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Az elmúlt évben, de
egyelőre még az ideiben
is, igencsak kijutott ne -
künk országszerte a szo-
katlan és embert próbáló
időjárásból. Termé sze te -
sen akadnak más térsé-
gek, városok, amelyek
ös szehasonlíthatatlanul
többet küzdenek a fenn-
maradásért, de a váro-
sunkban fenntartott első
fokú belvízvédelmi ké -
szültség is azt jelzi, hogy
van mitől tartanunk. 

Osváth Zoltán, a helyi,
önkéntes köztestületi tűzol-
tó-parancsnok kérdésünkre

válaszolva elmondta, hogy
gyakorlatilag már hetek óta
folyamatosan viaskodnak a
belvízzel, és szerencse a sze-
rencsétlenségben, hogy csu-
pán két lakóingatlan dőlt
össze. Ezek közül az egyik
lakatlan volt, a másikban
pedig – ami egy önálló nyári
konyha volt –, a lakók saját
maguk meg tudták oldani a
lakhatásukat. A szivattyúzás
folyamatosan zajlik két szi-
vattyúval, és eddig ezek mű -
ködtetése elegendőnek bi -
zonyult a nagyobb veszélyek
elhárításában. Azt is meg-
tudtuk, hogy bár valóban, a
sok csapadék nem kedvezett

a földeknek, a problémát tér-
ségünkben fokozza, illetve
kevesebb csapadék esetén is
előidézi a város és a környék
földrajzi fekvése. A terület
ugyanis a Létai-ér vízgyűj-
tőjébe tartozik, amely na -
gyobb mennyiségű eső ese-
tén képtelen elvezetni a sok
csapadékot és elkezdi szétte-
ríteni a földeken. Ezért volt
2002-ben és 2006-ban is
rendkívül nehéz helyzet és
úgy tűnik, négy, ötévenként
számítani lehet ilyesmire.
Természe tesen azért, mert
még nem tettünk említést a
mezőgazdasági területeken
tapasztalható kárról, az nem

azt jelenti, hogy ott ne lenne
gond. Nagyon is nagy a prob-
léma, mivel az a tény, hogy a
városban is ingatlanokat ve -
szélyeztet a belvíz azt is je -
lenti, hogy a mezőgazdasági
mű velés alá vont földek már
jóval korábban telítődtek
csapadékkal, nem képesek
már magukba szívni azt, és
tovább nyomják a lakott
terület, azaz a város felé. Már
tavaly is sok helyen a föld-
ben maradt a kukorica és a
torma, mert a vízzel borított

területekre nem lehetett
rámenni és elvégezni a beta-
karítást. Ha ez így folytató-
dik tovább, akkor bizony
szembe kell nézni azzal,
hogy a sok gazdálkodó em -
bert és családot az idén is
komoly veszteség érheti. 

Osváth Zoltán szerint a
védekezés a városban szer-
vezetten zajlik és elsősorban
két kritikus területet kell vé -
deni. Az egyik a belváros,
gyakorlatilag a piac térsége,
a másik pedig a Temető utca

mögötti rész, amely adottsá-
gainál fogva lényegében egy
dombokkal körülhatárolt
katlan, ahol eddig hat telket,
illetve a rajtuk lévő épülete-
ket fenyegette a víz. Naponta
négy tűzoltó végzi a szivaty-
tyúzást és az egyéb védeke-
zési feladatokat, és ilyenkor a
többi kolléga pihen, majd
másnap a nyolc fős csapat
másik fele veszi át a munkát.
Ha szükséges lenne, akkor
Nyír adonyból tovább há -
rom embert tudnának még
erősítésként hívni, de erre
eddig nem került sor. A
védekezést nagyban segíti,
hogy a rég-óta meglévő és
egyebek között a Vámos Te -
lepülések Szövetsége révén
ápolt jó kapcsolat miatt, a
Vám és Pénzügyőrség 200
liter benzint biztosított vá -
rosunknak, amivel gyakorla-
tilag hetekig lehet működ-
tetni a szivattyúkat. Az is na -
gyon kellett, hogy az önkor-
mányzat közbenjárására a
katasztrófavédelemtől tíz-
ezer da rab homokzsákot
kapjunk, mert ezeket meg-
töltve lehet csak valódi gátat
szabni a víznek. A belevaló
homokot az önkormányzat
biztosította, és a cikk meg-
írásáig 400 darabot kellett a
készletből felhasználni.

Lesz-e újra régészeti ásatás Vámospércsen…?
Az utóbbi hetekben

olyan ,,híresztelések” kap-
tak szárnyra a városban,
hogy a Vámospércsi Kis -
térségi Járóbeteg-szakel-
látó Központ beruházása
esetleg elmaradhat, mert
a régészek találtak vala-
mit…

Mint egyetlen ilyen fogla-
kozású helyi lakos, és mint a
munka elvégzésére kötele-
zett Hajdú-Bihar Megyei Mú-
zeumok Igazgatósága Régé-
szeti Tárának vezetője, az
alábbi tényekről tájékoztat-
hatom a lakosságot.

Az Önkormányzat által
megrendelt és 2009. már-

cius 2-án kelt, általunk készí-
tett régészeti szempontú
örökségvédelmi hatástanul-
mányban megvizsgáltuk az
egész, Marinkaként ismert
területet. Összesen 3 lelőhe-
lyet találtunk, melyből az
egyik – a ,,Lapos”-ként elne-
vezett – a Létai-ér bal partjá-
ra, a Szakellátó Központ ter-
vezett helyére esett. Az ún.
I. katonai felmérés (II. József
uralkodása idején felvett)
térképlapjának részletén jól
látható, hogy az érintett terü-
letet a 18. század végén víz-
járta, mocsaras terület övez-
te, a későbbiekben, a 19-20.
században legelőként hasz-
nálták.

A hatástanulmány készíté-
se közben végzett terepbejá-
rás során csak kevés leletet
találtunk a helyszínen (azt is
vakondtúrásokban), mivel a
területet teljes egészében
gyep borította. Az így azono-
sított késő középkornak
/kora újkorinak meghatáro-
zott lelőhelynek a fedettség
miatt sem a tényleges, pon-
tos kiterjedését, sem intenzi-
tását nem tudtuk megállapí-
tani. Ilyen esetben elsődle-
ges célunk a beruházás más
helyszínre való áthelyezteté-
se, hogy a lelőhely ne káro-
sodhasson és csak – ha ez
valamilyen okból nem meg-
oldható – ezután kerülhet
szóba a régészeti feltárás azo-
kon a részeken, amelyeket az
építkezés elpusztítana, vagy
tartósan elfedne. Mindezek
alapján a szakhatóság, a Kul-
turális Örökségvédelmi Hi-
vatal (KÖH) Észak-alföldi
Irodája próbafeltárást írt elő
a beruházás helyszínén. A
2010. december 3-án elvég-
zett próbafeltárás alkalmá-
val húzott ún. szondákban
kerek gödrök és árkok nyo-
mai rajzolódtak ki. Sajnos az
így megfigyelt jelenségeket
azonnal elöntötte a 10-20
cm-es magasan feljövő talaj-
víz, így korukat a tényleges
kibontásuk előtt nem tudjuk
megállapítani. Tekintettel
arra, hogy a próbafeltárás
pozitív eredménnyel zárult,

a KÖH előírása alapján köte-
lező az épület alatti terület
teljes kinyitása (lehumuszo-
lása) és feltárása. Amennyi-
ben lehetőség van a kiviteli
tervek módosítására és a Szak-
ellátó Központhoz vezető
utat és annak parkolóját
nem aszfaltburkolattal látják

el, hanem ún. térköves meg-
oldással készül, akkor azok
feltárására nem lesz szük-
ség. A feltárásra – mely elő-
reláthatóan 15 csapadék-
mentes napnál több időt
nemigen vesz igénybe – leg-
hamarabb a tavasz bekö-
szöntével, a szükséges enge-

délyek beszerzését követően
kerülhet sor.

Végezetül fontosnak tar-
tom megjegyezni: régészeti
feltárás miatt beruházás
még nem maradt el Hajdú-
Bihar megyében!

Dani János

A  tulajdonos 10 perccel a falomlás előtt lépett ki 
a helyiségből

A belvíz már a lakóingatlanokat is fenyegeti (Fotók: Turkász-Simon Csaba)

A helyszín, a terepbejárás során készült felvételen

A ,,Marinka területe” az I. katonai felmérésen
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Vámospércs Város Önkormányzat képviselő-testülete 2010.

december 28-án közmeghallgatást tartott a Művelődési Ház és
Könyvtárban. Először a polgármester, Ménes Andrea értékelte
és összefoglalta a 2010. évben történteket, majd a meghívott
vendégek adtak rövid ismertetőt a saját szakterületükről,
ezután a lakosság tette fel kérdéseit a polgármester-asszony-
nak.

A képviselő-testület január 19-én tartotta az év első rendes
testületi ülését. Először Ménes Andrea polgármester tájékozta-
tót tartott a közmeghallgatás óta történt fontosabb esemé-
nyekről. Első napirendi pontban az önkormányzati kötvény
lehívásával kapcsolatban döntöttek a képviselők, majd a 2010.
évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítását fogadta
el a testület. Harmadik napirendi pontban a képviselők úgy
határoztak, hogy a Polgármesteri Hivatalban levő telefonos
alközpontot és hálózati eszközeit továbbra nem bérli a KFKI
Rendszerintegrációs Zrt.-től, hanem újat vásárol, ami évekig
nem igényel karbantartást és kezelőt, ennek érdekében felkér-
ték a polgármestert, hogy az új eszközök megvásárlására és
beépítésére kérjen több cégtől árajánlatot. Negyedik napiren-
di pontban a Polgármesteri Hivatal tulajdonában levő, koráb-
bi testületi döntés alapján eladásra került MTZ 80 Típusú, YCP-
213 forgalmi rendszámú, 1987-es gyártási évű és a ZETOR típu-
sú, YCP-212 forgalmi rendszámú, 1988-as gyártási évű trakto-
rokat, a legkedvezőbb árajánlatot tevőnek eladja 1 800 000 Ft-
ért, a vételárból az önkormányzat egy jó állapotú traktort kíván
vásárolni. Ötödik napirendi pontban a Kelet-Hajdúsági Ivó -
vízminőség-javító Önkormányzati Társulás Környezet és
Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás
KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat benyújtásával és a beruházás
finanszírozásával kapcsolatban hozott határozatot a testület.
Hatodik naprendi pontban a TÁMOP 6.1.2. egészségfejlesztési
programok tárgyában hozott több határozatot a testület, az
általános iskolában, az óvodában, a családsegítő és gyermekjó-
léti szolgálatnál és a szociális szolgáltató központban az egész-
ségfejlesztési terv elkészítésének szakmai támogatásáról, ill. a
résztvevő szakemberek felkészítésének feladatairól. A monito-
ring rendszerrel kapcsolatban a legolcsóbb árajánlatot adott
céggel köt szerződést az önkormányzat, amely összeg a pályá-
zati összegből biztosítva van. Hetedik napirendi pontban a
„Vámospércs és Nyírmártonfalva települések szennyvíz-elve-
zetése és szennyvíztisztítása” című, KEOP-7.1.2.0.-2008-0245
pályázati támogatásból megvalósuló szennyvízprojekt pénz-
ügyi tanácsadás és könyvvizsgálói feladatok ellátásával az
I.K.SZ.’98 Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft.-t bíz-
ta meg a testület, mivel ez a cég nyújtotta be a legkedvezőbb
ajánlatot. A nyolcadik napirendi pontban a Szociális Szol -
gáltató Központ Alapító Okiratának, a szakmai programjának
és szervezeti és működési szabályzatának módosítását fogadta
el a testület. Kilencedik napirendi pontban a képviselők úgy
határoztak, hogy a Vámospércs Város Önkormányzata és a
Vámospércsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti
Együttműködési Megállapodást elfogadja, és felhatalmazta a
polgármestert a dokumentum aláírására. A nyílt ülés utolsó,
tizedik napirendi pontjában a közfoglalkoztatás támogatása
tárgyában hoztak döntéseket a képviselők, támogatták a köz-
foglalkoztatási pályázatot és a dolgozók bérének önrészét az
önkormányzat költségvetésből. Ezt követően zárt ülésen foly-
tatták a képviselők a munkát, ahol két egyedi kérelem megtár-
gyalására került sor.

Ménes Andrea 
polgármester

Új szabályok a közfoglalkoztatásban
Január 1-jétől a szociá-

lis törvény módosításá-
val az aktív korú, nem
foglalkoztatott szemé-
lyek részére megállapí-
tott rendelkezésre állási
támogatást a bérpótló jut-
tatás (BPJ) váltja fel.

A bérpótló juttatás havi
összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb ösz-
 szege (2011-ben 28 500 Ft).
Az önkormányzatok önrésze
a bérpótló juttatás összegé-
nek 20%-a.

Aktív korúak ellátására jo -
gosult, akinek esetében a
munkanélküli járadék, állás-
keresési járadék folyósítási
időtartama lejárt, vagy a
kérelem benyújtását meg-
előző két évben az állami
fog lalkoztatási szervvel leg-
alább egy évig együttműkö-
dött (ápolási díj, gyes, gyet,
ideiglenes özvegyi nyugdíj
esetében három hónap).  

Az érintetteknek aktívan
közreműködniük kell a mun-
 kakeresésben. Elhelyez kedé -
sük érdekében kötelesek
együttműködni a lakóhely
szerint illetékes munkaügyi
központ kirendeltségével.
Köteles a kirendeltség által
felajánlott munkát – beleért-
ve a közfoglalkoztatást is –
elvállalni, az iskolai végzett-
ségétől és szakképzettségé-
től függetlenül. Kötelesek
elfogadni az elhelyezkedését

elősegítő képzési lehetősé-
get, vagy a munkaerő-piaci
programban való részvételt.

Az ellátásra való jogosult-
ságot évente felül kell vizs-
gálni. A folyósítás egy éve
alatt a bérpótló juttatásra
jogosult személynek leg-
alább 30 nap munkavi-
szonyt kell igazolni. A mun-
kaviszony keresőtevékeny-
séggel, egyszerűsített foglal-
koztatással, közfoglalkozta-
tással, közérdekű munka-
végzéssel teljesíthető. A fel-
tétel teljesül a munkaerőpia-
ci képzésben, vagy munka-
erőpiaci programban való
részvétellel is. 2012-ben te -
hát csak az részesül bérpótló
juttatásban, aki 2011-ben a
fentiek szerint teljesíti a fel-
tételeket. 

2011. január 1-jét köve-
tően megszűnt az önkor-
mányzatok által szervezett
közcélú–közhasznú–köz-
munka. Ezt követően a köz-
foglalkoztatás négy típusa
pályázatok útján kerül meg-
valósítására.

Önkormányzat által szer-
vezett rövid időtartamú köz-
foglalkoztatás:

– napi 4 órás foglalkozta-
tás 2-4 hónap időtartamban,
a munkabér, a minimálbér,
illetve szakmunka esetén a
garantált bérminimum fele,
és csak bérpótló juttatásban
részesülőket lehet fog lal koz-
tatni. A támogatás a munka-

bér és járulékok összegének
95%-a.

Önkormányzat által szer-
vezett hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás:

– napi 6-8 órás, 2-12 hóna-
pos időtartamban a munka-
bér, a minimálbér, illetve
garantált bérminimum idő-
arányos része. Elsősorban
bérpótló juttatásra jogosult,
és minden álláskeresőként
nyilvántartott személy fog-
lalkoztatható. A támogatás a
munkabér és járulékok ösz-
 szegének 70-100%-a.

Országos közfoglalkozta-
tási programok

– a foglalkoztatás legfel-
jebb 12 hónap időtartam-
ban és teljes munkaidőben
történhet. A munkabér min-
den programban külön ke -
rül meghatározásra. Ebben a
közfoglalkoztatásban min-
den álláskereső foglalkoztat-
ható. A támogatás mértéke
100 %.

Vállalkozók, akik bővítik a
foglalkoztatottak létszámát
és bérpótló juttatásban jogo-
sult személyeket kívánnak
foglalkoztatni.

A fenti közfoglalkoztatási
lehetőségeket figyelembe
véve, a Vámospércsi Önkor -
mányzat a rövid időtartamú
közfoglalkoztatásra pályáza-
tot nyújtott be. A Munkaügyi
Központ támogatta a pályá-
zatot, és 2011.évre 212 város-
lakó részére biztosítja a köz-

foglalkoztatást. 2011. január
10. napjáig 86 ember kezdte
meg közfoglalkoztatását az
önkormányzatnál és intéz-
ményeinél. Az év folyamán
még két alkalommal lehet
pályázni rövid időtartamú
közfoglalkoztatásra.

A hosszú távú közfoglal-
koztatásra tárgyévben két
alkalommal lehet pályázni,
mely lehetőséggel szintén
élni kíván a városi önkor-
mányzat. Ennek megvalósí-
tására a Munkaügyi Köz -
pont 21 fő részére biztosítja a
támogatás összegét.

Vámospércs Városi Ön -
kormányzat fontosnak tartja
a közfoglalkoztatást, figye-
lembe véve a támogatás mér-
tékét és azt is, hogy ha rövid
időre is, de a munkanélküli
emberek ezátal visszakerül-
nek a munka világába. Az
önkormányzat kiemelt célja
hogy, minél több munkanél-
külit tudjon foglalkoztatni,
ezáltal a foglalkoztatott szo-
ciális ellátás helyett munka-
bérben részesüljön. 

Mivel a munkaerőpiacon
nincs minden támogatásban
részesülőnek lehetősége el -
helyezkedni, ezért minden-
kinek, akinek nem sikerül
munkát szereznie, alapvető
érdeke, hogy részt vegyen a
közfoglalkoztatásban.

Bertalan Lászlóné 
szociális főmunkatárs

Felhívás!
A Vámospércsi Hagyo -

mányőrző Néptánc Csoport
férfi tagjai részére 45-ös és
46-os méretű férfi bőrcsiz-
mákat keresünk. Kérjük ked-
ves olvasóinkat, ha valaki
tudja segíteni vele a csopor-
tot, jelezze a könyvtárban.

Elszármazottak
találkozója

A július 2-án megrende-
zésre kerülő városnapra ha -
zavárjuk azokat, akik váro-
sunkból elkerültek. Kérjük
olvasóinkat, hogy segítse-
nek az információ illetve
adatgyűjtésben. Jelezzék az
elszármazott rokonaik, is me-
 rőseik elérhetőségét a könyv-
 tárban személyesen, telefon-
szám 559-038, e-mail: koz-
ma.erzsebet@gmail.com

Felhívás
Hobbialkotók kiállítását

tervezzük május elejére.
Ezért jelzünk azok számára,
akik kedvet éreznek a bemu-
tatkozáshoz, hogy tudásu -
kat, kreativitásukat mások
számára is ismertté tegyék.
Várjuk jelzésüket a fafara-
gók nak, vesszőfonóknak,
gobelin-készítőknek, csipke-
verőknek, hímzőknek, gyöngy-
 fűzőknek, stb. Jelentkezni a
könyvtárban lehet.

Borverseny az idén is
20. éve rendezzük meg a

borversenyt a művelődési

házban. Fontosnak tartjuk a
hagyományok ápolását, ép-
pen ezért szólítjuk meg a
boros gazdákat. Azok a bor-
termelők, akik megtisztelik
boraikkal és személyiségük-
kel a rendezvényt egy kelle-
mes társasági esemény része-
sei lehetnek.

Időpont: 2011. 2. 26. (szom -
bat) 15 óra.

Kérjük, részvételi szándé-
kát előzetesen jelezze az
591-038 telefonszámon feb-
ruár 21-én 18 óráig.

A vörös- és fehér borokat a
bírálat napján várjuk 9-13
óráig a rendezvény helyszí-
nén címke nélküli, fehér, egy
literes üvegekben. Minden
érdeklődőt szeretettel vá -
runk a rendezvényre.

Tanfolyam indul
A Művelődési Ház és

Könyvtár tanfolyamot indít
„Bevezetés a számítástechni-
kai ismeretek világába” cím-
mel, melyre várjuk azoknak
a felnőtteknek a jelentkezé-
sét, akik szeretnék megta-
nulni a számítógép kezelését
illetve az internetezést.

A tanfolyam ingyenes.
A tanfolyam ideje: 20 óra.
Jelentkezni lehet: február

20-ig személyesen vagy tele-
fonon az 52/591-038-as tele-
fonszámon Nyakas Gábor-
nénál

Diósné Kozma Erzsébet
intézményvezető

2-án, Nyíradonyban egy a
Hajdú Volán Zrt. tulajdoná-
ban lévő csuklós busz, kanya-
rodás közben a jeges útról a
vízelvezető árokba csúszott,
onnan önerejéből nem tu -
dott szabadulni. A bu szon
nem tartózkodott utas, v i -
szont helyzetéből adódóan
forgalmi akadályt ké pezett. A
nyíradonyi egység beavatko-
zott vontató kötéllel.

4-én, a 471-es főúton Nyír -
adony-Aradványpuszta bel-
területén egy DAF típusú
nyerges vontató rakománya,
mely 700 db raklap volt,
kigyulladt. A vontatóval le
tudott kapcsolódni a pótko-
csiról, de a tűzben elégett a
700 db raklap, és a vontat-
mány ponyvája. Az eset so -
rán személyi sérülés nem tör-
tént, kárérték a raklap tulaj-
donosa elmondása alapján
1,5 mFt, a tehergépjármű
tulajdonos elmondása alap-
ján a becsült kár kb. 30 000
euro. A tűzoltás ideje alatt
teljes útzár volt az adott
útszakaszon.

13-án, Aradványpuszta és
Tamásipuszta között, a nyílt
vasúti pályán, ismeretlen
középkorú férfit, a menet-
rend szerint Mátészalkáról
Debrecenbe közlekedő sze-
mélyvonat halálra gázolta.
Az egység a rendőrség kéré-
sére vonult a helyszínre, ahol
a terület megvilágításával
segítette a helyszínelést. A
helyszínelés idejére a vasúti
forgalom szünetelt, vala-
mint a közúti forgalom fél-
pályán haladt.

14-én Vámospércsen, egy
családi ház utcafronti hom-
lokzati fala, valamint az épü-
let hátsó falának kb. 3 m-es
szakasza ismeretlen okból
kidőlt, valamint a tetőszerke-
zet 1/3-a lecsúszott. A kidőlt
fal megrongálta a kerítést,
valamint a gáz bekötési he -
lyet, e miatt gázszivárgás volt
észlelhető, amit a TIGÁZ
szakemberei elhárítottak, az

épületet pedig az E-on szak-
emberei leválasztották a há -
lózatról. 

Az egység a gázszivárgás
elhárításában vett részt, víz -
sugárral a környezetet bizto-
sította, kéziszerszámokkal
segített a gáz elzárásában. Az
egység a szivárgás elhárítása
után a területet a tulajdonos-
nak átadta, személyi sérülés
nem történt.

14-én, a 471 sz. főúton, a
25-ös km szelvénynél egy
Scania típusú tehergépjár-
mű az árokba csúszott, fél-
pályán forgalmi akadályt
képezett. Az egység vontató
kötél segítségével a gépjár-
művet az úttestre visszavon-
tatta. Személyi sérülés nem
történt, kár nem keletkezett.

17-én, Nyíradonyban égett
egy fa szerkezetű palafedé-
sű, kb. 60 nm-es hodály, tel-
jes terjedelmében. Az egysé-
gek öt db vízsugárral és kézi-
szerszámokkal avatkoztak
be. A helyiségben tároltak
kb. 400 mázsa csöves kuko-
ricát, 2000 m2 parkettát, szé-
nát, szalmát, szemes ter-
ményt, kisgépeket, fólia
vázat, takaró fóliát, műanyag
ládákat, kerti szerszámokat,
boros hordókat. A kukori-
cán kívül minden megégett.
A tulajdonos a tűzoltók kiér-
kezése előtt megsérült, a

háziorvos a sebeit ellátta, a
mentő nem szállította kór-
házba. Kárér ték kb. 3 millió
Ft, keletkezési ok ismeretlen.

19-én, Vámospércsen egy
családi ház konyhájában a
tűzhelyen az olaj meggyul-
ladt, a tűz átterjedt a párael-
szívón át az álmennyezetre,
bútorzatra, használati tár-
gyakra. A lánggal való égést
az ott lakók az egység kiér-
kezésére megszüntették, az
egység utómunkálatokra,
szellőztetésre, valamint a fö -
démszerkezet átvizsgálására
avatkozott be kéziszerszá-
mokkal, valamint a tetőhéja-
zat megbontására szellőzte-
tés céljából. Az eset során
személyi sérülés nem tör-
tént, kárérték a tulajdo-
nos elmondása alapján, kb.
800 000 Ft.

21-én, Nyíradonyban, egy
családi ház kéményében a
korom égett és a huzat, a
szikrát a szomszédos laká-
sokra hordta. Az egység
négy kéménykotróval avat-
kozott be. Személyi sérülés
nem történt, kár nem kelet-
kezett. A tulajdonost figyel-
meztetve lett, hogy fokozot-
tan ügyeljen a kémény kar-
bantartottságára.

Kovács Sándor 
egységparancsnok
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Tűzoltás Nyíradonyban



Mesemondó verseny

Január 21-én mesemondó versenyt rendeztünk a
dombi iskolában az alsós Diák Önkormányzat-vezető,
Tarr Anita szervezésében. A kétórás versenyen huszon-
három tanuló vett részt. Dicséret illet minden gyereket,
akik időt szántak a mesetanulásra, hiszen önmagukat
és a hallgatókat is építették ezáltal. Köszönjük a szülők,
nevelők áldozatos munkáját is. A zsűriben négy neve-
lő és egy szülő végezte az értékelést. Több színvonalas,
hosszú mű hangzott el. A következő eredmények szü-
lettek:

Megnyíltak a Kormányablakok
Az Országgyűlés no -

vember 16-án fogadta el
azt a törvényjavaslatot,
amely szerint 2011. ja-
nuár 1-jétől a fővárosi és a
megyei közigazgatási hi -
vatalok jogutódaiként lét-
rejöttek a kormányhiva-
talok, ahová integrálódik
a területi államigazgatási
szervek egy része. Ennek
köszönhetően bővültek
az állampolgárok ügyin-
tézési lehetőségei. 

Emellett további cél az,
hogy ezek a hivatalok önálló
arculattal rendelkező ügy -
félszolgálati pontok legye-
nek. A Nemzeti Közigaz ga -
tási és Igazságügyi Miniszté -
rium a Belügyminisztérium -
mal közösen egy olyan kon-
cepción is dolgozik, amely
alapján tárgyalásokba kezde-
nek majd önkormányzati
szervezetekkel, vezetőkkel

arról, hogy mely önkormány  -
zati feladatok kerülhetnének
át a kormányablakokhoz. A
területi államigazgatási szer-
vek már működő ügyfélszol-
gálati irodái mellett a fővá-
rosban négy helyszínen, to -
vábbá a megyeszékhelyeken
és minden me gyei jogú vá -
rosban nyíltak Kormányabla -
kok, azaz a kormányhivata-
lok ügyfélszolgálati irodái.

A kormány kiemelt célja,
hogy az államigazgatás ol -
csóbbá, hatékonyabbá és ös z-
szefogottabbá váljon, illetve
egyszerűbb legyen az ügyin-
tézés az állampolgárok és a
hatóságok számára. A kor-
mányablakok megnyitásá-
nak hosszú távú célja az in -
tegrált ügyfélszolgálati iro-
dák hálózatának kiépítése,
mely az állampolgárok szá-
mára tartalomban és színvo-
nalban is hasonló szolgálta-
tást nyújt. A „régi” és az új

ügyfélszolgálati irodák kö -
zötti párhuzamosság mind-
addig fennmarad, amíg igény
van a „régi” irodákra. A kor-
mányablakok ügyfélbarát
nyitva tartással (8 és 20 óra
között) intézik az állampol-
gárok ügyeit. Az állampolgár
a kormányablakban széles-
körű tájékoztatást kap arról,
hogy egy ügy mikor, hogyan
és melyik hatóságnál intéz-
hető, illetve felvilágosítást
kap azzal kapcsolatban, hogy
az adott ügyben milyen ké -
relmet, formanyomtatványt
szükséges beadni. Továbbá
az ügyfélszolgálat segít a
szükséges formanyomtatvá-
nyok kitöltésében, és a csato-
landó dokumentumok el -
len őrzésében is.

Az induláskor intézhető 29
ügykör száma bővülni fog.
2013 végére a kormány ter-
veinek megfelelően létrejön
az egyablakos ügyintézés. Az

egyablakos, járási szinten is
megjelenő ügyintézési lehető-
ség a kormány 2013 végéig
teljesítendő célja. Az egyabla-
kos ügyintézés által a polgá-
rok egy helyen, a Kormány -
ablaknál intézhetik legtöbb
hatósági ügyüket, ahelyett
hogy hivatalok so kaságát ke -
resnék fel. 

Me gyénkben az új kormány-
hivatal vezetője a korábbi me -
gyei közgyűlési elnök, Rácz
Róbert lett. A megüresedő
elnöki székbe ezért új elnököt
kellett választani a közgyűlés
január 21-i ülésén. A testület
Bodó Sán dornak, a korábbi
sárrétudvari polgármester-
nek szavazott bizalmat.

A kormányablak helyszí-
ne Hajdú-Bihar Megyében:

4026 Debrecen, Darabos
u. 9-11. B épület.

További információk a
Kormányzati Portálon olvas-
hatók.

Fő cél, a fogyasztóbarát működés
Ahogy korábbi szá-

munkban már beszámol-
tunk róla, mostantól új
vízmű cég üzemelteti a
víz–közmű-ellátást Vá -
mospércsen. A vegyes –
magán és önkormányzati
– tulajdonú Hydro Vp
Kft.-től a teljes egészében
önkormányzati tulajdo-
nú Vámosvíz Kft. vette át
a szolgáltatási feladato-
kat. Ez a változás néhány
apróbb változást hoz
majd a mindennapjaink -
ban, amelyekről Sári Gyu -
lát, a kft. ügyvezetőjét
kérdeztük.

Sári úr elmondta, hogy az
újfajta tulajdonosi szerkezet
sokkal alkalmasabb arra,
hogy a már elindított két
nagy projekt előírásaihoz,
valamint az európai uniós
támogatási rendszerhez iga-
zodjon. E kettő, az ivóvíz-
minőségjavító program, a
másik pedig a szennyvízhá-
lózat kiépítésének a prog-
ramja. A beruházási folya-
mat mindkét esetben gyors
és határozott döntéshozatali
mechanizmust követel meg

a közművállalattól, ezt pedig
ebben a tiszta tulajdonosi
összetételben sokkal köny-
nyebb biztosítani. Nem is
beszélve arról, hogy a beru-
házásokból eredő haszon-
ból ezáltal a város valameny-
nyi lakója egyformán része-
sedik majd, és nem jelent az
esetleges magántulajdono-
sok számára nagyobb profi-
tot a város közös és sikeres
erőfeszítése. 

A jelenlegi helyzetben a
mindennapok egyik lénye-
ges változása, hogy az új cég
nem jogutódja a korábbi-
nak, ami azt jelenti, hogy a
régiek helyett, egy újfajta
szolgáltatói szerződést kell
kötni a fogyasztókkal. Ez
egyébként csupán egy for-

mai követelmény, amelyet
teljesíteni kell, de a szerző-
dés lényege tartalmában
nem változik. Mire a cik-
künk nyomtatásban is meg-
jelenik, jó eséllyel már min-
den városlakó megkapja az
erről szóló írásos értesítést,
illetve az új szerződést. A
másik változás, hogy új hely-
re költözött az ügyfélszolgá-
lati iroda. Mostantól a volt
iskolaépületben, azaz a Béke
út 3. szám alatt, az első eme-
leten találják meg az irodát,
ahol teljes munkaidőben tar-
tanak nyitva és fogadják az
ügyfeleket. A telefonos hiba-
bejelentés azonban a régi
számon működik tovább,
vagyis a 06-52/210-002-es
számot kell továbbra is tár-
csáznia annak, akinek ilyen
jellegű gondja van. A Vá -
mosvíz Kft. dolgozói azon-
ban nem csak munkaidő-
ben állnak a lakosság ren-
delkezésére, hanem ügyfél-
szolgálati időn túl is.
Ilyenkor, a 06-20/269-1450
számot kell hívni. Ha valaki
mégis az előző vonalas szá-
mot hívná, akkor is sikerrel
fog járni, ugyanis ez ilyen-
kor át van irányítva az ügye-
leti telefonra.

Az új céghez valamennyi,
fizikai állományban lévő
dolgozót átvették, az ügyfél-
szolgálati irodát pedig Illés -
né Nagy Erzsébet vezeti. Van

viszont két új díjbeszedő,
tehát nem kell meglepődni,
ha új arcok jelennek meg
ezentúl a kapuban. Egyikük
Kovácsné Kelemen Györgyi,
másikuk pedig Turkász-Si -
mon Csaba. 

Az ügyvezető arról is
beszélt, hogy szerettek volna
könnyíteni a háztartások
vízdíjbefizetésén valamilyen
módon, már csak azért is,
mert január 1-jétől egy
korábban elfogadott, még a
Hydro Vp-s időkből szárma-
zó döntés alapján egy sze-
rény, az inflációval arányos
5%-os áremelést kellett vég-
rehajtaniuk. Ezek alapján
úgy döntöttek, hogy mostan-
tól nem kéthavonta, ha nem
minden hónapban szedik a
díjat, remélve, hogy így talán
könnyebb lesz a fo gyasztók
számára ezt kifizetni, mintha
kéthavonta egy dupla akkora
összeget kellene elvonni a
havi fizetésekből. Nem tit-
koltan azt remélik, hogy így
kezelhető mértékű lesz a cég
kintlévősége is a későbbiek-
ben. Óraleol vasás háromha-
vonta lesz, és természetesen
a ténylegesen leolvasott érté-
kek alapján levonják majd a
díjátalányból az esetleges
megtakarításokat. 

Sári Gyula nagyon fontos-
nak tartotta hangsúlyozni,
hogy az új felállásban min-
dent megtesznek annak érde-
kében, hogy a városlakók azt
érezzék, hogy a vízszolgálta-
tást egy fogyasztóbarát ön -
kormányzati cég végzi,
amely minden itt élő észrevé-
telét igyekszik figyelembe
venni, az esetleges hibákat
pedig legjobb tudá-suk sze-
rint azonnal igyekeznek kija-
vítani. Bizalmat kérnek tehát,
amelyre igyekeznek a későb-
biekben rászolgálni.

A Vámosvíz Kft. csapata

A  mesemondó verseny helyezettjei

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok
Az országban egyedül -

álló teljesítményt nyúj-
tott a Vámospércsi Ön -
kor mányzat, amikor in -
tézményeivel közösen
olyan programot állított
össze az egészségre neve-
lő európai uniós pályá-
zatra, amellyel összesen
50 millió forintos vissza
nem térítendő támoga-
tást sikerült elnyernie. 

Erre a nagyszerű ered-
ményre mások is felfigyel-
tek, és többek között ennek
köszönhető, hogy a program
megvalósításába, illetve egy

ezzel kapcsolatos kutatásba
az Országos Egészség fej lesz -
 tési Intézet is bekapcsolódik.

A pályázat célja az egészsé-
get szolgáló egyéni magatar-
tásminták és közösségi érté-
kek elterjedésének ösztönzé-
se, az egészségfejlesztés szín-
terein megvalósuló közössé-
gi programok elterjesztése,
az életminőség javítása. 

A konstrukció fő feladata
– a Népegészségügyi Prog -
ram, illetve Társadalmi Meg -
újulás Operatív Program
célkitűzéseivel összhangban
– a szív-érrendszeri, dagana-
tos megbetegedések csökke-

nésének a támogatása, a
korai és elkerülhető halálo-
zás életmódi tényezőinek
javítása. Az egyének egészsé-
gük iránti felelősségének –
az öngondoskodás képessé-
gének –, a helyi közösségek
és a társas támogatások erő-
sítése, az egészséges életvi-
telhez szükséges tudás és
készségek el sa játításának a
hatékony tá mogatása, a la kos  -
ság életminőségének javítá-
sa, az egészségben eltöltött
életévek számának növelése,
a megalapozott (egészség)
tervekre épülő egészséget tá -
mogató döntéshozatali gya-

 korlat arányának emelkedé-
se. Nem utolsó sorban a
pályázat kiírói a programok
elsődleges hatásán túl, sze-
retnék ezen keresztül javíta-
ni a közösségi aktivitást, a
partnerségi együttműkö-
dést, a helyi kö zösség össze-
tartásának erősítését az egész-
ség, mint ér ték, és mint esz-
köz érdekében. 

A programba városunk-
ban az ön kormányzat mel-
lett részt vesz a Vámospércsi
Asz tali tenisz Sport egye sü let,
az Általános Iskola, az Óvo-
da, a Szociális Szolgál tató
Központ, a Mikrotérségi

Család segítő Központ, vala-
mint a Vámospércsi Humán -
szol gáltató Nonprofit Kft.
Nehéz lenne felsorolni, hogy
a most kezdődő program
során a bevont intézményi
közösségek hányfajta egész-
ségnevelési és megőrzési ese-
ményt szerveznek, de azt bát-
ran állíthatjuk, hogy ezek
összeállítói a hasznosság
mellett odafigyeltek arra is,
hogy valóban szórakoztató,
érdekes rendezvényekbe von-
 ják be az embereket. Lesz
jógaoktatás, hastánc, felnőt-
tek, kisbabák és asztmás
gyermekek úszásoktatása,

sportnapközi, pingpong-baj-
nokság, stresszkezelési tré-
ning, serdülő klub, főző tan-
folyam, családi életre ne-
velés, dohányzás-leszoktató
program, városi sportnap,
életmódtábor és még hosz-
szan sorolhatnánk. Termé -
sze tesen az elnyert pályázati
támogatás – amelyhez nem
kellett önerőt biztosítani –
azért is hasznos, mert a ter-
vek megvalósításához szük-
séges hasznos eszközöket is
be lehet ebből szerezni,
amely a későbbiek az adott
intézmény mindennapi szak-
mai működését se gíti majd.
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2. évfolyam:
1. Erdélyi Dániel 2. b
2. Baranyi Fanni 2. c
3. Kozma Panna 2. b

Különdíj: 
Lakatos Krisztina 2.a

3. évfolyam:
1. Zilahi Vanda 3. b
2. Boruzs Mirjam 3. b
3. Lukács Kornél 3. a
4. évfolyam:
1. Szalontai Zita 4. c
2. Tóth Panna 4. c
3. Tömöri Boglárka 4. b

Gratulálunk a győzteseknek!!!

Félévi bizonyítványok
A január hónap első fele a félévi felmérésekre való

felkészülés, a felmérések megírása, javítása, értékelése,
beszámolók készítése jegyében telt el. Ezután elkészí-
tettük a szöveges értékelést a naplóban és az ellenőrző-
ben is. Január 14-én befejeződött az idei tanév első fél-
éve. A tanulók január 21-én kapták kézhez a félévi érte-
sítőt. Minden tanuló átvette az első félév eredményeit
és megbeszéltük, hogy a második félévben miből sze-
retnének javítani. Néhány nap nem hivatalos lazítás
után újra nekigyürkőznek nebulóink, hogy megbir-
kózzanak a második félév feladataival.

Január 21-én és 22-én volt a központi írásbeli a közép-
iskolába készülő tanulók számára. Iskolánkból egy
tanuló készül hatosztályos gimnáziumba, a 8. évfo-
lyamból pedig 48 tanuló vett részt az írásbelin.

Folyamatosan zajlanak a matematika, levelezős ver-
senyek, iskolánkból 18 tanuló kapcsolódott be ezek
valamelyikébe.

Január 22-én volt a magyar kultúra napja városi ren-
dezvénye, melyen iskolánkat az énekkar képviselte.

Január hónapban zajlottak a művészeti iskola tanu-
lóinak vizsgái: 18-án tánc szakágban, 19-én zongora
szakágban.

Január 22-én volt a zongora szakág minősítése, 24-én
a képzőművészeti szakág minősítése zajlott.

Január 28-án a magyar kultúra napja alkalmából az
iskolai könyvtárban könyvtári vetélkedő volt a felső
tagozatos tanulók számára.

Papp Lászlóné igazgató helyettes Az új ügyfélszolgálati iroda épülete 
(Fotók: Turkász-Simon Csaba)
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Január 22-én, szom-
bat délután a Mű ve lő -
dési Ház és Könyv tár -
ban a Magyar Kultúra
Napját ünnepeltük. E
napról 1989 óta emléke-
zünk meg annak tiszte-
letére, hogy – a kézirat
tanúsága szerint –
Kölcsey Ferenc 1823-
ban ezen a napon tisz-
tázta le Csekén nemzeti
énekünk, a Himnusz
kéz iratát.

A rendezvényt a Him-
nusz nyitotta, melyet a
Mátyás Király Általános és
Alap fokú Művészeti Iskola
énekkaros diákjai, vala-
mint az ünnepségen részt-
vevő vendégek közösen
énekeltek. Ménes Andrea
polgármester kö szön tőjét
a zongora tanszakos gye-
rekek, Laka tos Zol tán,
Papp Vivien Regina, Tóth
Bettina Bri gitta, Nagy
István, valamint Nagy Ti -
bor bemutatója kö vette. A
felkészítő pedagógusok
Ráczné Stummer Ibolya,
Csapóczy Ágnes, Dancs
Judit voltak.

Az alkalomra az ismert
írót, Tóth Máthé Miklóst
hívtuk meg, akivel közvet-
ve 2010. május 16-án talál-
kozhatott a közönség, ek -
kor láthattuk a Református
Gyüle kezeti Teremben az
„Én Ká roli” című mono -
drámáját a Csokonai Szín -
ház előadásában, Kóti Ár -
pád alakításában, Árkosi
Árpád rendezésében.

Az alkotó, aki színész-
ként lett író, első novellája
40 évvel ezelőtt jelent meg
a Magyar Ifjúságban. Mun -
kás ságának egyik súly-
pontját a történelmi és tár-
sadalmi re gényei, elbeszé-
lései és drámái alkotják,

míg a másikat a szatírák és
humoreszkek. Kiemel ke -
dő jelentőségűek a refor-
máció korának nagyjairól
és a hazai protestantizmus
meghatározó személyisé-
geiről írt művei. 

A nívódíjak és különbö-
ző jutalmak mellett meg-
kapta Hajdú-Bihar megye
Kölcsey-díját. Szülőfaluja,
Tiszalúc, díszpolgárrá fo -
gadta. 2006. október 31-én
Károli-díjban részesült. Az
utóbbi, Okta tá si és Kul -
túrális Miniszté rium által
alapított díjat azok nak ado-
mányozzák, akik a biblikus
tanulmányokban és teoló-
giában kimagasló eredmé-
nyeket értek el.

Elmúlt év őszén két köte-
te jelent meg a „Tűz és ke -
reszt” című drámaköteté-
nek első kiadása, valamint
a „Miként a csillagok” című
kötet második kiadása.  Az
utóbbi kötetben négy tör-
ténelmi regény olvasható
Méliusz Juhász Péterről,
Károlyi Gáspárról, Szenci
Molnár Albertről, Ráday
Pálról.

A délután folyamán rész-
letek hangoztak el a „Tűz és
kereszt”, valamint a „Taps -
hoz kérem a szereplőket”
kötetből. Ady Endre versé-
nek előadásával emléke-
zett meg az előadó, a nagy
költő 1919. január 27-i halá-
lának évfordulójáról.

A programot követően
lehetőség volt az író köny-
 veinek megtekintésére és
megvásárlására, melyet sze  -
mélyre szólóan dedikált. A
mű vekkel könyvtárunk-
ban is várjuk kedves olva-
sóinkat, lehetőséget bizto-
sítunk az író köteteinek
kölcsönzé-sére.

A programot a Könyv tá -
rak a Tudós Közösségekért
az Alföldön K.A.T.K.A TÁ -
MOP-3.2.4-08/1 pályázat
tá mogatásával valósítottuk
meg.

Diósné 
Kozma Erzsébet
intézményvezető

Jó tanuló, jó sportoló

A Magyar Kultúra Napja
Alkalmából Debrecenben, a
Benedek Elek Könyvtárban
a Vámospércsi Művésztelep
kiállításának megnyitójára
került sor január 24-én, hét-
főn, 17 órától. A kiállítást
Ménes Andrea polgármester
nyitotta meg, a művésztelep

szakmai munkáját Fátyol Zol -
tán festőművész, a tábor mű -
vészeti vezetője mutatta be.
A megnyitón Ács Judit nép-
dalcsokrot énekelt. Felké szí -
tője Ráczné Stummer Ibo -
lya. A kiállítást február 18-ig
tekinthetik meg az érdeklő-
dők.

Újabb fiatal vámospér-
csi diák öregbítette váro-
sunk hírnevét tehetségé-
vel és szép eredményei-
vel. A Hajdú-Bihar Me -
gyei Önkormányzat „Jó
tanuló, jó sportoló” ki -
tüntetését vehette át ja-
nuár 31-én hétfőn, Debre -
cenben, Ménes Máté P é-
ter, a 13 éves vámospércsi
futballista. A díjjal járó
kupa egyszerre elismeré-
se az elmúlt évek kitartó

és sikeres munkájának,
másrészt pedig bíz tatás a
jövőre nézve.

Így értékelte ezt Máté
édesapja, Ménes Mihály is,
aki nagyon büszke a fiára, és
örül, hogy az a rengeteg
munka, amit a tanulás mel-
lett a sportba fektetett a gye-
rek, nem volt hiába. Külön
köszönetét fejezte ki a taná-
roknak és az edzőnek azért,
hogy hozzásegítették gyer-

mekét, hogy az álmait meg-
valósíthassa. A díj egyik kö -
vetelménye a jó tanulmányi
eredmény, amellyel nincs
gond, hiszen a fiatal focista
kitűnő tanuló, a másik pe -
dig, egy az egyesület által is
igazolt folyamatos kiemelke-
dő sportteljesítmény. Érdek -
lődésünkre a DVSC edzője,
Vadicska Zsolt elismerően
nyilatkozott, és megerősítet-
te, hogy Máté és a futball
találkozása nem csupán egy
ifjúkori botlás. A fiú valóban
tehetséges, és ezt támasztja
alá az is, hogy 2009-ben egy
olyan nemzetközi verse-
nyen értek el ötödik helye-
zést Olaszországban, ahol
világhírű csapatokkal, köz-
tük az Udinesevel, a Tori -
nóval, és a Livornóval mér-
ték össze a tudásukat. Tavaly
megnyerték a Garamvölgyi
Kupát, és bár az idén „csak” a
harmadikok lettek, a csapat-
kapitány, Máté teljesítmé-
nyét különdíjjal ismerték el
a szervezők. Amit külön
kihangsúlyozott a tréner, az a
bal védőt, vagy középpályást
játszó ifjú sportoló hozzáál-
lása, szorgalma és sport irán-
ti alázata, amely nélkül nem
lehet kiemelkedő eredmé-

nyeket elérni. Azt is elmond-
ta, hogy hosszú évek tapasz-
talatai alapján nagyon ritka
dolog, hogy az eredményes,
hivatásszerűen űzött ver-
senysport ne menjen a tanu-
lás rovására, vagy fordítva.
Főként, ha számításba vesz-
szük, hogy hetente három,
négy alkalommal van edzés
Debrecenben, és szezonban
még ehhez jönnek a hétvégi
meccsek. Máté pedig immár
öt éve, buszozva ingázik
városunk és a megyeszék-
hely között, három éve már a
szülők kísérete nélkül. Ezek
tehát azok az indokok, ame-
lyek miatt szívesen ajánlot-
ták a vámospércsi fiút a díjra.

Hogy a DVSC fiatal játéko-
sa sportkarriert fut-e be, azt
még édesapja szerint nem
lehet tudni, bár a gyerek
nagyon szeretne valamelyik
futballakadémián továbbta-
nulni. A szülők azonban
még óvatosak, szerintük 13
évesen még nem lehet ezt
eldönteni, ám a következő
egy, két év sokmindent el -
dönt ebben a kérdésben, és
ha az eredmények továbbra
is igazolják ezt az irányt,
akkor nem zárkóznak el
ettől a lehetőségtől.  

Golfoktatás a 6-14 éves
korosztály számára

A Magyar Kultúra Napja közönsége

Akcióban Ménes Máté Péter (vörösben), egy 2009-es
meccsen

Magyar Kultúra Napja 
vámospércsi alkotásokkal

A vámospércsi golfpálya
tulajdonosainak kezdettől
fogva komoly fejtörést oko-
zott, hogyan lehetne elosz-
latni ezzel a sporttal kapcso-
latban két tévhitet. Az egyik,
hogy ez csak a kiváltságos
kevesek sportága, a másik,
ami ebből következik, hogy
nagyon sokba kerül. Az
egyéb technikák mellett
most úgy döntöttek, hogy a
legfogékonyabb korosztály
számára adnak lehetőséget,
hogy ők maguk tapasztalják,
hogy ezt a nagyszerű játékot
bárki sikerrel és örömmel
játszhatja.

Nem könnyű dolog a meg-
közelítőleg 35-40 hektáros
területen játszható golfozást
a falak közé bevinni. Az ala-
pok elsajátítása azonban
kiválóan előkészíthető, játé-
kos formában megoldható. 

S ha az időjárás megenge-
di – a program szervezői sze-
rint így lesz –, gyönyörű

meleg tavasz köszönt ránk, a
gyerekeket máris viszik a
golf pályára, hogy az addig,
teremben megszerzett tudá -
sukat „élesben” csiszolgas-
sák, bontakoztassák ki.

A gyerekek a befizetett
díjért nemcsak tanfolyami
órákat kapnak, hanem gya-
korló pálya használati jogot
is. Ez azt jelenti, hogy a meg-
tartott órá(ko)n kívül is
használhatják a gyakorló
pályákat, a golf felszerelést,
labdákat a gyakorláshoz.

Ez az egyesület Junior
Programjának szerves része.
Céljuk, hogy minél több
iskoláskorú gyermekkel sze-
rettessék meg ezt a termé-
szetben űzhető, környezet-
tudatos életmódra nevelő
sportágat. Mindemellett min-
 den törekvésük arra is irá-
nyul, hogy ledöntsék a golf
sportág köré épített tévhi-
tet, hogy csak a kiváltságo-
sok játszhatják.

A kiállítás megnyitója a Benedek Elek Könyvtárban


