
A Mátyás Király Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola
épületében működő Köl -
csey Ferenc Gim náziumban
2010. június 21–22-én hete-
dik alkalommal került sor a
négyéves gimnáziumi kép-
zést lezáró végső megméret-
tetésre. A tanulóknak idén is
öt tantárgyból kellett szá-
mot adniuk tudásukról. Az
előző évekhez képest azon-
ban lényeges változás, hogy
a 2009/2010-es tanévtől kö -
telezővé vált az idegen nyel-
vi érettségi az esti tagozatú
képzések számára, így eb -
ben az évben érettségizőink
csak egy tantárgyat választ-

hattak a kötelező négy vizs-
gatárgy mellé. Ők mindany-
nyian a biológia tantárgy
mellett döntöttek.

A szakszerűséget és törvé-
nyességet idén Deli Beáta
elnök asszony, a Gábor Dé -
nes Elektronikai Műszaki
Szakközépiskola és Kollé -
gium magyar-német szakos
pedagógusa felügyelte. A két
napos vizsga eredményesen
zárult, hisz mind a 23 tanuló
sikeres érettségi vizsgát tett.
Néhány vizsgázót a vizsgabi-
zottság tagjai a szóbeli vizs-
gán nyújtott teljesítményük
alapján külön dicséretben is
részesített: Magyar nyelv és

irodalom tantárgyból: Korcs -
máros Attilánét, Kőszegi
Angélát és Szabó Nikolettet.
Angol nyelv tantárgyból
pedig Hetyei Rolandot és
Korcsmáros Attilánét.

A már érettségivel rendel-
kező diákok számára tanul-
mányaik folytatására is lehe-
tőséget biztosít iskolánk,
megfelelő számú jelentkezés
esetén a gimnáziumi oktatás
mellett OKJ-s szakmai kép-
zés is indul szeptembertől. A
tanulni vágyó érettségizet-
tek a pénzügyi-számviteli
ügyintéző, gazdasági infor-
matikus, műszaki informati-
kus és kereskedelmi ügyinté-

ző szakképezéseink közül
választhatnak.

Elek Szilárd
tagintézmény-vezető

A vizsgabizottság
tagjai:

Deli Beáta a vizsgabizott-
ság elnöke, Novák Judit az
intézmény igazgatója, Szűcs
Miklós német nyelv, Fazekas
Imréné matematika, Ha -
mecz Erika Emese magyar
nyelv és irodalom, Pogány
Gyuláné angol nyelv, Sü me -
giné Vitális Éva biológia,
Szabó Imre László történe-
lem.  

2010-ben 
érettségizők:

Antal Beáta, Antal Gab -
riella, Bálega Csaba, Bálega
Csabáné, Balogh Attila, Bekő
Gabriella, Bökönyszegi Dó -
ra, Görög Dániel, Hetyei
Roland Tamás, Hlinka Edit,
Imre György, Kaszai Imre,
Kiss Rita, Kocsisné Baktai
Regina, Korcsmáros Attilá -
né, Kőszegi Angéla, Kövérné
Bekő Anita, Nyiri Zoltán,
Szabó Nikolett, Szabó Sán -
dor Zsigmond, Ternyei Ta -
más, Ternyei Zoltán. Tanu -
sítványt kapott: Mudra Ju -
lianna.   

XX. évfolyam, 8. szám
2010. augusztus 

Ára: 110 Ft 
Előfizetőknek: 100 Ft 

Díszterem: hamarosan újra használható
Régóta okozott ko -

moly fejtörést városunk
vezetésének, hogy az an -
nak idején, még az előző
önkormányzati vezetés
által nagy reményekkel
megindított művelődési
ház felújítási program
megrekedt, torzóként ma -
ga mögött hagyva a tető-
téri ráépítés be nem feje-
zett tereit, erősen korlá-
tozva a díszterem műkö-
dőképességét és műszaki
biztonságát. 

Ráadásul Ménes Andrea
polgármester egy már végig-
vitt közbeszerzést „megörö-
kölve” érdemben lehetősé-
get sem kapott arra, hogy
gyökeresen meg tudja vál-
toztatni az elindított és el -
romlott folyamatot, miköz-
ben jogutód városvezetés-
ként az új önkormányzatot
érték a gyakran méltatlan
kritikák. Hosszas tervezés és
előkészítő munka révén
most mégis sikerült olyan
megoldást találniuk, amely
biztosítja ennek a fontos
közösségi térnek a megúju-
lását és használhatóságát.

A polgármester tájékozta-
tása szerint az eredeti elkép-
zelésekben még nem szere-
pelt a korábbi önkormány-
zatnál sem a ház bővítése.
Egyszerűen csak rendbe

akarták hozni, korszerűsíte-
ni akarták csupán, moderni-
zálni, hiszen az eredeti lapos
tetejű építmény állandóan
beázott. Ilyen célra azonban
nem lehetett pályázati for-
rást találni, mert a kiírások
csak a bővítéssel egybekö-
tött korszerűsítést támogat-
ták. Így tehát megszületett a
döntés a bővítésről. A tervek
megvalósításához nyertek is
harmincmillió forint támo-
gatást, miközben a teljes be -
ruházáshoz hatvanmillióra
lett volna szükség. Ekkor
úgy határoztak, hogy két
ütemben fejezik be az elkez-
dett munkát, első ütemben

rendbe teszik és használható
állapotba hozzák az alsó
szintet, és a másodikban fog-
nak majd hozzá a kialakított
tetőtér beépítéséhez, hasz-
nosításához. Igen ám, de a
tetőszerkezetbe olyan nagy
mennyiségű acélt és betont
terveztek – mondta Ménes
Andrea –, amelynek a súlyát
az eredeti alap már nem bír-
ta el. Ennek látható jelét lai-
kus létére maga a polgármes-
ter vette észre, amikor egy
alkalommal elment a ház
mellett és egy furcsa, mére-
tes repedésre figyelt fel a
művelődési ház falában. Ek -
kor szakvéleményeket gyűj-

tött be, hogy végre tisztán
lásson. Az eredmény ismert,
le kellett állítani a beruhá-
zást, sőt, saját költségen az
önkormányzatnak az alapot
is meg kellett erősíttetnie.
Arra azonban, hogy a dísz-
termet méltó módon hasz-
nálni tudják, már nem ma -
radt pénz.

Itt volt tehát ez az áldatlan
állapot, amelyért gyakran
okolták az önkormányzatot,
pedig egyfolytában kutatták
azokat a lehetséges forráso-
kat, amelyek révén legalább
a nagyterem teljes kihasznál-
hatósága megvalósítható lett
volna, de sajnos, ilyen nem
volt. Ráadásul az előző kor-
mány idején egy fideszes irá-
nyítású városnak az esélyei
ilyen tekintetben nem iga-
zán voltak összemérhetők a
kormányhoz közelebb álló
lobbisták lehetőségeivel. Mé -
nes Andrea polgármester-
nek mégis sikerült hatéko-
nyan érvelnie, amikor a
kialakult helyzetet bemutat-
ta és egészen a minisztérium
szintjéig vitte az ügyet.
Erőfeszítéseit siker koronáz-
ta, mivel tizenkétmillió fo -
rintot szerzett arra, hogy a
nagytermet funkcionálisan
teljes értékűvé varázsolják.
Méghozzá saját erős beruhá-
zás keretében, helyi köz-
munkások foglalkoztatásá-

nak bevonásával, ezzel is
a város lakosságát erősítve
és elérve azt, hogy a befekte-
tett forrásokat senki ne
vihesse el a városból egy
esetleges közbeszerzés ré -
vén, hanem azok teljes egé-
szében Vá mos pércsen hasz-
nosuljanak.

A munka azzal kezdődött,
hogy az egész programot át
kellett terveztetni és a terve-
ket hozzá kellett igazítani a
megnövekedett belmagas-
sághoz. Az első ütem mun-
kálatai tartalmazzák a tetőtér
kialakítását, új tetőszerke-
zet, és egy úgynevezett héja-
zat elkészítését, és a külső
tatarozást. Mindezt, a már

meglévő terek használható-
ságának megtartása mellett.

A cél, hogy esztétikus,
valamennyi városi, kulturá-
lis eseménynek méltó és
kényelmes helyet biztosító
közösségi tér jöjjön létre a
művelődési házban. Ha ezt
sikerül elérni, akkor már
nincs szorító kényszer arra
vonatkozóan, hogy a töb-
bi befejezetlen részmunkát
kapkodva és esetleg átgon-
dolatlanul kelljen megvaló-
sítani. Mód nyílik egy hig-
gadt ütemezésre és új forrá-
sok felkutatására. 

A dísztermet várhatóan
augusztus 31-én adják majd
át a nagyközönségnek.

A beruházáson helyi, fiatal közmunkások is dolgoznak

Képünkön a tanárok és a végzős „diákok”

A látványtervet Somogyi László Gábor készítette

Újabb érettségi Vámospércsen
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A képviselő-testület júni-
us 30-án rendkívüli testületi
ülést tartott. Első napirendi
pontban elfogadásra került
a Mátyás Király Általános
Iskola és Alapfokú Művészet -
oktatási Intézmény Szerve -
zeti és Működési Szabályzata
és a Házirendje, Pedagógiai
programja, és az Óvoda Vá -
mospércs Szervezeti és Mű -
ködési Szabályzata és a Há -
zirendje, valamint Helyi Ne -
velési Programja. Második
napirendi pontban a képvi-
selő-testület jóváhagyta,
hogy a tulajdonában lévő
0281/2 hrsz (3352m2 kivett)
vásártér területére enge-
délyt szerezzen be hulladék-
kezelésre. Ezen a területen
végzik a későbbiekben az
építési törmelékek lerakását
és felhasználását. A beszer-
zést – engedélyek birtoká-
ban, a Magyar Államvasutak
által a felkínált kővásárlási
lehetőséggel-az önkormány-
zat belterületi földút stabili-
zációra vagy útalapba hasz-
nálja fel. Előreláthatólag a
vasút által felkínált kő meny-
nyisége 185m3 melynek
megvásárlásához és szállítá-
sához, valamint az engedély
beszerzéséhez szükséges fe -
dezetet az önkormányzat
biztosítja a 2010. évi költség-
vetésben. Harmadik napiren-
di pontban a testület jegyzői
pályázat kiírásáról döntött,
mivel dr. Bora Ber nadett
jegyző asszony jogviszonya
– kérésére – július 9-ével
megszűnt. Következő napi-
rendi pontban a képviselők
arról szavaztak, hogy a „Vá -
mospércs és Nyírmár ton fal -
va települések szennyvízcsa-
tornázási és szennyvíztisztí-
tási beruházás” cí mű projekt
tárgyában – a kerekítés miatt
– az önerőt 1 Ft összeggel
növelik annak ér dekében,
hogy a támogatási összeg ne
csökkenjen, így a  vissza nem
térítendő támogatás összege
nettó 53 762 000 Ft. A támo-
gatásból a megrendelő által
megvalósítani kívánt pro-
jekt teljes költsége: nettó
63 249 412 Ft. Ötödik napi-
rendi pontban a testület  a
vámospércsi Mátyás Király
Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intéz mény -
ben az iskolai büfé üzemel-
tetésre vonatkozó pályázati
felhívást tett közzé. Hatodik
napirendi pontban a Hidro
Vp-val kapcsolatban hozott
több határozatot a testület: a
Hidro Vp Kft-ben a társaság
saját tagjaival, illetve közeli
hozzátartozóival kötött szer-
ződéseket (K. Istvánnal 2009.
november 2. napon kötött,
G. Zoltánnal 2007. 7. 30.
napon kötött vállalkozási
szerződéseket) utólagosan
semmisnek tekinti, viszont a
K. Irénnel 2008. március 26.
napon kötött munkaszerző-
dést utólagosan jóváhagyja.
A képviselő-testület felkérte
a polgármestert, hogy ezen
döntésnek megfelelően sza-
vazzon a kft. taggyűlésén.
Ezen kívül a képviselő-testü-
let elhatározta – a használat-

ba adási (üzemeltetői) szer-
ződés felmondását. A műkö-
dés jövőbeni formájáról a
képviselő-testület elviekben
kinyilatkozta, hogy üzemel-
tető nélkül nem maradhat a
település, mindenképpen
olyan biztonságos megol-
dást szükséges találni az
önkormányzatnak- ameny-
nyiben a kisebbségi tulajdo-
nosok felmondanák a szer-
ződést – hogy a lakosságot,
illetve a települést semmi-
lyen hátrányos jogkövetkez-
mény ne érje és a biztonságos
üzemeltetés is biztosított
legyen. A képviselő-testület
a taggyűlési döntést követő-
en tud dönteni a működte-
tés kérdéskörében. A képvi-
selő-testület felkérte a pol-
gármestert, hogy a taggyűlé-
sen jelezze, hogy amennyi-
ben a taggyűlésen felmon-
dásra kerülne a szerződés a
kisebbségi tulajdonok részé-
ről, és ez az önkormányzat
részére jelentős érdeksére-
lemmel jár, továbbá az ön -
kormányzatnak ebből kára
keletkezik- különös tekintet-
tel az önkormányzat forrás-
hiányára-, úgy az ebből ere-
dő esetleges károkat a ki -
sebbségi tulajdonosokra
fogja hárítani. A képviselő-
testület – mint a társaságban
egyik tag – elhatározta, hogy
a Hidro Vp. Kft-ben a kisebb-
ségi tagok által, az üzletré-
szek eladására tett egyezségi
ajánlatukat- 2010. június 21.
napon kelt levél alapján- ami
a tárgyalások alapját képez-
hetné, a 18 000 000 Ft össze-
get elutasítja. Ennek oka,
hogy a képviselő-testület
irreálisan magasnak tartja az
üzletrészek 18 millió forin-
tos árát a tárgyalások kiindu-
lópontjaként, különösen a
Tiszántúli Környezet védel -
mi, Természetvédelmi és Víz -
ügyi Felügyelőség hatósági
kötelezéseinek a költség-
vonzatára és a karbantartási
hiányosságok összegére, to -
vábbá a szennyvíztelep le -
járt vízjogi üzemeltetési en -
gedélyére és annak költségé-
re. A kisebbségi tulajdono-
sok üzletrészeinek eladási
áraként az önkormányzat
könyvvizsgálójának a véle-
ményében rögzített értékét
tudja tárgyalási alap kiindu-
lópontjaként elfogadni. A
fentieken túl a képviselő-tes-
tület kérte a kisebbségi tago-
kat, hogy szíveskedjenek
megindokolni azt, hogy mi
okozza az üzletrészük (össze-
sen 49%) értékének a nagy-
arányú növekedését, figye-
lembe véve a 2008. április 3.
napján az önkormányzat
könyvvizsgálója által leírtak-
ra. Hetedik napirendi pont-
ban  a testület megbízta a
Ara-Terv Bt-t, hogy a Vámos -
pércs Város Önkormányzat
tulajdonában lévő Vámos -
pércs, Nagy u. 28. sz. alatti
461/6 hrsz.-ú ingatlanon
meglévő Szociális Szolgál -
tató Központ felújítási mun-
kálatainak műszaki ellenőr-
zését ellássa 250 eFt érték-
ben. Nyolcadik, és egyben

utolsó napirendi pontban a
testület módosította az ön -
kormányzat 2010. évi költ-
ségvetéséről szóló rendele-
tét. Több napirendi pont
nem volt.

A képviselő-testület július
15-én ismét rendkívüli testü-
leti ülést tartott. Az első napi-
rendi pontban  „A városi és
közösségi szolgáltatások kö -
rének bővítése Vámospér -
csen” című, ÉAOP-5.1.1/E-
2008 pályázatból megvaló-
suló Művelődési Ház mögöt-
ti és Nagy utcai parkolók
kivitelezőjének kiválasztásá-
ra hozott döntéseket. Az egy-
szerű tárgyalásos közbeszer-
zési eljárásban az összessé-
gében legelőnyösebb ajánla-
tot nyújtó TRT Hungária Kft.
céget az eljárás nyertesévé
nyilvánította, illetve az ösz-
 szességében második leg -
előnyösebb ajánlatot nyújtó
Colas Út Zrt. céget az eljárás
2. helyezettjének nyilvání-
totta. Második napirendi
pontban a testület arról dön-
tött, hogy mivel a Polgár -
mesteri Hivatal tetőszerke-
zete a viharkár miatt megsé-
rült, azt rendbe kell hozni. A
tető helyreállításához az ön -
kormányzat vis maior támo-
gatásban részesült 1 695 000
Ft összegben, továbbá a biz-
tosító 400 726 Ft összeget
fizetett kártérítés címen. A
későbbi beázások okozta
problémák elkerülése érde-
kében indokolt a jelenlegi
viharkár következtében meg
nem sérült tetőrész cseréje
is, ezért erre a célra az önkor-
mányzat 550 000 Ft elő-
irányzat felhasználását hagy-
ja jóvá a 2010. évi költségve-
tése előirányzata terhére.
Következő napirendi pont-
ban a Vámospércs–Újléta
Közoktatási Intézmény fenn -
tartó Társulás 2009. évi pénz  -
ügyi elszámolás tárgyában
tanácskoztak a képviselők,
és úgy határoztak, hogy a
pénzügyi elszámolásáról ké -
szült előterjesztésben foglal-
takkal egyetértenek, és kérik
a 200 ezer forint tartozás
átutalását. Negyedik napi-
rendi pontban az ÁROP-
1.A.2 kódjelű pályázat pro-
jektmenedzsment tevékeny-
ség ellátására a Vanessia Kft.-
vel megkötött megbízási
szerződést módosította a
testület. Több napirendi
pont nem volt.

A képviselő-testület július
27-én tartotta következő
rendkívüli testületi ülését,
melyen egy napirendi pont
volt: a testület úgy határo-
zott, hogy a Polgármesteri
Hivatal nyújtson be részletfi-
zetési kérelmét az” Önhi -
báján kívül hátrányos hely-
zetben lévő települési ön -
kormányzat által igényelt
2010. évi előleg” visszafize-
tésére. Ezt arra való tekintet-
tel tegye meg, hogy a meg-
ítélt támogatás összege
kisebb, mint a felvett előle-
gé, és a kérelem öt havi tör-
lesztéssel kerüljön benyúj-
tásra. Több napirendi pont
nem volt.

Gyerektábor Vámospércsen

Sikeres „első lépés” a munka világa felé
A Lépéselőny Egyesület a

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-
0103 számú „Hátrányos
helyzetben lévő nők mun-
kaerő-piaci felkészítése Haj -
dú sámson és környékén”
projekt keretében 2010. 6.
15-én sikeresen fejeződött
be Vámos pér csen a számító-
gépes alapismeretek elsajá-
títása, munka-erőpiaci fel-
készítés. A programban Vá -
mos pércs helyszínen 15 fő
vett részt ebből 5 fő már
elhelyezkedett, a töb-bieket
is segítjük továbbképzésü-
ket és munkahely, állás meg-
találásában az után követő
szakaszban.

Ezek a nők, főként
anyák, több éve nem dol-
goztak és sokan közülük

szegregált településrésze-
ken élnek.

A Lépéselőny Egyesület
munkatársai segítő szolgál-
tatással, civil eszközökkel
motiválást, aktívabb önálló
életvitelt kívántak elérni,
egyénre szabott se gítség-
nyújtással, csoportos klub-
foglalkozásokkal. A prog-
ram ideje alatt igénybe ve -
hették a résztvevők a pszi-
chológiai tanácsadást is.

Ennek eredményekép-
pen a programba bevont
40 főből 14 fő számítógé-
pes szakképesítést szer-
zett, 26 fő számítástechni-
kai alapképzést kapott, 36
fő motivációs és életvezeté-
si klubfoglalkozást fejezett
be, és ami a legfontosabb a

mai napig 5 fő elhelyezke-
dett Hajdú sámson ban. A
projekt az Európai Unió
támogatásával az Európai
Szociális Alap társfinanszí-
rozásával valósul meg.

A továbbiakban a terve-
zett programjainkhoz a
csök kent munkaképessé-
gűek je lentkezését várjuk
az egyesület 52-321-666-os
telefonszámán.

Faragó Zoltán 
és Váradi Jánosné 

a  program 
esetmenedzserei

MEGEMLÉKEZÉS

„A temető kapuja szélesre van
tárva. 

Két éve már, hogy ezt az utat
járjuk. 

Körülötted van szerető 
családod, s te is látod talán. 

Eljöttünk újra tisztelni Téged. 
Szívünkbe hordjuk örökké

emléked.”

BARKÓNÉ BORSÓ
ERZSÉBET

halálának 
2 éves évfordulójára

Szerető lányod Ica 
és családja, vejed Imre, 

nevelt lányaid: 
Erzsébet és családja, 

Mária és családja 

MEGEMLÉKEZÉS

„ Egy éve már, hogy minket
örökre itt hagytál,
Drága emlékeiddel 

szívünkben maradtál
Bármilyen csodás is 

a világi élet,
Pótolni nem tudna 
senki soha Téged.”

MÁTÉ SÁNDORNÉ
szül.: Dorogi Julianna

halálának 
első éves évfordulójára

Gyermekei, unokái, 
dédunokái

MEGEMLÉKEZÉS

„Számunkra Te sohasem
leszel halott

Örökké élni fogsz mint 
a csillagok

Drága jó szívét, két dolgos kezét
Áld meg Atyám.

S mi köszönjük, hogy
õ lehetett a mi édesanyánk.”

KOVÁCS
ISTVÁNNÉ

szül.:
Gombási
Julianna

halálának 
17 éves évfordulójára

Szerető lányai, 
vejei és családjuk

Vámospércs, Móricz Zs. u. 7. szám alatti 5 szobás családi
ház, nyári konyha sürgősen eladó, kisebb Debreceni lakást
beszámítok. Érdeklődni lehet: 06 70/574-0652-s telefonszá-
mon. Sallai Ferencné.

Vámospércshez 1 km-re lévő 2000m2-es területen lévő
tanya, tárolóhelyiséggel együtt eladó vagy bérelhető.
Érdeklődni lehet Jánosi Sándornál a 06 30/358-2047 tele-
fonszámon.

LAKÁS-
BIZTOSÍTÁS 

nagy kedvezményekkel 
a

Groupama-Garancia
Biztosítónál

Időpont egyeztetés: 
06-30/503-80-47
Iroda: Nagy u. 83.

(Ugyanitt: 
jelzáloghitelek, 

megtakarítások, 
nyugdíjpénztárak, 

egyéb biztosítások )

A vámospércsi Műve -
lődési Ház és Könyvtár
kézművestáborának ha -
gyományaihoz híven,
idén immár sokadik alka-
lommal kerül megrende-
zésre a vámospércsi gye-
rektábor, melynek szak-
mai vezetője az idén Sza -
bó Gyula tanár úr volt.

Idén a Vámos Települések
Vetélkedőjének második he -
lyezettjei, a vámosgyörkiek
táborozhattak városunkban,
július 26-tól július 30-ig.

A Művelődési Ház és
Könyv tár dolgozói szervez-
ték a tábort és ebben az
évben a Művelődési Ház
költ ségvetéséből is finanszí-
rozták.

Az első nap ünnepélyes
tábornyitással kezdődött,
ezt követően a gyerekek a
különböző kézműves tech-
nikákkal ismerkedhettek és
ki is próbálhatták azokat.
Ebéd után a gyöngyfűzésbe
tanulhattak bele, majd vá -

rosnéző séta következett. A
következő napok program-
jába továbbra is beletartoz-
tak a kézműipari foglalkozá-
sok, így került sorra a tűzzo-
máncfestés elsajátítása is.
Bár az időjárás nem volt ke -
gyes a táborozókhoz, ezért
időnként át kellett szervezni
egy-egy napi programot. Így

aztán sajnos le kellett mon-
dani a Villongó természetvé-
delmi területére tervezett
kerékpártúrát és a Dózer tavi
látogatást is. Helyette vi -
szont beiktattak egy deb-
receni élményfürdő-látoga-
tást, aminek talán még töb-
ben örültek, mint az eredeti
kirándulásoknak. 

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

ERDEI LAJOS

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

részvéttel osztoztak
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Nem unatkoztak a gyerekek a táborban

Ménes Andrea kezdeményezésére, a Magyar
Vöröskereszt Debreceni Szervezete segítségével élelmi-
szer-segélyben részesültek azok, akik szociális helyze-

tüknél fogva erre rászorultak. A segélycsomagokat
július 28-án osztották ki a Családsegítő Szolgálatnál. 

A képen az egyik vámospércsi lakos veszi át a csomagot 



Júliusi káresetek
Július hónapban az erős esőzések miatt több

esetben kellet a Vámospércsi és Nyíradonyi egy-
ségeknek beavatkozni a megtelt pincéknél és víz-
zel körülvett házaknál.

25-én 11 esetben, 26-án 1 esetben, 27-én 5 esetben
28-án 7 esetben, 29-én és 30-án 1-1 esetben kellet pin-
cékben, valamint vízzel körülzárt lakóházaknál az egy-

ségeknek beavatkozni.  Aradványpusztán, kb. 4 hektár
területen gyűlt össze a csapadék, mely több házat
körülzárt. Ide riasztották a debreceni tűzoltóság egy
tehergépjárművét is, melyről egy 2000l/perc vízhoza-
mú szivattyút működtettek, emellett az önkormányzat
egy szippantós járművel hordta el a vizet.

19-én Nyíradonyban egy kb. 50 m2-es családi ház
födém és tetőszerkezete égett kb. 15 m2-en. Az épület-
ben volt 4 db egészségügyi oxigén palack, valamint
1 db Pb palack, melyet az egység az épületből eltávolí-

tott. Égett a padozat szigetelésére használt fűrészpor,
tetőléc és károsodott a gerendázat is. A tűz lakótérre
szerencsére nem terjedt át. A tűz keletkezési oka isme-
retlen. Az eset során személyi sérülés nem történt, a
kárérték kb.: 300 000 Ft.

Nyíradonyban egy lakóház egyik fő tartó fala leom-
lott a rossz csapadékvíz elvezetés miatt. A családot az
önkormányzat kiköltöztette, mivel az épület lakhatat-

lanná vált, elhelyezésükről gondoskodtak. Az egységek
az épületet aládúcolták, a még veszélyes részeket eltá-
volították, valamint a család értékeit kihordták az épü-
letből.  

Kovács Sándor
tűzoltó

„Múzeumok mindenkinek”
A Hajdúsági Múzeum új múzeumpedagógiai programjai

Az országszerte ismert
és mindenütt nagy si-
kerrel futó TÁMOP
3.2.8/08/B „Múzeumok
Mindenkinek” névre hall-
gató program keretében
immár a hajdúság hagyo-
mányainak őre, a Haj -
dúsági Múzeum is új kön-
töst öltött magára. 

A múzeumban eddig a
Kavalkád Játszóház szerve-
zésében zajlottak múzeum-
pedagógiai foglalkozások
melyet a múzeum áldozat-
kész munkatársa, Orosz
Ibolya keltett életre jobbára
önkéntes diákok segítségé-
vel és jórészt alkalmilag, a
különböző ünnepekhez kö -
tött népi kulturális elemek
megőrzésére, bemutatására.

A TÁMOP programnak kö -
szönhetően azonban 2008
végén a Hajdúsági Múzeum
is pályázatot nyújtott be „A
Hajdúsági Múzeum múze-
umpedagógiai tevékenysé-
gének fejlesztése a közokta-
tást segítve és az egész életen
át tartó tanulást támogatva”
címmel. A projekt hosszú
címe ellenére a megvalósí-
tandó célok kezdettől egy-
szerűek és világosak voltak:
az addig jórészt csak múze-
umlátogató órák keretében,
az unásig ismert – és immár
meglehetősen öreg – állan-
dó kiállítást félretolva a vitri-
nek helyett az iskolások az
élő hagyománnyal is talál-
kozhassanak. Üveg nélkül
nézhessék meg, foghassák
kezükbe a múlt emlékeit
(illetve ezek korhű másolata-
it), és kipróbálhassanak rég

elfeledett tevékenységeket.
Múzeum kicsit másképp.

A szintén a „Múzeumok
Mindenkinek” programban
részt vevő hajdúböszörmé-
nyi iskolák az elnyert több
mint 2 millió forintból mind
testreszabott foglalkozáso-
kat kaptak, melyek a hajdú
múltat hozták közelebb a
diákokhoz. Az „Élményszerű
helytörténet” című foglal-
kozáson Hajdúböszörmény
múltjába tekinthettek be a
diákok, míg a „Hajdúk büsz-
keségeiről” szóló 10 alkal-
mas tematika a hajdú múlt
nagy alakjaival és történései-
vel ismertette meg a tanuló-
kat. A projektben helyet
kapott „A szik virágai” címen
néprajzi témájú műhely-
munka is, amelynek kereté-
ben egy új helyszínen, Káp -

lár Miklós Emlékházban
ismerkedhettek meg a Hor -
tobágy festőjének életével és
próbálkozhattak meg a fes-
tészet, a képi ábrázolás elsa-
játításával a vállalkozó szelle-
mű érdeklődők. Végül kü -
lönleges kihívásként „A bö -
szörményi élet szükségletei”
címmel 10 alkalommal spe-
ciális múzeumi foglalkozás
zajlott a múzeumban, mely-
nek célcsoportja a fogyaték-
kal élő iskolások voltak. A
projektet mindvégig nagy
érdeklődés jellemezte és az
összesen 36 különleges
múzeumi alkalom után a
visszajelzések pozitívak vol-
tak. Egyértelmű igény mutat-
kozik az ilyenfajta új mód-
szerekre és ezen keresztül a
résztvevő négy oktatási in -
tézmény szívesen működött

együtt a Hajdúsági Múze -
ummal, így örömmel mond-
hatjuk, hogy minden résztve-
vő egybehangzó véleménye
szerint ez a projekt nagyon
eredményesen zárult. A
Hajdúsági Múzeum életé -
ben új korszak kezdődött.

Az érdeklődők számára
azonban örömhír lehet, hogy
a foglalkozások a TÁMOP
program lezárultával sem
szűnnek meg, továbbra is
elérhetőek, igényelhetőek
lesznek a Hajdúsági Múze -
umban, méghozzá bármely
iskola bármely osztálya ré -
szére, hiszen a Hajdúsági
Múzeum elsődleges és leg-
fontosabb feladata a hajdú-
ság történetének és néprajzá-
nak ápolása és az így meg-
szerzett ismeretek, a hagyo-
mányok tiszteletének továb-
badása a jövő nemzedékei-
nek.

Szeretettel várunk min-
den kis- és nagy diákot a
Hajdúság összes többi tele-
pülésének minden iskolájá-
ból. Célunk, hogy megyénk
minden diákja látogasson el
legalább egyszer a Hajdú -
sági Múzeumba és vegyen
részt valamelyik foglalkozá-
son, hogy karnyújtásnyi
közelségbe kerülhessen a
múlt, hiszen aki múltját nem
ismeri annak jövője sincs.
További információk a prog-
ramokról: www.hajdusagi-
muzeum.hu     

Kopócs János 
történész-múzeulógus                                                                                                                                                           

A Hajdúsági Múzeum Hajdúböszörményben

Lapunk júniusi számá-
ban írtunk a hatodikos
Grega Csabáról, aki ki -
tartó szorgalma és nem
mellesleg tehetsége ré -
vén már is szép sikere-
ket tudhat magáénak az
éneklés területén. Most
újabb eredményekről tu -
dunk beszámolni, ame-
lyekkel Vámos pércs jó hí -
rét is tovább erősítette.  

Július másodikán a Deb -
receni Nemzetközi Fesztivá -
lon, immár a döntőben, har-
minc fellépő mérte össze
tudását a Kölcsey Központ -
ban, zene, humor és tánc
kategóriában. A megméret-
tetés után ünnepélyes díjki-
osztóval, majd másnap a
nagydíjasok, döntősök kö -

zös gálaműsorával zárult a
fesztivál. Vámospércs büsz-
kesége, Grega Csaba nagydí-
jas lett, „Szívek melegében”
című dalával. Az elismerés
mellé egy hetes fekete-ten-
geri nyaralás is járt. Csaba
teljesítményét azonban nem
csak a zsűri látta kiemelke-
dőnek, hanem a Debrecen
Televízió is, így ő lett a TV
különdíjasa is. Ha szeren-

csénk lesz, akkor egy na -
gyobb televízióban, a TV2-
őn is láthatjuk majd őt hama-
rosan, hiszen részt vett
Debrecenben a Megasztár
válogatáson is a Kossuth
téren. Ennek visszajelzésére
még várni kell, minden eset-
re érdemes szurkolni a siker -
ért. És ha már a bulvármédia
szóba került és még ennyi
elismerés sem lenne elég,
akkor következzék még egy.
A Class Fm Rádió reggeli,
„Morning Show” című
műsorában Sebestyén Ba -
lázsék versenyt hirdettek,
mely szerint a „Morning
Show” castingján legjobb-
nak bizonyuló 8 és 14 év
közötti két fiatal, egy kisfiú
és egy kislány, egy egész
világ előtt énekelhetik majd

el a Himnuszt a Hunga ro -
ringen, olyan sztárok előtt,
mint például Michael Schu -
macher, Lewis Hamilton és
még sorolhatnánk. A ver-
seny győztese Grega Csaba
és Sebestyén Mercédesz lett.
Hát ennél nagyobb média-
nyilvánosságot már igazán
kívánni sem lehet. Gratu -
lálunk Csabának, főként
azért, mert az ilyen elismeré-
seket nem szokták csak úgy
osztogatni. Elszántság és
nagy kitartás és bizonyos
mértékig az önfeledt gyer-
meklét örömeiről való le -
mondás is kell ezek meg-
szerzéséhez még a legtehet-
ségesebbeknek is. Örülünk
tehát, hogy a sok munka,
mostmár meghozza a maga
megérdemelt gyümölcsét.

Grega Csaba a debreceni
fesztiválon

Még mindig zeng az énekszó

Kinn is vagyok, benn is vagyok...

Úszik a lakás

Oda lett a ház fala

Golfnaptár
A nyári kánikulai na pok,

uborkaszezon után a Boya
Eagles versenynaptárában,
életé ben ki emelkedő esemé-
nyek kö vetkeznek. 

Augusztus 3. – Junior
Tour (Magyarország legjobb
golfozó fiataljainak – 18 év
alattiak – versenynapja).

Augusztus 15. – Ranglista
verseny. 

Augusztus 16. – Golf Szár
Szuper Tour V. (golfozók,
közéleti személyiségek, sztá-
rok versenynapja, honlap-
juk: www.golfsztargala.hu).

Szeptember 4–5. – East
West Golf Gála (Nyugat és
Kelet-Magyarország golfo-
zóinak csapatbajnoksága).

Szeptember 11–12. – Ma -
gyar Golfozó Nők egyesüle-
tének versenynapja.A kiemelkedő események helyszíne



Vámospércs, a képző-
művészek otthona

Valódi kikapcsolódást,
önfeledt, színvonalas szó-
rakoztatást ígérnek a sze-
mizmokat rendkívüli lát-
ványelemekkel megmoz-
gató szervezők mind-
azoknak, akik augusztus
14-én szombaton elláto-
gatnak a vámospércsi
sportpályára, hogy részt
vegyenek az „auto beat
day” elnevezésű nagyren-
dezvényen.  Egy biztos, ez
egy „ütős” nap lesz, tunin-
golt autókkal megspékel-
ve. Nos, akár így, akár úgy,
a B.P.P. csapata által szer-
vezett rendezvényen min-
denki jól érzi majd magát,
aki szereti a pörgést.

A csapat néhány éve a
Hajdúböszörményi Fürdő -
kertben mutatkozott be elő-
ször egy rendezvénysorozat-
tal, a csapat tagjai a Bath
Park Party Team nevet is
ebből eredeztetik. Azóta
általában havonta szervezik
meg aktuális rendezvényü-
ket, majd több más helyen is
bemutatkoztak. Sikerüket
jelzi, hogy alkalmanként
több száz, nem ritkán pedig
közel ezer fiatal választotta
könnyed kikapcsolódásként
éjszakai bulijukat a színes
zenei felhozatal és a magas
színvonalú látványtechnika
miatt. Most erről nagyobb
célok vezérlik a csapatot,
hisz egész napos rendez-
vényt terveznek! A már
bevált zenés összejövetel-
nek kerestek nemrég újabb
állomást, így esett a választá-
suk Vámospércsre. A főszer-
vező (Bereczki Szabolcs,
waSzabi) szerint azért, mert
egy együttműködő és segítő-
kész polgármestert találtak
Ménes Andrea személyében,

aki már régóta szeretett vol-
na a helyi fiatalok számára
színvonalas, mégis modern
kikapcsolódást biztosítani.
Másrészt a sportpálya, mint
helyszín ideális a fesztivál
megvalósításához is, hiszen
egyenletes, sík terepe van,
amely mind a koncertszerű
fellépésre, valamint tánco-
lásra, bulizásra és más prog-
ramelemek bemutatására is
kiválóan alkalmas. Az Ateri
Tuning-ot Rácz László képvi-
sel, aki meginvitálja a szom-

széd városok tuning autó
tulajdonosait is a most szá-
munkra is elérhető tuning
„gépeket”.

Kilenc órától nyílik a
nagy kapu, érkeznek a „mese-
autók”, a sátrazós fiatalok,
elfoglalják helyüket a már
egymást naptejjel bekent
szép napozó ágyas leányzók,
mások pedig szabadon elő-
készülhetnek a bográcsozás-
hoz. A tervek szerint egy
központi nagyszínpadot állí-
tanak fel, részben komoly

hang és fénytechnikával
ellátva, másrészt a nézelődés
közben enni, inni is lehet
majd sokféle finomságot.

Máris elindult az egész
napos program, amelyben
különleges látványelemek-
kel tűzdelt programok fo -
gadják a látogatót! Elkép -
zelni is nehéz, hogy itt még
tűzön járás is lesz, amit a has-
táncos csajok látványa
követ. Este beindulnak a
keverő pultok, amin lemez-
lovasok váltják egymást a
délutáni R&B hangzásvilág-
tól a trance-es, house-os dal-
lamokon át a minimal és
D&B-s ritmusokig. White,
Peugeot, Csákó, LaleePapee,
KillMan, BeeBoy… felhevítik
a tömeget! Szerephez jutnak
az ország legnagyobb habá-
gyúi is! Beterítik a közönsé-
get habbal, és a táncosokkal
közösen feloldják a gátláso-
kat. Éjfélkor egy rövidebb
szólamra dobok és kongák
dúsítják majd fel a zenei
repertoárt. Éjszaka pedig
tűzzsonglőr csapat emeli az
adrenalin szintet, és tetézi be
az éjszakát az elektronikus
zene legjobbjaival, és persze
mindenki mulathat, táncol-
hat egészen reggel hat óráig.

Az egész napos rendez-
vényre minden korosztályt
vár a B.P.P., akiről a bpponli-
ne.hu-n többet is megtud-
hatnak! A partyról interne-
tes beszámoló, partyvideó is
készül, az a nap folyamán
keletkező bulifotókat pedig
egy 12-én induló új, országos
kortárs kulturális portálon,
a kulter.hu-n tekinthetik
meg a rendezvény után
érdeklődők, hogy visszanéz-
zék boldog pillanataikat!

Bereczki Szabolcs
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Művésznők a művészetért
Az idén is megrendez-

ték Vámospércsen a női
képzőművészeti alkotó-
tábort, amelynek létre-
jöttében ezúttal is közre-
működött a Hajdú Zol -
tán né vezette Múlt és
Jövő Egyesület.

A program művészeti ve -
zetője ezúttal is H. Csong -
rády Márta fotó és képzőmű-
vész volt, aki 2003 óta a
Hortobágyi Nemzetközi és a
Cívis Nemzetközi Művész -
telep művészeti vezetője is,
2006-tól pedig a franciaor-
szági St. Michel-i Közép-
Európai Művészegyesület
ku ratóriumi tagja.

Kérdésünkre, hogy hon-
nan jött a gondolat, hogy a
megszokott formától eltérő-
en egy női alkotótábort szer-
vezzenek, a művésznő arra
hívta fel a figyelmet, hogy a
nők sok szempontból más-
képp látják maguk körül a
világot, mint a férfiak. Léte -
zik tehát egy sajátos „mű -
vész-női” szemlélet, amely-
nek megmutatása legalább
olyan érdekes, ha nem érde-
kesebb, mint egy heterogén
összetételű csapat munkája.
Nem titkolta persze azt sem,
hogy emellett kétség kívül
egy sajátos imidzset is jelent
számukra az elnevezés. Az
idén már hatodik alkalom-

mal hívtak meg művészeket
az alkotótáborba. A művész-
tábor csak meghívásos ala-
pon működik, tehát csak
olyan kollégákat kérnek fel a
részvételre, akik hazájuk
művészeti alapjának a tagjai,
tehát önjelölt „művészek”
nem alkothatnak Vámos -
pércsen. A 2004 óta minden
nyáron megszervezett alko-
tóműhely nemzetközi, tisz-
teletét tette már itt német,
román és szlovák alkotó is.
Az idén nyolcan dolgoztak
itt egy hétig, hárman Ro -
mániából jöttek, illetve egy-
egy művész jött Szlovákiából

és Németországból is. A töb-
biek magyarok voltak. 

H. Csongrády Márta azt is
elmondta, hogy mivel a má -
sik művésztelep alkotói fő -
leg a modern kifejezések
lehetőségeit kutatják, ők
igyekeznek a klasszikus tech  -
nikák és formák mellett meg-
maradni és olyan alkotáso-
kat készíteni, amelyek hét-
köznapi fantáziával is valódi
kulturális élményt jelente-
nek a képzőművészet kedve-
lőinek. A választott témák
között szerepeltetik ennek
megfelelően a helyi neveze-
tességeket, a természetes és

az épített környezetet, és
gyakran az ittlétük során
szerzett élményeiket örökí-
tik meg. 

Az idén az életképeket és
a portrékat részesítették
előnyben, ebben a témakör-
ben alkottak és állítása sze-
rint nagyon szép munkák
kerültek ki a kezük alól. Az
egy hét alatt tizenhat alkotás
született és mindenki nagy-
szerűt alkotott, de személyes
kedvencének a fiatal romá-
niai művész munkáját nevez-
te meg a tábor vezetője.

Terveik között szerepel,
hogy amikor a Művelődési
Ház technikai lehetőségei
megengedik, szeretnének
az eddig összegyűlt mun-
kákból egy gyűjteményes
kiállítást tető alá hozni. A
művészeti vezető szerint
nagyon értékes az az anyag,
amely az évek során össze-
gyűlt, érdemes tehát össze-
rendezni és bemutatni a
nagyközönségnek. Hor to -
 b á gyi Nemzet közi és a Cí-
vis Nemzetközi Művészte -
lep mű vészeti igazgatójaként
dolgozik. 2004-től a Mű vész -
nők Nemzet kö zi Tá borának
művészeti ve zetője Vámos -
pércsen. 2006-tól a francia-
országi St. Mi chel Kö  zép-
Európai Művész egyesület
ku ratóriumi tagja.  

Az idén augusztus 2-án
kezdődött és augusztus 14-ig
tart a Vámospércsi Művész -
telep és Grafikai Műhely
programja. A nagyhírű ren-
dezvény immár tizenkilen-
cedig alkalommal szervezi
közösséggé a városban élő és
szerte a világból érkező kép-
zőművészeket, hogy a város
és a táj, valamint egymás ins-
pirációjából újabb művészi
impulzusokat me rítsenek és
ezeket a kezük munkájával is
megörökítsék. A részletek-
ről Fátyol Zoltán művészeti
vezető beszélt nekünk.

Az első művésztelep a
város hétszázadik évforduló-
ján kezdett működni 1992-
ben. Eredetileg csak a Vá -
mospércsről elszármazott
művészek alkottak itt, ké -
sőbb pedig folyamatosan
bővült a létszám, egészen 12-
15-ig. A fizikai lehetőségek
nagyjából ennyi embernek
tudnak megfelelő, alkotói
környezetet biztosítani. Járt
már itt az USA-ból, Ang -
liából, Kárpátaljáról, Erdély -
ből és a Délvidékről is láto-
gató, hogy alkosson és alko-
tásával gazdagítsa a város
képzőművészeti gyűjtemé-

nyét, és hogy jó hírét vigye
szerte a világban. Persze,
mindenki ezt mondja, gon-
dolhatja az olvasó, de hát ki
tudja, vajon valóban emlege-
tik –e mondjuk épp a vámos-
pércsi alkotóműhelyt. Erre is
jó példa a következő idézet
Nagy Sándor Zoltán grafi-
kustól, meg arra is, hogy lás-
suk, milyen mély nyomokat
hagy egy-egy művészben a
Vámospércsi Művésztelepen
tett egy korábbi látogatás. A
következő sorok és a kép a
fiatal grafikus saját honlapjá-
ról valók.

Így ír: „Ez a kép a Vámos -
pércsi Művésztelepen ké -
szült idén augusztusban. Fá -
tyol Zoltán, a művésztelep
vezetője ebben az évben is
tematikus programot adott
meg »Átjutás A-ból B-be«
címmel. Ahogy tavaly a
»Mag-tő-szár«, az idei »Át -
jutás« is meglepett az élet-
szerűségével, pontosan az -
zal, mennyire rímel azzal az
élethelyzettel, amiben ép -
pen vagyok.

Számomra a program és a
saját helyzet átgondolása
után nem a Malomgát teré-
ben való mozgás volt érde-
kes, hanem a szakmai és
egzisztenciális szempontok.
Nekem az átjutás ebben az
értelemben a korábban meg-
kezdett folyamatok folytatá-
sát és a meglevő szakmai kor-
látokon való átlépést jelen-
tette és jelenti most is.

A telep első részében több

alkalommal bejártam a Ma -
lomgátat és Vámospércset,
rengeteg fotót és rövid vi-
deót készítetttem, használ-
ható elemeket kerestem.
Adott volt a technika: a fel-
vett anyagból szerettem vol-
na egy rövidfilmet összeállí-
tani (ezzel a mai napig adós
vagyok) magáról a menésről,
a folyamatról egy út két sza-
kasza között. Grafikai meg-
közelítésben szintén adott
volt a technika, a rézkarc. A
rajz kiindulópontja a Ma -
lom gáton talált motívum
volt: a pásztoroknak volt ott
két kis ház, ezek gazda
és gondoskodás hiányában
egyre rosszabb állapotban
vannak. A falon talált repe-
dések rajzolata megtetszett,
ezt emeltem be ezekbe a raj-
zokba. Rácsodálkoztam a
hullámzó, alapvetően víz-
szintes irányultságú, termé-
szetes környezetben találha-
tó, emberi kéz alkotta függő-
leges irányultságú szerkeze-
tekre, trafókra és villanyosz-
lopokra. Megragadtak az
ezeken található informá-
ciós és tiltó táblák, ezeket
mindenképpen szerepeltet-
ni akartam a rajzon.

Adott volt az is, hogy két
rézlemezen szeretnék meg-
jelentetni egy összefüggő
rajzot, ahol a mindkét olda-
lon végigfutó vízszintes irá-
nyok között markánsan je -
lennek meg korlátozó, tiltó
függőlegesek. A felületeket
vámospércsi, malomgáti és
művésztelepi élményekkel,
motívumokkal töltöttem fel.
A karcot preparált lemezre
vittem fel, ennek köszönhe-
tő a »koszoltsága«. A két
le mezen párhuzamosan dol-
goztam, hogy tónusban, ki -
dolgozottságban ne térjenek
el egymástól, és egyszerre
nyomtam meg őket ugyan-
arra a papírra” – zárja gon-
dolatait a fiatal képzőmű-
vész. 

Megmarad tehát az em lék,
nyomot hagy a művészben és
későbbi műveiben is, ezáltal
tovább él Vámos pércs emlé-
ke is, amely hozzásegített,
hogy megismerje őt a nagy-
világ.

Az idén, a művésztelepnek
a Művelődési Ház ad otthont
és a három városunkban élő
művésszel együtt most is
megfordul itt tizenkét-tizen-
öt látogató. Most is, csakúgy
mint már három éve, van egy
tematikai kapaszkodó, amely
egyébként nem kötelező
érvényű, inkább csak segíte-
ni akar, hogy meglóduljon a
képzelet. Az idei kulcsszó:
SZEMREVÉTEL. Kíváncsian
várjuk, ki, mit szemrevételez
Vámospércsen.

Ménes Andrea polgármester köszöntötte 
a tavalyi alkotótábor résztvevőit

Felrázzuk Vámospércset!

A művésznők és Vámospércs polgármestere

A rendezvény plakátja
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