Egyetemen dolgozott, majd 
második diplomaként okleve-
les gyógyszerész végzettséget 
szerzett. Azóta folyamatosan 
gyógyszertárban dolgozik, köz-
ben két szakvizsgát is letett. 
Férjével 2017-ben új tulajdo-
nosként átvették a vámospércsi 
Pajzs Gyógyszertárat. Kezdettől 
fogva terveik között szerepelt 
egy modern, jól felszerelt, a te-
lepüléshez méltó gyógyszertár 
létrehozása. Szándékukat egy 
új épületben, a város központ-
jában valósították meg. Fő célja 
továbbra is a lehető legmaga-
sabb színvonalú gyógyszerellá-
tás biztosítása Vámospércsen. 
Két gyermek büszke édesanyja.

Vámospércs Reménysége 
Díjban Vórincsák Vivien 
Evelin karatéka részesül, aki 
2008. március 10-én született 
Debrecenben. Születésétől fog-
va Vámospércsen él szüleivel 
együtt, akik mindig mindenben 
támogatják és mellette állnak. 
Evelin reneszánsz személyiség, 
aki sok mindenbe belekóstolt 
már óvodás évei alatt is: járt ba-
lettra, angol órákra, kézműves 
szakkörre, rendszeresen hord-
ták úszni és lehetőség szerint lo-
vagolni a közeli lovardába. Isko-
lai tanulmányait a Vámospércsi 
Mátyás Király Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskolába 
kezdte kitűnő eredménnyel. Az 
iskolával egyidőben kezdte el 
a shinkyokushin karatét. Szin-
te minden hazai és külföldön 
megrendezett versenyen, amin 
elindult, dobogóra állhatott. 
Többször nyert magyar bajnok-
ságot, Diákolimpiákat, területi 
versenyeket, dobogós lett a 
Lengyelországban megren-
dezett nemzetközi Carpathia 
kupán. Jelenleg 2 kyo azaz bar-
na öves, ami reményei szerint 
csak egy állomás a mester fo-
kig. Nagy álma, hogy a magyar 
shinkyokushin karate váloga-
tott tagjaként kijuthasson az 
Európa-bajnokságra. 2020-ban 
elnyerte a „Magyarország jó ta-
nulója, jó sportolója” címet.

Általuk híres e föld!

A XIII. Vámos Települések Találkozója programjai

Július 2. péntek
15:00 Kitüntető díjak átadása

Helyszín: Református templom és imaterem
20:30 Egy vérből valók vagyunk – a Nemzeti Lovas Színház előadása

Helyszín: a Városi Sportpálya 

Július 3. szombat 
9:00 – 10:30 Vámszedés a középkori árumegállító és vámszedő jog emlékére

Helyszín: a Sárkány-tónál (Jóléti park)
Közreműködik a Törköly zenekar   

10:30 Zenés, zászlós felvonulás a Városi Sportpályára 
Zenél: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzügyőr Zenekara

10:45 Tiszteletadás, megemlékezés a Vámos Települések Emlékművénél
 „A kő marad” – A szövetség jelképes megerősítése

11:00 A Vámos Települések Találkozójának ünnepélyes megnyitása 
A rendezvény fővédnöke: Bakai Kristóf Péter pénzügyőr ezredes, szakfőigazgató, Tasó László or-
szággyűlési képviselő

12:30 Ebédszünet: „Jó ebédhez szól a nóta” – Tordai György és zenekara
15:00A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzügyőr Zenekarának műsora
16:00 Önvédelmi NAV bemutató
17:00 Nagy Feró koncert
18:00 Extrém sportbemutató 
19:00 Kovács Kati koncert
21:00 Hooligans koncert
22:45 Tűzijáték
23:00 A Nyughatatlan koncert

Július 4. vasárnap
10:00 Istentisztelet a református templomban

Kiegészítő programok és kísérő rendezvények a Vámos Települések Találkozója során:
városnéző kisvasút, vámtörténeti és képzőművészeti kiállítás, Vámos Kupa Labdarúgó Bajnokság, 
Utazó vidámpark, Kirakodóvásár



Vámospércsi Hírek: Mikor 
alakult meg a Vámos Települé-
sek Szövetsége? Mesélne, kérem, 
a kezdetekről? Az alapítás ötle-
téről, koncepciójáról? Melyek 
voltak az alapító tagok, hogyan 
történt a szövetségkötés?

Hám László: 2007 elején 
fogalmazódott meg bennem az 
ötlet, hogy jó volna összehozni 
a „vámos” névelemet tartalmazó 
településeket egy közös plat-
formra. 1995-ben volt már egy 
próbálkozásunk a vámosgyörki 
önkormányzattal, és akkor 
Vámosújfalu és Vámosoroszi 
kapcsolódott hozzánk. Voltak 
közös találkozók és meghívások 
egymás rendezvényeire. 2007 
elején azonban az járt a fejem-
ben, hogy sokkal többen va-
gyunk, mi, „vámosok”, a Kárpát-
medencében. Összegyűjtöttem 
a települések elérhetőségeit, 
polgármestereik telefonszáma-
it. Egy januári napon, kora dél-
után, Budapesten várakoztam 
az autómban. Kellemes, napsü-
tötte, kissé hideg délután volt. 
Ráértem, és sorra hívogattam 
a magyar polgármestereket. 
Legnagyobb meglepetésemre 
mindenki felvette a telefont és 
támogatóan nyilatkozott az öt-
lettel kapcsolatban. Örömmel 
fogadták a kezdeményezést. 
Drága feleségem azt tanácsolta, 
hogy kedves ismerősét, a Vám, 
Jövedéki és Adóügyi Szolgál-
tatók Szövetsége főtitkárát is 
tájékoztassuk. Kedves ismerő-
se, most már barátunk, Bók Mi-
hály úr is lelkesülve fogadta az 
ötletet. Miskolcon voltunk egy 
étteremben, amikor felhívtam. 
„Várj, mindjárt visszahívlak”, 
mondta. Folytattuk az üzleti 
ebédet. Még az utolsó falatokat 
sem nyeltük le és már csöngött 
a telefon. Az ötletünk az volt 
ugyanis, hogy a megalakítandó 

egyesület, társaság, szövetség 
támogatója a Vám- és Pénzügy-
őrség legyen. Misi felhívta Nagy 
Jánost, a VPOP parancsnokát, 
vezérőrnagyát, aki első szóra 
boldogan fogadta az ötletet. 
Mindjárt meg is invitálta az 
érintett polgármestereket egy 
ismerkedő találkozóra Buda-
pestre, a Mátyás utcai vámosok 
klubjába. Nagyon érdekes volt, 
amikor a korábban még soha 
egymással nem beszélt telepü-
lésvezetők először találkoztak. 
Szervusz, mondtuk és megölel-
tük egymást, mint akiket már 
régóta összeköt valami közös. 
Azóta fogalmazok mindig úgy, 
hogy „kedves rokonok”. Az első 
találkozónkat Vámosgyörkön 
tartottuk az alábbi települések 
részvételével: Vámosmikola, 
Vámosszabadi, Vámoscsalád, 
Nemesvámos, Sajóvámos, 
Vamosújfalu, Vámospércs, 
Vámosatya, Vámosoroszi, vala-
mint Vámosgyörk. Megfigye-
lőként köszönthettük Szlová-
kiából Vámosbalog, Vámos, 
Felsővámos, Vámoslucska, 
Vámosladány településeket, 
Romániából pedig Vámoslázat 
és Vámosgálfalvát. Itt és ek-
kor alapítottuk meg a Vámos 
Települések Szövetségét, és 
nyomban elhatároztuk, hogy 
szövetségünket nemzetközivé 
bővítjük. Mindez a 2008-ban -a 
Nemesvámosi 2.találkozónk al-
kalmával meg is történt.

Vámospércsi Hírek: Mik a 
VTSZ fő céljai és tevékenységei? 
Hogyan tud közös platformot 
teremteni nemcsak különbö-
ző megyék, hanem országok 
vámos kötődésű települései 
között? 

Hám László: Szövetségün-
ket a közös múlt, a hagyomá-
nyok, valamint a kulturális- és 
sportrendezvények tartják ösz-

sze. Minden településünk a tör-
ténelem folyamán valamilyen 
vámot szedett, vagyis vámos 
tevékenységet folytatott, mai 
határon innen és túl, a Kár-
pát-medencében. Ez a legfőbb 
ragasztóerő, ami a mai vámos 
tevékenységet hivatalból végző 
vámosok között és a települése-
ink között létezik. 

Vámospércsi Hírek: Me-
lyek a VTSZ fő eseményei egy 
adott naptári évben? Van kife-
jezetten olyan program, ami a 
vámosok történelmi hagyomá-
nyait ápolja, érzékenyíti?

Hám László: Megalakulá-
sunktól kezdve olyan rendezvé-
nyekben gondolkodunk, ame-
lyek szervesen kapcsolódnak az 
alapgondolathoz. Február végén 
tartjuk az éves közgyűlésünket 
Hévízen a NAV egészségházá-
ban. Meghatározzuk és elfogad-
juk az éves tervet, valamint az 
előző év pénzügyi beszámoló-
ját. Felvázoljuk a rendezvénye-
inkhez rendelkezésre álló anya-
gi javakat. Május folyamán az 
általános iskolák részére, a NAV 
KEKI hathatós támogatásával, 
olyan vetélkedőket szervezünk, 
amelyek a vámolás tevékenysé-
gével és az adózás történetével 
foglalkoznak, sport- és ügyessé-
gi játékokkal kiegészülve. A NAV 
munkatársai által összeállított is-
meretanyagok elsajátítása segít 
abban, hogy a felnövekvő gene-
ráció minden esetben jogköve-
tő magatartást mutasson. Mára 
több olyan „gyerekünk” dolgo-
zik a hatósági oldalon, akik ezen 
vetélkedők alapján döntöttek 
arról, hogy e nagymúltú testület 
tagjai szeretnének lenni. A nyár 
folyamán szoktuk megrendezni 
nemzetközi találkozóinkat. Idén 
ennek a reprezentatív esemény-
nek Vámospércs ad otthont. Az 
ősz folyamán, általában október 

első hetének végén, rendezzük 
a híres vámosgyörki zenepeda-
gógusról, Virág Jánosról elne-
vezett kórustalálkozót, vers- és 
mesemondó versenyt.

Vámospércsi Hírek: Mi-
lyen kapcsolatban áll a VTSZ és 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal?

Hám László: Kapcsolatunk 
a kezdetektől fogva kitűnő. 
A NAV vezetői és munkatár-
sai minden esetben támogat-
ták szövetségünk tevékenysé-
gét, ezért van lehetőségünk 
arra is, hogy az évenkénti köz-
gyűlésünket a csodálatos hé-
vízi környezetben tartsuk, a 
gyerekvetélkedők pedig a pazar 
helyszínnel bíró római parton 
kerülhessenek megrendezésre; 
a méltán világhírű Pénzügyőr 
Zenekar rendszeres résztvevője 
a nemzetközi találkozóinknak. 
Néhány település 3 fős csapata 
évek óta rész vehet a NAV/IPA 
által szervezett nyári táborozá-
sokon. Ekként visszük tovább 
az együttműködést, az egymást 
segíteni akaró közös erőfeszí-
tést a gyakorlatban. Hiszen iga-
zából ez a VTSZ alapelve: segíts, 
ha tudsz, ápold a hagyományo-
kat, add át az ismereteidet úgy, 
hogy mindig becsüld a másikat. 
Nagyon fontos, hogy kapcsola-
taink működőképessége főtit-
kárunk, Bók Mihály úr lelkes 
és csupaszív tevékenységének 
köszönhető. Neki köszönhető 
az is, hogy a Vám, Jövedéki és 
Adóügyi Szolgáltatók Szövetsé-
ge tagvállalatai komoly támoga-
tásban részesítik szövetségün-
ket és rendezvényeinket.

Vámospércsi Hírek: Ta-
valy elmaradt a pandémia 
miatt a nyári találkozó, amit 
városunk rendezett volna meg. 
Idén szerencsére újrázhatunk, 
sőt, vámospércsi szempontból 
a 2021-es év még különlegesebb 

is, hiszen most ünnepeljük a te-
lepülés újra várossá válásának 
huszadik évfordulóját. A VTSZ 
tevékenységét hogyan befolyá-
solt a világjárvány? Milyen új 
terveik, ötleteik vannak a jövőt 
illetően?

Hám László: Sajnos a 
pandémia mindenki számára 
nagyon kedvezőtlen fejleménye-
ket hozott. Minden településen 
jelen volt a járvány. Hála Isten-
nek, közöttünk nem tudott oly 
mértékben aratni, mint máshol. 
Az anyaországi és határon túli te-
lepüléseinken szerencsére csak 
kis mértékben éreztük hatását. A 
kapcsolatokat főleg telefonon él-
tük, de főtitkárunk, Bók Mihály 
a járvány időtartama alatt majd 
minden települést meglátoga-
tott, és példáját adta annak, hogy 
hogyan kell egymásra vigyázni a 
veszélyhelyzet alatt. A harmadik 
hullám lecsengése bizakodást ad 
terveink megvalósítására. Így jö-
het létre a vámospércsi találkozó 
is, amit eredetileg 2020-ban tar-
tottunk volna. Szeretném meg-
köszönni Ménes Andrea polgár-
mesternek azt a szívós kitartást 
és elkötelezettségét, amit e ren-
dezvény magtartásáért kifejtett. 

Ekként közösen ünnepelhetjük 
a nemzetközi találkozónkat és 
Vámospércs várossá válásának 
20. évfordulóját. Meg kell említe-
nem, hogy 2020 nyarán egy sok 
éve Magyarországon élő indiai 
vállalkozó nagy mennyiségű ru-
haadományt ajánlott fel, amelyet 
településeink saját gépjárműve-
ikkel és munkatársaikkal Buda-
pestről szállítottak el egyeztetett 
időpontban. A határon túli te-
lepülések is eljöttek. Ott baráti 
beszélgetésekre került sor, főleg 
a polgármesterek és közvetlen 
munkatársaik között. A 2021-es 
Virág János találkozó megtartása 
sajnos még mindig kérdéses a 
veszélyhelyzet fennállása miatt. 
Reményeink szerint, a veszély-
helyzet feloldása után szövetsé-
günk ismét a régi kerékvágásban 
folytathatja gyümölcsöző együtt-
működését a településekkel és a 
szövetséget támogató Nemzeti 
Adó- és Vámhivatallal. Hiszem 
azt, hogy a VTSZ az elmúlt évek 
során valódi civil stratégiai part-
ner lett, igyekszünk minden 
fronton támogatni a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal korántsem 
könnyű munkáját. Isten áldja a 
vámosokat és a vámosiakat!

„Szervusz, mondtuk és megöleltük egymást, mint akiket már régóta összeköt valami közös”
Beszélgetés Hám Lászlóval, a Vámos Települések Szövetsége elnökével

Rövid településportrékban 
mutatjuk be olvasóinknak azo-
kat a VTSZ településeket, ame-
lyek delegációval tisztelik meg 
a Vámospércsen megrendezés-
re kerülő XIII. Vámos Települé-
sek Találkozóját. 

Felsővámos község Szlová-
kiában, a Nagyszombati kerü-
letben, a Dunaszerdahelyi já-
rásban, a Kis-Duna jobb partján 
fekszik. A falu neve már az 1268-
as pápai tizedjegyzékben felbuk-
kan „Wamus” néven, 1406-ban 
„Wamosfalw”-ként, 1421-ben 
„Wykyrth”-ként, „Wamusfalw”-
ként, 1773-ban Vámosfaluként 
rögzítik. A település a középkor-
ban vámszedőhely volt. 1553-
ban Serédy Gáspár 4, Mérey Mi-
hály 3 portával birtokos a falu-
ban. 1683. február 23-án a török 
rajtaütött a településen, kirabol-
ta, felégette és 104 helyi lakost, 
akik nem tudtak időben elme-
nekülni fogságba hurcolt. A 17. 
század végén a Pálffy család bir-
toka lett. Mai, Nepumuki Szent 
János oltalma alatt álló római 
katolikus templomát a régi he-
lyén 1775-ben építették barokk 
stílusban, a 19. században klasz-
szicista stílusban átalakították. 
Főoltára a védőszent szobrával 
1746-ból való. Felsővámost 1960-
ban a szomszédos Vásárút köz-
séggel egyesítették Trhové Mýto 
néven, 1990 óta újra külön köz-
ségek.

Nemesvámos köz-
ség Veszprém megyében, a 
megyeszékhelytől mindösz-
szesen 6 kilométerre fekszik, 
gyönyörű természeti környe-
zetben a Balaton-felvidéken. A 
község legértékesebb történeti 
emléke a magyar honfoglalás 
(895–900) előtti korszakokból 
a Balácán fennmaradt hatalmas 
kiterjedésű római kori (1–4. szá-
zadi) villagazdaság. Árpád-kor-
ban (1000–1301) a település a 
király és királyné szolgálatában 
álló szabadok lakóhelye volt, 
akik a 14–15. században a neme-
si osztály tagjaivá váltak. Királyi 
adót nem fizettek, de háború 
esetén – ha külső támadás érte 
az országot – saját költségükön 
kellett katonáskodniuk. Veszp-
rém elfoglalását követően a tö-

rök birodalom határvidékévé 
vált, majd a 17. század folyamán 
tiszta református falu lett. 1848 
után a község földműveléssel, ál-
lattenyésztéssel (szarvasmarha, 
sertés, juh), erdőgazdálkodással 
és a balatoni hegyhátakon szőlő-
műveléssel foglalkozó agrárte-
lepülésként működött egészen 
a szocializmusig. Nevezetessé-
gei közé tartozik a református 
templom (1740) és a római kato-
likus templom (1886), Savanyú 
Jóska bakonyi betyár idejében 
fénykorát élő Betyárcsárda.

Somogyvámos a Balaton-
tól délre a Fonyód és Kapos-
vár közötti úton található. A 
települést dombok veszik kö-
rül, amelyeken rétek és ösvé-
nyekkel szabdalt kisebb erdők 
váltják egymást. A község tör-
ténete az avar időkbe nyúlik 
vissza (a településen avar te-
mető nyomaira is bukkantak a 
régészek). Az 1575-ös adólajst-
rom Vámosfalva néven jegyezte 
fel az utókornak, az elnevezés 
arra utal, hogy a település a kö-
zépkorban vámszedőhely lehe-
tett. A község 1856-ban Kund 
Vincze birtoka volt és a családé 
maradt a 20. század elején is. 
Somogyvámos legértékesebb 
műemléke a falu határában álló 
kora gótikus Pusztatemplom, 
ami egykor a pannonhalmi 
Szent Márton-hegyi apátság kö-
telékébe tartozott. Évente 25-30 
ezer látogatót vonz a község kül-
területén létesült Krisna-völgy 
Indiai Kulturális Központ és 
Biofarm. A 260 hektár területű 
biofarm és központ azzal a cél-
lal létesült 1993-ban,[1] hogy 
az embereket hozzásegítse a 
védikus kultúra értékeinek, va-
lamint a természetes életmód-
nak a megismeréséhez. Temp-
lom, biofarm, védikus iskola, 
tavak és ligetek is találhatóak itt, 
a völgyben több száz növény- és 
madárfaj él.

Vámos község Szlovákiá-
ban, a Besztercebányai kerület-
ben, a Breznóbányai járásban. 
A falu a 15. században a liptói 
úti vámhely mellett keletke-
zett Breznóbánya hűbéres te-
lepüléseként- 1696-ban „Mito”, 
1786-ban „Mitó” alakban emlí-

tik. A 17. századig lakói nemes-
fémet és vasércet bányásztak, 
szenet égettek, később mező-
gazdasággal, állattenyésztéssel, 
fakitermeléssel, kohászattal 
foglalkoztak. 1828-ban 90 há-
zában 678 lakos élt. A 19. és 20. 
században a Breznóbánya kör-
nyéki vasüzemekben, fűrészte-
lepeken dolgoztak munkásként 
és fuvarosként. A nők közül so-
kan foglalkoztak vászonszövés-
sel, csipkeveréssel. A második 
világháború után a falu gyors 
fejlődésnek indult. A családi 
házak nagy többségét felújí-
tották, iskola, tűzoltó szerház, 
két szálloda, 8 panzió épült. 
Nevezetességei közé tartozik 
az 1828-ban készült evangéli-
kus, a Szent Máté tiszteletére 
1840-ben épült római katolikus 
templom, valamint a 19. századi 
gerendás faházak és a népi ko-
vácsműhely. Vámoson született 
1929-ben Božena Bobáková szlo-
vák írónő.

Vámosbalog község Szlo-
vákiában, a Besztercebányai ke-
rület Rimaszombati járásában. 
Alsó- és Felsőbalog egyesítésé-
vel jött létre. A régészeti leletek 
tanúsága szerint a község terü-
letén a bronzkorban a pilinyi 
kultúra, majd a hallstatti kultú-
ra települése állt. A falut 1331-
ben „Balog” néven említik 
először, 1347-ben a vár tartozé-
kaként vámszedőhely volt. A Ba-
log-folyó völgyébe települt köz-
ségben a Balog nemzetség a 13. 
században épített várat. 1608-
ban végvár lett, majd Széchy Má-
ria hozományaként Wesselényi 
Ferenc birtoka. A vár a kuruc 
harcokban, 1677-ben pusztult 
el. Helyette a Koháryak 1720 kö-
rül építettek kastélyt, melynek 
parkjában láthatók a vár romjai. 
Alsó- és Felsőbalogot 1943-ban 
egyesítették. Lakói a háború 
után a mezőgazdaság mellett 
építőipari és erdei munkákkal 
foglalkoztak. A falu fő neveze-
tessége az 1720 körül épült, a 
19. században klasszicista stílus-
ban átalakított  Koháry-kastély. 
A településen született 1610-
ben Széchy Mária, Wesselényi 
Ferenc felesége. Róla írt „Mars-
sal társalkodó Murányi Vénusz” 
címmel verses elbeszélést a ma-

gyar barokk költészet kimagas-
ló alkotója, Gyöngyösi István, 
aki egy ideig a vámosbalogi vár 
kapitányaként tevékenykedett.

Vámosfalva község Szlo-
vákiában, a Besztercebányai 
kerületben, a Losonci járásban 
található. A régészeti leletek 
tanúsága szerint területén már 
a korai bronzkorban is éltek 
emberek, majd a 7. és 8. század-
ban avar, illetve szláv település 
állhatott e helyen. A mai telepü-
lés a 14. században keletkezett 
a divényi váruradalom terüle-
tén. Első írásos említése 1393-
ból származik „Wamuslehutaya” 
alakban, már ekkor vám-
szedőhely volt. 1467-ben 
„Wamosfalva” néven említik. A 
feltárások szerint a falunak leg-
később a 14. század elején már 
volt temploma, melyet Szent 
Anna tiszteletére szenteltek 
fel. A 15. században a husziták 
védelmi célokra alakították át, 
várfalat kapott. A 16. században 
a templom az evangélikusoké 
lett. Késő barokk haranglába a 
19. század elején épült. A 17. szá-
zadban malom és fűrésztelep, 
a 18. században sörfőzde mű-
ködött a községben. A 18.–19. 
században postaállomással is 
rendelkezett. 1821. május 8-án 
az egész falu leégett. 

Vámosgálfalva Románi-
ában Maros megyében, a Kis-
Küküllő bal partján fekszik 
a Bede-patak völgyében. Az első 
írásos forrás, mely konkrét em-
lítést tesz róla, a XIV. századból 
származik. Már akkor hat temp-
lommal rendelkező falut egy 
tűzvész rombolta le. A XVIII. 
században készített oltárát so-
kan megcsodálták. A nagy befo-
lyással rendelkező Petrichevich 
család egyik kiemelkedő tagja, 
Petrichevich Horváth Dániel itt 
építtette meg az 1700-as évek-
ben kastélyát. Az 1848-1849-es 
szabadságharc egyik jelentős 
csatája zajlott itt, amikor Bem 
honvéd seregei visszavonulásra 
kényszerítették a Puchner által 
vezetett császári csapatokat. Az 
1910-es összeírások alapján a la-
kosság nagy része magyar, jelen-
tős román kisebbséggel. 1992-es 
népszámlálási adatok ennél kis-

sé árnyaltabb képet mutattak, 
a domináns számú magyarság 
mellett ugyanis élt itt román, ci-
gány és német nemzetiségű is. 
Felekezeti szempontból legtöb-
ben reformátusnak vallották 
magukat. Vámosgálfalva nevet 
a 19. században kapta, amikor 
az akkori földbirtokos, a köz-
tiszteletnek örvendő Dániel 
Elemér fahídat építtetett a Kis-
Küküllőn át. Mivel a fahíd a Dá-
niel család magántulajdonát ké-
pezte, hídvámot szedtek azoktól 
az idegenektől, akik át akartak 
menni. A református templom 
büszkesége az 1496-ból szárma-
zó Nagyharang, az 1677-ből szár-
mazó Kisharang, és az 1775-ben 
készített szószék.

Vámosgyörk Heves megye 
Gyöngyösi járásában, Heves 
és Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyék határán fekvő község, 
vasúti csomópont. A település 
környéke a régészeti leletek 
tanúsága szerint az őskor óta 
lakott. A honfoglalás után feje-
delmi birtok volt, majd az Aba 
nemzetség szállásterületéhez 
tartozott. A községet 1273-
ban Jurk alakban említette elő-
ször oklevél. 1446-ban Wamos 
Gyewrk néven írták, tehát ek-
kor már vámszedőhely is volt. 
A török hódoltság idején a falu 
a hatvani szandzsákba tarto-
zott. 1669-től, a folyamatos had-
járatok miatt a település lakat-
lanná vált, és csak a Rákóczi-sza-
badságharc után települt újra. A 
települést döntő többségében 
római katolikus vallású embe-
rek lakják, Mindenszentek plé-
bániatemploma fontos vallási 
központ. A település látványos-
ságai közé tartozik a Visontai 
Kovách János által 1852-ben épí-
tett kastély. 

Vámoslucska község Szlo-
vákiában, a Kassai kerü-
let Nagymihályi járásában, 
a Széles-tó déli partja közelében 
fekszik. A régészeti leletek tanú-
sága szerint már a 8. századtól él-
tek itt emberek. A település első 
írásos említése 1336-ból szárma-
zik. A község története során 
helyi és nagymihályi nemesek 
birtoka, a középkorban vám-
szedőhely volt. 1427-ben 24 

jobbágyház állt a településen, 
később a házak száma csökkent. 
A település és a környék fontos 
erőssége volt Lucska várkasté-
lya, ekkor a Lucskai család bir-
toka. A vár eredete, újkori sorsa 
ismeretlen, de a 15. században 
oklevelek még említik. 1599-
ben 15 adózó háztartása volt. A 
17. század folyamán a lakosság 
száma jelentősen csökkent. A 
falu régi református templo-
ma 1640-ben épült. 1715-ben 
6 adózója volt, 1720-ban pedig 
már csak nemesek lakták. A má-
sodik világháború során régi 
református temploma megsem-
misült. A háború után, 1947 és 
1959 között újat emeltek helyet-
te, Juraj Byrtus tervei szerint.

Vámosoroszi Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében, a Fe-
hérgyarmati járásban, a Szat-
mári síkságon, az ukrán határ 
közelében fekvő község. A 
település nevét az oklevelek-
ben 1324-ben említik először, 
ekkor nevét Uruczy (Oroszi) 
alakban írják. A falut uk-
rán (orosz) telepesek lakták, 
vámszedőhely volt. A 14. szá-
zadban birtokosai a Kölcsey és 
a Matucsynai családok voltak. 
1419-ben a falu egy részét Zsig-
mond király Báthori István-
nak és fivérének, Benedeknek 
adományozta, míg másik fe-
lét Kusalyi Jakcs István kapta 
meg. A Rákóczi-szabadság-
harc alatt a falu teljesen el-
pusztult. Harminc év múltán is 
csak 8-10 kunyhóról szól a kró-
nika. 1810-ben viszont már 321 
fő él újra itt, 1819-ben pedig 12 
nemes, 44 telkes jobbágyukkal 
együtt. 1877-ben 484 lakosa 
van. A XIX. század második fe-
lében a Rédhey grófok, a Fábri, 
illetve a Luby családok voltak a 
birtokosok. Egyhajós műem-
lék református temploma a 15. 
században épült, késői góti-
kus stílusban. A templomban 
a középkori, naiv festmények-
nek tetsző festett faliképek 
találhatók. Festett fa-bútorzata 
a 18. századból való. A község 
népi építészetét képviselő 
szárazmalmát a Szentendrei 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum-
ba szállították, ahol megtekint-
hető.

Vámos-univerzum
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„Kovács Kati életében a nor-
mákat tisztelő és betartó, mi-
közben éneklésében mindig a 
végső határokat feszegető mű-
vész. Tehetsége vitathatatlan, 
hangja egyedülálló. A szeretet 
szolgálója, miközben abszolút 
öntörvényű és mindig a maga 
útját járja. Igazi szabad lélek. – 
írja a július 3-án Vámospércsen 
fellépő művésznőről Szegő 
András publicista, kritikus. 
Valóban, Kovács Kati min-
den idők egyik legsikeresebb 
magyar énekesnője, nevéhez 
az 1960-as évek óta több ezer 

sikeres koncert, több millió 
eladott lemez és számtalan 
sláger fűződik. Az énekesnő 
közismert jellegzetes erőteljes 
hangjáról, hosszan tartó pálya-
futásáról és sokoldalúságáról. 
Énekhangja mezzoszoprán, 
négy és fél oktávos hangterje-
delemmel. Kovács Katinak 116 
magyarországi és 25 külföldi 
önálló lemeze jelent meg, to-
vábbá 328 gyűjteményes albu-
mon jelentek meg felvételei. 
49 nagy-, és 92 kislemezével 
a magyar hanglemezgyártás 
történetének legtöbb szólóle-

mezével rendelke-
ző előadóművész. 
Egyike azon kevés 
magyar könnyű-
zenei előadóknak, 
akik nemzetkö-
zi hírnévre tet-
tek szert. A világ 
5 kontinensén 
( A m e r i k á b a n , 
Ausztráliában, Af-
rikában, Ázsiában, 
valamint Európa 
szinte minden or-
szágában) adott 
koncertet. Kül-

földön 6 nyelven (magya-
rul, angolul, németül, japá-
nul, oroszul és lengyelül), 11 
országban, 80 kiadásban je-
lentek meg felvételei. Dalait 
lefordították még cseh, fran-
cia, finn, olasz és spanyol 
nyelvre is. Az „Év énekesé-
nek” választották többek 
között Angliában és Német-
országban is. Zenei stílusát szá-
mos műfaj alakította, a rock, a 
beat és a pop zenétől kezdve, 
hangja a legnehezebb dzsessz, 
gospel, spirituálé, blues dalok, 
sőt még az opera eléneklésé-
re is alkalmassá tette. Kovács 
Kati hosszú, sok évtizedes utat 
járt be azóta, hogy 1966-ban 
megnyerte a magyar Táncdal-
fesztivált Nem leszek a játék-
szered című dalával. Művészi 
pályája megkoronázásaként 
2014-ben Kossuth-díjban ré-
szesült. „Addig fogok énekelni, 
amíg élek és létezem” – vallja 
az Add már, uram, az esőt!, a 
Szólj rám, ha hangosan éne-
kelek, a Találkozás egy régi 
szerelemmel, az Indián nyár 
és az Úgy szeretném meghá-
lálni énekese.

Kovács Kati: Ha egy rock and rollert kaphatnék…!

Kevesen tudják, hogy Nagy 
Feró a Beatrice és az Ős Biki-
ni frontembere  erdélyi mene-
kültek fiaként született. Édesap-
ja azért jött át Magyarországra, 
mert nem akart a magyarok el-
len harcolni a román hadsereg-
ben a második világháborúban. 
Feró a hatvanas évektől kezdve 
énekel, zenél rock és punk ze-
nekarokban, a magyar új hul-
lám egyik vezéregyénisége. 
1978-ban újraalakította a koráb-
ban beat-et, immáron rockze-
nét játszó Beatricét, aminek a 
frontembere lett. Az együttes 
hamar botrányzenekarrá vált, 
működésük ráadásul pont 

egybeesett a punk korszakkal, 
ezért a Beatricét az irányzat 
hazai képviselőjének kiáltották 
ki, és az egyre komolyabb szoci-
ális robbanással fenyegető Ká-
dár-rendszerben a „csövesek” 
és a kallódó fiatalok zenekara 
lett. Feró útlevelét hamarosan 
bevonták, a szocialista rend-
szer pedig igyekezett ellehetet-
leníteni az együttest, felsőbb 
utasításra 1981-ben a zenés-
szervezetek is elhatárolódtak 
tőle, így feloszlottak. 1981-ben 
Feró létrehozta az Ős Bikinit, 
aminek 1985-ig volt a frontem-
bere. 1992-ben megválasztották 
a Magyar Rockszövetség társel-

nökének. Több könyv, film- és 
színházi szerep is fűződik a ne-
véhez, több ízben töltötte be 
az X-Faktor zenei tehetségkuta-
tó műsor mentori tisztét. A 75. 
születésnapján Kossuth-díjat 
kapott fenomén olyan dalokkal 
írta be magát a magyar rock tör-
ténetébe, mint A boldog szép 
napok; a Gyere, kislány, gyere; 
a 8 óra munka és a Mielőtt vég-
leg elmegyek. Éltető közegéről, 
a közönségről ekképpen vall: 
„A stúdióban csak a hangmér-
nöknek éneklek, márpedig 
nekem az kell, hogy a közönség 
is ott legyen velem. Kell, hogy 
valakihez szólhassak; ez a rock-
zene lényege: hogy a zenésznek 
mindig van valami kommentár-
ja, hozzáfűzni valója az élethez. 
Amikor felmegyek a színpadra, 
és érzem a közönségből felém 
sugárzó erőt, szeretet, mindig 
úgy vagyok vele, hogy most már 
nem égethetem le a Ferót – me-
lózni kell. Nem mindig könnyű 
megfogni a népet. Mostanában 
rengeteg fiatal jár a koncert-
jeinkre, olyan gyerekek, akik 
még meg sem születtek, amikor 
én már megírtam a Jerikó című 
dalt. De megpróbálom bevonni 
őket is; ettől lesz valaki jó szín-
padi ember: hogy tudja olvasni 
a közönséget.”

Nagy Feró: „Nyolc óra szórakozás!”

Tudta, hogy A Nyughatat-
lan 2020-ban „Az év zenekara” 
díjat hozta el Jeffersonból, a 
Texas Sounds Country Awards 
countryfesztiválról? Persze 
nem csupán Amerikában te-
rem babér a 2010-ben alakult 
együttesnek, hiszen tíz év alatt 
öt lemezük jelent meg – köztük 
a Földobom című, aranylemez-
zé vált album! A Menni Ameri-
ka című szerzeményük több 
válogatáslemezre is felkerült. 
2017-ben az Együtt a Csapat ki-
adványban, 2018-ban pedig az 
osztrák Best Of Pullman City 
című Rockabilly válogatás le-
mezén szerepeltek. A zenekar 
nevét a Johnny Cash legendás 
amerikai zenész életéről készült 
játékfilm ihlette. A Nyughatat-
lan tulajdonképpen az 1950-es 
évekbeli rock&roll és country 
egyik hazai népszerűsítője, va-

lamint Johnny Cash zenéjének 
és színpadi örökségének ma-
gyar tolmácsa. Az angol és ma-
gyar nyelven is zenélő együttes 

megalakulása óta 500 koncertet 
adott itthon és külföldön. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy az 501-
et Vámospércsen játsszák!

A Nyughatatlan: „Ez lesz az a nyár!”

A Pénzügyőr Zenekar or-
szágosan ismert és kedvelt 
hivatásos fúvószenekar. Az 
együttes vezető karmestere 
Kapi-Horváth Ferenc, karmes-
tere Nyers Alex. Fellépnek Ma-

gyarország nemzeti és állami 
ünnepein, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal hivatalos rendez-
vényein, vámhivatalok, határ-
átkelők avatásán, hangverse-
nyeken, fogadásokon. Ünnepi, 

jótékonysági koncertek, rá-
dió- és televízió-közvetítések, 
térzenék, zenés felvonulások, 
fesztiválok alkalmával a teljes 
zenekar szerepel, de nagy si-
kere van a kamaraegyüttes, a 
big band formáció és a tánc-
zenei kisegyüttes színvonalas 
produkcióinak is. A zenekar 
évente átlagosan száz fel-
lépést teljesít. Repertoárja 
sokszínű: a hagyományos fú-
vósindulóktól a modern fú-
vószenéig terjed. Játszanak 
opera-, operett-, musical-át-
iratokat, klasszikus és kortárs 
fúvósműveket, könnyűzenét. 
Szerepléseiket számos rádió-, 
televízió-, film- és CD-felvétel 
őrzi, a zenekar történetéről 
könyv jelent meg. Olyan rep-
rezentatív helyszíneken lép-
tek fel, mint a Pesti Vigadó, 
a Fővárosi Operettszínház, a 
Magyar Tudományos Akadé-
mia vagy a Duna Palota. 

Pénzügyőr Zenekar: Vámosok, fúvósok, előre!

Utoljára 2017-ben lépett fel 
városunkban és tartott ferge-
teges koncertet és színpadi 
show-t a 2000-es évek egyik 
legnépszerűbb és legprogresz-
szívebb pop/rock zenekara, a 
Hooligans! Az alapítók közül 
ketten is – Kiss Endre és Tóth 
Tibor – a „szomszédból”, Sze-
rencsről származnak. Ők, kie-
gészülve Ördög Tibor Csipával 
és Móritz Norberttel 1996-ban 
hozták létre a Hooligans-t. A 
zenekari tagok zord megjele-
nésével (vad külső, tetoválá-
sok, piercingek) ellentétben 
zenéjükben gyakori motívum-
ként szerepel a szerelem, a 
nők bálványozása, a hedoniz-
mus, a finom melódiák és az 
ütős rockfutamok keverése. 
1997 óta tizenhat lemezük je-
lent meg (közülük például a 
História, a Társasjáték és az 
Igaz történet háromszoros pla-
tinalemez lett). A Királylány, 
a Játszom, a Legyen valami és 
a Szabadon című dalokból ké-

szült videóklippek hosszú időn 
át vezették a VIVA TV hivatalos 
slágerlistáját a VIVA Chart-ot, 
ezzel rekordot állítva fel, hisz 
a Hooligans az első olyan ze-
nekar, akinek zsinórban négy 
klipje is a VIVA Chart csúcsára 
állhatott. Az együttes kísérlete-
ző karakterét jól mutatja, hogy 
2015-ben a Budapesti Kong-

resszusi Központban óriási 
sikerrel járó szimfonikus kon-
certet adtak a Magyar Virtuó-
zok kamarazenekarral együtt. 
„Legyen valami pezsgés, le-
gyen valami mozgás!” – szól a 
Hooligans-induló… Július 3-án 
mindannyian átérezhetjük a 
városi sportpályán, hogy mit is 
jelent ez a gyakorlatban…

Hooligans: „Legyen valami pezsgés,
legyen valami mozgás!”

Látványos színpadi já-
ték, drámai színészi jelenlét, 
fénykavalkád, lovas nemzet-
hez illő virtuóz lovas mutat-
ványok – a Honfoglalás című 
darab 2019-es bemutatója után 
másodízben köszönthetjük 
Vámospércsen a Pintér Tibor 
vezette Nemzeti Lovas Színhá-
zat. A Színház ezúttal az Egy 
vérből valók vagyunk című, 
a magyarság sorsfordító pilla-
natait összefűző darabbal lép 
színpadra, ami azért is kurió-
zum, mert ez lesz a produkció 
első magyarországi bemutatója! 
,,Úgy érzem, hogy az elmúlt év-
tized tapasztalata, az a művészi 
és technikai apparátus, amely-
lyel rendelkezünk, az erre a cél-
ra kiképzett fiatal lovas színész 
társulatunk, valamint a színes 
repertoár predesztinálja a csa-
patomat arra, hogy a Nemzeti 

Lovas Színház végre beírja ma-
gát a magyar színház történe-
lembe. Az elmúlt esztendőkben 
számos telt házas előadással bi-
zonyítottunk országhatáron in-
nen és túl. Küldetésünk, hogy 
a magyar fiatalokat közelebb 
hozzuk a lóhoz, a világ legcso-
dálatosabb állatához. A Nemze-

ti Lovas Színház ebben az érte-
lemben egy megvalósult álom, 
amely az Ember, a Művészet és 
a Ló elválaszthatatlan egységét 
hivatott létrehozni. Igazi csa-
patmunkából születhet csak 
meg ez a különleges művészeti 
kifejezésmód” – vallja Pintér 
Tibor társulatvezető. 

Nálunk debütál a Nemzeti Lovas Színház
új darabja!

Tordai Zoltán hatéves korá-
ban kezdett el hegedülni tanul-
ni a Debreceni Zeneiskolában. 
11 éves korában nyert felvételt 
a híres Rajkó Zenekarba. A Ma-
gyar Rádió 2014 óta folyama-
tosan készít vele felvételeket, 
többször hallható a Dankó Rá-
dióban. 2015-ben a Prímásver-
seny különdíjasa. A zenekar 
állandó tagokkal, de zeneileg 
folyamatosan megújulva lép 
fel az országban, ahol igény 
van az élő, minőségi, hamisí-
tatlan cigányzenére. A nóták 
befogadására „meg kell érni”, 
vallja Tordai, aki szerint tév-
hit, hogy ez a hungarikum 
csak a „nyugdíjasok himnu-
sza”. A szép és jó muzsikára a 

fiatalabb generáció is nyitott! 
Az együttes fellépett már – 
többek között – a Fishing on 

Orfű fesztiválon, a Debreceni 
Borkarneválon és a Csokonai 
Színház gálaestjein is.

Tordai Zoltán: „A nóták befogadására
meg kell érni!”

Tőlük zeng majd a Vámos Települések Találkozója!


