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A Hajdúhadházi Többcélú Kis-
térségi Társuláshoz tartozó te-
lepülések három mikrotérségi 
körzetet alakítottak ki, közülük 
az egyik központja Vámospércs. 
November 16-án a város adott 
otthont annak a tanácskozásnak, 
amelyre a mikrotérséghez tar-
tozó települések polgármestereit 
hívták meg, hogy döntsenek a 
települések szándékairól. Ki mi-
lyen fejlesztéseket, milyen prog-
ramok megvalósítását tartja el-
sődlegesnek a településén, s me-
lyek  azok, amelyeket mikrotér-
ségi összefogással vagy kistér-
ségi szinten célszerű megvaló-
sítani. A résztvevő települések  
városvezetői nagy körültekin-
téssel, kellő toleranciával fogal-
mazták meg azokat a fejlesztési 
elképzeléseket, amelyek az elkö-
vetkezendő években, sőt évti-
zedben tervként szerepelnek a 
településeken. E tervekből áll 
össze a kistérség gazdasági prog-
ramja.

Jogos igények

A többcélú kistérségi megál-
lapodás öt olyan szakterületet 
fogalmazott meg, amelyeket a 
települések közösen vagy mik-
rotérségi szinten oldanak meg. 
Oktatás, szociális ellátás, terü-
letfejlesztés, belső ellenőrzés és 
a közművelődés azok a terü-
letek, amelyeket részegységen-
ként megtárgyaltak a résztve-
vők. Több területen az intéz-
ményi társulási forma lenne jó a 
településeknek, de ezekről majd 
a polgármesterek tanácsa fog 
dönteni. Legtöbb kapcsolódási 
pont, s a legtöbb megoldandó 
feladat a szociális ellátás terü-
letén és az oktatásügy terüle-
tén mutatkozik. Ménes Andrea, 
a házigazda település polgár-

mestere elmondta, hogy a szak-
képzésre olyan tervvel rendel-
kezik a város, amely a térség 
vállalkozóinak munkaerőigé-

nyeihez is igazodna. A terü-
letfejlesztési rész tárgyalásakor 

is olyan javaslatok hangzottak 
el, amelyek a települések polgár-
mestereinek hosszútávú prog-

ramjában mind-mind szerepel-
nek. Valós vágyak ezek, hisz a 
48-as főút rekonsrukciója, a kis-
térségi településeket összekötő 
utak felújítása, újak építése, a 
szennyvízcsatorna-hálózat kiépí-
tése, a belvízelvezetés vagy a 
településeket összekötő kerék-
párutak építése reális elképzelés. 
A feladatok megfogalmazása, 
tervezése igen fontos, hisz az 
európai uniós pályázatokon va-
ló sikeres szereplés záloga az 
összefogás! 

A víz szentsége

Szintén összefogásra van 
szükség a vizeink védelmében 
is. Erről  tanácskoztak a „Közö-
sen vizeink jobb állapotáért” 
fórum résztvevői november 30-
án, amelynek szintén városunk 
adott otthont. A rendezvény 

célja a résztvevők tájékoztatása 
a Víz keretirányelvének beveze-
téséről, a vízgyűjtő-gazdálko-

dási tervkészítés folyamatáról. 
A lakosság részvétele a terve-
zésben, a helyi vízgazdálkodási 
kérdések beépítése a gazdálko-
dási tervbe. Ennek érdekében 
az általános iskola hetedikes 
tanulóinak szülei kérdőíveket 
kaptak meg előzetesen, amelyek 
első nyers értékeléséből kiderül, 
hogy a lakosság is áldozna 4-20 
000 forint közötti összegeket 
arra, hogy jó minőségű ivóvi-
zünk legyen.A környezettuda-
tos nevelést viszont már gyer-
mekkorban el kell kezdeni. Öt-
venkét települést érint a Kőrös 
Vízgyűjtő Hajdú–Bihar megyé-
re eső része. E településeknek 
kell közösen összefogni, pá-
lyázni azért, hogy 2015-re meg-
feleljenek vizeink az uniós el-
várásnak.

Ménes Andrea polgármester 
azonban arról tudott számot 

adni, hogy a szennyvízhálózat 
kiépítésére hét alkalommal nyúj-
tott be pályázatot az önkor-
mányzat, sajnos sikertelenül, 
viszont a korszerűtlen szenny-
víztisztító telepet 2007. október 
31-ig fel kell számolni.

A TIKÖVIZIG által szerve-
zett programon részt vett Kó-
thay László igazgató, valamint  
Gayer József, a Környezet-
védelmi és Vízügyi Minisztéri-
um szakmai tanácsadója is.

Fotó és szöveg: Sz. V. É.

Advent
Teljesítménycentrikus életet 

élünk. A körülöttünk lévő vi-
lág, a precízen adagolt média-
üzenetek olyan mintákat, ide-
ákat közvetítenek, melyek a 
valóságban nem is léteznek, 
olyan elvárásokat támaszta-
nak, melyek súlya alatt már-
már összeroppanunk. Az ün-
nepek közeledtével aztán eljön 
egy pillanat, amikor ráeszmé-
lünk: hajszoltuk a munkát, 
gyűjtöttük a pénzt, küzdöt-
tünk az elismerésért egész év-
ben, és közben észrevétlenül 
megfásultunk, önmagunkban 
elbizonytalanodtunk, kapcso-
latainkban eltávolodtunk.

Advent beköszöntével azon-
ban történik valami! Ahogy a 
gyerekek nagy-nagy élvezettel 
nyitogatják a csokoládét rejtő 

kalendáriumot, mi is kezdjük 
kitárni lelkünk ablakait.

Ilyenkor valahogy mindig 
felmelegedik a szívünk, s sze-
retteink körében a várakozás 
az együvé tartozástól lesz ben-
sőségessé. A közös készülődés, 
az adventi koszorú elkészítése, 
a Katalin-ág vázába helyezése, 
az ajándékok „dugdosása” te-
szi igazán különlegessé az 
ünnepet. A díszkivilágításban 
pompázó közterek, a karácso-
nyi ajándékoktól roskadozó 
üzletek csak üres formaságok, 
melyek hamis csillogásukkal 
próbálják kikényszeríteni az 
emberekből az ilyenkor „szoká-
sos” meghittséget.

Mára sajnos átértékelődött 
az ünnep szerepe (is), felerő-
södtek a külsőségek, a hang-
zatos, semmitmondó szavak, a 
drága, ám személytelen aján-
dékok. De titkon, legbelül, 
mindannyian még hiszünk a 
csodában.

Erdei Sándor

Jegyzetünk Konferenciáknak adtunk otthont
A sikeres szereplés záloga az összefogás

Városunk intézményei, az egyházak, ki-ki a maga módján igyekszik meghitt, kedves, 
kellemes ünneplést szervezni az advent időszakában, a karácsonyra készülődve. E prog-
ramokat – intézményenként csoportosítva – szerettel ajánljuk kedves olvasóink fi gyelmébe.
REFORMÁTUS EGYHÁZ
December 10-én 9.30-kor a Korponai Kiváltságlevél keltezésének évfordulóján istentisztelet 
az imateremben, azt követően a városháza falán elhelyezett emléktábla koszorúzása (városi 
rendezvény)
December 24-én 14.30-kor (szenteste) családi ünnepség a hittanos gyerekek és családtagjaik 
részére
December 25-én 9.30-kor Ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosztás a templomban, 16.30-kor 
istentisztelet az imateremben
December 26-án 9.30-kor Ünnepi istentisztelet, keresztelés a templomban, 16.30-kor 
ünnepzáró istentisztelet az imateremben
BAPTISTA GYÜLEKEZET
December 3-án 17 óra: Evangelizációs alkalom (Újfehértóról érkeztek vendégek)
December 31-én 17 óra: óévbúcsúztató istentisztelet
MŰVELŐDÉSI HÁZ
December 2-án 16 óra: Mikulás-uli a 7-8. osztályosok részére
December 5-én 11 óra: „Hull a pelyhes fehér hó” – Mikulás-műsor az óvodás és az alsó tago-
zat 1-2. évfolyama számára az iskola tornatermében
December 5-én 14 óra: a családsegítő szolgálat Mikulás-programja 
December 6-án 13.30: Az Ady Endre Gimnázum diákjai műsorral kedveskednek a 3-4. 
osztályosoknak (iskolai szervezés)
December 8-án 14 óra: a Nyugdíjas-klub Mikulás-ünnepsége
December 21-én Karácsonyi műsor a 2/.a és /c osztályosok előadásában (szülők részére, isko-
lai szervezés)
December 22-én Karácsonyi műsor 2./a és /c osztályosok előadásában (gyerekek részére, 
iskolai szervezés)
Házi ünnepségek a kiscsoportok részére az aktuális foglalkozási napon.
ÁLTALÁNOS ISKOLA
A központi ünnepségen túl osztályonként is szerveződnek Mikulás- és karácsonyi prog-
ramok.
ÓVODA: Mikulásvárás csoportonként!
December 22. Betlehemes-játék a Mókus csoport előadásában, Bábműsor az óvónénik 
előadásában, Közös fenyőfadíszítés, karácsonyi dalok közös éneklése. Szintetizátorral közre-
működik Nagyné Ács Erzsébet
IDŐSEK OTTHONA
December  6-án Mikulás-program
December 21-én Közös karácsonyfa-díszítés
December 22-én Karácsonyi ünnepség, ajándékozás

December 31-én  TŰZIJÁTÉK, kb. 0 óra 15 perckor a református templom dombjáról!
Az éjféli harangszóra várunk szeretettel minden kedves vámospércsi lakost a főtérre, ahol 
közösen köszönthetjük a 2007-es esztendőt.

A Z  Ü N N E P R E  K É S Z Ü LV E

B O L D O G  K A R Á C S O N Y T  K Í V Á N U N K  M I N D E N  K E D V E S  O L V A S Ó N K N A K !

Díjazzuk a legszebbeket
Vámospércs város önkormányzata szeretné, ha a szeretet ünnepére – a lelkek mellett – városunk 

külsőségeiben is ünneplőbe öltözne. Az intézmények és közterek díszkivilágításával egyidőben a 
város vezetése örömmel venné, ha minél több szépen kivilágított, feldíszített porta tenné még 
csodálatosabbá az ünnepet. Ennek érdekében meghirdeti a „Legszebben kivilágított porta” ak-
ciót, amelyet december 22-én este fog értékelni az erre felkért bizottság. A három legszebben 
kivilágított, feldíszített házban lakó családok egy-egy szép, bekeretezett képzőművészeti alkotást 
kapnak ajándékba, amely már az ünnepen díszítheti a szobák falát.

Ménes Andrea mindkét 
rendezvény háziasszonya volt

A résztvevők egy csoportja

DECEMBER 22-ÉN 16 ÓRÁTÓL A FŐTÉREN KÖZÖS FENYŐÜNNEP LESZ, AMELYEN AZ ÓVODÁS GYEREKEK BETLEHEMES JÁTÉKOT MUTATNAK BE ÉS A NÉPDALKÖR TAGJAI ÉNEKEKKEL SZÍNESÍTIK AZ ESTÉT. MINDEN KEDVES VÁMOSPÉRCSI LAKOST SZERETETTEL VÁRUNK!



November 29-én, rendkívüli 
űlést tartott a képviselő-testü-
let, amelyen a 2007 évre vonat-
kozó Bursa Hungarica Ösz-
töndíjpályázat kiírására beér-
kezett pályázatok elbírálása 
szerepelt. Korábban a képvise-
lő-testület úgy határozott, hogy 
a Bursa Hungarica Ösztöndíj-
pályázat „A” típusú kiírásához 
csatlakozik, azaz a nappali 
rendszerű felsőoktatási intéz-
ményben tanuló hallgatók szá-
mára nyújt támogatást. A támo-
gatási rendszer differenciáltan 
került kialakításra, mely szerint 
azon kérelmezők esetében, ahol 
az egy főre eső jövedelem nem 
haladja meg a nyugdíjmini-
mum 150%-át, ott az önkor-
mányzati támogatás összege ha-
vi 5.000,- Ft-ban, ahol pedig 
meghaladta fenti összeghatárt 
az egy főre eső jövedelem, ott 
havi 3.000,- Ft-ban került meg-
határozásra. 

A pályázati kiírásra 40 kére-
lem érkezett be a 2006. no-
vember 2-i határidőig, határi-

dőn túl pedig két pályázat. A pá-
lyázatokat a szociális bizottság 
áttekintette, majd javaslata alap-
ján a képviselő-testület úgy 
határozott, hogy 20 pályázónak 
havi 5.000,- Ft összegű támo-
gatást nyújt, 22 kérelmező fel-
sőoktatási tanulmányaihoz pe-
dig havi 3.000,- Ft összeggel já-
rul hozzá.

A képviselő-testület döntését 
követően a pályázati anyagok 
megküldésre kerültek a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat-
hoz, amely – a korábbi évek 
gyakorlatából kiindulva- felte-
hetően ugyanekkora összeggel 
fogja támogatni a pályázókat, 
valamint ezen összeg kiegészül 
még az Oktatási Minisztérium 
által – az önkormányzati támo-
gatással megegyező mértékben- 
nyújtott támogatással, ilyen 
hármas rendszerben alakul ki 
tehát a Bursa Hungarica Ösz-
töndíjpályázat keretében az ab-
ban részt vevő hallgatók ösz-
töndíja, amely elérheti a havi 
15.000.- forintot is.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

VÁMOSGÉP KFT.

Felsőfokú gépipari végzettségű,
számítógépes ismeretekkel

és középfokú német nyelvtudással
rendelkező munkatársat keres

jó kereseti lehetőséggel.

Érdeklődni: 52/591-006

A Szurokfőzőben (Huszti mellett) 3 kh tormaföld bérbe adó, locsolási lehető-
séggel. Érdeklődni a 425–291-es telefonszámon lehet.
Egy szoba összkomfortos lakás 1-2 személy részére albérletbe kiadó. Érdeklődni: 
17 óra után a 210-464 –es telefonszámon.
Hízott sertések hasítva, konyhakészen megrendelhetők. Érdeklődni lehet a 210–
526-os telefonszámon.

Apróhirdetés

Valamely AKG célprogram 
átadásakor a területhez, állat-
állományhoz tartozó kötelezett-
ségeket és a programban való 
részvétel jogát átvállalja valaki 
más az eredeti igénylőtől.

Kötelezettség átadás,
átvétel esetei

– Jogutódlás: Öröklés, 
gazdasági társaságok 
átalakulása (szétválás, 
egyesülés, formaváltás)

– Egyszerű kötelezettség 
átadás, átvétel: A 
támogatott gazdálkodó 
másik gazdálkodónak adja 
át a kötelezettséget.

– Névváltoztatás.

Kötelezettség átadó csak 
olyan személy lehet, aki támo-
gatási kérelmének helyt adó 
vagy részben helyt adó hatá-
rozattal rendelkezik és a továb-
biakban az adott földterületet 

nem kívánja használni, illetve 
az állatokat a továbbiakban 
nem birtokolja.

Kötelezettség átruházással 
átadható a teljes kérelemmel érin-
tett terület, állatállomány, vagy 
egyes célprogramok részei is.

Átadó kötelezettségei
Az átadónak nyilatkoznia kell 

arról, hogy az átadott agrárkör-
nyezetgazdálkodási célprogram-
ban  résztvevő területek, állat-
állományhoz kapcsolódó támo-
gatási összegről lemond az át-
vevő javára, ezen kívül további 
kötelezettsége nincs sem a te-
rületek, sem  az állatállományhoz 
kapcsolódóan.

Ha az átadónak pénzügyi tar-
tozása van az MVH felé, úgy 
annak kiegyenlítése az átadót 
terheli. A gazdálkodási napló, 
illetve a permetezési napló má-
solati példányát az átvevő ren-
delkezésére kell bocsátania.

Átvevő kötelezettségei
A kötelezettség átvállalása a 

támogatási időszak hátralevő 
időtartamára vonatkozik, a tá-
mogatási időszak 5 éves idő-
tartama nem kezdődik elölről. 
Az átvevőnek rendelkeznie kell 
regisztrációs számmal. Az át-
vevő a kérelem aláírásával és 
benyújtásával nyilatkozik arról, 
hogy a támogatási időszak hát-
ralevő időtartama alatt az agrár
környezetgazdálkodási támo-
gatások hatályos jogszabályi 
előírásait betartja, és az átvál-
lalt célprogramban szereplő jo-
gosultsági feltételeknek a támo-
gatási időszak hátralevő idő-
tartamára megfelel.

Kérelem benyújtása
Kötelezettség átvállalásáról 

szóló kérelmet minden érin-
tettnek külön-külön kell be-
nyújtania.

A kérelem főlapból, betét-

lapból és mellékletekből áll. (R 
1008, 1010, 1011, 1012-es nyom-
tatványok)

A kérelmet a lakhely/székhely 
szerint illetékes megyei MVH 
kirendeltségre kell benyújtani.

A kötelezettség vállalójának 
személyében bekövetkező vál-
tozást bejelentő kérelemhez nem 
kell az érintett ügyfeleknek 
blokktérképet csatolniuk.

A kérelem elbírálásáról a Hi-
vatal határozatot hoz. A követ-
kező gazdálkodási évhez kap-
csolódó kifizetési kérelem a ha-
tározat kézhezvétele után ad-
ható be.

Amennyiben bármilyen kér-
dése merülne fel az átadással, 
átvétellel kapcsolatban, keresse 
fel az agrárkamara helyi ki-
rendeltségein az NVT tanács-
adókat.

Kovács László és Kasza Béla
NVT tanácsadó

H-B.m-i Agrárkamara

Emlékezés
Id. Szabados János
halálának 1 éves évfordulójára

Hulló könnyekkel állunk sírod felett,
A koporsó bezárta legdrágább kincsünket.
Megállt egy szív, mely élni vágyott.
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet.
Nehéz az életet élni nélküled.
Felejteni Téged soha nem lehet.

Soha nem feledi felesége, gyermekei és azok családja

Kedves Vámospércsi Lakosok!

Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm Önöket. Ezúton is megköszönöm, 
hogy szavazataikkal hozzájárultak ahhoz, hogy a város képviselő-tes-
tületének tagja legyek.
Ígérem Önöknek, hogy legjobb tudásommal és lelkiismeretes mun-
kával fogok dolgozni a lakosság érdekében.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új 
évet kívánok! 

Tisztelettel: Huszti János képviselő

+
Adj vért, és ments meg 

három életet!
Hogyan?

A levett vérből vörösvérsejt-koncentrátum, 
plazmakészítmények és vérlemezke-koncentrátum készül,

így egy egység teljes vér 3 beteg életén segíthet.
Mikor?

December 13-án (szerdán) 10–14 óráig 
Hol?

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN!
A véradás menete:
– Ön megadja személyi adatait a nyilvántartáshoz, majd kitölt egy 

kérdőívet az egészségi állapotáról.
– Az adatfelvételhez a személyigazolványra és a TAJ kártyára 

feltétlenül szükség van.
– Külföldi állampolgár csak útlevéllel és magyar TAJ kártyával 

jelentkezhet véradásra.
– Elfogyaszt egy-két pohár teát, hogy a leadandó folyadékot előre 

pótolja szervezetében.
– Orvosi és laboratóriumi vizsgálat következik.
– Ha minden rendben, Ön kényelmesen elhelyezkedik a vérvételi 

ágyon. A steril vérvételi zsákba 5–10 perc alatt leveszik a vért.
Kérjük utána még pihenjen egy kicsit!

A véradásra soha ne jöjjön éhgyomorral!  
A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat 

munkatársai várják minden önkéntes embertársunkat, akik 
véradományukkal önzetlenül segíteni szeretnének

a gyógyulásra váró betegeknek! 

Novemberben születtek
Madar Tamás József
(Madar József  és Szabó Erika Zita)
Sándor Márk
(Sándor Ferenc és Bűte Edit)
Cserős Miklós
(Cserős Miklós és Nagy Tímea)
Kállai Alexa Mercédesz
(Kállai László és Dráger Brigitta Yvett)
Sarkadi Milán
(Sarkadi Sándor és Virág Tímea)

Nagy Evelin
(Nagy Imre és Pósán Nikolett)

Házasságot kötöttek
Kozma Róbert és Varga Csilla
Csuka István és Mile Ildikó

Akik már nincsenek közöttünk
Bodnár lászló
Kozma Imre
Erdélyi Zsigmondné (Tóth Piroska Erzsébet)

Anyakönyvi hírek

G a z d á k  f i g y e l m é b e
Az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) támogatás kötelezettségeinek átadása és átvállalása

Tájékoztató A 2006. évi támogatási összegekről
A Magyar Közlöny 89. számában 

megjelent az 53/2006.(VII.24.) FVM ren-
delet, mely rendelkezik bizonyos agrártá-
mogatások igénybevételének feltéte-
leiről és a támogatási összeg mértékéről. 
Erről az alábbi tájékoztatást adjuk:

1.) Terület-alapú támogatás:
Az egységes területalapú támogatás 

– mely a 24/2006.(III. 31.) FVM rendelet 
alapján jár – összege hektáronként leg-
feljebb 102.29 euró.

A kiegészítő nemzeti támogatás kere-
téből legfeljebb 12.765.-Ft/ha a támo-
gatás összege.

2.) Hízottbika-tartás támogatása:
A támogatás a 25/2006.(III.31.) FVM 

rendelet alapján vehető igénybe. A támo-
gatás összege legfeljebb egyedenként 
40.000.-Ft.

3.) Tejtermelés támogatása:
A 2006. március 31-i beszállítási és 

közvetlen értékesítési kvóta alapján leg-
feljebb 8.100.Ft/tonna a támogatási ösz-
szeg.

4.) Anyatehéntartás támogatása:
A támogatásigénylést július 31-ig 

lehetett beadni, a támogatás összege 
pedig legfeljebb 35.000.-Ft egyedenként.

5.) Extenzifikációs szarvasmarha-
tartás támogatása:

Az a gazdálkodó jogosult ezen tá-
mogatásra, aki vagy a hízottbika-tartás 
vagy az anyatehén-tartás támogatottja 
és a takarmánytermelő területre vetített 
állatsűrűsége nem haladja meg az 1,4 
ÁE/ha-t. A támogatás összege legfeljebb 
13.000.-Ft egyedenként.

6.) Anyajuhtartás támogatás
Anyajuhonként legfeljebb 1.500.- Ft 

egyedenként a támogatás összege.
Amennyiben a mezőgazdasági termelő 

juhtejet vagy – tejterméket értékesít, 
úgy a támogatás anyajuh egyedenként 
legfeljebb 1.200.-Ft. 

Ha a gazdálkodó Kedvezőtlen Adott-
ságú Területen (KAT) tartja az anyajuhot, 
és a KAT a terület-alapú támogatásos 
területének 50%-át eléri vagy megha-
ladja, akkor kiegészítő támogatásra jo-

gosult, mely egyedenként legfeljebb 
1.180.-Ft összeg lehet

7.) Dohánytermesztés támogatása:
A Burley dohány-termesztési támo-

gatás keretében hektáronként legfel-
jebb 779.000.-Ft, a Virginia dohányter-
mesztési támogatás keretében pedig 
hektáronként legfeljebb 985.000.-Ft 
vehető igénybe. A támogatás teljes ösz-
szege csak abban az esetben vehető 
igénybe, ha a dohánytermelő legalább 
1,45 tonna/hektár átlagtermés figye-
lembevételével megállapított dohányt 
értékesített a dohány-termelői csoport 
részére. 

Amennyiben a dohánytermelő 1,25-
1,44 tonna/hektár átlagtermés figye-
lembevételével megállapított dohányt 
értékesített a dohánytermelői csoport 
részére, úgy a támogatás mértéke a tá-
mogatási összeg 85%-a.

Amennyiben a dohányterme-lő 1-1,24 
tonna/hektár átlagtermés figyelembe-
vételével megállapított dohányt érté-
kesített a dohánytermelői csoport részé-
re, úgy a támogatás mértéke a támoga-

tási összeg 75%-a.
Amennyiben a dohánytermelő 1 ton-

na/hektár átlagtermés figyelembevéte-
lével megállapítottnál kevesebb do-
hányt értékesített a dohánytermelői cso-
port részére, úgy részére támogatás nem 
jár.

8.) Energetikai célú növények 
támogatása:

Az alábbi növényekre a gazdálkodó 
csak akkor jogosult ilyen címen támo-
gatásra, ha azt energetikai célú felhasz-
nálásra termeszti. Búza, tritikálé, ku-
korica, repce, napraforgó, kender, cirok-
félék esetében a támogatási összeg 
legfeljebb 7.600.-Ft/ha.

Az energiafű, burgonya, csicsóka, vízi-
nád, Miscanthus növények esetében a 
tá-mogatási összeg legfeljebb 20.000.-
Ft/ha.

Rövid vágásfordulóval kezelt fa ese-
tében a támogatási összeg legfeljebb 
46.900.-Ft/ha.

Kovács László, Kasza Béla
NVT tanácsadók 



Kisiskolásként határozott elképzelése volt 
a jövőjével kapcsolatban, ugyanis már 9 
évesen eldöntötte: régész lesz. A magát 
öntörvényűnek tartó fi atalember elgon-
dolását tett követette,  s – ennek megfelelő-
en – a középiskolai tanulmányok befejez-
tével egyenes út vezetett az ELTE Ré-
gésztudományi Intézetébe , ahol 1997-ben 
diplomázott és idén doktori címet szerzett. 
Az őszi önkormányzati választások óta 
tagja a vámospércsi képviselőtestületnek.

– Sikeres államvizsgáját követően már 
csaknem tíz éve dolgozik régészként a Déri 
Múzeumban. A laikusok számára miszti-
kusnak tűnhet a foglalkozása. Valójában 
miből áll a munkaköre?

– Tulajdonképpen tévedés során kerül-
tem a pályára. Gyerekfejjel nagyon vonzott 
az őskövületek, dinoszauruszok világa, és 
azt gondoltam, régészként talán még töb-
bet megtudhatok róluk. Később, gimna-
zistaként rájöttem, hogy tévedtem, hiszen 
– mint tudjuk – az őslényekkel nem a régé-
szet, hanem a paleontológia foglalkozik, s 
nem annyira a társadalomtudomány, mint 
inkább a természettudomány körébe tar-
tozik. Megvilágosodásom azonban nem csök-
kentette érdeklődésemet a szakma iránt, 
így érettségi után magától értetődő volt 
számomra, hogy az ELTE régészet szakára 
felvételizek. 1997-ben, egyetemi tanulmá-
nyaim befejezését követően kerültem je-
lenlegi munkahelyemre, a Déri Múzeum-
ba, ahol meglehetősen összetett a munkakö-
röm. Régészként elsősorban ásatásokat vég-
zek és vezetek, amihez szervesen kapcso-
lódik a feltárt leletek dokumentációja, rend-
szerezése, s emellett elengedhetetlen a 
tudományos munka, azaz a – főleg szak-
folyóiratokba, különböző kiadványokba 
történő – publikáció is. Muzeológusi tevé-
kenységeket is el kell látnom, mely részben 
kiállítások rendezéséből, tárlatvezetések-
ből, ismeretterjesztő és szakkiadványok 

szerkesztéséből, konferenciák szervezésé-
ből tevődik össze. 

Faluból város 

– Tősgyökeres vámospércsiként koráb-
ban – képviselői kinevezése előtt – is több 
alkalommal hallatta hangját a helyi város-
vezetés, képviselő testület munkájával, a 
helyi ügyek intézésének módjával kapcso-
latban. A választópolgárok jóvoltából most 
először nyílik lehetősége arra, hogy tény-
legesen tegyen a szülőfalujáért.

– Bár a település 2001-ben magkapta a 
városi címet, úgy gondolom, jól fogalma-
zott, amikor falunak nevezte, hiszen meg-
ítélésem szerint attól, hogy e rang közigaz-
gatásilag bizonyos kötelezettségeket rótt 
ránk – mint például gyámhivatal, gyermek-
jóléti-családsegítő szolgálat működtetése – 
nem lesz egy faluból város. Az elmúlt 16 
esztendőt fi gyelembe véve, az előző város-
vezetés elvitathatatlan érdeme az első 8–10 
év volt, amikor példaértékű módon fejlő-
dött Vámospércs. Nagyjából 2002 óta azon-
ban nem sok változás történt a település 
életében – dacára annak, hogy a helyi ön-
kormányzat teljes kiszolgálója volt a balol-
dali megyei vezetésnek. Képviselői kineve-
zésemet megelőzően valóban több alka-
lommal próbáltam a kialakult közéleti hely-
zettel kapcsolatos véleményemet nyilvá-
nosságra hozni újságcikk vagy éppen alá-
írásgyűjtés formájában – ám az illetékesek 
a javaslataimat rendre fi gyelmen kívül hagy-
ták vagy elutasították. A testületi tagságot 
– a magam részéről – nem tartom politikai 
státusznak, sokkal inkább egy olyan fe-
ladatnak, amely lehetőséget biztosít arra, 
hogy tegyek valamit a vámospércsiekért. 
Így alkalmam lesz visszatérni azokhoz a 
közérdeket szolgáló kérdésekhez – mint 
például a csatornázás, belvízelvezetés, ját-
szótérépítés – amelyekre – ilyen vagy olyan 
okokból – az elmúlt évek során nem kerül-
hetett sor. 

Kedvező adottságok 

– Már érintőlegesen beszéltünk a tele-
pülés eddigi fejlődéséről. Ön szerint Vá-
mospércs érdekében elsősorban mely terü-
letekre kellene nagy hangsúlyt fektetni?

– Az előző testületben főleg a vállalkozói 
érdekszféra érvényesült erőteljesen, és a 
képviselők közül néhányan saját befo-
lyásukkal és hatalmukkal szereztek mun-

kát, pénzt, melyre egyébként nem biztos, 
hogy lehetőségük lett volna. Fontosnak 
tartjuk a helyi vállalkozók támogatását, 
hiszen prosperáló működésük valóban el-
engedhetetlen a munkahelyteremtés szem-
pontjából. Ám az előző ciklusok alatt ta-
pasztaltakkal ellentétben mi nem arra fo-
gunk törekedni, hogy mindössze 2–3 cég 
vagy vállalkozás monopolizálja a várost, 
hanem, hogy minél több vállalkozás kapjon 
akár önkormányzati megrendelés formá-
jában lehetőséget a boldogulásra. Debrecen 
vonzáskörzetében Vámospércs az egyetlen 
település, melyet erdők vesznek körül, 
éppen ezért úgy vélem, e kedvező környezeti 
adottságainkat kellene elsősorban megőriz-
ni és jobban kihasználni. Alaposan mér-
legelni kell, hogy érdemes-e a város hatá-
rában működő üzemek mellé még iparsze-
rű tevékenységéket telepíteni munkahely-
teremtés szempontjából, vagy inkább más 
környezetkímélő beruházásban célszerű 
gondolkodni. Kézenfekvő megoldás lenne 
a turizmus fellendítése. Remélhetőleg kivé-
teles sport- és turisztikai vonzerő lesz a 
Bagamér felőli határrészre tervezett 60 hek-
táron létesülő golfpálya éppúgy, mint a 
2007 közepére elkészülő műfüves pálya. 
Ha röviden szeretném összefoglalni az ál-
talam legfontosabbnak ítélt teendőket, azt 
mondanám, az elkövetkező négy év alatt 
olyan kisvárost kellene kialakítanunk szel-
lemi és fi zikai értelemben egyaránt, ami jól 
élhető és jól érzik benne magukat az ott 
élők.

Hassó Adrienn

Névjegy

Név: Dr. Dani János
Született: 1974. augusztus 17-én
Illetőség: apai ágon tősgyökeres vámos-
pércsi lakos
Családi állapot: nős, két gyermek 
édesapja
Végzettség: 1992–1997. Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem Régészettudományi 
Intézet, 1999–2006. PhD-hallgató az 
ELTE Régészettudományi Intézetében, 
doktori disszertációját idén védte meg
Munkahely: 1997 óta régész, muzeológus 
a debreceni Déri Múzeumban
Politikai pályafutás: nem tagja egyik 
pártnak sem
Képviselő-testületben betöltött feladata:
a Közoktatási-, közművelődési-, sajtó-, 
ifj úsági-, és sportbizottság elnöke

Ú j  k é p v i s e l ő k
Fontos lenne a turizmus fellendítése

„Vá mospércs  leg yen jól  é l hető  k isvá ros ! ”

Dr. Dani János                  Fotó: Sz. V. Éva

Sulifórum
Az iskola diákönkormányzata évek óta megrendezi a sulifórumot, amikor a 

diákoknak lehetőségük van kérdéseket intézni tanáraikhoz. A kérdések az iskolai 
élet bármely területére kiterjedhetnek, „kényes téma” nincs. A november 17-én 
tartott fórumon a legtöbb kérdés az igazgatónőhöz érkezett, köztük a legfontosabb, 
hogy mikorra készül el az iskola? Hiányolják a tanulók az iskolai büfét, s több sport-
szakkört is szeretnének. A végzősöket leginkább az érdekelte, hogyan lesz meg-
oldva a ballagás. A kérdéseket Deákné Demjén Ilona igazgatónő jogosnak találta, 
azonban türelmet kért a gyerekektől, hisz az építkezés miatt jelentkeznek ezek a 
hiányosságok. Reményét fejezte ki, hogy a következő tanévben a szép, új iskola 
feledteti az idei tanév kellemetlenségeit.

Évnyitó buli
Kicsit késve, november 24-én rendezték meg a felsőtagozatosok tanévnyitó 

buliját, amelyen az ötödikesek felavatása nagy attrakciónak számít. A „szertartás” 
kapcsán játékos feladatokat kellett megoldani az avatandóknak, s ezek sikeres 
teljesítése után váltak felsősökké. A zsíroskenyérevés, partfi sfutás, lufi fújás, múmia-
készítés mindenkinek nagyon jól sikerült, így valamennyi ötödikes beléphetett a 
felsősök közel háromszáz fős táborába.

Mikulás buli
December 8-án (pénteken) 15-től 18 óráig a felsőtagozatosok számára program

Szabóné Tóth Éva DÖK segítő tanár

Bábszínház
A Vojtina Bábszínházba látogattak november 19-én a 2. évfolyamos gyerekek 

osztályfőnökeik vezetésével. A brémai muzsikusok című előadás igen nagy sikert 
aratott: az érdekes bábok és jelmezek mellett kellemes zene biztosította a vidám-
ságot és jókedvet.

Kitüntetés
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat – köszönete és elismerése jeléül – kiemel-

kedő tehetséggondozó munkájáért jutalomban részesíti iskolánk nevelőjét, Ráczné 
Stummer Ibolya tanárnőt. Kitüntetése alkalmából sok szeretettel gratulál a tantes-
tület!

Továbbképzés
A diff erenciált nevelés a témája annak az összesen 90 órából álló tovább-

képzésnek, amelyen az iskola 30 pedagógusa vesz részt. December 1. és 3. között a 
második 30 órás aktív képzési folyamat a kooperatív tanulás fortélyaival ismer-
tette meg a résztvevőket.

VERSENYEK ÉS EREDMÉNYEK

Körzeti diákolimpia
Végetértek a körzeti diákolimpia őszi fordulói. Három versenynapon hét iskola 

26 különböző korosztályú csapata mérkőzött labdarúgás és kézilabda sportágakban. 
Kiemelkedően szerepeltek a negyedik korcsoportos leány kézilabdások, akik mind-
három ellenfelüket legyőzték, hat ponttal és 37-10-es gólkülönbséggel várják a 
tavaszi folytatást. A csapat tagjai: Kövér Kitti, Fodor Jenifer, Ásztai Erzsébet, Boros 
Edina, Bicskei Szilvia, Sándor Emese, Újvári Krisztina, Rohács Nikolett, Vincze Krisz-
tina, Kocsis Edina, Horváth Anita. Felkészítő tanár: Fodor László. 

Sportfesztivál
A Nyíradonyban megrendezett megyei sportfesztiválon két iskolai csapat 

képviselte városunkat. Az igen nehéz sor- és váltóversenyen kitűnően helytálltak 
sportolóink, az első és harmadik helyezést szerezték meg. A jutalom sem maradt 
el! Az érmeken kívűl labdákat, élményfürdő-belépőket, játékokat kaptak a 
helyezettek. A „küldöttség” tagjai: Hajdú Péter, Polgár Roland, Kiss Gergő, Sándor 
Emese, Bicskei Szilvia, Ásztai Erzsébet, Sándor Zsolt, Bara Benjamin, Guba Boldi-
zsár, Nagy Fruzsina, Rohács Rebeka, Ratku Diana, Kozma Daniel, Ádám Zoltán, Tóth 
Bence, Halász Réka, Balogh Marianna, Ásztai Georgina, Polgár Balázs. Kísérő 
tanárok: Kelemenné Hajdó Mária, Halászné Nagy Mónika, Fodor László. 

A legjobb mesemondók
Hagyományosan Papp Lászlóné szervezi az alsó évfolyamosok mesemondó 

versenyét, a 2-4. osztályosok részére.
Eredmények: 

– 2. évfolyam : I. Erdélyi Ádám 2.b. II. Ménes Máté 2.b. III. Vágner Fruzsina 2.c és 
Gyetkó Ildikó 2.b. 

– 3. évfolyam: I. Illés Kitti 3.b. II.Demjén Flóra 3.b. III. Papp Tímea 3.c és 
Nagy Boglárka 3.b.

– 4. évfolyam: I. Franciskovich Béla 4.c. II. Zsíros Máté 4.c. III. Gyetkó Adrienne 4.a és 
Szabó Loretta 4.b.

Fogászati vetélkedő eredményei
– I. 4.a osztály, II. 4.b osztály, III. 4.c. osztály

Fodor László
Festékeket nyertek

Az iskola a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet és az AKZONOBEL (Supralux) 
festékgyár által hirdetett pályázaton sikerrel szerepelt. A pályázat két részből te-
vődött össze. Egy logó (festékgyárral kapcsolatos) tervezése, a második rész a 
felhasználandó területek lehetősége. Az aktiválás egy hónapon belül történt meg. 
A festékek értéke eléri a 15.000 forint értéket, amelyet az iskola dekorálására, 
tanórai alkotások festésére és szakköri tevékenységek során használhatnak fel. 
A pályázatot Elekné Laczkó Judit készítette és nyerte meg.

Kedvenc népmesém
A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár által meghirdetett rajzpályázat 

„Kedvenc népmesém” illusztrálása pályázatra nevezett diákok emléklapban és 
rajzeszközökben részesültek. Felkészítő tanár: Elekné Laczkó Judit.

 A 48-as főút vámospércsi bevezető szakaszán csak találgatták az 
arra járó városlakók, hogy mi is épül rohamos gyorsasággal. No-
vember 10-én kiderült a valóság, ugyanis felavatták  a GéSz Gaál és 
Sziklás Kft . által épített üzemet, amely táplálék-kiegészítő termé-
keket gyárt. A cég családi vállalkozásként induló tevékenységét 12 
évvel ezelőtt kezdte el. 

Saját fejlesztésű termékeinek forgalmazását 2004-ben indította, 
amelyeket eddig bérgyártásban állítottak elő. Mára több ezer mun-
katársuk van, akik nemcsak Magyarországon, hanem a világ több 
országában is forgalmazzák a terméket, amely mögött komoly ku-
tatómunka s reprezentatív gyártási kapacitás áll. 

Prof. Dr. Dinya Zoltán kutatásainak eredményeképpen a termék 
tudományos körökben is elismert, s ma már egyre inkább nél-
külözhetetlen étrendkiegészítő. A hajdúvárosban felépített üzem 
pozitívuma, hogy helyi munkaerőt foglalkoztat, akár húsz főig is 
emelkedhet a létszám. Az üzem az uniós szabványoknak megfe-
lelően, több mint tíz hatóság által engedélyezve, a legmodernebb 
technológiát alkalmazva került felavatásra.

Ménes Andrea, a város polgármestere vágta át a szalagot, s örö-
mét fejezte ki a tulajdonosoknak, amiért Vámospércset választották 
a beruházás helyszíneként, s így új munkahelyek teremtődnek a 
városban. – Ha bármiben tudok Önöknek segíteni, forduljanak 
hozzám bizalommal – mondta az avatás alkalmával a városvezető. 

A tulajdonos Gaál László, aki a szomszédos Nyírábrányból szár-
mazott el Debrecenbe, feleségével és fi ával dolgozik azért, hogy vál-
lalkozásuk sikeres legyen, s ezáltal  munkatársaik is eredményes mun-

kát tudjanak végezni. Az avatóünnepségen közel százan vettek 
részt az ország különböző részeiből, többségük a vállalkozás által 
forgalmazott termékek értékesítésében már szép sikereket ért el. 
Előttük is hangsúlyozta a tulajdonos, hogy  „mi Vámospércs hír-
nevét is öregbítjük, ebből a városból adunk hírt a világnak ma-
gunkról, s Magyarországról egyaránt. Jól választottam, amikor a 
legkisebb hajdúvárosban kezdtem el építeni a beruházást, hisz a 
város előző vezetésétől is minden segítséget megkaptam, s örülök, 
hogy a polgármester asszony is a támogatásáról biztosított”. 

Helyi munkaerőt foglalkoztatnak
Fotó és szöveg: Sz.V. É.

 A 48-as főút vámospércsi bevezető szakaszán csak találgatták az kát tudjanak végezni. Az avatóünnepségen közel százan vettek 

Új munkahelyek teremtődtek

I S K O L A I  H Í R E K



08. péntek: Egy bolond százat csinál
(színes magyar fi lmvígjáték)
Korhatár nélkül megtekinthető.
15. péntek: Dögölj meg John Tucker!
(színes, szinkronizált, am. fi lmvígjáték)
Korhatár: 12 év alatt szülői felügyelettel!
22. péntek: Távkapcs
(színes, szinkronizált, am. fi lmvígjáték)
Korhatár: 12 év alatt szülői felügyelettel!
29. péntek: Kígyók a fedélzeten
(színes, am. horrorfi lm)
Korhatár: 18 év alatt nem ajánlott!

Az előadások 18 óra 30 perckor kezdődnek. Belépődíj egységesen: 400 Ft.
Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján más időpontokban is fogadunk.
Telefonszám: 52/591-038, vagy személyesen a művelődési házban.
Havi bérlet vásárlása esetén valamennyi fi lm 50%-os kedvezménnyel tekinthető meg.
A bérletet névre szólóan lehet megváltani, másra át nem ruházható!

decemberi moziműsorS P O R T
E l r o n t o t t á k  a  f o c i s t á k  a z  ő s z i  f i n i s t

Igencsak elrontották a megyei labdarúgó 
bajnokság őszi idényének a hajráját a fo-
cisták, akik az utolsó három játéknapot 
egyaránt vereséggel zárták, aminek ered-
ményeként a 13. helyen várhatja a tavaszi 
folytatást a társaság. Oláh Sándor alakula-
ta előbb a 13. fordulóban Derecskén kapott 
ki 2-1-re, majd hazai környezetben a Hosz-
szúpályi vitte el mind a három pontot 3-0-
ás győzelemmel, végül a szezonzárón, Ka-
bán, 6-1-re nyertek a hazaiak. Ez idő alatt az 
ifj úságiak sem brillíroztak, szintén három 
vereséggel búcsúztak a szezontól. A felnőtt 
gárda 13. helyezése azért is szomorú, mivel 
ilyen hátul egyszer sem állt a tabellán az 

együttes az ősz folyamán. S hogy miért volt 
ez a mélyrepülés a pontvadászat vége felé? 
Nos, Oláh Sándor edző egyértelműen a hi-

ányzók számlájára írta a hanyatlás okait. 
Mint mondta, többen is munkahelyi, illetve 
iskolai elfoglaltságok miatt hagyták ki nem 
csak az edzéseket, hanem a bajnoki mérkő-
zéseket is, így az optimális csapathoz képest 
állandóan tartalékos összeállításban voltak 
kénytelenek játszani, ami aztán az eredmé-
nyekben is meg látszott. 

Győzelem nélkül

Utolsó fellépésén is vereséget szenvedett 
a Bocskai SE kézilabda csapata. Az őszi 
záró meccsen a Debreceni KSE III. volt a 
társaság vendéglátója, s 36-22 arányú vere-

séget mért a pércsi legénységre, amely ezzel 
pont nélkül, az utolsó helyen fejezte be a 
szezont.

A megye I. őszi végeredménye

Felnőttek
  1. Püspökladány 15 13 0 2 62 15 39
  2. DEAC 15 13 0 2 51 15 39
  3. Téglás 15 10 1 4 39 21 31
  4. Kaba 15 9 1 5 57 28 28
  5. Hosszúpályi 15 8 2 5 45 34 26
  6. Tetétlen 15 7 4 4 24 28 25
  7. Hajdúsámson 15 6 4 5 30 28 22
  8. Derecske 15 6 3 6 31 33 21
  9. Hajdúdorog 15 6 2 7 22 24 20
10. Nyírmártonfalva 15 5 4 6 25 29 19
11. Nádudvar 15 5 1 9 28 43 16
12. Komádi 15 4 3 8 24 42 15
13. Vámospércs 15 4 2 9 17 33 14
14. Ebes 15 4 1 10 23 42 13
15. Nagyhegyes 15 2 5 8 24 43 11
16. Sárrétudvari 15 0 3 12 13 57 3

Ifj úságiak
  1. Hosszúpályi 15 12 1 2 72-28 37
  2. Püspökladány 15 12 1 2 50-15 37
  3. Nagyhegyes 15 11 1 3 63-26 34
  4. Derecske 15 10 0 5 75-24 30
  5. Ebes 15 9 2 4 59-23 29
  6. Téglás 15 9 1 5 40-28 28
  7. Nádudvar 15 9 1 5 36-26 28
  8. Hajdúsámson 15 7 4 4 39-23 25
  9. DEAC 15 6 2 7 56-27 20
10. Sárrétudvari 15 6 1 8 52-69 19
11. Kaba 15 6 0 9 37-36 18
12. Vámospércs 15 6 0 9 39-42 18
13. Komádi 15 4 1 10 25-69 13
14. Hajdúdorog 15 2 1 12 16-73 7
15. Nyírmártonfalva 15 2 0 13 17-73 6
16. Tetétlen 15 1 0 14 9-103 3

A megyei kézilabda bajnokság őszi végeredménye
  1. Hajdúdorog 11  10  0  1  342  240  20
  2. H.bösz. KSE 11  9  0  2  323  259  18
  3. DEAC 11  9  0  2  282  223  18
  4. DKSE III. 11  8  0  3  315  251  16
  5. Püspökladány  11  7  0  4  268  227  14
  6. H.bösz. Bocskai 11  7  0  4  281  262  14
  7. Amatőr KK  11  4  0  7  260  255  8
  8. Nádudvar II.  11  4  0  7  302  303  8
  9. Balmazújváros II.  11  3  0  8  221  258  6
10. Földes 11  2  0  9  223  278  4
11. Polgár VKSK  11  2  0  9  252  353  4
12. Vámospércs  11  0  0  11  190  350  0

Faragó László

Már novemberben elkezdődött az adventre való készülődés az 
óvodában. A gyerekek és az óvó nénik szebbnél szebb karácsonyi 
dísztárgyakat készítettek, amelyekkel egymást és a szülőket is 
megajándékozhatják a készítőik.

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenő hírlapja. Felelős szerkesztő: Erdei Sándor, munkatárs: Szabóné Vrancsik Éva. A szerkesztőség címe: Művelődési 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

Készült a debreceni Center-Print Nyomdában - 4025 Debrecen, Nyugati u. 5-7. Tel.: (52) 340-041

Minden szereplő egy plüssállatkát kapott köszönetképpen!

November 22-ét immár három éve Hajdú Bihar Megye Napjaként ün-

nepeljük. A hajdúkerület 1689-ben e napon alakult meg, tömörítve a 

történelmi hajdúvárosokat, Polgárral kiegészülve. Az ünnep alkalmából 

irodalmi műsorra s kiállításra hívtuk a lakosságot. Ötvös Éva és Ludvíg 

József előadóművészek „Szerelem, család, hazaszeretet” címmel tartott 

irodalmi műsorát a 7–8 osztályosokon kívül jó néhány felnőtt érdeklődő 

is megtisztelte jelenlétével, majd Szabó András Vámospércsről elszár-

mazott alkotó kiállításának megnyitójára került sor. Ménes Andrea ün-

nepet méltató beszéde után Erdei Sándor újságíró ajánlotta a megjelen-

tek fi gyelmébe az alkotásokat, s nyitotta meg a kiállítást. A közönség to-

vábbi élményekkel is gazdagodott, hisz a népdalkör tagjainak szép éne-

ke és Keresi Ferenc által előadott dalok szívet melengető pillanatokat va-

rázsoltak a terembe.

Művészettel ünnepeltünk

Az alkotó Szabó András képei előtt( mellette felesége)

A focisták a 13. helyen zárták a szezont  Fotó: Faragó László 

Advent

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS

A művelődési ház
december 30-án

színházi buszt szervez a
Csokonai Színházban,

Kálmán Imre:
Marica grófnő című
nagysikerű operett 

előadására.

A jegy ára (csoportos kedvez-
ménnyel!) 2.100,- Ft helyett, 

1.680,- Ft + autóbusz költség.
Jegyeket  a művelődési házban 

lehet igényelni, a belépőjegy 
árának egyidejű kifi zetésével. 

Határidő: december 12.
Felvilágosítás kérhető az 

intézmény dolgozóitól szemé-
lyesen, vagy az 591-038-as 

telefonszámon!

Ötleteket adtak az írónak
Dóka Péter íróval találkoztak 

a hatodik évfolyamosok azon a 
rendezvényen, amelyet a Méli-
usz Juhász Péter Megyei Könyv-
tár „ajándékozott” az Őszi Me-
gyei Könyvnapok alkalmából 

több településnek, köztük a leg-
kisebb hajdúvárosnak is.

A fi atal író, aki eddig két 
fi ataloknak szóló regényt jelen-
tetett meg hamar megtalálta a 
kamaszokkal a hangot, hisz 
akár a bátyjuk is lehetne.

A Móra Kiadónál dolgozó 
szerző amellett, hogy bemutatta 
a gyerekeknek az általa írt kö-
teteket, elmesélte hogyan is 
születik a könyv – legalábbis az 
Ő általa írottak. Génjeiben is 
hordozza az íráshoz való tehet-
séget, hisz édesapja szintén író. 
Következő köteteihez ötleteket 
is kért a gyerekektől, akik olyan 
ragyogó témaajánlatokkal áll-
tak elő, amelyek igen kedvére 
valóak voltak a szerzőnek.

A kellemes hangulatú találko-
zóra Deákné Demjén Ilona is-
kolaigazgató tanóra keretében 
biztosította a gyerekek rész-
vételét, hisz a hallottaknak iro-
dalomórán is hasznát veszik a 
tanulók. Dóka Péter író

Kate Beckingsale a Távkapcs című f ilm főszereplője

A nyugdíjas klub tagjainak kedveskedtek a gyerekek
egy szép műsorral a művelődési házban


