
Nem mindegy az arány

Ha minden jól megy, már csak egy
rövid ideig kell kibírnunk, és véget ér
a szocialista kormány ámokfutása.
S ez a tény, hogy jövő tavasszal
választások lesznek Magyaror szá -
gon, bizonyára sokaknak ad kitar-
tást, erőt és hitet, mert maximálja a
szenvedés időszakát. A nehezén már
túl vagyunk: átvészeltük a szocik
országrombolását, és nem utolsósorban túléltük
Gyurcsány Ferencet, akinél kártékonyabb miniszter-
elnöke az utóbbi húsz évben nem volt Magyaror -
szágnak. Ezek után már csak röhögünk, akár a fenn-
állásának féléves évfordulóját vígan ünnepelő vál-
ságkezelő-kormányon, akár Fletó visszatérésén.  A
minap ugyanis Gyurcsány – hosszú idő után újra
beszélt a nyilvánosság előtt. S ott folytatta – mármint
a hazudozást – ahol abbahagyta. Az MSZP 20. szüle-
tésnapján a tőle megszokott magabiztossággal azt
állította: „az ország az elmúlt hét évben dolgozott és
gyarapodott.” Ha az országon csak a kormány tagja-
it és velük szimpatizáló milliárdosokat, bankárokat
értjük: igaza van a mi nagy „demokratánknak”. Ám
az a nagy helyzet, hogy hazánk többsége nem tarto-
zik e csapatba. S a közvélemény-kutatók szerint az
MSZP támogatottsága soha nem látott mélyponton
áll. Ez számszerűsítve azt jelenti, hogy az aktív sza-
vazók mindössze 8%-a adná a voksot a szocialista
pártra. Mindeközben a Fideszre az összlakosság
45%-a szavazna . Ergo: a legnagyobb ellenzéki párt
mögött jelen pillanatban több mint 2,5 millió ember
áll. A fenti számok is sejtetik, hogy a következő válasz-
tás tétje nem a Fidesz győzelme, hanem annak mérté-
ke lesz. S ha már itt járunk, mondjuk ki: a tét óriási,
hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy milyen arány-
ban nyer. A Parlamentben ugyanis egyes törvényeket
nem egyszerű, hanem minősített többséggel, azaz a
jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával
kell elfogadni. Csak akkor lesz képes a FIDESZ a vár-
va várt „nagytakarításra”, ha sikerül a bűvös 2/3-os
többséget megszereznie. Csak így van esély arra, hogy
– alkotmányos keretek között – felelősségre vonják
azokat, akik miatt ilyen mély gazdasági és morális
válságba került az ország.  Csak egy nagy parlamen-
ti többséggel bíró párt tudja visszavonni azokat az
igazságtalan intézkedéseket, melyek családok, vállal-
kozások tízezreit sodorta a tönk szélére. Tehát, a ked-
vező prognózisok ellenére sem ülhetünk nyugodtan a
babérjainkon, hiszen rajtunk áll Magyarország és
gyermekeink, unokáink jövője. 

Hassó Adrienn

Fókusz Vámospércs is tüntetett a fővárosban
A kormány értésére adták: nem kérnek a Bajnai-csomagból
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Az ország települései ön -
kormányzatának képvisele-
tében több ezren érkeztek
október 10-én a Parlament
elé, hogy demokratikus jo-
gaikkal élve tiltakozzanak az
elmúlt húsz év legveszélye-
sebb költségvetési tervezete
ellen. A békés demonstráció
résztvevői helységtáblákkal,
transzparensekkel, zászlók-
kal sorakoztak fel a Kossuth
téren.  

Az esemény egyik fő szer-
vezője, Kósa Lajos hívó sza-
vára sorra jöttek a szélrózsa

minden irányából  – többek
között Pécsről, Debrecen-
ből, Nyírlugosról, Békéscsa-
báról, Dombóvárról, Vá -
mospércsről – a településve-
zetők, képviselők, hivatali
dolgozók, hogy a kormány
értésére adják: nem kérnek
a Bajnai-csomag ból. Váro -
sunk polgármestere és több
képviselője is részt vett a
Fidesz alelnöke által kezde-
ményezett budapesti tünte-
tésen. Az odautazás – a hí -
resztelésekkel ellentétben –
nem közpénzből történt. A
vámospércsi tíz tagú delegá-
ció két saját gépjárművel in -
dult el a fővárosba. A de -
monstráción több szónok is
felszólalt, és terítékre kerül-
tek az egészségügyi gondok,
a gyermekétkeztetés, a kiste-
lepülések problémái és a
fogyatékkal élők nehézségei
is. Elsőként az egyik népsze-
rű szappanopera Misijeként
ismertté vált, azóta pályát
mó dosított Halász Gábor, Kis-

kutas polgármestere szólt a
jelenlévőkhöz. Beszédében
többek között arra is felhív-
ta a figyelmet, hogy egyre
több fiatal hagyja el az orszá-
got, mert itt képtelen boldo-
gulni. A kormány folyamatos
megszorításai szerinte mára
teljesen ellehetetlenítették a
kistelepüléseket. 

A tüntetés másik szervező-
je, Tetétlen polgármestere
úgy fogalmazott, hogy a kor-
mány az embereken akarja
behajtani az általa okozott
kárt. Szerinte: „Magyaror szá -

gon ma nem létezik önkor-
mányzatiság, hiszen az „ön-
kormányzás’’ 2002 óta meg-
szűnt. A kormány alkalmat-
lan a feladatára: 2008-ra a
3200 hazai településből
2000 jutott csőd közeli álla-
potban, 216 pedig adósság-
rendezési eljárás alá került.
Bernáth László leszögezte: a
2010-es költségvetési terve-
zet súlyos válságba taszítja az
önkormányzati rendszert,
ezért az még a költségvetési
vitára is alkalmatlan. Kósa
Lajos beszéde előtt egy
humoros jelenetet láthat-
tunk a debreceni Csokonai
Színház művészeinek jóvol-
tából a Ludas Matyiból. 

„Bajnai Gordont egyedül
a hiánycél érdekli. Pedig
amióta a szocialisták kormá-
nyoznak, mindig hiány van,
céljaik pedig nincsenek” –
mondta a debreceni hon -
atya. Majd kijelentette: „már

megérte a szombat délelőt-
töt a Kossuth téren tölteni,
ugyanis a szocialisták a tün-
tetés bejelentésére meghát-
ráltak, és a gyermekétkezte-
tés területén visszakoztak.”
Beszéde végén egy 12 pon-
tos kiáltványt olvasott fel
Kósa Lajos, melyet azóta a
Parlamentben is ismertetett.
Ennek legfontosabb pontjai
a következők: minden ön -
kormányzatnak joga van az
iskolához, templomához,
kul túrájához. Joga van to -
vábbá az ellenállásra a törvé-
nyes keretek között, ha az
állam létet, a törvényességet
vagy az alkotmányosságot
veszélyezteti. A kormány
csak úgy adhat kötelező fel-
adatot az önkormányzatok
számára, ha azoknak feltéte-
leit biztosítja.

Szöveg és fotók: 
Hassó Adrienn

„Új magyar szimfonikusok”

Kósa Lajos ismertette a 12 pontot

A hívó szóra sok elégedetlen állampolgár jött szerte az országból

Harmadszor tartottak ökumenikus istentiszteletet a
köztemető ravatalozójában halottak napján. A meg-
emlékezés a Megyei Temetkezési Vállalat helyi kiren-
deltségének közreműködésével valósult meg. Ünnepi
beszédet mondott: Ménes Andrea polgármester, Ács

Ferenc református, Kepics Mihály görög katolikus lel-
kész, Kovács Lajos baptista lelkipásztor és Tapasztó
János római katolikus kanonok Fotó: Hassó Adrienn



A Képviselő-testület október 7-én rendkívüli ülést tartott. Első napi-
rendi pontban a Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti
Iskolában a 218/2009. (VIII. 31.) sz. ÖH alapján az iskolai büfére kiírt
pályázatra érkezett 2 pályázatot tárgyalták meg, a testület úgy határozott,
hogy P. Mihályné vámospércsi egyéni vállalkozóval köti meg a szerződést
a büfé bérlésére. Második napirendi pontban úgy határozott a testület,
hogy csereszerződést köt az alábbiak szerint: az Önkormányzat tulajdo-
nát képző 1358/8 hrsz.-ú 631 m2 nagyságú beépítetlen terület művelési
ágú ingatlanát elcseréli (értékkülönbözet fizetése nélkül) a 1330 hrsz.-ú
2873 m2 nagyságú, kivett beépítetlen művelési ágú ingatlannal, mivel a
szabályozási tervben szereplő közút megnyitásához ezen ingatlanra
szükség van. 3. napirendi pont: a testület úgy döntött, hogy az önkor-
mányzat pénzügyi és gazdasági helyzete miatt 2009-ben nem tudja kié-
píteni a Hosszúrét dűlőn a 2980, 3457, 3458 hrsz.-ú területekre a vezeté-
kes ívóvízgerincet. Ezt követően zárt ülés volt.

A testület 21-én tartotta soron következő rendes ülését. Első napiren-
di pont: Ménes Andrea polgármester először az augusztus 31-i rendes
ülés óta eltelt időszakról adott tájékoztatást, majd a testület elfogadta a
tájékoztatót és a lejárt határidejű határozatokra megtett intézkedéseket.
2. napirendi pont: a testület úgy határozott, hogy Együttműködési
Megállapodást köt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel, amely
alapján az önkormányzat részére ingyenesen átadásra kerül 5600 kg liszt,
2400 kg cukor, 2400 kg cukor és 316,8 kg keksz krémmel töltve, melynek
elosztására az önkormányzat együttműködik a családsegítő szolgálattal.
3. napirendi pont: rendelet meghozatalára került sor, a belső piaci szol-
gáltatásokról szóló 2006./123/EK irányelvvel érintett rendeletek módo-
sítását fogadta el a testület. 4. napirendi pont: a Mátyás Király Általános
Iskola és Alapfokú Művészoktatási Intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatának és a Házirendjének a módosításokkal egységes szerkeze-
tében történő elfogadásáról döntött a testület. 5. napirendi pont: úgy
döntött a testület, hogy csatlakozik Tetétlen képviselő-testületének a
90/2009. (IX.16.) ÖKT-ban elfogadott kezdeményezéséhez, amely alap-
ján az önkormányzat biztosított jogai védelmében az
Alkotmánybírósághoz fordul annak megállapítása iránt, hogy a Magyar
Állam a költségvetés elfogadása során több éve megszegi azon kötele-
zettségét, hogy a helyi önkormányzatok által kötelezően ellátandó
önkormányzati feladat- és hatáskörök meghatározásával egyidejűleg biz-
tosítja az ellátásukhoz szükséges anyagi feltételeket valamint sikeres
kereset esetén a képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a
kötelező önkormányzati feladatok ellátásáért járó, elmaradt költségve-
tési finanszírozás behajtása iránt – a jogszabályok figyelembevételével –
csatlakozzon a keresetindításhoz a Magyar Állam ellen. 6. napirendi
pont: a következőről döntött a testület: a „az önkormányzat intézménye-
inek élelmiszerbeszerzésére” közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, a
közbeszerzési eljárás teljes lebonyolítására a Közbeszerzések Tanácsa
által vezetett hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékben szerep-
lő Captatio Tanácsadó és Oktató Bt. tanácsadót bízta meg. Hetedik napi-
rendi pontban a testület elhatározta, hogy elhatározza, hogy a
„Vámospércs Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevont intézmé-
nyeinek szervezetfejlesztése” című, ÁROP-1.A.2/A-2008 pályázati támo-
gatásból megvalósuló azon feladatok esetében, melyek értékhatára a
Kbt. hatálya alá esnek, közbeszerzési eljárásokat kíván lefolytatni, a köz-
beszerzési eljárások teljes lebonyolítására a Közbeszerzések Tanácsa
által vezetett hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékben szerep-
lő Captatio Tanácsadó és Oktató Bt. bízta meg. 8. napirendi pont: döntés
született arról, hogy a SolarField Kft-t megbízta a testület a közintézmé-
nyeink (Napköziotthonos Óvoda, Mátyás Király Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola, Szociális Szolgáltató Központ, Művelődési Ház és
Könyvtár, Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nagy u.
4. sz. alatti Iskola) térítésmentes, ingyenes felmérésével úgy, hogy az
Önkormányzat semmilyen kötelezettséget nem vállal arra, hogy a KEOP-
2009-4.4.0 pályázaton elindul, semmilyen jogcímen semmiféle kötele-
zettséget nem vállal a céggel szemben. 9. napirendi pont: az előzőhöz
hasonlóan a testület megbízta az United Financial Services Group-ot a
Vámospércs Nagy u. 4. szám alatti Dombi Iskola térítésmentes ingyenes
felmérésével, úgy hogy az Önkormányzat semmilyen kötelezettséget
nem vállal, semmilyen jogcímen semmiféle kötelezettséget nem vállal a
céggel szemben. 10. napirendi pont: úgy határozott a testület, hogy nem
él az önkormányzat elővásárlási jogával a HIDRO Vp Kft.-ben egy tag
által felajánlott 4 %-os üzletrészének megvásárlásával. Következő napi-
rendi pontban Együttműködési Megállapodás megkötését fogadta el a
testület az önkormányzat és a Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi
Regionális Parancsnoksággal. Ezt követően a testület úgy döntött, hogy
a „Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ épületének felújítása”
című, ÉARFT- LEKI-2009 pályázati támogatás támogatásából megvalósu-
ló azon feladatok esetében, melyek értékhatára a Kbt. hatálya alá esek,
közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, a közbeszerzési eljárás teljes
lebonyolítását Vámospércs Közbeszerzési Szabályzata alapján kívánja
lefolytatni, melynek érdekében a képviselő-testület felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy a Közbeszerzési Szabályzat alapján a Szakmai
Előkészítő és Bíráló Bizottság tagjait jelölje ki, kérje fel és kéri, hogy a
Szakmai Előkészítő és Bíráló Bizottság a közbeszerzési eljárás megindítá-
sához szükséges lépéseket azonnal tegye meg, az Ajánlattételi felhívást,
annak elkészültét követően azonnal terjessze a Közbeszerzési Bizottság
elé véleményezésre, majd a Közbeszerzési Bizottság által véleményezett
Ajánlattételi felhívást terjessze a Képviselő-testület elé. 13. napirendi
pont: a testület úgy döntött, hogy az Infra- Sped Kft. 11.500 ezer forint
összegű vállalkozói díj címen megjelölt Önkormányzattal szembeni
követelését - melyet H. Tibor egyéni vállalkozó megvásárolt - nem ismeri
el, sem jogalapjában, sem összegszerűségében. A képviselő-testület fel-
hívta H. Tibor egyéni vállalkozót, hogy szíveskedjen teljes körű tájékoz-
tatást adni, melyben megjelöli követelésének jogalapját, jogcímét és küld-
je meg részünkre a követelésének alapjául szolgáló bizonyítékait, illetve
a fentieken túl a Képviselő-testület tájékoztatta H. Tibort, hogy
Vámospércs önkormányzatának jegyzőkönyvvel alátámasztott követelé-
se volt és van az Infra-Sped Kft-vel szemben egyrészt a Művelődési Ház
kivitelezése folyamán elveszett eszközök vonatkozásában, másrészt az
óvodai beruházással kapcsolatos munkák tárgyában. 11. napirendi pont:
a testület úgy határozott, hogy a megyei bíróság által kibocsátott fizeté-
si meghagyása ellen - melyben Vámospércs Önkormányzat a kötelezett,
a Csősz-System 2001. Kft. a jogosult - ellentmondást kíván benyújtani,
mivel a követelés tárgyául megjelölt 7.251.176 forint vállalkozói díj és
ennek 2004. 10. 1. napjától számított késedelmi kamatának sem a jog-
alapját, sem annak összegszerűségét nem ismeri el valamint ezzel az
üggyel kapcsolatban Dr. S. Géza okl. építészmérnök szakértővel meg-
vizsgáltatja a Tanuszoda műszaki állapotát, azért, hogy az állapota rom-
lott-e az elmúlt évek során, továbbá kéri a szakértőt arra is, hogy az Ő.
János igazságügyi építész szakértő által készített kiegészítő szakértői véle-
ményt műszaki szempontból észrevételezze. Következő napirendi pont-
ban arról született döntés, hogy a Vámospércsről elszármazott K. Antal a
Magyar Karitasz Alapítvány nevében tájékoztatta az önkormányzatot,
hogy az alapítvány tevékenységét kiemelkedően közhasznú besorolás-
ként végzi, és az Önkormányzattal együttműködési megállapodást kíván
kötni valamely önkormányzati állami feladat átvállalására, ezért a testü-
let felkérte az alapítvány képviselőjét, hogy nyújtsa be a képviselő-testü-
let számára az alapítvány alapító okiratát és a jogerős bejegyző végzését
küldje meg valamint az együttműködési megállapodás tervezetében
konkrétan jelölje meg, melyek azok az önkormányzati alapfeladatok,
melyeket teljes mértékben átvállalni kíván. 16. napirendi pont: a testület
elhatározta, hogy az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által
33/2009. (II. 20.) Korm. rendelet alapján vis maior támogatásra kérelmet
nyújt be, a 2009. október 13-i viharkár alapján, a Béke u. 1. szám alatti
Polgármesteri Hivatal épületére 2 millió forint értékben. Az utolsó, 17.
napirendi pontban a testület úgy döntött, hogy a városi és közösségi szol-
gáltatások bővítése Vámospércsen című ÉAOP – 5.1.1/E – 2008-0022 szá-
mú támogatási szerződésből megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatban a
pénzügyi fedezet biztosítására a kötvény tőkéjéből lehívja az alábbi szük-
séges önerőt, összesen 899 440 Ft-ot. Ménes Andrea polgármester a nyílt
ülést bezárta. Ezután zárt ülésen tárgyaltak a képviselők.

Ménes Andrea polgármester
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Az idősek hónapja volt október Vámospércsen is; 
a Szociális Szolgáltató Központban, vagyis 

az „Idősek otthonában” az óvodások kedves 
műsorral köszöntötték az intézmény szépkorú

lakóit Fotók: Hassó Adrienn  

VÁMOSPÉRCS, JÓZSEF ATTILA U. 58.
KÖZVETLENÜL A DEBRECENI ÚT MELLETT

NYITVATARTÁS: HÉTFŐ: ZÁRVA
KEDD–PÉNTEK: 9–17
SZOMBAT:           9–12

SZEMVIZSGÁLAT-SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS-KONTAKTLENCSE
TAKARÉKOSKODJON MOST!

KIEMELT AJÁNLAT!
Rendkívül könnyen tisztítható tükrőződésmentesítő  réteggel ellátott

szemüveglencse 
október 1-től  7800 Ft/pár

SZEMÜVEGKERETEK: 
Műanyag: 2800 Ft-tól, fém: 4500 Ft-tól

JERNYEI JÓZSEFNÉ
(BÖZSI MAMA)

halálának 5. évfordulójára 

„Keresünk, de nem vagy már sehol, 
Mégis itt vagy mindig valahol.

Talán egy napsugárban, talán a holdfényben,
Vagy csillag lettél fent az égen. 

Már nincs, aki minket simogasson,
estére érve álomba ringasson.

Gyengéd kezével édesen becézzen,
Szelíd szaván szép meséket meséljen. 

A mi Bözsi mamánk a kéklő  égben él már,
Csillagszemével onnan néz le reánk.

Ha boldognak lát minket arca, felragyog, 
de mindig sír, ha szomorúak vagyunk.

Napsugár és csillagok világa
Jó szívének örök  álmát őrzik

Tiszta lelke fönt a magas égben felettünk őrködik.” 
„Mindent, amik vagyunk vagy lenni szeretnénk,

az Angyali Édesanyánknak, 
Bözsi mamánknak köszönhetjük.” 

Szerető családod 
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OKTÓBERBEN SZÜLETTEK

DRIGÁN GUSZTÁV
(Balogh Gusztáv

és Drigán Nikoletta)
KISS DÁVID

(Kiss Sándor és Nagy Krisztina)
DICZKÓ ROXANA AMANDA

(Diczkó Szilveszter 
és Balogh Melinda)

PETRÓ LEONARD
(Petró Leonard

és Kispál Krisztina)

POPOVITS VIVIEN
(Popovits József 

és Lőrincz Erzsébet)

AKIK MÁR NINCSENEK

KÖZÖTTÜNK: 
SZÍJÁRTÓ FERENCNÉ

(Kiss Irén)
VARGA SÁNDOR

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 
KISS SÁNDOR ÉS NAGY ZSUZSA

MEGEMLÉKEZÉS 
BARKÓNÉ BORSÓ  ERZSÉBET 

névnapja alkalmából 

Nem vársz már minket ragyogó, mosolygó szemeiddel,
Nem örülsz már nékünk szerető szíveddel.
A könnycsepp a szemünkben még érted él,

Egy gyertya a sírodon érted ég.
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,

Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,

Szívből szeretünk és nem feledünk téged.

Lányod: Ica és családja, vejed: Imre, 
nevelt lányaid: Erzsébet és családja, Marika és családja. 

HITELIRODA
nyílt 

a Kossuth u. 21. szám
alatt.

Szolgáltatásaink:
– kedvező (havi díj nélküli) 

bankszámlanyitás,
– magánnyugdíj-pénztári 

számlanyitás,
– hitelcsere 

(kedvezőtlen devizahitelét
váltsa át forint hitelre),

– hitel 
BAR-listásoknak is, 

– lakáscélú hitelek 
állami támogatással

DR. LENGYEL IMRE
ügyvéd 

fogadóóráinak új időpontjai:
hétfő: 11–12.30

szerda: 11–12.30 

Vámospércs Nagy utca 19. szám 
(városi vízműiroda) 

BIZTOSÍTÁSI
IRODA 
nyílt 

a Kossuth u. 21. szám
alatt.

� Biztosítási 
szolgáltatások 

teljes körű
ügyintézése.
� Év végi 

kötelező felelősség-
biztosítási akció!

� Több
Biztosító Társaság 

egy helyen.
� Gázszolgáltató-
váltási lehetőség!

Váltson át 
az olcsóbb gázra!   

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

SZÍJÁRTÓ FERENCNÉ
sz.: Kiss Irén

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

VARGA SÁNDOR

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

részvéttel osztoztak

MEGVÁLTOZOTT

SZEMÜVEGLENCSÉK:

egyfókuszú: 2 900 Ft/pártól 
bifokális: 6 400 Ft/pártól

multifokális: 18 900 Ft/pártól 

SZOMBATON: 
Ingyenes computeres látásvizsgálat!

SZERDÁNKÉNT: 
Szemészeti szakrendelés felnőtteknek és 
gyerekeknek 16-tól időpont egyeztetéssel.

Bejelentkezés: 06-30-584-1979

Az október 23-i nemzeti
ünnep alkalmából szakmai
elismeréseket adott át a Szo -
ciális és Munkaügyi Minisz -
térium is. Együttesen kifej-
tett eredményes tevékenysé-
gükért – négy másik munka-

ügyi központ mellett – az
Észak alföldi Regionális Mun-
kaügyi Központ Vá mos pér -
csi Kiren deltsé gé nek kol lek-
tívája miniszteri elismerő
oklevélben részesült. A szép
eredményhez gratulálunk! 

Miniszteri elismerés 
a munkaügyi központnak 

Tűz- és káresetek
Október 11. Vámospércs és

Nyír már tonfalva között az 5.
km-nél  egy Skoda Fabia típu-
sú személygépkocsi egy Ifa te -
hergépkocsit előzött, a lökhá-
rítójának ütközött, az út ról
lesodródott, többször átpör-
dült, s a jobb oldalán állt meg.
Az egység áramtalanításra és a
jármű útra vontatására avat-
kozott be. A so főrt könnyű
sérülésekkel a Kenézy-kórház-
ba szállították. A kárérték kb.
1,5 M Ft.  

13. A viharos időjárás miatt
a két egységnek (Vá mospércs,
Nyíradony) 35 mű szaki men-
tése volt, Vá mospércsen több
helyen fák dőltek ki, tetőt
bontott meg a szél. Fülöpön a
művelődési házon található
tíz méter magas acélkéményt
borította a szél a tető bal szár-
nyára és az előtetőre. A
Nyíregy házáról hozott daru a
szűk hely miatt nem tudott
megtelepedni, így a vámos-

pércsi egység az előtető meg-
bontásával, kötelek segítségé-
vel a kéményt leengedte a
földre. Aradványpusztán a
templom teljes lemezborítá-
sát vitte le a szél, az adonyi
egység ezt fóliával fedte be. 

17. Vámospércsen a Má tyás
Király Általános és Alap fokú
Művészeti Iskola  Iskola utca 1.
szám alatt a tűzjelző tévesen
jelzett, tűz nem volt. 

22. Vámospércsen az Acsá -
di utcai buszmegállónál egy
Oldsmobile Shiluette típusú
személygépkocsi az út mellet-
ti árokba csúszott. Az egység a
járművet az útra vontatta; sze-
mélyi sérülés nem történt, a
kárérték mint egy 30 000 Ft. 

23. Vámospércsen a Rá -
kóczi utcán egy kb. 10 m
magas eperfa 20 cm-es ága
lehasadt, melléképületet ve -
szélyeztetett. Az egység du gó-
létrán át motoros láncfűrész-
szel avatkozott be.  

A Magyar Golf Szövetség
október 15-i elnökségi ülé-
sén több a következő sze-
zont érintő  fontos döntést
hozott. Többek között kivá-
lasztották a jövő évi szövet-

ségi versenyek helyszíneit és
időpontjait. Az elnökség sza-
vazatainak eredményekép-
pen a vámospércsi Boya
Eagles lesz 2010. május 8-án
a Magyar Kupa helyszíne.

A Boya Eagles ad otthont 
a Magyar Kupának 



Emlékezés és kirándulás

Osztályfőnöki és magyarórák keretében emlékez-
tünk meg október 6-án az aradi vértanúkról. Medve
Anita tanárnő könyvtári vetélkedőt rendezett az 5-8.
osztályosoknak. A hagyományos feladatlapok kitöltése
mellett nagy szerepet kapott a könyvek, lexikonok vala-
mint az internet használata is. A jó hangulatban lezaj-
lott délután a következő eredménnyel zárult: az 5-6.
évfolyamon az 5.c osztály, a 7–8. évfolyamon pedig a 8.a
osztály csapata bizonyult a legjobbnak.

A hónap végéig minden évfolyamon megtartottuk a
szülői értekezleteket.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon emlékez-
tünk meg az 1956-os forradalomról és szabadságharc-
ról. 

A harmadikos évfolyam 24-én Budapestre utazott. A
csaknem száz gyerek a Parlamentet és a Budai Várat néz-
te meg.

Papp Lászlóné
igazgatóhelyettes

Újra városunkban járt az EBESZ
A kitörési a szegénységből a szorgalmas tanulás lehet 

Az idén már második
alkalommal járt városunk -
ban az Európai Biztonsági
és Együtt működési Szer -
vezet. A delegáció  látogatá-
sának célja, hogy felmérje
a magyarországi roma
kisebbség helyzetét. 

Az EBESZ mintegy 40 ta -
gú küldöttségét alpolgár-
mesterünk köszöntötte. Mi -
után ismertette a település
múltját, Dr. Suba László
Vámospércs jelenéről be -
szélt a vendégeknek. Mint
mondta: „Mindig is együtt
tudott élni a helyi roma ki -
sebbség a többségi magyar
lakossággal, s ma sincs ez
másként. Településszinten
nem etnikai okok, hanem
szociális problémák állnak
az esetleges feszültségek
hátterében.” Úgy véli: az
oktatási, szociális és egész-
ségügyi kérdéseket együtt
kell vizsgálni. A roma kérdés
megoldására Dr. Suba László
egy kínai közmondást ho -
zott fel példaként: „Nem
halat kell adni, hanem hálót,
és meg kell tanítani az
embereket halászni.” Azt el -
ismerte, hogy a szociálisan
hátrányos helyzetben élők
között Vámospércsen több a
roma származású, ugyanak-
kor hozzátette: „ezek a prob-
lémák a többségi magyarsá-
got is érintik.” Köszöntője
végén, leszögezte: „csak a
szellemileg kiművelt, testi-

leg és lelkileg egészséges
emberekkel lehet elérni,
hogy az ország erről a mély-
pontról kijusson.” 

Az alpolgármestertől a
Cigány Kisebbségi Önkor -
mányzat vezetője vette át a
szót. Kozáp Tibor hangsú-
lyozta: a nehéz gazdálkodá-
suk ellenére – 550 ezer fo -
rintot kell beosztaniuk éves
szinten – a CKÖ folyamato-
san azon dolgozik, hogy
segítse a romák integráció-
ját. Majd egy bibliai idézettel
folytatta gondolatát: „Hit
cselekedet nélkül nem ér
semmit.” Végezetül arra kér-
te a jelenlévő delegáció tag-
jait, hogy a jövőben ne sza-
vakkal, hanem tényleges tet-
tekkel, például külön cigány
pályázati lehetőségek bizto-
sításával segítsék a kisebbsé-
get. A szociális, egészségügyi
és kisebbségi ügyek bizottsá-
gának elnöke, Polgárné
Nagy Elvira tájékoztatta a
vendégeket a képviselő-tes-
tület romákat érintő rende-
leteiről, illetve az önkor-
mányzat – a helyi kisebbség
megsegítését célzó – intézke-
déseiről, további szándékai-
ról. Elmondta: az önkor-
mányzat rendeletben bizto-
sítja a méltányossági ápolási
díj megállapítását valamint a
hulladék elszállítási díjának
mérséklését. Beszámolt a
továbbiakban arról, hogy
sokan jelentkeztek a Bursa
Hungarica ösztöndíjra, és

hogy a helyhatóság szociális
bérlakás kiutalásával is segíti
a rászorulókat. Örömmel
számolt be arról, hogy pályá-
zat útján kétszer nyert a tele-
pülés száraz élelmiszercso-
magot, melynek 65 %-t roma
családok kapták. Hozzátette:
„nem tudjuk helyi szinten
megoldani a problémát, álla-
mi beavatkozásra lenne
szükség.” 

A rendezvényen részt vett
városunk polgármestere
Mé nes Andrea is, aki el -
mondta: kitörési pontnak – a
romák szempontjából is –
egyértelműen az oktatást
tekinti. „ennek érdekében
minél kisebb kortól szeret-
nénk a családi nevelés hibáit
kiküszöbölni. Arra törek-

szünk, hogy 3 éves kortól a
gyerekek intézményes neve-
lésben részesüljenek.” Be -
számolt továbbá arról, hogy
a város szűkös költségvetése
ellenére sokat költ az okta-
tásra: logopédus, fejlesztő-
pedagógus, gyógymasszőr
segíti a felzárkóztatást, illet-
ve az óvoda-iskola közötti
átmenetet. A résztvevők ré -
széről feltett kérdésre vála-
szolva elmondta azt is, hogy
„az iskola tanulólétszámának
megközelítően 20 %-a roma
származású. Közülük a ta -
valy indított művészeti kép-
zésen sokan részt vesznek.
Az integrációs programnak
köszönhetően az a tapaszta-
lat, hogy egyre kevesebb az
osztályismétlők száma.”
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Nemzeti összefogással – van kiút

A Barankovics Izraelita
Mű hely és a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat kö -
zösen szervezett „Feleke ze -
teken átívelő összefogás egy
élhetőbb Magyarországért”
című fórumának adott he -
lyet október 16-án a Megye -
háza. A rendha gyó ülésen -
melyen egyházi vezetők,
pol gármesterek és civilek
tanácskoztak – városunk ve -
ze tősége is képviseltette ma -
gát. 

Érd, Nyíradony, Nagyvá -
rad és Budapest után –
immár ötödik alkalommal –
ezúttal Debrecenben ren-
dezték meg a Van kiút elne-
vezésű konferenciasoroza-
tot. A tanácskozás résztvevői
arról beszélgettek: van-e
megoldás abból a lelki és
morális válságból, amely jel-
lemzi a mai magyar társadal-
mat. A kiutat – szerintük – az
önismeret, az Istennel való
kapcsolat rendezése jelent-
heti. Kijelentették: zsidó és
keresztény összefogással ki -
vezethető az ország a válsá-
gos helyzetből. A példamu-
tatás szándékával – a szerve-

ző Izraelita Műhely egyetlen
római katolikus tagja – Dr.
Suba László e rangos fóru-
mon jelentette be, hogy
együttműködést kötnek a
Keresztény Értelmiségiek
Szövetségével. Mint mond-
ta, ezzel eleget tesznek az
egyik legfontosabb isteni
parancsnak: szeresed feleba-
rátodat.

A rendezvényen való rész-
vételét – egyéb elfoglaltságai
miatt – az utolsó pillanatban
mondta le a fővédnök, Or -
bán Viktor. A volt miniszter-
elnök ezen a napon fogadta
az Európai Néppárt delegá-
cióját Budapesten. Levelet
küldött a konferenciára,
melyben arról írt, hogy az
ember Isten után csak ön -
magára számíthat. A feleke-
zeteken átívelő összefogás
azt mutatja, hogy van olyan
szellemi tartalék és erkölcsi
energia, amely hathatós se -
gítséget nyújthat Magyar or -
szág kivezetéséhez a válság-
ból.

Elsőként Rácz Róbert, a
megyei közgyűlés elnöke
570 ezer hajdú-bihari polgár

nevében köszöntötte a meg-
jelenteket. Leszögezte: „min-
dennapjainkat az egyéni
érdekek vezérlik a közös fel-
lépés helyett, majd hozzátet-
te: „a magyar politika becsü-
letét manapság már csak az
önkormányzatokban lelhet-
jük fel.” 

Kósa Lajos, Debrecen pol-
gármestere szerint  nagyon
mély gazdasági, lelki, morá-
lis válság van az országban.
Mint fogalmazott: „nemcsak
arról van szó, hogy a regnáló
kormány rossz gazdaságpo-
litikája gödörbe sodorta ha -
zánkat. A Kádár-korszak cin-
kossága, diktatúrája sajnos
Kádár nélkül is tovább él –
piacgazdaság- és demokrácia-
 szósszal leöntve.” Úgy véli:
„olyan válaszút elé érkez-
tünk, amikor világossá válik
mindenki számára, hogy egy
lelkiség és erkölcs nélkü-
li társadalom halálra van
ítélve.”

A Barankovics Izraelita
Műhely elnöke, Weisz Péter
a nemzeti összefogás fontos-
ságát hangsúlyozta. Osztie
Zoltán, a Keresztény Ér-
tel mi ségiek Szövetségének

(KÉSZ) elnöke azt kérte: ne
toleráljuk, hanem szeressük
egymást, hiszen csak a szere-
tet képes arra, hogy egy
szebb jövőt teremtsen!

Részt vett a rendezvényen
Tőkés László református
püspök, európai parlamenti
képviselő is, aki azt mondta:
„A társadalom, a gazdaság, a
természet és az egészség
kizsákmányolása helyett az
építés, a gyógyítás, az együtt-
működés, a szeretet kultú rá -
ját kell meghonosítanunk.”

Elfogadta a szervezők
meghívását Mikola István is,
aki szerint „a szolidaritás
gyengítése figyelhető meg
az élet minden területén”. A
parlament egészségügyi bi -
zottságának elnökének meg-
győződése: „a mostani bezár-
kózás, depresszió helyett
katarzisra, újjászületésre van
szükség a kiút megtalálásá-
hoz.”

A debreceni konferencia
valamennyi előadója egyet -
értett abban, hogy van kiút a
lelki válságból. Ez pedig
nem más, mint a szeretet és
az összefogás. 

H. A. 

Ha 100 fős világfaluvá zsugorodna a világ,
akkor 

abban 61 ázsiai, 13 európai, 14 amerikai és 12 afrikai
élne

közülük 52 nő lenne és 48 férfi 
30 fehér bőrű és 70 nem fehér bőrű
30 keresztény, 70 más vallású
89 heteroszexuális, 11 saját neméhez vonzódik
6 egyén birtokolná a javak 59%-t, akik amerikaiak
a 100 lakosból 80-an összetákolt kunyhókban, vagy a

szabadban élnének
70-en nem tudnának olvasni
50-en nem jutnának elégséges élelemhez
minden nap meghalna 1 közülük és 3 csecsemő szü-

letne 
a 100 emberből csak egynek lenne számítógépe
s csak egyetlen személy szerezne diplomát

(Mikola István tájékoztatott a Világfalu legfrissebb
jelentéséről.)

Az idei Ki mit tud?-on
több mint húsz – egyéni és
csoportos kategóriában in -
dult – tanuló versenyzett.
A megmérettetés időpont-
ját az EBESZ delegáció
érkezéséhez igazították a
szervezők, így a gyerekek
műsorszámait a küldöttség
tagjai is láthatták. 

A me zőny legfiatalabbja
Balogh Ramóna volt, aki
verset adott elő. Lát hat -
tunk, hallhattunk hangsze-
res muzsikát, különböző
stílusú és műfajú tánc- illet-
ve prózai produkciókat. Az
öttagú zsűri döntése alap-
kán első helyezést ért el

egyéni kategóriában az
ötödik osztályos Szabó
Bence, második lett a szin-
tén ötödikes Balogh Bog -
lárka, bronzérmet szerzett
Varga Dávid élvezetes vers-
mondásáért. A csoportos
kategóriában versenyzők
eredményei a következő-
képpen alakultak: a zsűri a
legjobb produkciónak a
romatáncot tartotta, őket
kö vette Gere Valter és Ba -
logh Béla hip-hop tánca,  a
harmadik helyen a 7. osztá-
lyosok tánccsoportja vég-
zett. Kü lön díjat kapott
Greba Csaba 6. c osztályos
tanuló.

Ménes Andrea és Aba-Horváth István

Tőkés László is előadást tartott
Fotók: Hassó Adrienn

Vámospércsi gyerekek a Parlament bejárata előtt
Fotó: Magánarchívum   

A közönség kíváncsi a kilábalás módjára



Foci: dobogón az Oláh-alakulat
Négy meccsen a megsze-

rezhető 12 pontból 9-et
gyűjtöttek be a focisták a
Megyei II. osztályú bajnok-
ságban, s ezzel az őszi záró
forduló előtt a 3. helyet fog-
lalták el a tabellán. A 9. for-
dulóban a bajnoki címre
pályázó Tiszacsege vendége-
ként 1–1-es első félidő után a
folytatásban 10 perc alatt
eldöntötte a három pont sor-
sát a hazai gárda, amely a
végén a gólarányát is javít-
hatta, s végül 6-1-re verte a
mieinket. Csapatunk gólját
Vietorisz József szerezte. Az
ifi 10–0-ra kapott ki. A 10.
fordulóban idegenbeli ran-
gadó várt az Oláh-legények-
re, méghozzá Nádudvaron.
A csegei súlyos fiaskót sike-
rült elfelejteni, s remek csa-
patmunkával 1–0-s első fél-
idei vezetést követően 3–1-
es győzelemmel hazahozta
csapatunk mind a három

pontot. A gólokat a kétszer
eredményes Szőke Roland
valamint Halász Sándor lőt-
ték. Az ifisták ismét kikaptak
4–2-re. A 11. játéknapon az
újonc Álmosd látogatott
városunkba, s amíg bírták
erővel, tartották is magukat
a vendégek. Így a szünetben
még 0–0 volt az állás. Az első
gól azonban megtörte a lel-
kesedésüket, s ettől kezdve
már tetszés szerint lőtték a
fiúk a gólokat. Közülük
Szőke Roland volt igazán ele-
mében, hiszen ötször is
megzörgette a hálót. Rajta
kívül Kiss Imre, Halász
Sándor és Nagy József voltak
még eredményesek. Az ifi
számára ezúttal sem termett
babér, 2–0-ra a vendégek
nyertek. Az utolsó előtti őszi
fordulóban Fülöpre utazott
a társaság, ahol megint csak
a szünetig tudott ellenállni
az ellenfél. A pihenő után

jött az újabb henger, ezúttal
öt gólt rá moltak be focistá-
ink a hazaiaknak. A gólok
közül Szőke Roland ezúttal
mesterhármast ért el, mellet-
te Führer Lajos lőtt még ket-
tőt. Az ifi most 7–1 arányban
kapott ki.

A bajnokság állása

1. Tiszacsege 12 11 1 0 63 9 54 34 
2. Nyírábrány 12 8 3 1 30 15 15 27 
3. Vámospércs 12 8 1 3 34 17 17 25 
4. Nádudvar 12 7 2 3 28 20 8 23 
5. H.-hadház 12 6 2 4 30 19 11 20 
6. Görbeháza 12 6 1 5 21 16 5 19 
7. Egyek 12 5 2 5 24 23 1 17 
8. Sáránd 12 4 4 4 20 18 2 16 
9. Nyíracsád 12 5 0 7 33 28 5 15 
10. Mikepércs 12 4 3 5 18 23 -5 15 
11. H.-dorog 12 2 4 6 20 35 -15 10 
12. Fülöp 12 2 0 10 12 50 -38 6 
13. Józsa 12 1 4 7 18 36 -18 6 
14. Álmosd 12 0 3 9 13 55 -42 3

(Józsa csapatától 1 pont
levonva) 
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Az  56-os forradalom megítélése
Ünnepelni gyűlt egybe

Vámospércs lakossága az
‘56-os forradalom és szabad-
ságharc kitörésének 53. év -
fordulóján. A megjelentek a
Himnusz közös eléneklése
után a Mátyás Király Álta -
lános és Művészeti Iskola
tanulóinak ünnepi műsorát
láthatták. Ezt követően váro-
sunk polgármestere, Ménes
Andrea idézte fel a forrada-
lom eseményeit, illetve be -
szélt ‘56 mai megítéléséről. 

„Egyszerű emberekre, hét-
köznapi hősökre emléke-
zünk ma, akik a nemzet min-
den részéből, minden ren -
dű és rangú társadalmi cso-
portból érkeztek, hogy har-
coljanak a szabadságért. Rá -
juk emlékezünk, akik birok-
ra mertek kelni néhány ben-
zines palackkal, innen-on -
nan szerzett kézifegyverrel a
világ legerősebb hadseregé-
vel szemben.” A városvezető
hangsúlyozta: „1956 min-
denkié, azoké, akik hisznek a
közösség erejében és az igaz-
ságban, hisznek még akkor
is, amikor néhányan aljas
módszerekkel ezt bomlasz-
tani és tönkre tenni szeret-
nék, a politika és a közélet
fórumain ma épp úgy, mint
‘56-ban.” Méltató gondolatai
végén arra kérte a lakossá-

got, hogy „ne csak a halotta-
inkra emlékezzünk, hanem
azokra a vámospércsi em be -
rekre is, akik itt élnek ve -
lünk. Szüleinkre, nagyszüle-
inkre, szomszédainkra, akik-
nek karrierje, életpályája
ráment 53 esztendeje a sza-
badság keresésére.” 

A rendezvényre meghí-
vást kapott a IV. választóke-
rület országgyűlési képvise-
lője, Tasó László, aki szerint:
„1956 legfőbb üzenete az,
hogy akkor az ország népe
egyet akart: önrendelkezést,
szabadságot.” Mint mondta:
„A forradalom leverése után
egy tévvilágban éltünk, ahol
a hazugság, a cinkosság volt
a legfőbb emberi tulajdon-
ság. Szembe kell nézni a
múlttal, hiszen mi is – alkal-
manként – tettestársai vol-
tunk az elmúlt 53 évnek. Ám
különbséget kell tennünk a
bűnök súlya között. Nem
mindegy, hogy a család bol-
dogulásáért válunk cinkos-
sá, vagy mondjuk haszonle-
sésből.” Nyíradony polgár-
mestere úgy véli: „Nem lehet

közösen vállalni ‘56 emlé-
két. Az nem igazság, hogy
azok, akik a szenvedés java
részét okozták, akik nem cin-
kosai, hanem tevőleges elkö-
vetői voltak annak, ami az
országgal történt 1956-ot
követően, ugyanúgy, mint
akkor, ma is kiváltságosak
lehetnek. Sőt, ha jól megnéz-
zük, különböző kapcsolata-
ik, na meg a mutyizás révén
váltak milliárdossá. Az 1848-
as szabadságharc élén - olyan
kimondottan jómódú em -
berek álltak, mint Széche -
nyi, Kossuth, s más hatalmas
vagyonnal bíró grófok, akik
a változás mellé álltak és har-
coltak a nép érdekében. Ma
mikor áldozna a közért egy
bankár vagy egy milliárdos
abból a pénzből, amit ráadá-
sul javarészt a köztől vett el?”

Az ünnepi beszédek után
az önkormányzat, a civil
szer vezetek és politikai pár-
tok képviselői megkoszo-
rúzták a főtéri kopjafát. 

Szöveg és fotó: 
Hassó Adrienn

A műsort adó diákok mögött Tasó László 
országgyülési képviselő, Ménes Andrea polgármester 

és Kovács Gyöngyi műsorközlő

Az Országos Nagyi Könyvtári Napok keretében október 11-én, vasárnap 
a Városi Könyvtárban Csigéné Antal Róza  (balra elöl) Vámospércsről elszárma-

zott tanító könyvbemutatóján vehettek részt az olvasók, a barátok, a rokonok 
és az egykori tanítványok Fotó: magánarchívum

Asztalitenisz: csapataink jó formában
Az újabb három forduló-

ban városunk mindkét csa-
pata csupán kétszer lépett
asztalhoz a megyei asztalite-
nisz csapatbajnokságban,
lévén hol az egyik, hol a
másik szabadnapos volt. A
két gárda a megszerezhető
pontokból csupán egyet
veszített el, azaz tovább őr zik
a játékosok a jó formájukat. A
6. fordulóban csak a Hor -
tobágy III gárdáját fogadó
VASE II játékosai fogtak ütőt,
mivel a VASE I a Haj dú szo -
boszló bajnokság közbeni
visszalépése miatt ellenfél
nélkül maradt. Tóth Jánosék
remek napot fogtak ki, s
magabiztosan, 12–6 arány-
ban nyertek. A 7. fordulóban
fordult a kocka, ezúttal a
második számú csapatunk
pihent, miközben a VASE I a
Hajdúnánással meccselt. Az
eredmény 11–7 lett Ács Pé -
terék javára. A 8. fordulóban
városunk I-es számú alakula-
ta a Hajdúböszörmény I ven-
dégségében végig szoros
csatában 9–9-es döntetlent
ért el. A VASE II itthon a nagy-
váradi Tibclau II együttesét
magabiztosan, 13–5-re verte.
Így a VASE I három, a VASE II
négy ponttal gazdagodott. 

Előbbi együttesünk ezzel
holtversenyben a Püspök la -
dány csapatával a rendkívül
előkelő második-harmadik
helyet foglalta el a tabellán,
míg a VASE II a mezőny leg-
jobb második számú csapa-
taként a középmezőnyben, a

7. helyen várhatta a folyta-
tást.  

Kacsó Norbert sikere

A november 1-én Sze ge -
den megtartott Magyar Baj -
nokságon a VASE asztaliteni-
szezője, Kacsó Norbert, ifjú-
sági korosztályban felkerült
az országos ranglistára. Az
egyesült vezetője Ács Péter
lapunknak elmondta: ennél
nagyobb elismerés nem
érhet egy játékost, edzőt s
egyesületet.

A bajnokság  állása 
a 8. forduló után 

1. Hortobágy I. 14 pont
2-3. Vámospércs I. 13 pont
2-3. Püspökladány I. 13 pont

4. Tibclau I. 12 pont
5. TEVA Debrecen 11pont
6. Hajdúböszörmény I. 9 pont
7. Vámospércs II. 8 pont
8. Hortobágy II. 6 pont
9. DEAC 4 pont

10-13. Hajdúböszörmény II. 2 pont
10-13. Hajdúnánás 2 pont
10-13. Harangi Imre SE 2 pont
10-13. Tibclau II 2 pont

14. Püspökladány II. 0 pont

Faragó László

Galgóczi Gyula (balra) és Tóth János 
egyaránt remekelt a VASE II meccsein

Ezüst minősítést kapott a Mátyás Király Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola kórusa  a vámosgyörki

megmérettetésen Fotó: Magánarchívum

Két „ezüst”
oklevél a

Pávakörnek 

Október elején Vámos -
györkön járt a Pávakör,
ahol a Vámos Települések
Szö vetsége szervezésében
megrendezett II. Virág Já -
nos Kórusversenyen vett
részt. 

A hónap közepén pedig
Bal mazújvároson járt a
kórus, ahol a XV. Országos
KOTA Minő sí tőn szere-
pelt. Mind két helyről
ezüstminősítéssel térhet-
tek haza. Népdalosaink éneke nemcsak nekünk tetszik Fotó: Magánarchívum

Az iskolások is koszorúztak

,
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