
„Zúg Március, záporos fény ver”

Az önkormányzat által
benyújtott pályázatnak
köszönhetően 319 Vá -
mos pércsi iskolás és óvo-
dás gyerek, kap az idén
nyári gyermekétkezte-
tést. Az önkormányzat az
előzetes felmérések alap-
ján nyert közel 7,5 millió
forintos állami támoga-
tást erre a célra. Az ingye-
nes meleg ebéd biztosítá-
sa a tanév végeztével,
vagyis június 16-val el is
kezdődött.

A nyári szociális gyermek-
étkeztetés költségeit az Em -
beri Erőforrás Miniszté riu -
ma biztosítja a város számá-
ra az előzetes igényfelméré-
sek alapján. E szerint az idén
nyáron 319 gyerek, augusz-
tus 28-ig kapja ingyen a
meleg ebédet, amelyet az
iskolában is el lehet fogyasz-
tani, ám a több éves tapasz-
talat azt mutatja, hogy in -
kább hazaviszik a családok
az ebédet. Erre most is van
lehetőség. Vámospércs Kép -
viselő-testülete arról is hatá-
rozott, hogy amennyiben a
központi támogatás összege
csökkenne, abban az eset-
ben az étkeztetésben résztve-
vők kiválasztásáról - az álta-
lános iskola, az óvoda, a csa-
ládsegítő- és gyermekjóléti
szolgálat vezetője, valamint
a Polgármesteri Hivatal szo-
ciális ügyintézője által előké-
szített javaslat alapján – a
képviselő-testület illetékes
bizottsága dönt, természete-
sen a családi jövedelmi vi -
szonyok és a rászorultsági
szempontok alapján. Az in -
gyenes étkezési lehetőség az
óvodai nyári szünet alatt a
legkisebbeknek is jár.

Már többéves tapasztalat,
hogy az érintettek nagy
örömmel fogadják az önkor-
mányzat által nyújtott lehe-
tőséget, hiszen ennek hiá-
nyában, sok családban bi -
zonytalan lenne, hogy az is -
kolás, vagy óvodás korú gyer-
meknek jut e minden napra
meleg ebéd. Éppen ezért
Ménes Andrea polgármester
és a város vezetése már évek
óta nagy gondot fordít arra,
hogy pályázat útján előte-
remtse a nyári tanítási szü-
net idejére is az ehhez szük-
séges forrásokat. Bálega
Jánosné vezetésével a kony-
hai dolgozók nagy tapaszta-
lattal rendelkeznek már
abban, hogy az előírt költ-
ségösszegen belül tápláló és
ízletes ételt főzzenek min-
den nap. Mindig is elégedet-
tek voltak azok, akik kóstol-
ták a főztjüket, pedig a 440
forintos költségkeret aligha
engedi meg, hogy tervezés
nélkül bármilyen alapanyag-
ból dolgozzanak. Annak is

kialakult rendje van már,
hogy a szociális nyári étkez-
tetéshez szükséges zöldsége-
ket és más fontos terméke-
ket lehetőség szerint helyi,
és környékbeli őstermelők-
től szerzik be. Ezzel részben
csökkenthetők a beszerzési
árak, másrészt pedig az itt
élő gazdák biztosan számít-
hatnak arra, hogy terményei-
 ket, termékeiket biztosan
átveszik és ki is fizetik. A heti
menü igen ínycsiklandó
egyébként, mivel az cikk írá-
sakor hétfőn rizsleves vala-
mint sertéspörkölt tésztával
és uborkasalátával várta a
gyerekeket, kedden tarho-
nya leves, zöldbabfőzelék
fokhagymás aprópecsenye
került az asztalra, szerdán
paradicsomleves és rántott
sertéskaraj volt rizibizivel,
csütörtökön gulyásleves, va -

nília krémes fánk és gyü-
mölcs volt a menü, pénteken
pedig gyümölcsleves volt
paprikás krumplival, kol-

básszal és fejes salátával. Jó
étvágyat kívánunk!

E.          

Megújul a 48-as
számú főút
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Magyarország Kormá -
nya az 1696/2014. (XI.
26.) számú határozatá-
ban döntött az Integrált
Közlekedésfejlesztési
Operatív Program (to -
vábbiakban: IKOP) köz-
lekedésfejlesztési beru-
házásainak indikatív
(elő zetes) listájáról.

A kormányelőterjesztést a
Nemzeti Fejlesztési Minisz -
térium Közlekedés politi ká -
ért Felelős Államtitkársága
készítette, Tasó László állam-
titkár hagyta jóvá.

Korábban a híradásokban
megjelent, hogy több, ki -
emelkedő nagy jelentőségű
közlekedéssel összefüggő
beruházás között, a 48-as
számú másodrendű főút,
régóta húzódó felújítása is
szerepel. 

A 2007-2013 közötti uniós
pénzügyi ciklusban, amikor
2700 milliárd Ft volt felhasz-
nálható közlekedésfejlesz-
tésre, és a transzeurópai köz-
lekedés hálózaton kívüli
utakra is korlátozás nélkül
lehetett uniós forrásokat fel-
használni, de a 48-as és a 471-
es utakat kihúzták a listáról. 

A Hajdú-Bihar megyei
közgyűlés dr. Juhászné Lévai
Katalin vezetésével, 2006
nyarán ezzel bosszulta meg a
tavaszi választási vereséget,
büntetve a választókerület
lakóit és a közlekedőket.

A 2014-2020 közötti uniós
időszakban közösségi forrá-
sokból lényegesen keve-
sebb, mintegy 1500 milliárd
Ft használható fel közleke-
désfejlesztésre, és ebből is
mindössze 500 milliárd Ft
közútfejlesztésre. 

Ezért kiemelkedő jelentő-
ségű, hogy a kormány
2020-ig további, közel
bruttó 1000 milliárd Ft
hazai költségvetési for-
rás felhasználásáról dön-
tött. Ez utóbbiból finanszí-
rozható a 471-es számú főút
hajdú-bihari szakaszának ka -
pacitásbővítése és felújítása.

A 48-as számú főút 11,5
tonnás burkolat megerő-
sítése és kapacitásbővíté-
se az IKOP keret 4. priori-
tásának terhére valósul-
hat meg.

A beruházás előkészítése
és bonyolítása a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
(továbbiakban: NIF Zrt.) fel-
adata, végrehajtása a minisz-
tériumi elrendeléssel indul-
hat.

A NIF Zrt. tájékoztatása
szerint Tasó László közle-
kedéspolitikáért felelős
államtitkár elrendelte a
48-as számú másodrendű
főút fejlesztésének előké-
szítését és végrehajtását.
Az elrendelés ér telmében a
beruházás kivitelezésének
legkésőbb 2017-ben meg
kell kezdődnie és 2019-
ben be kell fejeződnie.

A beruházás az országha-
tárig tart és az előzetes költ-
ségbecslés szerint (18 milli-
árd Ft-ba) kerül. Az uniós 85
%-os mértékben biztosít hoz-
zá forrást, a 15%-ot a hazai
önrészt a költségvetés finan-
szírozza.

A kapcsolódó gazdaság-
fejlesztési program kereté-
ben a Nyírábrányi Határ -
állomás nagyhatárrá történő
fejlesztése, óriási lendületet
adhat a régió gazdaságának.

Tasó László államtitkár

Ezen a nyáron sem lesz éhes gyerek 
Vámospércsen

A konyhai dolgozók is mindent megtesznek azért, hogy
finom és bőséges étel jusson minden rászoruló 

vámospércsi gyereknek a nyári szünetben

Kisebbfajta csoda volt, hogy 
megjelenhetett 1977-ben, idén 
éppen negyven éve, Utassy Jó-
zsef Zúg március című verse 
a diktatúra cenzorait kijátszva. 
Utassy költeménye az 1848–
49-es forradalom és szabadság-
harc lánglelkű, mártír költő-
jét, Petőfi Sándort idézi meg, 
megteremtve a párhuzamot a 
Habsburg helytartótanács és 
a Kádár-rezsim, tehát kettejük 
korának elnyomó hatalmai 
között. A napokban azon gon-
dolkodtam, vajon volt-e elvi 
esélye annak, hogy Petőfi járt 
a legkisebb hajdúvárosban. 
Például 1843–44 telén, amikor 
Debrecenben töltötte élete 
egyik leghidegebb évszakát – 
miért ne látogathatott volna 
el a kondorosi csárdába, vagy 
még közelebb, a halápiba, s ha 
már ott volt, a vámospércsibe. 
Vagy midőn az erdélyi had-
színtérre sietett, útban Bem 

tábornokhoz, áthaladhatott-e 
az itteni utakon? Akár járt itt 
hús-vér alakban a hős poéta, 
akár nem, szellemisége a sza-
badságszerető hajdúutódok 
között viszonzásra talált. Hi-
szen a vámospércsi közösség 
a történelem 19. századi viha-
rai között számos esetben tett 
tanúságot emberi és közösségi 
nagyságról. Az 1848-49-es di-
csőséges szabadságharc során 
a hajdúkerületi kötelezettsége-
ken felül állított ki katonákat a 
település. A vámospércsiek ott 
voltak az erdélyi harcokban 
épp úgy, mint a tavaszi hadjá-
rat csatáiban és Buda visszavé-
telénél. A szabadságharc leve-
rését követően a vámospércsi 
erdőkben, de a belterületen 
is sok menekülő és bujdosó 
húzta meg magát – a civil la-
kosság segítségével. Városunk 
a szabadságharc kései szaka-
szán egy fontos diplomáciai 

találkozó színhelye is volt: itt 
fogadta Görgei Artúr honvéd-
tábornok, hadügyminiszter, a 
honvédsereg fővezére az ideig-
lenes kormány fejét, Szemere 
Bertalant és külügyminiszter-
ét Batthyány Kázmér grófot, 
azon mesterkedve, hogy a két 
magyar fősereg egyesítésével 
győzelmet csikarjanak ki az 
osztrák fővezér, Haynau tábor-
nok felett. A miniszterelnök, a 
külügyminiszter és a hadügy-
miniszter tervei végül sajnos 
nem valósulhattak meg, Petőfi 
örökre eltűnt a segesvári csa-
tában – munkálkodásuk még-
sem volt hiábavaló, tanúságté-
telük nemzedékek önértését 
és önbecsülését határozta 
meg. Március 15-én gondol-
junk azokra a pest-budai fia-
talokra, akik eltökéltségéből 
az 1956-os pesti srácok is erőt 
meríthettek. Jusson eszünkbe 
a Bükkben bujdosó ifjú Jókai, 

a Gyalui-havasok harcaiban 
elesett Vasvári Pál, a 12 pont 
ötletét felvető Irinyi József, és 
az azt kinyomtató Heckenast 
Gusztáv, az aradi, halálraítélt 
tábornokok, a torinói magány-
ban elhunyt Kossuth Lajos, a 
döblingi tébolydában életének 
önkezével véget vető Széche-
nyi István, az idén kétszázadik 
születésnapját ünneplő nagy 
nemzeti klasszikus, Petőfi leg-
jobb barátja, Arany János. Az a 
látszatra szelíd és bölcs Arany 
János, aki kérlelhetetlenül há-
rította el magától a kétes meg-
tiszteltetést, hogy üdvözlő 
verssel köszöntse a szabadság-
harcot vérbe fojtó osztrák csá-
szárt magyarországi látogatása 
alkalmából – helyette megírta 
„ó-angol” balladáját, a hősi 
önfeláldozás éthoszát sugalló 
A walesi bárdokat. Végezetül 
ismételten emlékezzünk a 
Vámospércsen emléktáblával 

is megtisztelt Görgei Artúrra, 
aki a szabadságharc leverése 
után teljes visszavonultságban 
élt, 98 éves korában érte a ha-
lál, az első világháború idején. 
Temetése napján még egykori 
ellenségei is megemlékeztek 
róla, s Ausztriában és Orosz-
országban is ágyúk sortüzé-
vel búcsúztak a hadvezértől. 
Páratlan hadművészeti lépé-

seit mai is oktatják a katonai 
egyetemeken. 2017. március 
idusán, amikor fáklyákkal vo-
nulunk Vámospércs utcáin, 
tudjuk, hogy honnan jövünk, 
hová tartunk, és kikből merít-
ve tartozunk felelősséggel utó-
dainkért.

Korpa Tamás
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A Hajdú identitás erősítése és a Bocskai kultusz ápolása
Március első hétvégéjén öt 

hajdúváros – Derecske, Haj-
dúböszörmény, Hajdúhadház, 
Hajdúnánás és Vámospércs 
– küldöttsége tizenegyedik al-
kalommal indult el a Bocskai-
zarándoklatra, amelynek egyik 
legfontosabb célja a hajdú múlt 
ápolása és őrzése. Városunkat 
Polgárné Nagy Elvira és Somo-
gyi László Gábor képviselte. 
A csoportot Szólláth Tibor, 
Hajdúnánás polgármestere 
vezette, fáklyaként, amelynek 
fényében olvasható volt, hogy 
milyen fontos nemzeti iden-
titásunk erősítése, nem csak 
nekünk, anyaországiaknak, de 
a határon túl élő magyarság 
számára is. 

A küldöttség pénteken dél 
körül érkezett Kolozsvárra, a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem épületébe, 
amelyben 1557. január 1-én 
látta meg a napvilágot Bocskai 
István. Az egyetem előcsarno-
kában megkoszorúztuk a feje-
delem mellszobrát, valamint 
az egyetem külső homlokza-
tán elhelyezett domborműves 
arcképét. A vámospércsiek 
számára dupla jelentőségű ez 
a hely, hiszen Bocskai szülő-
háza mellett található Hunya-
di Mátyás szülőháza is. Meg-
álltunk és megemlékeztünk 
városunk másik jótevőjéről 
is. Este Magyarlapád érintésé-
vel Csombordra érkeztünk, 
ahol a hajdúnánási Naná Szín-
ház társulata előadta a Hajdú 
rege című zenés történelmi 
táncjátékot. Szombaton, reg-

geli után megtekintettük 
a magyarlapádi Árpád-kori 
kazettás mennyezetű temp-
lomot, majd a szomszéd tele-
pülésen, Fugadon található 
Bánffy-kastélyt. Ebéd után első 
állomásunk Nagyenyeden volt, 
ahol megkoszorúztuk az 1849. 
január 8-i népirtás emlékhe-
lyét. A délutáni órákban Gyu-
lafehérvárra érkeztünk a refor-
mátus parókiára és elfoglaltuk 
szállásunkat. A parókiáról egy 
gyors városnézésre invitált a 
lelkész úr, amelynek végállo-
mása a gyulafehérvári római 
katolikus érseki székesegyház 
volt, a megemlékezések után 
megkoszorúztuk Bocskai em-
léktábláját. Vasárnap délelőtt 
Nagyváradon, a Partiumi Ke-
resztény Egyetem díszudvarán 

ismételten koszorút helyez-
tünk el az egykori váradi kapi-
tány, Bocskai emlékére. 

Utunk során rengeteg szá-
munkra új információt hallot-
tunk és számos olyan telepü-
lésen fordultunk meg, ahol 
Vámospércshez hasonlóan 
hajdúkat telepítettek le. Ösz-
szefoglalásként megállapíthat-
juk: a Bocskai-zarándokút az 
egyházi zarándoklatokhoz ha-
sonlóan megerősíti az utazót 
abban, hogy milyen jó össze-
tartozni, ápolni az értékeket, 
a múltat, hiszen azok ismere-
tében leszünk alkalmasabbak 
egy szebb, élhetőbb jövőt épí-
teni. 

Somogyi László Gábor

Görgei Artúr, Szemere Bertalan és Batthyány Kázmér, az 
1849-es vámospércsi találkozó három főszereplője

A képviselők többsége támogatta városunk 2017. évi költségvetését
Februári ülésén fogadta 

el az idei év költségvetését a 
város képviselő-testülete. A 
tervezettek szerint 1.958.590 
E Ft a főösszeg a bevételi és a 
kiadási oldalon is, s az elmúlt 

évekhez hasonlóan, 2017-ben 
sem számolunk külső finanszí-
rozási költségvetési hiánnyal, 
azaz nincs szükség hitel felvé-
telre. Rendelkezésre áll ugyan 
egy 30 millió Ft-os likvid hitel 

a Főnix Ta-
karékszövet-
kezetben a 
hirtelen ki-
adások fede-
zetére, vagy 
az átmeneti 
nehézségek 
áthidalására, 
de az elmúlt 
évek gyakor-
lata azt mu-
tatja, ez csu-
pán bizton-
sági keret, 
amit évek 
óta nem kel-
lett igénybe 
vennünk!

A költ-
ségvetés ter-
ve z é s e ko r 
több olyan 

törvényi változás lépett ha-
tályba, amely a települések 
gazdálkodási környezetét is 
meghatározza. Ilyen pl. a mi-
nimálbér 111.000 Ft-ról 127.500 
Ft-ra, a szakképzettséget igény-
lő pozíciókban a garantált 
bérminimum 129.000 Ft-ról 
161.000 Ft-ra való fejlesztése, 
a polgármesteri illetmények 
visszarendezése, amelyek a 
továbbiakban függnek a te-
lepülések nagyságától, s az 
államtitkári illetményekhez vi-
szonyítva lettek megállapítva. 
Ezek az örömteli, dolgozóink 
életszínvonalát pozitívan be-
folyásoló tényezők, egyelőre 
a saját bevételeink terhére let-
tek betervezve, s éves szinten 
több mint 21 millió Ft plusz 
költséget tesznek ki. Mivel a 
béremelésről szóló törvény 
decemberben született, a 
Költségvetési Törvényt pedig 
korábban elfogadta az ország-
gyűlés remélhetőleg a későb-
biekben kompenzálják emiatt 
az önkormányzatokat.

Csökken idén a szociális 
hozzájárulási adó mértéke, 
27%-ról 22%-ra.

Módosul a cafetéria rendsze-
re is, cafetéria elemként 2017-
ben a költségvetési szerveknél 
csak cafetéria-készpénz, továb-
bá – az éves bruttó keret függ-
vényében – Széchenyi Pihenő 
Kártya szálláshely, vendéglá-
tás, szabadidő alszámlái közül 
választhat a dolgozó.

A saját gépjárművel történő 
munkába járáshoz kapcsolódó 
utazási költségtérítés adómen-
tes mértéke 9 Ft/km-ről 15 Ft/
km-re változott. A kilométeren-
kénti 9 Ft kötelező, az azon fe-
lüli rész azonban a munkáltató 
döntésén múlik, hogy adja-e 
vagy sem, önkormányzatunk-
nál ez az összeg a kötelező 9 Ft 
maradt.

Csökkent az internet Áfája 
27%-ról 18%-ra.

A költségvetés főösszege 
azért ilyen, relatíve magas 
– majd 2 milliárd Ft – mert 
jelentős mennyiségű pályáza-

tunk van bírálati szakaszban. A 
kedvező elbírálást alapul véve, 
1.143.844 E Ft felhalmozási be-
vétellel terveztünk. 

Szándékaink szerint fej-
lesztjük, bővítjük a szociális 
szolgáltató központunkat, 
lecseréljük a támogató szol-
gálat buszát, megújul a város-
központ, több zöldfelület lesz, 
megújul a piac, befejeződik a 
művelődési ház, napelem ke-
rül az önkormányzat épülete-
ire, tovább korszerűsödik az 
óvoda, kiépítjük a hivatal mo-
dern informatikai rendszerét, 
szeretnénk egy múzeumot, 
s egy tematikus játszóteret, 
amely segítségével gyermeke-
ink mindinkább közel kerül-
hetnek, s mind több ismeretet 
szerezhetnek játékosan közös 
hajdú múltunkról. Továbbra is 
kiemelt fontosságú számunk-
ra az önkormányzati utak mi-
nőségének javítása. Az idei 
költségvetésben, kb. 30 millió 
Ft van betervezve erre a célra, 
amely évközben pályázati le-

hetőségek igénybe vételével, 
ill. esetleges pénzmaradvány 
felhasználásával tovább növel-
hető.

Fontosnak tartom kiemelni, 
hogy a költségvetési rendelet 
egy gazdálkodási terv, ame-
lyet a körülmények az év so-
rán folyamatosan formálnak, 
s emiatt többször változhat, 
s változik is. A feladatalapú 
finanszírozás bevezetése óta, 
biztonságban működhetnek 
az intézményeink, s a saját be-
vételeink alapot biztosítanak 
az önként vállalt feladataink 
biztosításához. Emiatt nagyon 
fontos, hogy mindannyian tör-
vénytisztelő állampolgárként 
fizessük be az adókat, ezzel 
támogatva a közösségünk cél-
jait! Csak együtt építhetünk 
mind élhetőbb közösséget itt-
hon, Vámospércsen!

Ménes Andrea
polgármester



Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 50 000 Ft-ot meghaladó adótartozással

rendelkező magánszemélyek (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2017. február 28-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 132 720
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs Dózsa Gy. U. 39/C. 173 570
Germán Ferenc 8443091339 4287 Vámospércs Pacsirta u. 16. 59 330
Mester Attila Sándorné 8349542721 4287 Vámospércs, Báthorikert 2185 57 800
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 1 516 150
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 148 643

Összesen: 2 699 213

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 100 000 Ft-ot meghaladó adótartozással

rendelkező gazdasági társaságok (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2017. február 28-i állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

Baltemar Bt. “Kény-
szertörlés alatt“ 21140156-2-09 4211 Ebes, Vadas u. 66. 568 700

Kacur Termelő Kft.
“Kényszertörlés 
alatt“

24705761-2-09 4287 Vámospércs ,Nagy u. 95. 257 050

Kisshaus-Épker 
Szolgáltató Kft. 24908098-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 32. 426 210

Mauro Shoes Kft. 24965604-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 2 999 656 
Polifab Elektro Kft. 
“Törölt adószám“ 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 218 700

Polivill Elektro Kft. 24925615-1-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 110 513
Sanfer Hungary 
Ker. Kft. 23150120-2-42 4287 Vámospércs, Nagynyíres D. 17. 107 443

Zsofám Kft. “Felszá-
molás alatt“ 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 706 790

Összesen: 5 395 062 

Akik már nincsenek közöttünk:

Tömöri Lajosné (Berki juLianna)
erdei józsefné (küzmös iLona)

kaTona józsefné (Varga Piroska)

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Eladó
Vámospércsen a 

Bagaméri u. 13.sz. 
alatti ikerház egyik 
lakása parkosított 

kerttel.
Két és fél szoba, 

nappali, konyha, WC, 
fürdőszoba.
Alápincézett.
Alul garázs, 

kazánház, kamra.
Gáz és vegyes 

tüzelésű fűtéssel, 
nyári konyhával és 

mellék helyiségekkel.

Érdeklődni lehet: 
30/920 2311 

telefonszámon.

Négy és nyolc hetes előnevelt csirke előjegyeztethető! 
Minden második héten csütörtökön, illetve pénteken! 

Telefon: 06 30 962 8311.

2017. február

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2017. február 21. napján rendes ülést tartott, 
melyen a következő döntéseket hozták a képviselők:

az ülés elején pénzügyi és gazdasági kérdésekről döntöt-•	
tek a képviselők, megállapításra került az önkormányzat saját 
bevételeinek összege, valamint az adósságot keletkeztető ügy-
leteiből eredő fizetési kötelezettsége az elkövetkezendő három 
évre vonatkozóan, majd az önkormányzat 2017. évi költségve-
téséről szóló rendelete is megalkotásra került, amely alapján a 
főösszeg 1 958 590 E Ft bevétellel, 1 958 590 E Ft kiadással és 0 
E Ft hiánnyal/többlettel lett elfogadva

a helyi népszavazásról szóló új rendeletet is megalkották a •	
képviselők, amely szerint helyi népszavazást a település válasz-
tópolgárainak húsz százalékának megfelelő számú választópol-
gár kezdeményezhet

az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet •	
módosításra került, az I. számú fogorvosi körzet felsorolása 
kiegészült Újléta község területével, ezen kívül a fogorvosi pra-
xis eladását is jóváhagyták a képviselők, Dr. Marsalik Tihamér 
fogorvos eladja a praxisát

a képviselők úgy határoztak, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-•	
16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormány-
zati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás 
alapján támogatási kérelmet nyújt be az önkormányzat

döntöttek arról is a képviselők, hogy Vámospércs Város •	
közigazgatási területén belül szelektív gyűjtős szigetekre kije-
lölik a 4287 Vámospércs, Iskola utca 1. szám előtti és a 4287 
Vámospércs, Debreceni utca 2. szám alatt lévő Vámospércsi 
Művelődési Ház és Könyvtár mögötti parkoló melletti terüle-
tet

a nyílt ülés utolsó napirendi pontjában egy korábbi tes-•	
tületi határozat visszavonását határozták el a képviselők, mivel 
a szociális feladatellátó rendszer 2017. január 1.-jei átalakításá-
val kapcsolatos jogszabály módosítások nem léptek hatályba 
a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulással kapcsolat-
ban.

ö n k o r m á n y z A t i  h í r e k

– TÁJÉKOZTATÁS! –
Tájékoztatjuk kedves lakosainkat, hogy amennyiben szeretnék, 
hogy hozzátartozójuk halálesetének ténye a Vámospércsi Hí-
rekben megjelenjen, úgy legyenek szívesek Nagyné Héjjas Erika 
anyakönyvvezetőt a Városházán (Béke utca 1.) megkeresni.

Kisebb űrmértékű kuka igénylése

Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy áprilistól kisebb űrmérté-
kű kuka igénylésére nyílik lehetőség városunkban. A 60 vagy 80 
literes kukát az igénylőnek kell megvásárolnia. A 60 literes kuka 
ára 7.366 forint, a 80 literesé 7.239 forint. A kuka ezáltal az igénylő 
tulajdonába kerül, így amennyiben minőségi problémája lesz vele 
közvetlenül az A.K.S.D. Kft. ügyfélszolgálatát kell keresnie (telefon: 
52/563-944).

60 literes kukát egyedül élő személyek igényelhetik, 80 literes 
edényt pedig azok a családok, ahol az egy háztartásban élők száma 
nem haladja meg a 3 főt. A kisebb űrmértékű kukák megvásárlásá-
val a hulladékdíj is arányosan csökken.

Kisebb kuka áprilistól igényelhető formanyomtatvány benyújtásá-
val, amelyet minden lakoshoz eljuttat az Önkormányzat. A kitöltött 
formanyomtatványt a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján 
Krekkné Suba Tímea ügyintézőhöz kell személyesen eljuttat-
ni, hétköznapokon, szerda kivételével, 8 és 12 óra között.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Katona Józsefné (Varga PirosKa)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

erdei Józsefné (Küzmös ilona)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

tömöri laJosné (BerKi Julianna)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Dupla építési telek 
2.000 m2,

Hyundai kisteherautó 
műszakival

eladó.

48-as út mellett
telephely kiadó.

Érdeklődni
Vámospércs, Bocskai 
kert 2 sz. alatt lehet 

személyesen.

Útfelújítás az élhetőbb Vámospércsért

Március 8-án helyszíni szemle és közmeghallgatást tartot-
tak a 48. számú főút felújításával kapcsolatban a Városháza 
dísztermében. A meghallgatáson Varga Lászlóné, a Hajdú-Bi-
har megyei Kormányhivatal Debrecen Járási Hivatal Útügyi 
Hatóságának képviselője, Szász Róbert a Nemzeti Infrastruk-
túrafejlesztő Zrt. képviselője és Lévai Zoltán, az Uvaterv Zrt. 
vezető tervezője számoltak be a városunkat és a külterületet 
érintő fejlesztésekről.

A 48. sz. főút felújítása a Debrecen-táblától a Nyírábrányi 
Határátkelőig történik majd. Külterületen nyomvonal- és ív-
korrekciót nem fognak végezni, az út viszont szélesedni fog. 
Vízelvezető árkokat alakítanak ki, ahol szükséges szervízutat 
építenek, valamint végig optikai vezetősávot kap az úttest. 
A jelenleg „A” és „B” terhelési osztályú pályaszerkezet „D” 
terhelési osztályúra javul a felújítás eredményeként. A mun-
kálatok során az eredeti aszfaltszerkezetet eltávolítják és az 
újonnan kialakítandó homokos kavics terítésre valamint a 
soványbeton alapra 14 cm aszfaltot építenek. A sebesség-
határ végig 90 km/h lesz, kivéve belterületen. A szakaszon 
található 55 darab buszmegállóból egy sem fog megszűnni, 
mindegyik buszöbölbe kerül és betonos burkolatot kap.

Belterületen a jelenlegi útszélesség változatlan marad. 
Minden meglévő ingatlan előtti kapubejáró burkolatot kap. 
A főút kerékpárutas oldalában a bekötőutak 1 méter hosz-
szan csatlakoznak, a szemben lévő útcsatlakozások kiépítése 
50 méter hosszan történik, ebből az első 25 m-es szakaszokat 
aszfalttal, a további 25 m-es szakaszokat pedig zúzott kővel 
borítják. A Dózsa György utcai kereszteződésnél (Bagaméri 
csomópont) balra kanyarodó sáv kerül kiépítésre. Az Arany 
János utcai buszmegállónál buszöböl létesül, a Szolgálta-
tóház elnevezésű buszmegállót pedig mindkét oldalon a 
központhoz képest kintebbre helyezik a buszöböl ideális ki-
alakítása és a kereszteződés közelsége miatt. A Nap utcánál 
forgalomcsillapító szigetet építenek. 

Lakossági kérdésre Szász Róbert elmondta, hogy a főút 
melletti ingatlanok esetében külső és a tulajdonos engedé-
lyével belső állapotfelmérést fognak végezni, amelyet köz-
jegyzői letétbe helyeznek. Az útépítésből fakadó esetleges 
ingatlanon bekövetkező károkat az előzetes állapotfelmérés-
hez viszonyítva fogják orvosolni.

Elindult a Táncsics utcai útépítés!

Örömteli hír, hogy Vámospércs Városi Önkormányzat sa-
ját önerejéből tovább folytatja útberuházásait. Február 24-
én a munkaterület átadásával és átvételével kezdetét vette a 
Táncsics utcai útépítés. A KE-VÍZ 21 Zrt. által vállalt kivitele-
zési munkát április 15-ig kell befejezni. A munkálatok ered-
ményeként a földút aszfaltozott útburkolatot kap (útalap, 
aszfaltréteg, kopóréteg).

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Vámospércs Városi Önkormányzat és a lakosság köszö-
netet mond Sallai Szabolcs vállalkozónak, a Jessy-Gold Kft. 
vezetőjének, amiért saját költségén letérkövezte a járdát üz-
letétől a Kossuth utcáig, ezzel megkönnyítve lakosaink köz-
lekedését és megszépítve a város központját.



Március első szombatján a 
XXVI. Vámospércsi Borver-
senyen gyűltek össze város-
unk borosgazdái. A verseny 
előtt a helyi hagyományőr-
ző csoportok, a Bíborka-
darka Néptáncegyüttes és 
a Vámospércsi Népdalkör 
műsoraival hangolhattak a 
résztvevők. A rendezvényt 
Ménes Andrea polgármes-

ter nyitotta meg. A zsűri 
elnöke Pető József borász 
volt, tagjai pedig Huszti Já-
nos alpolgármester, Lakatos 
József képviselő és Zsíros 
Tibor borszakértő voltak. 
Idén a tavaly tavaszi fagykár 
következtében kevesebb 
borral tudtak indulni a gaz-
dák, mint az előző években, 
ugyanakkor a megmaradt 
termés minőségére nem le-

hetett panasz. A versenyen 
8 fehér- és 22 vörösbor ver-
senyzett a zsűri kegyeiért. 
A zsűrizés alapszempont-
jai a tisztaság, a szín, az il-
lat és az íz-zamat voltak. A 
professzionális borászok 
az értékelés további mes-
terfogásaival is éltek: a bor 
karakteréről, belső szerke-
zeti gazdagságáról olyan 

finom megfigyelések tudó-
sítanak, mint például, hogy 
milyen lassan indulnak el 
és csurognak alá a cseppek 
a pohár faláról, von-e glice-
ringyűrűt a pohár falára a 
megpörgetett bor. Az íznek 
és az illatnak leírható dina-
mikája, kezdete, hullámai, 
hosszúsága, kitartása van. 
Nyelvünkön, ínyünkön, 
szájpadlásunkun keresztül 

másként emlékezünk a bor 
aromájára. A bor komoly 
dolog – nem véletlenül írt 
róla Hamvas Béla A bor filo-
zófiája címmel könyvet.

Fehérbor kategóriában 
első Dankó Tamás, máso-
dik Nagy István bora lett, 
a Huszti János alpolgármes-
ter által felajánlott különdí-
jat Gréz Balázs vendégbo-
ra nyert.

Vörösbor kategória első 
helyezettje Pál János, 
második Huszti Sándor, 
harmadik Nagy Sándor 
bora lett. Különdíjat nyert 
Kovács Ferenc és Dankó 
Tamás vörösbora. 

Különdíjat ajánlott fel 
Lakatos József képviselő a 
Carbon Kft képviseletében, 
amelynek köszönhetően 
Nagy István fehérbora 1 
zsák Jara műtrágyát, vörös-
borával Nagy Sándor 50 
kg pétisót, vörösborával 
Szabó Erzsébet 50 kg pé-
tisót nyert. 

A lányok és asszonyok 
kilenc borkorcsolyával ne-
veztek be a hatodik borkor-
csolya versenyre, amelyet a 
közönség szavazás alapján 
a 9. sorszámú sörkiflivel 
Szabó Zsófia nyert. 

Diósné Kozma Erzsébet

Ízek és illatok versenye

A Vámos Települések 
Szövetsége (VTSz) tagjai-
nak éves közgyűlésére 2017. 
február 25-én került sor 
Hévízen. A tagtelepülések 
polgármesterei és képvi-

selői megvitatták közös 
terveiket, programjaikat és 
a Szövetség egyéb döntést 
igénylő ügyeit. A találkozó 
jó hangulatban, az eddigi 
tapasztalatok és a jövő ter-

veinek megvitatásával telt. 
Városunkat Ménes Andrea 
polgármester, VTSz elnök-
ségi tag képviselte. A köz-
gyűlésen elfogadták Hám 
László elnöki beszámolóját, 

aki felidézte a 2016-os év 
meghatározó eseménye-
it (gyermektábor, vámos 
kerékpártúra, Virág János 
kórustalálkozó, vers- és me-
semondó verseny, Vámos 

települések találkozója), 
külön is méltatva a Bocs-
kai Korona vámospércsi 
bevezetésének ügyét és a 
2000-es címlet szimbólum-
választását. A városunk által 
jegyzet címlet ugyanis a Vá-
mos Települések Szövetsége 
jelképét tette meg központi 
képi elemévé. A résztvevők 
kitértek arra is, hogy a 2017-
es év a magyar vámtörténet 
jelentős évfordulója, hiszen 
150 éve indult el az állam ál-
tal szervezett vámtevékeny-
ség hazánkban: 1867. már-
cius 10.-én döntött Vám- és 
Pénzügyőrség létrehozásá-
ról Lónyai Menyhért egy-
kori pénzügyminiszter. A 
jeles esemény ünneplése a 
Pénzügyőr Zenekar nagy-
szabású koncertjével vette 

kezdetét március 13-án, a 
budapesti Művészetek Palo-
tájában.

A Vámos Települések 
Szövetsége 2007-ben az-
zal a céllal jött létre, hogy 
a szövetségbe vont tele-
püléseken élő emberek 
kulturális, sport, gazdasá-
gi, szabadidős élelét kö-
zelebb hozza egymáshoz. 
Pályázatokon keresztül 
lehetőséget biztosítson az 
ott élők körülményeinek 
jobbításához. A 2017-es év 
rendezvénynaptárának 
gazdagsága hűen tükrözi 
a településközi együttmű-
ködés eredményességét 
- tudtuk meg Bók Mihály 
alelnök úrtól.

VTSz-közgyűlés Hévízen

Egy hónapon belül két 
Év Gyerekkönyve-díjas szer-
ző látogat Vámospércsre! 
Március 17-én Kollár Árpád 
Sziveri-díjas költő, a 2016-
ban az IBBY által a világ leg-
jobb gyerekkönyvei listára 
felkerült Milyen madár és 
a Völgy, írta Tárkony szer-
zője érkezik a Művelődési 
Ház és Könyvtárba, ahol 
ifjú olvasókkal találkozik. 
A vajdasági születésű, jelen-
leg Szegeden élő Kollár Ár-
pád két cikluson keresztül 
volt a Fiatal Írók Szövetsége 
elnöke, jelenleg a Magyar 
Irodalmi Szerzői Jogvédő 
és Jogkezelő Egyesület igaz-
gatója, a Nemzeti Kulturális 
Alap kurátora. Az Év Gye-
rekkönyve-díjjal kitüntetett 
Milyen madárról ezt írja 
Vári György kritikus: „Ez 
a radikálisan bátor könyv 
tulajdonképpen azt akarja 

a maga módján bizonyíta-
ni, hogy a tiszta, eredendő 
gyermeki tekintet mennyi-
re közel van a költészethez, 
vagy legalábbis egyfajta 
költészethez, megpróbálja 
elérni, hogy ne felejtsünk 
el figyelni a szavakra és a 
dolgokra nagyjából akkor-
ra, mire épp megtanulnánk 
olvasni.” 

Igazi csemege vár azokra 
április 5-én, akik 1) hisznek 
a tündérekben, 2) imádják a 
mondókákat, nyelvtörőket, 
3) kedvelik a kutyás detek-
tívtörténeteket. Terítékre 
kerülnek ugyanis Nyulász 
Péter könyvei: a balatoni 
tündérmitológiát teremtő 
nagyszabású Helka trilógia, 
a gyermekek nyelvérzékét 
fejlesztő Zsubatta és Baba 
bab verskötetek, valamint a 
BerGer Szimat Szolgálatot 
megelevenítő mesés detek-

tívsorozat, a kilenc magyar 
kutyafajta főszereplésével. 
A 6–10 éves korosztálynak 
íródott BerGer-történetek 
egy magánnyomozó iroda 
rokoni és baráti társaságá-
nak kacagtatóan humoros 
és fordulatos kalandjait mu-
tatják be. A valós helyszíne-
ken játszódó sorozat célja, 
hogy a szórakoztató irodal-
mi élmény mellett, akár is-
kolai tanórákon is felhasz-
nálható tudást adjon át.

A sorozat eddigi vendé-
gei voltak: Kocsis Csaba 
zenész, író; Neszlár Sándor 
író, szerkesztő; Kalapos 
Éva író, Lapis-Lovas Anett 
Csilla papírszínházas. Kol-
lár Árpád és Nyulász Péter 
mellett idén még Németh 
Zoltán József Attila-díjas 
költőt is városunkban kö-
szönthetjük.

Év Gyerekkönyve-díjas írók Vámospércsen

Poszthumusz díszpolgári 
címben részesült március 
másodikán, kétszázadik 
születésnapján nagy nem-
zeti költőnk, a Toldi-triló-
gia szerzője, Arany János. 
Az elismerést – jelképesen 
– a Petőfi Irodalmi Múze-
um képviselői vették át. 
Nem csel rejlik a hír mö-
gött: Közép-Wales névadó 
grófságának és városának 
elöljárói ekként tiszteleg-
tek A walesi bárdok írója 
előtt. Montgomery volt az 
a hely, ahol Arany balladája 
játszódik. Itt végeztette ki 
a hódító Edwárd angol ki-
rály a legyőzött velszi nép 

bárdjait – a legenda szerint 
500 krónikást, akik a királyt 
szembesítették gaztetteivel. 
Idézzünk néhány közismert 
részletet:

„Montgomery a vár neve,
Hol aznap este szállt;
Montgomery, a vár ura,
Vendégli a királyt”

A vers csúcspontján 
hangzik el Edwárd cinikus 
válasza és az ítélet:

„Meglátom én! - S
parancsot ád
Király rettenetest:
Máglyára, ki ellenszegűl,

Minden velsz énekest! 
Szolgái szétszáguldanak,
Ország-szerin, tova
Montgomeryben így esett
A híres lakoma”

Arany János balladájának 
köszönhetően ma min-
den magyar gyerek ismeri 
Montgomeryt – ez ám a te-
lepülésmarketing, csettint-
hetnek a velsziek. 2017-ben 
ünnepeljük Arany János 
születésének 200. évfordu-
lóját. Ezt az esztendőt a Ma-
gyarország Kormánya, az 
Országgyűlés és a Magyar 
Tudományos Akadémia 
Arany János-emlékévnek 

nyilvánította, amelynek 
fővédnöke Lovász László, 
az MTA elnöke lett. Az em-
lékév 2017. március 2-án 
kezdődött a költő szülővá-
rosában, Nagyszalontán, 
majd folytatódik ország-
szerte (így például Debre-
cenben, Arany János egyik 
iskolavárosában) tudomá-
nyos konferenciákkal, sza-
valóversenyekkel, színházi 
előadásokkal, Arany János 
alakját központba állító vá-
rosi sétákkal, iskolai pályá-
zatokkal, folyóirat emlék-
számokkal.

Arany János Montgomery díszpolgára lett!

Arany János portréja Petőfi Sándor rajzán
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Jótékonysági maszkabál a Búzavirág Gyermekkarért
Városi farsangi bálra öltö-

zött díszbe a Vámospércsi 
Mátyás Király Általános 
Iskola és AMI Iskola utcai 
tornaterme február 18-án 
este immár negyedik alka-
lommal. Vámospércs Vá-
rosi Önkormányzat szán-
déka szerint az est az idén 
jótékonysági céllal valósult 
meg. Az összegyűjtött pénz-
ből a Vámospércsi Mátyás 
Király Általános Iskola és 
AMI Búzavirág Gyermek-
karát kívánják támogatni. 
A nagy múltra visszatekin-
tő Gyermekkar több jelen-
tős sikert is tudhat a háta 
mögött. Legutóbb a Virág 
János Kórustalálkozó, vers- 
és mesemondó versenyen 
arany minősítésben része-
sültek, 2012-ben a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormány-
zat Kölcsey Ferenc-díját 
kapták meg. Városunkban 
nem csak az ünnepi- és 

gálaműsorok színvonalát 
emelik, de januárban kö-
zösen énekelhettek Szeke-
res Adriennel református 
templomunkban. Ráczné 
Stummer Ibolya vezető 
elmondta, hogy a befolyt 
összeget első CD felvétel-
ük elkészítésére fordítják. 
A nemes célra 271.000 fo-
rint gyűlt össze tombolá-
ból és támogatójegyekből, 
amelyért ezúton mondunk 
köszönetet minden kedves 
résztvevőknek.

A mulatságra megjelent 
vendégeket Ménes And-
rea polgármester fogadta 
és köszöntötte. A progra-
mok sorát ki más nyithatta 
volna meg, mint a Búzavi-
rág Gyermekkar, amelyet 
Ráczné Stummer Ibolya 
vezényelt. A rendezvény 
fővédnöke Tasó László 
államtitkár, térségünk or-

szággyűlési képviselője 
volt. Az est sztárvendége-
ként a Matyi és a Hegedüs 
formáció műsorát hall-
gathatták meg a résztve-
vők. Az ízletes vacsorát a 
Vámospércs Városi Ön-
kormányzat Élelmezési 
Intézményének szaká-
csai biztosították Bálega 
Jánosné irányításával. A 
rendezvény jó hangulatá-
hoz a zenét Fekete Gergő 
szolgáltatta fáradhatatlanul 
hajnalig, amit csak foko-
zott a jelmezbe öltözöttek 
jelenléte, akik az idén ci-
gányzenekart illetve karibi 
táncosokat személyesítet-
tek meg.

Köszönjük a tombola-
sorsolásra nyújtott felaján-
lásokat Tasó László állam-
titkár úrnak, országgyűlési 
képviselőnek, Ménes And-
rea polgármesternek, a 
Jessy Gold Kft.-nek, az NTL 

Üzletháznak, a Kiss Virág 
Cukrászdának, a Fantázia 
Ajándékboltnak. Köszön-
jük azoknak a magánsze-
mélyeknek, vállalkozóknak 

is a támogatását, akik érke-
zésükkor hoztak sorsolásra 
felajánlott ajándékot. Kö-
szönjük továbbá Kerezsi 
Attilának és barátainak, va-

lamint Sándor Zoltánnak a 
közreműködését.

Diósné Kozma Erzsébet

Farsangi mulatság és kiszebábégetés az óvodában

Állt a bál a Szolgáltató 
Központban!

A február az óvodában 
is a farsangi mulatság, a 
tavaszvárás ideje. Mint va-
lamennyi rendezvényün-
ket, ezt is nagy készülődés 
előzte meg. Február elején 
az óvó nénik feldíszítették 
a csoportszobákat, a gye-
rekek pedig a szülőkkel 
tervezgették, hogy minek 
öltöznek majd be. A szü-
lőket is szeretettel vártuk, 
akik szintén ötletes jel-
mezekben vettek részt a 
vidám eseményen. Alig 
lehetett ráismerni a her-
cegnők, pókemberek, tűz-
oltók, betyárok, medvék, 
farkasok stb. „bőrébe” bújt 
gyerekekre, óvó nénikre, 

dajka nénikre. A lányok 
természetesen legszíveseb-
ben a szépséget képviselő 
hercegnők, királylányok, 
míg a fiúk az erőt közve-
títő pókember, vasember 
szerepét vállalták. A felvo-
nulás után játékos vetélke-
dő, majd táncos mulatság 
következett, a farsangi 
fánkok, sütemények pedig 
mindehhez a kellő energi-
át biztosították.

Másik programunk a 
kiszebábégetés volt. A népi 
hagyományoknak meg-
felelően ezzel lezártuk a 
telet, hangos dobolással, 
erre az alkalomra készített 
csörgőkkel elkergettük 

a rossz időt, a hideget, a 
sötétséget. A szépséget, a 
tavaszt idéző báb körbe-
hordozásával megidéztük 
a megújulást, a napsütést, 
a kikeletet. A Nyuszi és a 
Katica csoportos gyerekek 
a farsangi mulatsággal járó 
páros élet kezdetének re-
ményéről szóló talpalávaló 
népzene, népdal kíséreté-
ben, kalapba, kendőbe öl-
tözve hangulatos néptánc 
bemutatót tartottak.

Az óvodás gyerekek már 
gondoskodtak a jó idő be-
köszöntéséről.

Németh Jánosné
óvodavezető

Fergeteges hangulatú 
mulatsággal búcsúztatták a 
telet a Szociális Szolgáltató 
Központban működő Nap-
pali Klub tagjai, ahol vendé-
gül látták az Otthon lakóit, 
és a Háziasszonyok Klubja, 
valamint a Vámospércsi 
Népdalkör tagjait. 

Minden csoport megle-
petésműsorral készült, de 
a jelmezes felvonulás sem 

maradhatott el, majd kez-
detét vette az eszem-iszom, 
dínom-dánom. A sok fi-
nomság mellett a forralt 
bor és a farsangi fánk sem 
hiányozhatott az asztalról. 
A mintegy 70 fős társaság-
nak Tarr Imre szolgáltatta a 
talpalávalót.

Polgárné Nagy Elvira
klubvezető

Fotó: Csányiné Birki Bernadett


