
Az Év Édesanyja
Május 12-én vasárnap délután került sor a Műve lődési

Ház és Könyvtár színháztermében „Az Év Édesanyja” díját -
adó gálára, a Pircsike Közművelődési Egyesület rendezé-
sében. A meghirdetett pályázatra 85 pályamű érkezett be.
A pályaművek között 25 fogalmazás és 50 rajz volt. Az
ünnepélyes díjátadás Nagy Tibor énekével kezdődött, aki
moldvai dallamokat énekelt „Hazám, hazám, édes hazám”
kezdettel. Az ünnepség alkalmából városunk polgármes-
tere Ménes Andrea köszöntötte a résztvevőket. A Pircsike
Közművelődési Egyesület részéről az egyesület elnöke
Somogyi László Gábor, József Attila: Mama című versével,
míg Polgárné Nagy Elvira Nagy Ferenc: Édesanyám című
költeményét adta elő. A műsorban elhangzott Zilahi
Viktória előadásában, Dzsida Jenő: Hálaadás című verse.
Hunyadi Erika és Lakatos Zoltán tiszai népdalokat énekel-
tek. A néptáncegyüttes dunántúli és seprűs táncot muta-
tott be. „Az Év Édesanyja” díjat s a vele járó megtisztelő sza-
lagot az alsó tagozatosok között Rácz Roland, 3. évfolya-
mos tanuló nyerte édesanyjának Ráczné Ferenczik Tünde
Erikának, a felső tagozatosok közül pedig Gellén Gréta,
7. évfolyamos tanuló nyert. Édesanyja, Gellénné Tóth
Mónika. Rajz kategóriában első helyezést kapott Sándor
Ákos, 4. évfolyamos tanuló. A műsort a Bíborkadarka nép-
tánc együttes népdalcsokorral zárta.

Diósné Kozma Erzsébet, 
intézményvezető

A Magyar Kórusok és
Zenekarok Szövetsége
(KÓTA) által kiírt XVII.
térségi és országos minő-
sítő megyei találkozója
május 25-én, szombaton
volt Hajdúdorogon, a
Nemzeti Művelődési In -
tézet Debreceni Irodája
valamint a házigazda
Görög Demeter Művelő -
dési Ház rendezésében. 

A térségi minősítőre tíz-
csoport és szólista jelentke-
zett, akik eddig szakmai
fokozattal nem rendelkez-
nek. Országos szinten nyolc
csoport és szólista kért mi -
nősítést. Az országos minősí-
tésen azok vehettek részt,
akik a térségi szinten dicsé-
retes vagy kiváló fokozatot,
vagy az előző 16. országos
minősítőn arany vagy ezüst
fokozatot értek el. További
négy csoport illetve szólista
bemutatta műsorát, de nem
kért minősítést. A megméret-

tetés követelménye, hogy a
bemutatott műsorok két táj -
egységből származó, vagy
kü lönböző hangulatú, téma-
körű csokorból álljanak. Fel -
tétel, hogy az összeállítás
egyik része lehetőleg helyi, a
másik más népzenei dialek-
tusterületről származó népze -
ne legyen. A bemutatott pro-
dukciókat háromtagú szak-
mai zsűri bírálta el: Bencze
Lászlóné dr. Mező Judit nép-
zenekutató, elnök, Juhász
Erika népdalénekes, a Nép -
művészet Ifjú Mestere, a Nyír -
egyházi Főiskola népzene
tanszékének adjunktusa, és
Joób Árpád nyugalmazott tan-
 székvezető, népzenekutató.
A Vámospércsi Népdalkör
bihari és palóc népdalcsok-
rot énekelt a minősítőn.
A csoport a XVII. Országos
Minősítőn arany minősítést
nyert el Szabó Mihályné szak-
mai vezetésével. Az ered-
ményhez gratulálunk.

Diósné

Megalakult a Megyei Értéktár Bizottság

XXIII. évfolyam, 6. szám
2013. június 

Ingyenes újság

A szervezet megalaku-
lásának előzménye, hogy
az elmúlt évben a Par -
lament elfogadta az úgy-
nevezett hungarikum
tör vényt, amely előírja a
magyarságra jellemző
nemzeti értékek számbe-
vételét, és felsorolását. 

Ennek intézményi háttere
a 2012 októberében létreho-
zott országos Hungarikum
Bizottság, amelynek ismer-
tebb tagja között van Faze -
kas Sándor vidékfejlesztési
miniszter, Lezsák Sándor,
L. Simon László, Simicskó
István is. Ennek nyomán sor-
ra alakulnak a helyi és a me -
gyei önkormányzatokra épít-
 ve, de attól függetlenül mű -
ködő helyi és megyei Érték -
tár Bizottságok. A Hajdú-Bi -
har Megyei Értéktár Bizott -
ságnak városunk polgármes-
tere, Ménes Andrea is a tagja.
A részletekről őt kérdeztük.

A polgármester elmond-
ta, hogy a most megalakított
testület a következő időszak-
ban listába szedi a Hajdú-
Bihar megyei nemzeti kin-
cseket, mégpedig szakterü-
letenkénti kategóriákban.
Ezek: az agrár- és élelmiszer-
gazdaság, egészség és élet-
mód, épített környezet, ipari
és műszaki megoldások, kul-
turális örökség, sport, ter-
mészeti környezet, turizmus
és vendéglátás. A cél, hogy az

elfeledett értékeket össze-
gyűjtsék és fejlesszék a térsé-
get. Az elkezdett munka lé -
nye ge, a kutatás és számba-
vétel mellett, hogy az elkészí-
tett lista korántsem lesz
majd végleges. Az élet folya-
matosan változik, előkerül-
nek még ismeretlen, rég el -
feledett értékek, és keletkez-
nek újak is, amelyek jelentő-
ségüknél fogva méltán szá-
míthatnak arra, hogy beke-
rülnek a Magyar Értéktár
összesítésébe. A nemzeti ér -
tékeket ugyanis a Magyar Ér -
téktár, a magyarság csúcstel-
jesítményeit pedig a Hunga -
rikumok Gyűjteménye tartja
majd nyilván. A nemzeti ér -
tékek azonosításának, össze-
gyűjtésének, rendszerezésé-
nek és nyilvántartásának
rendjét, valamint a hungari-
kummá minősítés folyama-
tát a tavaly áprilisban elfoga-
dott Hungarikum törvény,

majd annak végrehajtási
rendelete kormányrendelet
részletesen szabályozza. Ez
alapján bármely állampol-
gár, civil és gazdasági szerve-
zet kezdeményezheti, hogy a
magyar szellemi és kulturá-
lis javak, szokások, jelképek
és egyedi termékek közül
valamelyik bekerüljön, az
alulról felfelé építkező Ma -
gyar Értéktárba. Az egyes ér -
tékek értéktárakba való fel-
vétele – egy erre rendszere-
sített adatlap kitöltésével –
települési, megyei, országos
vagy külhoni szinten javasol-
ható. Az országban folyama-
tosan, az önkormányzatok
döntése alapján jönnek létre
a települési, a tájegységi és a
megyei értéktárak. Ezek a
helyi szintű nemzeti értéke-
ket tartalmazzák. Az ágazati
értéktárakat az e faladatra
hatáskörrel rendelkező mi -
nisztériumok állítják össze.
A Magyarország határain túl
fellelhető, magyar vonatko-
zású nemzeti értékek nyil-
vántartásba vételét a Magyar
Állandó Értekezlet szakbi-
zottsága határozza meg.
E nemzeti értékek kedvező
elbírálás esetén a külhoni
magyarság értéktárát gyara-
pítják. A helyi és ágazati ér -
téktárakban, továbbá a kül-
honi magyarság értéktárá-
ban szereplő, valamint az
országos jelentőségű nem-
zeti értékek közül - a szakmai

ágazati szakbizottságok érté-
kelése alapján – a Hunga ri -
kum Bizottság választja ki,
hogy mi kerüljön bele a Ma -
gyar Értéktárba. A Magyar
Értéktárban nyilvántartott,
megkülönböztetésre, ki eme -
lésre méltó, a magyarságra
jellemző tulajdonságával,
egyediségével, különleges-
ségével és minőségével a ma -
gyarság csúcsteljesítményé-
nek számító nemzeti értéke-
ket a Hungarikum Bizottság
minősíti majd hungarikum-
má. A Hungarikumok Gyűjte -
 ményébe felvett értékek gon-
 dozói, kezelői, előállítói pá -
lyázhatnak majd a védjegy
használatának elnyerésére.
Települési polgármesterként
nagyon fontosnak tartom a
nemzeti összetartozás, egy-
ség és a nemzeti tudat erősí-
tése érdekében az értékek
összegyűjtését, rendszerezé-
sét akár települési, megyei,
országos szinten annak érde-
kében, hogy ezekből egy
nemzeti nyilvántartás kere-
kedjen ki. A gyűjtőmunkát a
lehető legszélesebb körben
kell kiterjeszteni, a létreho-
zott nemzeti gyűjteményt
közkinccsé kell tenni, hogy
mindenki számára elérhető
legyen. Továbbá gondoskod-
ni kell arról, hogy ezek a
nemzeti értékek fennmarad-
janak, gondoskodni kell
azok védelméről is.

Endrédi Csaba

Ménes Andrea polgármester is
tagja a megyei bizottságnak

Az Év Édesanyja pályázat két nyertese
édesanyjukkal

17. Országos Minősítőn a Vámospércsi Népdalkör

Országos arany minősítést ért el a
Vámospércsi Népdalkör

A Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellá-
tásokról szóló 1993. évi III. törvény és a 29/1993. (II.17.) sz.
Kormány rendelet alapján rendeletben állapítja meg a szociális
ellátások intézményi térítési díját. 

Ezen jogszabályi kötelezettség alapján a képviselő-tes-
tület április 30. napján tartott ülésén a Szociális
Szolgáltató Központ vezetője, György Miklósné intéz-
ményvezető asszony és Fucskó Zoltánné, a Támogató
Szolgálat vezetője által elkészített szakmai anyag alapján
döntött többek között a Támogató Szolgálatnál a sze-
mélyszállításért fizetendő díj mértékéről. 

Sajnos a két vezető által előterjesztett térítési díjak összege
nem volt kellőképpen szakmailag alátámasztva, amelynek
következtében a szociálisan nem rászoruló ellátottak esetében
a Támogató Szolgálat személyszállítási díja jelentős mértékben
megemelkedett (30 Ft/km-ről, 165 Ft/km-re), és ez olyan magas
összeget eredményezett, hogy többen visszamondták a szolgál-
tatás igénybevételét.  

Tekintettel arra, hogy a képviselő-testületnek nem az volt
a szándéka, hogy a lakosságot ellehetetlenítse, kellemet-
len a lakossággal szemben az ilyen jellegű szakmai tévedés
következményeként meghozott döntés.

Amint polgármester asszony értesült a problémáról,
felkérte a két vezetőt, hogy haladéktalanul készítsenek a
képviselő-testület részére egy szakmailag megalapozott –
a lakosság igényeit és szociális helyzetét maximálisan
figyelembe vevő – több alternatívát bemutató anyagot,
amelynek megtárgyalását követően a testület egy elfo-
gadható mértékű térítési díj rendeletet tud megalkotni. 

A képviselő-testület és a polgármester asszony minden lakos-
ságot érintő ügyben igyekszik a lakosok szociális helyzetét szem
előtt tartani és minél kevesebb terhet hárítani a vámospércsiek-
re. A testület május 29. napján hatályon kívül helyezte a
téves döntést, így minden lakos 35 Ft/km áron veheti igénybe
a szolgáltatást, aki pedig magasabb összeget fizetett, az a
pénzét visszakapja.  

A történtekért a lakosság elnézését kérjük!
Kanyóné Papp Klára jegyző

Tájékoztató a Támogató
Szolgálat térítési díjairól



CSERÉPKÁLYHA,
KANDALLÓ

(vízteres kivitelben is), 

kül és beltéri kemence
tervezését, építését 

és cserépkályha 
átalakítását, javítását 

vállalom új 
és használt anyagból is.

Érdeklődni: 
MOCZOK GÁBOR

30/239-4674, 52/251-307
www.moczokkandallo.hu
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Ajándék a könyvtárnak

A Művelődési Ház és Könyv -
tár megköszöni Törő István
Vágóhíd u. 14 sz. alatti lakos
ajándék könyveit, melyet be -
leltároztunk, és az olvasók ren-
delkezésére bocsá tottunk.

Májusban születtek:
SZALÓKI ÁDÁM (Szalóki Zoltán és

Tömöri Tünde)
NAGY GRÉTA (Nagy László és

Gyallai Tímea)

Házasságkötés:
SZABÓ SÁNDOR és BAKÓ EDIT

VERŐ TIBOR és BALOGH SZILVIA
VADÁSZ ANTAL és JÓNÁS ÉVA

SZABÓ MÁTÉ és KUPRÁK EMESE

Akik már nincsenek közöttünk:
TÖRÖK IMRÉNÉ (Máté Ilona)

TÓTH JÓZSEF GYULÁNÉ (Bakó Éva)
ÁSZTAI BÉLÁNÉ

(Ujpál Erzsébet Klára)
VARGA IMRÉNÉ (Erdei Erzsébet)

BÁLEGA SÁNDORNÉ (Béres Margit)

n Új és használt cserép,
és tömegkályhák építése,

n tisztítása, karbantartása, javítása,
n átrakása,
n bontása,

n egyedi igények megvalósítása.

Ha ön meleget és szépet szeretne, 
és mindezt jó áron,

akkor hívjon engem a következő telefonszámon:
30/8934769

Ami jár Önnek:
n Garancia,

n kezelési, és karbantartási útmutató,
n tanácsadás. 

FERÓ SÁNDOR
Vámospércs

Jogsegélyszolgálat nem csak iparosoknak 
Az Ipartestületek Országos

Szövetsége (IPOSZ) a magyar
mikro-, kis- és középvállalko-
zások legnagyobb országos
munkaadói és szakmai szövet-
sége, melyet 230 jogilag önál-
ló ipartestület alkot. Az ipar-
testületek közül 200 területi-
leg szervezett, 30 pedig orszá-
gos szakmai szövetség. Az
IPOSZ-nak csak a szövetségek
a tagjai, természetes személy
tagja nincs. Az IPOSZ jelenleg
60 000 kisvállalkozást képvi-
sel, a jellemző üzemméret az
1-10 főig terjedő alkalmazott.
A testület igyekszik olyan szol-
gáltatásokat biztosítani a hoz-
zájuk fordulóknak, amelyek
ügyfeleik tevékenységében
komoly segítséget nyújtanak,
és más formában csak költség
ráfordítással szerezhetők meg,
mondta az új jogsegélyszolgá-

lat kapcsán Majoros János, a
szervezet alelnöke.

Az IPOSZ egyik fő célkitű-
zése, hogy a kisvállalkozások
érdekében kialakítsa saját in -
formációs és szolgáltatási rend-
szerét. Az információs rend-
szer mellett kiemelt fontossá-
got tulajdonítanak az olyan
szolgáltatásoknak, mint a szak-
képzés, a minősítési és szab-
ványügyek, a munkahelyi biz-
tonság, a szociális politika és a
környezetvédelem kérdései.
A most Vámospércsen is elin-
dított szolgáltatásukat az új
Széchenyi Terv keretében a
TÁMOP 2.5.3 b-12/2 pályáza-
ton belül valósítják meg,
amelynek fontos célkitűzése a
versenyképesség, a termelé-
kenység emelkedése, a foglal-
koztatottság bővülése. A mun-
kavállalók és munkáltatók

meghatározó szereplői a mun-
ka világának – akik kellő tu dás-
sal, felkészültséggel, kapacitás-
sal – az egymással, illetve a
szakpolitikával történt párbe-
széd révén hozzájárulnak a ver-
senyképesség javulásához, és a
gazdaság pozitív változásához.
A pályázat keretében most
megvalósításra kerülő prog-
ram a korábbi Jogpont+ pályá-
zat keretén belül létrehozott
jogsegély szolgálatot kívánja
fejleszteni az 5000 és 10 000 fő
közötti lélekszámú települése-
ken. Ezeken a településeken,
ahol a jogsegélyszolgálat mű -
ködik, minden magyar állam-
polgár, a lakosság, illetve a
munkavállalók és a munkálta-
tók szélesebb köre számára –
térítésmentesen –jogi segítsé-
get biztosít a szervezet, az aláb-
bi témakörökben:

– munkajog,
– családjog,
– társadalombiztosítás,
– adójog,
– társasági jog, illetve a vál-

lalkozóvá válás időszakában
felmerülő kérdések megvála-
szolásában.

Városunkban a jogsegély
szolgálati iroda helyszíne:
Vámospércs, Művelődési Ház.

A szolgáltatás 2013. június
1-jétől 2014. november 30-ig
vehető igénybe ingyenesen.

A jogsegélyszolgálatba be -
kapcsolt településeken táblák
és plakátok hirdetik, valamint
a központi helyeken szóróla-
pok adnak információt a to -
vábbi részletekről, ezen kívül
a szervezet honlapján on-line
elérhetőség, és telefonos elér-
hetőség is biztosított – mond-
ta a szervezet alelnöke.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

TÖRÖK IMRÉNÉ
sz.: Máté Ilona

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

részvéttel osztoztak
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mindazoknak, 
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TÓTH JÓZSEF GYULÁNÉ
sz.: Bakó Éva

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

ÁSZTAI BÉLÁNÉ
sz.: Ujpál Erzsébet Klára

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

VARGA IMRÉNÉ
sz.: Erdei Erzsébet

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
és mélységes gyászunkban 
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május
hónapban két ülést tartott.

A május 13. napján tartott ülésen a következő döntések születtek:
n A képviselők úgy határoztak, hogy az egyes kitüntető díjak adományo-

zásáról szóló 12/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelet 5. § (2) bekez-
dése alapján 2013. évben nem adományoznak a városnapon kitüntető díjakat.

n A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés
céljából 2013. évben nyújtott támogatás alapján az önkormányzat nyári
étkeztetést biztosít – a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülő – általános iskolába már beíratott és általános iskolás
gyermekek számára, illetve az óvodai szünet ideje alatt az óvodás
gyermekek részére napi egyszeri meleg étkeztetés formájában a
helyi általános iskola konyháján. Az étkeztetésbe bevonni kívánt gyer-
meklétszám 353 fő, melyből 342 főre a költségvetés támogatást nyújt, vala-
mint 6 fő rászoruló gyermek étkeztetését – szükség esetén – önerőből vál-
lalja 142 560 Ft összegben, melynek fedezetét a 2013. évi költségvetés álta-
lános tartaléka terhére biztosítja.

n A testület kifejezte azon szándékát, hogy az Alföldvíz Zrt.-ben tulajdo-
nossá kíván válni, és ennek érdekében 10 db, egyenként 14 000 Ft névérté-
kű általános jogokat biztosító törzsrészvény – összesen 140 000 Ft értékű
részvénycsomag – vásárlását határozta el.

n A testület helyt adott a Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképző
Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság kérelmének, és a TÁMOP 2.1.2 Idegen nyelvi
és Informatikai kompetenciák fejlesztése projekt keretében – a projekt idő-
tartamára – a bérleti díjat 2000 Ft/óra összegben állapította meg a
Művelődési Ház és Könyvtár épületében.

n A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050 azonosítószámú szennyvízprojekt vég-
rehajtására vonatkozóan úgy döntöttek a képviselők, hogy a szennyvízbe-
ruházáshoz kapcsolódó vagyonértékelést készítő – közbeszerzési eljárás
során nyertes ajánlattevő – Opus-Városkapu Konzorciummal kötött szer-
ződés összegét biztosítja fedezetként, melyet kölcsönként előlegez meg a
kötvény terhére, a támogatás folyósításáig.

n A „Vámospércs város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer bőví-
tése” című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0047 jelű projekt megvalósítása érdeké-
ben a testület felhatalmazta a Közbeszerzési Bizottságot, hogy a jogi szol-
gáltatás biztosítására vonatkozóan a versenyszabályok szerint járjon el, és
felkérte a polgármestert, hogy a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó
ajánlattevővel a szerződést kösse meg.

n A képviselők úgy határoztak, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium által
biztosított Axon vetőburgonyát 70 szociálisan rászorult vámospércsi család
részére osztják ki azoknak a vámospércsi lakosoknak, akik nagycsaládosok,
kerttel rendelkeznek, és vállalják, hogy a vetőburgonyát a saját kertjükben
elültetik, és emellett akinek (akiknek) az egy főre jutó jövedelme a nyug-
díjminimum összegét (28 500 Ft) nem haladja meg. A testület felhatalmaz-
ta a Humánpolitikai Bizottságot, hogy a jogosultakról döntsön.

n A testület megtárgyalta és elfogadta a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján
a település gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2012.
évi átfogó értékelését.

n A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekez-
désében biztosított véleményalkotási joga alapján a testület egyetértett a
Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésével, ezzel
együtt az Alapító Okirat módosításával is.

n A képviselők megismerték és elfogadták a Vámospércs Város
Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv 2013 és a hozzá kapcsolódó
Vámospércs Város Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzet elem -
zése 2013 dokumentumokat.

n A testület a Vámosgép Kft. 2012. évi üzleti jelentését, a 2012. évi szám-
viteli törvény szerinti – könyvvizsgáló által záradékolt – beszámolóját, a
Társaság 2012. évi eredményének terhére a törzstőke 40%-ának megfelelő,
azaz 30 880 eFt osztalék kifizetését, a 326 190 eFt – 2012. évi – mérleg sze-
rinti eredmény eredménytartalékba helyezését, és a cég 2013. évre vonatko-
zó üzleti tervét jóváhagyta és elfogadta. Felkérte Huszti János alpolgármes-
ter urat, hogy a cég taggyűlésén a képviselő-testület döntését képviselje.

 n Kosztin Mihály települési képviselő úr tiszteletdíjáról való lemondásá-
nak írásbeli bejelentését –, amely alapján a 2013. évi május havi tiszteletdí-
jának 100%-át a Vámospércs Polgárőr Egyesület részére ajánlja fel – tudo-
másul vették a képviselők.  

A május 29. napján tartott ülésen a következő döntések születtek:
A napirendi pontok tárgyalása előtt Ménes Andrea polgármester adott

polgármesteri tájékoztatót a legutolsó rendes testületi ülés óta történt ese-
ményekről, valamint a jegyző tájékoztatta a képviselőket a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, melyet a képviselők elfogadtak. 

n A képviselő-testületi ülés első részében beszámolók megtárgyalá-
sára és elfogadására került sor, a következő szervezetekkel kapcsolatban:

n Elfogadásra került a Vámospércs bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről
szóló 2012. évi beszámoló, melyet dr. Vincze István úr, a Hajdúhadházi
Rendőrkapitányság vezetője készített, és személyesen részt vett az ülésen
vezető kollégáival együtt, dr. Ary Endre a Vámospércsi Rendőrőrs parancs-
nokával és Fucskó János törzsőrmester, körzeti megbízott úrral.

n Elfogadásra került a Vámosvíz Kft. 2012. évi számviteli törvény szerin-
ti könyvvizsgáló által záradékolt beszámolója és a 2013. évre vonatkozó
üzleti terve. A cég 2012. évi mérleg szerinti eredménye 3 289 000 Ft, ame-
lyet a testület eredménytartalékba helyezett. 

n Elfogadásra került A „PLATINUM” Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési
Vállalat 2012. évi tevékenységéről szóló – könyvvizsgáló által záradékolt – egy-
szerűsített éves beszámolója, valamint a cég 2013. évre vonatkozó üzleti terve. 

n Elfogadásra került Vámospércsi Humánszolgáltató Nonprofit Kft.
2012. évi számviteli törvény szerinti könyvvizsgáló által záradékolt beszá-
molója, és a társaság 2012. évi mérleg szerinti eredménye, amely veszteség
(–588 eFt). Arról is döntöttek a képviselők, hogy az céggel szerződésben
levő orvosok, és az orvosi ügyelet által fizetendő bérleti díj havi összegét
bruttó 60 ezer forint összegben állapítják meg.

n Elfogadásra került a Vámospércs- Kistérségi Egészségügyi Szakellátó
Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti évéről szóló – számviteli törvény szerinti –
Egyszerűsített éves beszámolója, az ülésen részt vett dr. Rácz Norbert, a
Humánszolgáltató és a Szakellátó Kft.-k ügyvezető igazgatója.

n Elfogadásra került a Hidro Vp. Kft. „va” 2012. január 1.–2012. decem-
ber 31. időszakra vonatkozó egyszerűsített éves beszámolója.

n Elfogadásra került a Vámospércs–Nyíradony Köztestületi Önkéntes
Tűzoltóság „va” 2012. évről szóló közhasznú egyszerűsített beszámolója és
a 2012. üzleti évről szóló kiegészítő melléklete.

n Elfogadásra került a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.
Felügyelőbizottsága által jóváhagyott 2012. évre vonatkozó üzleti jelentés. Az
éves beszámolót 2 529 215 E Ft mérleg főösszeggel és 32 864 eFt mérleg sze-
rinti eredménnyel, fogadta el a testület, és felhatalmazta Huszti János alpol-
gármester urat, hogy a május 30. napján tartandó közgyűlésen vegyen részt.

A képviselő-testületi ülés második részében egyéb kérdések meg-
tárgyalására került sor, melynek keretében a következő döntéseket hoz-
ta a testület:

n Dr. Berek Lajos szobrászművésztől bruttó 600 000 Ft összegért meg-
vásárolja az általa készített Bocskai István fejedelmet ábrázoló mellszobrot,
amely a szabadságharc kitörésének 400. évfordulójára készült, a mellszob-
rot Vámospércs Móricz Zsigmond utcai buszfordulónál lévő parkban helye-
zi el a városnap alkalmával.

n A testület úgy döntött, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésé-
ben utak karbantartására biztosított előirányzat terhére a szilárd burkola-
tú utak kátyúzását, valamint a földutak karbantartását elvégezteti. 

n a testület módosította az önkormányzat szociális intézményeiben
alkalmazandó térítési, és ellátási díjak megállapításáról szóló 5/2011. (II.15.)
számú rendeletét, a korábban megállapított díjat – a Támogató szolgálta-
tás intézményi térítési díja szociálisan nem rászorultak számára
vonatkozásában – 35 Ft/km-ben állapította meg a személyszállítás-
sal kapcsolatosan.

A Képviselő-testület ezt követően zárt ülésen folytatta a munkáját.
Ménes Andrea polgármester

Várja kedves ügyfeleit a
DR. TISZA ÜGYVÉDI IRODA
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN LÉVŐ ALIRODÁJÁBAN..

JOGI TANÁCSADÁS, SZERZŐDÉSKÖTÉS, KÉPVISELET 
PERES, HATÓSÁGI ÉS CÉGELJÁRÁSOKBAN.

Ügyfélfogadás: Kedden 11–12 óráig
és előzetes időpontegyeztetés alapján
Telefon: 06-70/518-1215
E-mail: drtisza@gmail.com



A nagyszerű győzelmet az
I. Közép-Európa Kupán sike-
rült megszereznie Zudor Ró -
bertnek. A versenyt a ma
Szlovákiához tartozó
Naszva don rendezték. A
megmérettetésen 17 klub 60
versenyzője vett részt.

Május18-án szombaton in -
dultak útnak a Kyo Hungária
SE. versenyzői Kovács
Mihály és Tokai Norbert
spempai-val. A versenyen 5
versenyző képviselte a
Vámospércsen is működő
klubot: Tóth Attila, Zudor
Róbert, Kovács Ádám,
Kovács Zsófia, és Kovács Mi -
hály Ádám.

Elsőként Zudor Róbert lé -
pett tatamira junior korcso-
portban, neki egy küzdelme
volt,  amit magabiztos sze-
repléssel, sikeresen meg-
nyert, így élete első aranyér-
mével térhetett haza. Majd az
ifi korcsoportban Tóth
Attila lépett tatamira élete
második versenyén. A ver-

senyláz okzta izgalomtól saj-
nos ő nem tudott száz száza-
lékot nyújtani így ő bíróival
kikapott a hosszabbításban
de így is a dobogó második
fokán foglalhatott helyet.
Ezután Kovács Ádám követ-
kezett, ő felnőtt ,,C" kategó-
riában versenyzett,  neki is
egy ellenfele volt akit hamar,
ipponnal megvert, így
aranyérmes lett. Utána
Kovács Zsófia, élete első ,,B"
kategóriás versenyén lépet
tatamira. Ezt a hosszabbítás-
ban bírói döntéssel meg-
nyerte és aranyérmes lett.

Utolsónak következett
Ko vács Mihály Ádám, akinek
két ellenfele volt. Az elsőtől
bíróival kikapott a második
ellenfelet azonban hosszab-
bításban, bíróival megverte
így a második helyen vég-
zett. Össze sí tésben a klub
eredményesen és sikeresen
szerepelt, hiszen három
arannyal és két ezüst érem-
mel tértek haza. A lapunk előző számában

közölteknek megfelelően ered-
ményesen zárult az az élelmiszer-
csomagosztás, amelyre 2013.
május 23-24-én került sor, a
Magyar Ökomenikus segélyszer-
vezet és a Vámospércsi Önkor -
mányzat együttműködésének ke -
retében. Az EU élelmiszersegély
program 2013. év I. fordulója-
ként került kiosztásra 624 család
részére egy olyan előre összeállí-
tott élelmiszer segély, amely tar-
talmazott cukrot, lisztet, két fajta
száraztésztát és kétszersültet. 

Az adományozást a Vámos -
pércsi Mikrotérségi Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat osz-
totta ki.

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MINŐSÉGI TERMÉK TÁRSASÁG

pályázatot hirdet 
„Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék” 

kitüntető díj elnyerésére 2013. évben 

1. A pályázat célja: Hajdú-Bihar megyé-
ben előállított termékek magas minőségi
színvonalának elismerése, népszerűsítése,
piacra jutásának segítése.

A fogyasztók segítése a minőségtudatos, kör-
nyezetbarát termék kiválasztásában.

2. A pályázók köre: Hajdú-Bihar megyé-
ben székhellyel, telephellyel rendelkező gaz-
dálkodó szervezetek, természetes szemé-
lyek, valamint társadalmi és civil szerveze-
tek.

Egy pályázó csak egy termékre, termék-
csoportra nyújthat be pályázatot.

3. A termék: Kizárólag kereskedelmi forga-
lomra képes termék, tárgy, amely a megyére jel-
lemző alapanyagból, illetve helyi hozzáadott
értékkel a megyében készül, és megjelenésében
egyediséget hordoz. Amennyiben szükséges, a
termék rendelkezzen megfelelőségi igazolás-
sal (pl. műszaki termékek, játékok, orvosi
készülékek, stb.), az igazolás másolata a pályá-
zati adatlap mellékletét képezze.

A kitüntető díjra pályázott termék legyen
besorolható a következő kategóriák egyikébe:

kézműves alkotás, kézműipari termék,
mezőgazdasági-, élelmiszeripari termék,
ipari termék.
4. A pályázat benyújtásának módja,

helye és határideje: A pályázat egységes
pályázati adatlapon nyújtható be, amely a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal
Jogi és Koordinációs Osztályán szerezhető
be (4024 Debrecen, Piac u. 54. fsz. 13. szoba)
vagy letölthető a www. hbmo.hu internetes
oldalról.

A pályázati adatlap kitöltésével kapcsolatos
információkat Tóthné Bobonka Magdolna
nyújt (elérhetőségei: 52/507-506, terrend@
hbmo.hu, fsz. 13. szoba).

A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban,
postai úton ajánlott küldeményként a

Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék
Társaság 4024 Debrecen, Piac u. 54. címre kell
elküldeni, vagy személyesen a megyei önkor-
mányzat Titkárságán kell leadni (Debrecen,
Piac u. 54. fsz. 1.).

A borítékon kérjük feltüntetni:
„Minőségi Termék Pályázat 2013”.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2013. szeptember 20. (péntek) 12.00 óra. 

5. Az elbírálás szempontrendszere: Az
elbírálás az 1. pontban meghatározott célok,
valamint a 3. pontban felsorolt feltételek figye-
lembevételével történik.

Előnyt élveznek a környezetbarát-, bio-, vala-
mint ökotermékek, továbbá azok a termékek,
amelyek előállítása környezetbarát-, bio-, öko-
technológiával, környezetbarát csomagolásba,
illetve környezetkímélő anyagok felhasználásá-
val történik.

Nem kerül elbírálásra a beérkezési határidő
után érkezett pályázat, valamint az a pályázat,
amely nem az erre a célra szolgáló adatlapon
lett benyújtva. Amennyiben egy pályázó több
pályázatot nyújt be, úgy az összes pályázatát
kizárja az elbírálásból.

6. Egyéb tudnivalók: A pályázatok elbírá-
lására a pályázati határidő lejártát követően a
Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék Társa -
ság ülésén kerül sor.

A Társaság dönt a „Hajdú-Bihar Megye Minő -
ségi Terméke” díj, valamint a „Hajdú-Bihar
Megye Kitüntetett Minőségi Terméke” díj oda-
ítéléséről. A kitüntetett minőségi termék díjat
az arra érdemesnek talált termék (termékcso-
port) kapja, ez a díj minden kategóriában egy-
egy terméknek adható.

A Társaság döntéséről a pályázók értesítést
kapnak. 

A nyertes pályázók oklevelet kapnak, vala-
mint feltüntethetik termékeiken a ,,Hajdú-
Bihar Megyei Minőségi Termék” védjegy emb-
lémáját. A díjazott pályázó részére az embléma
elektronikus formában az oklevéllel együtt
kerül átadásra.

A védjegy egy jelző, amely termékek, szolgál-
tatások egymástól való megkülönböztetését
segíti. A védjegy az a jel, ami megkülönböztet
egy árut, vagy szolgáltatást a versenytársak más,
hasonló, vagy akár azonos tartalmú, termékei-
től. A védjegy a legtöbb vállalkozás számára
értékes tőke. A fogyasztók érzelmileg kötődnek,
bizonyos nevekhez, aminek alapját a már meg-
szokott védjeggyel ellátott termékekkel, szol-
gáltatásokkal kapcsolatos érzelmek adják.

A Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék
embléma használatára vonatkozó szabályzat,
valamint a korábbi díjazottak felsorolása meg-
található a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
honlapján, a www.hbmo.hu címen a letölthető
dokumentumok között.

A Hajdú-Bihar Megyei Minőségi
Termék Társaság

A Vámospércsi Kertbarát
Kör kirándulást szervezett
május 25-én, szombaton, a ro -
mániai Bihardiószegre. Ezen a
napon itt került megrendezés-
re másodízben a Padalja Bor -
fesztivál, melyre a rendezők
kulturális műsorokkal, borkós-
tolással, szőlőhegyi bejárással
készültek. Városunkból 23
kert barát mikrobusszal és sze-
mélygépkocsival érkezett az
érmelléki településre, ahol a
nyitott pincék rendezvény
keretén belül tíz helyi pincét
látogathattak meg. A pincék-
ben kiváló minőségű királyle-

ányka, ottonel, kékfrankos és
bakator szőlőből készült boro-
kat kóstolgattak az oda érke-
zők. A fesztivált követően a csa-
pat megtekintette a diószegi
Zichy kastélyt, majd a székely-
hídi öreg pincesort. Az egyna-
pos dombvidéki kirándulás a
kezdeti esős idő ellenére vidám
hangulatban telt. Itt mondjuk
el, hogy minden kedves érdek-
lődő olvasót na gyon sok szere-
tettel vár a kertbarát-kör az ősz-
től induló rendszeres összejö-
veteleire a Művelődési Ház és
Könyv tárban.

Nagy István

Bihardiószegi kirándulás

1. A receptverseny célja a hagyomá-
nyőrzés, a régi hagyományok felélesztése,
átörökítése az utókor részére. A verseny meg-
hirdetésével a Hajdú-Bihar Megyei Önkor -
mányzat szeretné felkutatni, és összegyűjte-
ni Hajdú-Bihar megye tájegységeinek (pl.
Bihari sík, Berettyó-Kálló köze, Dél-Nyírség,
Érmellék, Hajdúság, Hortobágy, Sárrét,
Tisza-mente, stb.) lassan feledésbe merülő
helyi ételeinek receptjeit, majd azokat füzet
vagy könyv formájában kiadva terjeszteni
nemcsak a megye, hanem az egész ország
területén. 

2. A receptversenyre jelentkezhetnek
Hajdú-Bihar megyében székhellyel, telep-
hellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
természetes személyek, valamint társadalmi
és civil szervezetek.

3. A receptversenyre a következők-
ben felsorolt recept leírásokkal lehet
pályázni:

Ételreceptek
Hagyományos recept alapján elkészített

bármilyen étkezési rendben (reggeli, ebéd,
uzsonna, vacsora), bármilyen fogásként
(előétel, leves, főétel, tészta, desszert) feltá-
lalható ételreceptek. 

Házi készítésű, tartósított élelmisze-
rek

Lekvárok, szörpök, alkoholos italok, füs-
tölt jellegű termékek, feldolgozott húské-
szítmények, tejtermékek, házi savanyúsá-
gok, befőttek, stb.

Az ételek elkészítésénél nem feltétlenül
fontos a hagyományos eljárások, alapanya-
gok, technológiák betartása, viszont ízhatá-
sában, küllemében kell, hogy az étel a hagyo-
mányokat idézze. A pályázat elbírálásakor
figyelembe vételre kerül, ha a pályázó a mai
kornak megfelelően készíti el a hagyomá-
nyos ételt.

4. A receptverseny díjazása.
Minden, a Minőségi Termék Társaság és a

felkért szakértők által értékelhető recept
pályázója elismerésben (oklevél) részesül,
továbbá három recept  készítője tárgyjutal-
mat kap. A díjak a Hajdú-Bihar Megye
Minőségi Terméke díjjal kitüntetett termé-
kek közül kerülnek ki, ezek között szerepel-

nek nádudvari fekete kerámiák, kerámia
használati tárgyak, fából készült konyhai
használati tárgyak, stb.

5. A recept benyújtásának módja,
helye, és határideje:

A recept pályázati adatlapon nyújtható
be, amely a Hajdú-Bihar Megyei Önkor -
mány zati Hivatal Jogi és Koordinációs
Osztályán szerezhető be (4024 Debrecen,
Piac u. 54. fsz. 13. szoba) vagy letölthető a
www.hbmo.hu internetes oldalról.

Az adatlap kitöltésével kapcsolatos infor-
mációkat Tóthné Bobonka Magdolna nyújt
(elérhetőségei: 52/507-506, terrend@
hbmo.hu, fsz. 13. szoba).

A pályázatot 1 példányban, zárt boríték-
ban, postai úton ajánlott küldeményként a
Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék
Társaság 4024 Debrecen, Piac u. 54. címre
kell elküldeni, vagy személyesen a megyei
önkormányzat Titkárságán kell leadni
(Debrecen, Piac u. 54. fsz. 1.).

A borítékon kérjük feltüntetni:
„Hagyományos ízek, ételek”
A receptek beérkezésének határideje:
2013. augusztus 16. (péntek) 12.00 óra. 
6. Egyéb tudnivalók.
A pályázatok elbírálását a Minőségi Ter -

mék Társaság és a felkért szakértők végzik. 
A Társaság kizárólag a határidőn belül,

valamint a megfelelően kitöltött pályázati
adatlapon beérkezett pályázatokról dönt.
Fontos, hogy az adatlapon szerepeljen a
beküldő neve, elérhetősége (cím, telefon-
szám, e-mail cím), tartalmazza az adatlap a
recept konkrét megnevezését, a hozzávalók
listáját, az elkészítés leírását, továbbá azt,
hogy a receptben szereplő hozzávalókból
hány fő részére készíthető el az étel. Ezen
kívül az elbírálásnál segítségére szolgál, ha a
receptben szereplő étel elkészítésének fázi-
sai, az elkészült étel fotókkal kerül illusztrá-
lásra.

Egy adatlapon több recept is benyújtható.

A Hajdú-Bihar Megyei Minőségi 
Termék Társaság és

a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

A Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék Társaság 
és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 

receptversenyt hirdet
„Hagyományos ízek, ételek”

címmel

A bajnok Zudor Róbert a győzelmet jelző serleggel 
a dobogón

Nemzetközi sikert ért el
a vámospércsi karatés

Felhívás

A Vámospércsi Mikro -
térségi Családsegítő és
Gyer mekjóléti Szolgálat
szervezésében Krajcsik
István egyéni vállakozó
felajánlásából 2013. jú -
nius 12-én ruhaosztást
szervez. 

Helye: 

Régi okmányiroda épü-
 letének udvara. 4287 Vá -
 mos pércs, Béke u. 

Ideje: 

2013. június 12. 9-12-
ig és 13-15-ig.

A bihardiószegi kirándulás résztvevői

A rossz idő miatt az idén a Művelődési Ház és
Könyvtárban került sor a gyermeknapi 

rendezvényre, amelyen kiválóan érezték magukat
kicsik és nagyok egyaránt. A fiatalokat 

Ménes Andrea polgármester köszöntötte. 
Ezt követően a szórakoztató programok egész sora

következett, a bábelőadástól a sivatagi 
show-n keresztül, egészen a kézműves foglalkozásig 

és a lufiból készült bábkészítésig
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Komplex tanulmányi 
verseny városunkban

Több évtizedes múltra te -
kint vissza a Derecske- Léta -
vértesi kistérség iskoláinak
komplex tanulmányi verse-
nye, melyhez néhány éve csat-
lakozott iskolánk is. Az idei
tanévben a verseny szervezé-
sét a Mátyás Király Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola vál-
lalta el. Az intézmények átszer-
vezése miatt a résztvevők körét
kibővítettük a Nyíradonyi Tan -
kerület iskoláival. A versenyre
Álmosd, Bagamér, Derecske,
Fülőp, Hajdúbagos, Hosszúpá -
lyi, Konyár, Létavértes, Monos -
tor pályi, Nyíradony-Aradvány -
puszta, Sáránd, Tépe, és Újléta
általános iskolái jelentkeztek.
A versenyt az alsó tagozaton a
3. és 4. évfolyamos tanulók-
nak, felső tagozaton humán és
reál témakörökben hirdettük
meg. A felkészüléshez előzete-
sen elküldtük az iskoláknak a
verseny tervezett témáit. Négy-
fős csapatokban dolgoztak a
gyerekek az egész napra szer-
vezett versenyen. A feladatla-
pok megírása után a Művelő -
dési Házban iskolánk művé-
szeti tagozatos diákjai, és az
1. évfolyam tanulói emlékeze-
tes fellépésükkel varázsolták
el a versenyzőket és a kísérő
nevelőket. Az ebéd elfogyasz-
tása után Mátyás-kori játéko-
kat ismerhettek meg, és pró-
bálhattak ki vendégeink. Az
eredményhirdetéssel zártuk a
napot. 

Záróvizsgáztak az iskola
művészetis diákjai

A Művelődési Ház előcsar-
nokában állítottuk ki a képző-
művészeti csoportokban alko-
tó diákjaink alkotásait. Láto -
gatóink megcsodálhatták a
különböző technikákkal ké -
szített műveket. Köszönjük a
képzőművészeti tanszak felké-
szítő nevelőinek Elekné Lacz -
kó Juditnak és Somogyi László
Gábornak az egész éves mun-
kát. Táncművészeti képzé-
sünkben az idén is a társas- és
néptánc tanszakokon folyt az
oktatás. Tánccsoportjaink is
itt adtak számot arról a tudás-
ról, amivel a tanév folyamán
gazdagabbá váltak. Nagy él -
ményt nyújtottak a nézőknek
változatos műsorukkal. A tánc-
 csoportok felkészítő táncpe-
dagógusainak is köszönjük
egész éves munkájukat, köszö-
net Bak Jánosnak és Kertész
Csabának. A záróvizsga kiegé-
szült az 1. évfolyam tanulói
által megjelenített lakodalmas
jelenettel is. Jókedvet, mo -
solyt csaltak a nézők arcára
előadásukkal legifjabb diákja-
ink. Köszönet a felkészítő
nevelőknek, Ádám Magdolná -
nak, Tarr Anitának, Hetey La -
jos nénak, Nagy Gyulánénak,
Némethné Ludmann Marian -
nának, és Csere Gabriellának.
A zeneművészeti képzésünk-
ben a zongora tanszak záró-
vizsgája június 4-én volt.
A tanszak vezető tanárának,
Dancs Juditnak is köszönjük
az éves munkáját. Az idei vizs-
gamunkák és záró előadások
is igazolták, hogy okkal, és jog-
gal egyre népszerűbb Vámos -
pércsen a művészeti oktatás.
A speciális képzésben részesü-
lő gyerekek már most olyan
produkciókkal tudnak előruk-
kolni saját területükön, amivel
méltán vívják ki a városlakó
közösség elismerését és tetszé-
sét. Városunk kulturális jövő-
jének kulcsa jórészt az ő kezük-
be kerül a jövőben. Büszkék
lehetünk rájuk.

VTSZ vetélkedő
iskolásoknak

A NAV idén is megrendezte
a vámos települések általános
iskolás tanulói részére hagyo-
mányos vetélkedőjét Buda -
pesten. A tavaly előtti harma-
dik, és a tavalyi első hely után
az idén a vámospércsieknek
nem sikerült fellépnie a dobo-
góra: 14 csapat közül a hetedik
helyet szerezték meg. A csapat
tagjai: Nagy Nikolett, Csürke
Ákos és Ferencz Tamás 8.b osz-
tályos tanulók voltak. Felké -
szítő: Fodor László 

Jók voltunk fociban

Május 4-én Debrecenben a
Telekom Labdarúgó Diák -
olimpia Megyei döntőjében a
3. korcsoportban az 5-6. osztá-
lyosok versenyében 3. helye-
zést értek el iskolánk diákjai. 

Berettyóújfalut legyőztük,
a debreceni Petőfi Iskolával
döntetlent játszottunk, a deb-
receni Arany János Iskolától
kikaptunk. 

Előzmények között fontos
elmondani, hogy megnyertük
a körzeti versenyt, a megyei
selejtezőn pedig második he -
lyet szereztük meg, így jutot-
tunk a megyei döntőbe.

A csapat lelkes és fegyelme-
zett játékkal érte el ezt a kivá-
ló, és reális eredményt. Ezzel a
hozzáállással kivívtuk a többi
csapat szakvezetőinek az elis-
merését, szimpátiáját is.

A csapat tagjai: 
4.a osztályból Kolompár

Krisztofer, Deák Gyula, 
4.b osztályból Balogh Ben -

ce, 
5.a osztályból Szabó tamás,

Medve Máté, Nagy Milán, Fe -
kete István, 

5.b osztályból Dúzs Patrik, 
5.c osztályból Szabó Kris -

tóf, 
6.c osztályból Jokh Patrik,

Maczó Dávid, Varga Balázs
tanulók.

Felkészítő nevelők: Fodor
László és Sütő Csaba

További 
versenyeredmények

A Debreceni Egyetem Kos -
suth Lajos Gyakorló Általános
Iskolájában megrendezett An -
golszász ünnepek című me -
gyei vetélkedőn II. helyezést
elért csapat tagjai: Gyetkó
Ildikó 8.b, Erdélyi Ádám 8.b és
Fucskó Norbert 8.a osztályos
tanulók. Felkészítő nevelő:
Kovácsné Nagy Anikó.

A körzeti Alapműveleti Ma -
tematikaversenyen Erdélyi
Ádám 8.b osztályos tanuló
IV. helyezést ért el. Felkészí-
tő nevelő: Mészárosné Oláh
Róza.

Borsó Zsolt 7.c osztályos
tanuló IV., Vágner Fruzsina 8.c
osztályos tanuló a VI. helyen
végzett. Felkészítő nevelő:
Kelemenné Hajdó Mária.

Kölcsey Ferenc Himnusz
címe című műve születésének
100. évfordulójára rendezett
versenyen II. helyezést ért el
csapatunk. A csapat tagjai:
Erdélyi Ádám, Gyetkó Ildikó
és Varga Hajnalka 8.b osztá-
lyos tanulóink. 

Felkészítő nevelők: Szabó -
né Tóth Andrea, Tóth Éva. 

A Diákolimpia megyei dön-
tőjén kislabda hajításban
II. helyezést ért el Jokh Pat-
rick  6.c osztályos tanulónk
58 méter 85 cm-es dobásá-
val. Felkészítő nevelő: Fodor
László.

Az összeállításban 
közreműködött: 

Papp Lászlóné, 
igazgató-helyettes
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