
A hajdani nemes Haj -
dúkerületet alkotó Hajdú -
böszörmény, Hajdúszo -
boszló, Hajdúnánás, Haj -
dúdorog, Hajdúhadház,
Vámospércs és Polgár vá -
rosok részvételével, a haj-
dúkerületi elődök összefo-
gásával, az együvé tartozás
érzésével és tudatával a jö -
vőbeli identitástudat meg-
őrzésének érdekében kul-
turális és ha gyományőrző
céllal alakult meg a Hajdú -
kerületi Hajdúvárosok
Egye sü le te 2013-ban. En -
nek az együttműködésnek
az erő sítéseként szerveztük
meg 2014. július 4–6. kö -
zött a Vámospércsi Hajdú
Na pok rendezvénysoroza-
tot.

A program július 4-én, pén-
teken a Polgármesteri Hivatal
dísztermében ünnepélyes ál -
lampolgársági eskütétellel kez-
 dődött. Az ünnepélyes zászló-
bevitelhez Nagy Csaba tároga-
tóművész ze nélt. Ménes And -
rea polgármester előtt 23 ha -
táron túli magyar tette le az

állampolgársági esküt. Meg -
ható volt látni annak a 78 éves
bácsinak az örömét, aki az
esküvel „visszahonosodott”,
hiszen ő ifjúkorában magyar
állampolgár volt. A rendezvé-
nyen közreműködött Nagyné
Hé jas Erika anyakönyvvezető,
verset mondott Somogyi
László Gábor. A program a
művelődési házban a Hajdú -
sági Múzeum anyagából ren-
dezett Hajdú történeti kiállítás
megnyitójával folytatódott.
A polgármesteri kö szöntőt
követően a tárlatot Korom -
painé Mocsnik Ma rianna mú -
zeumpedagógus nyitotta meg.
A kiállítás „Bocskai katonája
voltam” címmel a hajdúk vilá-
gát mutatta be. Az anyag bepil-
lantást nyújtott a hajdúk éle -
tébe, megtekinthették az el ső
hajdúkat letelepítő Bocs kai
István által kiadott korponai
kiváltságlevél másolatát, mely
tartalmazza Vámos pércs nevét
is. Táblaképek közvetítésével
láthattuk a hajdúk hétköznapi
és ünnepi megjelenését, XIX.
századi tiszti és közlegény
huszárviseletet, korabeli fegy-

vereket, pisztolyt, karabélyt,
puskát, szablyát, impozáns
hajdú zászlót és az öreg hajdú
települések címereit. A pénte-
ki rendezvényt „hajdúsági ízek
népi ételbemutató és kóstoló”
zárta. Az ínycsiklandó és sze-
met gyönyörködtető finomsá-
gokat: Balogh Já nosné, Bányai
Lajosné, Gaj dos Sándorné,
Kozáp Sán dorné, Kozma Sán -
dorné, La katos Sándor, Laka -
tos Sán dorné, Ménes Mihály -
né, Mol nár Imréné, Nagy Ist -
vánné, Opris Magdaléna, Pol -
gár Im réné, Rácz Ildikó, Sán -
dor Józsefné, Sós Ferencné,
Sza bó Bálintné, Szabó Sán dor -
né, Tóth Sándorné, Török Jó -
zsefné készítette. 

Szombat reggel a művelő-
dési ház épülete előtt a Bor-
 dó Sárkány Régizene Rend
Bocskai korát idéző dallamok-
kal fogadta a hajdúvárosokból
érkező vendégeket és váro-
sunk lakóit. Tíz órakor zenés
zászlós felvonulással indultak
az újabb rendezvény helyszí-
nére, a sportpályára a résztve-
vők. A hajdútelepülések dele-
gáltjai elhelyezték a megemlé-
kezés ko szorúit Bocskai István
szobránál.  A pályán a rendez-
vény a hajdú települések kul-
turális ér tékeinek örökségé-
nek be mu tatásával folytató-
dott Hajdú böszörmény, Haj -
dú  dorog, Hajdúhadház, Haj -
dú  nánás, Hajdúszoboszló, Vá -
mos pércs művészeti csoport-
jainak közreműködésével. 

Az eseményen adták át
Vámospércs Városi Önkor -
mányzat kitüntető díjait, ame-
lyekkel azokat jutalmazzuk,
akik a helyi közösség és a
város érdekében kiemelkedő
tevékenységet végeztek. Vá -
mospércs város díszpolgári
címét Halász Margit írónőnek
adományozták irodalmi mun-
kásságának elismeréseként. Az
önkormányzat „Vámospércs
Városért” kitüntető díjban
részesítette Tasó Lászlót, a tér-
ség országgyűlési képviselő-
jét, a Nem zeti Fejlesztési Mi -
nisztérium államtitkárát, aki
lelkiismeretes, segítőkész mun-
 kájával segítette a településen
megvalósuló fejlesztéseket,
beruházásokat. A jeles alka-
lomból a kitüntetetteket Mé -
nes Andrea polgármester mél-
tatta. „Vámospércs Oktatás -
ügyéért Kitüntető Díját” Kiss

Lajosné nyugalmazott peda-
gógus kapta. Volt tanítványai
tisztelettel és szeretettel emlé-
keznek rá, mint kiváló peda-
gógusra, és em berséges tanár-
ra. Vilma néni kitüntetésekor a
köszöntőt Tóth Lajos a Kle -
belsberg Intézményfenntartó
Köz pont Tankerületi Igaz -
gatója mondta. „Vámospércs
Köz mű velődéséért” kitüntető
díjban részesült a Vámos -
pércsi Népdalkör. Ebből az
alkalomból a szakma jeles
képviselője Joób Árpád nép-
zenekutató mondott kö szön-
tőt. „Vámos pércs Egész ség -
ügyéért” kitüntető díjat ado-
mányoztak dr. Er dei Ágnes
háziorvos részére. A doktornő
kitüntetéséhez köszöntőt dr.
Czifra Árpád, az Országos
Egészség biz tosítási Pénztár
Területi igazgatója mondott.
A „Vámos pércs Kiemelkedő
Vállalko zója” kitüntető díjat
Nagyné Kiss Andrea, a Kis
Virág Cukrászda tulajdonosa
kapta. A díjazottat dr. Skultéti
Éva, a Hajdú-Bihar Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
főtitkára köszöntötte. „Vá -
mos pércs Sportjáért” kitünte-
tő díjjal jutalmazták Oláh
Sándornak, a Bocskai Sport -
egyesület elnökének áldoza-
tos munkáját. Aki azt vallja:
„A sport megtanít becsülete-
sen győzni, vagy emelt fővel
veszíteni. A sport tehát min-
denre megtanít” (Ernest He -
mingway). Köszöntőt Csige

László a Magyar Lab darúgó
Szövetség Hajdú-Bihar Megyei
elnöke mondott. 

A díjazottak számára sze-
mélyre szabott műsorral ké -
szültek a szervezők. 

Ha lász Margit díszpolgári
címének átadásakor Somogyi
László Gábor az írónő „Mál na
tárca” című írását olvasta fel.
Szintén ő adta elő Tasó László
államtitkár kitüntetésekor Ve -
res Péter: A Nap számos éneké-
ből az „Én nem mehetek el
innen” című versét. Kiss La -
josné, Vilma néni tiszteletére
Ménes Gréta szavalta el Gö -
bölös Hajnalka Köszöntő
cí mű versét, utána pedig a
Búzavirág Gyermek kar adott
elő egy rövid énekes összeállí-
tást. A Vámos pércsi Népdal -
kört kalotaszegi népdalokkal
köszöntötte Hunyadi Erika,
Lakatos Zol tán és Nagy Tibor.
Dr. Erdei Ágnes háziorvos
kitüntetésének átadása után

Teréz anya írását, „Az élet him-
nuszát” adta elő Polgárné
Nagy Elvira, Nagyné Kiss
Andreát pedig Grega Csaba
lepte meg „Az élet szép” című
dallal. Oláh Sándor jutalmazá-
sakor pedig színpadra vonul-
tak a Bocskai SE focistái,
miközben felcsendült a 2010-
es FIFA-induló. A ki tüntetések
átadását követően a Cruy Alba
középkori zsoldosai fegyveres
bemutatójának helyszínére
csalogattuk a nézők seregét.
A fegyveres bemutatót a Te
Ku tyasulid ebeinek bemuta-
tója követte, majd a program
sztárvendégek műsorával foly-
 tatódott. Elsőként Majka és
Curtis hangulatos és műsorát
láthatták az érdeklődők. Az
Ismerős Arcok fergeteges kon-

 certje feledhetetlen élményt
nyújtott a közönségnek. A Hoo -
ligans koncertje valódi show
mű sor volt a minden elemében
látványosan megkomponált
fény effektusoknak kö szönhe-
tően. A műsort a mulatós műfaj
kedvelőinek kedvencei Bódi
Guszti és a Fekete szemek szóra-
koztató műsora és az ezt követő
tűzijáték zárta. Azoknak, akik

hajnalig szerettek volna mulat-
ni, táncolni, Dj Guriga szolgál-
tatta a zenét, melyet lézer show
tett látványossá.

A nap során a műsoros
programot sok-sok kísérő ren-
dezvény tette még érdekeseb-
bé. A „Hajdúsági ízek” slam-
bucfőző versenyre kilenc csa-
pat nevezett be. A zsűri elnöke
Molnár Jenőné volt, tagok:
Tarr Józsefné, Huszti János,
Nagy Lajosné Hajdúszoboszló -
 ról, Szabados Istvánné Hajdú -
dorogról, Kőmíves Edit Haj -
dúhadházról, Fodor Pálné
Hajdúböszörményből, Aszta -
los Péter Hajdúhadházról.
Eredmények: 1. Hajdúbö ször -
mény csapata, 2. Hajdúhadház
csapata, 3. Kertbarát-kör és
Bíborkadarka Néptánc cso port
közös csapata Vámospércs.
Legszebb főzőhelyért Hajdú -
hadház csapata nyert díjat.
A kispályás focibajnokságra
13 csapat nevezett be, mely-
ből az első helyezést az
Esélytelenek SE nyerte. A szer-
vezett programokon kívül
kirakodó vásár, utazó vidám-
parki játékok és vízi foci bizto-
sították a résztvevők számára a
kellemes és élvezetes időtöl-
tést. A Vámospércsi Hajdú Na -
pok záró rendezvényére vasár-
nap a Művelődési Ház és
Könyvtár kiállítótermében
ke  rült sor, mely a Művésznők
Nemzetközi táborának XI.
nyári kurzusát záró kiállítás
megnyitója volt. A tárlatot
bemutatta H. Csongrády
Márta fotóművész, a művész-
telep szakmai vezetője. A haj-
dúnapok megvalósítása és
lebonyolítása csapatmunka
volt. Köszönjük mindenkinek
a támogatását és segítségét
mellyel a rendezvény megva-
lósítását, zavartalan lebonyolí-
tását lehetővé tette.

Diósné Kozma Erzsébet
intézményvezető

Sikeres Hajdú Napok Vámospércsen
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Ingyenes újság

Tasó László államtitkár köszönetet mond a 
neki adományozott kitüntetésért

A Hajdú Napok résztvevői a
város fő utcáján vonultak
a rendezvény helyszínére,

Ménes Andrea 
polgármester vezetésével

Ünnepélyes honosítás nyitotta meg a hajdúnapokat.
A képen Ménes Andrea polgármester mellett az a 78 éves

bácsi látható, aki most visszanyerte a tőle régen elvett
magyar állampolgárságát

A Hajdú Történeti Kiállításon középen Ménes Andrea
polgármester, Huszti János alpolgármester 

és Kanyóné Papp Klára jegyző

Tombol a közönség a Hooligans koncertjén



Házasságkötés

LAKATOS MIHÁLY és UJVÁRI BERNADETT

Akik már nincsenek közöttünk

HÉJJAS LÁSZLÓ LAJOS
NAGY SÁNDORNÉ (Kozma Róza)
SÁNDOR IMRÉNÉ (Pólyik Mária )

TÁJÉKOZTATÓ
a 2014. október 12. napjára kitűzött 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásával kapcsolatban

Tisztelt Választópolgárok!
Áder János, a Magyar Köztársaság Elnöke a

helyi önkormányzati képviselők és polgármeste-
rek választását 2014. október 12. napjára tűzte ki.

A Nemzeti Választási Iroda a névjegyzékben szereplő
választópolgárt legkésőbb 2014. augusztus 25-ig érte-
síti a névjegyzékbe vételről. A szavazók átjelentkezési
kérelmeinek, valamint a mozgóurna igényléseknek leg-
később 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megér-
kezniük a helyi választási irodához. A mostani választá-
son csak az jelentkezhet át, aki a választás kitűzése előtt
legalább harminc nappal létesített (2014. június 23.) tar-
tózkodási helyet és a tartózkodási hely érvényessége leg-
alább a szavazás napjáig tart. 

A helyi választási iroda legkorábban 2014. augusztus
25. napján adhatja át az igénylőknek az ajánlások gyűjté-
sére szolgáló ajánlóíveket. Az egyéni listás és az egyéni
választókerületi jelöltek, valamint polgármesterjelöltek
állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási
iroda vezetője állapítja meg 2014. augusztus 18-ig a
2014. augusztus 15-én a névjegyzékben szereplők száma
alapján.

Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a
polgármester-jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-
án 16.00 óráig, a kompenzációs listákat és a megyei lis-
tát pedig 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig kell beje-
lenteni. A választási kampányidőszak 2014. augusztus
23-tól 2014. október 12-én 19.00 óráig tart.

A szavazatszámláló bizottságok és a szavazókörök
helye változatlan:

001. számú szavazókör Piremon Nyomda, Malom utca 2.
002. számú szavazókör   Polgármesteri Hivatal, Béke utca 1.
003. számú szavazókör Polgármesteri Hivatal, Béke utca 1.
004. számú szavazókör Általános Iskola, Nagy utca 4.        
005. számú szavazókör   Óvoda, Iskola utca 2.

A nemzetiségi szavazókör kijelölt helye:

800. számú szavazókör Óvoda, Iskola utca 2.     

Kanyóné Papp Klára
HVI vezető 

Jó ütemben halad a szennyvízberuházás
A nettó 3 103 050 65 Ft

projekt megvalósítása az év
elején elkezdődött. Köz be -
szer zési eljárás keretében a
kivitelezést a DMH Kft.–
Pannon Nívó Zrt.-„KE-VÍZ
21” Zrt. közös ajánlattevők
nyerték el. A Vállalkozóval
2014. január 20. napján kö -
töttük meg a szerződést, net-
tó 2 864 531 243 Ft vállalási
árral. Ennek 85%-át uniós
támogatásból fizetjük meg.
A korábban tervezett 15%-os
önerőhöz a Belügymi nisz -
térium által kiírt pályázaton
100%-os támogatást nyer-
tünk, így a lakosságot már
nem fogja terhelni az önerő
megfizetése.

A kivitelező Vámospér -
csen és Nyírmártonfalván –
belterületen és külterületen
– összesen közel 45 km veze-
ték lefektetését és 2428 db

ingatlan bekötését végzi el.
Ezzel egyidejűleg a két tele-
pülés határán új szennyvíz-
tisztító telepet is megépít.

Valamennyi ingatlan tulaj-
donosát személyesen keresi
meg a vállalkozó képviselője
és a helyszínen egyeztetik,
hogy az ingatlanon hol épül-
jön meg a csatorna bekötés. 

A kivitelezés az ütemezés-
nek megfelelően halad, Vá -
mospércsen 9600 fm, Nyír -
mártonfalván 4666 fm ge -
rincvezeték már megépült.
A szennyvíztelep engedélye-
zési eljárása még folyamat-
ban van, néhány héten belül
várható az engedély kiadása.

Tekintettel arra, hogy a

vezetékek és a bekötések ter-
vei még 2010-ben a pályázat-
hoz készültek, ezért lehet-
nek olyan ingatlanok, me -
lyek valamilyen okból a ter-
vekből kimaradtak. 

Azok az ingatlan tulaj-
donosok, akik telkére
a kivitelező szennyvíz
bekötést azért nem építi,
mert a tervben nem sze-
repel, mielőbb írásban
jelezzék – 4287 Pol -
gármesteri Hivatal Vá -
mospércs, Béke u. 1. –,
mert a Közreműködő
Szervezet hozzájárulását
kell kérnünk ahhoz, hogy
támogatással együtt ezek
az ingatlanok is beköthe-
tők legyenek.

Ménes Andrea
polgármester
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Megújul az Egészségház – 
Ideiglenes változások az ellátásban

A Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó központ befe-
jezése után időszerűvé
vált a Nagy utca 7. szám
alatti Egészségház kor-
szerűsítése, felújítása,
hiszen az épület a mai
kor igényeinek már nem
felel meg.

A 2012 decemberében
benyújtott sikeres pályáza-
tunk eredményeként a felújí-
tásási, korszerűsítésére brut-
tó 60 millió Ft összegű vissza
nem térítendő, 100%-os tá -
mogatást nyertünk el. Az
épület külső-belső nyílászá-
róinak cseréje, a homlokzat
hőszigetelése fog megtör-
ténni. Az intézmény belső
helyiségeinek funkciós kap-
csolatait korszerűsítjük, a
burkolatokat kicseréljük. Az
orvosi ügyelet számára kiala-
kítunk egy korszerűbb pihe-
nő szobát. A kivitelezés

folyamatban van, várhatóan
2014. szeptember 30-ig elké-
szül.

A kivitelezés ideje alatt
a Védőnői Szolgálat és dr.
Erdei Ágnes háziorvos a
Vámospércs - Kistérségi

Egészségügyi Szakellátó
Központban (Piac u. 4.)
rendel. Dr. Suba László
háziorvos továbbra is a
Nagy u. 7. szám alatt
fogadja betegeit. 

A rendelési idők nem
változtak. 

I. körzet
Dr. Suba László
Hétfő: 13-18
Kedd: 8-13
Szerda: 13-18
Csütörtök: 8-13
Péntek: 13-18

II. körzet
Dr. Erdei Ágnes
Hétfő: 8-13
Kedd: 13-18
Szerda: 8-13
Csütörtök: 13-18
Péntek: 8-13

Ügyeleti szolgálat
Nagy u. 7. szám 
hétköznap: 18.00 – 8.00
hétvégén: 8.00 – 8.00

Telefonszám: 
(52) 210-018

Ménes Andrea 
polgármester

Az egészségház épülete

A terveknek megfelelően haladnak a csatornázással

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

rendelkező magánszemélyek
(2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)

2014. június 30-i állapot szerint

Név Adóazonosító Lakcím Adótartozás
száma összege/Ft

Ásztai József 8378610314 4275 Monostorpályi,  Vasvári Pál. u. 26. 94 427     
Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 569 093     
Bíró Sándor 8363552526 4287 Vámospércs, Bartók B. u. 41. 89 460     
Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 192 600     
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs Dózsa Gy. u. 39/C. 207 105     
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300     
Germán Ferencné 8360912939 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 177 800     
Hamecz Sándor 8327445022 4287 Vámospércs Dózsa Gy. u. 30. 110 910     
Medvés László 8373711228 4287 Vámospércs Orgona u. 53. 50 500     
Nagy Attila 8408244213 4287 Vámospércs, Bocskai kert 3061/1 115 872     
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000     
Orbán István 8371382316 4287 Vámospércs, Domb u. 38. 90 380     
Pallai Mihályné 8369694705 4287 Vámospércs, Nagy u. 101. 53 663     
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 687 479     
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 201 590     
Sós János 8332013429 4287 Vámospércs, Temető u. 7/A. 126 540     
Sós János ifj. 8420813427 4287 Vámospércs, Temető u. 7/A. 130 530     
Szabó Lajos 8384022798 4287 Vámospércs Orgona u. 2. 51 975     
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 87 451     
Veres Zoltán 8362713461 4287 Vámospércs Táncsics u. 29. 54 610     

Összesen:       3 756 285     

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 

100 000 Ft-ot meghaladó adótartozással rendelkező 
gazdasági társaságok

2014. június 30-i állapot szerint

Cég neve Adószáma Székhelye Adótartozás
összege/Ft

Baltemar Bt. 21140156-2-09 4211 Ebes, Vadas u. 66. 568 700     
Csősz-System 2001. Kft. "FA" 12760213-2-09 4287 Vámospércs, Debreceni u. 11. 394 325     
Dopomorte Kft. "FA" 14197015-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 23. 153 419     
Magyar Gyapjú és Termény Kft. "FA" 12992065-2-09 4287 Vámospércs, Nyírábrányi u. 1. 285 090     
Margaréta Szakszöv. 11159555-2-09 4287 Vámospércs, Béke u. 4. 360 650     
Polifab Elektro Kft. 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 214 330     
Törő-Team Kft. 11746005-2-09 4287 Vámospércs, Vágóhíd u. 14. 178 062     
TRT-Hungária Kft. "FA" 14171073-2-09 4031 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10. 230 000     
Vámos Kontír Kft. 23104844-1-09 4287 Vámospércs, Víz u. 5. 163 650     
Zsofám Kft. 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 691 610     

Összesen:          3 239 836     

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

NAGY SÁNDORNÉ
sz.: Kozma Róza

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

SÁNDOR IMRÉNÉ
sz.: Pólyik Mária

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

HÉJJAS LÁSZLÓ LAJOS

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

TÓTH JÓZSEF

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

részvéttel osztoztak



Július 2.-6. között Törő Orsolya, Jokh Patrick és
Varga Balázs 7. osztályos tanulók a Vámos Települések
Vetélkedőjén elért első helyezésért jutalomtáborozá-
son vehettek részt Bakonszegen, a NAV üdülőfalujá-
ban. A sporttábort a Pénzügyőr SE szervezte, és első-
sorban a küzdősportok alapjait sajátíthatták el a részt-
vevő gyerekek. A színvonalat tükrözi, hogy a foglalko-
zások egy részét egy az USA-ból érkezett edző tartotta,
aki egyébként a new york-i rendőrség egyik boksz
edzője is. A kemény munka mellett jutott idő kikap-
csolódásra is: airsoft lövészet, kommandós bemutató
és paintball is színesítette a programot. A szabadidő
sem telt unalmasan: csocsó, ping-pong, kötélhúzás,
szalonnasütés és természetesen barátkozás a többi
táborozóval. A gyerekek sok élménnyel tértek haza, és
már most elhatározták, mindent megtesznek azért,
hogy jövőre újra részt vehessenek a táborban, és talál-
kozhassanak újdonsült ismerőseikkel.

Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy az iskola-
kezdéssel és a tankönyv beszerzéssel kapcsolatos infor-
mációkat kövessék figyelemmel intézményünk hírde-
tőtábláján.

Tankáné Antal Irén 
pedagógus

Brainturbo – gyors és
hatékony nyelvtanulás

csúcstechnológia
alkalmazásával 

A Brainturbo módszer
alapja Georgi Lozanov világ-
hírű professzor és agykuta-
tótól származik, aki kutatá-
sai során arra kereste a
választ, hogyan tudna az
emberiség gyorsabban és
hatékonyabban tanulni. Azt
tapasztalta, hogy akik gyor-
san tanulnak, képesek két
agyféltekéjük összehango-
lására. Megfigyelte, hogy a
gyerekek gyorsabban tanul-
nak a felnőtteknél, és arra
kereste a választ, hogyan
lehetne előidézni felnőtt
korban a gyermeki képessé-
geket? 

Lozanov rájött, hogy agyunk
4 különböző szinten működik:
Béta – éber, aktív állapot, időnk
legjavát eb ben töltjük, de tanu-
láshoz nem hatékony. Alfa –
mély ellazulás állapota, ébredés
és elalvás előtt éljük át, vagy rela-
xáció, meditáció során. Ekkor
leghatékonyabb a ta nulási folya-
mat és képességeink ugrássze-
rűen megnőnek. Théta – az
álmodás szintje, itt is könnyű a
tanulás. Delta – alvás, abszolút
pihenés, regenerálódás állapo-
ta. Az agykutató professzor
megpróbálta az agyat az éber
béta szintről a tanulás szem-
pontjából hasznos alfa szintre
hozni, ahol a két agyfélteke
szinkronba kerül. A gyerekek
1,5–5 éves korukig ébrenlétük
90%-át alfa állapotban töltik, és
ekkor könnyedén megtanulnak
beszélni akár 3 nyelven is. Alfa
állapotban megnő az agyunk
memorizálási képessége, ennek
köszönhetően a tanulás és isme-
ret-befogadás jelentősen fel-
gyorsul, a be fogadott informáci-
ót agyunk a hosszú távú memó-
riában tárolja, ahonnan életünk
további részében bármikor elő-
hívható. Lozanov – módszeré-
nek alkalmazásával kap csolatos
– kísérleteit 150 szó egy nap
alatt történő megtanításával
kezdte, de a hetvenes évek köze-
pén a módszerével; – a megnö-
velt szellemi kapacitással törté-

nő nyelvtanítással – már egyet-
len nap alatt 3000 francia szót
volt képes megtanítani több
em bernek egyszerre. Lozanov
világrekorder, eredményét még
senki nem szárnyalta túl. A
Brainturbo Lozanov módszeré-
re alapozva, azt továbbfejleszt-
ve, létrehozta saját egyedülálló
technológiáját. A berendezés
működését, benne az EEG készü-
léket bevizsgáltatta, és hitelesí-
tette az Egészségügyi Mi nő -
ségfejlesztő és Kórház technikai
Intézettel. A Brain turbo EEG ala-
pú bio-neurofeedback által
vezérelt személyfejlesztő és
oktató be rendezését az intézet
alkalmasnak minősítette, és
erről tanúsítványban is nyilatko-
zik. Az eszköz a Magyar Sza -
badalmi Hivataltól Szaba dalmi
Mintaoltalmat kapott, az eljárás
maga pedig szabadalmat. 

Mit várhatunk a Brain -
turbo módszertől? Ella zult
állapotban, gyorsan, ké nyelme-
sen és nagyon haté konyan, ráa-
dásul stressz-mentesen, megnö-
velt szellemi kapacitással sajátít-
hatunk el idegen nyelveket.
Szabadalmaztatott, egyedül álló,
tudományos alapokon nyugvó
csúcstechnológia alkalmazásá-
val kezdő szintről három hónap
alatt használható nyelvtudást
szerezhetünk angol, német vagy
spanyol nyelvből. Aki már ren-
delkezik valamilyen szintű
nyelvismerettel, azok esetében
is néhány hónap alatt rendkívül
gyors fejlődés várható. 

A technológia alkalmazásá-
nak köszönhetően az új ismere-
tek a hosszú távú memóriánkba
rögzülnek. A nyelvtanulást
ingyenes szintfelmérő és bemu-
tató óra után egyéni, páros és
kiscsoportos (3-5 fő) formában
végezhetjük. A Brainturbo egye-
dülálló nyelvtanulási módszere
Debrecenben is elérhető a
Halköz Üzletház első emeletén. 

Részletes információ a
www.brainturbo.hu internetes
oldalon található vagy 06 20 233
4997-es telefonszámon kérhető.
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Báthori István Középiskola 
Vámospércsi Tagintézmény

2014.

Érettségi vizsgát tett tanulók: Bucskó Tamás, Csorvásiné
Horváth Mária, Kelemen Szilvia, Küzmös Józsefné, Márkus
Józsefné, Polyánka Piroska, Tóthfalusi Gergő, Varga Sándor,
Zseli Zsolt.

Javító érettségi vizsgát tettek: Hamecz Anita, Karakóczi
Enikő.

A vizsgabizottság tagjai: Elek Katalin igazgató, Elek
Szilárd tagintézmény-vezető, Király József érettségi elnök,
Erdei László matematika, Hamecz Erika Emese magyar nyelv
és irodalom, Pogány Gyuláné angol nyelv, Sümegi György
biológia, Szabó Imre László történelem.

,,2014 július 19-én 30
éves általános iskolai osz-
tálytalálkozót tartottunk
Patakiné Verácska osztály-
főnökünkkel. Szívből kö-
szönöm mindenkinek a
megtisztelő jelenlétét, a
csodás és felejthetetlen
hangulatot, amely hajnal 4
óráig tartott. Továbbá kö-
szönjük tanárainknak is,

hogy tisztességes, szere-
tetteljes embereket ne vel-
tek belőlünk a nyolc év
alatt.

Érdemes szervezkedni!
A csillogó szemek az isko-
lai emlékek felelevenítése,
az életmesék hallgatása
közben pótolhatatlan.

Kovács Ildikó
krónikás"

Kedves Szülők, Leendő Első Osztályos Gyerekek!
,,Augusz tus 27-én szerdán 9 órától várjuk a leendő elsős gye-
rekeket és a szülőket a központi iskolába, ahol Ovi-suli
napot rendezünk. A programmal szeretnénk az ikolai beil-
leszkedést elősegíteni. Szeretettel várunk mindenkit: Óvó
nénik, Tanító nénik" (A kép a tavaszi Ovi-suli programon
készült. A Mi cimackó csoport volt az iskolában.)

Az idei érettségizők és tanáraik 

Bakonszegi táborozók, köztük a vámospércsi 
győztesekkel



„Isten adja az erőt az íráshoz…”

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenõ hírlapja. Felelõs szerkesztõ: Endrédi Csaba (e-mail: endredi@vipmail.hu). A szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház, 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. Telefon: 591-039. 
Kiadja: Vámospércs Város Polgármesteri Hivatala 4287 Vámospércs, Béke u. 1. sz. Telefon: 591-500. Lapalapító: Vámospércs Város Önkormányzat – Nyilvántartásba vétel száma: B/PHF/671/HA/91

Tördelõszerkesztõ: Tirol László. Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt. – Felelõs vezetõ: Fábián Imre ügyvezetõ

A vámospércsi születé-
sű Halász Margit kapta
idén városunk díszpolgá-
ri címét. Az egyik legsike-
resebb kortárs írónőnek
Ménes Andrea polgár-
mester adta át a kitüntető
címet az idei Hajdú Na -
pok rendezvénysorozat
egyik eseményeként. Az
írónő – aki ma is szoros,
élő kapcsolatot ápol egy-
kori lakóhelyével – szíve-
sen mesélt lapunknak
a kitüntetés apropóján
önmagáról, hivatásról és
a szülőföldhöz való kötő-
désről.

Születésekor Újléta-Lige -
ten élt a családja, és ő is itt
nevelkedett tízéves koráig.
Ekkor költöztek be Vámos -
pércsre azért, hogy ne kell-
jen a gyerekeknek a távoli
tanyáról  járniuk iskolába, és
a mai napig büszkén vállalja
vámospércsi származását. 

Régen volt ez már, mégis
ez az első tíz esztendő sok
későbbi eseményre volt dön-
tő hatással. A kis Margit
ekkor lett a föld szerelmese.
Mint elmondta, számára a
mai napig fontos, hogy ta -
vasszal ültessen és nyáron
kapáljon. Tavasszal teli van a
retikülöm virágmagvakkal,
minden létező helyre ülte-
tek magvakat, mesélte mo -
solyogva. De visszatérve a
gyermekkorhoz a környé-
ken élő gazdálkodó embe-
reknek nemigen volt televí-
ziójuk, ahogy nekik sem, és
így a családok esténként
összegyűltek valamelyikük-
nél és mesékkel, történetek-
kel, énekkel szórakoztatták
egymást. Hamar kiderült,
hogy Margitkának páratlan
fogékonysága van arra, hogy
megjegyezze az elhangzotta-

kat, sőt arra is, hogy ezeket
ötvözve teljesen új történe-
teket találjon ki. Ráadásul
ezeket remekül elő is tudta
adni. A felnőttek is hamar
észrevették ezt, és gyakran
előfordult, hogy más csalá-
dok elkérték őt a szüleitől,
hogy időről időre őket is szó-
rakoztassa a kislány. Felte -
hetően ez is közrejátszott
abban, hogy már ötévesen
írt és olvasott, és hogy ne
lábatlankodjon otthon, a na -
gyobb testvéreit is elkísérte
az iskolába, ahol csak úgy
szórakozásból minden köte-
lező verset megtanult. Az
iskola világa magával ragad-
ta, nem volt kérdés, hogy
tanár lesz belőle. Ugyan -
akkor az indíttatás az irodal-
mi vénát is erősítette. 

Az írói pálya azonban sen-
kit sem vár tárt karokkal. Az
elefántcsonttoronyba zárt
művészvilág nehezen enge-
di be az „idegent”, különö-
sen, ha nő az illető. A vágy
azonban olthatatlan volt.

Halász Margit, amikor még
egy sort sem publikált,  gyak-
ran Toldi néhány sorával lel-
kesítette magát: „Hej! ha én
is, én is köztetek mehetnék,
Szép magyar vitézek, ara-
nyos leventék!” 

A szülőföldje által inspi-
rált novellákkal kezdte pá -
lyáját, és tíz éven át szorgal-
masan küldte az irodalmi
lapoknak az írásait. Látszatra
eredménytelenül. De még-
sem, mert a sok munka meg-
hozta gyümölcsét. Az Élet- és
Irodalom novellapályázatán,
ahova nem mellesleg Kos -
suth-díjas írók is beküldték
műveiket, kétezer pályamű
közül első lett. Ez hozta meg
az ismertséget, és ettől fogva
tárt kapukkal várták a szer-
zői műhelyek és a kiadók.
Novelláit több nyelvre lefor-
dították.  Ma pedig a biztos
megjelenés tudatában úgy
dolgozik legújabb regényén,
hogy annak elkészültét már
eleve kiadó várja. Ez a köny-
ve egy  pásztordinasztia 400

évét meséli el Bocskai idő-
szakával kezdődően. Az író-
nő annak ellenére törekszik
a történeti környezet hiteles-
ségét visszatükrözni, hogy
családregénye szenvedélyek-
kel, titkokkal, mondákkal
átszőtt fikció, tehát nem tör-
ténelmi regény.  Ennek érde-
kében már kutatott egy
hetet Hajdúböször mény ben,
a hajdú települések főváro-
sában is, ahova rövidesen
visszatér. Egy hetet a Hor -
tobágyon is eltöltött, ahol
„nomád” körülmények kö -
zött tapasztalta meg a puszta
elképzelhetetlenül sokszínű
világát.  Ahogy ő fogalma-
zott: „Ott van a minden, a
semmi közepén.”

Vámospércset sem hagyja
magára hiszen tartott itt
olvasótalálkozót, és remé-
nyei szerint rendhagyó iro-
dalomórán is szívesen hozza
közelebb az irodalmat az
iskolások számára.  Mivel a
testvérei  itt élnek a város-
ban, az érzelmi kötelék okán
is visszajár hozzánk. Ráadá -
sul első hat könyvét édes-
anyja vámospércsi házában
írta, ami  örök ragaszkodást
jelent számára. Ezért is örül
annak, hogy szülővárosa és
egykori lakóhelye nem felej-
tette el, számít rá a minden-
napokban, valamint büszke
rá, amikor a nagyvilágban ér
el sikereket. Ennek kifejezé-
se a díszpolgári cím idei oda-
ítélése is, amely boldogság-
gal tölti el, és amely fontos
érzelmi megerősítést jelent
számára további pályáján.

Halász Margitról bőveb-
ben: a www.halaszmargit.
hu és awww. facebook.
com/halaszmargit oldala-
kon olvashatnak.

Endrédi Csaba 

A Vámospércs Díszpolgára címet Ménes Andrea pol-
gármester adta át Halász Margit írónőnek

Még megtekinthető 
a női művésztábor kiállítása

Az idén június 29-én
kezdte működését a vá -
mospércsi női művésztá-
bor, immár 11. alkalom-
mal. A táborvezető H.
Csongrády Márta fotó-
művész hívására most is
neves nemzetközi mű -
vészcsapat jött össze,
hogy városunk és kör-
nyéke adja az ihletet kö -
vetkező munkájukhoz. A
tábor fő támogatói a Vá -
mospércsi Önkormány -
zat és a Pircsike Vámos -
pércsi Közművelődési
Egyesület voltak. 

Ukrajna, Lettország, Ro -
má nia, Moldávia, India és
persze Magyarország művé-
szei alkottak ezekben a
napokban Vámospércsen.
A saját országukban is hiva-
talosan jegyzett művészek
most is nagyon jól érezték
magukat nálunk, amit a pá -
ratlan alkotókedv és a párat-
lanul színvonalas alkotások
is visszaigazoltak. 

Mint az köztudott, a
művészek a szokásoknak
megfelelően most is nálunk
hagyták, a városnak adomá-
nyozták egy-egy alkotásukat.
Ezek között kiváló festmé-
nyek, fotók és tűzzománcok
is találhatók, amelyekből
kiállítás nyílt a művelődési
házban. Az alkotások között

találhatunk portrét, csendé-
letet és tájképet is. Mind -
egyik azokat az érzéseket
tükrözi vissza, amelyek a
művésznők lelkében hagy-
tak lenyomatot rólunk itt
élőkről és környezetünkről.
Az idei munkákat szemlélve
nem lehet vitás, hogy váro-

sunk ez úttal is biztosította
azt az érzelem gazdag in-
s piratív környezetet, amely-
ben a képzőművészek ma-
radandót alkothattak. Kö -
zülük jó néhányan a horto-
bágyi művésztelepen foly-
tatták a munkát, ott is H.
Csongrády Márta vezetésé-

vel. Munkáik azonban itt
maradtak, és minden látoga-
tó számára valódi élményt
jelent megnézni, mi került ki
a vámospércsi alkotómű-
helyben a művészek keze
alól.

Endrédi Csaba

A női művésztábor résztvevői Ménes Andrea polgármesterrel 
a záró kiállítás megnyitóján 

Tehetséges táncos:
Szalontai Zita

A Feeling Táncstúdió csa-
patát erősíti több vámospér-
csi táncos lánnyal együtt
Szalontai Zita is, aki az idén
először külföldön, az olasz-
országi mazsorett fesztivá-
lon is részese volt a magya-
rok sikeres szereplésének.
Miután az eseményről szóló
beszámolóban szerencsét-
len technikai hiba miatt
tévesen jelent meg a vámos-
pércsiek között Zita neve,
ezért felhívtuk a családot,
hogy elnézést kérjünk és
a beszélgetésből kiderült,
hogy a kislány számára a
tánc több mint egyszerű
hobbi.

Bár egészen más műfajban, de volt előzménye a családban a
tánc szeretetének. Ugyanis a szeptembertől nyolcadikba járó
kislánynak az anyai nagypapája is színpadra lépett a maga idejé-
ben. A most 73 éves nagyapa munkahelyén, a MÁV Járműjavító
Vállalatnál húzott „lagos” csizmát és évekig népi táncolt.
Mindezt akkor, amikor a hazai néptánc mozgalom a reneszán-
szát élte. Aztán a szép emlékek lassan feledésbe merültek, ám
amikor Zita négy éves korában a szüleivel elment megnézni a
Debreceni Virágkarnevált és látta a mazsorettesek fellépését,
akkor azonnal beleszeretett a látványos, színes produkcióba és
ő is táncolni akart. Szülei rögtön támogatták, mivel ők maguk is
úgy látták, hogy tehetséges, jó mozgású a lányuk. Egy rövid deb-
receni előzetes táncképzés után hamar megtalálták a vámospér-
csi tagozattal rendelkező Feeling Táncstúdiót, ahol Pántya
Barbara művészeti vezetése mellett indult be az igazi fejlődés.
2007-ben volt az első virágkarnevál, ahol már Zita is a fellépők
között volt és az óta számos alkalommal volt részese az ismert és
egyre népszerűbb mazsorett csapat versenyeinek, táborainak,
fellépéseinek. Mostanában már ismét Debrecenbe jár a tánc-
órákra, mivel leginkább az együttes központi termében tud a
saját korcsoportjának megfelelő táncosokkal együtt gyakorolni,
és szülei szívesen viszik be minden alkalommal, mert azt látják,
hogy az elért sikerek nagyon jó hatással vannak gyerekükre.
A vámospércsi mazsorettesek egyébként jó barátnők a táncter-
men kívül is, szívesen szerveznek együtt máskor is közös progra-
mot. Az is igaz, hogy a következő augusztusban aligha lesz erre ide-
jük, mivel kezdődik az intenzív, egy hónapos felkészülés az idei
virágkarneválra, ahol a Feeling Táncstúdió állandó fellépőnek szá-
mít. Ilyenkor pedig minden nap reggel kilenctől délután négyig
edzés és gyakorlás van, ami komoly fizikai megterhelést jelent.

Bár Zita – aki azon túl, hogy jó táncos még jeles tanuló is – ter-
vei szerint gimnáziumba készül az általános iskola után, édes-
anyja szerint nem zárta ki annak a lehetőségét sem, hogy egyszer
talán hivatásának válassza a színpadot, ha a jövőben is olyan
eredményes lesz, mint amilyen eddig volt.    

Endrédi Csaba

Zita és a Feeling Stúdió is fellépett az idei Vámospércsi
Hajdú Napok rendezvénysorozaton

A képen Zita és mestere,
Pántya Barbara


