
Fókusz

Több nap, mint kolbász
Manapság, a rossz kormányzati politika eredményezte

nehéz gazdasági helyzetben a fejlõdés – gondolok itt a
megvalósult, mûködõképes beruházásokra, kézzel fogható
eredményekre –  ritka, mint a fehér holló. S éppen ezért –
pártpolitikai meggyõzõdésemtõl függetlenül – õszintén
örültem, amikor valamikor tavaly nyáron tudomásomra
jutott, hogy Vámospécsen tanuszoda is mûködik. Az épület
madártávlatból, az utcáról nézve kifejezetten tetszetõs képet
mutat, mint egy-egy fényesre törölt alma, mely kívülrõl szép
piros, de nem tudni, milyen a belseje: egészséges-e vagy
rothadó. 

Látva a polgármester, Ménes Andera által felkért független
szakértõ, Dr. Sárvári Géza 2007 áprilisi helyszíni szemléjén
készített fotóit, sajnos hamar kiderült számomra, hogy ez a
létesítmény sem tudja beváltani a hozzá fûzött reményeket,
illetve a tervezés és a kivitelezés során felmerült hibák,
hiányosságok helyrehozása nélkül nem fogja – pláne
hosszabb távon – betölteni rendeltetésének megfelelõ
funkcióját. A 2004 novemberében elkészült tanuszoda az
átadás óta eltelt rövid idõ ellenére ugyanis olyan szinten
amortizálódott – hullik a lábazati fal külsõ vakolata,
beázik a tetõfelület belsõ része, nem mûködik jól a szellõzõ
rendszer, az acélszerkezet korróziója miatt rozsdafoltok,
lecsorgások nyomai látszanak a falakon – mintha legalább
egy évtizede épült volna. 

Az okleveles építészmérnök szakértõi véleményét – mely az
engedélyezési tervdokumentáció, s az úgynevezett ,,Kiviteli
Tervek’’ híján csak a megvalósulási terv és a megvalósult
épület részletes, számításokkal alátámasztott értékelésébõl
áll – áttanulmányozva azonban fény derült arra is, hogy a
tervezett berendezéseknek, épületrészeknek is csak egy része
valósult meg, s azok sem a betervezetteknek megfelelõ
méretben, illetve formai kivitelezésben. A medencetérbe
például a '98-as tervmódosítás szerinti 3-3 darab zuhany-
állás helyett csak kettõt sikerült elhelyezni, nem valósult meg
a régi épület és az uszoda közé álmodott iroda-mosdó-
zuhany-WC-raktár, helyette a meglévõ kazánházból elvett
területen alakították ki a helységeket, csökkenett méretekkel.

A projekt tervezésére és kivitelezésére a Csõsz System Kft.
kapott megbízást, az engedélyezési terveket a cég két
alvállalkozója, Fekete András és Ipolyi Gyula készítették Az
építkezés felelõs mûszaki vezetõje Csõsz László (aki ebben a
minõségében a kivitelezõ, azaz saját vállalkozása érdekeit
képviselte), a mûszaki ellenõr (aki elviekben a  beruházói
érdekeket képviselte volna) pedig egyben a tervezõ (!) Ipolyi
Gyula volt, ami ebben a formában megint csak kimeríti az
összeférhetetlenség fogalmát, éppúgy, mint a mûvelõdési ház
felújításával megbízott volt fõépítész, Köllõ András esetében.

A tanuszoda kapcsán kiderült: sem a tervezési, sem a
kiviteli munka, sem a mûszaki ellenõrzés nem volt meg-
felelõ, s ezt a látottakon kívül  egyértelmûen alátámasztja a
szakértõi vélemény is. Dr. Sárvári Géza szerint érthetetlen,
hogy az engedélyezõ hatóság (Létavértesi Városi Önkor-
mányzat) ilyen hiányosan beadott tervdokumentáció
alapján – mely nem tartalmazta többek között a földhivatal
által hitelesített ingatlan-nyilvántartási térkép másolatát, a
tartószerkezetre, az épületgépészetre, villamos-villám-
munkavédelemre...stb vonatkozó információkat, sõt hõ- és
páratechnikai számításokat sem – egyáltalán kiadta a jog-
erõs építési engedélyt. 

Mindazonáltal azért örülhetünk, hogy e gyenge minõségû
anyagokból, kellõ hõszigetelés nélkül megépített épület
immár 3 hosszú esztendeje mûködik, s bízzunk benne, ha
az építészmérnök javaslatai alapján a hibákat kijavítják, a
gyerekek még hosszú évekig élvezhetik a lubickolást.

Hassó Adrienn

Beszédes képek a városavató évfordulójáról

Helyreigazítás
Kedves Olvasóink!
Júniusi számunkban, a Hasonlóságok címmel meg-

jelent jegyzetben tévesen azt írtuk,. hogy ,,...az önkor-
mányzat számára éppoly evidencia volt – az iskola-
rekonstrukció kapcsán – ...a Csõsz System Kft. kiválasz-
tása, mint az egykori vámospércsi fõépítész, Köllõ András
felkérése a mûvelõdési ház felújítására.’’ A valóság az, hogy
a cikk megjelenésének idõpontjában még Köllõ András
volt a város fõépítésze, hiszen a polgármester június 20-ai
keltezésû levelében mondott fel neki.

Ugyanebben a cikkben helytelenül állítottuk, hogy ,,A
kivitelezõ cég a tervek formai és tartalmi hiányosságai
miatt...felfüggesztette a szerkezetépítést.’’ Valójában az
építést az önkormányzat függesztette fel.
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Vámosújfalui vendégekkel a városvezetõk Nagy sikere volt a vízifoci-bajnokságnak

A Kívánságkosár elõadói nagy sikert arattak

Sok arcocskát kifestettek a nap folyamán

Kép és szöveg: Sz. Vrancsik Éva

Tûzrózsák a színpadon Táncra kérték 
a polgármestert

Helyi fiatalok is
táncoltak

2001. július. elseje történelmi dátum településünk életében. Ekkor kapta vissza ugyanis a 125 évvel ezelõtt
elveszített városi címet, amelyet még Bocskai István adományozott az 16o5. december. 12-én keltezett
Korponai kiváltságlevélben. A hat éves évfordulót egész napos programmal ünnepeltük, amely az eddigi
visszajelzések szerint elnyerte a lakosság tetszését. A programot szervezõ mûvelõdési ház dolgozói
igyekeztek olyan mûsorszámokat a városi sporttelepen felállítandó színpadra ,,varázsolni’’, amelyek
valamennyi korosztály számára vonzóak lehetnek. A közönség fõleg a délutáni idõszakban kezdett
gyülekezni, de az esti sztárparádéra már több ezren tapsoltak a színpad elõtt. Ekkor köszöntötte Ménes
Andrea polgármester a város lakosságát, majd Tasó László országgyûlési képviselõ szónokolt. Megtisztelte
jelenlétével a rendezvényt Szólláth Tibor a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat alelnöke, testvértelepülésünk
– Szilágynagyfalu – polgármestere és delegációja, Vámosújfalu polgármestere és képviselõ-testületének több
tagja, s a környezõ településekrõl is érkeztek vendégek. Ezúttal a rendezvényen készült fotókkal emlékezünk
a városavató hat éves évfordulójára. Fogadják szeretettel kedves olvasóink!

H A T  É V E S  A  V Á R O S



Nem minden arany,
ami fénylik – Vámos-
pércs esetében például
elég, ha csak az elõzõ
vezetéstõl megörökölt
látványberuházásokra
gondolunk: az idén már
többször beázott, meg-
süllyedt mûvelõdési ház
épületére, a három éve
átadott, rozsdafoltokkal
és repedésekkel tarkított
falfelületû tanuszodára,
vagy az iskola-felújítás-
nál felmerült épületszer-
kezeti, statikai problé-
mákra. 

Most már mindenki látja,
sorra hullanak ki a szek-
rénybõl a csontvázak, akadá-
lyozva a település fejlõdését.
A polgármester, Ménes
Andrea azonban megcselek-
szi, ,,amit megkövetel a
haza’’, és felveszi a boksz-
kesztyût a felmerült nehéz-
ségekkel szemben, de e mel-
lett fontosnak tartja az okok
feltárását és a felelõsök fel-
kutatását.

– 2006.október 1-je poli-
tikai rendszerváltást jelen-
tett településünkön. Tizen-
hat év megszokását, begya-
korlott kapcsolatrendszerét,
mindennapjait kavarta fel
a választópolgárok vitat-
hatatlan akarata. Nagy
gyõztesei, s legalább akko-
ra vesztesei voltak a nép-
akaratnak, mely elõtt mind-
annyiunknak kötelessége
meghajolni.

– Az õszi önkormányzati
választásokat követõen –
mint látták – képviselõ-
társaimmal együtt éppúgy
nagy elánnal vágtunk bele a
munkába, mint a régiek
közül néhányan, – elsõsor-
ban azok, akiknek veszteni
valójuk volt.

Míg az elõbbiek szán-
dékaik szerint jobbítani
akarnak, s nem tehetetlenül
nézni, ahogyan az egyre
apadó, már-már semmire
sem elég állami támogatás
tönkre teszi az önkormány-
zatot, addig az utóbbiak a
vereség kapcsán szerzett
sebeiket nyalogatva keres-
nek felhasználható, állás-
helyeiket féltõ, derék állam-
polgárokat, hogy saját érde-
kük elérése céljából, olyan
dolgokhoz adják a nevüket,
melyrõl nincs elegendõ
információjuk. Ehhez ko-
rábbi véleményükhöz ké-
pest meglepõ természetes-
séggel felhasználni igyekez-
nek azokat a demokrácia
adta lehetõségeket, melye-
ket az új önkormányzat
teremtett meg. Gondolok
itt elsõsorban a vágatlan TV-
közvetítésekre, melyben,
mint érdeklõdõ állampol-
gárok kritizálják a jelen
tetteit. Teszik ezt azok,akik,
– még jól emlékszünk–
néhány évvel ezelõtt egyet-
len mozdulattal seperték le
azt a közel ezer ember
akaratát rögzítõ kezdemé-
nyezést, mely ugyanígy el
szerette volna érni, hogy a
Vámos Tv közvetítse a
képviselõ-testület üléseit,
így tájékoztatva a lakosságot
a közös ügyeinkrõl. 

Meglepve tapasztaljuk,
hogy a közelmúltban a helyi
sajtót önjelölt újságírók
bombázzák közölhetetlen
terjedelmû írásaikkal feles-
legesen, hiszen nem enged-
hetjük – egyébként az adó-
fizetõk pénzébõl fenntar-
tott – Vámospércsi Híreket
arra felhasználni, hogy va-
laki vélt, vagy valós sérel-

meinek szócsövévé váljon.
Nem kampányújságról van
szó, ez az idõ lejárt. Az ál-
lampolgárok közös ügyeink-
rõl szeretnének tudni, ép-
pen ezért vádaskodó hang-
nemû magánlevelezgetések
helyett továbbra is ezek
jelennek majd meg benne.

– Mindkét folyamatban
lévõ beruházás körül prob-
lémák merültek fel, a ter-
vezés és kivitelezés tekinte-
tében egyaránt. Mi az oka
annak, hogy december óta
vita van az iskola-felújí-
tással kapcsolatban?

– Egy mondatban ösz-
szefoglalva: valakik, valahol,
valamikor pontatlanul dol-
goztak. Megterveztek egy
épületet úgy, hogy a szépen
felújított, kibõvített iskolára
nem álmodtak új bejáratot,
az emeletráépítéshez nem
készült megfelelõ statikai
terv, hogy csak az egyszerû
embereknek is érthetõ pél-
dával éljek. Ennél is na-
gyobb probléma, hogy a
pályázatok ad-hoc jelleggel,
összecsapva, rohammunká-
val készültek, olyan költség-
vetéssel, melyben az önkor-
mányzat saját forrásának
biztosítása olyannyira erõn
felüli volt, hogy most azt
nem tudja kifizetni, ezért
kölcsönt, hitelt kénytelen
felvenni. Természetesen örü-
lünk az iskola felújításának,
de abban az idõben ki és
milyen számítást végzett
arról, hogy mibe fog ez
nekünk kerülni? Akkor
vajon a döntéshozók abban
a tudatban dönthettek,
hogy a hitelfelvétel árán is
vállaljuk a közös terhet? Hát
nem! De akkor, az ajtók
mögött, a közvetlen nyilvá-
nosság kontrollja nélkül
mindent el lehetett dönte-
ni. Jöttek a választások,
valamit fel kellett teljesít-
ményként mutatni.

– Ha jól tudom, a mû-
velõdési ház felújítása és
bõvítése sem zajlik zök-
kenõmentesen...

– A kampány hajrájában,
nagy lehetõségként hullott
az ölünkbe az a támogatás,
mely olyannyira nem volt
elég a felújításra, hogy azt
két ütemre kellett bontani.
A tervezetthez képest tehát
feleannyi pénzt sem kap-
tunk rá, de gondoltuk, egy
folyamatban lévõ beruhá-
zást a második körben majd
nagyobb eséllyel támogat-
nak. Bele is vágtunk, meg-
történt az engedélyes tervek
alapján a közbeszerzési
eljárás, ki lett választva a
kivitelezõ. Közben termé-
szetesen ugyanazzal az épí-
tésszel, Köllõ Andrással, –
aki azóta már valóban nem
a város fõépítésze, ahogyan
az tévesen az elmúlt havi
lapban megjelent – készítet-
tük a kiviteli terveket, me-
lyek több hónapos csúszás-
sal, s mind törvényileg,
mind tartalmilag kifogásol-
hat minõségben érkeztek
meg hozzánk. A tervekbõl
egyáltalán nem derült ki
pontosan, mit fog tartal-
mazni az elsõ ütem, azaz mit
kérjünk majd a mûszaki
átadás alkalmával számon a
kivitelezõtõl. Az csupán az
építészeimnek és külsõ ta-
nácsadóimnak köszönhetõ,
hogy kiderült olyan építé-
szeti megoldást alkalmaz-
tak, mely rövid idõn belül
az uszodához hasonló prob-
lémát okozott volna. Magya-
rul azoknak a rácsos tartók-
nak egy része, amelyek most

a tetõn éktelenkednek, a
tetõfedést követõen is kinn
maradtak volna, s hõhidat
alkotva, télen bevezették
volna az épület belsejébe a
hideg levegõt, mely a fûtött
helyiségekben lecsapódott
volna. Amikor ez kiderült,
világossá vált számomra,
hogy muszáj leállítani az
építkezést, menteni a ment-
hetõt, s keresni valamilyen
olyan építészeti megoldást,
mely a már meglévõ anya-
gokat a leggazdaságosabban
felhasználva megnyugtató
befejezést ígér.

A személyeskedések elke-
rülése végett, a terveket
szakvéleményezésre átnyúj-
tottam az építész kamará-
hoz, és sajnos most már a
statikai munka felülvizs-
gálatát is kérnem kellett,

mert azóta kiderült, hogy az
épület süllyed, feltételezhe-
tõen további nem körül-
tekintõ tervezõi munka, ill.
nem körüljárt talajmecha-
nikai vizsgálatok miatt.
Amennyiben kiderül, hogy
az elõzetes feltételezések
helytállóak, saját forrásból
meg kell erõsítenünk az
épületet, hogy egy köny-
nyebb, a rácsos tartószer-
kezeteket teljesen eltakaró
tetõt fel tudjunk helyezni a
meglévõ épületre. Ez en-
gedélyes tervmódosítást
kíván, ami veszélyeztetheti
a pályázaton nyert pénzt is.
Utána jártam, a felmerülõ
újabb kiadásokra plusz
pénzt senki nem fog ne-
künk adni, tehát hitelt kell
rá felvennünk! Ki mindezért
a felelõs? Ki az, aki pon-

tatlanul, hanyagul végezte a
munkáját, alultervezte a
költségvetést, tudta, hogy
ennyi pénzbõl nem megva-
lósítható a beruházás, s
ekkora kárt okozott a helyi
közösségnek? Ebben a rend-
kívüli helyzetben úgy ér-
zem, kötelességünk kiderí-
teni az igazságot és fele-
lõsségre vonni azt, akit
szükséges! 

– Néhány hónapja elké-
szült az Ön által kért szak-
értõi vélemény a tanuszo-
dával kapcsolatban...

– Igen, és sajnos azt ta-
pasztaltuk, hogy a felkért,
független építészmérnök a
tervezéstõl a kivitelezésig
elmarasztalta a létesítményt.
Ennek fényében különösen
érdemes elgondolkodni azon,
hogyan, kik által, milyen

minõségben készült a tan-
uszoda, s ki fogja a felelõs-
séget vállalni – nemcsak
erkölcsi felelõsségre gondo-
lok – azért, hogy az egyik
nevét is adó uszodaépítéssel
valóban foglalkozó cég azt
mondta, ahhoz, hogy az elõ-
írásoknak megfelelõ helyre-
állítást tudjanak végezni,
gyakorlatilag le kellene rom-
bolni, és újra kellene építeni
a létesítményt. Pedig az ál-
lampolgárok pénzébõl épült,
jelentõs közadakozással meg-
fejelve. Ugye emlékszünk
még rá?

Ennyit arról, milyen
könnyû dolga van a mostani
testületnek, hisz sokak
szerint csak a készbe kellett
beülni, s folytatni elõdeink
által nehezen megteremtett
lehetõségeket. Vitathatatlan
a mai világban, amikor párt-
politikai és nem szakmai
érvek mentén döntenek
közpénzek odaítélésérõl, a
támogatások megszerzése is
nehéz feladat, de tetszettek
volna körültekintõbbek, lel-
kiismeretesebbek lenni,
mert sajnos most sok pén-
zünkbe fog kerülni ez a
néhány vitathatatlanul szük-
séges beruházás megvaló-
sulása. Abban meg csak
reménykedni tudok, hogy
teljesen csõdbe nem me-
gyünk, s amikor a szalag-
átvágás lesz, még mosolyog-
ni is tudunk.

Hassó Adrienn

Okok és felelõsök nyomában a polgármesterrel
Rendkívüli hhelyzet aalakult kki aa ttelepülésen

,,Egy jaj nem sok, annyit nem mondtál,
csak elmentél a halál hosszú útján.
Tudtad, mi is tudtuk, mily beteg vagy,
De Te kímélni akartad családodat.
Mégis elmentél egyetlen perc alatt,
Számunkra csak a döbbenet maradt.
De emléked örökre itt van velünk, 
ameddig élünk, el nem feledünk.’’

Férje, fia, lánya, menye, veje
és unokája

Varga Margit

halálának 2. évfordulóján

AARRAATTÓÓBBÁÁLL
Közösségi életünk ápolására

zenés-táncos mulatságot 
rendezünk!

IIddõõppoonntt:: 2007. augusztus. 11.19,00 óra
HHeellyysszzíínn:: Vámosgép étterme

VVaaccssoorraa,, bbûûfféé,, ééjjffééllkkoorr hhaassttáánncc bbeemmuuttaattóó
AA ttaallppaalláá vvaallóótt BBaalloogghh LLáásszzllóó zzeenneekkaarraa sszzoollggáállttaattjjaa..

BBeellééppõõjjeeggyyeekk áárraa:: 3000 Ft/fõ
A jegyek elõvételben a 06-70-363-86-19-es telefonszámon

megrendelhetõk.

MMiinnddeenn kkeeddvveess vveennddééggüünnkknneekk jjóó sszzóórraakkoozzáásstt kkíívváánnuunnkk!!

Figyelem!
A Grega–Bringa Szerviz Vámospércsen 
elektromos és hagyományos kerékpárok, 

alkatrészek forgalmazásával,
garanciális javításával, továbbá

– csapágyak
– trezorok ((széfek)
– modern ppostaládák

széleskörû választékával bõvítette szolgáltatásait.

Érdeklõdni:
06-20-995-6071
www.grega.bringa.atw.hu

e-mail: grega.bringa@freemail.hu
Személyesen: Vörösmarty u. 30. sz.

Nyitva ttartás: 
Hétfõ-péntek: 17–21 h-ig, 
szerda: szünnap
szombat: 8–18 h-ig, 
vasárnap: 8–12 h-ig

Reméljük, hamarosan ilyen lesz a mûvelõdési ház



Vámospércsen, az Iskola u. 1. sz. alatt, az Általános Iskola
épületében mûködõ Kölcsey Ferenc Gimnázium esti tagozata
felvételt hirdet a 2007/2008-as tanévre. Az esti tagozaton heti
két alkalommal napi hét óra az oktatási idõ. Az iskolai
foglalkozások délután 15 és 20 óra között lesznek. 

Jelentkezni lehet a gimnázium kilencedik, tizedik,
tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamára. (Az osztályokat
kellõ számú jelentkezés esetén indítjuk.)

Lehetõség van tanulmányi idõ beszámítására.
A gimnáziumban oktatott közismereti tárgyak: anyanyelv,

magyar irodalom, történelem, matematika, fizika, kémia,
biológia, földünk és környezetünk, mûvészeti ismeretek,
társadalomismeret, informatika, idegen nyelv. 

Az esti tagozatú oktatás lehetõvé teszi minden tantárgyból
az év közbeni érdemjegyszerzést, így negyedévente és év végén
nem feltétlenül  kell vizsgázni.

A képzés teljesen költségmentes!
Érdeklõdni lehet Elekné Fark Katalin tagintézmény-

vezetõnél a 06-30-280-30-21-es telefonszámon. 
Beiratkozás: 2007. június 15, 17 és 25-én, július 16-án,

augusztus 13, 27, 30-án 15-17 óráig az általános iskola
épületében.

A jelentkezéshez hozza magával iskolai bizonyítványait és
személyi igazolványát!

Esti tagozatú gimnázium
Vámospércsen!

Ú JJ KK ÉÉ PP VV II SS EE LL ÕÕ KK PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII FFEELLHHÍÍVVÁÁSS
tankönyv-fforgalmazási ffeladatok vvégzésére

A Vámospércs Városi Önkormányzat pályázatot hirdet a Vá-
mospércsi Általános Iskola (4287 Vámospércs, Iskola u. 1.)
2007/2008. tanévi tankönyv-forgalmazási feladatainak ellátására.

A pályázat benyújtásának feltételei:
n A tevékenység végzésére feljogosító vállalkozói igazolvány,

illetve jogi személy esetén társasági szerzõdés megléte,
n A tankönyveknek az értékesítésig tartó idõszakban a szállítótól

történõ átvételére, tárolására, biztonságos õrzésére, kicsomago-
lására, kiosztására, a pénzügyi elszámolásra, illetve a visszáruzás
elõkészítésére és elvégzésére vonatkozó kötelezettségvállalás

A pályázatnak tartalmaznia kell:
n A pályázó adatait (név, székhely, adószám, jogi személy esetén

a képviselõ neve, valamint cégjegyzékszám)
n A tevékenység végzésére jogosító vállalkozói igazolvány, illetve

jogi személy esetén a társasági szerzõdés másolatát,
n A tankönyveknek az értékesítésig tartó idõszakban a szállítótól

történõ átvételére, tárolására, biztonságos õrzésére, kicsomagolá-
sára kiosztására, a pénzügyi elszámolásra, illetve a visszáruzás
elõkészítésére és elvégzésére vonatkozó kötelezettségvállalást,

Az értékesítéshez szükséges engedélyek beszerzése a pályázó
feladata és az ezzel járó összes költség a pályázót terheli.

A tankönyvek tárolására és biztonságos õrzésére az értékesítés
idejére a tankönyv-forgalmazónak kell az iskolán kívül helyet biz-
tosítania.

A tankönyvek kiosztásáért az önkormányzat 6%-os mértékû for-
galmazási jutalékot fizet a forgalmazónak.

A tankönyvek értékesítésének részleteirõl további felvilágosítás az
intézmény vezetõjétõl, Deákné Demjén Ilonától kérhetõ a 06-20-557-
4132 telefonszámon.

A pályázatokat a jelen pályázati kiírás megjelenésétõl számított 15
napon belül lehet benyújtani Vámospércs Városi Önkormányzat
Polgármesteréhez, Ménes Andreához írásban vagy személyesen
(4287 Vámospércs, Béke u. 1.).

A tankönyvek értékesítésével kapcsolatos feladatok ellátására az
önkormányzat az intézmény vezetõjének javaslatára az összessé-
gében legelõnyösebb ajánlatot benyújtó pályázóval köt tankönyv-
ellátási szerzõdést.

A pályázatokról Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselõ-
testülete 2007. augusztus 15-ig dönt.

Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredmény-
telennek nyilvánítsa.

Töretlen szakmai pá-
lyát tudhat maga mögött
Szabó Gyula, hiszen
amikor elõzõ munka-
helyérõl – a mûvelõdési
házból, ahol népmûvelõ-
ként közel egy évtizedet
dolgozott – létszámle-
építés miatt elbocsátot-
ták, pedagógusi végzett-
ségének köszönhetõen
azonnal sikerült állást
találnia a helyi általános
iskolában. Nem titkolja,
hogy nem elõször indult
az önkormányzati  vá-
lasztásokon, hiszen ed-
dig két alkalommal is
jelöltette magát képvise-
lõnek. S bár a korábbi
próbálkozásai alkalmá-
val is csak egy hajszál
választotta el attól, hogy
bekerüljön a testületbe,
tavaly õsszel a vámospér-
csiek úgy dönttek: bizal-
mat szavaznak neki.

Szabó Gyula hétköznap-
jait már több mint másfél
évtizede a tanítás tölti ki,
hiszen a '90-es évek eleje óta
elõször tanítóként dolgo-
zott, majd az eltérõ tantervû
tagozatra járó gyerekek
felzárkóztatásán, késõbbi
boldogulásuknak elõsegíté-
sén fáradozik. Ritka pálya-
választás ez egy férfi részé-
rõl, – konkrétan a gyógype-
dagógia -, hiszen az enyhe
fokban sérült tanulókkal
történõ foglalkozás, képes-
ségeik fejlesztése nem tar-
tozik kifejezetten a legnép-
szerûbb szakmák közé. Elsõ-
sorban azért, mert ezektõl a
fiataloktól olyan mértékû
fejlõdés, kimagasló teljesít-
mény nem várható el, mint
egészséges társaiktól, vi-
szont – mint meséli – sok-
kal több szeretet kap tõlük.
Nagy részük ugyanis, olyan
nehéz körülmények között
élõ családból kerül ki, ahol a
szülõk nem tudnak segíteni
a tanulásban. Éppen ezért
hatványozottan meghálálják
az odafigyelést, a gondosko-
dást.

Úgy gondolja, hogy a leg-
nagyobb hangsúlyt a mun-
kahelyteremtésre, egy piac-
képes – a helyi igényekre
gyorsan reagálni képes –
képzést nyújtó középiskola
megvalósítására, valamint a
felnõttképzésre kellene he-
lyezni. Köztudott, hogy a
munkanélküliek többsége
még alapszintû végzettség-
gel sem rendelkezik, nem-
hogy szakmával, pedig –
mint tudjuk – ezek feltéte-
lezik egymást a munkaerõ-
piacon. Fontosnak tartja,
hogy az önkormányzat – le-
hetõségeihez mérten – arra
törekedjen, hogy kedvezmé-
nyes telekkel, vagy adóked-
vezménnyel támogassa a Vá-
mospércsen letelepedni kí-
vánó cégeket, hiszen mun-
kát biztosíthatnak a helyiek-
nek; s ezáltal csökkenhetne
a munkanélküliek száma. 

Meglátása szerint a Vá-
mospércsrõl kikerült diplo-
mások helyzete sem köny-
nyû, hiszen  túl kicsi ahhoz
a település, hogy foglalkoz-
tatni tudja az összes végzett
jogászt, közgazdászt, orvost
vagy éppen tanítót.

Mint mondja, azért dön-
tött úgy, hogy megméretteti
magát az önkormányzati
választásokon, mert bízott
abban, hogy a mûvelõdési
házban és az iskolában szer-
zett tapasztalataival hozzá
tud majd járulni a testület
eredményes(ebb) mûködé-

séhez, Vámospércs fejlõdé-
séhez. 

Szabó Gyula szerint az
önkormányzat mintegy 180
millió forintnyi költség-
vetési hiánya, valamint a
megörökölt, még folyamat-
ban lévõ két nagy beruházás
– s ezek kapcsán felmerült
problémák orvoslása – mi-
att egyelõre félre kell tenni
a város megújulását célzó,
nagyobb költségigényû ter-
veket, helyettük inkább
több, a lakosság közérzetét
javító, kisebb dolgot próbál-
nak tetõ alá hozni. Az ok-
mányiroda külsõ tatarozá-
sát, s a fõtéri  park rendbeté-
telét gyakorlatilag minimális
pénzbõl fedezték, s a lát-
vány önmagáért beszél: hi-
szen jobb kedvvel lépünk
be egy szépen felújított
épületbe és – valljuk be – jó
érzés megpihenni egy pa-
don szép virágok környe-
zetében. 

Az ügyrendi bizottság el-
nökeként – melynek legfõbb
feladata a pályázatfigyelés, úgy
véli, a település boldogulása
érdekében minden pályázati
lehetõséget ki kell használni.
A most megalakuló Humán-
szolgáltató Kht. is lénye-
gében ennek köszönhetõ,
melynek célja a szociális
szféra egykapus rendszerbe
való összefogása. Így az
eddig – a település több

pontján – mûködõ intézmé-
nyek (szociális iroda, család-
segítõ szolgálat...stb.) egy
helyre kerülnek, ezáltal a
lakosság számára gyorsabb
és kényelmesebb lesz az
ügyintézés, és sokkal szín-
vonalasabb  az ellátás. 

A pályázatokkal kapcso-
latban Szabó Gyula meg-
jegyzi, hogy elutasítás ese-
tében soha semmiféle in-
doklás nem érkezik, pedig
ha lenne valamiféle vissza-
jelzés, legalább tudnák, mit
volt a hiba, és mit kellene
legközelebb másképp csi-
nálniuk. 

Ahhoz, hogy Vámospércs
ténylegesen városias képet
mutasson, többek között,
létre kellene hozni egy im-
pozáns fõteret, egy a helyi
igényeket kielégítõ közép-
iskolát, járóbeteg-szakren-
delõt, éttermet, hiszen je-
lenleg – bár igény lenne rá –
ezekkel nem büszkélkedhet
a település. Ám Szabó Gyula
– a látvány (kampány) be-
ruházások kapcsán felme-
rült nehézségek ellenére –
bízik abban, hogy a meg-
újult iskola és a mûvelõdési
ház is nagyban hozzá fog
járulni a kulturális élet
fellendítéséhez, az igényes
és rendszeres szabadidõs
programok megvalósításá-
hoz.

Hassó Adrienn

Reméljük, igaz: sok kicsi sokra megy
Szabó Gyula szerint a realitások talaján is terem fû 

Fotó: Sz. V. É.

A Váci utca elején lévõ

GG  AA  RR  DD  RR  OO  BB
minõségi angol használtruha bolt

n a p o n t a  v á l t o z ó
AKCIÓKKAL

várja kedves vásárlóit!
Nyitva: Kedd-péntek: 10,00-16,30-ig

Szombat: 7,30-11,00-ig

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

KOCSIS SÁNDOR

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

részvéttel osztoztak.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

SÁNDOR JÓZSEF

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

részvéttel osztoztak.

Névjegy

Név: Szabó Gyula
Született: 1964. július 30. 
Illetõség: tõsgyökeres vámospércsi lakos
Családi állapot: egyedülálló
Végzettség: Debreceni Tanítóképzõ Fõiskolán tanító-

népmûvelõ szakon szerezte elsõ diplomáját majd
elvégezte az ELTE Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai
Tanárképzõ Fõiskolát

Munkahely: 1982-1990-ig a mûvelõdési házban
népmûvelõként, azóta a helyi iskolában tanárként
dolgozik.

Politikai pályafutás: nem tagja egyik pártnak sem
Képviselõ-testületben betöltött feladata: Közok-

tatási-, közmûvelõdési-, ifjúsági-, és sportbizottság
tagja, az Ügyrendi Bizottság elnöke

A Vámospércs Városi Önkormányzat pályázatot hirdet a
Vámospércsi Általános Iskola (4287 Vámospércs, Iskola u. 1.) iskolai
büféjének üzemeltetésére a 2007/2008. tanévre.

A pályázat benyújtásának feltételei:
n A tevékenység végzésére feljogosító vállalkozói igazolvány, illetve

jogi személy esetén társasági szerzõdés megléte,
n Az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak megfelelõ

árukínálat kialakítására vonatkozó kötelezettségvállalás,
n A büfé berendezésének kialakítására vonatkozó kötelezettség-

vállalás
A pályázatnak tartalmaznia kell:
n A pályázó adatait (név, székhely, adószám, jogi személy esetén a

képviselõ neve, valamint cégjegyzékszám)
n A tevékenység végzésére jogosító vállalkozói igazolvány, illetve

jogi személy esetén a társasági szerzõdés másolatát,
n Az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak megfelelõ

árukínálat kialakítására vonatkozó elképzelést, árlistát,
n A büfé berendezésének kialakítására vonatkozó kötelezettség-

vállalás,
n Az üzlethelyiség bérleti díjára tett ajánlatot
Az üzemeltetéshez szükséges engedélyek, szakhatósági hozzá-

járulások beszerzése a pályázó feladata és az ezzel járó összes költség a
pályázót terheli.

A büfé alapterülete 24m2, a helyiség megtekinthetõ az iskola titkár-
ságával a 0620/5591836 telefonszámon elõre egyeztetett idõpontban,
ahol további felvilágosítás is kérhetõ az intézmény vezetõjétõl.

A pályázatokat a jelen pályázati kiírás megjelenésétõl számított 15
napon belül lehet benyújtani Vámospércs Városi Önkormányzat
Polgármesteréhez, Ménes Andreához írásban vagy személyesen (4287
Vámospércs, Béke u. 1.).

Az iskolabüfé üzemeltetésére az önkormányzat az intézmény vezetõ-
jének javaslatára az összességében legelõnyösebb ajánlatot benyújtó
pályázóval köt megállapodást, az iskola-egészségügyi szolgálat szak-
véleményének, valamint a szülõi szervezet véleményének beszerzését
követõen.

A pályázatokról Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselõ-testü-
lete 2007. augusztus 15-ig dönt.

Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredmény-
telennek nyilvánítsa.

Pályázati felhívás
iskolai büfé üzemeltetésére

A Vámospércs Város Önkormányzata és a Tegyünk Együtt Vámospércsért
Egyesület (TEVE) tisztelettel értesíti és egyben meghívja a Polgárokat az elsõ
alkalommal megrendezésre kerülõ tudományos konferenciára, melynek
célja a helyi szükségletek és erõforrások és az ebbõl meghatározható kitörési
pontok feltárása.

Az elõadások a mindennapi gyakorlattal, szolgáltatások fejlesztésével, és a
helyi társadalom feltételeire alkalmazva, a legkorszerûbb tudományos
módszerek felhasználásával, az Európai Uniós standardoknak megfelelõen,
az Európai Uniós pályázatok szakmai megalapozása céljából kerül megszer-
vezésre.

Ezen hagyományteremtõ szándékkal megrendezett I. Nyári Egyetemen
szociológusok, szociálpolitikusok, közmûvelõdési és felnõttképzési mene-
dzserek, a szakmai közélet jelentõs személyiségei, orvosok, egészségügyi
szakdolgozók, önkéntesek, fõiskolai hallgatók, frissdiplomás értelmiségiek
éppúgy részt vesznek, mint a szakmájukban teljesítményükkel már tekintélyt
kivívott szakemberek. Valamint a Nagyváradi Partium Keresztény Egyetem
oktatói, kutatói és hallgatói vesznek részt. 

A részletes programot a Vámos TV-ben és tájékoztatókon is közzé
tesszük!.

Kérjük segítsék a résztvevõk munkáját és vegyenek részt az elõadásokon.

Ménes Andrea 
polgármester

Idõpont: 2007. július 26-31. Elõadások helyszíne: Mûvelõdési ház nagyterme

Napi program
n 2007. 07. 26. 10.00-12.00: érkezés a mûvelõdési házba

, regisztráció
, köszöntõ: Ménes Andrea polgármester
, Pásztor Rita Partiumi Keresztény Egyetem 
, tájékoztató: Pataki János
, szakmai mûhelyekre való jelentkezés

15.00: Pataki János: Helyi szükségletek és erõforrások megismerésének 
módszertana

19.00: Bemutatjuk Vámospércs várost
n 2007. 07. 27. 8.00-16.00: szociológiai kutatás

17.00: Nyári Egyetem , téma: szakmai mûhelymunka
n 2007. 07. 28. 08 órától 16 óráig: szociológiai kutatás

17 órától: I. VÁmospércsi Nyári Egyetem
A nyári egyetem elõadásai nyílvánosak, mindenkit szeretettel várunk!
Elõadók: Kállai Ernõ, Nemzeti és Etnikai Biztos

Aba Horváth István, a Hajdú-Bihar Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzat Elnöke
Elõadások:

17.00-17.50 Aba Horváth István: Esélyek és veszélyek, kitörési pontok 
a mai magyar kisebbségi politikában

18.00-19.30: Kállai Ernõ: ,,Én akkor lennék elégedett egy év múlva…’’
19.30-tól, kérdések, válaszok, kötetlen beszélgetés

n 2007. 07. 29. 8.00-16.00: Szociológiai kutatás
17.00: Nyári egyetem , téma: szakmai mûhely 

n 2007. 07. 30. 8.00-16.00: szociológiai kutatás
17.00: Nyári Egyetem , téma: szociológiai kutatás

A program zárása

I.Vámospércsi Nyári Egyetem
A helyi szükségletek és erõforrások megismerésének módszereirõl



Csupán egy évre szóló
átszállójegyet sikerült vál-
taniuk a focistáknak me-
gyei I. osztályú labdarúgó
bajnokságba, azaz nem si-
került megvalósítani a cél-
kitûzést, a bennmaradást,
így kiesett a csapat a megye
II-be. 

A búcsú bármennyire is
fájó, reális, hiszen az a csa-
pat, amelyik nem tud gólt
rúgni, eleve bukásra van
ítélve. Márpedig ha rá pil-
lantunk a tabellára, akkor
rögtön szembetûnõ, hogy
milyen kevés alkalommal
örülhettek az Oláh legények
gólnak. Összesen harminc-
szor, azaz átlagosan mérkõ-
zésenként egyszer. Ebben
látja a kiesés legfõbb okát
Oláh Sándor edzõ is. – Hiá-
ba voltak meg a helyzeteink

a létfontosságú mérkõzése-
ken, egyszerûen nem talál-
tunk be a kapuba, s ez a vé-
gén megbosszulta magát –
kesergett a szakember. – Így
egyenes út vezetett a kiesé-
sünkhöz, holott a bajnokság
közben soha nem voltunk
kiesõ helyen. A végére még-
is kidomborodott a gyen-
génk, a gólképtelenség. Ha
belegondolunk, hogy a sok
0-0-ával végzõdött mérkõ-
zésünk közül csak egyszer
kellett volna betalálni az
ellenfél kapujába, akkor
most továbbra is megye 
I-esek lehetnénk. A helyze-
teink pedig megvoltak, ám
sajnos a szerencsével is ha-
dilábon álltunk, hiszen a ka-
pufáink után rendre kifelé
pattantak a labdák. Már-
pedig mindezt nem lehet

büntetlenül megúszni. Most
természetesen nagyon csa-
lódottak vagyunk, de remél-
hetõleg együtt marad a csa-
pat, s jövõre mindent meg-
teszünk az újbóli feljutás
kiharcolásáért – tekintett
elõre Oláh Sándor. 

A bajnokság hajrájá-
nak eredményei: Nádud-
var-Vámospércs 0-0, Vámos-
pércs-Derecske 0-0, Hosz-
szúpályi-Vámospércs 4-2,
Vámospércs-Kaba 2-1. 

Faragó László

A ffelnõtt mmegye II. vvégeredménye

1. Püspökladány 30 26 0 4 108-30 78
2. DEAC 30 24 2 4 89-31 74
3. Tetétlen 30 17 6 7 67-49 57
4. Hosszúpályi 30 17 4 9 79-56 55
5. Hajdúsámson 30 15 6 9 70-53 51
6. Kaba 30 15 5 10 93-56 50
7. Téglás 30 15 4 11 66-48 49

8. Nyírmártonfalva 30 13 5 12 53-57 44
9. Ebes 30 12 2 16 44-67 38

10. Hajdúdorog 30 9 6 15 41-54 33
11. Derecske 30 9 6 15 47-63 33
12. Komádi SE 30 7 5 18 44-86 26
13. Nagyhegyes 30 6 7 17 52-84 25
14. Sárrétudvari 30 7 3 20 41-90 24
15. Vámospércs 30 6 6 18 30-62 24
16. Nádudvar 30 6 5 19 46-84 23

Az iifjúsági mmegye II. vvégeredménye

1. Nagyhegyes 30 22 3 5 126-55 69
2. Püspökladány 30 21 6 3 103-31 69
3. Hosszúpályi  30 21 3 6 139-53 66
4. Ebes 30 18 6 6 120-47 60
5. Hajdúsámson 30 18 4 8 111-39 58
6. Derecske 30 17 5 8 123-45 56
7. Téglás 30 17 3 10 82-59 54
8. DEAC 30 15 5 10 110-51 50
9. Nádudvar 30 15 4 11 61-47 49

10. Komádi  30 10 2 18 48-119 32
11. Sárrétudvari 30 9 2 19 73-131 29
12. Kaba 30 9 1 20 55-77 28
13. Vámospércs 30 9 0 21 62-129 27
14. Nyírmártonfalva 30 6 1 23 33-124 19
15. Tetétlen 30 5 0 25 21-179 15
16. Hajdúdorog 30 4 3 23 35-116 12

Június végén a város-
ban mûködõ legaktívabb
civil szervezet – a Múlt és
Jövõ Egyesület – az
ANTSZ-szel közösen par-
lagfûmentesítési napot
szervezett. A jó elõre
plakátokon és szóróla-
pokon meghirdetett ak-
cióban az egyesület tag-
jain kívül 70 család vett
részt, mintegy százötven
fõvel. Az akció vonzerejét
az is fokozta, hogy a be-
gyûjtött parlagfûért cse-
rében, cserepes virággal
kedveskedtek a szerve-

zõk. Két teherautónyi
parlagfûtõl mentesült a
város központja, elsõsor-
ban az egészségügyi köz-
pont és a mûvelõdési ház
környéke, de a kertekbõl,
járdák mellõl is gyûjtötték
az allergiát okozó gyom-
növényt. A gyûjtéshez
kesztyût, zsákot, s hûsítõ
italt is az egyesület biz-
tosított. A résztvevõk örül-
tek az akciónak, s kife-
jezték szándékukat, hogy
a jövõben is szívesen részt
vesznek hasonló prog-
ramokon.

ÁÁllllaammppoollggáárrssáággii eesskküütt tteetttteekk 

Parlagfûért virágot 

A Múlt és Jövõ Egyesület
pályázatot nyújtott be a
Nemzeti Fejlesztési Terv
keretében megvalósuló
LEADER+programra, Ta-
lálkoztunk a tájházban
címmel. A pályázat célja a
néphagyományok felele-
venítése, ápolása, értéke-
ink õrzése. A program
megvalósításában részt
vettek az egyesület tagjai,
a kézimunka klub és a
nyugdíjas klub, valamint a
népdalkör tagjai. 

A július elsõ szom-
batján megvalósuló ren-
dezvény kezdetére Szabó
János felfûtötte a kemen-
cét, amely szinte csalo-
gatta hatalmas gyomrába
a megkelt kenyértésztát,
amelyet a résztvevõk sze-
me láttára vetett be Nagy
József pékmester.

A szorgos asszonykezek
tésztát gyúrtak a csigacsi-
nálók keze alá, dagasztot-
ták a kapros lepénynek

valót, s a rózsafánk alap-
anyagát. Mások hímeztek,
virágokat hajtogattak, s
asztaldíszeket készítettek
mint õsanyáink, hogy
szépítsék az olykor igen
szerényen berendezett
parasztházakat. S mint
egykoron, daloltak munka
közben. A programra
meghívást kaptak a helyi
képviselõ testület tagjai
valamint Ménes Andrea
polgármester is, aki a táj-
házat az egyesület ren-
delkezésére bocsájtotta a
hagyományõrzõ program
megvalósításához. Az udva-
rán lévõ kemencét egyéb-
ként a szervezõ egyesület
állíttatta egy korábbi si-
keres pályázatból, amely jó
szolgálatot tesz hasonló
programok szervezésekor.
A városvezetõk közül töb-
ben megtisztelték jelen-
létükkel a programot, s elis-
meréssel szóltak a kezde-
ményezésrõl.

Hagyományõrzõ program 
a tájházban

Az általános iskola balla-
gási ünnepségén nem csak a
három nyolcadik osztály
búcsúzott az alma matertõl,
hanem négy nyugdíjba vo-
nuló pedagógus is.

Õk összesen egy híján
százhatvan évig tanítottak a
helyi iskolában.  Legrégeb-
ben – 1966. szeptember 1-jén
– Pálfalvi Istvánnénak szólt
elõször az iskola hívogató
csengõje. Egy évvel késõbb

kezdte a tanítást Pataki
Béláné és Deák Gáborné, s a
sorban Kindrisné Bálint
Katalin  következik, aki har-
mincnyolc évig ,,koptatta’’ a
katedrát. Deákné Demjén
Ilona igazgatónõ a diákok és
a kollégák nevében is meg-
köszönte a sok évtizedes
áldozatos munkát, s a nyug-
díjas évekre jó erõt egész-
séget kívánt valamennyiük-
nek.

Négyen 
159 évig tanítottak

Búcsúzott a futballcsapat a megye I-tõl

Szívet melengetõ, szép  eseményre
került sor a közelmúltban a polgár-
mesteri hivatal dísztermében. Öt em-
ber, életének igen jelentõs, soha nem
felejthetõ  pillanatait élte át. E napon
elsõ alkalommal szólt nekik, értük a
Himnusz, a magyar nép imádsága,
amelynek hangjai után Ménes Andrea
polgármester elõtt letették az állam-
polgársági esküt. A városvezetõ Tamási
Áron Erdélyben született, késõbb
Magyarország állampolgárává lett író
klasszikus mondatával köszöntötte az

új állampolgárokat. ,,Azért vagyunk a világon, hogy valahol
otthon legyünk benne’’ – így az idézet. ,,Önök hozzám
képest bizonyára sokkal jobban értik-érzik, hogy mit is
jelent ez. Számomra magától értetõdõ, mondhatni termé-
szetes dolog, hogy a valahol a világon, az itt, Magyar-
országon van’’. … ,,Önök több éve élnek Magyarországon
ezen belül Vámospércsen, és remélhetõleg úgy érzik, hogy
itt valóban otthonra találtak! Elfogadták és befogadták Önö-
ket az itt élõk…’’  – hangzott el a köszöntõbeszédben,
amelynek végén az ünnep méltóságához illõen felhangzott
a Szózat, s a pezsgõs koccintás sem maradt el. Az esküt tevõ-
ket több családtag és rokon is elkísérte a megható ünnep-
ségre.

Az új állampolgárok közül Füzesi Béla István, Füzesi
Janka, Füzesi Ottó a Székelyföldrõl, Pardy Ibolya Magdolna
Nagyváradról, Budaházy Irina Albertovna pedig Orosz-
ország legtávolabbi csücskébõl –  a kínai határ közelébõl –
került Vámospércsre több évvel ezelõtt.

A Füzesi családnak és Pardy Ibolya Magdolnának
gratulál a polgármesterasszony

Vámospércsi HHírek, VVámospércs hhavonként mmegjelenõ hhírlapja. FFelelõs sszerkesztõ: EErdei SSándor, mmunkatárs: SSzabóné VVrancsik ÉÉva. AA sszerkesztõség ccíme: MMûvelõdési HHáz, 44287 VVámospércs, DDebreceni uu. 22. TTelefon: 5591-0039. 
Kiadja: VVámospércs VVáros PPolgármesteri HHivatala 44287 VVámospércs, BBéke uu. 11. ssz. TTelefon: 5591-5500. LLapalapító: VVámospércs VVáros ÖÖnkormányzat –  Nyilvántartásba vvétel sszáma: BB/PHF/671/HA/91

Tördelõszerkesztõ: TTirol LLászló. NNyomda: FFábián NNyomdaipari BBt. – Felelõs vvezetõ: FFábián IImre üügyvezetõ
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07.13. A KARIB TENGER

KALÓZAI – A VILÁG VÉGÉN

(színes, szinkronizált am.
kalandfilm)

07.20. PÓKEMBER 3
(színes, szinkronizált, am.
kalandfilm)

07.27. FATEROK MOTORON

(színes, am. vígjáték)

Az elõadások 18 óra 30-kor kezdõdnek. Belépõdíj
egységesen: 400. Ft. Csoportokat elõzetes bejelentkezés
alapján más idõpontban is fogadunk. 
Telefonszám: 52/591-038, vagy személyesen a
mûvelõdési házban. Havi bérlet vásárlása esetén
valamennyi film 
50 %-os kedvezménnyel tekinthetõ meg. A bérletet névre
szólóan lehet megvásárolni, másra át nem ruházható!

S PP OO RR TT

A NN YY AA KK ÖÖ NN YY VV II
HH ÍÍ RR EE KK

Kékfényes
hírek

06.14. A Bagaméri úton
lévõ Fûrésztelepen
ismeretlen tettes
megrongálta az E.ON
TITÁSZ tulajdonában
lévõ trafót.

06. 15. A Béke utcán
közlekedési baleset
történt.

JÚNIUSBAN GYERMEKSZÜLETÉS
NEM VOLT

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Kaulák Miklós 
és Gergely Kardos Katalin 

AKIK MÁR NINCSENEK
KÖZÖTTÜNK:

Gyarmati Ferenc Gábor
Lakatos Albert

Kindrisné Bálint Katalin, Pálfalvi Istvánné, 
Pataki Béláné, Deák Gáborné

Szorgos asszonykezek gyúrtak, dagasztottak

Bagaméri u. 9/a sz. alatti ház eladó. Érd: 210-948 vagy a
06-70-7096228 telefonszámokon lehet. Irányár: 8 M ft

Kisegítõ munkát keresek, lehet betegápolás is. Érdek-
lõdni a 06-70-633-05-67-es telefonszámon lehet.

Mûanyag hordók, 30 – 120 literesig eladók. Érdeklõdni
a 210 – 095-ös telefonszámon.

A PP RR ÓÓ HH II RR DD EE TT ÉÉ SS EE KK

A Segítek Egyesület si-
kerrel pályázott Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Észak-alföldi Re-
gionális Intézete által kiírt
,,Parlagfû-mentes Magyaror-
szágért’’ c. programra. En-
nek eredményeképpen egy

db motoros és egy darab
damilos fûnyíró megvásár-
lására nyílt lehetõség. A
gépeket a helyi lakosság
használhatja, elõzetes tele-
fonos egyeztetés alapján.

Hívható telefonszám: 06-
70-45-79-103

Sikerrel pályáztak

Budaházy Irina

Fotók és szöveg: Sz. Vrancsik Éva
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