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Sokáig abban a hitben éltem, hogy vidéken az
élet sokkal olcsóbb, mint a városban, ahol ugye a
betondzsungelek közepén nem igazán szokás
zöldséget, gyümölcsöt termeszteni, pláne nem
állatot tartani. Egy kisebb településen viszont
mindehhez adottak a feltételek, így azt gondolná
az ember, lehet, megérné néha kiruccanni egy-
egy helyi kis piacra, hiszen az itt élő őstermelők
bizonyára alacsonyabb áron kínálják portéká-
jukat, mint a viszonteladók a nagyobb csarno-
kokban. S ez így is volt jó néhány évvel ezelőttig,
amikor még nagyobb becsülete volt Ma -
gyarországon a mezőgazdaságnak, amikor még
nem voltak multik, melyek beszállítói külföldről
behozott, gyenge minőségű, ám akciós árukkal
szorították ki a magyar termelőket a piacról.
Néhány napja a híradó is beszámolt arról, hogy
hiába jó az idei dinnyetermés, a gazdák minden
valószínűséggel veszteséggel zárják majd a sze-
zont, mivel az üzleteket már elárasztották a
Görögországból és más mediterrán országokból
importált a magyar előállítási költség alatt érté-
kesített gyümölcsökkel. 

A több ezer éves keleti filozófia pedig azt mond-
ja: minden gyümölcsöt és zöldséget ott kell
fogyasztani, ahol megtermett. A mai szakértel-
met nélkülöző, profitorientált gazdasági vezetés,
úgy tűnik, nem ismeri ezt, vagy egyszerűen csak
fittyet hány rá. Ma már ott járunk, hogy luxus
hazai terméket vásárolni. (Igaz, minőséget is
garantál, ha valamiről azt állíthatják: magyar
termék.) S már vidéken is jószerivel csak folklór-
mutatvány a disznóvágás, az emberek inkább
megveszik drága pénzért a hentesnél a húst. Ha
tehetik. Ha nem, jöhet a hamisgulyás, a kömény-
leves és a paprikás krumpli.

A vámospércsi üzletek nem túl gazdag árukí-
nálatát és a debrecenihez képest borsos árait lát-
va megdőlni látszik a korábbi naív elképzelésem,
miszerint könnyebb a megélhetés egy kisváros-
ban. Meglepődéssel vegyes döbbenettel tapasztal-
tam, hogy lényegesen drágábbak az alapélelmi-
szerek (a tej, liszt, cukor), a háztartási cikkek
(mosószer, öblítőszer), a gyümölcsök horribilis
áráról nem is beszélve. S mint olvasom a pércsi
net lakossági fórumán, a helyiek is elégedetlenek
a boltok, áruk s a kiszolgálás színvonalával.
Többen panaszolták, ha nem elég szemfülesek,
lapockát kapnak comb helyett, vagy teljes árat
fizetnek a feltűntetett akciós helyett, ha egyálta-
lán ki bírják várni, míg az eladók a pulthoz mél-
tóztatnak fáradni. Szóvá tették azt is, hogy a fél
várost be kell járni egy nagybevásárláshoz, mely
nemcsak dupla annyi időbe telik - mint mondjuk
a cívis szupermarketekben – hanem mintegy két-
szer annyiba is. Korábban egyesek szerint a vál-
lalkozók védelmében nem engedélyezték szuper-
market letelepedését, mások viszont úgy vélik,
azért nem létesülhetett eddig ilyen, mert egy bevá-
sárlóközpont az előző kép-
viselő-testület néhány tag-
jának üzleti érdekeit sértet-
te volna. 

Tény, hogy szükség lenne
rá, hiszen a legtöbben –
jobb híján - így is, úgy is
Debrecenbe járnak vásá-
rolni.

Hassó Adrienn

Fókusz Hét éve város Vámospércs
A program-kavalkádon több ezren voltak jelen

2001. július 1-én Mádl
Ferenc köztársasági elnök
aláírta azt a dokumentumot,
miszerint  településünk visz-
szakapta a városi címet.
Bocskai István a Korponai-
kiváltságlevéllel adományo-
zott városi kiváltságokat a
településnek, amelyet 1876-
ban több hajdúvárossal
együtt elveszített. 125 év
után - hét évvel ezelőtt –
Kara Pál adta át a város jel-
képes kulcsát az akkori
városvezetőnek, amely jel-
képezi, hogy ismét városi
rangú lett a település. Ugyan
a településszerkezetben lé -
nyeges változás nem történt,
de a hajdúöntudat és a presz-
tízs mindenképpen erősö-
dött. 

Több hivatal kezdte meg
működését, amelyek a város
lakóinak és a környező tele-
püléseken élőknek is jó szol-
gálatot tesznek. Azóta július
elseje a város napja, amelyet
évről évre nagyszabású ren-
dezvénnyel ünnepelünk. Az
idei program a városházától
induló újlétai és nyíracsádi
mazsorettek műsorával kez-
dődött, akiket a Hajdú -
hadházi Földi János Alap -

fokú Művészeti Iskola fúvó-
szenekara kísért egészen a
városi sporttelepig, ahol a
további programok zajlot-
tak. Az Aranykesztyű ökölví-
vóverseny Kovács András
emlékére szerveződött im -
már második alkalommal,
amelyre tizennégy sport-
egyesület száznál több ver-
senyzője érkezett. Vendég -
ként jelen volt a pekingi
olimpiára utazó két ökölví-
vó, Kalucza Norbert (51 kg),
Varga Miklós (54 kg) vala-
mint Komjáthi László több-
szörös magyar bajnok és
Nagy „Zsivány” Zsolt profi
ökölvívó, akik jelenlétükkel
emelték a verseny színvona-
lát.

Kovács András özvegye és
lánya, Edina szintén jelen

voltak, akiket a többi megje-
lenttel együtt köszöntött
Ménes Andrea polgármester
valamint Váradi János, a Haj -
dú-Bihar Megyei Ökölvívó
Szövetség elnöke. Har minc -
két meccset játszottak az
öklözők, sajnos többen pár
nélkül maradtak, ugyanis
nem volt azonos súlycso-
portban lévő versenyző a
mezőnyben. Így járt Fábián
Barbara is, aki a legeredmé-
nyesebb helyi lánybokszoló.
Szomorúságát enyhítette,
hogy a városvezető jutalom-
ba részesítette eddigi sike-
reiért. 

Az ökölvívó versenyekkel
párhuzamosan a színpadon
is zajlottak a műsorok.
Lufihajtogató bohóc érke-
zett elsőként, majd a gólyalá-

bon „betopogó” vásári ko -
médiások  keltettek  feltű-
nést és arattak nagy sikert.
Őket követték az amatőr
művészeti csoportok, akik
a környező településekről
érkeztek. Nyír ado nyi, nyíra-
csádi, nyírábrányi és termé-
szetesen a helyi együtte-
sek mutatták be produkciói -
kat, majd a Samaher hastánc-
csoportnak tapsolt a közön-
ség. 

Ménes Andrea polgármes-
ter ünnepi beszéddel kö -
szöntötte a várost és lakóit,
akik több ezres létszámban
voltak jelen. Az esti műsorb-
lokk a Román Hadsereg 4.
hadtest katonazenekarának
műsorával kezdődött, az
együttes Kolozsvárról érke-
zett, majd szintén a határ túl-

oldaláról, Érsemjénből jött
néptánccsoport mutatta be
műsorát. Az esti program
sztárvendégei a Váradi Ro -
ma Café, Szekeres Adrienn
valamint a Badacsonyi Ró -
bert vezette sztepptánccso-
port  nagy sikert arattak. A
tűzijáték előtt Szabó Ferenc
énekes zárta a változatos
programok sorát. Kiegészítő
programként vidámpark, ki -
rakodóvásár, vízi foci és
sportolási lehetőség várta az
érdeklődőket.
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Mozgott 
a föld

Kisebb földrengés volt
városunkban június 25-
én kora hajnalban. A han-
gos dübörgéssel kísért
földmozgás néhány pil-
lanatig tartott, de nagy
riadalmat keltett, ugyan-
is az emberek nem tud-
ták elképzelni, mi lehe-
tett az állatok által is érzé-
kelt furcsa jelenség. Csö-
rögtek a poharak és csil-
lárok, meginogtak az
ágyak. A földrengést a
Szeizmológiai Társaság
tarpai állomásán is mér-
ték. 

A Richter-skála sze-
rinti 2,5 erősségű föld-
mozgás epicentruma
Vámospércstől nyolc ki -
lométerre volt. Károk
szerencsére nem kelet-
keztek.  

Mazsorettes lányaink is felléptek

A legfiatalabb,,balerina”,
a négyéves Kovács Fanni

A közönség élvezettel figyelte a produkciókat



Tisztelt 
Vámos pér csi ek!

Mint a Vámospércs Városi
Önkormányzat Képviselő-
testületének tagjai, azért dol-
gozunk, hogy szeretett váro-
sunk, mindannyiunk közös
otthona és lakóhelye a mai,
az emberek és az önkor-
mányzat számára is kifeje-
zetten nehéz gazdasági kö -
rülmények között is fejlődni,
haladni, szépülni tudjon.
Ennek érdekében minden
erőnkkel és legjobb tudás-
unk szerint igyekszünk min-
den lehetőt megtenni. 

Élve az Európai Unió és az
Új Magyarország Fejlesztési
Terv kínálta lehetőségekkel,
az egyetlen lehetséges úton
járunk, amely lehetőséget
teremthet valamennyiünk
közös céljának eléréséhez,
városunk előrehaladásához.
A fejlődés előremozdítása
érdekében folyamatosan pá -
lyázunk az ÚMFT különböző
operatív programjainak a
kiírók által meghatározott
témájú pályázati forrásaira.

Ezen források segítségé-
vel megújult a Váci Mihály
utca burkolata és elbírálás
alatt van a Görgey utca út -
burkolatának felújítására be -
adott pályázatunk. Rövi de -
sen megkezdődik a 48-as út
városi átkelési szakaszán a
„városkapukban” a forgal-
mat lassító, biztonságosab-
bá tevő beruházás. Már meg-
kezdődtek, illetve folytatód-
tak – az előző ciklusban vég-
zett tervezési hibák kijavítá-
sa után – a művelődési ház
felújításának, tetőráépítésé-
nek kivitelezési munkálatai,

melyeknek szeptember vé -
gére kell elkészülniük. El -
készült az Integrált Város -
fejlesztési Stratégia, amely
internetes honlapunkon
megtekinthető és amely a
további fejlesztésekre való
pályázatok beadásának elő-
feltétele. Erre alapozva már
beadtuk pályázatunkat a
városközpont „rehabilitáci-
ójára”. Ugyancsak elbírálás
alatt van az új Járóbeteg-ellá-
tó Központ – szakorvosi ren-
delőintézet – építésére bea-
dott pályázatunk, amelynek
ügyében a közeljövőben vár-
ható hivatalos döntés. Nyír -
mártonfalvával közösen –
immár nyolcadik alkalom-
mal – pályáztunk a szenny-
vízcsatorna és szennyvíztisz-
títómű beruházásának meg-
valósítására, amely pályáza-
tunk szintén a közeljövőben

kerül elbírálásra. Befejeztük
az előző ciklusról áthúzódó
beruházásokat, az iskola
emeletráépítését és felújítá-
sát valamint a műfüves lab-
darúgópályát.

Mindezek ellenére felhá-
borodással tapasztaltuk azt a
rágalomhadjáratot és gyűlö-
letkampányt, amit – általunk
gyanított kilétű – „ismeret-
len vámospércsi állampolgá-
rok” indítottak ellenünk, Dr.
Tóth Kálmán, volt jegyző
úr neve mögé bújva, több
aláíratlan szórólap formájá-
ban. 

Az ezen szórólapokban
megfogalmazott vádasko-
dást tűrtük, amíg lehetett, az
utóbbi időben azonban
ezek a támadások minden
eltűrhető és közszereplők
részéről eltűrendő határon
túlléptek. A megfogalmazott

vádaskodásokat és a bennük
megnyilvánuló zavarkeltő,
felforgató közösségbom-
lasztó és közösségellenes
magatartást a leghatározot-
tabban visszautasítjuk, és
szükség esetén megtesszük a
megfelelő jogi lépéseket.
Most első alkalommal és egy-
ben utoljára, jelen közlemé-
nyünkben reagálunk a ben-
nünket ért jogtalan támadá-
sokra és a magunk részéről
többet ezzel foglalkozni
nem kívánunk. Dolgozni
szeretnénk és a választáso-
kon elnyert választói biza-
lommal élve, dolgozni is fo -
gunk továbbra is Vámos -
pércs szebb és jobb jövőjé-
ért, a 2010-ben következő
önkormányzati választáso-
kig a törvények szerint bizo-
nyosan, és ha ismét elnyerjük
bizalmukat, tovább is.
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A 2008. június 09-i ülés első napirendi pontjaként a temetőkről és a

temetkezésről szóló 10/2005.(VII.08.) ÖR módosításáról volt szó, amit a
testület elfogadott és megalkotta a 12/2008. (VI.09.) számú rendeletet.
Ezt követően a testület meghallgatta és elfogadta a Hajdú-Bihar Megyei
Temetkezési Vállalat 2007. évről szóló beszámolóját. Második napirendi
pontként Vámospércs Város részletes rendezési tervéről tárgyalt a testü-
let és úgy határozott, hogy Vámospércs Város településrendezési terv
módosítására (részletes rendezési terv) benyújtott öt ajánlat közül nyer-
tes ajánlattevőjének a P-Art Stúdió Kft. (4400 Nyíregyháza, Legyező u.
78/3.)-t minősíti, mivel a fenti ajánlattevő ajánlata volt összességében a
legelőnyösebb, valamint felhatalmazza egyúttal a polgármestert, hogy a
tárgybani tervezési szerződés megkötésében eljárjon. A következő két
napirendi pont a Szociális Szolgáltató Központ és a Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálat 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló meg-
tárgyalása volt és a testület a két beszámolót elfogadta és kiegészítette a
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatát azzal, hogy az általános
iskolával együttesen próbálja meg az iskolai brutalitást visszaszorítani.
Az ötödik napirendi pont az önkormányzat 2007. évi kintlévőségeinek
helyzetéről és a befolyt bevételek alakulásáról szóló beszámoló megtár-
gyalása volt. A testület az Önkormányzat kintlévőségeiről készült beszá-
molót elfogadta és felhívta a Hivatal figyelmét, hogy tegyen meg minden
lépést a tartozások behajtására.

A hatodik napirendi pontként az önkormányzat 2007. évi helyi adó-
bevételeinek alakulásáról szóló beszámoló megtárgyalása szerepelt
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy az Önkormányzat helyi adóbevételeiről szóló beszámolót elfo-
gadja. 

Különfélék között első napirendi pontként Vámospércs 0610/10.
hrsz.-ú ingatlan művelés alóli kivonásáról döntött, valamint a testület fel-
hatalmazta Ménes Andrea polgármestert, hogy a terület művelés alóli
kivonásához szükséges lépéseket tegye meg. A második napirendi pont
keretei között Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy Krajcsik István  lakossal a benyújtott kérelmében
foglaltakkal kapcsolatosan folytasson egyeztető tárgyalásokat a polgár-
mester és a tárgyalás eredményéről, tájékoztassa a Képviselő- testületet.
A következő napirendi pontban Guba Józsefné kérelmét elfogadta a tes-
tület és megalkotta a 13/2008. (IV.09.) számú rendelet módosítást a vál-
toztatási tilalom elrendelésével kapcsolatosan. A testület negyedik napi-
rendi pontként Tóth Józsefné kérelmét tárgyalta, aki telket szeretne cse-
rélni az önkormányzattal. A Képviselő-testület felhatalmazta Ménes
Andrea polgármestert, hogy a ingatlancseréhez szükséges tárgyalásokat
folytassa le, valamint a cseréhez szükséges szerződést kösse meg. A
következő az ERM Gold Bt. kérelmének megtárgyalása, aki arra kérte az
önkormányzatot, hogy az Okmányiroda mögött kialakított parkoló terü-
letéből 20m2-t, zöldség-gyümölcs kiskereskedelmi tevékenység céljára
bérbe adni szíveskedjen. Az önkormányzat a kérelmet elutasította. A
következő Póik Sándor vámospércsi lakos kérelme, amit a testület eluta-
sított, mivel a kért ingatlant az önkormányzatnak nem áll szándékában
értékesíteni. A hetedik napirendi pont a  Mérleg Kft. kérelmének meg-
tárgyalása volt, ami szintén el lett utasítva, mivel   a kérelmében megjelölt
elépített terület hiteles vázrajza nem lett becsatolva. Ennek a benyújtá-
sát követően a testület újra napirendre tűzi a kérelmet. A nyolcadik
Balogh István kérelmének megtárgyalása, akinek a felajánlását a testület
nem fogadta el. A kilencedik napirendi pontban Képviselő-testülete a
19/2006. (VIII.14.) ÖR. Módosítását, a vámospércsi 822 és 473 hrsz-ú
ingatlanok esetében a változtatási tilalom feloldását elfogadta és megal-
kotta a 14/2008. (V.09.) számú rendeletmódosítását. A tízes napirendi
pont Nyéki József kérelmének megtárgyalása volt, a testület úgy döntött,
hogy a szippantós autóra és a MTZ traktor megvásárlására benyújtott
kérelmet elutasítja. A tizenegy és tizenkettes napirendi pont a
Vámospércsi Tűzoltó Egyesület kérelmének megtárgyalása -  VASE kérel-
mének megtárgyalása volt, a testület mindkét kérelmet elfogadta és a ter-
vezett éves támogatásból a kért összeget kifizeti. A következő pont a
Polgárőr Egyesület kérelme, amit a testület szintén elfogad. Következő
pontként Molnár Lászlóné kérelmét elfogadta a testület  azzal a feltétel-
lel, hogy  csökkenti a bérleti díját 60 000 forinttal, de így a mosogató nem
az ő tulajdonába kerül. A tizenötödik napirendi pont a VIATERV KFT. ter-
vezési szerződésének megtárgyalása volt, a testület  elfogadta és javasolta
a Viaterv Magas és Mélyépítő Tervező Kkt-val kötendő két darab szerző-
dést megkötését, valamint döntött a Görgey utca burkolat felújítására
vonatkozó tervdokumentáció elkészíttetéséről is. A következő napiren-
di pontban a testület elfogadta a Vámospércsi Humánszolgáltató
Közhasznú Társaság által készített 2007. évi beszámolót, valamint dön-
tött arról, hogy a könyvvizsgálói feladat ellátásával továbbra is a
Winaudit Bt.-t bízza meg. A tizenhetedik napirendi pont a fecskeházat
bérlők kérelmének megtárgyalása volt. A tizennyolcas napirendi pont-
ban a Képviselő-testület Vámospércs Általános Iskola igazgatói állására
kiírt pályázatot, a 143/2008. (IV.21.) számú ÖH-t visszavonta. Ezt köve-
tően Ménes Andrea polgármester szóbeli tájékoztatást adott Vá mos -
pércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Társulási Megállapodás
aláírásáról. Huszadik napirendi pontként a  Théva Kft által benyújtott
kérelemnek helyt adott a testület. A következő pontban a hiányzó közle-
kedési jelzőtáblák pótlásáról született döntés. A huszonkettedik napi-
rendi pont a Váci Mihály utca csapadékvíz-elvezetés problémája volt. Ezt
követően a Mátyás Király Általános Iskola Alapító Okiratának módosítá-
sáról döntött a testület, majd a  Derfi Referencia Tanácsadó, Oktatási és
Szolgáltató Bt. kiválasztásáról született döntés. A huszonötödik napiren-
di pont a Szilágyi és Társa Ügyvédi Iroda megbízási szerződéséről szólt.
Egyebek között tájékoztatás szerepelt a 2008. június 28.-i városnapi
programokról. Több napirendi pont nem volt.

A következő ülés június 13-án került megtartásra. Az első napirendi
pontként a funkcióbővítő integrált települési fejlesztések ÉAOP -
2007.05.1.1/D pályázatának megtárgyalásáról volt szó, a testület a pályá-
zathoz elkészített integrált városfejlesztési tervet megtárgyalta és elfo-
gadta. A második napirendi pont az EUROST Kft.-vel  való megállapodás
felbontásának, illetve az ARCHISTAT Kft.-vel való megállapodás létrejöt-
tének a megtárgyalása volt. Az ülésen több tárgy nem volt.

A 2008. június 30-ai ülés első pontja a Bölcsődei pályázat ismertetése,
amelyről a testület úgy döntött, hogy részt kíván rajta venni. A második
napirendi pont keretei között a Képviselő- testület meghatározta a 2008.
évi II. félévére vonatkozó ülést és munkatervét. A következő pont a
Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának, Szakmai Prog -
ramjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfo-
gadása volt. Ezt követően az Élelmezési Intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatának elfogadásával kapcsolatban született döntés,
nem fogadta el a testület, Felkérték Dr. Nagy Szilviát, hogy jogilag tekint-
se át és készítse el az intézményvezető asszonnyal közösen a megfelelő
Élelmezési Intézmény szervezeti és működési szabályzatát. Az ötödik
napirendi pont a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez csatlakozás.
Következő napirendi pont Kiss Imre kérelme, ami információ hiányá-
ban el lett napolva. Ezt követően a Képviselő-testület úgy határoz, hogy
az  „EAOP-2007-5.1.1.E Helyi településfejlesztési akciók” című pályázaton
való részvételhez az Opus Team Kft.-vel megbízási szerződést köt. A nyol-
cadik napirendi pontban a Nemesvámosi utazás költségeiről született
döntés. Ezután a Hidro Vp Kft. kivásárlásáról tárgyaltak,  és további infor-
mációk birtokában fognak döntést hozni. Majd egy tájékoztató hangzott
el az önkormányzat kötvényfelhasználásáról és ezt a testület elfogadta.
Tizenegyes napirendi pontban a Ckö. elnökének kérelméről tárgyalt a
testület, és úgy döntött, hogy az átmeneti segély terhére tiszteletdíjat álla-
pítanak meg, aminek összegéről a Pénzügyi- és vagyongazdálkodási
Bizottság még tárgyal. Ezután a Vámospércsi Szociális Szolgáltató
Központ megbízott vezetői állásának pályázatkiírásáról döntött a testü-
let, majd arról, hogy Az Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ által
meghirdetett intézkedési terv parlagfű irtásával kapcsolatban közhasznú
célprogram keretében, illetve 2008. évben a regionális fejlesztési taná-
csok döntési hatáskörébe adat támogatásokra meghirdetett programhoz
csatlakozik az önkormányzat. Ezt követően egy szóbeli tájékoztatás hang-
zott el „Az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító program II. ütem”
előkészítésének jelenlegi állásáról. Több napirendi pont nem volt. 

Ménes Andrea

Mi dolgozunk, mások rágalmaznak
A város képviselő-testületének közleménye

SÁNDOR JÓZSEF
halálának 

1 éves  évfordulójára

„Egy éve, hogy örök álom
zárta le szemedet,
azóta könnyek között
emlegetjük a Te drága nevedet.
Elmentél tőlünk egy végtelen
hosszú útra,
melyről csak visszanézni lehet,
visszajönni soha.
Hazafelé nem építettek utat.
De ha mégis lenne egy irány,
mely otthonod felé mutat,
ugye, hazajönnél,
visszahozna a szeretet.
Letörölné arcunkról
az érted hulló könnyeket.

Bánatos édesanyja, 
Sándor Józsefné,

Fia, József, 
öccse, Imre és családja

Szívünkben örökké élni fogsz!

Fiúk, lányok, 
óvódások, iskolások!

Ismét megrendezzük 
a nyári játszóházat 

a városi sportpályán!

Játszani, énekelni fogunk,
kézműves-foglalkozás is lesz,

és hallunk majd tanulságos
bibliai történeket is.

Időpont:
július 17-19, 

csütörtöktől szombatig, 
15 órai kezdéssel.

Szombaton záró estet rende-
zünk, ez 17 órakor kezdődik.

Szeretettel várnak minden
gyereket a szervezők

a baptista gyülekezetből!

Meghívó

A Vámospércsi Ifjúsági Programszervező Egyesület 
szeretettel meghív valamennyi érdeklődőt

a II. Ifjúsági Találkozóra.

Időpont: 2008. július 26.  (szombat) egész nap
Helyszín: Városi Sporttelep

Programok: 
délelőtt: foci, kézilabda, szabadidős programok
délután 15 órától: amatőr együttesek műsor,a

hastáncos hölgyek bemutatója, rock-zenekarok, stb.
este: tűzzsonglőrök, fergeteges parti 

Információ: 
Tóth László: 06/30-382-10-10

Demeter Adrienn: 06/30-323-19-62
e-mail: vip2007@vipmail.hu

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

PÁLFALVI JÁNOS

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

részvéttel osztoztak.

Vámospércsen a Váci M. u. 17.
sz. alatt üzlethelyiség kiadó. Ér -
deklődni a 06/30 339-35-07-es
telefonszámon.

Ezúton fejezzük ki köszönetün-
ket azon kedves ismerőseinknek,
barátainknak valamint a vámos-
pércsi és létavértesi polgárőrség
tagjainak, akik 2007. 06. 29-én
eltűnt édesapánk keresésében csa-
ládunk nagy segítségére voltak.

Köszönettel a Pálfalvi család!
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A HAJDÚ VOLÁN ZrtA HAJDÚ VOLÁN Zrt ..

HELYI és HELYKÖZI HELYI és HELYKÖZI 
FORGALMI ÜZEMEFORGALMI ÜZEME

AUTÓBUSZ-AUTÓBUSZ-
VEZETÕVEZETÕ

MUNKATÁRSAKAT KERES 
FELVÉTELRE

FELTÉTELEK:
„D” kategóriás jogosítvány és PÁV II.,
belföldi személyszállítási szakvizsga,

egészségügyi alkalmassági csoport: 2,
orvosi egészségügyi alkalmasság,

min. 2 éves igazolt gyakorlat (3,5 t feletti)
erkölcsi bizonyítvány (egy hónapon belüli)

Jelentkezni személyesen:
Balogh Zoltán üzemigazgatónál:

Debrecen, Déli sor 55., Telefon: 52/ 521-861
Dobos László üzemigazgatónál:

Debrecen, Autóbusz-állomás,  Tel.: 52/ 518-186
Kolozsvári Gergely üzemigazgatónál:

Berettyóújfalu, Honvéd u. 13. Tel: 52/518-190

AEGON

Hitelre, biztosításra,
befektetésre 

van szüksége?

Nem kell 
Debrecenbe utaznia,

ha keres 

az 52/444-660-as
vagy a 

06-20/916-4191-es
telefonszámon.

FELHÍVÁS
Vámospércs Város

Önkormányzat
tulajdonában lévő

Ifjúsági-házban 

lakások 
kiadók,

amelyre pályázat 
nyújtható be.

Érdeklődni: 
Vámospércs

Polgármesteri Hivatal
titkárságán az 

(52) 591-503-as
telefonszámon.

Vámospércs, 2008. július 2. 



A KITŰNŐ TANULÓK

NEVELŐTESTÜLETI DICSÉRETBEN 

RÉSZESÜLTEK

1.a Kis Gergő, Medve Csaba, Nagy István, 
Nagy László, Szűcs Adrienn, Zilahi Viktória

1.b Barna Fruzsina, Hargitai Alexandra, 
Jónás Máté, Lukács Gergő, Molnár Boglárka,
Nagy Kristóf, Szabó Dorina, Szalai Bence,
Tömöri Boglárka

1.c Kosztin Mihály, Medgyesi Dorottya, 
Oláh Boglárka, Pozsgai Alex, Szabó Zsófia,
Szalontai Zita, Tóth Panna, Törő Orsolya, 
Varga Balázs

1.d Balogh Sándor, Fodor Krisztofer, 
Hunyadi Erika, Keresi Boglárka, Kiss Gergő,
Kovács Ilona, Lakatos Zoltán, Pap Brigitta,
Pólyik Orsolya, Rácz Renáta, Török Nóra

2.a Medgyesi Blanka, Meszesán Henrietta, 
Mézes Márk, Papp Vivien, Tóth Enikő, 
Török Alexandra

2.b Gellén Gréta, Halász Réka, Kovács Petra, 
Nagy Nóra, Nagy Tibor, Papp Dávid, 
Szabó Réka

2.c Borsó Zsolt, Kuprák Máté, Madár Gabriella,
Nagy József, Nagy Kornél, Plávits Zoltán

3.a Fucskó Norbert, Ignáth Imre, 
Kosztin Barbara, Nagy fanni, Tarcsai Tamás, 

3.b Ács Judit, Erdélyi Ádám, Gyetkó Adrienn, 
Ménes Máté, Nagy Levente, Varga Hajnalka

3.c Vágner Fruzsina, Szilágy Dávid

4.a Török Máté

4.b Demjén Flóra, Illés Kinga, Illés Kitti, 
Mézes Ádám, Nagy Boglárka

4.c Borsó fanni, Csonka Fruzsina, Kálmán Ilona

5.a Gyetkó Adrien

5.c Franciskovics Béla

6.a Mészáros Anett

6.b Guba Tímea
Mézes Attila
Nagy Nikolett

6.c Tanka Ákos

7.a Fodor Fruzsina

7.c Kovács Zsófia
Szalontai Márta

8.a Fodor Jenifer

8.b Tóth Fanni
Zudor Gábor

Művészt játszottak a tájházi-táborban
A művésztelep és grafikai

műhely, és a női alkotó tábor
mellett immár hagyomány -
nyá vált Vámospércsen a
nyári, egyhetes kézműves
tábor megszervezése. Az
idei táborba a művelődési
ház szakköreibe járó gyere-
keken kívül vendégdiákok is
érkeztek. A negyvenkét részt-
vevő ellátásához a saját erő
mellett pályázati forrást is
nyert a művelődési ház.

Sokan első táborozók a
hajdúvárosi Tájházban, má -
sok évek óta visszajárnak ide
„művészkedni”. A 6. osztá-
lyos Mézes Attila is az utób-
biak csapatát erősíti, aki en -
nél fogva már otthonosan
mozog alkotótársai között,
és egészen jól kiismeri magát
a különböző kreatív techni-
kák világában is. A vele
szemben ülő, lampiont haj-
togató Csonka Fruzsina min-
den nap 6 kilométert utazik,
hogy részt vehessen a napi
foglalkozásokon, s mint
mondja: „Örülök, hogy itt
lehetek, mert így legalább
hódolhatok kedvenc hobbi-
jaimnak, az origaminak, a
gyöngyfűzésnek és a tűzzo-

máncozásnak.” A táborozók
többségének körében azon-
ban a legnagyobb népszerű-
ségnek a közös strandolá-
sok, kirándulások örvende-
nek. Ez úttal duplán örülhet-
nek a gyerekek, hiszen a
héten a festői környezetben
lévő fülöpi szabadidőköz-

pont strandján is lubickol-
hattak, s emellett a megye-
székhely nevezetességeivel
is megismerkedhettek. A
művelődési ház dolgozói
mellett több szülő, valamint
Rácz Ildikó, a tűzzománc-
szakkör vezetője mindent
megtettek azért, hogy a gye-

rekek jól érezzék magukat.
Ez az alkalom jutalom  a gye-
rekek számára az egész éves
szorgos szakköri munkáért.
A  tábor végére egy közös
,,műalkotás” készült, amely-
ben a gyerekek is beletették
szívüket, lelküket. 

(hassó)

Búcsú az iskolától 
A szépen felújított, bőví-

tett, európai színvonalú Má -
tyás király nevét viselő okta-
tási intézményben a hely szel-
leméhez méltó, szépen meg-
rendezett, elegánsan megha-
tó ünnepséget szerveztek a
búcsúzó nyolcadikosok tisz-
teletére, amely egyben az
évzáró  is volt. A három balla-
gó osztály hatvanhat diákja
búcsúzott az alma matertől,
ahol életük meghatározó sza-
kaszát töltötték. Hagyomá -
nyosan a tan termek végigjá-
rásával kez dődött a program,
amelyet könnyek között tet-
tek meg még a legnagyobb
vagánynak számító kama-
szok is. Az időjárás kegyeibe
fogadta az ünneplőket, így a
diáktársak sorfala között a
sportpályára vonultak a nyol-
cadikosok, ahol először a
hetedikesek búcsúztak diák-
társaiktól. Fel elevenítették a
sok közös emléket, s versbe
szedett útravalókat tettek a
tarisznyákba. Ezután Deákné
Demjén Ilona igazgatónő,
,,elengedő” szép szavai követ-
keztek. ,,Ez alatt a nyolc év
alatt kinyílt előttetek a világ,
ez alatt a nyolc év alatt válta-
tok kisgyermekből ifjúvá, aki
már útra készen áll, hogy élet-
ének új helyszíneket keres-
sen.” – hangzott el a bevezető
gondolatok kö zött, majd fel-
villantak azok az emlékek,
amelyeket tanárként őriz a
végzős diákokról. Ezzel van
tele az én tarisznyám – mond-
ta az emlékfolyamok végén az
iskolavezető, majd egy szép
gondolatot tett a diákok
tarisznyájába: ”Nincs annyi
sötétség az egész világon,

hogy akár csak egyetlen kicsi
gyertya fényét kioltsa.” Ro -
bert Alé den teológus, író
gondolatai ezek. Ezek a kicsi
gyertyák Ti magatok vagytok!
Bízzatok magatokban! – így
szólt az útravaló.

Kitüntetést is 
átadtak

A ballagókon kívül Sarudi
Sándorné tanár kollégától is
elbúcsúzott, aki több mint
három évtizedes oktató mun -
ka után most kezdi meg jól
megérdemelt nyugdíjas éveit.
Ez alkalomból Hiller István
oktatási és kulturális minisz-
ter által adományozott kitün-
tetést is átadott részére az isko-
lavezető a köszönő szavak
mellé.  Ménes Andrea polgár-
mester folytatta a megkez-
dett szép gondolatokat. Ta -
nárnak, di áknak egyaránt pi -
henéssel teli nyarat kívánt,
hogy szellemileg, fizikailag
megerősödve, feltöltődve tér-
jenek vissza szeptemberre az
új tanév kezdetére. Virág cso -
korral köszönte meg Deákné
Demjén Ilona igazgatónő ed -
digi munkáját, akinek a meg-
bízatása hamarosan lejár. A
nyolcadikosok nevében Tóth
Fanni búcsúzott az ,,egykori
iskolától.” Monda taiban fel-
idéződtek a csínytevésekkel is
tarkított diákévek. A lélek-
emelő percek után Mészá -
rosné Oláh Róza igazgatóhe-
lyettes tanévértékelője hang-
zott el. Okleve lekkel, köny-
vekkel ismerte el a kimagasló
teljesítményt nyújtó diákok
munkáját, majd bezárta a
2007/2008-as tanévet.

JÚNIUSBAN SZÜLETTEK:

SZABÓ ÁKOS ROLAND (Szabó Imre és Kiss Ágnes)
BALOGH CINTIA (Balogh Sándor és Jónás Katalin)
NÉMETH CSABA LÓRÁND (Németh Csaba és Ásztai Emese)
SZILÁGYI LILI (Szilágyi Zsolt és Mézes Ildikó)
RÉZMŰVES ATTILA ERIK (Kállai Attila és Veres Enikő)
KÁDÁR BODZA ZSÓFIA (Kádár Gusztáv és Mezei Marianna)

HÁZASSÁGKÖTÉS NEM VOLT.

AKIK MÁR NINCSENEK KÖZÖTTÜNK:

BALOGH SÁNDOR
CSEKE JÁNOS GÁBOR
BŐDE GYULÁNÉ (sz.: Jasznik Ilona)
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Június 23-24-én ke -
rült sor az ötödik érett-
ségi vizsgára a város-
ban. A Báthori István
Közép iskola és Szak -
közép iskola huszon-
három tanulója vizsgá-
zott sikeresen, közü-
lük többen felnőttként
ültek az iskolapadba.

A vizsgabizottság di -
csé retben részesítette  Ki -
rály Zsa nettet magyar
nyelv és irodalom feleleté-
ért és Kocsár diné Szalai
Edinát magyar nyelv és
irodalom valamint föld-
rajz feleletéért.

A 2007-2008-as tanévet
szép eredményekkel zár-
ták a tanulók. Dicséretet
kaptak még jó tanulmá-
nyi eredményük alapján:
Nagy Józsefné, Kocsár -
diné Szalai Anita, Po lyán -
ka Györgyné, Náná siné
Burzán Judit, Tóth Im re,
Ratkai Istvánné, Hamza
Zoltán Béláné, Volosi -
novsz ki Mihályné és Ba -
logh Sán dorné.

A végzős diákoknak to -
vább tanulási lehetőséget
is kínál az iskola. Meg -
felelő számú jelentkezés
esetén  logisztikai ügyin-
téző (két éves) szakképzés
indul szeptemberben.

Érdeklődni le het Elekné
Fark Katalin  igazgatóhe-
lyettesnél.

12. A osztály

Blascsák Gyuláné 
(Lippai Gabriella)

Boruzs Terézia
Dorogi Enikő
Gordán Tímea
Görög Ferencné 

(Németi Mária)
Guba Szilvia
Kacsó Kitti
Kállai Anita
Király Zsanett
Kocsárdiné 

Szalai Edina
Kozáp István
Kubiczki Edit
Nagy Katalin
Polyánka Amália
Rácz Ágnes
Riczu Ferenc
Somogyi Zsuzsa
Tarr Imre
Tóth Anita
Tóth Mónika
Török Ágnes
Vámosné 

Kállai Erzsébet
Zilahi Anita  

Ötödik érettségi

Játszottak, kirándultak, szórakoztak (Fotó: Sz. V. É.)

Tanárok és diákok: közös emlék
(Fotó: Magánarchívum)

Még utoljára végigjárták az iskolát
(Fotó: Sz. V. É.)
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Negyedszer az Érmellék Expón

Ismét megpihentek a településen a Simonyi Emlék -
futók, akik Nagyváradtól – Debrecenig futva tették
meg a közel száz km-es távot Simonyi Óbester emléké-
re. A város szélétől helyi gyerekek és Rácz Ildikó képvi-
selő is együtt futott a sportolókkal, majd a művelődési
ház előtt – a képviselő testület nevében - szalagot kötött
a vándorbotra, amelyet a futók végig magukkal vittek.
Szerény vendéglátás, s  közös fotózás után folytatták
útjukat a megyeszékhely felé.

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenõ hírlapja. Felelõs szerkesztõ: Erdei Sándor, munkatárs: Szabóné Vrancsik Éva. A szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház, 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. Telefon: 591-039. 
Kiadja: Vámospércs Város Polgármesteri Hivatala 4287 Vámospércs, Béke u. 1. sz. Telefon: 591-500. Lapalapító: Vámospércs Város Önkormányzat – Nyilvántartásba vétel száma: B/PHF/671/HA/91

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

A Múlt és Jövő Egyesület
negyedik alkalommal vett
részt az Érmellék Expón,
amely három alkalommal
Létavértesen egy alkalom-
mal pedig a romániai
Érsemjénen került megren-
dezésre.

A részvétel célja, települé-
sünk hagyományainak, érté-
keinek bemutatása, vala-
mint az emberi kapcsolatok
kiszélesítése, találkozás más
civil szervezetek és települé-
sek képviselőivel.

A kiállítás anyagát a nyug-
díjas és kézimunka klub, a
„Tűzvirágok” gyermek kéz-
műves szakkör, a Női Al -
kotótábor és az egyesület
tagjai készítették. A szépen
berendezett stand látogatói
a tárgyakban való gyönyör-
ködés mellett lapozgatták a
helyi újságot, a Vámospércs
története cimű könyvet és
kóstolhatták a finom étkeket
is, amelyet a Kerek–Perec
kft. pékségében készítettek.

Ballagó hatévesek. Jelképesen egy hatos szám alatt léptek át az iskolás korba az óvodától búcsúzó kisgyere-
kek. Ötvennégy „végzős” óvodás, szép műsorral kedveskedett a nagyszámú közönségnek

Parlagfűért virágot

Az ÁNTSZ Balmazújvá -
rosi, Derecske-Létavér te si,
Hajdúhadházi Kistér ségi In -
tézete „Parlagfűért virágot
„akciót hirdetett, amelyhez a
Múlt és Jövő Egyesület is
csatlakozott.

A programot július 5-én
tartották, amelynek egyik
része a parlagfű gyűjtés,
másik része pedig a parlag-
fűirtás volt.  Béke u. 3. sz.
alatti gyűjtőhelynél azokat
várták, akik a felhívásra

maguk vé gezték a parlagfű
irtást. 

A leadott gyomnövényért
virá got kaptak cserében,
valamint, zsákot, kesztyűt
és védőitalt is osztottak az
egyesületi tagok. 

A  parlagfű-mentesítést a
roma telep környékén, a
kerékpárút mentén, a lovas
pálya környékén, és a műve-
lődési ház mögötti területen
végezték az egyesület tagjai
és önkéntes segítők.

Romanap a sportpályán

Műsorral zárták az évet az óvodai mazsorettesek. A szü-
lők, nagyszülők, óvó nénik örömére és gyönyörűségére
felnőtt és fegyelmezettséggel forgatták a pálcát, karikát,
labdát. Persze az sem volt baj, ha olykor – olykor kicsú-
szott a kicsi kézből az „eszköz”. Galluszné Lada Noémi
nagy szeretettel foglalkozik a gyerekekkel, amely elen-
gedhetetlen ahhoz, hogy már pici korban megszeressék
a mozgást, a sportot. A bemutató végén mindenki névre
szóló tanúsítványt, s ajándékot kapott a szeptember óta
végzett kitartó munkáért. 

Ötödik alkalommal szer-
vezte meg a Múlt és Jövő
Egyesület a művésznők tábo-
rát, amelyhez az önkormány-
zat a tájházat rendelkezésre
bocsátotta, valamint anyagi-
lag is támogatott. A női alkotó-
tábor egyedülálló országos
szinten is, hisz a jelenlévő

alkotók a civil foglalkozásukat
tekintve olykor messze állnak
a művészettől. Tanárok, orvo-
sok, hivatali dolgozók, akik
szabadidejükben hosszú évek
óta pihenésképpen a festővá-
szon elé ülnek, vagy fényképe-
zőgéppel a kezükben megis-
mételhetetlen pillanatokat
örökítenek meg. A táborban
lehetőség kínálkozik arra is,
hogy a saját kiforrott techni-
kán kívül, más művészeti
ággal is megismerkedjenek.
Lelkesen ké szítették a tűzzo-
mánc-képeket, amelynek for-
télyaiba Elekné Laczkó Judit
tanárnő avatta be az alkotókat,
de egymástól is sokat tanultak
az alkotók, akik két–két alko-
tást hagytak a kurzus végén a
városban, amely gazdagítja a

képzőművészeti gyűjtemé-
nyünket. A munka mellett
kikapcsolódást is jelentett a
részvétel. Kellemes órákat töl-
töttek el Ménes Andrea pol-
gármesterrel közösen a
Szentanna-pusztán, ahová
Sándor Józsefné és családja
invitálta a vendégeket. Meg -

látogatták a Farkasvölgyet,
ahol a ritkaságszámba menő
üveghordók nagy tetszést arat-
tak. Az alkotók ellátásába az
egyesületi tagok is bekapcso-
lódtak. Egy-egy vacsora, tálca
sütemény, manikűr, koz meti-
ka mind–mind azt szolgálták,
hogy kellemes napokat töltse-
nek el a vendégek települé-
sünkön, s ki pihenten, szelle-
mileg, lelkileg feltöltődve tér-
jenek haza. Vigyék jó hírünket
az ország más tájaira, s a hatá-
ron kívülre is.  

Művésznők tábora a tájházban

Vendégek és vendéglátók a Sándor-tanyán

Megérte gyűjteni a parlagfüvet

A várost is képviselték

Hagyományos roma napot
szervezett a  cigány ki sebbsé-
gi önkormányzat a sportpá-
lyán. 

A nagyszabású rendez-
vényt a helyi önkormányzat
és a Hajdú-Bihar megyei Ci -
gány Kisebbségi Önkor -
mányzat anyagilag is támo-
gatta. A program kezdetén Dr.
Suba László alpolgármester

mondott köszöntő beszédet,
majd Kozáp Tíbor CÖK
elnök közös ebédre invitálta
a szép számú közönséget.
Gyermekprogramok, amatőr
csoportok műsora, s zenés est
szolgálta a roma lakosság szó-
rakozását. A programra a
szomszédos és a kistérséghez
tartozó településekről is
érkeztek vendégek. 

Bohóc is szórakoztatta a gyerekeket

A résztvevők névsora: 
H. CSONGRÁDY MÁRTA, BOR-
NEM ISSZA-VASS KATÓ, HORVÁTH
KATALIN, Dr. LUDMILLA  LAKOMA
KRAUSOVA, R. TÖRÖK MÁRIA,
LÁNG ESZTER, SÁLI RÓZA,VÁGÓ
MAGDA



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a0068006100740020006c00e9007400720065002000610020006a006f006200620020006e0079006f006d00740061007400e1007300690020006d0069006e0151007300e90067002000e9007200640065006b00e900620065006e0020006d00610067006100730061006200620020006b00e9007000660065006c0062006f006e007400e1007300fa002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e00200041002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061002000520065006100640065007200200035002e0030002c00200069006c006c00650074007600650020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


