
A Himnusz születésnap-
ját egyre több településen 
ünneplik, hozzájuk csatla-
kozott január 21-én a legki-
sebb hajdúváros Vámospércs 
is. Az önkormányzat és a 
mûvelôdési ház bizakodva 
szervezte a megemlékezést, 
hisz a lakosság - a tapaszta-
latok alapján – szívesen vesz 
részt szinvonalas kulturális 
eseményeken. A város szel-
lemiségét is erôsítô, Magyar 
Kultúra Napi ünnepségen 
Fagyal Barna polgármester 
a vendégek köszöntésekor el-
mondta – hagyományt szeret-
nénk teremteni a Magyar Kul-
túra Napja ünneplésébôl, hisz 
ezzel Kölcsey Ferenc elôtt és a 
nemzet imádsága elôtt is tisz-
telgünk. Az ünnepség szónoka 
Juhászné Lévai Katalin a Me-
gyei Közgyûlés elnöke volt aki 
hangsúlyozta: „Január 22 –e 
1823-ig egy nap volt a többi 
365 között, ám ekkor Kölcsey 
Ferenc Szatmárcsekén papír-
ra vetette a Himnuszt. A ver-
set, amelyrôl akkor még senki 
nem sejtette, hogy a szerzôje 
nemcsak egy nemzet számá-
ra alkotott nemzeti éneket, 

hanem évszázadokra megha-
tározza a szûkebb és tágabb 
hazánkhoz kötôdô érzéseket,  
emlék-, és jövôképet”.
Megható mûsorszámok

A közgyûlés elnöke 
mûsorral kedveskedett a  

nagyszámú érdeklôdô kö-
zönségnek. Az Ady Endre 
Gimnázium dráma tagoza-
tos diákjai által bemutatott 
mûsort, a jeles ünnepre szer-
kesztette csokorba Várhal-
mi Ilona tanárnô, az iskola 
mûvészeti vezetôje. A közön-
ség könnyekig meghatódott, 
amikor Barabás Richárd 
Himnusz szavalatát Csûry 
Dániel oboán kísérte. A kü-
lönleges produkció hátbor-
zongató, katartikus élménye 
tovább fokozódott, amikor  
Erdôs Fruzsina és Szabó 
Fruzsina  csodálatos ének-
hangja megszólalt a szinpad 
stílusos dekorációi között. 
Ôket a Debreceni Egyetem 
Konzervatóriumának opera 
tanszakos hallgatói Balczó 
Péter és Kriszta Kinga kö-
vették, akik szintén énekszá-
mokkal, míg Nagy Gábor 

zongorajátékkal tették felejt-
hetetlenné a mûsort. Puskás 
László és Pósa Csenge a he-
lyi mûvelôdési ház néptánc 
csoportjának vezetôi is fel-
léptek, eltáncolt érzéseiket, 
érzelmeiket vastaps jutal-
mazta, mint ahogy a Prima 
Primissima díjas Fourtissimó 
fúvósegyüttest, akik – a négy 
Kuna testvér - mûsorát a he-
lyi szervezôk tették hozzá a 
Himnusz születésnapjának 
ünnepléséhez. A szervezôk 
örömére szolgál, hogy egy-
mást érik a gratulációk, az 
elismerés hangján szólnak a 
vélemények. Ez is igazolja, 
hogy az emberek nem csak a 
felhôtlen szórakozásra fogé-
konyak, hanem az intellek-
tuális mûsorokat is szívesen 
fogadják a településen.

Sz.Vrancsik Éva
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Bankokrácia
A rég elporladt Vörösmarty 

Mihály szerint „az ember sár-
kányfogvetemény”. Hôsünk 
viszont nem ezt gondolta, volt 
bizodalma az emberekben. Rá 
is fázott. Fogalma sincs, med-
dig issza még a levét a hiszé-
kenységének, a naivitásának. 
Történt, hogy kicserélte az 
autóját egy maszek autókeres-
kedésben, a használt helyett 
kevésbé használtat vásárolt. 
Ilyenkor a kereskedô nem írat-
ja át a leadott autót a saját ne-
vére, az új tulajdonos az lesz, 
aki majd megvásárolja. (Ho-
lott jogilag átmenetileg ô, a 
kereskedô lenne a tulajdonos.) 
Elkelt a járgány, s az új tulajdo-
nos fizette is a maga bankrész-
leteit. Merthogy kölcsönt vett 
fel, hogy a négykerekût meg-
vásárolhassa. Fizette, egy ide-
ig. Aztán eltûnt autóstul, min-
denestül, senki nem tudja, hol 
tartózkodik. A bankrészleteket 
persze hanyagolja. A helyzetet 
bonyolítja, hogy a kereskedô 
is felszámolta az üzletét, s ô 
is eltûnt szôrin-szálán. Tehát 
hôsünk nevén van az autó, 
amit két éve nem is látott. Ô 
egyszer a ténykörülményeket 
már tisztázta a rendôrséggel, 
s egy ideig békén hagyták a 
részletekkel. Most azonban a 
bank ismét erôsködik: ha nem 
fizet, eljárást kezdeményeznek 
ellene.

Annyi „káröröm” van a do-
logban, hogy ennek az árva 
teremtésnek nem sok minde-
ne van. A ház, ahol lakik, a 
barátnôjéé, a volt lakás a volt 
feleség nevén, tehát tulajdon-
tárgyként egyetlen (mondjuk 
1 millió forintocskát érô) autót 
jegyez. No persze nagy vesz-
teség lenne, ha elkoboznák, 

azzal jár a munkahelyére, amit 
lakóhelyétôl 25 kilométerre 
tett le a teremtô. Hogy mi lesz 
a hercehurca vége, nem lehet 
tudni. Nagyon boldogtalan 
most, érzi-tudja, hogy neki 
van igaza, de hát ennek érvé-
nyesülése nem automatikus, ki 
kell vívnia az igazát. S ez sok 
idôbe, idegeskedésbe, pénzbe 
kerül. Ügyvédet kell fogadnia, 
bíróságra járnia. Olyan ember, 
mint mi is, a legtöbben, ha csak 
elhalad a bíróság épülete elôtt, 
már börtöntölteléknek érzi 
magát. A bankok nem lacafa-
cáznak, gondolom, senki nem 
tud mondani olyan embert, aki 
a maga igazát ki tudta volna 
vívni egy bankkal szemben.

Mert ma nem demokrá-
cia van (talán az lesz majd 
valamikor), hanem bankok-
rácia. Vagy technokrácia. 
Globalokrácia. Multikrácia. 
Ez a rendszer (még) a gazda-
gok számára demokrácia, azok 
számára esélyegyenlôség, akik 
egyenlôbbek. Jut eszünkbe: 
bennünket senki nem kérde-
zett meg arról, hogy a bankban 
akarjuk-e felvenni a fizetésün-
ket. Egyszercsak úgy lett. Én 
pedig azt szeretném, ami ko-
rábban volt: nekem az aranyos 
pénztárosnô, Aranka adja ide 
a fizetésemet, mert ô nem kér 
kezelési költséget. Pedig szép 
keze van, amit ráadásul meg 
is csókolhatok – ha jókedvében 
van. Nem kell esôben, hideg-
ben az utcán ácsorognom, vár-
nom a soromra, hogy hozzájut-
hassak a fizetésemhez, amibôl 
a bank lecsípi a maga részét. 
Bármit tennék, nem tudnám 
elérni, hogy Arankától kapjam 
ismét a fizetésemet. Csak azt 
tudnám elérni, hogy egy másik 
banktól. Egy bankot csak egy 
másik bank tud legyôzni. Hogy 
egyenlô legyek egy bankkal, 
ahhoz kevés Göncz Kinga.    

Erdei Sándor

A település hétszáz éves 
évfordulója adta az apro-
pót az elsô borverseny szer-
vezésének. Ennek immár 
tizenöt éve. Azóta minden 
év februárjában hozzák a 
gazdák boraikat, – fehéret, 
vöröset, – hogy a szakember 
s a helyi borszeretô gazdák 
eldöntsék, kié a legjobb 
nedû az adott évben. Le-
het hogy hajdú ôseink is, 
akik az elsô szôlôtôkét el-
ültették a lankás, homokos 
domboldalakon, tartottak 
bormustrát a négyszáz évvel 
ezelôtti februári napokon, 
azonban errôl nincs írás. A 
mieinkrôl viszont van, hisz 
az újság hasábjai ôrzik a ne-

veket a jelennek s a jövônek 
is. Február. 20-án (hétfôn) 
18 órakor jubileumi borver-
senyre várjuk a gazdákat, a 
mûvelôdési házba. A szoká-
sokhoz híven fehér, címke 
nélküli üvegbe hozzák fel 
a boraikat a bírálat napján. 
S hogy emlékezetes legyen 
a másfél évtizedes múltra 
visszatekintô borverseny, 
stílszerû ajándékokkal díjaz-
zuk a legjobb borok gazdáit. 
Nemcsak a bortermelô, ha-
nem a borszeretô gazdákat 
is szeretettel várjuk a ren-
dezvényre.

Szabóné Vrancsik Éva
mûv.ház.vezetô

Jubileumi borverseny

Adys diákok a színpadon

Kriszta Kinga és Balczó Péter

A Prima Primissima-díjasok fergeteges mûsort adtak Meghatódott a közönség Fotók: Sz. Vrancsik Éva



A legutóbbi cikkem-
ben utaltam arra, hogy az 
ingatlannyilvántartási eljá-
rást szabályozó jogszabály 
változásának fontosabb ren-
delkezéseit még rövidítve is 
csak több részletben tudom 
ismertetni.

Ezúttal a változások újabb 
csoportját ismertetem:

A törvény változást hozott 
az ingatlannyilvántartási tu-
lajdoni lapok tekintetében 
is. A korábbi szabályozás sze-
rint a tulajdoni lapról hiteles 
másolatot lehetett kérni. Az 
új szabályozás szerint hite-
les vagy nem hiteles másolat 
kérhetô. Az új szabályozás-
ban már nincs lehetôség a 
kivonatos másolat kérésére. 
Jelenleg vagy teljes másolat 
(amely valamennyi bejegy-
zést tartalmazza szószerint,) 
vagy szemle (amely a fennál-
ló bejegyzéseket tartalmazza 
szó szerint) vagy részleges 
másolat (amely csak a kívánt 
bejegyzéseket tartalmazza szó 
szerint) adható ki.

Ugyancsak új rendelkezés, 
hogy az ingatlannyilvántartás 
illetve a széljegyzet okirat sze-
rinti jogosult, illetôleg kötele-
zett teljes bizonyító erejû ma-

gánokiratba vagy közjegyzôi 
okiratba foglalt engedélyével 
ismerhetô meg minden olyan 
magán és közokirat, hatósági 
határozat tartalma, amely a 
jogosult, illetôleg a kötelezett 
bejegyzése vagy törlése alap-
jául szolgált, vagy szolgálhat.

A 2005. december 31.-ig 
érvényes szabályozás szerint 
az ingatlanok nyilvántartása 
során magánszemélyek meg-
különböztetésére a családi és 
utónevek, - ideértve a leány-
kori családi és utónevét is,- a 
jogosult anyja nevét, születé-
si évét, lakcímét, továbbá a 
polgárok személyi azonosí-
tóját kellett használni. Az új 
szabályozás annyiban tér el 
a korábbitól, hogy a jogsza-
bály a leánykori név helyett a 
születési családi és utónevet 
használja, mint kötelezôen 
elôírt adatot továbbá a szüle-
tési helyet.

A szervezetek azonosításá-
ra a szervezetek megnevezé-
sét, székhelyét, a statisztiká-
ról szóló törvény hatálya alá 
tartozó szervezet esetében a 
statisztikai azonosítóját kell 
alkalmazni.

Eddig az ingatlanhoz kap-
csolódó jog vagy tény kelet-

kezését, módosulását illet-
ve megszûnését kérelemre 
vagy megkeresésre kellett az 
ingatlannyilvántartásba beje-
gyezni. A mostani szabályozás 
szerint ezeket a jogszabály-
ban meghatározott nyomtat-
ványon benyújtott kérelemre 
vagy megkeresésre kell az 
ingatlannyilvántartásba beje-
gyezni. Új elem tehát a jog-
szabályban meghatározott 
nyomtatvány kötelezô hasz-
nálata.

A kérelemnek tartalmaznia 
kell a kérelmezô nevét, lak-
címét, személyi azonosítóját, 
(szervezeteknél statisztikai 
azonosítóját) az érintett in-
gatlannal, valamint annak a 
jognak és ténynek a megjelö-
lését amelynek a bejegyzését 
illetve feljegyzését kérik.

A kérelmet a bejegyzés 
alapjául szolgáló szerzôdés 
keltétôl számított 30 napon 
belül az ingatlan fekvése sze-
rinti illetékes körzeti földhi-
vatalhoz kell benyújtani.

Magában az ingatlan ada-
taiban bekövetkezett változás 
átvezetéséhez ( tehát nem a 
tulajdonosi körben történt 
változás átvezetéséhez ) a kü-
lön jogszabályban meghatá-

rozott hatósági engedély, jó-
váhagyás vagy igazolás, míg 
az ingatlannyilvántartási tér-
kép tartalmát érintô változás 
átvezetéséhez pedig jogsza-
bályban meghatározott, kör-
zeti földhivatal által érvényes 
záradékkal ellátott változási 
vázrajz is szükséges. A vázraj-
zot mindazoknak alá kell ír-
niuk, akik a változás alapjául 
szolgáló okiratot aláírják.

Mûvelési ág változása ese-
tén nem kell változási váz-
rajzot benyújtani a körzeti 
földhivatalhoz az alábbi ese-
tekben:
- ha a változás egy földrész-

leten belül nem éri el a 400 
m2-t vagy

- ha egy földrészlet egész te-
rülete más mûvelési ágra 
változik vagy

- ha egy vagy több alrészlet 
területe teljes egészében 
azonos mûvelési ágra vál-
tozik és így a földrészlet 
egy mûvelési ágba kerül 
vagy

- ha egy alrészlet egész terü-
lete más mûvelési ágra vál-
tozik

Dr. Lengyel Imre
ügyvéd

JOGI 
TANÁCSOK

VÁLTOZÁSOK AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁSI 
ELJÁRÁSBAN II.

A Vállalkozásfejlesztési Alapítvány vezetôjének kérésére közöljük az 
alábbi felhívást, amellyel a helyi vállalkozóknak is segíteni kívánunk.

2006. januártól kedvezôen módosultak
a Mikro-Hitel Program feltételei.

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Magyar 
Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium által kidolgozott és a GKM 

által jóváhagyott változások alapján 2006. januártól jelentôsen átalakul a 
mikrohitelezés gyakorlata.

A mikrohitel felsô összeghatára az Európai Unió ajánlásának figyelem-
bevételével 25.000 Euro, jelenlegi értéken 6,350,000 Ft lett, a korábbi 
5,000,000 Ft-ról.

A hitel célja egyrészt továbbra is beruházások (gépek, berendezések, 
jármûvek, ingatlanfejlesztés, tenyészállat vásárlás stb.) finanszírozása, 
ugyanakkor megnyílt a lehetôsége annak, hogy akár a teljes hitelösszeget 
forgóeszköz célokra (alapanyag, árukészlet, számlás költségek, bérjellegû ki-
adások) igényelhessék a vállalkozók.

A hitel futamideje a korábbi 3-5 év helyett maximum 8 évig terjedhet, 
függetlenül a felvett hitelösszeg nagyságától, abban az esetben, ha a hitel-
összegnek legalább az 50%-át beruházási célokra igényli a vállalkozó. Kizá-
rólag forgóeszköz-finanszírozási célok esetén a hitel futamideje maximum 
3 év lehet.

A hitel kamata a késôbbiekben a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
döntésének megfelelôen az MNB jegybanki alapkamattól +/- 3%-al eltérhet 
majd. Amennyiben a jegybanki alapkamat hirtelen és oly módon változik, 
amely a vállalkozókat, illetve a hitel alapot hátrányosan érintené az MVA 
élni fog e jogával, jelenleg 6%-os kamatszinten tartja a kamatot.

2006. I. negyedévben várhatóan megnyílik majd annak a lehetôsége, 
hogy a jelenlegi gyakorlattól eltérôen a megyei vállalkozásfejlesztési alapít-
ványok s így a Hajdú-Bihar megyei is saját hitel alapokkal gazdálkodjanak 
majd és (akár kereskedelmi bank bevonása nélkül) önállóan nyújthassanak 
mikrohitelt. Ez nagymértékben elôsegítheti majd a Mikro-Hitel igénylések 
rugalmas, gyors feldolgozását és jelentôsen lerövidülhet a hitelhez jutási 
idô.

A 2005. évben Hajdú-Bihar megyében 122 vállalkozó részére 450 mil-
lió Ft hitel jóváhagyás és több, mint 360 millió Ft hitel folyósítás történt, 
ami a megyék rangsorában a legmagasabb összeg! 

A hitelek 23%-át kezdô vállalkozások kapták, a hitelek révén kb. 
640.000.000 Ft beruházás valósult meg és ezáltal kb. 110 új munkahely lé-
tesülhet a megyében. 

Hajdú-Bihar megyében eddig több, mint 2100 vállalkozónak folyósí-
tottunk hitelt, összesen kb. 3,2 milliárd Ft összegben, s az idei évre vár-
ható kedvezô változások várhatóan tovább növelik majd a Program 
népszerûségét.

 
Vántus Viktor
ügyvezetô igazgató

Nyugdíjasok figyelmébe

Farsangi összejövetelt szervez az „Idôsbarát nyugdíjas 
klub” február 24-én (pénteken) 14-17 óráig a mûvelôdési 
házban. A klub vezetôje, Polgár Imréné szeretettel vár 
minden érdeklôdô nyugdíjast a rendezvényre.

Meghívó kiállításra

Február 20-án (hétfôn) 17 órai kezdettel Gavrucza Ti-
bor székelyhídi (Románia) református lelkész alkotásaiból 
nyílik tárlat a mûvelôdési ház kiállítótermében. A kiállítást 
megnyitja: Lukovics András a Kölcsey Közmûvelôdési In-
tézet igazgatója. A  tárlat megnyitójára szeretettel és tiszte-
lettel hívjuk és várjuk a város érdeklôdô lakosságát. 

hirdetés

A tájház udvarán elké-
szült az Egészségterv pályá-
zaton nyert búbos kemence. 
A próbasütés megtörtént, 
elsô alkalommal azok ettek 
a finom kemencében sült 
étkekbôl, akik társadalmi 
munkában közremûködtek 
a kemence építésében. A 
Tájházat az önkormányzat-
tal kötött együttmûködési 
megállapodás alapján 
üzemeltetô Múlt és Jövô 
Egyesület tájékoztatja a 
város lakosságát, hogy a ke-
mence és a tájház teljesen 

felszerelt konyha-ebédlô 
része igénybe vehetô csalá-
di, baráti rendezvények le-
bonyolításához. (Maximum 
10-12 fô téli idôszakban, 
nyári idôszakban 30 fô) 
A kemence felfûtéséhez 
fûtôanyag is rendelkezés-
re áll. A szolgáltatásért  
minimális hozzájárulási 
költséget kér az egyesület. 
Az igényeket elôzetesen a 
mûvelôdési házban lévô 
teleházban, vagy Hajdú 
Zoltánnénál lehet bejelen-
teni.

Megtörtént az elsô sütés Fotó: Sz. Vrancsik Éva

KÖZÖS KEMENCE

Vámospércs adott ott-
hont annak a tanácsko-
zásnak, amelyre a vá-
lasztókerülethez tartozó 
tizenhárom település 
vállalkozóit és polgár-
mestereit hívták meg. A 
vállalkozói kerekasztal 
elnevezésû program 
vendége Dr. Katona Ta-
más a Pénzügyminiszté-
rium politikai államtit-
kára volt.

A február elsô nap-
ján tartott rendezvény-
re a neves közgazdász 
szakembert elkísérte 
Juhászné Lévai Katalin 
a 4. számú választókerü-
let egyik országgyûlési 
képviselôjelöltje, a me-
gyei közgyûlés elnöke, 
aki bemutatta a térség 
büszkeségeinek számí-
tó üzemeket, vállalato-
kat, de  elmondta azt is, 
hogy milyen gondokkal, 

problémákkal küzdenek 
a települések. Katona 
Tamás ismertette az 
ország jelenlegi gazda-
sági helyzetét, konkrét 
számadatokat, grafiko-
nokkal alátámasztva. Az 
elôadás után kötetlen 
konzultációra került sor, 
ahol a résztvevôk kérdé-
seket tettek fel, többek 
között a csôdbe ment li-
bások érdekében is szólt 
Szabó Zoltán újlétai 
mezôgazdasággal fog-
lalkozó vállalkozó. Haj-
dú Zoltánné vállalkozó 
a nyugdíjkorrekcióról, 
valamint az iparûzési 
adó eltörlésének várha-
tó következményeirôl 
kérdezett. Felvetôdött az 
önkormányzatok finan-
szírozásának kérdése is, 
amelyre megnyugtató 
választ adott az államtit-
kár úr.

Fagyal Barna a vendégekkel Fotó: Sz. Vrancsik Éva

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

VÁLLALKOZÓI
KEREKASZTAL

2006. január 30-án tartotta soros ülését a város képviselô-testülete. 
- Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének elsô olvasatban történô tár-

gyalása kapcsán megállapítható, hogy a költségvetés tervezése és majdani 
végrehajtása során szükséges a teljesség, a valódiság az egységesség, az 
áttekinthetôség és nyilvánosság, mint államháztartási alapelvek érvényre 
jutásának elôsegítése. 

Jelentôs költségvetési hiánnyal kell számolni, melynek mérséklésére élni 
szükséges az önhibáján kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévô önkor-
mányzatok számára nyitva álló támogatási lehetôségekkel. 

Szükséges a rendszerben lévô tartalékok legteljesebb feltárása a feladatok 
racionalizálása a költségek odafigyelô felhasználása a költségvetési hiány 
mérséklése érdekében. 

A költségvetés bevételi oldala 1.113.062 e Ft, ezen belül a Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat költségvetése 1.640 e Ft-tal van tervezve. A kiadások 
összesen szintén 1.113.062 e Ft-tal lettek betervezve. Ezen belül a mûködési 
kiadások összege 921.225 e Ft. Felújításra 2.903 e Ft-ot. Beruházások-
ra 156.275 e Ft-ot tervezünk. A mûködési hiány mértéke 148.602 e Ft. A 
végszavazáskor   vagyis a költségvetési rendelet elfogadásakor fenti számok 
még módosulhatnak. Mivel a beruházási elképzelések sem véglegesek, ép-
pen ezért azokról a költségvetési rendelet elfogadása után adunk részletes 
ismertetést. 

- A támogató szolgálat mûködtetéséhez idôközben megrendeltünk egy Ford 
típusú speciális mikrobuszt 36 hónapos fizetés mellett. A jelzôrendszeres 
házi segítségnyújtás mûködtetéséhez pedig 62 jelzôkészüléket, ebbôl 
Vámospércsen 29 db lesz kihelyezve az arra rászoruló személyeknél. 

- Az önkormányzat által támogatott társadalmi szervezetek, egyházak, egye-
sületek részére nyújtott 2005. évi támogatásokról (összesen 6.268 e Ft) az 
érintettek elszámoltak, melyet a testület elfogadott. 

- A Polgármesteri Hivatal munkájáról, munka és létszámfeladatainak végre-
hajtásáról szóló beszámoló szerint a szervezeti egységek kellôen összehangol-
tak, a munkavégzés színvonala jónak mondható. A jegyzôi, ill. a gyámhivatal 
vezetôje hatáskörében hozott döntések ellen benyújtott jogorvoslati kérel-
mek száma csekély, az önkormányzati ügyekben hozott döntések kapcsán a 
Közigazgatási Hivataltól egy törvényességi észrevétel érkezett, mellyel a tes-
tület nem értett egyet. A hivatal 2006-ot érintô legfôbb célkitûzése az, hogy 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. tv. hatályosulása okán az elvégzendô feladatait szakszerûen 
és idôben elvégezze, ill. a mikrotérségi központi szerepnek kiemelkedô szin-
ten megfeleljen, továbbá az országos és a helyhatósági választásokon a fel-
adatát hibátlanul ellássa. Ehhez a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre 
állnak. 

- A védônôi szolgálat tevékenységérôl szóló elôterjesztést a testület elfogadta 
azzal, hogy a védônôi szakmai követelményeknek megfelelô számítógépes 
programot mihamarabb be kell szerezni. Az asztalok mûbôr huzatát ki kell 
cserélni. Az oktatási intézményekben az iskola egészségügyi ellátás tárgyi 
feltételeit az orvosi szoba kialakítását a folyó beruházások során meg kell 
teremteni. 

- A testület 13 igen és 2 tartózkodó szavazata mellett megválasztotta a 
2006. évi országgyûlési képviselôválasztáson és önkormányzati válasz-
táson közremûködô szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait. 
(Megtekinthetô a hivatal titkárságán és a könyvtárban) 

- Elfogadásra került a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetôi állás-
helyének betöltésére kiírandó pályázat szövege. 

- A lakossági veszélyes hulladék gyûjtésével és ártalmatlanításával összefüggô 
AKSD Kft által közölt árajánlatot a testület nem fogadta el. 

- A Hajdú-Bihar megyei Közoktatási Közalapítvány részére a testület 100 e Ft 
vissza nem térítendô támogatást biztosít. 

- Ugyancsak 100 e Ft vissza nem térítendô támogatást nyújt a testület a 
vámospércsi katolikus egyház részére a templom melletti harangozói lakás 
felújításához. 

- A testület az Érmihályfalvai könyvtárral testvérintézményi kapcsolat kialakí-
tását határozta el. Ez mindkét intézmény számára elônyös lehet, ugyanis a 
határmenti együttmûködés támogatása Bihar-Bihor megyék között priori-
tást élvez a pályázatok elbírálásánál. 

Fagyal Barna polgármester

Hajdú-Bihar Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
4029 Debrecen, Csapó u. 26.
Tel: 52/500-330, 52/500-340
http://www.hbmvk.hu



ÚJ VEZETÔ AZ IDÔSEK OTTHONÁBAN
Hivatalos nevén Szociális 

Szolgáltató Központ a neve 
annak az intézménynek, 
amelynek január elsejétôl 
Demjénné Pintye Beáta lett 
a vezetôje. A vámospércsi 
fiatalasszony öt évig dol-
gozott vezetôhelyettesként 
Szilágyiné Dandé Rozália 
mellett, aki az elmúlt év vé-
gén saját elhatározásából 
távozott a vezetôi poszt-

ról. A szakirányú fôiskolai 
végzettséggel rendelkezô 
vezetôhelyettest hat hónapra 
bízta meg a képviselô testület 
az általa jól ismert intézmény 
vezetésével. Szerencséjére a 
„fônöknôje” nem sajnálta tôle 
az információkat, tanította, 
szinte felkészítette a vezetôi 
munkára. Az elmúlt öt évben 
megszerette az otthon lakóit 
a barátságos, kedves fiatal-
asszony. Nekem sajnos már 
nem élnek a nagyszüleim 
– mondja, itt vannak a nagy-
szüleim. Úgy érzem vala-
mennyi néni a nagymamám, 
a bácsik pedig a nagypapáim. 
Szeretem az idôs embereket, 
s a kolléganôim is hasonló, 
érzékeny emberek. Tudjuk, 
hogy fontos a kedvesség, a 
törôdés, a napi érdeklôdés, a 
reggeli hogy tetszett aludni. 
Kell a biztatás, ha valaki be-
teg, s a gondos ápolás. Csak 
így várhatjuk el, hogy sze-

ressenek bennünket. Szere-
tetet adni és kapni is jó, de 
jó reményt adni, bíztatni, 
hisz csak ilyen szeretetteljes 
légkörben érezhetik jól ma-
gukat az idôs emberek, de a 
dolgozók is. Munkám során 
erre fogok törekedni. Meg 
fogom pályázni a vezetôi ál-
lást, ha letelik a fél éves meg-
bízatásom, legalábbis most 
így tervezem. A következô 
hónapok eldöntik, hogy 
meg tudok-e birkózni a fel-
adatokkal. Most sok új dolog 
jött be, amelyik eddig nem 
volt. A kistérségi megálla-
podások érintik a szociális 
ágazatot is. Három nagyon 
pozitív dolog fog hamarosan 
beindulni, amely elônyös 
lesz a városban élô idôs em-
bereknek. Jelzôrendszeres 
házi segítségnyújtás azok-
nak az egyedül élô idôs em-
bereknek lesz nagy segítség, 
akik baj esetén nem tudnak 

azonnal segítséget hívni. 
Egy kis készülék segítségé-
vel, gombnyomásra házhoz 
fog menni a segítség. Az 
igények felmérése folya-
matban van, de várjuk a je-
lentkezéseket is. A másik új 
dolog a támogató szolgálat, 
amely a fogyatékos, sérült 
emberek segítését szolgálja 
majd. Ehhez az önkormány-
zat liftes mikrobuszt is vásá-
rol, amellyel a rászorulókat 
szállítani tudja majd a szol-
gálat. A harmadik terület 
a közösségi ellátás, amely 
a lakáson, saját környezet-
ben nyújt majd segítséget a 
pszichiátriai betegségekben 
szenvedôknek.

Valamennyi új szolgálta-
tásunkról készséggel adunk 
felvilágosítást, akár telefo-
non, vagy ha személyesen fel-
keresnek bennünket.

Fotó és szöveg:
Sz.Vrancsik ÉvaDemjénné Pintye Beáta

A Vámospércs Településért 
és Tanuszodáért Közalapít-
vány kuratóriuma köszönetet 
mond azoknak, akik mun-
kájukkal segítették a nomád 
korcsolyapálya kialakítását. 
Nagy öröm, hogy lehetôséget 
tudunk biztosítani a téli 
idôszakban is a szabadban 

történô sportolásra – mondja 
Hajdú Zoltánné, aki a kor-
csolyapálya megálmodója. 
Jó példa a civil szervezetek 
együttmûködésére, hogy 
a Tûzoltó Egyesület tagjai 
önzetlenül közremûködtek 
a korcsolyapálya kialakí-
tásában, próbálták a vizet 

KÖSZÖNET A KORCSOLYAPÁLYÁÉRT

Tûzoltók árasztották a pályát Fotó: Sz. Vrancsik Éva

Az elsô fecskék a jégen Fotó: Sz. Vrancsik Éva

jéggé fagyasztani. Hiába 
volt mínusz tíz fok feletti 
hômérséklet, még sem volt 
egyszerû feladat. A több na-
pig tartó kísérletezést vég-
re siker koronázta, s január 
utolsó hétvégéjére hatalmas 
összefüggô jégpáncél várta az 

elsô fecskéket, akik kedvükre 
korizhattak, hokizhattak, de 
volt, aki csak „sikángózott”. 
Ugyan várjuk már a jó idôt, 
de amíg nem olvad fel a jég, 
addig kedvére élvezheti min-
denki a téli sport örömeit, 
itthon a sportpályán.

Tizenkét évvel ezelôtt 
jött át Magyarországra 
a határ túloldalán lévô 
Érmihályfalváról Madácsy 
Ildikó. Fülöpön találta 
meg élete párját, akivel 
házasságkötésük után nem 

sokkal a megyeszékhelyen 
telepedtek le. Két évvel 
ezelôtt Vámospércsre köl-
töztek, hogy közelebb le-
gyenek a fiatalasszony szü-
leihez, akik ma is a határ 
túloldalán élnek. Egyforma 

távolságra van az országha-
tártól a szülôváros és az új 
otthon. Hosszú várakozás 
után a Köztársasági elnök 
úrtól Nagyné Madácsy Il-
dikó megkapta a magyar 
állampolgárságot. Január 
12-én bensôséges ünnep-
ség keretén belül Fagyal 
Barna polgármester elôtt 
tette le a két gyermekes fi-
atalasszony az esküt. Elsô 
alkalommal szólt csak 
Neki a Himnusz, amelyet 
a jelenlévô édesanyjával 
együtt könnyekig hatódva 
hallgatott végig. A polgár-
mester megköszönte, hogy 
új hazájának Vámospércset 
választotta a fiatalasszony. 
„Derûs eget, gondtalan 
boldog életet nem ígér-
hetünk, de szabadságot, 
emberi jogokat, munkás-
élettel való boldogulást 

nyújthatunk” – hangzott 
el a köszöntô beszédben. A 
lányom számára oly fontos 
eseményen mindenkép-
pen szerettem volna jelen 
lenni. – mondja az édes-
anya. Örülök, hogy végre 
teljes jogú állampolgár lett 
a lányom, s annak is, hogy 
közel vagyunk egymáshoz. 
Gyakran láthatom az uno-
káimat, a határ ma már 
nem választ el annyira, 
mint a régi idôkben. Kez-
detben nem lelkesedtem 
azért, hogy Vámospércsre 
költözzünk, de most már 
örülök – mondja az újdon-
sült hazánkfia. Barátokat, 
jó embereket találtunk, a 
gyerekeim is jól érzik ma-
gukat az óvodában, s re-
mélem majd az iskolában 
is.  

Sz. Vrancsik Éva

TIZENKÉT ÉV UTÁN LETT ÁLLAMPOLGÁR

Nagyné Madácsy Ildikónak Fagyal Barna gratulál
Fotó:Sz. Vrancsik Éva

ISKOLAI HÍREK

Három évvel ezelôtt 
kezdôdött el a mûvészeti 
oktatás az általános iskolá-
ban. Több mûvészeti ág kö-
zül választhattak a gyerekek. 
Képzômûvészet, hangszeres 
zene, táncoktatás színesítik 
a tanórán kívüli elfoglalt-
ságokat. A tanulók féléven-
ként vizsgát tesznek, s a 
sikert oklevéllel ismeri el a 
képzô, Abigél mûvészeti is-
kola. Január utolsó hétvégé-
jén a társas táncokat tanu-
lók vizsgáztak a mûvelôdési 
házban. Az eseményre meg-
hívták a szülôket is, hogy 
lássák hogyan fejlôdnek a 
gyerekek. Matkó Zsuzsa 

tanárnô, aki maga is táncos, 
elégedetten szólt a gyerekek 
teljesítményérôl. Két cso-
portban tizenkilenc gyereket 
tanít, sajnálatos, hogy csak 
két fiú tanítványa van. Egyi-
kük a nyolcadikos Diós Dá-
vid, aki elsôtôl kezdve nép-
táncot is tanul, s a kezdô, de 
kimagasló tehetségû Grega 
Csaba, aki szeptemberben 
kezdett el társastáncot ta-
nulni, de mozgásával máris 
bizonyította rátermettségét. 
A tanárnô terve, hogy egy 
szintén nagyon tehetséges 
Nyírmártonfalvai kislány-
nyal fogja táncversenyeken 
indítani. 

VIZSGÁZTAK AZ ABIGÉLESEK

Táncvizsga

Grega Csaba tehetsége már most megmutatkozik

Négy fiú és három lány 
iratkozott be a gitártanfo-
lyamra, amelyet már három 
éve tart Kardos András, az 
Abigél mûvészeti oktatás 
keretén belül. Közülük Ne-
mes Róbert, Kovács Zsófi 
és Nagy Kristóf kezdetektôl 
pengetik a húrokat, Tanka 
Ákos két éve kapcsoló-

dott be a tanulásba, Kocsis 
Enikô, Kuprák Emese és 
Deák Zsófi pedig egy éve 
döntötték el, hogy gitároz-
ni tanulnak. A heti egy óra 
„pengetés” mellett heti egy 
órában szolfézst is tanulnak 
a diákok.

Fotók és szöveg:
Sz.Vrancsik Éva

HETEN A HÚROKON

Hárman a hétbôl

Hatalmas tortával és vi-
rággal köszöntötték a város 
legidôsebb lakóját  a Szo-
ciális Szolgáltató Központ 
dolgozói és lakói. A 98 éves 
Czekk Andrásné több mint 
20 éve él az idôsek otthoná-
ban. A jeles évfordulóra az 
idôs néni külföldön élô lá-
nya is hazalátogatott.

Az ünnepelt és a gondozónô
Fotó: Sz.Vrancsik Éva

CSAKNEM SZÁZ ÉVES
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Munkagépek pályázati pénzbôl

Használt téli lábbelik!

Egyes új csizmák,
pulóverek

20%
árengedménnyel 

kaphatók
az Olcsó Cipők 

Boltjában.
Cím: Kossuth u. 6.

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!

A Pityeri szőlőben 1200 négyszögöl 
szőlő és szántó eladó. Érdeklődni:
(30) 564-35-33)
Államilag támogatott birtokfejlesz-
tési (földvásárlási) hitelek ügyinté-
zése. Érdeklődni: (20) 572-93-71.
Nagy utca 10 szám alatti ház eladó. 
Érdeklődni a 410-921, vagy a 
06-20-552-73-81 telefonszámokon.
Elektromos tengeridaráló eladó. 
Érdeklődni: (52) 210-948

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik felejthetetlen halottunk, Id. 
Szôlôsi Imre temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek 
és mélységes gyászunkban részvéttel 
osztoztak. A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

APRÓHIRDETÉS

Januárban
születtek:

Pólyik Gréta (Pólyik Imre 
és Mile Tamara)
Kovács Boglárka (Kovács 
Imre és Tréki Hajnalka)
Csontos Marcell (Csontos 
János és Kovács Anita)
Oláh Bence (Oláh Imre és 
Korcsmáros Ildikó)
Nagy Erzsébet (Nagy 
István és Ács Erzsébet)
Fábián Szabolcs (Fábián 
Ildikó)

Házasságot
kötöttek:

Gali Sándor Lajos és 
Maczó Magdolna

Akik már nin-
csenek közöttünk:
Szôlôsi Imre
Szabóné Kiss Ibolya
Hajnal Imréné

(Sz: Hunyadi Róza)
Vas Béla
Erdôdi István
Menyhárt Imre

ANYAKÖNYVI
HÍREK

A Nemzeti Fejlesztési Terv-
ben kiírt AVOP-on próbált 
szerencsét, s nyert is szép 
összeget két gazdálkodó. 
Nagy István két traktort és 
kiegészítôket, míg Sándor 
Sanyi egy traktort s szintén 
kiegészítôket tudott venni a 
pályázaton nyert milliókból. 
55 %-ot maguknak kellett 
hozzátenni, de így is nagyon 
jól jártunk, hisz a 45 %-ot 
ingyen kaptuk – mondja a 
száz hektárnál is több te-
rületen gazdálkodó Nagy 
István. Huszonöt éve fog-
lalkozok mezôgazdasággal, 
kezdetben csak kiegészítô 
tevékenységként, munkahely 
mellett. A szüleim is gazdál-
kodtak, tôlük, s az iskolában 
is tanultam. Mezôgazdasági 
gépész a szakmám. Mikor 
elkezdôdött a privatizáció én 
is vettem földet itthon, meg 
más falukban is, ahol fekete 
föld van.  Kilencvenhárom-
ban vállalkozó lettem, azóta 
a mezôgazdaságról szól az 
életünk. Eddig két traktorom 
volt, most a pályázat segítsé-
gével még kettôt vettem. A 
feleségem itthon van, intézi 
a papírmunkákat, mert én 
ahhoz nem értek. A lányom a 
fôiskola után EU pályázatíró 
képesítést is szerzett. Ketten 
viszik az adminisztrációt, fi-
gyelik a pályázatokat, reklá-
mokat, hirdetéseket, mikor 
mire adnak támogatást. A 
falugazdász meg a barátok 
is szólnak, ha van valami új 
dolog. Én meg végzem, ami 
jön sorba. Birkát tenyésztek s 
minden fajta növényt. Sok ta-
karmány kell a jószágoknak, 
de amit tudunk, azt eladjuk. 
Igaz, hogy mi egyharma-
dát kapjuk a búzáért, mint 
a portugálok, de kivárunk, 

hátha jobb lesz itt is. Amit 
keresünk, azt beforgatjuk 
újabb pályázatok önerejébe, 
mert most kell kihasználni 
a lehetôségeket. A traktorok 
újak, a kocsink meg több 
mint tíz éves. A gép a fonto-
sabb, mert a földet mûvelni 
kell. Sokszor kerülök megalá-
zó helyzetbe, akkor elmegy 
a kedvem – veszi át a szót a 
csinos gazdasszony. Egyik hi-
vataltól megyek a másikhoz 

ilyen igazolás, olyan igazolás. 
A múltkor is azt mondja az 
egyik ügyintézô, ki tudok fi-
zetni kétezer forintot? Közel 
20 milliós pályázatot adtunk 
be, s nem feltételezi, hogy 
van két ezres a zsebembe?

Kényszerbôl lett földmûves

Megszûnt a munkahe-
lyem – kezdi történetét Sán-
dor Sándor, aki három évvel 
ezelôtt lett a „maga ura”. 
Régen hobbiból tartottam lo-
vat, nem volt idegen sem az 
állat, sem a föld. Saját földem 

csak öt hektár van, a többi 
huszonötöt bérlem a Nemze-
ti Parktól. A védett területen 
legelnek a juhok, évi három-
száz napot is kint vannak. 
Ezzel a defenzív tartással 
önmagát fenntartja a gazda-
ság, de a családnak még nem 
jut belôle. Ha a támogatások 
elérik az EU szintet, akkor 
szerintem én is többet tudok 
tenni a családi kasszába. Most 
a feleségem tanári fizetése 

a fix, de kivárunk egyszer 
csak – csak jobb lesz. Ez volt 
az elsô pályázatom, örülök 
a sikernek. Nagyon kellett a 
traktor és a kiegészítô tarto-
zékok. A sok bonyolult papír-
munka idegölô, de ha profi-
val csináltatom, akkor elviszi 
a hasznot. Segítenek a bará-
tok, akik már régebben ben-
ne vannak a „szakmában”. 
Örülök hogy nyertem, ez len-
dületet ad. Ajánlom minden-
kinek, hogy ne ijedjen meg a 
sok papírtól, hisz abból lehet 
gép, szerszám, s éppen amire 
kiírják a pályázatot.

Traktorszemle Nagyéknál a „garázsban” (Balról Sándor Sándor, 
jobbról Nagy István) Fotó:Sz. Vrancsik Éva

FEBRUÁRI 
MOZIMÛSOR

10. péntek: Narnia krónikái (színes, szinkronizált, am. kalandfilm)
17. péntek: King Kong (színes, szinkronizált sci-fi akciófilm)
24. péntek: Ördögûzés Emily Rose üdvéért (színes, am. horrorfilm)

Az elôadások 18 óra 30-kor kezdôdnek. Elôzetes bejelentkezés alapján 
csoportokat más idôpontokban is fogadunk! Telefonszám: (52) 591-038
Belépôdíj egységesen: 400 Ft

Az általános iskola helyi 
pedagógiai programjának 
része, hogy a nyolcadikos ta-
nulók záróvizsgákat tesznek. 
Félévkor magyar irodalom 
és nyelvtanból adnak számot 
tudásukról a tanulók, év vé-
gén ez kiegészül a matemati-
ka és angol vizsgával - tudtuk 
meg Deákné Demjén Ilona 
igazgatónôtôl. A tételeket a 
szaktanárok állítják össze, az 
5-8 osztályos tananyagból. 

Három kérdést tartalmazó 
tételsorból húzhatnak a di-
ákok, amelyeket már októ-
ber óta ismernek, tehát jó 
elôre lehet készülni. A vizs-
ga célja, hogy elôkészítse 
a középiskolai felvételiket, 
amelyek hamarosan követ-
keznek, valamint rendsze-
rezze a gyerekek tudását. Az 
a tapasztalatunk – mondja 
Szláma Edit tanárnô, hogy 
záróvizsgákat komolyan 

veszik a gyerekek, s a több 
mint tíz éves tapasztalat azt 
igazolja, hogy könnyebben 
alkalmazkodnak a középis-
kolai követelményekhez is. 
A vizsga alkalmával két kér-
dést írásban kell megvála-
szolniuk, a harmadik szóbeli 
megmérettetés. Mindhárom 
kérdésre külön osztályzatot 
kapnak, s az átlag kerül az 
ellenôrzôbe, amely a félévi 
jegyet is befolyásolhatja.

Megmérettetés magyarból

A 8/b-sek a vizsgán Fotó: Sz. Vrancsik Éva

Január 13.: A Bagaméri 
úton, a volt Fatelepen 
ismeretlen elkövetôk be-
törést kíséreltek meg. 
Elkövetô elfogva.

Január 21.: J.E. bejelen-
tette, hogy ismeretlen 
személy eltulajdonította 
a STIHL-210 típusú mo-
toros láncfûrészét.

Január 28.: V. Z. bejelentet-
te, hogy a Dózsa Gy. utcai 
Élelmiszerboltot ismeret-
len elkövetôk feltörték.

KÉKFÉNY HÍREK

Az általános iskola 810 
ezer forintot nyert a Tempus 
Közalapítványtól a pályázati 
feltételeknek megfelelô hete-
dik-nyolcadikos diákok közép-
iskolára való felkészítésére. Az 
„Útravaló” programban hu-
szonhét diák kap havi három-
ezer-ötszáz forintos anyagi tá-
mogatást, s egy önmaga által 
kiválasztott mentortanárt.

Nyolc tanár – Nagy Beatrix, 
Szabóné Tóth Éva, Elekné 
Laczkó Judit, Fagyal Brigit-
ta, Bálint Katalin, Kindris 
Gáborné, Róna Márta, és 
Deák Gáborné – nyerte el a 
gyerekek bizalmát,  akikkel 
napi kapcsolatot tartanak a ta-
nulók. Elekné Laczkó Juditot 
öt diák „tüntette ki” a bizal-
mával, közülük két tanulónak 
az osztályfônöke is. A gye-
rekek nem csak a tananyag-
hoz kapcsolódóan kérhetnek 
segítséget, hanem mentális 
problémáikra is igyekszünk 
megoldást találni – mondja a 
tanárnô. Hetente többször is 
találkozunk délutánonként, 
úgy érzem jót tesz a gyere-
keknek, hogy oldottabb lég-
körben is beszélgethetünk. 
Szabályosan kinyílnak ezeken 
a kis „randikon”, szerintem él-

vezik. Az a kis pénz is jól jön, 
ugyanis ebbôl vehetnek köny-
vet, CD-t, kazettát, újságot, sôt 
még ruhát is, ha éppen arra 
van szükségük. Reméljük lesz 
folytatása is az egyelôre tanév 
végéig tartó programnak.

Elekné Laczkó Judit az egyik 
mentor

Fotó: Sz. Vrancsik Éva

ÚTRAVALÓT NYERTEK

Hiteltanácsadás
és -igénylés!
új ház építésére 

új és használt lakás
vásárlására, felújításra, 

bôvítésre.
Szabad felhasználású 

jelzáloghitelek,
kamattámogatott
birtokfejlesztési

hitelek.
Érdeklôdni lehet a
(20) 572-93-71 és a

(30) 381-69-82
telefonszámokon.

KÖZÉRDEKÛ HÍR
A mozgáskorlátozott egyesület ezentúl 
nem a művelődési házban, hanem a 
Piremonban (Malom utca) várja ügy-
feleit az eddig megszokott időpontok-
ban. Megértésüket köszönöm: 

Fábián Józsefné


