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Nem régen számoltunk
be arról, hogy Vámos -
pércs Városi Önkormány -
zat a Start munka-prog-
ramra benyújtott pályá-
zatával 94 millió forint
állami támogatás nyert
el, és ezzel 117 vámospér-
csi lakosnak napi 8 órá-
ban munkát tud biztosí-
tani. 

Az év végéig tartó prog-
ram megvalósítása március
1-jén indult a Tájház külső-
belső felújításával. Ezzel pár-

huzamosan az önkormány-
zat telephelyén elkezdődött
a járda betonelemek gyártá-
sa, valamint a buszmegállók-
ba és a közterületekre kihe-
lyezésre kerülő virágládák és
szemétgyűjtők faipari mun-
kái. A közterületeken, par-
kokban és játszótereken 26
fő végzi folyamatosan a hul-
ladékok összegyűjtését és
hamarosan a város külterü-
letén lévő önkormányzati
utak mellett is elkezdődik az
illegális hulladéklerakók fel-
számolása.

A program keretében áp -
rilisban további 50 fővel
kötött munkaszerződést az
önkormányzat. A három bri-
gádból álló csapat feladata
lesz, hogy az év végéig a
város bel- és külterületén
lévő csapadékvíz árkokat
megtisztítsák.

A sok feladathoz szüksé-
ges anyagokat, eszközöket is
a sikeres pályázat keretében
vásárolta meg az önkor-
mányzat, a közel 28 millió
forintból kis és nagy értékű
eszközök vásárlására került
sor, de a program keretében
jutott hozzá a város az új
MTZ 820 traktorhoz és a bil-
lenős pótkocsihoz is.

A november végén be -
nyújtott pályázatban tervez-
te meg a város azokat a fel-
adatokat, amelyet ebben a
programban szeretne elvé-
gezni. Tapasztalataink sze-
rint a napi 8 órás munkaidő
és a programban kitűzött
célok motiválttá teszik a dol-
gozókat. A lelkiismeretes,

szorgalmas munkájának kö -
szönhetően az eltervezett
feladatok megvalósítása üte-
mezetten halad előre és
reményeink szerint az év
végén a programot sikere-
sen befejezzük.

Ménes Andrea 
polgármester

A kisvállalkozókra is gondol 
a Széchenyi Program Iroda

Május 9-én Vámospér -
csen is tájékoztatást kap-
hattak az érdeklődők és a
vállalkozók azokról a pá -
lyázati lehetőségekről,
amelyek révén az Új Szé -
che nyi Terv forrásaiból
igényelhetnek saját vál-
lalkozásuk fellendítése,
vagy beindítása érdeké-
ben. A városházán meg-
rendezett eseményen
Bod rogi Anett, a Széche -
nyi Program Iroda vállal-
kozásfejlesztési tanácsa-
dója mondta el a tudniva-
lókat.

Mint elhangzott, az iroda
egy olyan nem nyereségérde-
kelt, más néven nonprofit
kft., amely európai uniós for-
rásból működik, és feladata,
hogy ingyenesen ad jon taná-
csadást és tájékoztatást a hoz-
zájuk forduló vállalkozók-
nak, cégeknek. Bod rogi
Anett fontosnak tartotta kie-
melni, hogy már elkezdett,
konkrét projektekhez ugyan-

úgy tudnak forrást találni,
mint a még csak fejben léte-
ző tervekhez, elképzelések-
hez. Az országot ré-giókra
osztották, és a regionális iro-
dák összesen több mint száz-
nyolcvan tanács-adóval áll-
nak rendelkezésre. Hajdú-
Biharban tizenegy munka-
társ segít a tájékoztatásban és
a forráshoz jutásban. 

A Széchenyi Terv kereté-
ben jelenleg több mint húsz
pályázat van vállalkozások
számára kiírva, köztük olya-
nok is, amelyek a legnagyobb
cégeket célozzák meg, de
számos olyan is van, ame-
lyekhez akár a legkisebb vál-
lalkozás is hozzájuthat. Mi vel
Vámospércsen és térségében
jellemzően a kis és közepes
nagyságú cégek vannak túl-
súlyban, ezért az őket érintő
lehetőségekről számolt be az
iroda munkatársa. 

Az egyik legnépszerűbb
körükben az a pályázati
konst rukció, amely kifeje-
zetten a mikro vállalkozások

fejlesztését igyekszik segíte-
ni, úgy is nevezik, hogy egy-
fajta kombinált mikro hitel.
Jellemzője, hogy csupán tíz
százalék önerő kell az igény-
léséhez, és a pályázó negyve-
nöt százalék vissza nem térí-
tendő támogatást kap mellé.
A hiányzó részt pedig egyfaj-
ta kedvezményes hitel for-
májában lehet felvenni,
amely nek a maximális kama-
ta jelenleg kilenc százalék, és
egytől tíz évig terjedő futam-
időre is lehet igényelni.
A forráshoz induló vállalko-
zások is hozzájuthatnak,
ugyanis könnyített elbírálás
útján döntenek a pályáza-
tokról, ami azt jelenti, hogy
lényegében csak formailag
kell megfelelni az előírások-
nak. 

A konstrukció nagyon si -
keres, ezt bizonyítja az is,
hogy a Közép-Magyar orszá -
gi Régióban már lezárták ezt
a forráslehetőséget, de ná -
lunk Kelet-Magyarországon
még él ez a konstrukció.

Olyannyira, hogy március-
ban megemelték az igényel-
hető keretösszeget, így a
vissza nem térítendő össze-
get tíz millióra, a hitelössze-
get pedig maximum húsz
millióra növelték, és az pénz-
ből ingatlanokat is lehet vá -
sárolni, de felhasználható
gépbeszerzésre és informá-
ciós technológiafejlesztésre
is. Bodrogi Anett azt is el -
mondta, hogy ez csak az
egyik, leginkább elérhető
forráslehetőség, de vannak
képzéseket és más, vállalko-
zásokat segítő, egyéb lehető-
ségeket előtérbe helyező
pályázatok is, köztük olyan
is, amely a munkahelyterem-
tést igyekszik majd ösztö-
nözni. Mint mondta, elérhe-
tőségeiken szívesen állnak
rendelkezésre, hiszen az ő
munkájuk sikere azon mú -
lik, hogy minél több sikeres
vállalkozás találjon magára,
és fejlődjön tovább, még
ebben a nehéz piaci, gazda-
sági helyzetben is.

A dolgozókat Szabóné Miavecz Ildikó, 
városfejlesztési irodavezető koordinálja

A megvásárolt betonkeverő
jó szolgálatot tesz 

a járdalapok gyártásánál

Felújították a kaput is, amely  így még szebben 
illeszkedik a néphagyományokat őrző Tájházhoz

Május elseje kerékpáron

Ménes Andrea polgármester, Huszti János 
alpolgármester kerékpározókkal, akik 
a kerékpárt a határátkelőnél hagyták

Május 1-jét kerékpártúra szervezésével tette 
emlékezetessé a művelődési ház. Hosszú volt a sor,

mivel több mint száz kerékpáros vett részt 
a rendezvényen



Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2012. április 25. napján tartotta következő rendes ülé-
sét.

A napirendi pontok tárgyalása előtt Ménes Andrea polgár-
mester adott polgármesteri tájékoztatót a legutolsó rendes tes-
tületi ülés óta történt eseményekről, melyet a képviselők elfo-
gadtak. Ezt követően a lejárt határidejű határozatokról szóló
tájékoztatást ismerte meg a testület, melyet jóváhagyott.

Első napirendi pontban az önkormányzat 2011. évi költ-
ségvetéséről alkotott 2/2011. (II. 15.) számú rendelet módosítá-
sáról döntött a testület.

Második napirendi pontban megtárgyalásra került az
elmúlt költségvetési évről készült beszámoló, és a testület meg-
alkotta a könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2011. évi zárszám-
adási rendeletét.

Harmadik napirendi pontban az önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről alkotott 1/2012. (II. 13.) számú rendelet módo-
sításáról döntött a testület.

Negyedik napirendi pontban a képviselő-testület a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10)
bekezdése alapján – a 2011. évi belső ellenőrzésről szóló „Éves
ellenőrzési és összefoglaló jelentés”-t megismerte, az abban fog-
laltakat tudomásul vette, és elfogadta. 

Ötödik napirendi pontban a testület megtárgyalta az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló elő-
terjesztést és az alábbi határozatot hozta: Vámospércs Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2012. évi köz-
ponti költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. szá-
mú melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatására. 

Hatodik napirendi pontban hogy az önkormányzati fel-
adatok ellátása, a folyamatos likviditás fenntartása érdekében az
önkormányzat munkabérhitel igénybevételére irányuló köl-
csönszerződést köt 2012. december 31. napjáig úgy, hogy annak
keretösszegét 25 millió forintban állapítja meg.

A következő napirendi pontokban pénzügyi előterjesz-
tések megtárgyalására került sor. Elsőként az előterjesztésben
foglaltak szerint elfogadásra került az önkormányzat 2011. évi
kintlévőségeinek helyzetéről és befolyt bevételek alakulásáról
szóló beszámoló, majd az önkormányzat 2011. évi adóbevétele-
inek alakulásáról szóló beszámolót illetve az önkormányzat
vagyonának 2011. évi alakulásáról szóló beszámolót fogadták el
a képviselők.

Tizedik napirendi pontban arról született döntés, hogy az
önkormányzat 2012. évi költségvetésében az általános tartalék
terhére - 500 eFt-tal támogatja Vámospércs Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi tevékenységét. A támoga-
tás összege kizárólag a nemzetiségi önkormányzat által szerve-
zett és megvalósított közművelődési, kulturális, nemzetiségi
hagyományőrző rendezvényei megszervezéséhez, illetve a hát-
rányos helyzetben lévők részére nem pénzben nyújtott támoga-
tások nyújtására használható fel.     

Tizenegyedik napirendi pontban arról döntöttek a képvi-
selők, hogy az önkormányzat támogatási igényt nyújt be az önkor-
mányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes fel-
tételeiről szóló 5/2012 (III.1) BM rendelet 1. § (3) bekezdés a)
pontja alapján az alábbiak szerint: A támogatási igény célja: az
önfenntartó képességet segítő, önkormányzati tulajdonú ingat-
lanok felújítása, átalakítása, bővítése, az önkormányzati feladatel-
látást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybe-
vételének részletes szabályairól szóló BM rendeletben nevesített
fejlesztések kivételével. A pályázat tartalma: Vámospércs, Béke u.
2. szám alatti ingatlan felújítása, a Mikrotérségi Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálat új székhelyének kialakítása, az igényelt
támogatás összege: 12 000 000 Ft.

Tizenkettedik napirendi pontban határozat született
arról, hogy az IKSZ 98 Kft.-vel – az önkormányzat kötelező
könyvvizsgálati feladatainak ellátására 2014. december 31-ig az
előterjesztéshez mellékelt szerződés tervezet alapján megbízási
szerződést köt. 

Tizenharmadik napirendi pontban a testület a közbe-
szerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. §-a alapján az
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát elfogadta.

Tizennegyedik napirendi pontban a képviselő-testület
úgy döntött, hogy létrehozza a Vámospércs- Nyíradony
Önkormányzati Tűzoltóságot 2012. május 1-jével, mely jog-
utódja az önkéntes köztestületi tűzoltóságnak. Az önkormány-
zati tűzoltóság 2012. évi működéséhez az önkormányzat 2012.
évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.13.) számú önkormányzati
rendeletében meghatározott összeggel járult hozzá. 

Tizenötödik napirendi pontban Vámospércsi Óvoda
Alapító Okiratának módosítását fogadták el a képviselők, az
Intézmény alaptevékenységét az autista gyerekek, tanulók ellá-
tása feladatokkal egészítették ki.

Tizenhatodik napirendi pontban a testület úgy döntött,
hogy Együttműködési szándéknyilatkozatot köt a Munka nél -
külieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szö -
vetségével (4025 Debrecen, Vásáry I. u. 7. 2/3.), az együttműkö-
dés az önkormányzatnak pénzügyi kötelezettséggel nem jár.

Tizenhetedik napirendi pontban az önkormányzat tulaj-
donában levő földterületek díjtételeit vizsgálta felül a testület, és
úgy határozott, hogy 2012. május 1-jétől az alábbiak szerint hatá-
rozza meg azok összegét: a fölhaszonbérleti díj mértékét naptári
évenként: szántó esetén 20 000 Ft/kh, legelő esetén 15 000
Ft/kh, zártkert esetén 15 000 Ft/kh összegben állapítja meg.

Tizennyolcadik napirendi pontban a hulladékgazdálko-
dásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 2012. évet érintő módosí-
tásai miatt Vámospércs Városi Önkormányzatnak a 2012.01.01-
2012.03.27. közötti időszakban 165 897 Ft+áfa összegű díjkom-
penzáció fizetési kötelezettségét az AKSD Kft. felé a testület elis-
merte.

Tizenkilencedik napirendi pontban az önkormányzat
sütőüzemének bérlője kérelmét bírálták el a képviselők, amely
alapján a bérlőnek 2012. április 16. napjáig tesztüzemelést biz-
tosított azzal, hogy ezen időszak alatt bérleti díjat nem kell fizet-
nie, de valamennyi közüzemi díjakat köteles viselni.

Több napirendi pont a nyílt ülésen nem volt, ezt követően a
képviselő-testület zárt ülésen folytatta a munkáját, ahol egyedi
kérelmek megtárgyalására került sor.

Ménes Andrea 
polgármester
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A képviselő-testület az ön -

kormányzat 2011. évi költ-
ségvetését a 2/2011. (II. 15.)
számú rendeletével fogad-
ta el.

Az eredeti költségvetés bevé-
teli főösszege 1 325 729 eFt-ban,
a kiadási főösszege 1  547 663
eFt-ban, hiánya pedig 221 934
eFt-ban került megállapításra.

A költségvetési rendelet év
közben öt alkalommal módo-
sult, melyeket követően az ön -
kormányzat 2011. évi költség-
vetésének módosított bevételi
fő összege 1  355 931 eFt-ra, a
módosított kiadási főösszege
1 524 764 eFt-ra, a költségvetés
hiánya 168 833 eFt-ra módosult.

Az önkormányzat a 2011. évi
tervezett bevételeit összessé-
gében 90,34%-ban teljesítette.
A teljesített bevételek összege
1 377 464 eFt.

A bevételi teljesítések közül
feltétlenül meg kell említeni,
hogy a 2011. évben befolyt helyi
adó bevételek (106  961 eFt)
jelentősen meghaladták a terve-
zett 70 000 eFt-ot, mely a lakos-
ság és a vállalkozások adófizetési
moráljának, valamint a sikeres
végrehajtási eljárásoknak kö -
szön hető.

Az önkormányzat – a lakos-
ságszám és feladatmutató alap-
ján számított normatív támoga-
tásokon kívül – külön pályázat
alapján 20 621 eFt központosí-
tott támogatásban részesült,
melyből többek között az iskola
és az óvoda esélyegyenlőség, fel-
zárkóztatás programjait és az
egész nyáron ingyenes biztosí-
tott gyermekétkeztetést tudta
megvalósítani.   

Az önhibájukon kívül hátrá-
nyos helyzetben lévő önkor-
mányzatok támogatása (ÖNHI-
KI) pályázatra 2011. évben két
alkalommal nyújtott be az önkor-
mányzat igénylést, mely alapján –
a működési forráshiány enyhíté-
sére - 36 858 eFt támogatás került
folyósításra. 

Külön jogszabályok alapján
önkormányzatunk év végén to -
vábbi 22 658 eFt egyéb közpon-
ti támogatásban részesült, melyet
a működési hiány és a rövid lejá-
ratú hitelállomány csökkentésé-
re kellett fordítani.    

Az ÖNHIKI és egyéb, a műkö-
dési forráshiány csökkentésére
irányuló pályázatokat alapvető-
en a közoktatási feladatok alul-
finanszírozása miatt vagyunk
kénytelenek benyújtani és igény-
be venni, hiszen a közoktatási
feladatok (óvoda, iskola) éves
működési hiánya jóval megha-
ladja a település összes helyi adó-
bevételét.

A támogatások és átvett pén-
zeszközök 2011. évi teljesíté-
se 211  223 eFt, volt melyből
107  831 eFt-ot a folyamatban

lévő, illetve lezárt Európai Uniós
támogatással megvalósuló pro-
jektekre vett át az önkormány-
zat. 

Vámospércs Városi Önkor -
mányzat 2011-ben nagyon inten-
zív és mintaértékű pályázati tevé-
kenységet folytatott, hiszen pár-
huzamosan 12 db Európai Uniós
pályázat végrehajtásán dolgo-
zott, melyből a cikk megjelené-
sének időpontjában az összes
elfogadásra és lezárásra került.

A pályázatokkal megvalósult
beruházások és programok
nagymértékben hozzájárulnak a
közösségi jólét és a közösségi fel-
tételek növeléséhez.

A Vámospércs és Nyírmár -
tonfalva szennyvízhálózat és
szennyvíztisztító-építés pályázat
előkészítő szakasza lezárult. A
megvalósítási szakaszra vonatko-
zó támogatási megállapodás
megkötése hamarosan megtör-
ténik.

Megvalósult a Pacsirta u. asz-
faltozása, elkészültek a Műve -
lődési Ház mögötti parkolók,
illetve a Nagy u.-i párhuzamos
parkolók. A helyi általános isko-
lában a gyermekeink a legmo-
dernebb berendezésekkel sajá-
títhatják el a tananyagot a beszer-
zett 45 db asztali számítógép és
13 tantermi csomag (digitális
tábla, projektor, laptop) segítsé-
gével.

A könyvtárt, a közművelődési
és felnőttoktatási pályázatok ke -
retében modern ügyviteli- és szá-
mítástechnikai eszközökkel és
szoftverekkel tudtuk felszerelni,
színvonalas programok, előadá-
sok kerültek bemutatásra a Mű -
velődési Házban, illetve intézmé-
nyünk akkreditált felnőttoktatá-
si intézmény lett.

Az egészségfejlesztési progra-
mok keretében az egész telepü-
lést átfogó egészségfejlesztési ter-
vek és programok kerültek kidol-
gozásra, megvalósításra. 

Külön hazai pályázatok alap-
ján volt biztosítható, hogy az
iskolás gyermekek mindennap
részesülhettek és 2012-ben is
részesülnek az iskolatej és iskola-
gyümölcs pályázat keretében jut-
tatott tej- és gyümölcstermékek-
ben.   

Az önkormányzat a 2011. évre
tervezett kiadásait 90,98%-ban
teljesítette. A teljesített kiadások
összege 1 387 169 eFt, melyből
71 198 eFt likvid hitel visszafize-
tés volt, így a teljesített kiadási
összeg 1 315 971 eFt.

Kiadásként kerültek teljesítés-
re az önkormányzat dolgozóinak
személyi juttatásai, munkaadót
terhelő járulékai, a város és az
intézmények fenntartásával kap-
csolatos dologi kiadások.

Társadalom- és szociálpoliti-
kai juttatásokra (szociális ellá-
tások) 188 501 eFt került kifize-
tésre.

A beruházási kiadások teljesí-
tése 217  293 eFt volt, melyből
többek között a szennyvízberu-
házás előkészítő szakasza, az út-
és parkolóépítések, a Járóbeteg
Szakellátó Központ (Marinka)
közművesítése (út, csatorna,
egyéb közművek), a 2012-ben
induló kerékpárút és belvízvéde-
kezés pályázat előkészítése való-
sulhatott meg.

Az önkormányzat 2010. év
végi rövid lejáratú hitelállomá-
nya 71 198 eFt volt, a 2011. évet
51 365 eFt hitelállománnyal zár-
tuk, mely alapján a működési
hiteleink év végi állománya az
előző időszakhoz képest közel
20 M Ft-tal csökkentek. 

Az önkormányzat 2011. évi
mó dosított pénzmaradványa
61  493 eFt, mely az előző évi
negatív összegű maradványok-
hoz viszonyítva nagyon biztató.

A város 2011. évi takarékos és
ésszerű gazdálkodásának hatásá-
ra a költségvetés kiegyensúlyo-
zottá vált, a hitállományaink
csökkentek, a korábbi szállítói
elégedetlenségek teljesen meg-
szűntek, hiszen tartozásainkat az
esedékességtől számított 30 na -
pon belül minden esetben tud-
juk rendezni.

Az önkormányzat a működési
hiány csökkentése érdekében
folyamatos erőfeszítéseket tett
2011-ben és teszi ezt 2012-ben. 

A 2011-2012. évi belső ellenőr-
zés keretében az önkormányzat
irányítása alá tartozó összes intéz-
mény estében vizsgálat indult és
indul arra vonatkozóan, hogy az
intézmények jelenlegi létszám-
kerete nem igényel-e módosí-
tást (munkakör-átvilágítások,
tantárgyfelosztások vizsgálata
stb.), illetve az intézményi gazdál-
kodást hogyan lehetne hatéko-
nyabbá tenni, átszervezni vagy
más keretek között működtetni.

Az elmúlt öt év alatt az önkor-
mányzat létszámkerete 25%-al
csökkent. (Önkormányzat össze-
sen engedélyezett létszámkerete
2007. évben 229 fő volt, a 2012.
évi 177 fő) 

A településen teljes kapacitás-
sal kihasználjuk a közfoglalkozta-
tás lehetőségét, hiszen a nem
szakmai, kisegítő, karbantartási,
illetve városüzemeltetési felada-
tokat közfoglalkoztatás kereté-
ben végezzük el. A településen
2012-ben indult három Start
munkaprogram keretében to -
vábbi 117 fő részére biztosít mun-
kát az önkormányzat.

A város legnagyobb munkál-
tatója az önkormányzat, mely
programok koordinálása ember-
feletti munkát és odafigyelést
igényel, de elégedettséggel tölt el
minket, hogy a 2012-ben indult
új mintaprogramok résztvevői-
vel együtt több, mint 200 ember-
nek tudunk – még ha átmeneti-
leg is – munkát biztosítani.

A rehabilitációs hozzájárulás
fizetési kötelezettség „elkerülé-
se”, valamint a hátrányos hely-
zetben lévők munkához jutásá-
nak elősegítése érdekében meg-
változott munkaképességű dol-
gozókat foglalkoztatunk, így en -
nek az adónemnek a fizetésével
2012-ben nem számolunk (ko -
rábbi években önkormányzati
szinten ez 8-10 M Ft kiadást jelen-
tett).

Az önkormányzat már 2011-
ben – tekintettel a jelentős
működési forráshiányra – meg-
szüntette a helyi televízió szol-
gáltatását, illetve az uszoda nyit-
vatartását módosította úgy,
hogy az csak május és szeptem-
ber közötti időszakban legyen
nyitva.

A város 2012. évi költségveté-
sében – az alábbi kivételtől elte-
kintve – nem terveztünk támo-
gatásokat, pénzeszköz átadáso-
kat. Pénzeszközt csak az új, vár-
hatóan 2012-ben átadásra kerü-
lő járóbeteg-szakellátó közpon-
tunk megvalósításához adunk át
önerő biztosításához, mely a
pályázatnak kötelező eleme volt
és rendkívül alacsony összegű
(7-8 M Ft) ahhoz viszonyítva,
hogy ezzel egy milliárdos nagy-
ságrendű fejlesztés valósulhat
meg várhatóan még 2012-ben.    

A bankszámlával nem rendel-
kező segélyben részesülők és a
közfoglalkoztatottak ellátását,
bérét – a magas postai díjszabás-
ra tekintettel – házipénztárból
fizetjük ki.  A helyi levelek és pos-
tai küldemények kihordását és
kézbesítését közfoglalkoztatott
végzi. Ezzel számításink szerint
évente több millió forintot meg-
takarítunk.

Folyamatosan keressük és
élünk a különböző Európai
Uniós és hazai támogatási prog-
ramok adta működési és fejlesz-
tési célú lehetőségekkel, főként a
100%-ban támogatott projekte-
ket próbáljuk kihasználni. 2011.
év végén és 2012. év elején  a tele-
pülésünkön 12 db Európai
Uniós projekt lezárására került
sor, melyek nagymértékben hoz-
zájárultak olyan beruházások és
szolgáltatások kialakításához,
megvalósításához, a közösségi
feltételek javításához, melyeket
önerőből biztosan nem tudtunk
volna megvalósítani. 

A dologi kiadásokra vonatko-
zó beszerzések nyertes ajánlatte-
vőit (élelmiszer, irodaszer, tisztí-
tószer, karbantartási anyagok
stb.) teljes mértékben a közbe-
szerzési, vagy az általunk lebo-
nyolított eljárást követően vá -
lasztjuk ki, mellyel kapcsola-
tos megtakarítások már jelent-
keznek.

Bökönyi Zsolt 
adó és költségvetési 

irodavezető

Negyven év után Katika is a nyugdíjat választotta
Az idén harminc éve, hogy

Forgács Sándorné Katika a
Vámospércsi Önkormány zat -
nál dolgozik, és elmondása
szerint nagyon szerette a
munkáját, mégis úgy döntött,
hogy él a nemrég bevezetett
lehetőséggel, és negyven évi
munkaviszony után inkább az
aktív pihenést választja a napi
nyolc óra munka helyett. Az
önkormányzat iktatójában
dolgozó munkatársat ünnepé-
lyes keretek között búcsúztat-
ták a városházán.

Katalin debreceni lány, ott
született, viszont Vámos -
pércsre jött férjhez 1976-ban,
azóta él városunkban, és nem
is vágyott el innen sohasem.
Ahogy számunkra elmesélte, a
hivatal előtt annak idején az
ÁFÉSZ-nél és egy debreceni
kereskedelmi cégnél is dolgo-
zott, de már alig emlékszik
ezekre az időkre. Számára
olyan, mintha mindig is a
városházán tevékenykedett
volna. Ennek az egyik oka,
hogy nagyon jó munkatársi
közösséget talált, amely az
eltelt évtizedek alatt nem
romlott el akkor sem, ha időn-
ként új munkatársak váltották
fel a régieket. Éppen ezért ter-
vezi, hogy időnként beugrik
majd egykori munkahelyére,
hogy szót váltson az egykori

kollégákkal, hiszen úgy gon-
dolja, hogy hiányozni fognak
neki, és abban bízik, hogy ők is
így éreznek majd vele kapcso-
latban. Forgácsné eredetileg
adminisztrátorként kezdte Vá -
mospércsen 1982-ben, de
1987-óta egyhuzamban ugyan-
 azt a munkakört töltötte be, ő
volt a hivatal iktatója. Amikor
arra kértük, hogy meséljen
egy kicsit, miből is áll ez a
munka, akkor azt emelte ki,
hogy precizitás, rendszeretet
és felelősségtudat kellett hoz-
zá, hiszen az évtizedek során
nap mint nap érkező iratokat,
és más postai anyagokat érkez-
tetnie kellett, majd pedig az
ügyintézés után ezek a doku-

mentumok ismét hozzá kerül-
tek vissza. Ekkor az irattári sza-
bályoknak megfelelően rend-
szerezni és tárolni kellett őket
úgy, hogy ha bármikor szük-
ség volt rájuk, akkor pillana-
tok alatt elő tudja őket keresni
a további munkavégzéshez.
Ahogy elmondta, ebben a
munkában sokat segített,
hogy hosszú ideje ő látta el ezt
a munkakört, mert ennek
köszönhetően folyamatában
látta a dokumentumok útját,
és az évek, évtizedek során
akaratlanul is egyfajta térkép
alakult ki a fejében. Nagyon
sok mindent ennek köszönhe-
tően pillanatok alatt vissza
tudott keresni, ha szükség volt

rá, sokszor nem is kellett az
iktatókönyvben utána nézni.
A szabályok szerint létezik egy
úgynevezett hideg irattár,
ahova a régebbi, a napi mun-
kához nem kellő anyagok
kerülnek, de addig, vagyis két
évig egy másik helyen, az úgy-
nevezett kézi irattárban őrzik
ezeket. Egy ideje már nem
használnak manuális iktató-
könyvet egyébként, hanem
számítógépen történik mind-
ez, viszont az anyagok elsősor-
ban papíralapúak, bár Katika
azt is hozzátette, hogy a szak-
ma jövője biztosan az elektro-
nikus ügyintézés lesz majd.
Nagy felelősség volt az ő vál-
lán, hiszen Vámospércs Ön -
kormányzata mellett Nyír -
acsád, Nyírmártonfalva, Új -
léta, Fülöp és Nyírábrány épí-
tési és gyámhivatali ügyeinek
iratait is városunkban tárol-
ták, mivel a hatósági feladatok
ezt írták elő.

Ezt azonban ő csak otthon-
ról figyeli majd, aminek sze-
mély szerint nagyon örül.
Egészséges, tehát aktív pihe-
nésben gondolkodik, amely-
ben főszerepet kap a család,
vagyis a két gyerek és a két uno-
ka, nem is beszélve a férjéről,
aki szintén nem olyan régen
ment el előrehozott öregségi
nyugdíjba.

Az ünnepélyes búcsúztatón Katika, Ménes Andrea 
polgármester, Kanyóné Papp Klára jegyző,

és dr. Danó János aljegyző



Január 13-án szobrászver-
senyen mérték össze kéz-
ügyességüket az alsó tagoza-
tos gyerekek. Az osztályon-
ként három főből álló csapa-
tok a téli erdő témakörben
gyúrták a szobrokat. 

Az ap rólékosan kidol-
gozott munkák között a
következő eredmények szü-
lettek:

2. évfolyam
III. 2.a

III. 2.c
III. 2.b

3. évfolyam
III. 3.b
III. 3.d
III. 3.c

4. évfolyam
III. 4.b
II. 4.a

A képeken a három győz-
tes csapat látható. Gratu lá -
lunk!

Áprilisban születtek:
NAGY LEA SÁRA (Nagy Gábor és Csányi Csilla Judit)

BÁCSIK REGINA (Bácsik Tamás és Kmetti Renáta)

Házasságkötés:
NEM VOLT

Akik már nincsenek közöttünk:
KULCSÁR JÓZSEF
SZABÓ GÁBOR

Föld Napja az óvodában
Április 23-án ünnepel-

tük a Föld Napját. A dél-
előtt folyamán a gyere-
kek, óvó nénik és dajka
nénik közösen virágot
ültettek, virágmagot ve -
tettek és szemetet gyűj-
töttek.

Különböző állomásokon
érdekes feladat várta az óvo-
dásokat, például környeze-
tünk hangjainak felismerése,
puzzle-földgömb kirakása,
találós kérdések és a „talaj-
tapi”, vagyis az különféle
anyagok tapintás útján való

felismerése, nagyon lekötöt-
te a figyelmüket.

Sikerrel vontuk be a szülő-
ket is, akik a meghirdetett
„semmiből-valamit” pályázat-
ra nagyon ötletes pályamunká-
kat készítettek. Az óvoda előte-
rében ezek megtekinthetők.

A helyi intézményeknek,
üzemeknek saját készítésű
képeslapot küldtek az óvo-
dás gyerekek, melyben kér-
ték a felnőtteket, hogy ültes-
senek fát, és védjék környe-
zetüket.

Németh Jánosné, 
óvodavezető

Egy jellemző kép a Föld Napja alkalmából tartott 
óvodai nyílt napról

II SS KK OO LL AA II HH ÍÍ RR EE KK

K Ö Z L E M É N Y
SEGÍTSÉG 
BAJBA JUTOTT HITELESEK-
NEK ÉSELADÓSODOTT 
CSALÁDOKNAK

l Ha belekerült az adósságcsapdába,  
l ha nem tudja fizetni hiteleit,  
l ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási  

eljárás indult Ön ellen
l ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent, 
l ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval, 
l ha jogi képviseletre van szüksége:

Vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat
az új kormányzati intézkedésekről, 

az Eszközkezelőről és az
adósság mérséklési lehetőségekről.

BANKI ELSZÁMOLÁSOK SZAKIRÁNYÚ ELLENŐRZÉSE

Banki és Végrehajtási Károsultak 
Fogyasztóvédelmi Egyesület 

Információk:
+36 (70) 253-2910

valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu

Pályázati felhívás

Ifjúsági-garzon ház (Fecskeház) Vámos -
pércs, Pacsirta u. 25. szám alatti épületében
32,4 m2 vagy 47 m2 alapterületű, összkomfor-
tos lakások – szociális alapon, határozott
5 éves időtartamra történő – bérbevételére
folyamatosan lehet pályázatokat benyújtani.

Bérleti díj mértéke: 220 Ft/hó/m2 + közüze-
mi költségek.

A lakásokra pályázhat minden olyan vámos-
pércsi, illetve itt letelepedni szándékozó fiatal
35 év alatti pár (házastárs, élettárs), aki folya-
matos keresőtevékenységet végez, vagy felső-
fokú oktatási intézmény nappali tagozatos hall-
gatója (munkáltatói igazolás, illetve iskolaláto-
gatási igazolást mellékelni kérjük). Rendel -
kezik legalább 22 700 Ft/hó lakáscélú előtaka-
rékossági szerződéssel, vagy a bérbeadás idő-
pontjától vállalja legalább 22 700 Ft/hó lakás-
célú előtakarékossági szerződés megkötését és
folyamatos fizetését a bérleti időszak alatt. 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képvi -
selő-testületének címzett pályázatokat a Pol -
gármesteri Hivatal titkárságán kérjük leadni,
illetve címére postázni. 

Vámospércs Városi Önkormányzat
4287 Vámospércs, Béke u. 1.

Mivel az elmúlt hónapokban olyan sok fon-
tos anyagot kellett közölnünk, hogy bizony
időnként kimaradt lapunkból az Iskolai Hírek
rovata, ezért most a fontosabb eseményeket

igyekszünk visszamenőleg is megemlíteni,
nehogy úgy tűnjön, mintha a nebulók erőfe-
szítéseit, és szép teljesítményeit nem be csül-
nénk eléggé.

Szobrászverseny

Versmondó verseny
Január 27-én a hagyomá-

nyoknak megfelelően vers-
mondó verseny került meg-
rendezésre. A 2-4. évfolya-
mos gyerekek közül össze-
sen 51-en vállalkoztak arra,
hogy az általuk szabadon
választott verset előadják a

hat fős, tanító nénikből álló
zsűrinek. 

Eredmények:

2. évfolyam
III. Rácz Roland (2.b)
III. Kacsándi Lili  Fruzsina

(2.a)

III. Karacs Anna Erzsébet
(2.c).

3. évfolyam
III. Menyhért Eugénia (3.d)
III. Erdélyi Dániel (3.b)
III. Virág Martin (3.c) és 

Varga Máté (3.d).

4. évfolyam

II. Nagy Fruzsina (4.b)
II. Lukács Kornél (4.a)

Papp Lászlóné,
igazgató-
helyettes 

A győztes csapatok

2. évfolyam 4. évfolyam3. évfolyam

Pályázati felhívás

Ifjúsági-garzon ház (Fecskeház) Vámos -
pércs, Pacsirta u. 25. szám alatti épületében
32,4 m2 vagy 47 m2 alapterületű, összkomfor-
tos lakások – piaci alapon, határozott 5
éves időtartamra történő – bérbevételére
folyamatosan lehet pályázatokat benyújtani.

Bérleti díj mértéke: 450 Ft/hó/m2 + közüze-
mi költségek

A lakásokra pályázhat minden olyan vámos-
pércsi, illetve itt letelepedni szándékozó fiatal
35 év alatti pár (házastárs, élettárs), aki folya-
matos keresőtevékenységet végez, vagy felső-
fokú oktatási intézmény nappali tagozatos hall-
gatója (munkáltatói igazolás, illetve iskolaláto-
gatási igazolást mellékelni kérjük).

A Vámospércs Városi Önkormányzat Képvi -
selő-testületének címzett pályázatokat a Polgár -
mesteri Hivatal titkárságán kérjük leadni, illet-
ve címére postázni. 

Vámospércs Városi Önkormányzat
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Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

CSUTH IMRE

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

SÁNDOR SÁNDOR

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

KULCSÁR JÓZSEF

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

SZABÓ GÁBOR

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

részvéttel osztoztak



Arany minősítés az iskola kórusának
Ahogy legutóbb beszá-

moltunk róla, komoly
meg mérettetésre készült a
vámospércsi iskolai ének-
kar. Ahogy azt a karvezető
Ráczné Stummer Ibo lyá -
tól megtudtuk, „Éneklő If -
júság” elnevezéssel, a Deb -
receni és Hajdú-Bihar me -
gyei mi nősítő hangverse-
nyeinek debreceni hang-
versenyén került erre sor,
amelyen most először vett
részt a Vámospércsi Má -
tyás Király Általános és
Alapfokú Művészeti Is kola
kórusa. 

A tanárnő akkor arról is
beszélt, hogy bizony ez a ver-
seny a hazai énekkarok, kó -
rusok esetében az a minő-
sítő versenysorozat, amely
az egyik legszínvonalasabb
megmérettetés hazánkban.
A lelkes és tehetséges csapat
azóta túl van a szereplésen,
amelyre április 14-én került
sor. 

Stummer Ibolya erről a
következőket mondta most
számunkra: „Kórusunk a
verseny előtt a Búzavirág
nevet vette fel, és a névvá-
lasztás sikeresnek bizonyult,
hiszen mindannyiunk örö-

mére arany minősítést kap-
tunk. A zsűrinek nagyon tet-
szett a műsorválasztásunk,
valamint a gyerekek lelkes és
tiszta éneklése. Kiemelték a

kalotaszegi népdalcsokrot
és Kocsár Miklós „Kutyatár”
című művét, de el kell mon-
danom azt is, hogy szólistá-
ink teljesítményét is nagyon

méltatták.” Mi is gratulá-
lunk a Vá mospércsi Búza -
virág Kó rusnak, hogy im -
már sokadszor lehetünk
büszkék rájuk.
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A Költészet Napját ünnepeltük 
a művelődési házban

Kalotaszegi népdalok
csendültek fel Grega Csa -
ba előadásában, ezzel kö -
szöntöttünk azokat, aki
velünk ünnepelték a Köl -
tészet Napját. A magyar
költészet napját József
Attila születésnapjára em -
 lékezve 1964 óta minden
évben ünnepli az ország. 

A költő Budapesten, 1905.
április 11-én született, s
Balatonszárszón hunyt el,
1937. december 3-án. A hu -
szadik századi magyar költé-
szet egyik legkiemelkedőbb
alakja ő. Magáról az esemény
jelentőségéről Ménes And -
rea polgármester beszélt.
A Költészet Napjának tiszte-
letére József Attila verseiből
zenés irodalmi műsort állí-
tottak össze és mutattak be
a Pircsike Közművelődési
Egyesület tagjai, Polgárné
Nagy Elvira és Somogyi
László Gábor. Az előadás
végig kísérte a költő életét és
pályájának forduló pontjait,
s közben a hozzá kötődő
jelentősebb versei hangoz-
tak el. A költészet maga az
élet, olvassuk, szeressük az

év minden egyes napján,
mert azalatt, míg verset olva-
sunk, hallgatunk, egy pilla-
natra minden más megáll.
Ebben a páratlan élményben
részesültek az irodalmi mű -
sor hallgatói. 

Gyöngy Enikő zománc- és
ötvösművész kiállításának
megnyitójára ebből az alka-
lomból került sor „Elment a
madárka”címmel, mely egy-
ben a tárlaton látható egyik
alkotás neve is. A kiállítást
Rácz Ildikó nyitotta meg.
Gyöngy Enikő születéskori
nevén Szabó Enikő 1963-ban
Debrecenben született. Kö -
tődik városunkhoz, mivel
szülei ebben az időben illet-
ve egészen pontosan 1962-
től Vámospércsen éltek. Édes -
anyja Szabó Imréné, aki nyír-
bélteki származású, föld-
rajz–biológia szakos tanár-
ként dolgozott az Általános
Iskolában. Gyökerei apai
ágon Nyíracsádhoz is kötőd-
nek, ott éltek apai nagyszü-
lei és a rokonsága. Szere tet -
tel gondol vissza a Vámos -
pércsen eltöltött évekre,
ahol gyermekkorának egy
részét töltötte. Itt kezdte az

iskolát, harmadik osztályos
korában tanév közben köl-
töztek Debrecenbe, ahol a
Szoboszlói úti Általános Is -
kolában folytatta tanulmá-
nyait. A Kossuth Gimná -
ziumban érettségizett, majd
a Debreceni Tanítóképző
Főiskola hallgatója lett. Itt
sajátította el a zománcozás
alapjait Cs. Uhrin Tibortól,
amit a Kecskeméti Zománc -
művészeti Alkotótelepeken
és a Zománcműhelyben Ká -
tai Mihály festőművész tá -
mogatásával mélyített el. Ma -
koldi tanítvány. Makoldi Sán -
dor festőművész, mestere-
ként, művészetére jelentős
hatással volt, tőle tanult mű -
vészettörténetet, népművé-
szetet. Hatással volt a kiala-
kult ízlés világára, színhar-
móniájára, gondolkodásmód -
jára. Mesterei még Pap Gá -
bor művészettörténész és
Molnár V. József magyarság-
kutató. Művészetének fő te -
rületei a rekeszzománc ké -
pek és a rekeszzománc ék -
szerek készítése. 1987-től

1998-ig tagja volt a Fiatal
Iparművészek Stúdiója Egye -
sületnek, több évig a Tűz -
zománcművészek Magyar
Társaságának. 1998-tól tagja
a Magyar Alkotóművészek Or -
szágos Egyesülete iparművé-
szeti tagozatának. 1993-tól
1997-ig tanított zománcmű-
vességet a Debreceni Mű vé -
szeti és Kézműipari Szakis-
ko lában (ma: Kós Károly
Mű vészeti Szakközépiskola).
1997-ben létrehozta a zo -
mánc művészet egykori rang-
 jának helyreállítását célzó
alkotó közösséget, a Gyöngy-
Ház Zománcműhelyt, mely-
nek munkájában tanítványai
és gyermekei vesznek részt.
A magánéletben öt gyermek
édesanyja. Eddigi pályafutá-
sa során több díjat nyert el.
1987, 1997: Hajdú-Bihar me -
gyei őszi tárlat nívódíját,
1989: Debrecen város egyé-
ni alkotói ösztöndíját, 1997:
A Tehetséges Debreceni Fia -
talokért Alapítvány egyéni
alkotói ösztöndíját, 1997:
„Magyarország 2000 – A Szent
Korona ünnepe” pályázat
IPOSZ–OKKT díját, 1997,
1998: A Betlehemi jászol c.
kiállítás IPOSZ–OKKT díját,
1999, 2005: Debrecen Kul -
tú rájáért Alapítvány Alkotói
Ösztöndíját, 2000: A Szent
Korona a mai zománcművé-
szetben c. pályázat fődíját,
2002: Országos Nyári Tárlat,
Debrecen díját, 2011: XX.
Debreceni Tavaszi Tárlat
különdíját. A kiállítás a Mű -
velődési Ház és Könyvtár
kiállítótermében május vé -
géig látható munkanapokon
9-18 óráig, ettől eltérő idő-
pontban előzetes bejelent-
kezés esetén.

Diósné Kozma Erzsébet,
intézményvezető

Annak ellenére, hogy
Vámospércs lélekszá-
mát tekintve még vélet-
lenül sem sorolható a
nagyobb települések,
városok közé, mégis
időről időre olyan fiatal
tehetséges vámospér-
csieket indít útnak a vi -
lágba, amilyenekre szí-
vesen lennének büsz-
kék országszerte. A mű -
vészetek és a sport te-
rületén öregbítik vá-
rosunk jó hírét, amiről
mindig szívesen számo-
lunk be. 

Ezúttal Polgár Fanni ara-
tott nagy sikert a Hajdú-
Bihar megyei Képzőmű -
vészeti Versenyen, ahova
több korcsoportban na -
gyon sok iskola nevezte be
diákjait. A fiatal vámospér-
csi lány a tűzzománc kate-
góriában lett győztes.

A tízedik osztályos Fanni
Debrecenbe jár a Kós Ká -
roly Művészeti Szakközép -
iskola tanulója, és tőle tud-
juk, hogy már kicsi gyerek
kora óta érdeklődött a kép-
zőművészet iránt. Már álta-
lános iskolában is rendsze-
resen látogatta Rácz Ildikó
tanárnő szakköreit, ahol
többek között a tűzzo-
mánc készítéssel is megis-
merkedett. Így aztán ami-
kor a tovább tanulásról kel-
lett dönteni, nem volt kér-
dés, hogy a megyeszékhely
művészeti iskolájába je -
lent kezik. Ebben azonban
nem indult az ő kedvence,
a tűzzománc szak, ezért
szü leivel úgy döntöttek,
hogy ötvös lesz. Mint el -
mondta, nem bánta meg
hogy így alakult a dolog,
ugyanis ezen a területen
egyszerre tudja kamatoz-
tatni az ötvös munka és
a zománcozás fortélyait,
vagy is a kezei alól kikerülő
munkák sokkal gazdagab-
bak és tartalmasabbak lesz-
nek. Továbbra is jár a vá -
mospércsi szakkörbe is,
ahol még mindig tud újat
ellesni. Ezt tette régebben
is, figyelte, hogy családtag-
jai mivel foglalatoskodnak,
és bizony volt kitől eltanul-
ni a kézügyességet. Édes -
anyja – aki óvónő –, a kicsi-
ket tanítja kézműves tár-

gyak készítésére, és Fanni
tőle tanulta meg a csipke-
verést, de sok mindent
tanult nagynénjétől is, aki
gyöngyfűzésben remek, és
a gobleinezés titkait is
megosztotta unokahúgá-
val, sőt, keresztszemezni is
tanította. Nagymamája pe -
dig gyönyörűen horgol.
Kérdésünkre, hogy nem túl
szubjektív e az, hogy egy
elkészült munka kinek tet-
szik és kinek nem, azt
mondta, hogy bizony ez
túlnyomó részt ízlés dolga,
de neki szerencsére olyan
tanárai vannak, akik elis-
merik az ő munkáit és segí-
tően ösztönzik, illetve jó
szívvel igyekeznek átadni
neki a saját tudásukat.
Ilyen, a már említett Rácz
Ildikó és Varsányi Melinda
is, akik a verseny során is a
felkészítő tanárai voltak
Fanninak. Közös munkáju-
kat dicséri az eredmény
mellett az is, hogy olyan
sok pályamunkát neveztek
be az iskolák, hogy a meny-
nyiség és a színvonal miatt
is, a tűzzománcra egy kü -
lön kategóriát kellett létre-
hozni a képzőművészeti
pá lyázat szervezőinek. Fan -
ni egyébként már saját ter-
vezésű alkotásokat is készít,
és azt reméli, hogy egyszer-
re tud majd a jövőben
művészi színvonalú da ra-
bokat létrehozni, ugyanak-
kor pedig a megélhetését is
biztosítani a tanult szakmá-
ja révén. 

Gratulálunk az elért
szép sikerhez, és egyben
köszönjük is, hogy Polgár
Fanni révén szülővárosa,
Vámospércs is még ismer-
tebb, és elismertebb lett.

Polgár Fanni a megyei 
képzőművészeti verseny 

korosztályos győztese

A minősítő verseny egy pillanata

Ménes Andrea polgár-
mester, Gyöngy Enikő,

Gyöngy Péter a kiállítás
megnyitóján

A Költészet Napja előtt tisztelgő rendezvényen 
a PIRCSIKE Közművelődési Egyesület vezetői, azaz

Somogyi László Gábor, és Polgárné Nagy Elvira 
műsorukkal idézték fel a költő, József Attila alakját

Polgár Fanni, a tehetséges,
fiatal képzőművész


