
Vámospércsen az 1956-os forradalom és szabadságharc
hivatalos megemlékezését október 19-én pénteken 11 órá-
tól tartották. Ünnepi beszédet mondott Ménes Andrea
polgármester. Az ünnepi műsort a Mátyás Király Ál ta -
lános és Alapfokú Művészeti Iskola 8. évfolyamos tanulói
adták. Felkészítő tanáraik voltak az osztályfőnökök,
Kelemenné Hajdó Mária, Kovácsné Nagy Anikó, és Ráczné
Stummer Ibolya. A képen Ménes Andrea polgármester és
Huszti János alpolgármester látható a koszorúzás előtti
pillanatban 

A vámospércsieknek
egyáltalán nem kell be -
mutatni a Mátyás Király
Általános és alapfokú mű -
vészeti Iskola énekkarát,
amelyet városunk kitün-
tetett pedagógusa, Rácz -
né Stummer Ibolya vezet.
Az országszerte ismert
gyermekkórus sikert si -
kerre halmoz évek óta, azt
is mondhatnánk, hogy ők
Vámospércs egyik legérté-
kesebb kulturális „ex -
port cikke”. 

Számos neves kitüntetés
büszke birtokosai ők, ám eze-
ket főként a különböző mű -
vészeti versenyeken elért ki -
váló szereplésüknek köszön-
hetik. Rövidesen azonban
„Hajdú-Bihar Megye Önkor -
mányzatának Kölcsey Fe -
renc-díját" kapják meg a me -
gyei önkormányzat döntése
alapján. 

A három legrangosabb ki -
tüntetés között számon tar-

tott díj azoknak adományoz-
ható, akik a kulturális élet, az
irodalom, a művészetek (ze -
ne, tánc, színház, képző- és
iparművészet, építőművé-
szet, népművészet, film- és
fotóművészet) terén kiemel-
kedő művészi színvonalú
alkotó tevékenységet, vala-
mint a közművelődésben
hosszú időn keresztül mara-
dandó értékeket teremtő,
kimagasló munkát végeztek.
A Kölcsey Ferenc-díj eseté-
ben a Jogi, Ügyrendi és Tár -
sadalmi Kapcsolatok Bi zott -
sága tesz javaslatot az adomá-
nyozásra. A kitüntető díj át -
adására november 22-én, a
Megye Napján, a közgyűlés
ünnepi ülésén kerül sor, Haj -
dúhadházon. A kitüntetésben
részesültek a díjakhoz a tevé-
kenység méltatását és az ado-
mányozást igazoló oklevelet
kapnak, és a díjhoz pénzjuta-
lom is jár, amelynek eredeti-
leg meghatározott összegét
közösségek részére történő

adományozáskor a költségve-
tési rendelet szerint meghá-
romszorozhatnak. „Hajdú-Bi -
har Megye Önkormány zatá -
nak Kölcsey Ferenc-díja” kör
alakú, 90 mm átmérőjű, átlag
5 mm vastagságú, bronzból
készült kétoldalas plakett.

Első oldalán Kölcsey Ferenc
dombormű portréja, a szélén
„Kölcsey Ferenc” felirattal, 8
mm magasságú nyomtatott
nagybetűkkel a körív men-
tén. A második oldalán Köl -
csey Ferenc munkásságát ki -
fejező, a művész által megfo-

galmazott dombormű. Mi -
után az énekkar tagjai érte-
sültek arról, hogy ilyen ran-
gos kitüntetésben részesül-
nek, megkérdeztük Ráczné
Stum mer Ibolya karvezetőt,
aki elmondta, hogy nagyon
meglepődtek a hír hallatán,
ugyanakkor nagyon örültek
az elismerés hírének. Nagyon
örülnek, hogy újabb elisme-
rést szereznek Vámospércs -
nek, és reméli, hogy ez még
sokáig így lesz. Erre pedig sok
esély van, hiszen úgy látja,
hogy az elsősök között na -
gyon sok tehetséges, jó han-
gú kis énekes palánta van,
tehát jó utánpótlást je lente-
nek az énekkarnak.  A változó
létszámú, de általában 34-40
fő között mozgó Búzavirág
Énekkarban né hány másodi-
kost, de főként negyediktől
nyolcadikig járó iskolásokat
találunk. Kö zöttük öt fiú van,
a többiek lányok. Ahogy Ibo-
lya megfogalmazta, a legjob-
ban annak örülnek, hogy

ilyen régóta eredményesen
tudnak hozzájárulni Vámos -
pércs és a me gye kulturális
értékeihez. 

A nyáron többek között
felléptek a Hajdú Expo-n, de
műsort adtak az egészség-
ügyi centrum ünnepélyes
avatóján is, rövidesen pedig
egy lemezfelvételen vesznek
részt. Az „Izrael” című rock
oratóriumot rögzítik CD-re,
és a nyári, angol nyelvű felvé-
tel után, ezúttal héberül
éneklik majd fel a szerepüket.
A lemezzel pedig a határo-
kon túlra is eljut majd a tehet-
séges Búzavirág Énekkar hí -
re. Ráczné Ibolya azt is hang-
súlyozta, hogy munkájához
nagyon sok segítséget kap
szinte mindenkitől Vámos -
pér csen, de külön is szeretne
köszönetet mondani kollégá-
jának, Kelemenné Hajdó Má -
riának, akinek a közreműkö-
dése pótolhatatlan segítséget
jelent az énekkar sikerében.

Endrédi Csaba

Régi, előnytelen megállapodástól
szabadult meg az önkormányzat

XXII. évfolyam, 11. szám
2012. november 

Ingyenes újság

A jelenlegi városvezetés
munkáját és egyben a
város gazdálkodását még
mindig megnehezíti egy-
egy olyan – korábbi város-
vezetés által meghozott –
testületi döntés, amely bár
évekkel ezelőtt született,
a jogfolytonosság miatt
még ma is érvényes, és az
anyagi következményei
miatt igencsak hátrányo-
san érinti a vámospércsi
költségvetés egyensúlyát. 

Ezeket eddig is igyekezett a
Ménes Andrea polgármester
által vezetett önkormányzati
testület és a hivatal felülvizs-
gálni, módosítani, hogy a gaz-
dasági válság miatt még nehe-
zebb időszakban csökkentse
a város kiadásait. Így került
sor egy régi, rendkívül költsé-
ges és előnytelen megállapo-
dás megszüntetésére is. A rész-
letekről a másik szerződő fél
kérésére zárt ülésen döntöt-
tek, hogy ne sértsenek üzleti
titkot. Ennek megfelelően mi
is csak ezt figyelembe véve,
konkrét nevek és összegek
mellőzésével tudunk beszá-
molni az esetről, amely még
így is jól mutatja, hogy egy-
egy nem kellően átgondolt
döntés még sok-sok év után is
képes nehéz helyzetbe hozni
a várost és annak felelősen
gondolkodó vezetőit.

Az előző városvezetés dön-
tését követően Vámospércs
Városi Önkormányzat és egy
energiaszolgáltató cég még
2005-ben 12 éves időtartam-
ra szóló, határozott idejű
fűtéskorszerűsítési és hőszol-
gáltatási szerződést kötöttek.
A szolgáltató az önkormány-

zat hét intézményi épületében
szerelt fel új fűtésberendezé-
seket, mellyel a szerződés
alapján közel ötvenmillió
forint összegű beruházást haj-
tott végre, azonban a besze-
relt fűtésberendezések a szer-
ződés lejártáig a szolgáltató
tulajdonában maradtak vol-
na. A szerződésben az önkor-
mányzat havi milliós nagy-
ságrendet elérő szolgáltatási
díj fizetését vállalta 12 éven
keresztül, valamint ezzel egy-
idejűleg a fogyasztással ará-
nyos gázszolgáltatás díjá-
nak folyamatos megfizetését.
A szerződő felek rögzítették,
hogy a fenti díjakat a területi
gázszolgáltató által kiszámlá-
zott gázárhoz igazítják, 2010.
év közepétől pedig a szolgál-
tatási díj a negyedéves fo -
gyasztói árindex változásához
igazodik. Nos, a gázárak 2005–
2010 közötti közel 100%-os
mértékű emelkedésének, illet-
ve a fogyasztói árindex 2010–
2012 közötti növekedésének
eredményeként az önkor-
mányzat az utóbbi hónapok-
ban az igénybe vett energia
díján kívül, már az eredeti
havi szolgáltatási díj duplá-
ját (több millió Ft-ot) fizette
ki a szolgáltatónak, mely a
város gazdálkodását – a
drasztikus és mindenre kiter-
jedő kiadáscsökkentési, meg-
takarítási lépések és új bevéte-
li források bevonása mellett is
– szinte ellehetetlenítették.
Mint Ménes Andrea polgár-
mester elmondta, nyilvántar-
tásaik szerint az eredeti beru-
házási költséghez képest az
önkormányzat eddig nagyjá-
ból a háromszorosát fizette
meg szolgáltatási díjként a

szolgáltatónak közel hét év
alatt. A szerződés még továb-
bi öt évig lett volna érvény-
ben, és évi 4%-os becsült inf-
lációval kalkulálva az önkor-
mányzatnak még további,
bruttó 170 millió forint szol-
gáltatási díjfizetési kötele-
zettsége lett volna, mely az
önkormányzat gazdálkodását
– a pénzügyi előrejelzések
alapján – hosszabb távon mű -
ködésképtelenné tette volna.
Az előnytelen és aránytalan
szerződés megszüntetésének
lehetőségéről számos jogi
szakemberrel történt már
egyeztetés az elmúlt években
is, de a jogi vélemény mindig
ugyanaz volt: a szerződés kizá-
rólag – amennyiben súlyos
szerződésszegés nem történik
– az abban meghatározott
időtartam lejártával szűnhet
csak meg. Mindezek ellenére
azonban a szerződés meg-
szüntetésének lehetőségét a
város jelenlegi vezetése és a
hivatal munkatársai tovább
vizsgálták, tekintettel arra,
hogy a takarékos gazdálkodás
ellenére is beláthatatlan kö -
vetkezményekkel járt volna,

ha a szerződés lejáratának idő-
pontjáig eleget kell tenni a
szerződés szerinti fizetési kö -
telezettségeknek. Az önkor-
mányzatok adósságállomá-
nyának jelentős mértékű nö -
vekedése miatt a szolgáltató
cég kintlévőségei ebben az
évben már olyan mértéket
képviseltek, amely a céget is
szorult helyzetbe kényszerí-
tette. Így vált végre lehetővé,
hogy a 2012 februárjától egé-
szen 2012. június hónapjáig
tartó levelezés, megbeszélés
sorozat – és az ezt megelőző
komoly jogi és gazdasági jelle-
gű előkészítő munka – ered-
ményeként a közelmúltban
Budapesten megtartott tár-
gyaláson (a megfelelő jog-
alapra és körülményekre tör-
ténő hivatkozással) megálla-
podás születhessen a szerző-
dés közös megegyezéssel tör-
ténő megszüntetéséről. Ennek
a lényege az, hogy a város egy
kialkudott és észszerű össze-
get fizet a Szolgáltatónak an -
nak érdekében, hogy megvá-
sárolja a beszerelt eszközöket,
a szolgáltató pedig eláll az ere-
deti még további több, mint
öt évig érvényben lévő megál-
lapodástól. Az önkormány-
zat vezetése a szerződés meg-
szüntetésével közel 150 millió
forintot takarított meg a vá -
rosnak. Ezzel a felelős döntés-
sel lehetőség nyílik arra, hogy
a város gazdálkodása és költ-
ségvetése hosszabb távon is
stabil és kiszámítható legyen,
és hogy a nagy összegű, koráb-
bi kötelezettségvállalások ne
lehetetlenítsék el a város mű -
ködését – hangsúlyozta Ménes
Andrea polgármester.

Endrédi Csaba

Kitüntetik a Búzavirág Énekkart

Ménes Andrea 
polgármester

November 1-jén délután, a városi köztemetőben,
Vámospércs Városi Önkormányzat a Hajdú-Bihar
Megyei Temetkezési Vállalattal és a helyi történelmi
egyházakkal közösen, halottak napi ökumenikus
istentiszteletet tartott. A felvételen Ménes Andrea
polgármester az emlékezés fontosságáról beszél

A Búzavirág Énekkar 
ezúttal a Virág János Emlékversenyen
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Vámospércs Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2012. október hó
15. napján rendkívüli ülést tartott.

Első és második napirendi pontban
megtárgyalásra került a Nyíradonyi Járási
Hivatal kialakítása tárgyában készült előter-
jesztés. A járási (fővárosi, kerületi) hivata-
lokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. ren-
delet 2. számú melléklete alapján elkészített
„Meg állapodás a Nyíradonyi Járási Hivatal
kialakításához” elnevezésű okiratot a mel-
lékletekkel együtt a testület jóváhagyta. 

Harmadik napirendi pontban határo-
zat született a „Vámospércs kerékpárforgal-
mi hálózatának fejlesztése” című ÉAOP-
3.1.3/A-11-2011-0003 azonosító számú, tá -
mogatásban részesített pályázat megvalósí-
tásával kapcsolatban, a 162/2012. (VIII. 30.)
számú határozatának 1. pontját az alábbiak
szerint módosították a képviselők: a projekt
forrásösszetétele bruttó elszámolható költ-
ség összesen: 422 968 805 Ft, melyből brut-
tó támogatás 380 671 924 Ft, bruttó saját for-
rás: 42 296 881 Ft, el nem számolható költ-
ség 2 448 290 Ft.

Negyedik napirendi pontban arról
döntött a Képviselő-testület, hogy a víziköz-
mű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tör-
vény 1. § (1) c. pontja alapján – figyelembe
véve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 5. § (5) bekezdésének c)
pontját – a 129/2012. (VII.11.) számú hatá-
rozatát az alábbiak szerint módosítja: Vá -
mospércs Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmű Zrt.-ben (székhelye: 4034 Debrecen,
Hét vezér u. 21. sz., cégjegyzékszáma: Cg. 09-
10-000135, adószáma: 11150800-2-09,) tör-
ténő tulajdonszerzés érdekében részvény
átruházási szerződést köt Téglás Város
Önkormányzatával 5 darab névre szóló,
egyenként 100 000 Ft névértékű, törzsrész-
vény vásárol meg.

Ötödik napirendi pontban a képvise-
lők elfogadták a Mátyás Király Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola térítési és tandíj
fizetési szabályzatáról szóló rendeletet. 

Hatodik napirendi pontban a Vá -
mosvíz Kft. ügyvezető igazgatójának kérel-
me alapján úgy határoztak a képviselők,
hogy az önkormányzat a tulajdonában lévő
YCF-605 forgalmi rendszámú, Mezőgép
gyártmányú, MBP6,5 típusú járművet (pót-
kocsit) a Vámosvíz Kft. részére határozatlan
időre, térítésmentes használatba adja, vala-
mint a Vámosvíz Kft. részére engedélyezi
traktor megvásárlását 1 500 000 Ft + áfa
összeg erejéig, a cég eredménytartaléka ter-
hére. 

Hetedik napirendi pontban a képvise-
lő-testület az OTP Bank Nyrt. kezdeménye-
zésére – „Vámospércs 2027” elnevezésű vál-
tozó kamatozású önkormányzati kötvény
éves kamatát – 2013. január 1. napjától a
következők szerint módosította: 2013. I.
negyedévtől: 3 havi CHF LIBOR + 1 % kamat-
felár, 2013. II. negyedévtől: 3 havi CHF
LIBOR + 1,5 % kamatfelár, 2013. III. negye-
dévtől: 3 havi CHF LIBOR + 2 % kamatfelár,
2013. IV. negyedévtől: 3 havi CHF LIBOR +
2,5 % kamatfelár. A képviselő-testület kezde-
ményezte, hogy a megbízási szerződésben
kerüljön rögzítésre, hogy a Felek kötelezett-
séget vállalnak arra, hogy a kötvényt – a
futamidő felénél – a kötvény kondíciójának
csökkentése érdekében felülvizsgálják. 

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

Vámospércs Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2012. október hó
30. napján tartotta következő rendes
ülését.

Első napirendi pontban megtárgyalás-
ra került a 175/2012. (IX. 27.) számú önkor-
mányzati határozatát megerősítése, amely
alapján a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 97. § (24) bekezdése értel-
mében az önkormányzat kinyilvánította
szándékát az állami intézményfenntartó köz-
pontnak, hogy a rendelkezésére álló saját és
átengedett bevételének terhére a következő
naptári évben kezdődő tanévtől a 3000 főt
meghaladó lakosságszámú település esetén a
működtetést nem képes átvállalni, és ezt a
döntést továbbra is fenntartja.

Második napirendi pontban az önkor-
mányzat vagyonáról szóló rendelet megal-
kotására került sor, a korábbi ilyen tárgyú
rendelet hatályon kívül helyezésére közpon-
ti jogszabályok változása miatt volt szükség.

Következő napirendi pontokban a kép-
viselő-testület pénzügyi tárgyú határozato-
kat fogadott el: 

– elsőként az önkormányzati feladatok
ellátása, a folyamatos likviditás fenntartása
érdekében, az önkormányzat folyószámlahi-
telre irányuló kölcsönszerződést köt 2012.
december 1. napjától 2012. december 31.
napjáig, melynek keretösszegét 75 millió
forintban állapította meg. 

– Ezt követően az önkormányzat gazdál-
kodásának biztonsága és a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény betartása érdekében –
amennyiben szükséges – 75 000  000 Ft
összegű, 2012. 12. 27. – 2013. 01. 02. időszak
vonatkozásában 7 napos futamidejű műkö-
dési célú hitelszerződést köt az önkormány-
zat a Főnix Takarékszövetkezettel, melynek
célja az önkormányzat 2012. 12. 18. napján,
azaz az év utolsó banki napján fennálló
folyószámlahitel tartozásának visszafize-
tése. 

– Az önkormányzati feladatok ellátása, a
folyamatos likviditás fenntartása érdekében,
folyószámlahitelre irányuló szerződést köt
az önkormányzat 2013. január 1. napjától
2013. december 31. napjáig, melynek keret-
összegét 75 millió forintban állapítja meg.
A képviselő-testület felkérte a polgármes-
tert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg a Főnix Takarékszövetkezetnél. 

– Ezt követően a testület módosította a
Vámospércs Városi Önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 13.) szá-
mú önkormányzati rendeletét.

Hetedik napirendi pontban a képvise-
lők úgy határoztak, hogy az önkormányzat a
Vámospércs–Nyíradony Köztestületi Ön -
kéntes Tűzoltóság részére a szervezet 2012.
IV. negyedévi kiadásainak teljesítése érdeké-
ben 2 192 234 Ft vissza nem térítendő műkö-
dési támogatást biztosít. A testület felkérte a
Vámospércs–Nyíradony Köztestületi Ön -
kén tes Tűzoltóság vezetőjét, hogy a tűzoltó-
ság 2012. IV. negyedévi pénzügyi helyzeté-
ről, illetve a szükséges önkormányzati támo-
gatás mértékéről a működési/vonulási terü-
leten lévő önkormányzatokat értesítse.

Nyolcadik napirendi pontban a testü-
let – figyelemmel az Alkotmánybíróság
19/2000. (VI. 16.) AB. határozatában foglal-
takra – úgy döntött, hogy az Élelmezési
Intézményben foglalkoztatott dolgozók
részére – 2012. november 1. napjától – a térí-
tési díj mértékét naponta nettó 50 Ft összeg-
ben állapítja meg. 

Kilencedik napirendi pontban a kép-
viselő-testület meghatározta a 2012. évi köz-
meghallgatás helyét és időpontját: 2012.
november 30. napján (péntek) 17.00 órára
tűzte ki, amelynek helye a Művelődési Ház és
Könyvtár (4287 Vámospércs Debreceni u.
2.) lesz. 

Tizedik napirendi pontban az önszer-
veződő közösségek, civil és társadalmi szer-
vezetek 2012. évi támogatása tárgyában
készült előterjesztést tárgyalták meg a képvi-
selők. 

A testület úgy döntött, hogy 2012. évben
támogatni kívánja:

– a Bocskai Sportegyesület Vámos -
pércs nevű szervezetet és a támogatási
igényben megjelölt céljához 1500 eFt-al
járul hozzá, 

– a Városi Polgárőr Egyesület nevű
szervezetet és a támogatási igényben megje-
lölt céljához 100 eFt-al járul hozzá, 

– a Pircsike Vámospércsi Közmű velő -
dési Egyesület nevű szervezetet és a támo-
gatási igényben megjelölt céljához 200 eFt-
tal járul hozzá, 

– a Vámospércsi Asztalitenisz Egye -
sület nevű szervezetet és a támogatási igény-
ben megjelölt céljához 200 eFt-al járul
hozzá, 

– a Római Katolikus Egyházközség
nevű szervezetet és a támogatási igényben
megjelölt céljához 50 e Ft-al járul hozzá, 

– a Vámospércsi Református Egyház -
község nevű szervezetet és a támogatási
igényben megjelölt céljához 450 eFt-al járul
hozzá. 

A támogatásokra a fedezetet az önkor-
mányzat 2012. évi költségvetésének műkö-
dési célú pénzeszköz átadás előirányzatának
terhére biztosítja. A képviselő-testület fel-
kérte a polgármestert, hogy a támogatási
megállapodásokat a szervezetekkel kösse
meg.    

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

Októberben születtek:
SZABÓ ANNA (Szabó Sándor és Szabó Tímea)

SÓNÁK GYÖRGY (Sónák György és Sopronyi Noémi )
NAGY ZSANETT LILI (Nagy József és Dentsi Anita)

MAKULA ZSOLT TAMÁS (Makula Zsolt László 
és Kozma Leila)

Szeptemberben kötöttek házasságot:
PAPP SÁNDOR és SZABÓ KATALIN

Házasságkötés:
ARNÓCZKI LAJOS és RÁCZ ANITA RITA

DR FILKOR GÁBOR MIKLÓS és RÉVÉSZ VIRÁG ÉVA

PAPP PÉTER és DAJKA VALÉRIA

Akik már nincsenek közöttünk:
BALOGH BÉLA

TÓTH JÓZSEF

ÖZV. ZUDOR LAJOSNÉ (Tömöri Juliánna)
DEÁK ZSIGMONDNÉ (Szabó Juliánna)

SZELEZSÁN SÁNDOR

MÉZES JÁNOS volt Kölcsey u. 13 szám alatti lakos

Tájékoztatjuk a tisztelt la -
kosságot, hogy a gyermekek
védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. Törvény 20/A. §-a
értelmében 2012. október 1.
napjától a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményhez
kapcsolódó természetbeni
támogatást a Magyar
Nemzeti Üdülési alapítvány
kizárólagos tulajdonában
álló Nem zeti Üdülési Szol -
gálat Kft. (továbbiakban:
NÜSZ Kft.) által forgalmazott
– fogyasztásra kész étel, tan-
szer és ruházat vásárlására
felhasználható – Erzsébet-
utalvány formájában kell

nyújtani a jogosultak részére.
A gyámhatóságokról, vala-

mint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Kor mány -
rendelet (a továbbiakban:
Gyer.) 68. §-a értelmében a
támogatás fedezetét, azaz
az utalványok névértékének
megfelelő összeget – az eddi-
gi szabályozással el lentétben
– a Magyar Állam kincstár –
a települési önkormányzat
jegyzője a (továbbiakban:
jegyző) által szolgáltatott
adatok alapján – közvetlenül
a NÜSZ Kft. Részére fogja
átutalni.

A NÜSZ Kft. Az utalványo-

kat 2012. november 24. nap-
jáig eljuttatja az önkormány-
zat címére, melyek jogosul-
tak részére történő kiosztásá-
ról a Gyer. 68. § (8) bekezdé-
se alapján a jegyző köteles
gondoskodni. 

Az utalványok kiosztásá-
nak tervezett időpontja és
helye: 2012. november 26-
30.

Vámospércs Városi Ön kor -
mányzat Polgármesteri Hiva -
tal Adó- és Költségvetési
Iroda (4287 Vámospércs,
Nagy u. 4.)

Kanyóné Papp Klára
jegyző

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védel-
mi gyakorlatot rendelt el Vámospércsen, 2012. október 29-
re. A jogszabály alapján Ménes Andrea polgármester, a pol-
gári védelem helyi vezetője behívta a gyakorlatra mindazo-
kat, akik a mozgósítási dokumentációban szerepeltek. Az
eseményen Szeifert Imre tűzoltó főhadnagy, polgárvédelmi
felügyelő tartott előadást azokról a jogszabályi változások-
ról, amelyek a polgári védelem szervezetét érintették az
elmúlt időszakban. Ménes Andrea ezúton is köszönetet
mond minden vámospércsi lakosnak, akik a felhívás értel-
mében megjelentek a művelődési ház nagytermében meg-
rendezett eseményen. A képen a polgármester, Jónizs
Bernadett köztisztviselő, valamint a mozgósítás résztvevői.  

Felhívás!
Értesítem a tisztelt vá -

mospércsieket, hogy Vá -
mospércs Városi Önkor -
mányzat Képviselő-testü-
letének döntése alapján
rövidesen lakossági fóru-
mot (közmeghallgatást)
tartok, amelyre minden
érdeklődőt szeretettel vá -
rok. 

Időpontja: 2012. no -
vember 30. (péntek)
17.00 óra. 

Helyszín: Mű velődési
Ház, Vámos pércs.

Tisztelettel: 

Ménes Andrea 
polgármester.

Akác és nemesnyár csemete vásárolható erdősítéshez.
Érdeklődni leht a 30/3926348-as telefonszámon.

AA PP RR ÓÓ HH II RR DD EE TT ÉÉ SS

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

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

BALOGH BÉLA

temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

SZELEZSÁN SÁNDOR

temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

ÖZV. ZUDOR LAJOSNÉ
sz.: Tömöri Julianna

temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

DEÁK ZSIGMONDNÉ
sz.: SzabóJulianna

temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak

Tájékoztató
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni tá moga-

tás Erzsébet-utalványban történő biztosítására vonatkozóan



Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat

Ezúton értesítjük Vámospércs lakosságát, hogy a Vá -
mospércs Városi Önkormányzat az Emberi Erő for -
rások Minisztériumával együttműködve a 2013. évre
kiírja az „A” és „B” típusú Bursa Hungarica Felső -
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőok-
tatási hallgatók számára Figyelem ! Változás a pályázás
rendjében!

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elek tro -
nikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rend -
szerben ( a továbbiakban:EPER-Bursa rendszer)pályá-
zói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://
www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Letölthető adatlapokat találnak az önkormányzat
honlapján is.

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően
a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtani a pályázónak. A pá -
lyázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csato-
landó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati
kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányá-
ban a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott
pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-
Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befo-
gadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz tör-
ténő benyújtásának határideje :2012. november 23. 

A Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói megköszö-
nik Peha Sándorné és családja (Csokonai utca 29. sz.)
ajándék könyveit, melyeket beleltároztak, és az olvasók
rendelkezésére bocsájtanak.

Tréfával a közbiztonságért
2012-ben október 1–7.

között kerül sor az
Országos Könyvtári Na -
pok eseményeire. Az idei
évben az „Ös szefogás”
programsorozat az Euró -
pai Unió „Az aktív idősö-
dés és a nemzedékek
közötti szolidaritás euró-
pai éve 2012” program-
hoz kapcsolódott. 

Ennek keretében került
sor a humorral a közbizton-
ságért című előadásra, mely-
nek célja a lakosság szubjek-
tív biztonságérzetének javí-
tása és az időskorúak áldo-
zattá válásának megakadá-
lyozása volt. A Művelődési
Ház és Könyvtár kiállítóter-
mében került sor a bűnme-
gelőzési előadásra, melyen a

rendőrség részéről Molnár
Zsolt rendőr hadnagy, meg-
bízott őrsparancsnok és Illés
István őrnagy a BRFK mun-

katársa, az Ayala és Brindizi
elnevezésű humorduó egyik
tagja vett részt. Az előadáson
a „trükkös lopások” megelő-

zésére hívták fel a hallgató-
ság figyelmét. A közönség
megismerhette a „trükkös és
átverős” bűncselekmények
elkövetési formáit, útmuta-
tást kaptak arra vonatkozó-
an hogyan kerülhetik el az
áldozattá válást. A rendőrség
munkatársai óva intették a
hallgatóságot attól, hogy
idegen személyeket vagy
magukat szolgáltatók mun-
katársainak kiadókat, utcai
árusokat, otthonaikba been-
gedjék. 

Az előadást Illés István r.
őrnagy, művésznevén „Ayala”
a közönség számára humo-
ros összeállítással tette emlé-
kezetessé a rendezvényen
hallottakat. 

Diósné Kozma Erzsébet
intézményvezető

,,Nagyik a világhálón" címmel hirdették meg a Művelődési
Ház és Könyvtárban az internettanfolyamot, amely iránt

igen nagy az érdeklődés. A tanfolyam célja: 
a résztvevőknek alapvető számítógépes ismereteket 

nyújtani, valamint bevezetni őket az internetezés világába. 
A fotó az első csoport képzésén készült

Megfelelő érdeklődés esetén  Vámospércsen a Művelődési
Ház és Könyvtárban 2012. november 30-án, pénteken
(november utolsó hete) 16 órától SAKK-KÖRT indítunk. 

A csoportba korhatár nélkül várjuk kezdők és haladók
jelentkezését. 

Kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze a Művelődési Ház
és Könyvtárban

Ajándék a könyvtárnak

A Tréfával a biztonságért előadás résztvevői, 
középen Illés István, azaz Ayala

Vámospércsen a Műve -
lődési Ház és Könyv tárban
megfelelő számú jelentke-
ző esetén (minimum 10 fő)
Fakitermelő OKJ képesí-
tést adó képzést indítunk. 

OKJ 31623 01 0100 31 03
számú Fakitermelő tanfo-
lyam. 

A megszerzett képesítéssel
a fakitermelő fák döntésére
jogosult. 

A képzés önköltséges ala-
pon 150 000 Ft vizsgadíjjal
együtt 100% ÚMVP támoga-
tással 210 400 Ft vizsgadíjjal
együtt, (képzés díja visszaigé-
nyelhető).

Az Uniós támogatáshoz fel-
tétel, hogy a képzésben résztve-
vő regisztrált mezőgazdasági
termelő vagy erdő gazdálkodó
legyen, amihez minimum
őstermelői igazolvány kiváltá-
sa szükséges, 

Tanfolyamhoz, vizsgához

szükséges bemeneti feltéte-
lek: 

– orvosi igazolás,
– nyolcadik általános isko-

lai végzettség,
– mezőgazdasági vontató

vezetésére feljogosító jogosít-
vány (T kategória vagy B kate-
gória).

Modulok, vizsgák.
– 1678-06 Vállalkozói isme-

retek (gyakorlat), 2593-10
Erdei növények (gyakorlat),

– 3134-10 Fakitermelés
(gyakorlat, szóbeli, írásbeli),
1766-10 Gallyazás (gyakorlat,
szóbeli).

Óraszámok. Összes óra-
szám: 400 óra (gyakorlati
óraszám: 240 óra, elméleti
óraszám: 160 óra).

OKJ 31 623 01 0100 21 03
számú Motorfűrész-keze-
lő tanfolyam. A motor fű-
rész-kezelő 6 cm alatti átmérő-
jű fák döntésére jogosult, és
fekvő fák gallyazására, és dara-
bolására.

Önköltséges alapon 120 000
Ft vizsgadíjjal együtt, rugalma-
sabb időbeosztással, akár idei
vizsgaidőponttal. ÚMVP tá -
mo gatással 162 400 Ft vizsga-
díjjal együtt, (képzés díja visz-
szaigényelhető).

Az uniós támogatáshoz fel-
tétel, hogy regisztrált mező-
gazdasági termelő vagy erdő-
gazdálkodó legyen, amihez
minimum őstermelői igazol-
vány kiváltása szükséges.

Tanfolyamhoz, vizsgához
szükséges bemeneti feltéte-
lek: 

– orvosi igazolás, -
– nem igényel befejezett is -

kolai végzettséget,
Modulok, vizsgák.
– 1678-06 Vállalkozói isme-

retek (gyakorlat).
– 1766-10 Gallyazás (gya-

korlat, szóbeli). 
Óraszámok: Összes óra-

szám: 300 óra (gyakorlati óra-
szám: 180 óra, elméleti óra-
szám: 120 óra).

Jelentkezés és információ
kérhető: Vámospércsen a
Művelődési Ház és Könyvtár -
ban személyesen vagy telefo-
non: 52 591-038, 52 591-039.

Fakitermelő-képesítést adó képzés

Arany Fuzsina vámospér-
csi karatéka, a Debreceni
Református Kollégium Dó -
czy Gimnáziumának 10-es
tanulója, október 20-án, a
Karcagon megrendezett
XII. Nagykun Kupa Kyoku -
shin Nemezetközi Karate
bajnokságon ifjúsági-leány
55 kg-os kategóriában III.
helyezett lett. (Klubja: Kyo,
Hungária SE) Edzője: Ko -
vács Mihály. Mindkettő -
jüknek gratulálunk a kitű-
nő eredményhez. 

A felvételen a helyezésről
szóló elismerő oklevél lát-
ható. 

Sikeres volt 
az „Együtt Hunorért” Gálaműsor

Az „Együtt Hunorért”
jótékonysági gálaműsor
2012. október 14-én, va -
sárnap került megrende-
zésre Vámospércsen a
Mű velődési Ház és könyv-
tár épületében. 

A Kovács Hunor súlyos
beteg kisfiú javára szerve-
zett gyűjtést a Mikrotérségi
Családsegítő és Gyermek -
jóléti Szolgálat kezdemé-
nyezte és koordinálta. A szer-
vezésben részt vett Ménes
Andrea polgármester, Rácz
Ildikó képviselő, Szűcsné
Ujvári Ildikó, és Nagy Enikő,
Vámospércs Város Önkor -
mányzata, a Mátyás Király
Általános Iskola, a Vámos -
pércsi Napközi Otthonos
Óvoda, a Művelődési Ház és
Könyvtár, és a Pircsike Egye -
sület.

A rendezvényen több
mint 400 ember jelent meg,
akik jelenlétükkel és a támo-
gató jegyek vásárlásával segí-
tették a beteg gyermeket és
családját, akiket a nagyma-
ma és az édesanya testvére
képviselte. A helyszínen jó -
tékonysági vásárt is rendez-
tek, melyből a befolyt összeg
szintén Hunor gyógyíttatá-
sára lesz fordítva. A jóté-
konysági rendezvény megva-
lósítása teljes egészében a
szervezők és résztvevők fel-
ajánlásaiból történt. A mű -
sorban fellépők is mindany-
nyian önként vállalták a fel-

lépést, hogy segítsenek Hu -
noron. Az előadást Ménes
Andrea polgármester nyitot-
ta meg, és beszédében azt
hangsúlyozta, hogy a vámos-
pércsiek azzal, hogy sikerült
ezt a rendezvényt megszer-
vezni, másoknak is példát
mu tattak. Megmutatták, hogy
a mai, eldurvult világban is
maradt még emberi jó érzés,
szeretet és szolidaritás, és
hogy képesek vagyunk még
összefogni, ha közösségünk
valamelyik tagja segítségre
szorul. Ezt követően Rácz
Ildikó képviselő mondott
néhány szót a szervezésről és
az előkészületekről. Ezt kö -
vetően a Mátyás Király Ál ta -

lános Iskola énekkara adott
elő néhány dalt. A Pircsike
Egyesület bohózata vidám
hangulatot teremtett, majd a
Mátyás Király Általános
Iskola néptánc és társastánc
előadása következett. A pe -
dagógus énekkar dalai után
a vámospércsi népdalkör
éne kelt, Polgárné Nagy El -
vira, és Sütő Csaba pedig sza-
valt. Az Ifjúsági Klub mo -
dern tánccsoportja, és a Pop
and Roll együttes szintén a
felhívásra jelentkezett, hogy
fellépésükkel segítsék a kis-
fiút a gyógyulásban. A Bí bor -
kadarka Néptánc Együttes,
valamint Kálmán Zsolt Péter
és Szabó Anikó néptánc elő-

adása szintén hozzájárultak
a jó hangulathoz. Grega
Csaba egyéni énekkel, és a
Feeling Fantasy Táncstúdió
vámospércsi művészeti cso-
portjai tánccal készültek. Az
Ördögforgó Néptánc Együt -
tes Nyíracsádról érkezett a
jótékonysági fellépésre. Egy
igazi sztár, a nyíregyházi
Muri Enikő X-faktoros fellé-
pő zárta a jótékonysági elő-
adást. A támogató jegyekből,
az óvodai bolhapiac meg-
rendezéséből, a jótékonysá-
gi vásárból, mely a helyszí-
nen került megrendezésre,
és a vállalkozói támogatások-
ból igen nagy összeg, több
mint 800 000 forint került
átutalásra a család részére
már a gálát követő héten.
Ezzel azonban még nem
zárult le a gyűjtés, hiszen
azóta is vásároltak támogató
jegyet, melynek értékét a csa-
ládnak el fogják utalni a szer-
vezők, 2012. decemberéig
pedig folyamatosan gyűjti a
Mikrotérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat a
műanyag kupakokat, és az
ezek leadásából befolyt ösz-
 szeg szintén Hunor javára
lesz átutalva. A szervezők és
a család hálás szívvel monda-
nak köszönetet mindenki-
nek, aki hozzájárult a ren-
dezvény megszervezéséhez,
és azoknak, akik segítették a
felépülésért küzdő Hunort.

Vinczéné Gáll Anikó
intézményvezető

Minden vámospércsi büszke lehet arra, milyen 
példamutatóan és milyen sokan tudtunk összefogni
Hunorért. A képen Muri Enikő énekel a közönségnek



Kérjük, hogy ossza meg
velünk régi, vagy új, kará-
csonyhoz kötődő élményeit,
történeteit.  Mesélje el mi az,
amire szívesen visszaemlék-
szik, mi az, ami örömet, ked-
ves élményt jelentett az Ön
vagy családtagja, ismerőse,
számára. 

Kérjük az idősebbeket
mondják el hogyan ünnepel-
ték régen a karácsonyt, milyen
történeteket hallottak szüleik-
től, nagyszüleiktől.

A történetek leadásának

h a t á r i d e j e
december 7,
péntek. Be -
n y ú j  t á s
helye: Mű -
 velő dési Ház
és Könyvtár 

A legjobb
művek íróit

jutalomban részesítjük, és a
történetet bemutatjuk váro-
sunk közösségének.

Az eredményhirdetésre és a
díjak átadására a városi kará-
csonyi ünnepségen ke rül sor.

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

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

Két ezüst, egy bronz

A Boya Eagles klub junior-
jainak közel két-két és fél
éves munkája tükröződött a
St. Lőrinc Golf Klub pályáján
lezajlott megmérettetésen,
az Országos Junior Fel mé -
rőn elért eredményein. A ver-
senyt szeptember 30-án ren-
dezték. 2011-ben még csak 3
lyukon, azaz pályaszakaszon
indultak, az idén, 2012-ben
egy lépéssel, illetve egy szint-
tel továbbléptek az A kate-
gória eléréséig, ami már

9 pályaszakasz megjátszását
jelentette. Lányoknál Kiss
Lilian, fiúknál Kiss Olivér és
Nagy Sándor szerepelt ere-
ményesen az A kategóriá-
ban. Lilian és Olivér egyaránt
ezüst érmet szereztek a saját
kategóriájukban, Sándor pe -
dig bronzot nyert. További
szép eredményeket ért még
el az ötödik és a hatodik he -
lyezésével Tóth Petra és Le -
ngyel Fruzsina is. Mind -
egyiküknek jár a gratuláció.

Első alkalommal szervezett a Vámospércsi Művelődési

Ház a Szív Világ napjához kapcsolódva kerékpáros

túrát. A lelkes csapat kibiciklizett a Vámospércs és

Bagamér között fekvő festői szépségű Kék-Kálló

Völgyébe. Itt, a természetvédelmi táblánál készült

róluk a  csoportkép is. A résztvevők ezzel akarták 

felhívni a Szív Világnapjának üzenetére a figyelmet,

amelynek lényege, hogy a mai, modern világ 

kihívásainak csak akkor tudunk megfelelni, ha 

életünket egészségesebben éljük, hogy ezzel is

megelőzzük az egyik legfontosabb szervünk, a szív

megbetegedéseit. 

Köszönjük a figyelmeztetést  

Karácsonyi mézes csodák
Sokan vannak, akik a kará-

csonyra a mézesnek különbö-
ző fajtáját és formáját készítik.
Kérjük, hogy osszák meg
velünk tudásukat, tapasztala-
tukat. Tegyék lehetővé, hogy
megcsodálhassuk az elkészí-
tett mézesüket.

A mézesekből kiállítást ren-
dezünk, melyet decemberben
a városi ünnepséghez kapcso-
lódva mutatunk be.

Kérjük, hogy a kiállításra
december 3-ig nevezzenek be
a Művelődési Ház és Könyv -
tárban. 

Az első három helyezettnek

értékes jutalmat adunk, me -
lyet a „Mindenki karácsonya”
ünnepségen vehetnek át a
helyezést elérők.

Karácsonyi 
történetíró pályázatot hirdetünk

Újra együtt a vámos települések!
A Vámos Települések

Szövetségének tagjai is -
mét találkoztak a 2012.
szeptember 30.–október
1. között megrendezésre
került III. Virág János
Énekkari Találkozó és
Verseny alkalmával.

A találkozót Vámosgyör -
kön rendezték meg, és eb -
ben az évben vers- és mese-
mondó versennyel is bőví-
tették a nagyszabású rendez-
vényt. A találkozó hagyomá-
nyosan már pénteken meg-
kezdődött. A legkorábban
érkező nemesvámosi és vá -
mospércsi csoportok számá-

ra egy mátrafüredi kirándu-
lással indult a hétvégi prog-
ram. Szombat reggel a Pénz -
ügyőr Zenekar köszöntőjé-
vel az általános iskolában
fogadták a többi vámos tele-
pülés fellépőit, polgármeste-
reit, képviselőit. Érkeztek

Sajóvámosról, Somogy vá -
mos ról, Vámosatyáról, Vá -
mos családról, Vámos oro szi -
ból, Vámospércsről, Vámos -
új  faluból, Vámosszabadiból,
Vámosbalogról, és Vámos -
lucskáról is. Az ünnepélyes
megnyitók után a rendez-
vény két helyszínen folytató-
dott tovább: a vers- és mese-
mondók a vámosgyörki köz-
ségházán mérték össze tu -
dásukat, az énekkarok pedig
az iskola tornatermében fel-
állított színpadon. A vers-
és prózamondók versenyén
28-an vettek részt, akik hatá-
ron innen és határon túlról
érkeztek. Minden település
kategóriánként egy-egy fő -
vel nevezhetett a versenyre.
Vámospércset felnőtt kate-
góriában a Pircsike Köz mű -
velődési Egyesület két tagja
képviselte. Vers kategóriá-

ban egy kötelező és egy sza-
badon választott művet kel-
lett bemutatni. Polgárné
Nagy Elvira kötelező vers-
ként Kányádi Sándor Noé
bárkája felé, szabadon vá -
lasztottként Reményik Sán -
dor „Eredj, ha tudsz” című
versét adta elő és kategóriá-
jában első helyezést ért el.
Somogyi László Gábor mese-
mondásban egy székely nép-
mesét a Mönölecskét mesél-
te el, igazi ízes székely táj-
szólással, mellyel második
lett. A versenyzők elmond-
ták, hogy most is jó érzés volt
vámospércsinek lenni, szíve-
sen öregbítették települé-
sünk hírnevét. Azóta részt
vettek a XIV. Dr. Kardos
Albert Nemzetközi Szavaló -
versenyen is, ahol Polgárné
Nagy Elvira 3. helyezést ért
el, Somogyi László Gábor
pedig a különdíjat hozta el.
Ez nagyon nagy és fontos
elismerés számukra, hisz

ren getegen érkeztek a Vaj -
daságból, Felvidékről, Er -
délyből és Magyarország
minden tájáról. Ezáltal, mint
minden évben idén is magas
volt a színvonal. Gyerek
kategóriában Kiss Balázs 5.
osztályos tanuló mesét, Er -
délyi Dániel 4. osztályos ta -
nuló verset mondott. A kó -
rusok között három gyer-
mekkórus és tizenegy fel-
nőttkórus mutatkozott be,
és az állandó résztvevők mel-
lett újonnan alakult kóru-
sokkal is találkozhattunk.
A Mátyás Király Általános és
alapfokú Művészeti Iskola
énekkara a Búzavirág Gyer -
mekkar az egyszólamú kóru-
sok között a legjobb helye-
zést érte el, arany minősítést
kapott. A Vámospércsi Nép -
dalkör ezüst minősítést ért el.
Valamennyi szereplőnek gra-
tulálunk a sikeres szereplés-
hez és az elért eredményhez. 

Endrédi Csaba

Tájékoztatjuk a színházbérlettel rendelkező
látogatókat, hogy az első előadás, a Meseautó

2012. november 23-án 19 órától lesz
a Művelődési Ház és Könyvtár 

színháztermében

A  versmondó 
Polgárné Nagy Elvira

Az ezüstminősítésű népdalkör

Somogyi László Gábor
előadás közben

Óvodai szüret, 2012
Az óvodában idén is meg-

rendezték a hagyományőrző
szüreti mulattságot, október
5-én.A gyerekek és a szülők
lelkesen hozták a termésé-
ket: kié a legnagyobb, a leg-
kisebb, a legérdekesebb for-
májú répa, alma, krumpli? Az
ovis csoportok színvonalas,
ötletes termésképekkel
készültek, amelyekből kiállí-
tást is rendeztek. A Zöld -
béka csoport műsorával kez-
dődött a szüreti nap. Ezután
a gyerekeknek lehetőségük
volt diót törni, babot fejteni,
tengerit hántani, zöldséget-
gyümölcsöt, sütőtököt kós-

tolni. Részt vehettek a szőlő
préselésében, megfigyelték
a must készítését, és persze
meg is kóstolhatták a finom
édes italt. Tehát csupa olyan
érdekes és tanulságos dolgot
próbálhattak ki, amivel a
mindennapi életben már
alig-alig találkoznak, pedig
valaha mindez a hétköznapi
élet természetes része volt.
Vidám és zajos szekerezéssel
zárták a szüreti mulatságot,
amit a város lakói is intege-
téssel üdvözöltek, délben
pedig jóízűen elfogyasztot-
ták a gyerekek az  udvaron,
üstben főtt ebédet.

Osztálytalálkozót szerveztek az 1977-ben végzett 
8.a osztály tanulói az Iskola úti iskolában. A találkozón
csak kevesen vettek részt, de aki eljött nagyon jól érezte

magát. A résztvevők megbeszélték, hogy a következő
találkozóval nem várnak 5 évig. (balról - jobbra)

Hajzer Gábor, Papp István, Varga Ágnes, 
Szikora Valéria, Nagy Judit, Kathi Ildikó, 

Polgár Erzsébet, Kindris Gáborné (tanárnő) Kiss Éva,
Kosztin János, Nagy Ilona,  Fagyal Sándor 


