
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
A legtöbbünknek van egy 

meghatározó tanár az éle-
tében. Az, akinek én, amíg 
élek, hálás leszek, semmivel 
sem tűnt ki, kicsit megfáradt 
környezetéből. A katedrán 
azonban olyan volt, mint-
ha a tudomány nagykövete 
vagy legkiválóbb hadvezére 
lett volna. Minden percben 
kérdezett, s dicsért, ha rosz-
szul válaszoltunk, volt egy 
vicces, ám egyáltalán nem 
sértő hasonlata. Nem lehe-
tett az óráján másra figyelni, 
s mire észrevetted, minden 
fontosabb információ birto-
kában voltál. 

Fontosak voltunk szá-
mára! Jól ismert nem csak 

bennünket, de a szüleinket 
is! Nem csak akkor kereste 
őket, amikor baj volt, a ve-
lünk kapcsolatos jó híreket 
is házhoz vitte. 

Soha egy percig sem ké-
telkedtünk abban, hogy sze-
reti a tantárgyat, amit tanít, 
s nem lehetett tőle olyasmit 
kérdezni, amire ő ne tudta 
volna a választ. Nem csak ki-
váló elme, de remek ember, 
követendő példakép is volt. 
Ha kellett az életről mesélt, 
ha kellett maga súgott az iz-
zadó felelőnek, ha kellett a 
bőrt rúgta az udvaron, s ha 
kellett kirándulást szerve-
zett, hogy megmutassa mi-
lyen csodálatos ország, ahol 

élünk! Nem volt hivalkodó, 
divatos, különösebben szép 
sem, de volt kisugárzása, te-
kintélye, igazi karizma volt, 
s mindnyájan rá akartunk 
hasonlítani!

Sokan féltek tőle, pedig 
csak az életét tette fel arra, 
hogy megmutassa nekünk 
saját tantárgya, s az élet sava-
borsát. 

A tanév kezdetén a gyere-
keinknek – iskolai pályafutá-
suk alatt –, legalább egy ilyen 
nagyszerű Tanár Emberrel 
való találkozást kívánok!

Végezetül tisztelettel érte-
sítem Vámospércs lakossá-
gát, a kedves szülőket és di-
ákokat, hogy a Mátyás Király 

Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola felújítására 
428,9 millió forintot nyert 
a fenntartó, amiből a vizes-
blokkok, a tantermek, a folyo-
sók, a berendezési tárgyak, 
a burkolatok újulnak meg. 
Új szaktantermeket, rajz- és 
grafikatermet, tánctermet, 
tankonyhát és nyelvi labort 
alakíthatunk ki. Megújulnak 
a tornatermek, a sportudva-
rok, új zöldfelületek jelen-
nek meg, valamint egyéb 
udvari játszó- és sportesz-
közöket is telepíthetünk. A 
projekt megvalósítására két 
év áll rendelkezésre!  Köszö-
netemet fejezem ki mind-
azoknak, akik munkájukkal 

hozzájárultak a 
sikeres pályázat 
elkészítéséhez, és 
lobbi-tevékeny-
ségükkel segí-
tették egy újabb 
v á m o s p é r c s i 
álom megvalósu-
lását! Köszönöm 
Tasó László ál-
lamtitkár úrnak, 
o r s z á g g y ű l é s i 
képviselőnknek, 
Pappné Gyulai 
Katalinnak, a 
Debreceni Tan-
kerület igazgató-
jának, a tantestületünknek 
és Mészárosné Oláh Róza 
igazgató asszonynak.

Ménes Andrea
polgármester

Ó, iskoláim, drága iskolák!
Szeptember: szüret hava. 

Szeptember: Szent Mihály 
hava. Szeptember: Földanya 
hava. Szeptember: becsen-
getés hava. Szeptember: 
tankönyvosztás hava. Szep-
tember: füzetlapozás hava. 
Iskolák, óvodák, napközik, 
kollégiumok, szakkörök 
hava: szeptember. Idézzük 
Lászlóffy Aladár versét: 
„Megszólal itt meg ott a kis-
harang. / A madár fenn, a 
vándor itt alant. / A madár 
megy, a deák érkezik, / a 
fagy pirosra csípte két kezit, 
/ mikor utazott hét határon 
át… / Ó, iskoláim, drága 
iskolák!”.  Az iskolák szep-
temberi virágzása. Az első 
becsengetés a Debreceni 
Református Kollégiumban, 
a Pannonhalmi Bencés Gim-
náziumban, a Fasori Evan-
gélikus Gimnáziumban, a 
kolozsvári líceumokban, 
Kosztolányi szabadkai isko-
lájában, Ottlik Géza kőszegi 
katonai alreáljában. Iskolák 
szeptemberi kikelete. Ha az 
ember belép egy iskolába, 
rögtön érzi azt a sajátos, ösz-
sze nem téveszthető atmosz-

férát, amit az adott épület 
és környezete, az adott in-
tézmény hagyománya, nö-
vendékeinek és tanárainak 
generációkat, évszázadokat 
átható sora kivált belőle. Egy 
iskola arculata, szellemisé-
ge, légköre, értékválasztásai 
élethosszig meghatározzák 
a világban való (otthon)lé-
tünket, a világról közvetített 
üzeneteinket. Igaz, hogy írni 
és olvasni bármilyen iskolá-
ban megtanulhat a gyerek? 
Nem hinném. Ám nagyon 
szomorú, ha csak olyasmivel 
gazdagodik valaki az iskolá-
ban, amit bárhol elsajátítha-
tott volna. Minden iskolának 
kell, hogy legyen sajátos ar-
culata, tudás- és gyerekköz-
pontú pedagógiai stratégi-
ája, amely a gyermekeknek 
olyasmit kínál fel, amire 
később jó visszaemlékezni, 
amiből később is hasznos 
tanácsot lehet meríteni, ami 
még az embertelenségben 
is segít embernek maradni. 
Az iskoláztatás, a nevelés és 
oktatás a történelem viha-
raiban formálódott, a társa-
dalmi, politikai változások 

hatására újabb és újabb el-
várásoknak kellett megfelel-
nie, más-más nehézségekkel 
szembenéznie. A ma iskolái 
is óriási kihívásokat és válto-
zásokat élnek meg. Ami nem 
változik: a két állandó, egy-
mást is kölcsönösen alakító 
szereplő, a tanító és a diák. 
Mi, vámospércsiek, büszkék 
lehetünk környékünk legna-
gyobb, évszázadok óta mű-
ködő oktatási intézményére, 
a Vámospércsi Mátyás Király 
Általános és Alapfokú Művé-
szeti Iskolára. Ha megkapar-
juk az idő rétegeit, az isko-
latörténet néhány érdekes 
epizódjára bukkanhatunk. 
A hajdúvárosok sajátossága, 
hogy a letelepítéssel (1605) 
párhuzamosan bontakozott 
ki az egyházi és iskolai élet 
térségünkben. A hajdúvá-
rosok, a Hajdúkerület iskolái 
a debreceni kollégiumnak 
köszönhették létüket. Ezek 
az iskolák olyan vidéki, egy 
vagy több osztállyal műkö-
dő iskolák voltak, melyek 
tanítóikat (rektor), segéd-
tanítóikat (praeceptor) a 
kollégiumtól, mint anyais-
kolától kapták három-három 
évenként. Tanítási napon 
délelőtt és délután három-
három órát tanultak a növen-
dékek, de kivételt jelentett 
szerda és szombat, mert ek-
kor csak egy-egy órát tartot-
tak. Viszont vasárnaponként 
délelőtt és délután is két-két 
órát nyitva volt az iskola ka-
puja. A tanítás két féléven át 
tartott (nyári, téli). Az egyko-
ri tanulók telenként, amikor 
a mezőgazdasági munkák 
szüneteltek, nagyobb tu-
dásanyagot sajátítottak el. A 

félévek nyilvános vizsgával 
zárultak.  Az első iskolát (két 
tantermes) 1742-ben építet-
ték Vámospércsen. A fiúkat 
és a lányokat külön oktatták. 
Az évszázadok során az ok-
tatási helyszínei és formái 
folyamatosan változtak. A 
felekezeti iskola, az elemi 
iskola, a népiskola helyébe 
1945. szeptember elsejével 
Vámospércsen is általános 
iskolát szerveztek. Jelenleg 
három épületben folyik a 
tanítás: az Iskola utcán a 
főépületben, illetve a Nagy 
utcán a „Központi” és a 
„Dombi” épületben. Az Isko-
la utcán kapott helyet az esti 
gimnázium is. Az általános 
tanrend művészeti oktatási 
stúdiumokkal is kiegészül. 
A szeptemberi becsengetés 
emlékező harangszó is egy-
ben azokért a Vámospércsen 
született vagy itt is tevékeny-
kedő pedagógusokért, taná-
rokért, akik által városunk 
hírneve országos ismertség-
re tett szert. Büszkeséggel 
gondoljunk Lencz Géza egy-
háztörténészre, Vámospércs 
szülöttjére, a Debreceni 
Egyetem egyik alapítójára; 
a szintén városunkból út-
nak induló Oláhné Erdélyi 
Mária matematikusra, egye-
temi tanárra; a vámospércsi 
iskolában az írást és olvasást 
elsajátító, később Állami Dí-
jas könyvtárosra, Arató Atti-
lára, a Hajdú-Bihar Megyei 
Könyvtár egykori igazgató-
jára; és Farkas Szabó Mihály 
19. századi orvosdoktorra, se-
bészmesterre. Szeptember: 
évnyitók hava. Szeptember: 
az iskolai időszámítás kez-
dete.

Új rovatunkban azoknak 
a nyertes pályázati projek-
teknek a rövid bemutatá-
sára vállalkozunk, amelyek 
az elkövetkező időszakban 
kerülnek megvalósításra, 
és mértékadó módon járul-
nak hozzá intézményeink 
korszerűsítéséhez, városké-
pünk alakításához, lakóink 
otthonérzetének formálásá-
hoz. Városunk Önkormány-
zata a Vámospércsi Óvodá-
val együttműködésben a Te-
rület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) pá-
lyázatán 43 millió forint visz-
sza nem térítendő támoga-
tásban részesült! A pályázat 
eredményeként megvalósul 
az udvari játékok cseréje, 
bővítése, eszközfejlesztés, 
fejlesztőjátékok beszerzése, 
elavult tárgyi készlet (pél-
dául konyha felszerelések) 
cseréje. Óvodánkba jelenleg 
mintegy 220 gyermek jár, tíz 
csoportba osztva. A szülők 
nagy része fontosnak tartja, 
hogy gyermeke 3 éves kor-
tól kezdve vegyen részt óvo-
dai nevelésben. Pedagógiai 
szempontból nélkülözhetet-
len a gyerekek mozgásigé-
nyének kielégítése, melyre 
az udvari környezet jó lehe-

tőséget biztosít. A helyről 
való gondoskodásnak, a hely 
kialakításának igazodnia 
kell a gyermekek játékigé-
nyéhez, játékfejlődéséhez. A 
gyermekek megismerő, fel-
fedező tevékenysége, amely-
nek alapja a tapasztalatszer-
zés és a természetes kíván-
csiság. Az udvari környezet 
a kedvelt játszó és kirándu-
lóhelyek hangulatukkal, kel-
lékeikkel örömteli tevékeny-
ségek sokaságát biztosítják. 
Kedvező hatással vannak a 
gyermekek közötti társas 
kapcsolatok az együttmű-
ködésre és a mozgásigény 
levezetésére: mászásra, csú-
szásra, futásra, homokozás-
ra, pancsolásra. A szabad 
játéktevékenységben fon-
tos, hogy minden gyermek 
megtalálja a fejlettségének, 
érdeklődésének, tempera-
mentumának legmegfele-
lőbb mozgásformát. Ehhez 
azonban elengedhetetlen 
a biztonságos, jó minőségű 
és kellő számú udvari játék. 
Óvodánk – a környék leg-
nagyobb ilyen jellegű intéz-
ménye – 2006-ban nyerte el 
végleges formáját. 2017-ben 
új fejezet kezdődik az intéz-
mény életében!

Nagy bejelentés az 
Óvodában!



Dupla építési telek 2000 m2 eladó.

Hyundai kisteherautó 

műszakival eladó.

48-as út mellett telephely kiadó.

Érdeklődni: 
Vámospércs, Bocskai kert 2 sz. alatt 

lehet személyesen.

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)
2017. július 31-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 148 732
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs Dózsa Gy. U. 39/C. 88 725
Germán Ferenc 8443091339 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 78 070

Guba Attila 8384884013 4287 Vámospércs, Nyírmártonfalvai u. 051/9 65 475

Mester Attila Sándorné 8349542721 4287 Vámospércs, Báthorikert 2185 61 300
Nagy Ferenc Ifj. 8423252639 4287 Vámospércs Vasút u. 21. 81 699
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 1 509 150
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 148 643
Sós János 8332013429 4287 Vámospércs, Temető u. 7/A 63 480
Sós János ifj. 8420813427 4287 Vámospércs, Temető u. 7/A 101 470

Összesen: 2 957 744

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

rendelkező gazdasági társaságok (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2017. július 31-i állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

Baltemar Bt. “Kény-
szertörlés alatt“ 21140156-2-09 4211 Ebes, Vadas u. 66. 568 700

Kisshaus-Épker 
Szolgáltató Kft. 24908098-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 32. 426 210

Mauro Shoes Kft. 24965604-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 2 261 334 
Polifab Elektro Kft. 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 218 700
Polivill Elektro Kft. 24925615-1-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 135 513
Revopart Trade Kft. 
“felszámolás alatt” 24381321-2-09 4287 Vámospércs, Báthorikert 2201/1. 118 884

Sanfer Hungary 
Ker. Kft. 23150120-2-42 4287 Vámospércs, Nagynyíres D. 17. 107 443

Összesen: 3 836 784 

Házasságkötés:

Balogh Valter és Vampel annamária

nagy tiBor és KereKes ZsuZsanna

VasZKó Zsolt istVán és nótin Klaudia

Bálint sándor és nagy ildiKó

Akik már nincsenek közöttünk:

Károlyi Károly János

tömöri dánielné (rátonyi irma)

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Tömöri Dánielné (ráTonyi irma)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

A református egyház hírei

A Vámospércsi Református Egyházközség ünnepi emlék-
műavató és hálaadó istentiszteletet tart 2017. szeptember 
17-én, 10 órától a vámospércsi református templomban. 
Ezen az alkalmon fogunk hálát adni a Parókia teljes belső 
felújításáért, mindhárom harang újravillamosításért, vala-
mint az ünnepség keretében a templomkertben felavatjuk 
a reformáció 500. évfordulójára készült faragott emlékmű-
vet. Az ünnepi istentiszteleten igét hirdet Dr. Fekete Károly, 
a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, köszöntőt 
mond Szabadi Árpád, a Hajdúvidéki Református Egyházme-
gye esperese.

Szeretettel várjuk Önt is kedves szeretteivel együtt az ün-
nepi alkalomra és az azt követő szeretetvendégségre. Ezen a 
napon a hálaadásunk Nyírmártonfalván folytatódik majd 14 
órától, ahol az idén 150 éve épült templomért adunk hálát.

Dr. Petró László
lelkipásztor

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Károlyi Károly János

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

i s k o l A i  h í r e k
Az intézményfejlesztési program keretében a Debreceni 

Tankerületi Központ 1,5 milliárd forint pályázati támogatást 
nyert el, ebből Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskolát érintően az az összeg 428 927 
618 forint. A pályázati támogatásból megvalósul: eszközbe-
szerzés, épület-felújítás, azon belül vizes blokkok felújítása, 
játszó- és sporteszközök beszerzése.

A 2017/2018-as tanévet 413 fő tanuló kezdte meg. Az alsó 
tagozatos osztályaink valamint felső tagozaton az 5. a-b; a 6.a, 
a 7. a és a 8.b osztály egésznapos oktatási formában tanul. A 
tanévet teljes szakos ellátottsággal kezdtük meg.

Az osztályok elhelyezése: 1-2. évfolyam osztályai a Nagy 
utcai épület; 3-8. évfolyam osztályai az Iskola úti épület.

Osztályfőnökök, régi és új nevelőink: 1.a osztály: 
Jankovics Magdolna és Sütő Csaba; 1.b osztály: Tarr Ildi-
kó és Plaveczné Gábori Csilla; 2.a osztály: Sarudiné Oláh 
Enikő és Ádám Magdolna; 2.b osztály: Nagy Judit és  Csere 
Gabriella; 3.a osztály: Zsidi Ernesztina; 3.b osztály: Papp 
Lászlóné; 3. c osztály: Hetey Lajosné; 4.a osztály: Ottó 
Mária; 4.b osztály: Nagyné Pesti Gyöngyi. A 3-4. osztály-
ban betanít: Dankóné Bicskei Ágnes; Ludmanné Németh 
Marianna; Molnár Edit; Venczel Gyuláné; Somogyi Viktória 
új nevelő: tanító. 5.a osztály: Kovácsné Nagy Anikó; 5.b 
osztály: Ráczné Stummer Ibolya; 5.c osztály: Kelemenné 
Hajdó Mária; 6. a osztály: Opre Mária Krisztina; 6.b osz-
tály: Cseresznye Erzsébet; 7.a osztály: Hamecz Erika Eme-
se; 7.b osztály: Elekné Laczkó Judit; 8.a osztály: Tóth Éva; 
8.b osztály: Nagyné Cseh Nóra; 8.c osztály: Fodor László. 
Szakos tanítást végez még: Bánóczki Krisztina, Szentjóbi 
Marianna, Takács Márta, Horvátné Czentye Ibolya (új neve-
lő: természetismeretet és kémia), Debreceni Adrián (új ne-
velő: 5-6. évfolyamon testnevelés),  Kiss Ármin (új nevelő: 
7-8. évfolyamon fizika és informatika). Fejlesztés: Fodorné 
Regőczy Marianna, Veresné Sándor Erika, Szabó Gyula alsó 
tagozatos intézményvezető-helyettes.

A tanév szorgalmi időszaka: első nap: 2017. szeptem-
ber 1. (péntek); utolsó nap: 2018. június 15. (péntek); balla-
gás: 2018. június 23. szombat 9 óra. A szorgalmi időszak első 
féléve 2017. szeptember 1-tól 2018. január 26-ig tart. Az első 
féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondvi-
selőjét 2017. február 2-ig tájékoztatjuk a félévi értesítő által.

Iskolai tanítási szünetek: Őszi szünet: 2017. október 30 
– 2017. november 3., a szünet előtti utolsó tanítási nap: októ-
ber 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap: november 
6. (hétfő). Téli szünet: 2017. december 27.– 2017. január 2., 
a szünet előtti utolsó tanítási nap: december 22. péntek), a 
szünet utáni első tanítási nap: január 3. (szerda). Tavaszi szü-
net: 2018. március 29. – 2018. április 3., a szünet előtti utolsó 
tanítási nap: március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítá-
si nap: április 4. (szerda).

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási 
szünetre és pihenőnapra eső időszakában: 2017. október 23. 
(hétfő) Nemzeti ünnep; 2018. március 15. (csütörtök) Nem-
zeti ünnep; 2018.május 1. (kedd) Munka ünnepe; 2018.május 
21. (hétfő) Pünkösdhétfő.

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:  
2018. március 10 (szombat) – március 16. (péntek) helyett; 
2018. április 21. (szombat) – április 30. (hétfő) helyett.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Krajcsik Tamás 
vállalkozónak, aki iskolai padok és székek adományozásával 
hozzájárult három tantermünk szebbé tételéhez.

A baptista egyház hírei

A Vámospércsi Baptista Gyülekezet 2017. szeptember 17-
én délután 1500 órakor Hálaadó istentiszteletet tart, ahová 
meghívja és várja Önt és kedves családját! Helyszín: a Baptis-
ta Imaház (Vámospércs, Kossuth u. 11.)

Bacsó János
lelkipásztor

Lakossági fórum

Vámospércs minden polgárát barátsággal várjuk 
a 2017. szeptember 28-án  (csütörtök)  17 órától 
a Művelődési Ház és Könyvtár színháztermében 
tartandó – a településképi rendelettel és a telepü-
lésképi arculati kézikönyvvel kapcsolatos – lakos-
sági fórumra!

Pálinkafőzés mesterfokon!

Kedves bérfőzetők! A Barna Pálinkafőző Kft. 
hagyományos de új kétlépcsős rendszerben 
készít minőségi párlatokat 30 éves szakmai ta-
pasztalatra alapozva. Családi vállalkozásunkban 
ügyfeleink a saját maguk által előállított cefré-
ből készült párlatot kapják vissza nemes ital for-
májában. Várjuk szíves megkeresésüket!

Elérhetőségeink:   

Létavértes, Kossuth szőlőskert
5100 hrsz. (Újlétai útfél)

Barna Péter:       0630-314-0295
Barna Róbert:    0630-547-1209
facebook:            Barna Pálinkafőzde

Célkeresztben a településkép

A Településkép védelmét szolgáló, 2017. december 31.-ig 
megalkotandó új önkormányzati rendeletről tart lakossági és 
munkaindító fórumot Vámospércs Város Önkormányzata a 
Művelődési Ház és Könyvtár színháztermében. A meghívott 
előadó, Zsemberi István okleveles építészmérnök, vezető 
településtervező, a CÍVISTERV BT. várostervező és építész 
iroda ügyvezetője lesz. A 2016. július 23.-tól hatályos törvény 
értelmében a településkép védelmét a települési önkor-
mányzatok önkormányzati rendeletben biztosíthatják a jö-
vőben. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy az Önkormány-
zat a törvényi normák és előírások tiszteletben tartásával, a 
helyi, speciális viszonyokat és értékeket is szem előtt tartva 
megalkossa saját településképi rendeletét és arculati kézi-
könyvét. A kézikönyv a települési döntéshozók és a lakosság 
tájékoztatását segítő kiadvány, ami a jogszabályok útvesztője 
helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára ért-
hető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással 
kapcsolatos elvárásait. Tartalmazza a településkép sajátos-
ságait, beépítési vázlatokat, irányt mutat az építtetőknek, 
meghatározza, hogy milyen feltételekhez kell igazodnia az 
építkezéseknek. A kézikönyv hosszú távon jelentősen befo-
lyásolja a település életét, ezért fontos, hogy készítésének 
folyamatát széleskörű helyi támogatás övezze. A lakossági 
fórum időpontja: 2017. szeptember 28. (csütörtök), 17 óra.



2017-ben Vámospércs 
Közművelődéséért Díj-
ban Elekné Laczkó Judit, 
a Vámospércsi Mátyás Ki-
rály Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola művészta-
nára részesült. A díjazottat 
pályaválasztásról, a vizuá-
lis nevelés szerepéről, saját 
művészeti tevékenységéről 
kérdeztük.

Vámospércsi Hírek: 
Tanárnő 1988 óta tanít 
Vámospércsen. És mint 
köztudott: egy híján har-
minc éve ingázik lakóhelye 
(Debrecen) és munkahelye 
között. Nagyon erősnek és 
tartósnak kell lennie a kö-
teléknek, ami ennyi éven 
keresztül töretlenül létezik. 
Mik Vámospércshez és a he-
lyi iskolához való ragaszko-
dásának okai?

Elekné Laczkó Judit: 
Valóban, életem első mun-
kahelye ez az intézmény. 
Érettségizettként kerültem 
az akkor épült, újonnan át-
adott komplexumba. Igazság 
szerint akkortájt nem erre a 
pályára készültem. Az élet 
viszont úgy alakította, hogy 
következő évben felvételt 
nyertem a Nyíregyházi Ta-
nárképző Főiskolára. Annak 
idején egy nagyon kedves, 
összeszokott, tapasztalt, se-
gítőkész, kellemes légkörű 
tantestületbe csöppentem 
bele. Tulajdonképpen ekkor 
döntöttem el, hogy nem az 
ügyvédi hivatást, hanem a 
tanári pályát választom. Na-
gyon sok kedves gyerek vett 
körül. Jól éreztem magam 
a településen, örömmel fe-
deztem fel a hely adta lehe-
tőségeket, annak természeti 
szépségeit, flóráját, faunáját. 
Erdész lányaként ezt nem 
is tagadhattam meg, s a mai 
napig is szerelmese vagyok 
a természetnek. Kedvesek, 
közvetlenek voltak hozzám 
az itt élő emberek, éreztem, 
hogy elfogadtak, befogad-
tak. Az utazás nem fárasztó, 
imádok vezetni, s gyönyörű 
az út melyet minden reggel 
megteszek. Imádom az év-

szakok keringőjével megvál-
tozott panorámát, a színes 
faleveleket, a hóborította 
fákat fantasztikus a látvány 
melyben mindennap ré-
szem lehet. Természetesen 
a napfelkeltével együtt. Ha-
zajövök reggelente. Több 
generációt ismerek már a 
településen, nagy a kötődés, 
mely itt tart, s vállalom a 
mindennapos utazást. Szere-
tek itt élni, dolgozni, átadni 
a tudásomat a gyerekeknek, 
és viszonttanulni tőlük is, 
hogy a mosoly mennyire 
fontos az ember életében. 
Rengeteg erőt adnak nekem 
a gyerekek, inspirálnak, s be-
lőlem is a legjobbat hozzák 
ki. 

Vámospércsi Hírek: 
2008-ban kezdte meg mű-
ködését a Mátyás Király 
Általános Iskolában a mű-
vészeti alapoktatás, amely-
nek egyik kezdeményezője, 
elősegítője Tanárnő volt. 
Milyen tervekkel, célokkal 
indultak és miket sikerült 
megvalósítani ezekből az 
elmúlt években?

Elekné Laczkó Judit: 
Második gyermekemnek 
tekintem a művészeti isko-
lát! Örömmel tettem eleget 
Polgármester Asszony fel-
kérésének. Terveink között 
szerepelt, hogy az érdeklő-
dő gyerekek a művészetek 
különböző ágaival ismer-
kedhessenek meg s mélyít-
hessék el tudásukat. Ezek kö-
zött szerepel a zene, a tánc 
és a képzőművészet. Nagy 
örömmel kezdtünk a gyere-
kek toborzásához. A szülők 
is szívesen fogadták, éltek 
az új lehetőséggel, melyben 
gyermekeik részesülhet-
tek. Az évek során sikerült 
a városi rendezvényeken is 
szerepelnünk, néptáncos 
csoportjaink közül minősí-
tést is elérnünk. A Kultúra 
Napján a Művelődési Ház-
ban zongorásaink léptek fel, 
a képzősök nagyon sok pá-
lyázaton szerepelnek folya-
matosan, és érnek el dobo-
gós helyezéseket – országos, 

megyei versenyeken. Az év 
végi vizsgákat a Művelődési 
Házban szoktuk megrendez-
ni, ahol teltház előtt táncol-
nak a gyerekek a szülők nagy 
örömére. Büszkeséggel tölti 
el őket, gyermekeik fellépé-
se. Sokat köszönhetünk az 
iskola vezetésének is, hogy 
segítséget nyújtanak az esz-
közök, anyagok, helyiségek 
biztosításában. Köszönet az 
Önkormányzatnak is a nyúj-
tott támogatásért. 

Vámospércsi Hírek: 
Elekné Laczkó Juditnak 
immáron évfolyamok so-
kasága köszönheti vizuális 
nevelését, a rajzolás szerete-
tét és a különféle képzőmű-
vészeti technikák megisme-
rését. Ám arról kevesebbet 
tudunk, hogy Tanárnő ho-
gyan talált rá tanári és kép-
zőművészeti pályájára?

Elekné Laczkó Judit: 
Mindig vonzott a képzőmű-
vészet és a művészettörté-
net. Sokoldalú emberként 
nyitottan álltam mindenféle 
téma felé. Szerencsésnek 
mondhatom magam ebből a 
szempontból: egyből felvet-
tek a főiskolára. Az olvasás 
mind a mai napig egyik ked-
venc időtöltéseim közé tar-
tozik. Szerettem rajzolni ön-
szorgalomból, kedvtelésből 
is. Pályaválasztásomban dön-
tően befolyásolt az a bizo-
nyos egy év képesítés nélkül 
eltöltött idő Vámospércsen. 
A földrajz–rajz szakot szeren-
csés választásomnak tartom, 
s köszönet  érte szüleimnek 
is, akik teljes mértékig tá-
mogatták tanulmányaimat. 
Örülök, hogy ezt a pályát 
választottam, minden ne-
hézségével együtt jól érzem 
magam.

Vámospércsi Hírek: 
Felvetődik a kérdés, hogy 
vajon mennyit változott a 
vizuális nevelés az elmúlt 
évtizedekben, a digitális kor, 
a számítógépek, a különféle 
képalkotó programok meg-
jelenésével? Más iránt fogé-
kony az Y-generáció?

Elekné Laczkó Judit: 
Természetesen a világ fej-
lődik, mellyel az oktatásnak 
lépést kell tartania. Én a taní-
tási praxisomban használom 
az új lehetőségeket, de raj-
zolni igazán a hagyományos 
technikákkal lehet meg-
tanulni. Mint mindenben, 
fontos az alapozás csak arra 
lehet igazán építkezni, abból 
fejlődik az öröm, a tudás, a 
sikerélmény. Igen fogéko-
nyak a gyerekek, de nagyon 
szeretik a papíralapú, tradi-
cionális rajztechnikákat is. 
Elfogadják tőlem a kritikát, 
hallgatnak rám. Nagyon sok 
diákomnak ez jelenti a siker-
élményt a tanulása során, ki-
kapcsolódnak, feltöltődnek.

Vámospércsi Hírek: Ha 
a Nyájas Olvasó egy óvat-
lan pillanatban betekint-
hetne Tanárnő saját alkotói 
műhelyébe, mikkel talál-
kozhatna? Miken dolgozott 
a közelmúltban és mik fog-
lalkoztatják mostanában?

Elekné Laczkó Judit: Ki-
csit kevés az idő a saját alko-
tómunkára, de megtalálom 
az alkalmat, hiszen engem 
is motivál a belső erő, kész-
tetés, az igény. Készítettem 
tűzzománc képeket, éksze-
reket, medálokat. Szeretem 
a természetet, a virágokat, 
a tájképeket. A nyáron ilyen 
témában festettem akril ké-
peket, illetve tussal vázlato-
kat rajzoltam. Tervezek okle-
veleket, meghívókat.

Vámospércsi Hírek: 
Mesélne a hobbijairól? 
Felelevenítene olyan pilla-
natokat, amikor egy-egy 
művészeti alkotással való 
találkozás mély benyomást 
tett Önre?

Elekné Laczkó Judit: Na-
gyon szeretek utazni. Megis-
merni különböző kultúrá-
kat, embereket, szokásokat, 
hagyományokat. A múzeu-
mok látogatása az elsőszámú 
célpontok számomra. Az 
adott város épületeiben való 

gyönyörködés, a gasztronó-
miai kísérletezés kedvenc 
hobbijaim közé tartozik. Ki-
mondhatatlan érzéssel tölt 
el egy-egy kedvenc alkotás 
élőben való megtekintése. 
Véleményem szerint a gye-
rekek is hitelesebbnek érzik 
a művészettörténeti órákon 
hallott elemzéseket. Másik 
nagy szerelem a motorozás 
volt, talán az idősebb diákok 
még emlékeznek erre az idő-
szakomra, amikor motorral 
jártam az iskolába s oktattam 
is segédmotorosokat. Mint 
mondtam, nyitott ember 
lévén nagyon sok minden 
érdekel. A kertészkedés, ol-
vasás, természetjárás, festés, 
a jó filmek s a zenehallgatás 
sem maradhat le a palettá-
ról. Érdeklődéssel fordulok 
a különböző idegen nyel-
vek iránt s szívesen tanulom 
őket.

Vámospércsi Hírek: Az 
oktatás és nevelés mellett 
Tanárnő a nagy kezdőbe-
tűvel írott Közművelődés 
területén is aktívan tevé-
kenykedik. Mesélne néhány 
szóban erről?

Elekné Laczkó Judit: 
Életem nagy részét ezen a 
településen töltöm. Köte-

lességemnek érzem, hogy a 
város kulturális életében is 
aktívan részt vegyek. Rajz-
tanárként és a művészeti 
iskola vezetőjeként szívesen 
nyújtok segítséget a városi 
rendezvények dekorációjá-
nak elkészítésében, illetve 
a különböző rajzkiállítások 
megrendezésében. Megtisz-
teltetésnek éreztem a Műve-
lődési Ház és Könyvtár Igaz-
gatóasszonyának felkérését, 
hogy felnőtt festőművész és 
meseíró kiállítását nyissam 
meg. Megtisztelő feladat to-
vábbá, a már hagyományo-
san megrendezésre kerülő 
„Vámospércsi ősz” rendez-
vénysorozaton belül meg-
hirdetett rajzkiállítás meg-
nyitása, annak méltatása. 
Tanárként fontos számomra 
a példamutatás, ezért rend-
szeres látogatója vagyok a 
színházi előadásoknak a Mű-
velődési Házban. Örömmel 
teszek eleget a különböző 
rendezvényeken – így pél-
dául a művésztelepek záró 
kiállításai, a Megye Napja, 
a Kultúra Napja, városnapi 
események stb. – való rész-
vételnek, közreműködés-
nek.

Több generációt ismerek már a településen

Tudta-e Ön, hogy hányan 
férünk be a református 
templomba? És azt, hogy mi-
lyen magas a torony? És azt, 
hogy milyen neveket visel-
nek templomunk harangjai? 

A Vámospércsi Téka újabb 
bejegyzéséből mindez ki-
derül! A mai, későbarokk 
stílusú, műemlék jellegű 
templomépületet 1801-1802 
környékén kezdték kialakí-

tani. Története jóval korább-
ra nyúlik vissza. Az egyház-
község életét jelző 1610-es 
évszám ugyanis azt valószí-
nűsíti, hogy a mai templom 
egy jóval korábbi, kisebb, 

középkori eredetű templom 
átépítésével, bővítésével jö-
hetett létre. A templomban 
750 ülőhely van, orgonáját 
Kerékgyártó István építette 
1910-ben. Tornya háromszin-
tes, órapárkányos, 32 méter 
magas. A toronyórát Bauer 
Antal debreceni lakatos-
mester készítette, 1820-ban 
került ki a műhelyéből, ma 
is eredeti helyén áll. A ha-
rangok neveiket jeles protes-
táns reformátor őseinkről 
kapták: a legnagyobb harang 
névadója Kálvin, a középsőé 
Zwingli, a legkisebbé Luther. 
Az egyház egykori kincsei 
közé tartozhatott egy 1629-
es, Végh Miklós által az eklé-
zsiának készíttetett ónkanna 
is. A kép a vámospércsi re-
formátus templom harang-
jainak 1925-ös szentelésekor 
készült.

Vámospércsi Téka
– Miért gyakori az átmeneti 
víznyomáscsökkenés, víz-
nyomás-ingadozás és víz-
zavarosság Vámospércsen? 
Tehetünk-e valamit a víz mi-
nőségének javításáért?
– A vámospércsi vízháló-
zatot kezelő Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. 
hivatalos válaszának megér-
kezéséig Vámospércs Város 
Önkormányzata az alábbi 
információkat szeretné tu-
datni a település lakóival. A 
település tulajdonát képező 
víziközmű vagyont a hatá-
lyos törvények alapján 2014. 
január elsejével 
vagyonkezelés-
be kellett adni 
egy megfelelő 
jogosítványokkal 
rendelkező nagy 
szolgáltató cég-
nek. A képvise-
lő-testületi dön-
tés a TRV. Zrt-re 

esett, azaz innentől a vízhá-
lózat üzemeltetése, karban-
tartása, minőségellenőrzé-
se a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt. feladata. Az 
Önkormányzat többször 
kezdeményezett egyeztetést 
a TRV Zrt.-vel, közvetítet-
te a víznyomáscsökkenés, 
víznyomás-ingadozás és 
vízzavarosság problémáit. 
A lakosságot is arra kérjük, 
hogy jogos észrevételeiket 
a TRV Zrt. felé jelezzék. A 
TRV Zrt. hivatalos válaszát 
a Vámospércsi Hírekben is 
közzétesszük.

Megkérdeztük
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Ipari, kereskedelmi, me-
zőgazdasági és erdészeti 
gépkiállítással és termék-
bemutatóval, a traktorhúzó 
Európa-kupa futamaival, 
traktorkarnevállal, valamint 
Husqvarna fakitermelő ver-
sennyel, továbbá szakmai 
előadásokkal várták az ér-
deklődőket a VI. Hajdúsági 
Expóra a szervezők augusz-
tus 11. és 13. között Hajdúbö-
szörményben. A rendezvény 
fontos szerepet tölt be a vá-
ros és a térség életében, sőt 
országos szinten is ismert és 
elismert, azáltal hogy képes 
évről évre összekapcsolni a 
szakmai fórumokat a köny-
nyed és látványos szórakozta-
tás és a hagyományápolás al-
kalmaival. Hajdúböszörmény 
utcáira ilyenkor mobillelátók 
épülnek, kezdetét veszi az 
agrár-szépségverseny és a 
traktorkarnevál. A hajdúvá-
rosok hagyományosan me-
zővárosok, amelyek életében 
központi szereppel bír a me-
zőgazdasági termelés, állatte-
nyésztés, az agrárinnováció, 

a földkultúra. „A Hajdúság 
biztosítja az ország keleti fe-
lének élelmiszerellátását” – 
mutatott rá Kiss Attila polgár-
mester. Az eseményes részt 
vett – többek között – Nagy 
István, a Földművelésügyi 
Minisztérium parlamenti ál-
lamtitkára, aki az agrárokta-
tás fontosságát hangsúlyozta; 
Kiss Miklós Zsolt, a Miniszter-
elnökség agrár-vidékfejlesz-
tésért felelős államtitkára, aki 

az élelmiszerbiztonság kér-
dését emelte ki; és Győrffy 
Balázs, a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara elnöke, aki 
örömmel számolt be arról 
a hírről, hogy az ősterme-
lői igazolványok kiváltása 
ingyenessé vált hazánkban. 
Vámospércs idén is önálló 
standdal mutatkozhatott be 
a háromnapos eseményen. A 
városi delegációt Ménes And-
rea polgármester vezette.

A Hajdúság az ország éléskamrája

Kihasználva a kellemes 
időjárást szeptember elején 
újabb kirándulásra kereked-
tünk fel. Úti célunk ezúttal az 
Északi-középhegység volt. Ma-
gyarország legmagasabb pont-
ján, az 1014 méter magasban 
lévő Kékestetőn, a Tv-torony 
körpanorámát biztosító tera-
száról gyönyörködhettünk 
az alattunk elterülő tájban. 
Mátraverebély-Szentkúton, 
legnagyobb nemzeti kegyhe-
lyünkön, a Szent László forrás 
legendájával ismerkedtünk 
meg, miközben meghitt sétát 
tettünk a 2015-ben felújított – 
a vadregényes tájba belesimu-
ló – zarándokhelyen.

Utolsó állomásunk a Cser-
hátban elterülő, UNESCO 
világörökségi listájára is fel-
került falu, Hollókő volt. A 

palóc falu központjában áll a 
kis fatornyos, zsindellyel fe-
dett templom, mely valóságos 
néprajzi koronaékszere a tele-
pülésnek. Embert próbáló tú-
raként éltük meg a meredek 

domb tetején álló hollókői 
várhoz való feljutást, de a lát-
vány feledtette velünk az út 
fáradalmait.

Polgárné Nagy Elvira
szervező

Vámospércsiek a csúcson

Az 1980-ban végzett 8.b. osz-
tály tanulói – Kindris Gáborné  
osztályfőnök „felügyeletével” 
–kiránduláson vettek részt 
Erdélyben. (Tavaly is itt vol-
tunk, s annyira elbűvölt ben-
nünket a táj szépsége, az itt 
élő emberek szeretete, hogy 
visszavágytunk.) Mojgrádon 
megtekintettük a Római 
várat, Almásgalgón a Sár-
kányok kertjét, majd egy 

csodálatos környezetben, a 
Gyergyói-medence szívében 
fekvő Gyergyószárhegyen, a 
Kastély Panzióban szálltunk 
meg, ahol nagyon kedves 
vendéglátásban volt részünk.  
Madarasi-Hargitára magunk-
kal vittük a Medgyesi József 
által készített kopjafát is. 
Gyönyörű helyeken jártunk: 
Ivó, Zetelaki-víztározó, Gyil-
kos-tó, Békás-szoros, Szováta, 

Korond, Parajd, Marosvásár-
hely, Királyhágó. Köszönet 
érte Szendrei Lászlónak, aki 
minden évben csodálatos ki-
rándulásokkal örvendezteti 
meg osztálytársait és osztály-
főnökét, és természetesen a 
sofőrnek, Juhász Lajosnak is, 
aki mindig épségben hozott 
bennünket haza.

Kindris Gáborné
osztályfőnök

Újra együtt a csapat

Nagyszerű közösségi él-
ményben lehetett része 
azoknak a vámospércsi és 
környékbeli lakosoknak, 
akik augusztus 18-án este, 
21 órától a Művelődési Ház 
és Könyvtár mögötti téren 
gyülekeztek, várva, hogy fel-
csendüljenek az István a ki-
rály című rockopera ismerős 
dallamai. A téren egy gyufa-
szálat sem lehetett leejteni, 
a székek, lócák megteltek 
emberekkel, kellemesre hűlt 
a levegő, a Nap már éjszakai 
álmát aludta, csak a lámpák 
fényüregei szűrték a söté-
tet. A színpad díszletei a két 
főszereplő – István és Kop-
pány – által megtestesített 
életút és történelemfelfogás 
köré szerveződtek: balolda-
lon a keresztény és feudális 
fordulatot jelző kora román 
kori épületrészlet volt lát-
ható, jobboldalon a törzsi 
szövetséget és az ősvallást 
kifejező földvár fakapuzatá-
ra lehettünk figyelmesek. Az 
előadást megelőzően elhang-
zott Wass Albert Hontalanság 
hitvallása című költeménye, 
Somogyi László Gábor elő-
adásában, valamint Ménes 
Andrea polgármester ünnepi 
beszéde, amiben részletesen 

kitért a magyarság akkori és 
későbbi sorsát alapvetően 
meghatározó istváni döntés 
fő vonásaira és dilemmáira. 
Kiemelte, hogy az idő István 
királyt igazolta, akit halála 
után negyvenöt évvel szentté 
avattak, 2000-től pedig mind 
a nyugati, mind a keleti kato-
likus egyház szentjei között 
tartja számon – ezzel ökume-
nikus hidat képez a két nagy 
egyház között. Az előadást 
Beethoven István király című 
műve vezette fel. A klasszikus 
zene méltóságos hullámzásá-
ba időnként egy-egy rock ze-
nei futam is bekapcsolódott, 
amíg elérkeztünk a darab 
nyitányához, a Te kit választa-

nál? című dalhoz. A Mandala 
Dalszínház művészei inven-
ciózus, érzékeny, ám rendkí-
vül dinamikus játékkal eleve-
nítették fel és tették élővé, itt 
és most átérezhetővé a rock-
operát, amihez sokat hozzá-
tett a parádés szereposztás 
is. Istvánt az EMeRTon- és 
Magyar Művészetért-díjas élő 
klasszikus, Varga Miklós, míg 
Koppány szerepét Kalapács 
József, a Pokolgép, az Omen 
és a Hard frontembere ját-
szotta. Az előadást követő-
en a tömeg Varga Miklóssal 
együtt énekelte el nemzeti 
imádságunkat, a Himnuszt.

Te kit választanál?


