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

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

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

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

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

básszal és fejes salátával. Jó
étvágyat kívánunk!

E.          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tasó László államtitkár

Ezen a nyáron sem lesz éhes gyerek 
Vámospércsen

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

vámospércsi gyereknek a nyári szünetben
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Polgármesteri Napló

Bevallom, augusztus közeled-
tével, mindig elgondolkodom 
azon, mit is jelent a huszadikai 
ünnep nekünk, és milyen üze-
netet hordoz számunkra. Köny-
nyű lenne most közhelyeket 
felsorolni: például a magyar 
államiság több mint ezer éves 
múltját, a kereszténység felvé-

telét, és azt, hogy az 
új kenyér ünnepét 
üljük ekkor. Ezek 
az elcsépelt mon-
datok mind-mind 
igazak, mégis en-
gem leginkább az 
foglalkoztat, hogy 
melyek azok a meg-
határozó tényezők 
Szent István király 
eg y éni s égében , 
tetteiben, tevé-
kenysége kapcsán, 
amelyekre egy mai 
fiatal figyelmét ér-
demes felhívni, és 
amelyekre a jövőnk 
s z e m p o n t j á b ó l 
mindannyiunknak 
szüksége van. Ist-
ván halálát köve-
tően majdnem 40 
évig zavaros, belhá-
borús korszak kö-

szöntött az országra, és amikor 
László uralma alatt ismét rend 
és nyugalom lett, akkor döbben-
tek rá az emberek arra, mit is 
jelentett István a magyarság szá-
mára. A magyarság a biztonsá-
gát, jövőjét, boldogulását, csakis 
az ő művére alapozhatja. Állam-
alapítóként lezárta a múltat, a 
pogányságot és a nomád életfor-

mát, még ha olykor népszerűtle-
nek voltak ezek az intézkedések, 
és megteremtette az európai, 
keresztény Magyarországot. Az 
új jövő építését a nemzeti ke-
resztény egység jegyében kép-
zelte el! Szent István kilépett az 
időből, szentként maradt meg 
a nép emlékezetében. Szinte 
felszabadította az emberekben 
rejlő jót, amire a mai világban, 
amikor annyi rossz dolog törté-
nik – természeti katasztrófák, 
egzisztenciális bizonytalanság 
és emberi konfliktusok teszik 
elviselhetetlenné az életünket – 
időszerű emlékezni. 

Az államalapítás embert és 
nemzetet próbáló tettén való 
gondolkodás gyakori vendég 
volt nálam mostanában, amikor 
településünk múltján töpreng-
tem, különösen az újra várossá 
válás apropóján próbáltam vé-
giggondolni a mögöttünk ha-
gyott két évtizedet. Az újra vá-
rossá válást tehát, ami bizonyos 
szempontból újra államalapítás-
ként is értelmezhető, hiszen az 
új kezdet lehetőségével kecseg-
tetett. Olyan lehetőséggel, ami 
megváltoztathatta az életünket, 
a környezetünket, azt a komp-
lexumot, amit Vámospércsként 
ismerünk. Az újra várossá válást 

a kezdeményezők, a húsz évvel 
ezelőtti városvezetés, a képvi-
selő-testület, az itt élő értelmi-
ség is történelmi fordulatként 
érzékelte. Fordulatról beszélek, 
hiszen a történelem menete és 
a szerencse is fordulatos, va-
gyis forgandó: 125 évnyi köz-
ségi státuszt követően a város 
jelképes kulcsát belepróbál-
hattuk Vámospércs képzelet-
beli, 700 éves városkapujába: 
nyitja-e még és zárja-e még a 
vámostelepülésből hajdúváros-
sá vált hely ódon szerkezetét?

A városnapok közeledtével 
felgyorsultak az események 
bennünk és körülöttünk! Há-
lát adhatunk a sorsnak, hogy a 
jubileumot a vámospércsiek a 
legfontosabb szövetségeseik – a 
vámos települések, a hajdúvá-
rosok és testvértelepülésünk, 
Szilágybagos – társaságában 
élhették meg. Felemelő érzés 
volt a városi elismerések átadá-
sa a református templomban 
és a Nemzeti Lovas Színház tör-
ténelmi vágtája, másnap a Kár-
pát-medence minden részéről 
idesereglő delegációk fogadása 
a Sárkány-tónál, a közösségko-
vácsoló vonulás a Vámosok-
terére, az emlékkövek elhe-
lyezése. Arra kértük ugyanis a 

Vámos települések polgármes-
tereit, hogy köveket hozzanak 
magukkal, lehetőleg olyanokat, 
amelyek a településükről szár-
maznak, mi pedig megőrizzük 
őket. Megőrzünk egy darabot 
belőlük, azt a darabot, amit ne-
künk szántak. Mátétól, Jézus 
tanítványától, az egykori vámos-
tól, a későbbi vámos-védőszent-
től és evangélistától tudjuk az 
ismert példázatot az okos em-
berről, aki sziklára, vagyis kőre 
építette a házát. Hiába szakadt 
a zápor, ömlött az ár, süvített a 
szél, a ház nem dőlt össze, mert 
kő volt az alapja. Mi pedig kőre 
építjük a szövetségünket, mert 
– a költő szavaival élve – „a kő 
marad”. Az elmúlt 20 év sok 
változást hozott a közösségünk 
életében, mára szorgalmas 
munkánkkal beteljesítettük elő-
deink álmainak egy részét! Azt 
hiszem, büszkék lehetnek ránk! 
Igazi körzetközponttá váltunk, 
intézményi, infrastrukturális 
és szolgáltatási szempontból 
is, van szennyvízhálózatunk, 
kistérségi rendelőintézetünk, 
kormányablakunk, remek óvo-
dánk, iskolánk, új bölcsődénk, 
idősotthonunk, messze földön 
is ismert kulturális rendezvé-
nyeink, múzeumunk, és lassan 

hibátlan főúton, alig 15 perc 
alatt érhetjük el Debrecent. Jó 
volt érezni és visszaigazolás-
ként megélni azokat a beszélge-
téseket, amiket július első nap-
jaiban folytattam – miközben 
persze a háttérben szóltak Nagy 
Feró, Kovács Kati, a Hooligans 
és A nyughatatlan slágerei – a 
vámospércsiekkel, az itt élőkkel 
és az ide hazatérőkkel. Felada-
tunk akad még bőven, tudom; 
legalább ezerévnyi tervünk is 
van, ha már az újra várossá válás 
nagyszerű tettét az államalapí-
tás lehetőségével kapcsoltam 
egybe. Köszönjük, hogy a világ-
járványt kísérő óvintézkedések 
megtartásával nagyon sokan 
kilátogattak a Sporttelepre; gra-
tulálok a focistáinknak, amiért 
tornagyőztesként itthon tartot-
ták a Vámos-kupát. Köszönöm 
önkénteseink és munkatár-
saink fáradhatatlan szervező-
munkáját, az esernyős pavilon 
rendbetételét, a Vámosok te-
rének impozáns megújítását, a 
virágültetéseket, parkosítást és 
területrendezést városszerte! A 
díjátadó ünnepségen jelentette 
be Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar 
Megyei Közgyűlés alelnöke, 
hogy városunk mintegy 60 mil-
lió forintos többlettámogatás-
ban részesül a korábban elnyert 
800 millió forint mellé; így az 
áremelkedések és a nem várt 
kiadások ellenére a megvalósí-
tás alatt álló Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program 
által támogatott projektjeink 
befejezését nem fenyegeti ve-
szély. Bizalommal és a küzdeni 
akarás elhivatottságával tekint-
hetünk előre!

Ménes Andrea
polgármester

Lelkész-
beiktatás
A Vámospércsi Református 

Egyházközség teljes közössé-
ge tisztelettel meghívja Önt és 
szeretteit lelkészbeiktató isten-
tiszteletére, mely 2021. augusz-
tus 15-én 15 órakor kezdődik a 
vámospércsi református temp-
lomban (Vámospércs, Nagy u. 
2.). Az eseményen Derencsényi 
István, a Tiszántúli Református 
Egyházkerület ny. főjegyzőjé-
nek igehirdetését követően 
Őz Lajos, a Hajdúvidéki Refor-
mátus Egyházmegye esperese 
beiktatja a Vámospércsi Refor-
mátus Egyházközség tisztségé-
be Komor Csaba lelkipásztort. 
Szeretettel várjuk az ünnepi 
alkalomra és az azt követő sze-
retetvendégségre.

Átadták az iskolát!
Egy év alatt, mintegy 487 

millió forintnyi állami és uniós 
forrásból kívül-belül megújult 
városunk kistérségi jelentőségű 
oktatási intézménye, a Mátyás Ki-
rály Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola. Az intézmény-
ben jelenleg 439 fő általános is-
kolai és 162 fő művészeti iskolai 
tanuló tanul két telephelyen. A 
Nagy utca 4. szám alatt az első 
és második évfolyam, az Iskola 

utca 1. szám alatti épületben a 
3-8. évfolyam tagjai népesítik 
be a padsorokat. Az épületek ál-
laga folyamatos javítást, karban-
tartást igényelt, ezért döntött a 
nagyvolumenű felújítás mellett 
a Debreceni Tankerület. A felújí-
tásnak köszönhetően új tanter-
meket és szaktantermeket alakí-
tottak ki, egy felvonó építésével 
akadálymentesítették a Nagy 
utca 4. szám alatti épületet. A 
tantermek korszerűsítéséhez 
jelentős mértékű eszközbeszer-
zés társult, amely lehetővé tette 
az elavult informatikai eszközök 
cseréjét és az új nyelvi labor, 
művészeti terem, tankonyha és 
természettudományi szakter-
mek kialakítását is. A környezeti 
nevelést segíti a Nagy utcán el-
helyezett meteorológiai állomás 
és napóra. Az egészséges élet-

módhoz hozzátartozik a rend-
szeres testmozgás is, melyet a 
gyönyörűen felújított tornater-
mekben is gyakorolhatnak a ta-
nulók. Megújultak a vizesblokk-
ok, a folyosók, a tantermek új 
padló- és falburkolatot kaptak. 
egész falat beborító tükör ke-
rült az ének-tánc terembe, min-
den tanteremben interaktív 
tábla használatával színesíthetik 
a nevelők a tanórákat. Az épü-
letek mellett az iskolaudvart is 
megújították és egy bemutató-
kerttel bővítették. Ennek segít-
ségével egy igazi közösségi tér 
jött létre, mely a tanórákon túl 
szolgálja a tehetséggondozást, 
az egész napos iskola igényeit is. 
„Az első néhány év az általános 
iskolában meghatározó, ezért 
próbálunk olyan tanítókat, ta-
nárokat alkalmazni, akik a saját 

szakmájuknak kiváló művelői, 
és ha ehhez olyan tárgyi feltéte-
leket tudunk teremteni, amit ez 
a beruházás is biztosít, akkor azt 
gondolom, biztos a siker is.” – 
osztotta meg gondolatait Ménes 
Andrea polgármester. „Az, hogy 
helyben megvan az, ami egy vá-
rosi rangú településhez illik, az 
hatalmas dolog. Vámospércsen 
arra törekednek, hogy a szol-
gáltatások minősége javuljon, 
hogy azt tudjuk adni, amit Du-
nántúlon is adnak, bármelyik 
kisvárosban” – vallja Tasó Lász-
ló országgyűlési képviselő. Az 
ünnepi szalagot Gyarmati Attila 
iskolaigazgató, Ménes Andrea 
polgármester, Pappné Gyulai 
Katalin, a Debreceni Tankerü-
leti Központ igazgatója és Tasó 
László országgyűlési képviselő 
vágta át.

Kész a Patika, Pacsirta, felkészül a Szőlős utca!
Vámospércs Városi Önkor-

mányzat 2020-ban és 2021-ben 
is sikeresen pályázott a Belügy-
minisztérium által kiírt „Önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására”, mely-
nek keretében a meglévő szilárd 
útburkolattal rendelkező belte-
rületi utak felújításához igényel-
hettek támogatást a települések. 
A 2020-as döntés értelmében 
19 975 000 Ft támogatásban ré-
szesített hazai pályázat keretében 
a Patika és a Pacsirta utcák útbur-
kolat felújítása valósulhatott meg, 

melyhez az önkormányzat továb-
bi 3 525 000 Ft önerőt vállalt.  A 
Patika és a Pacsirta utcákban az 
1980-as évek elején építették ki 
a szilárd útburkolatot. Az utak 
jelentős igénybevételnek van-
nak kitéve városi szinten, mivel 
az általános iskola, óvoda, egyéb 
szolgáltató létesítmények megkö-
zelítését ezek az utcák szolgálják. 
2015. évben a városi szennyvízhá-
lózat építésével új gerincvezeték 
épült, így a meglévő aszfaltbur-
kolatok felvágásra kerültek, de 
az útburkolaton a javítások teljes 

szélességben nem történtek 
meg, ami csökkentette az utak 
műszaki állapotát. A mostani fel-
újítás keretében az utcák aszfalt-
burkolata nagyfelületen javításra 
került, majd portalanítás, tükör-
készítés után 4,5 cm vastagság-
ban kiegyenlítő réteggel látták 
el, valamint útpadka is készült. A 
pályázathoz kapcsolódóan a csa-
padékvíz elvezetését szolgáló víz-
elvezető létesítmények felújítása 
is megvalósult.

A napokban publikussá vált 
2021-es döntés értelmében Ön-

kormányzatunk 19 577 089 Ft tá-
mogatásban részesül a belügymi-
nisztériumi forrásból. A támoga-
tás keretében idén megvalósul a 
Szőlős utca felújítása, amihez az 
önkormányzat további 6 982 911 
Ft önerőt vállalt. Szőlős utca 
szilárd útburkolata szintén az 
1980-as évek elején épült, a folya-
matos, kisebb karbantartások el-
lenére burkolatszélek letöredez-
tek, a pálya kátyúsodott, hálósan 
repedezett, nagymértékben 
elhasználódott, teljes felújításra 
szorul. A teljes aszfaltszőnyeg 

terítése előtt megtörténik a por-
talanítás, kátyúzás, stabilizálás. 
Az útburkolat mellé stabilizált 
útpadka kerül kialakításra 0,75-
0,75 méter szélességben, átlag 
10 cm vastagságban. A hatékony 
vízelvezetés érdekében a főút és 
a Vörösmarty utca között a pá-
ros oldalban „K” jelű vízelvezető 
szegély beépítése történik, és új 
víznyelő létrehozása is megvaló-
sul az út alatt meglévő átereszre, 
annak kitakarításával.

Örömmel adunk hírt ar-
ról, hogy Önkormányzatunk 

vízelvezetési problémák or-
voslására mintegy 200 millió 
forintos támogatásban része-
sül.  A projekt keretein belül a 
Zrínyi, Hegyalja, Domb, Homok 
utcákon és a Béke uta – Dózsa 
György utca – Létai-ér között 
elhelyezkedő gyűjtő csatornák 
felújítása és kiépítése történik 
meg 3556 fm hosszan. A terve-
zés során Hajdú-Bihar megye 
területspecifikus szempontjai-
nak figyelembevételére és azok 
maradéktalan megfelelésére 
törekedtünk.



Házasságkötés:
TóTh GerGő és Madarász ViVien

Major Lajos és TóTh GabrieLLa

Farkas PéTer sándor és Guba enikő

naGy TaMás és PoLGár réka

nyakas aTTiLa iMre és kiss edina

MoLnár richárd és naGy Mária

GuLyás andrás és doroGi MeLinda

Akik már nincsenek közöttünk:
naGy Ferenc

borsó sándorné (sziLáGyi zsuzsanna)

A n y A k ö n y v i  h í r e k

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

rendelkező magánszemélyek (2017. évi CL. törvény 130. §-a alapján)
2021. június 30-ai állapot szerint

Adózó neve Adószám /
Adóazonosító jel Lakcím Adótartozás

összege/Ft/

Ásztai József 8378610314 4287 Vámospércs, Acsádi utca 7.                               
169 271

Id. Menyhért András 8363750972 4287 Vámospércs, Víg utca 5.                               
119 607

Balogh Attila 8351510106 4287 Vámospércs, Tulipán utca 85/A.                                63 250

Tóth Szabolcs 8417804080 4287 Vámospércs, Báthori kert 0.                                 
78 045

Poppelmajer János 8431901160 4287 Vámospércs, Víg utca 24.                                 
56 070

Kozáp Sándor 8390520443 4287 Vámospércs, Tulipán utca 23.                                 
78 384

Balogh Attila 8351510106 4287 Vámospércs, Tulipán utca 85/A                                 
63 250

Kállai Henrik 8476351496 4287 Vámospércs, Tulipán utca 76.                                 
52 220

Balogh Imre 8397165088 4287 Vámospércs, Tóth Árpád u. 45.                                52 445

Összesen: 732 542

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

rendelkező gazdasági társaságok (2017. évi CL. törvény 130. §-a alapján)
2021. június 30-ai állapot szerint

Gazdasági társaság meg-
nevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft/
 

SUN-SOLAR GREEN KFT. 26382249-2-09 4287 Vámospércs, Domb u. 7. 619 890 
CSATI PÉKSÉG KFT. 26264514-2-09 4287 Vámospércs,  Béke u. 5. 400 157 
ERPETA KFT. 23938425-2-09 4287 Vámospércs, Arany János u. 29. 403 371 

FUNDUS 2002 KFT. 12814422-2-09 4287 Vámospércs, Bocskai kert 
3055/9 hrsz. 418 500 

KELET-ÉPSZER KFT.  4032 Debrecen, Bencsik Sándor u 5. 103 664 

Összesen: 1 945 582

Tájékoztató a házi gyermekorvosi 
rendelésről

A házi gyermekorvosi rendelés az alábbiak szerint módosul a 
nyári szabadságokra és a helyettesítésekre való tekintettel:
2021.07.19. és 07.30. között minden nap 8 órától 10 óráig. Tanács-
adás: pénteken 10 órától 11 óráig. Rendel: Dr. Zsadányi Judit
2021.08.02. és 08.13 között minden nap 10 órától 12 óráig. Tanács-
adás: kedden és szerdán 12 órától 13 óráig. Rendel: Dr. Mechler 
Andrea.
2021.08.16. és 08.27. között minden nap 8 órától 10 óráig. Tanács-
adás: pénteken 10 órától és 11 óráig. Tanácsadás: pénteken 10 órá-
tól 11 óráig. Rendel: Dr. Zsadányi Judit.

Sárkányszelídítő! – Vegyél részt a 
honismereti táborban!

Harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Bocskai István 
Szülőföldkutató és Honismereti Tábor városunkban. A háromna-
pos esemény (augusztus 12-13-14.) gazdag programkínálattal teszi 
láthatóvá a legkisebb hajdúváros történelmét és hagyományait. Az 
előző években a táborlakók egy hat állomásból álló, egyedi, inte-
raktív településtörténeti tanösvényt járhattak végig kis csopor-
tokba szerveződve, saját – hajdúmotívumokon alapuló –  címert, 
csatakiálltást, pólót készítve, kertmozizhattak, kézműves foglal-
kozásokon vehettek részt, QR-kódos matricákat helyezhettek el a 
város meghatározó intézményein. A táborban régész, fotóművész 
és író is tartott gyermekfoglalkozásokat. A tábor fő témája idén a 
Bocskai- és hajdúcímerből is ismerős sárkány lesz. Megalapítjuk 
a Sárkány Rendet, sárkány tanösvényt készítünk a világ legismer-
tebb tűzokádóiról a Sárkány-tó (a piac mögötti egykori záportáro-
zó) körül. A táborban nagy hangsúlyt fektetünk a kézműves fog-
lalkozásokra: nemez- és filc-sárkányok, hűtőmágnesek gyártására, 
valamint az élményalapú ismeretszerzés jegyében kirándulást is 
tervezünk a kismarjai templomba, a nagykereki Bocskai-várkas-
télyba,  a hajdúböszörményi Hajdú Múzeumba és a frissen átadott 
hajdúszoboszlói Fejedelmi Kincstárba, ahol megtekinthető a 
Bocskai-korona és jogar hiteles és nemes másolata is. Természe-
tesen észben tartjuk a papírsárkány-készítést és tóparti eregetést, 
valamint a napnyugta utáni bátorságpróbákat is.

A tábort augusztus 12-13-14-én tartjuk Vámospércs Városi 
Önkormányzat és a Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egye-
sület szervezésében. A táborba – mely 2021-ben is ingyenes és 
reg i s z t r á c i ó k ö -
teles – általános 
iskolás és közép-
iskolás diákok je-
lentkezését várjuk 
augusztus 1-ig az 
alábbi ímél-címen: 
v a m o s p e r c s .
kulturalis@gmail.
com. A jelentke-
zés során kérjük a 
leendő táborlakó-
kat, hogy az aláb-
bi információkat 
adják meg: név, 
életkor, évfolyam, 
iskolájuk neve.

Tájékoztató a kistérségi gyermekorvosi 
rendelésről

A nyári szabadságok és a helyettesítések miatt a kistérségi 
gyermekorvosi rendelés az alábbiak szerint módosul:
2021.07.19. és 07.30. között szabadság miatt a rendelés szünetel.
2021.08.02. és 08.18. között hétfőn 12 órától 15 óráig, csütörtökön 
12 órától 15 óráig.
2021.08.16. és 08.27. között szabadság miatt a rendelés szünetel.

Tájékoztató a 48-as főút felújításával 
kapcsolatban

A 48-as főút felújításával kapcsolatos lakossági észrevételek 
alapján felvettem a kapcsolatot a NIF Zrt. Igazgatójával, akitől az 
alábbi tájékoztatást kaptam:

„A főútfejlesztési, burkolaterősítési feladatai közben a régi és 
sokszor pontatlan közműtérképek miatt számos nem várt ese-
mény, vagy körülmény akadályozhatja a Kivitelezőt a megfelelő 
ütemű előrehaladásban. Többek között Vámospércs belterületén 
is ez következett be. A főút meglévő burkolatának elbontását köve-
tően elvégzett feltárások kapcsán a szakemberek kockázatosnak 
ítélték az ivóvíz bekötővezetékek állapotát. Annak érdekében, 
hogy az érintett vezetékek esetleges későbbi meghibásodása ne 
veszélyeztesse a főút átépített pályaszerkezetének teherbírását 
és használhatóságát, amellett születtet döntés, hogy ezen veze-
tékszakaszok cseréje indokolt. Az ide vonatkozó jogszabályi kör-
nyezet alapján a Közműszolgáltató jogosult saját hatáskörben is 
elvégezni az érintett hálózati elemek kiváltását, védelembe helye-
zését. Vámospércs lakott területi szakaszán kívül is több helyen 
folynak még építési munkák, így több helyen feltárásra kerültek 
a meglévő vezetékek nyomvonalai. A feltárt állapot ismeretében 
több helyen újabb szerelvények beépítése, valamint több esetben 
a szolgáltatás biztonságát nagyban elősegítő védőcsövek beépí-
tése vált indokolttá. Az egyes helyszíneken tapasztalt problémák 
egyeztetését követően meghatározásra kerültek az elvégzendő 
beavatkozások. Az egyeztetések közben a közművek kiváltásával 
és átépítésével kapcsolatos jogszabályok terén 2021. június 13-án 
újabb rendelkezések léptek hatályba, amelyek figyelembe véte-
le onnantól kezdve elkerülhetetlen volt. A napokban lefolytatott 
egyeztetések során Vámospércs tekintetében meghatározásra 
került a véglegesített műszaki tartalom, amely alapján a NIF Zrt. 
levélben megkereste a Debreceni Vízmű Zrt-t, amely megkeresés 
kapcsán a Közműszolgáltató jelezte, hogy saját hatáskörben kíván-
ja elvégezni a házi bekötések átépítését. 2021. júliusában megkez-
dődhet a felbontott útszakasz által érintett bekötővezetékek cse-
réje. Azt követően lehetősége lesz a kivitelezőnek folytatni, illetve 
befejezni az útépítési feladatokat is.”

Kérem a Tisztelt lakosok türelmét és megértését!

Ménes Andrea
polgármester

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Hírei
Alig egy év elteltével, három pályázatot nyert a Vámospércsi 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat, amire igazán büszkék va-
gyunk képviselőtársaimmal együtt. Első, „Állattartási program 
Vámospércsen” elnevezésű pályázatunk immáron megvalósítási 
szakaszába lépett, negyven roma és nem roma származású, hátrá-
nyos helyzetű család bevonásával. Közel 200 családból nem volt 
könnyű kiválasztani a negyven támogatandót, de 1-1 év elteltével 
mindenki sorra kerülhet, aki részt kíván venni a programban. A 
pályázatnak köszönhetően előnevelt csirkét és hozzávaló takar-
mányt osztottunk, amit a családjaink nagy örömmel fogadtak. Ki-
alakult egy csapatépítő munka: ólokat építgettek, segítgettek egy-
másnak. Lassan pályázatunk befejezéséhez érve, egy-egy finom 
vasárnapi ebéd kerülhet a résztvevő családok asztalára, amiből 
bőven jut a családtagoknak. A pályázat célja az állattartás elősegí-
tése és a felnevelt kisállat saját célra való felhasználása (elfogyasz-
tása). Vezetőként azon dolgozom, hogy településünkön minden 
lehetőséget megragadjak, amivel társaim élethelyzetét javítani, 
jobbítani tudom. 

Boros Antalné
RNÖ elnöke és képviselői

Lakossági tájékoztató kánikula idejére
Általános tudnivalók

Kánikulai napokon a különösen meleg dél körüli, kora délutá-
ni órákat töltse otthon, viszonylag hűvösben, besötétített szobá-
ban! Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy hideg vízzel akár 
többször is! Alkalmazzunk mentolos törlőkendőt arcunk, karjaink 
frissítésére. Forró nyári napokon az idősebbek ne a legmelegebb 
órákra időzítsék a piaci bevásárlást! Lehetőleg éjjel szellőztessünk! 
Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (például kutyát) zárt, szellő-
zés nélküli parkoló autóban! Ne hagyjunk az autóban napsütésnek 
kitett helyen hajtógázzal működő sprayt és gázgyújtót, mert ezek 
tüzet okozhatnak. Korlátozza a szabadlevegőn való tartózkodást 
a kora reggeli (6-10 óráig) és esti órákra (18-22 óráig)! Árnyékos 
helyen próbáljon pihenni napközben! Ha túl sokáig tartózkodott 
szabadban, akkor próbáljon legalább 1-2 órát légkondicionált kör-
nyezetben eltölteni, míg a szervezet lehűl, és ismét visszatérhet 
a kánikulába. Csökkentse a fizikai munkavégzést! Ne ilyenkor vé-
gezze a nagytakarítást, ablakmosást! Csak az esti órákban kezdje 
el a befőzést, azt is állandó szellőztetés mellett! A hajzuhataggal 
rendelkezők fonják varkocsba a hajukat, vagy kreáljanak kontyot 
belőle. Így nem fog beizzadni és a hát is szellőzhet. Fagyizáskor 
lehetőleg a gyümölcsfagyikat válasszuk (citrom). Fanyar, savany-
kás ízük kellemesen hűsítő hatású, nem is szólva az egészségügyi 
előnyökről. 
Étkezési tanácsok

Kánikulában számolnunk kell azzal, hogy az izzadsággal és pá-
rolgással leadott folyadékveszteség jelentősen megnő. Nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy a fokozott folyadékveszteség mellett 
fokozott só veszteség is jelentkezik. Ne fogyasszon olyan innivalót, 
amely sok cukrot, koffeint vagy alkoholt tartalmaz – ezek fokozzák 
a szomjúságérzetet, még több folyadékot vonnak el a szervezet-
től! Étrendünk legyen pároláson alapuló, zöldségfélékben és gyü-
mölcsökben gazdag (kerüljük el a „magyarosan” fűszeres nehéz 
húsételeket!). A forró napokon még most is kedvenc a behűtött 
görögdinnye, amely jól oltja a szomjat is, hisz 85-90 %-ban vízből 
áll. Fogyasszunk főétkezésként is salátaféléket. Emésztésünk nem 
veszi igénybe túlságosan szervezetünket, ezen kívül tartalmazzák 
az immunrendszerünk erősítéséhez szükséges vitaminokat és 
ásványianyagokat.
Öltözködési tanácsok

Könnyű, világos színű, bő szabású, pamut alapanyagú ruhát 
hordjunk forró napokon! A nagy melegben – átmenetileg – felejt-
sük el a szűk topokat, nadrágokat, szoknyákat. Hordjunk inkább 
laza, könnyű lenvászonból készült felsőrészeket, bőszárú nadrá-
gokat, szellős blúzokat. Idősek ne viseljenek ilyenkor sötét színű, 
fekete ruhát, fejkendőt! Mezítláb cipőben járni kényelmes, de a 
lábunk gyorsan megizzadhat, ezért helyezzünk a cipőbe frottírból 
készült talpbetétet. Aki hajlamos a verejtékezésre, az viseljen nagy 
keretű napszemüveget, amelynek kerete nem tapad szorosan az 
arcához. 
Tanácsok kisgyermekes családok részére

Csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban levegőztessünk! A ba-
bák különösen sok folyadékot igényelnek a szoptatáson kívül is, 
mindig kínáljuk őket tiszta vízzel, vagy pici sót tartalmazó, citro-
mos teával a szoptatás után! Sose hagyjunk gyermeket zárt, szellő-
zés nélküli parkoló autóban, még árnyékban sem, mert pár perc 
alatt is 50-60 oC-ra tud felmelegedni az autó belseje, és a benne 
lévők hősokkot kapnak.
Orvosi tanácsok

Testünk normális körülmények között az izzadás által hűl le, de 
nagyon nagy hőségben elveszítheti ezt a képességét. Ilyenkor gyor-
san emelkedik a test hőmérséklete, ami hőgutát okozhat. Ez igen 
komoly állapot, károsíthatja az agyat és más szerveket, esetenként 
akár halálos kimenetelű is lehet. A hőguta tünetei a vörös, forró 
és száraz bőr, szapora pulzus, lüktető fejfájás, szédülés, émelygés, 
zavartság vagy tudatvesztés. Ha valakinél a fentieket tapasztaljuk, 
hívjuk a mentőket. Addig is, míg megérkezik a segítség, fontos a 
beteg lehűtése. Vigyük árnyékba, permetezzünk rá hideg vizet, 
vagy mossuk le hideg vízzel, esetleg hideg vizes kádba ültessük. 
Ha a levegő páratartalma nem túl magas, a beteget nedves lepedő-
be csavarhatjuk, miközben legyezzük. Tanácsok a hőguta megelő-
zésére: A nap égető erejétől széles karimájú kalappal, napszem-
üveggel és napkrémmel védje magát! Fényvédő krémmel naponta 
többször is kenje be a bőrét! Azok, akik szívgyógyszert szednek, a 
vízhajtás mellett is fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot 
a forró napokon, azaz a szokásosnál egy literrel többet.
Tanácsok strandoláshoz

A kánikula a vízben, vízparton viselhető el leginkább, azonban 
ez felelőtlen és meggondolatlan viselkedéssel veszélyessé is vál-
hat. Ne fürödjön közvetlenül étkezés után, teli gyomorral! Szeszes-
ital vagy egyéb bódító hatású szer által befolyásolt állapotban tar-
tózkodjon a fürdőzéstől! Napozás után testét zuhanyozással vagy 
más módon hűtse le, felhevült testtel soha ne menjen a vízbe! 
Szív- és érrendszeri-, légző-, továbbá mozgásszervi betegségben 
szenvedők egyedül soha ne fürödjenek! Aki nem tud úszni, mély 
vízben ne használjon felfújható fürdőeszközt (gumicsónak, gumi-
matrac), azon lehetőleg ne aludjon el!

Vámospércsen
élelmiszer engedéllyel 

üzlethelyiség 
kiadó bármilyen tevékenységre!

Tel.: 06-20/2826-101



A vámospércsiek bizony-
nyal felfigyeltek már arra, 
hogy a XIII. Vámos Települé-
sek Találkozójának plakátján 
vámolás helyszíneként a Sár-
kány-tó szerepelt. A Sárkány-
tó tulajdonképpen az új piac 
mögött létesült jóléti parkban 
található egykori záportáro-
zó. Reményeink szerint már 
idén (a nyár második és az 
ősz első felében) benépesül 
programokkal a tópart, ter-
vezünk sárkány-tanösvényt 
és papírsárkány-találkozót is. 
Az első rendezvény maga a 
városnapi vámolás volt. Fel-
tehetjük a kérdést: miért ép-
pen a sárkány lett a tavacska 
névadója? Az okok természe-
tesen a mélybe vezetnek, két 
értelemben is: egyrészt a tör-
ténelem mélyére, másrészt a 
tó mélyére. Fikciónk szerint 
ugyanis a tó mélyén egy jó-

ságos sárkány szunnyad, aki 
egyenesen a Bocskai család, 
és neki köszönhetően a haj-
dúk címeréből röppent ki. 
A Hajdú kerület, majd Hajdú 
vármegye megszűnése után 
természetesen a címerállat 
a legkisebb, legvédtelenebb 
hajdútelepülés, Vámospércs 
védelmét választotta, ná-
lunk lelt otthonra. Az elmúlt 
másfél évszázadban élt a 
Bólya környékén, megfor-
dult a Répalapos dűlőben, 
lubickolt Szentannapuszta 
tavában, érdeklődött a ter-
málforrás iránt is, de végül 
állandó lakhelyként a meg-
újuló Marinka városrészt 
választotta. Ha valamilyen 
nagy baj, eget-, földet- és 
tavatrengető kataklizma fe-
nyegetné Vámospércset, a 
sárkány megmozgatja kissé 
berozsdásodott szárnyait, 

egy kéményseprő kikotorja 
bedugult orrlukait és a város 
védelmére kel. Most merül-
jünk le a múlt tavába, derít-
sük ki, hogyan került a Bocs-
kaiak és Báthoryak címerébe 
a sárkány, és mi is az a le-
gendás Sárkány Lovagrend! 
A lovagrendet Luxemburgi 
Zsigmond magyar király, ké-
sőbbi német-római császár 
alapította uralkodói tekinté-
lye érdekében, hogy szövet-
kezzen leghatalmasabb alatt-
valóival. A rend alapvetően 
reprezentatív célú szervezet 
volt tehát, amely Zsigmond 
legfőbb politikai támogatóit 
és szövetségeseit tömörítet-
te. A rend jelképe a farkával 
önmagát megfojtó, azaz ön-
magát feláldozó sárkány. A 
szimbólum jelképezi azt a 
pillanatot, amikor egy nobilis 
lélek hajlandó saját magát is 

feláldozni, hogy másokon se-
gíthessen. A király és a rend 
tagjai szívesen használták ezt 
a jelképet. Zsigmond pecsét-
jén, címerein, kályhacsem-
péin is megjelenik a sárkány, 
sőt 1755-ben a nagyváradi 
székesegyház feltárása során 
éppen egy sárkányt ábrázoló 
arany ékszer alapján azono-
sították Zsigmond sírját. Ez 
a sárkány szerepel tehát a 
Báthory és a Bocskai csalá-
dok címereiben is. A Báthory 
címerben lévő sárkányfogak 
ráadásul összekapcsolódtak 
azzal a családi hagyománnyal, 
mely szerint Vid, a Gutkeled 
nembéli Báthoryak őse Bá-
tor Opos, a bajor Vencelintől 
eredő Márton fia Szent István 
korában megölte az ecsedi 
láp sárkányát és ennek ju-
talmául nyerte el a szabolcsi 
Vid birtokot. Ezt erősítette a 

család egyes őseinek tagsága 
a Sárkány Lovagrendben is. 
A Bocskai-címer, a hajdúk 
közös címere, valamint a Bá-

thoryak sárkányfogas hadi-
zászlója is megtekinthető a 
Hajdú Látogatóközpontban 
(múzeum).

Sárkány alszik a tó mélyén?

Vámospércs újra várossá 
válásának húsz éves jubileu-
mára új, reprezentatív kiad-
ványt jelentetett meg önkor-
mányzatunk. A fekvő, A/5-os 
méretű, színes, 75 oldalas, 
mintegy 200 fotóval gazdagí-

tott könyv rövid, szemléletes 
módon megírt történeti át-
tekintést közöl Vámospércs 
történelméről, az alapításról, 
a vámostelepülésből hajdú-
várossá, majd nagyközséggé 
válás sok évszázados útjáról, 

a városi cím 2001-es bir-
tokbavételéig.  Részletesen 
bemutatja az elmúlt húsz év 
történéseit, de közöl intéz-
ményportrékat is, valamint a 
városban működő kulturális-, 
szabadidős- és sportcsopor-
tok leírásait. „Vámospércsről 
utoljára 1994-ben jelent meg 
könyv, a Gazdag István szer-
kesztette monográfia, ami 
jellegéből és természeté-
ből adódóan elsősorban a 
szakami közönség részére 
íródott. Mi a mostani jeles 
évfordulóra egy modern és 
tetszetős, turisztikailag és 
várostörténetileg egyaránt 
izgalmas kiadványban gon-
dolkodtunk, ami számba 
veszi például azokat a jelen-
tős személyiségeket, akik 
meghatározták Vámospércs 
egykori sorsát, de bemutatja 
messze földön híres vállal-
kozásainkat is, magába foglal 
torma receptgyűjteményt és 
túraútvonalak leírását egy-
aránt. Vagyis mind a saját la-

kosaink, mind a településre 
érkező vendégek haszonnal 
forgathatják a vizualitásában 
is egységes és mutatós, köz-
érdekű telefonszámokat, 
rendezvénynaptárt, szállás-
helyek és éttermek elérhető-
ségeit is tartalmazó kalauzt. 
Természetesen egy ilyen 
könyvecske kordokumen-
tum is, felmutatja azt a közös-
séget, amely Vámospércset 
lakja és alakítja, s amelyre 
évtizedek távlatából majd 
a mi utódaink tekintenek 
vissza” – fogalmazott Ménes 
Andrea polgármester. A ki-
advány szerkesztését és szö-
veggondozását Korpa Tamás 
irodalomtörténész végezte, 
a kiadványarculat Somogyi 
László Gábor képzőművészt 
munkáját dicséri. A kötet, 
ami XIII. Vámos Települések 
Találkozóján debütált a nagy-
érdemű előtt, beszerezhető a 
hamarosan megnyíló Hajdú 
Látogatóközpontban!

Jubileumi könyvkalauz jelent meg!
Június huszonötödikének 

verőfényes délutánján Ko-
csis Csaba és a Körömvirág 
együttes zenés dallamai je-
lentettek enyhülést és lelki 
feltöltődést a legfiatalabb 
korosztály számára. A gyere-
kek Kocsis Csaba Apák napja 
című kötetét és más kortárs 
alkotók műveit ismerték meg 

a szerző, valamint Szászné 
Ökrös Beáta énekesnő és 
Miczura Károly prímás elő-
adásában. A program az Iro-
dalmi teaház - Nemzeti írók 
a Kárpát-medencében című 
sorozatunk nyitódarabja 
volt, amit a Nemzeti Kulturá-
lis Alap Szépirodalmi Kollé-
giuma támogatott.

Apák napja

Augusztus 22-én minden 
érdeklődőt szeretettel hívunk 
és várunk a Sziget Színház 
Szent Korona című ünnepi 
előadására! A darab az állam-
alapítás tiszteletére íródott, és 
a magyarság történelmének 

kiemelkedő eseményeit fűzi 
össze a musical és operett mű-
fajok segítségével. A főbb sze-
repekben Pintér Tibor társu-
latvezető mellett Ilyés Jenifer, 
Pápai Kíra, Mohácsi Márk és a 
színház tánckara lép fel. 

A Sziget Színház elhozza 
a Szent Koronát!

Július 5-10. között került 
megrendezésre a már ha-
gyományosnak mondha-
tó református gyülekezeti 
tábor. A vámospércsi és a 
nyíracsádi gyülekezet tagjai 
idén közösen táboroztak a 

Tiszáninneni Református 
Egyházkerület Szabadidő és 
Továbbképző Központjában, 
Mályiban. 

A tábor vezérigéje – „Gyö-
kerem a vízig nyúlik…” (Jób 
29:19) – hatotta át a tábor 

egészét, és a Mályi-tó partján 
Isten kegyelméből mindany-
nyian jól érezhettük ma-
gunkat. A táborunk során a 
közeli látványosságokhoz is 
ellátogattunk nap nap után: 
Kisgyőr, a faragott falu, mis-
kolctapolcai barlangfürdő, 
Lillafüred, Szent-István bar-
lang, a Deszka-templom, 
Gömörszőlős bámulatos vilá-
ga, majd minden estét zenés 
áhitattal és hálaimával fejez-
tünk be.  Különleges „imasé-
tán” vehettünk részt, mely in-
kább szólt a lelki mélységek 
és magasságok bebarangolá-
sáról, semmint fizikai sétáról. 
Imádságokban hordoztuk 
egymást, az itthon maradott 
szeretteinket és református 
testvéreinket is. A táborunk 
úrvacsorás istentisztelettel 
zárult, így Mályiban vehettük 
magunkhoz az úri szent va-

csora sákramentumait. Testi, 
lelki feltöltődéssel érkeztünk 
haza, barátságok szövődtek 
és még erőssebbé vált kis kö-
zösségünk. 

Köszönjük lelkipászto-
runknak, Komor Csaba 
tiszteletes úrnak, hogy meg-
szervezte számunkra ezt a 
gyülekezeti tábort, mely kö-
zösségben tovább mélyítette 
a hitünket az Úrban, és hogy 
örök élményeket kaphattunk 
a Mályi-tó környékéről is. Is-
ten segítse őt további mun-
kájában is. Külön köszönjük 
a balmazújvárosi református 
testvéreknek a felajánlott kis-
buszt. 

Nánási Patrícia
református egyháztag

Mályiban táboroztak a reformátusok

E kerek évforduló egyben 
azt is jelenti, hogy Hajdú-Bihar 
megyében – korát tekintve – 
második alkotótábor a miénk, 
csupán a Hajdúböszörményi 
Nemzetközi Művésztelep idő-
sebb a maga 58 évével. Több-
ször és sok helyen elhangzott 
már – de szívesen idézzük –, 
hogy a művésztelepi mozgal-
mat egyféle hungarikumnak 
tekinthetjük, hiszen sehol 
Európában nem alakult annyi 
művészkolónia a XX. század-
ban, mint Magyarországon. 

Az első a nagybányai, amely 
még 1896-ban indult, 1919 
után a jelenlegi országhatá-
rainkon kívülre került, ám az 
anyaországban röviddel ez-
után megalakult a szolnoki, 
majd a vásárhelyi és gödöllői 
művésztelep is. E kolóniák 
tagjai, a meghívott művészek, 
inspiratív energiákat kapnak 
a hely szellemétől, a be- és 
elfogadó helybéliektől, akik 
műveik első szemlélőivé és 
egyben kollektív tulajdonosai-
vá is lesznek, hiszen a művész-

telepeken készült alkotások 
közül egy vagy több darab a 
fenntartó önkormányzatok, 
alapítványok tulajdonába ke-
rül, ekként alapozva meg szá-
mos vidéki kortárs művészeti 
közgyűjteményt. 

Ez utóbbiak közé tar-
tozik az 1992-ben alakult 
Vámospércsi Művésztelep és 
Grafikai Műhely is. A nagy-
községből várossá váló tele-
pülés önkormányzata kez-
dettől fogva támogatója volt 
a művésztelep gondolatának 

és megrendezésének. A jubi-
leum most alkalmat ad arra, 
hogy sorra vegyük eredmé-
nyeit, történetének fordula-
tait, emlékezetes eseményeit. 
Egyféle nosztalgiával tehetjük 
ezt, mert harminc esztendő 
az egyes ember életében is 
hosszúnak tekinthető, vissza-
tekintve van mire emlékezni, 
van mit megidézni. Voltak 
meghívott vendégeink, akik 
egy-két nyáron dolgoztak 
velünk, mások több alkalom-
mal is elfogadták a meghí-

vást, míg néhányan visszajá-
ró törzstagjai lettek a telep-
nek, karakteressé formálva 
emberi és művészi arculatát. 
Talán azt is kimondhatjuk, 
hogy Vámospércs városának 
legfontosabb ismérvei közé 
immár odatartozik a művész-
telep is, és a működésének 
nyomán létre jött jelentős 
kortárs művészeti gyűjte-
mény.

Az előttünk álló nyári mű-
vésztelepi időszak alatt lesz 
miről beszélgetnünk, annál is 

inkább, mert a járvány miatt 
az elmúlt év augusztusában 
csak egyetlen vacsoraestre 
és szűkebb körben lehettünk 
vendégek a Tájházban, és 
most sem lesznek itt teljes 
számban azok, akiket meg-
hívtunk. És megemlékezünk 
azokról is, akik egykor kö-
zöttünk voltak, de már nem 
lehetnek velünk soha többé.

Fátyol Zoltán
képzőművész,

a művésztelep vezetője

Harminc éves a Vámospércsi Művésztelep és Grafikai Műhely
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Színötös bizonyítványt 64 
tanulónk vihetett haza!

1.a osztály: Furó Balázs Ákos, Holhós Bálint, Katona Hanna, Kiss Dóra, 
Kőnig Jázmin Lara, Pólyik Ferenc, Szabó Milán
1.b osztály: Fábián Laura, Gál Johanna, Gyulai Luca, Korcsmáros Sándor 
Gyula, Szilágyi-Fagyal Dina, Szűcs Ingrid Fruzsina, Szűcs Milán Balázs, Zilahy 
Gergő
1.c osztály: Fábián Kolos, Fodor Nándor, Görög Hanna, Harsányi Hunor, 
Horváth Britani, Nagy Gréta, Petruska Anna, Piros Marcell, Sajó Petra, Sónák 
György, Szabó Kristóf
2.a osztály: Lakatos Viktória Jázmin, Máthé Regina Mária, Méhész Léna Vivi-
en, Paluska Anna, Szabó Fruzsina
2.b osztály: Kelemen Péter, Pupcsák Ábel
3.a osztály: Dorogi Csenge Hella, Nótin Zsófi, Suba Jázmin, Szatmári Gréta, 
Tömöri Balázs, Zakor Dorka
3.b osztály: Jéger Bálint, Sándor Gergő
4.a osztály: Balázs Máté, Erdei Sára, Sajó Fruzsina, Szabó Lajos, Szabó Nóra
4.b osztály: Erdei Dorina, Grega Tamás, Györösi Kornél István, Holhós Mi-
lán, Lengyel Ameli, Plavecz Zoé, Trencsényi Simon
5.a osztály: Ádám Dominik, Hunyadi Szabolcs
5.b osztály: Ágoston Sára, Gyarmati Mira, Picil Anna, Sándor Anna
6.b osztály: Vórincsák Vivien Evelin 
6.c osztály: Szabó Lili, Szilágyi Lili
7.b osztály: Szarvas Eszter
8.c osztály: Ökrös Hanna 
Jeles eredményt (1-2 négyes osztályzat) 47-en értek el.
A legjobb tanulmányi eredményt elérő osztályok: 2-4. évfolyam: 2.a 
átlag: 4,52 (osztályfőnök: Sütő Csaba, osztálytanító: Jankovics Magdolna); 5-8. 
osztály: 6.c átlag: 4,26 (osztályfőnök: Hamecz Erika Emese).

Az iskolaátadásra, az ünnepélyes tanévzáróra és ballagásra készülve min-
den osztály virágokkal segítette az iskolaudvarok megszépülését, az iskola 
dolgozói pedig egy egész napot azzal töltöttek, hogy a virágoskerteket felás-
sák, beültessék, a kerítéseket lecsiszolják, lefessék, az iskolakertet kialakítsák, 
palántákkal betelepítsék. Itt is szeretnénk megköszönni azon szülők, támo-
gatók segítségét, akik valamilyen formában (termőföld fuvarozással, virág-
adományozással, kisgépek kölcsönadásával, frissítő ásványvíz és poharak 
felajánlásával, vagy a kétkezi munkában való részvétellel) segítették az iskola 
megszépítését, a ballagás előkészítését: Asztalos Zrt. Püspökladány, Krajcsi 
László, Lakatosné Marincsák Éva, Nagyné Dentsi Anita, Sallai Szabolcs, 
Sándorné Mézes Anikó, Sós János, Subáné Szabó Éva Bernadett, Varga Imre, 
valamint a hetedikes tanulók szülei.

Nyolcadikosaink mindannyian továbbtanulnak, 86%-uk érettségit adó 
középiskolában folytathatja tanulmányait. A végzősök 19%-ának ősztől 
gimnáziuman, 2 %-ának szakgimnáziumban, 65%-ának technikumban, 14 
%-ának szakképző iskolában csöngetnek be. A ballagók közül a legjobb ta-
nulmányi eredményt elért Ökrös Hanna a Báthori István Gimnázium, míg 
Balogh Nóra és Verő Sarolta a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ajándé-
kát vehette át az évzárón.

A tanév végeztével több tábort is biztosítottunk diákjaink számára. A Nap-
közi Erzsébet-táborban 180 gyermek vehetett részt. Öt napon keresztül 
tartottak a programok: fazekas bemutató, bőrözés, kerékpártúra, kirándu-
lás Debrecenbe az állatkertbe, a Nagyerdő, a Békás-tó, a botanikus kert és 
a Nagytemplom megtekintése, tudományos érdekességek az Agórában, de 
látogatást tettek a vámospércsi Hajdú Múzeumban, a játszótéren is, egész-
séges salátákat készítettek, kézműves foglalkozásokon kavicsot festettek, 
üvegmatricát, újrahasznosítással dísztárgyakat készítettek. A nagy melegben 
jutott idő játékra és fagyizásra is.

Június 21 és 26 között Salgótarjánban, majd június 28. és július 3 között 
Mezőkövesd-Zsóryfürdőn vehettek rész hatodikosaink az EFOP-3.3.5 Cso-
daszarvas táborokban. A bentlakásos táborok programjai a környezetvé-
delem, környezettudatosság és fenntarthatóság témája köré szerveződtek, 
de játékra, mozgásra, túrázásra és strandolásra is jutott idő. A táborok szer-
vezésében és lebonyolításában a következő nevelők működtek közre: Csere 
Gabriella, Gyarmati Attila, Gyarmatiné Bereczki Noémi, Győriné Tóth Gyön-
gyi, Hamecz Emese, Hetey Lajosné, Jankovics Magdolna, Ludmanné Németh 
Marianna, Lukács Lénárd, Mészárosné Oláh Róza, Nagy Judit, Nagyné Pesti 
Gyöngyi, Oláh Mariann, Ottó Mária, Ökrösné Kovács Gyöngyi, Plaveczné 
Gábori Csilla, Sarudiné Oláh Enikő, Soltész Szilvia, Sütő Csaba, Szabó Gyula, 
Szabóné Tóth Andrea, Tankáné Antal Irén, Tarr Ildikó, Vizi Angelika.

i s k o l A i  h í r e k

A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la két tanulója nagyon rangos állami elismerésben részesült: a 2019/2020-as 
tanulmányi évben elért kiváló tanulmányi munkája és kimagasló sporttelje-
sítménye elismeréseként az Emberi Erőforrások Minisztere által adományo-
zott „Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2020” kitüntető címet nyerte 
el Boruzs Richárd és Vórincsák Vivien Evelin 6.b osztályos tanuló. Mind a 
ketten kiváló tanulók, emellett a KYO Hungária SE sportolói, több országos 
karate versenyen értek el kimagasló eredményt. Edzőik: Tokaji Norbert és 
Kovács Mihály. Iskolánk és városunk közössége szívből gratulál a díjazottak-
nak!

„Magyarország jó tanulója,
jó sportolója 2020”


