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Július utolsó napján meg-
nyitotta kapuit a tizenötödik 
Mûvésztelep és Grafikai Mû-
hely. A jubileum alkalmából 
a tábort szervezõ mûvelõdési 
ház vezetõje, Fátyol Zoltán 
vámospércsi kötõdésû mû-
vészt az alkotótábor alapító 
tagját és mûvészeti vezetõjét 
kérték fel önálló kiállításra. 
A jellemzõen szerény mûvész 
más alkotót javasolt maga he-
lyett, de végül elfogadta az 
érveket.

Vámospércs lakosságát meg-
tiszteli, ha a jubileum alkal-
mából bemutatja alkotásait, 
amelyek többségét a szülõföld 
és környéke ihlette. „Mint egy 
batyut cipelem magammal e 
tájat, szabadulni tõle nem 
tudok, de nem is akarok” – 
mondta a mûvész a kiállítás 
megnyitóján. A szép számú 
közönséget és a tizenötödik 
táborra érkezõ mûvészeket 
Fagyal Barna polgármester 
köszöntötte. A városvezetõ el-
mondta: minden feltétel biz-
tosítva van a nyugodt alkotó-
munkához. Az önkormány-
zat, a megyei önkormányzat, 
helyi vállalkozók, magánem-
berek jó szívvel, önkéntesen 
felajánlott támogatásával jó 
színvonalú ellátást tudunk biz-
tosítani a vendégeknek. A két 
hét alatt készült alkotásokból 
szintén tárlatot rendezünk, 
augusztus 12-én (szombaton) 
18 órakor. Két-két alkotás 

marad a város tulajdonában, 
az egyik egy remélhetõleg 
hamarosan megvalósuló ál-
landó kiállítás törzsanyagát 
képezi. Szép számú gyûjte-
ménnyel rendelkezünk már 
eddig is, amelyek egy része a 
hivatalok, intézmények falait 
díszíti. Kívánom, hogy érez-
zék jól magukat városunkban, 

és a munka mellett pihenésre 
is szánjanak idõt – fejezte be 
köszöntõjét a város elsõ em-
bere.

A táborban, amelynek a táj-
ház ad otthont, a vezetõ 
Fátyol Zoltán mellett Nagy 
Sándor Zoltán, Pap Károly, 
Fátyol Viola, Varga József, Le-
hó István, Recskó Béla (Szer-

bia – Zenta), Ferenczy Béla 
és Holló Barna (Románia – 
Nagyvárad), Seres Géza, Ko-
pócsi Judit, Pokrócz Mária, 
Gnándt Ferenc és Pekárovics 
Zoltán alkotásain elevened-
nek meg a település ihlette 
motívumok.

Sz. V. É.

Elfogyunk?
Amerikai demográfusok nemrégi-

ben készítettek egy térképet, amely azt 
mutatja, a Földnek mely részein fog 
erõsen megfogyatkozni (netán kihal-
ni) az õslakosság a következõ évszá-
zadokban. De ne a túl távoli jövõre 
tessenek gondolni, mondjuk 3000-
re, hanem sokkal közelebbre, 2200-
ra, 2300-ra. Szinte egész Európa és 
Japán az elnéptelenedõ régiókat fog-
ják alkotni. Helyesebben: élnek majd 
itt emberek, lehet, hogy nem is kis 
számban (sõt!), de azok nem magya-
rok lesznek. Legalábbis nem magyar 
magyarok. Nem német németek, por-
tugál portugálok. Hanem mondjuk 
szomáliai franciák, kínai magyarok, 
svéd pakisztániak, finn indiaiak.

Magyarország a rosszat sejtetõ sö-
tétkék színnel van jelölve ezen a tér-
képen, s a szórványmagyarság cso-
portjai is a halálra ítélt területeken 
élnek (illetõleg: inkább halnak). 
Nemrégiben jelent meg egy európai 
tanulmány, amely azt mondja: ha a 
demográfiai helyzet nem változik (a 
jelenlegi ten-dencia él tovább, vagy 

még inkább: ha fokozódik), 2300-
ban egyetlen német német sem lesz a 
Földön. Hanem mondjuk török né-
met, bangladesh-i német. Ezt mondja 
a dolgozat a 80 milliós németségrõl. 
Nyilvánvaló, hogy akkor a kis 10 
milliós magyarság esetében ez még 
inkább (és sokkal hamrabb) be fog 
következni.

Tehát úgy fest a jövõ, hogy mond-
juk 2250-ben nem lesznek a magyar-
ságnak problémái, nem fáj majd sen-
kinek semmi, nem születnek és nem 
halnak itt hazánkfiai. És ez a fekete 
vízió – amely törvényszerûen be fog 
következni – nem fáj senkinek, senki 
nem tesz ellene semmit, a politikuso-
kat egy korsó sör is jobban érdekli, 
mint ez a halálos jövõ.

Azt kell látnunk, a más, eltûnésre 
ítéltetett országok vezetõit sem izgatja 
különösebben, hogy nem leszünk már, 
az egész Európai Unió népessége el-
múlik majd az öreg kontinensrõl, s 
jön majd új nép, másfajta raj. Nem 
lesz szükség a keresztény templomok-
ra, más vallású tömegek boldogulnak 
majd itt, ha egyáltalán lesz még ak-
kor vallás, hit, remény, szeretet. 
Furcsa lesz a világ – Európa népei 
nélkül.

Erdei Sándor

Tisztelt Vámospércsi Lakosok!

Ezúton is felhívjuk figyelmüket a parlagfû-mentesítés fontosságára.
Egyesületünk augusztus 10-én és 15-én kampányt hirdet, amikoris szer-
vezetten irtjuk a közterületekrõl a sokak életét megkeserítõ gyomnövényt.
A jelzett napokon 14 és 16 óra között kerül sor az akcióra. Várunk mindenkit 
a mûvelõdési ház elé, aki szeretne társadalmi munkát végezni a település 
érdekében. Kérünk valamennyi ingatlantulajdonost, hogy az udvarán, kert-
jében és a lakóházhoz tartozó utcaszakaszán kaszálja le vagy más módon 
irtsa ki a parlagfüvet.

Múlt és Jövõ Egyesület

FELHÍVÁS
A megnyitó meghittre sikeredett  (Fotó: Szabó Jánosné)

A Létavértesen megrendezett har-
madik Érmellék Expón városunk 
értékit is megtekinthették a látoga-
tók.

A Múlt és Jövõ Egyesület önálló 
standon mutatta be a település érté-
keit. A mûvelõdési ház kézmûves 
szakköreiben készült tárgyak éppúgy 
láthatóak voltak, mint Kovács Krisz-
tián kerámiái vagy Ivánczáné Kovács 
Anikó és Boros György fonott kosa-
rai. Szebbnél szebb kézimunkák és 
Pekárovics Zoltán grafikái is helyt 
kaptak az értékek standján. E kiállí-
tás eredményeképpen a vámospércsi 
értékek elkerültek a nevezetes „Mûvé-
szetek völgyébe”, amelyet nemrégi-
ben rendeztek Kapolcson és környé-
kén. Így ismerhetik meg Vámospércs 
nevét és értékeit az ország más táj-
egységein is.

Ezekre legyünk büszkék méltán!

Bemutattuk értékeinket

A kézimunka szakkör tagjai és vezetõjük, Kovács Istvánné önzetlenül segítettek (Fotó: Sz.Vrancsik Éva)

Az idén október 23-án (és 
környékén) ünnepeljük az 
1956-os forradalom és sza-
badságharc ötvenedik évfor-
dulóját, a jubileumra az e-
gész ország (s a külföldi szór-
ványmagyarság) szorgalma-
san készül. Mi is szeretnénk 
felidézni, mi és hogyan zaj-
lott Vámospércsen ötven év-
vel ezelõtt, az itteni esemé-
nyek hogyan élnek az egy-
kori résztvevõk, a ma is élõ 
emlékezõk tudatában.

Ismételten szeretettel ké-
rünk mindenkit, aki segíteni 
tud felidézni Vámospércs fél 

évszázaddal ezelõtti törté-
nelmét, írja meg visszaem-
lékezését, vagy küldjön-hoz-
zon fényképeket, dokumen-
tumokat (iratokat, plakáto-
kat, újságkivágásokat), ame-
lyekrõl fotókat készíthe-
tünk.

Szeptember 25-ig várjuk 
a küldeményeket a mûvelõ-
dési házba – személyesen Sza-
bóné Vrancsik Éva mûve-
lõdési ház igazgatót lehet 
keresni – októberi számunk-
ban méltó ünnepi összeállí-
tást szeretnénk közölni.

1956, te csillag, népünk csillaga

Dokumentumokat, emlékezéseket várunk

Jegyzetünk



Polgármester és képviselõ-jelöltek
figyelmébe!

Júliusban születtek

Balogh Nóra
(Balogh Ferenc és Molnár Mónika)
Vietorisz Bence
(Vietorisz József és Varga Zsuzsanna)
Polgár István
(Polgár István és Mester Szilvia)
Zahonyai Yvett Dóra
(Zahonyai Ferenc és Geréb Anikó)
Sanyó Cintia
(Dobi Ferenc és Sanyó Etelka)
Ágoston Dorottya
(Ágoston József és Varga Gyöngyi)
Herman Eszter
(Herman János és Papp Eszter)
Nagy Cintia
(Nagy József és Kovács Éva)

Nagy Attila
(Nagy Attila és Oláh Edit)

Házasságot kötöttek

Balogh Ferenc és Molnár Margit Mónika
Gém László és Bódis Edina

Akik már nincsenek
közöttünk

Ökrös László
Halega Józsefné sz.: Rácz Juliánna
Tóth Sándor
Boruzs Sándorné sz.: Víg Júliánna
Varga Sándor 
Molnár Mihályné sz.: Molnár Margit
Mecsei Albertné sz.: Malmos Irén

Anyakönyvi hírek
Vámospércs város közigazgatási 
területére vonatkozó település-
rendezési tervét az épített kör-
nyezet alakításáról és védelmérõl 
szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 
9.§ (6 ) be-kezdése alapján közzé 
tesszük.

A közzététel ideje:
2006. augusztus 3. –
2006. szeptember 2.

A településrendezési terv
közzétételének helye:
Vámospércs Város 

Polgármesteri Hivatal
Béke utca. 1. fsz. 1. szoba 

(építési hatóság
hivatali helyisége)

K Ö Z É R D E K Û

Pályázati Felhívás

KELEMEN 
VÉDELEM 97

KFT.
Személy- és vagyonõri
tanfolyamot indít 

2006. augusztus 17-én
8 órakor
Helyszín:

művelődési ház - kiállítóterem

Jelentkezni lehet:
a 06-30/325-54-71-es

 telefonszámon,
valamint a helyszínen.

Kékfényes
hírek
Július 10-én

a Béke és Váci M. u. 

keresztezõdésében

személyi sérüléssel járó 

közlekedési baleset

történt.

Boldog születésnapot!

Ezentúl minden
nyolvan éven felüli

kedves városlakót köszöntünk 
a születésnapja alkalmából, 

ha azt Ön vagy hozzátartozói kérik.

Kérésre a fotót díjmentesen
elkészítjük!

Igénybejelentés
a művelődési házban

Szabóné Vrancsik Évánál, vagy
az 591-038-as telefonszámon,

valamint
a 06-20/559-81-14-es
mobiltelefonszámon.

Kedveskedünk

→
Kamatoztassa megtakarítását euróban! 
20–70%-os hozammal, adójóváírással, 
kamatadó nélkül. Információ: a 06-30/
489-40-03-as telefonszámon.
→
Két szoba összkomfortos albérletet ke-
resek Vámospércsen. Jelentkezni a 06-
30/432-85-19-es telefonszámon.
→
Építõipari munkákat vállalok. Régi és 
új épületek felújítása, gipszkartonozás, 
szigetelés, nemesvakolatok, kerítések 
felújítása, építése. Érdeklõdni a 06-30/
811-47-64-es telefonszámon.

Apró-
hirdetés

Figyelem
Hamecz Sándor

magánoktató
járművezetõi tanfolyamot

indít 2006. 08. 14-én
18 órakor a

szokásos helyen.

Jelentkezni lehet valamennyi
járműkategóriából!

Továbbá belföldi árufuvarozói,
ADR- és TIR-vizsgát is

szervezek!
Többszöri részletfizetés

lehetséges!
Érdeklõdés és jelentkezés:

a 06-30/365-26-79-es
telefonszámon.

Quaestor Ingatlan Kötvény

9,25 %
Éves fix kamattal !*

4024 Debrecen
Csapó u.9.

Tel.: 52/430-740
www.qrt.hu
www.mmf.hu

*A jelen hirdetés nem minõsül nyilvános ajánlatté-
telnek, és nem helyettesíti a QUAESTOR Ingatlan 
Kötvény, a Pszáf által III/10.260/2001.Számon 

2001.03.29.-én jóváhagyott hivatalos tájékoztató-
jának megismerését!

A kibocsátási tájékoztató megtekinthetõ a 
Forgalmazó helyeken.

A 2006-os év első félévét igazán az árvíz, -

illetve a belvíz uralta.

Országos szinten óriási árvízvédelmi véde-

kezések voltak. Megáradt hegyvidéki patakok 

mostak el utakat, hidakat. Komoly szántóföldi 

belvízi elöntések keletkeztek, ugyanakkor bel-

területi lakóházakban, gazdasági épületekben 

is keletkeztek károk.

Vámospércs a Tiszántúli Környezetvédelmi 

és Vízügyi Igazgatóság 12. számú (dél-nyírségi) 

belvízvédelmi szakaszához tartozik. A védelmi 

szakaszhoz 12 település tartozik, a kõzpontja 

Vámospércs.

A vízgazdálkodás legutóbbi átszervezése 

óta a csatornák tulajdonjoga, illetve üzemelte-

tési feladataik igen átrendeződtek.

A nagy vízmennyiséget szállító állami csa-

tornákat a Vízügyi Igazgatóság kezeli, a kiseb-

beket a Berettyó Vízgazdálkodási Társulat.

A Vámospércs Város Önkormányzat tulajdo-

nában 1994-ben kerültek külterületi-, illetve 

belterületi belvízcsatornák. Ezáltal az élet és 

vagyon védelem ezen a területen önkormány-

zati feladat. Talán soha nem volt még ilyen 

hosszú, illetve ilyen nagymértékű védekezés 

mint ez évben.

A TIKÖVIZIG 12. számú belvízvédelmi sza-

kaszán január 4-től június 26-ig tartott.

A Vámospércsi Védelmi Bizottság Elnöke 

(Fagyal Barna polgármester) két alkalommal 

rendelt el helyi vízkár elhárítási készültséget. 

Szükségessé tette ezen lépéseket az, hogy a 

talajfagy miatt a belvíz nem tudott beszivárog-

ni, ezért komoly belsőségi elöntések keletkez-

tek. Pincéket öntött el a víz, utakon állt tartó-

san, illetve oly mértékben megemelte a talaj-

víz szintjét, hogy helyenként folyamatosan 

kellett szippantókocsival mentesíteni. Komoly 

problémaként jelentkezett, hogy az utcai föld-

medrű-, illetve burkolt csatornák nem voltak 

kitakarítva, nem történt meg a felkészülés a 

minden évben várható tavaszi, koranyári belvi-

zes időszakra.

Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő 

Testülete, a polgármester beszámolója után 

(komoly vitákat folytatva) úgy döntött, hogy 

az év második felére megbízza a település víz-

ellátását végző HIDRO VP Kft.-t a belvizes kar-

bantartási munkák végzésével. 

A döntés értelmében a kft. elvégzi a meg-

határozott csatornákon a karbantartási mun-

kákat. Összefogja, koordinálja az önkormány-

zat tulajdonában lévő csatornákon végzendő 

munkákat. Belvízvédelmi készültség ideje alatt 

végzi a védekezési-, mentesítési munkákat.

A cél az, hogy kb. 4 évenként sor kerüljön 

minden csatorna karbantartására, tisztítására. 

A belvízvédekezés hatékonyságát növeli, 

hogy a Vízgazdálkodásról szóló törvény értelmé-

ben a TIKÖVIZIG koordinálja a védelmi szakaszo-

kon védekező különböző szervek védekezési 

munkáit. 

Állami beruházásként az elmúlt években a 

Vízügyi Igazgatóság úgy épített a Debrecen – 

Nyírábrány MÁV töltésen átereszt, hogy 1 

méterrel sülyeztette a fenékszintet ezen mun-

kához kapcsolódóan 1000 fm hosszan kotrási 

munkával hozzáigazította a medret. Ez a véde-

kezési időszak bebizonyította a beruházás 

szükségességét. Megállapítható, hogy ez a be-

ruházás biztosította a Létai-ér főcsatornába 

érkező külterületi,- illetve belterületi káros 

vizek biztonságos továbbvezetését.

Gaál Sándor

Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 09.12 

sz. belvízvédelmi szakasz vezetője

A gyermekek tartására vonat-
kozóan a családjogi törvény tar-
talmaz rendelkezéseket. Eszerint 
a szülõ a saját szükséges tartásá-
nak rovására is köteles megoszta-
ni kiskorú gyermekével azt, ami 
közös eltartásukra rendelkezésre 
áll. A gyermeket gondozó szülõ a 
tartást természetben, a különélõ 
szülõ elsõsorban pénzben szolgál-
tatja. Ez utóbbit nevezzük gyer-
mektartásdíjnak. 

Ez a rendelkezés azt jelenti, 
hogy a gyermeket ténylegesen gon-
dozó nevelõ szülõnek a gyermek-
nevelés terén kifejtett munkáját a 
törvényalkotó pénzben kifejezhe-
tõnek fogadja el, és ezért a gyer-
mek nevelését ténylegesen nem 
végzõ különélõ szülõ pénzben kö-
teles a tartáshoz hozzájárulni.

A tartásdíj összegét elsõsorban 
a szülõk megegyezése határozza 
meg, azonban ennek hiányában a 
gyermek nevelését tartását bizto-
sító szülõ kérheti a bíróságtól a 

gyermektartásdíj megállapítását. 
Ennek összegét a bíróság gyerme-
kenként általában a kötelezett át-
lagos jövedelmének 15-25%-ában 
állapítja meg. A bíróság ezen ha-
tárok között a tartásdíj meghatá-
rozásánál a következõ szemponto-
kat veszi figyelembe: 

- a gyermek tényleges szükség-
leteit, a két szülõ jövedelmi és va-
gyoni viszonyait, a szülõk háztar-
tásában eltartott más gyermekeket 
(pl. mostohagyermek) a gyermek 
saját jövedelmét.

A bíróság azonban a tartásra 
kötelezett személy jövedelmének 
legfeljebb 50%-át határozhatja 
meg gyermektartásdíjként akkor 
is ha, három vagy több gyermek 
eltartásáról van szó. Tehát ha a 
tartásra kötelezettnek pl. 5 gyer-
mek eltartásáról kell gondoskod-
nia, ebben az esetben az 50% 
kerül felosztásra az 5 gyermek 
között. Tehát gyermekenként 
10%.

Megjegyzendõ, hogy a bíróság 
akkor is kötelezheti a szülõt gyer-
mektartásdíj fizetésre, ha a gyer-
mekkel közös háztartásban él, de 
ténylegesen nem gondoskodik a 
gyermek ellátásáról, tartásáról. 

Gyermektartásdíjat a bíróság 
vagy százalékos arányban, vagy 
határozott összegben vagy határo-
zott összegben és bizonyos jöve-
delmek százalékában állapítja 
meg. Amennyiben százalékos meg-
állapítást alkalmaz, úgy meg kell 
jelölni azt a legkisebb összeget, 
amely ebben az esetben is megil-
leti a jogosultat.

A tartásdíj alapjául szolgáló jö-
vedelmet általában a per megin-
dítását megelõzõ egy évi összes 
munkabér, juttatás és egyéb jöve-
delem figyelembe vételével kell 
kiszámítani.

A Legfelsõbb Bíróság 1997-ben 
közzétett állásfoglalása értelmé-
ben a gyermektartásdíj megálla-
pításánál az önadózás keretében 

bevallott adóköteles jövedelem 
mellett mérlegelési körbe kell 
vonni a vagyoni körülményeket is. 
Ez tehát azt jelenti, hogy a manap-
ság nagy számban létezõ vállalko-
zói réteg gyermektartásdíj fizetési 
kötelezettségének megállapításá-
nál nem csupán az elkészített adó-
bevallást veszik figyelembe, - mely 
igen gyakran veszteséges gazdasá-
gi évet mutat – hanem azt is, hogy 
az adott vállalkozó milyen anyagi 
körülmények között él, melybõl a 
bíróság következtetést tud levonni 
a be nem vallott, tény-legesen 
elért jövedelemre.

A gyermektartásdíjra vonatko-
zó szabályok és rendelkezések a 
fentieknél jóval szerteágazóbbak, 
ezen cikk terjedelmének korláto-
zottsága miatt azonban csak a leg-
fontosabbak ismeretére volt ezút-
tal lehetõség.

Dr. Lengyel Imre
ügyvéd

MINKET NEM ÉRDEKEL,
HOGY MENNYIT KERES,

HOGY MENNYIT ÉR AZ INGATLANA!
Szabad felhasználású

jelzáloghitel
jövedelemigazolás nélkül
1.000.000 Ft havi 8.372 Ft-ért! 
Kamat: 4,65% – THM: 8,24%

Akciós lakáshitel: akár érték-
becslési díj és hitelbirálati díj 

nélkül!
1.000.000 Ft havi 5.522 Ft-ért! 
Jövedelemigazolás nélkül is!
Kamat: 205% – THM: 4,76%

Személyi kölcsön kezes és 
fedezet nélkül!

500.000 Ft havi 11.512 Ft-ért. 
Ügyintézési díj NINCS!
THM: 15,56%–39,28%

További felvilágosításért forduljon 
az Ön MOBILBANKÁRÁHOZ!

Bácsi Mónika (30/2-069-224)
Mobilbankár Hálózat

Jelzáloghitel az ING-tõl
*THM: 3,58–4,18%

Felvehetõ:
 építésre
 új lakás vásárlásra
 használt lakás vásárlásra
 korszerűsítésre
 bõvítésre
 felújításra
 szabad felhasználásra
 hitel kiváltására

Állami támogatások
igénybe vehetõk!

További információ:
Tanka Éva 30/489-4003

* THM értéke a hatályos jogszabályok alapján 
került meghatározásra

Lehet, hogy velünk jár
a legjobban?

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk

mindazoknak, akik szeretett halottunk

Erdélyi Gyula
temetésén megjelentek, sírjára

koszorút, virágot helyeztek,
és mélységes gyászunkban

részvéttel osztoztal.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk

mindazoknak, akik szeretett halottunk

Molnár Mihályné
Sz.: Molnár Margit

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

részvéttel osztoztal.

Gyászoló család

Amit a gyermektartásdíjról tudni kell

Bel – vizeink

Jogi tanácsok

Vámospércs Város Önkormányzat képvi-
selõ-testületének döntése értelmében a Vá-
mospércsi Hírek címû újság szeptemberi 
számában (külön betétoldalakon) lehetõség 
lesz a jelöltek fényképes bemutatkozására azo-
nos felületen.

Az írásos bemutatkozáson kívül igény sze-
rint minden jelöltrõl elkészítünk egy darab 
igazolványkép méretû színes fotót, amelyet 
a rendelkezésre álló felületbe a jelölt beil-
leszthet.

E felhívás méretû felület (12 cm x 8,5 cm) 
díja egységesen 5.000,- forint. Aki ennél na-
gyobb felületet kíván igénybe venni, az aktu-
ális hirdetési tarifa megfizetése mellett meg-
teheti.

Az újság megjelenési idõpontja szeptem-
ber 15. A szöveg leadásának idõpontja szep-
tember 8. (péntek). Az írásos anyagot lehe-
tõség szerint floppyn vagy CD-n kérjük le-
adni a mûvelõdési házban Szabóné Vrancsik 
Évánál. 

A Hajdú-Bihar Megyei
Minõségi Termék Társaság 

idén is meghirdeti pályázatát

„Hajdú-Bihar Megyei
Minõségi Termék” 

cím elnyerésére, melynek gyõz-
tesei feltüntethetik termékei-
ken a „Hajdú-Bihari Minõségi 
Termék” védjegy logóját.

A Termék Társaság 2006. évi 
védjegydíjait az elõzõ évek gya-
korlatához hasonlóan kizárólag 
kereskedelmi forgalomra képes 
termékek, tárgyak, illetve sok-
szorosításra alkalmas szellemi 
alkotások kaphatják meg.

Pályázni lehet még olyan ter-
mékekkel, amelyek a megyére 
jellemzõ alapanyagból, fõként 

hajdú-bihari emberek, dolgo-
zók munkájának gyümölcse-
ként a megyében készülnek, és 
megjelenésükben egyediséget 
hordoznak. 

A pályázat benyújtásának 
határideje: 

2006. szeptember 26. 
A pályázati ûrlap letölthetõ a 

www.termektarsasag.hu honlap-
ról. 

Bõvebb információ: 
Hajdú-Bihar Megyei

Minõségi Termék Társaság 
4001 Debrecen, Pf. 202. 
info@termektarsasag.hu 

Tel.: 52/532-277
Fax: 52/532-278 

Mobil: 20/369 9160



1.a
Osztályfõnök:

Asztalosné Lovász Katalin

  1. Balogh Mariann
  2. Csuth Noémi
  3. Dobi Zsanett
  4. Jónás Máté
  5. Kiss Bálint
  6. Kiss Péter
  7. Kiss Richárd
  8. Kocsis Andrea
  9. Lakatos Norbert
10.Maczó Róbert
11.Makula Manfréd
12.Medgyesi Blanka
13.Meszesán Henrietta
14.Mézes Márk
15.Oláh Imre
16.Pál Adrienn
17.Pap Vivien
18.Postár Beatrix
19.Rézmûves János
20.Sopronyi Dominik
21.Tagyi Gabriella
22.Tóth Enikõ
23.Török Alexandra

1.b
Osztályfõnök:

Nagyné Pesti Gyöngyi
TóthAndra

  1. Balogh Zoltán
  2. Bilák Sándor
  3. Bõde Richárd
  4. Dorogi János Róbert
  5. Gellén Gréta
  6. Halász Réka
  7. Hunyadi Lajos
  8. Kelemen Nóra
  9. Kiss Alexandra
10.Kiss Fruzsina
11.Kovács Petra
12.Köteles Zoltán
13.Lévai Márk
14.Lukács Levente
15.Mátyus Vivien
16.Nagy Nóra Ildikó
17.Nagy Rebeka
18.Nagy Tibor
19.Papp Dávid
20.Rácz József
21.Szabó Dániel
22.Szabó Réka
23.Vadász Elemér
24.Velõdi Cintia
25.Virág Rebeka

1.c 
Osztályfõnök: 

Kriska Zoltánné
Tankáné Antal Irén

  1. Borsó Zsolt
  2. Boruzs Bence
  3. Bõde Róbert
  4. Csontos Rita Mónika
  5. Deák Loretta
  6. Fábián Hajnalka
  7. Fodor Anett
  8. Grega Gergõ Tamás
  9. Gyarmati Sándor
10.Gyöngyösi Norbert
11.Horváth Tünde
12.Kálmán Viktória
13.Kiss Veronika
14.Kolompár Beatrix
15.Kovács Bence
16.Kuprák Máté
17.Madár Gabriella
18.Milák Sándor
19.Mitruska Máté
20.Nagy Anna
21.Nagy Cintia
22.Nagy József
23.Nagy Kornél
24.Plávits Zoltán

1.d
Osztályfõnök:
Tanka Ilona

  1. Balogh Máté
  2. Jónás Erik
  3. Kiss Róbert
  4. Kolompár Krisztián
  5. Molnár Sándor
  6. Sarkadi Miklós
  7. Szabó Petra
  8. Szilágyi Róbert
  9. Téglási Veronika
10. Tordai Adrienn
11. Tóth Bettina
12. Varga Roxána
13. Vertetics Dávid

I. Fõbejárati épület:
– 3.emelet ráépítés, magastetõ építés, 

homlokzati hõszigetelés (nemesvakolat 
nélkül), 2. és 3. emelet belsõ befejezõ 
munkái. (bontások, burkolatok, festés, 
mázolás stb) lépcsõházak bõvítése, liftak-
na építése. Határidõ: 2006. 12. 15.

– Földszint, 1. emelet belsõ munkái.
 Határidõ: 2007. 01.05.–2007. 03.15.)

II. Konyha épület:
–1.2.3. emelet ráépítés.
Határidõ: 2006. 11.15.
– Magastetõ építés
Határidõ: 2006. 12.30.)
– Belsõ befejezõ munkák.
 Határidõ: 2007.06.30.
(a közlekedés a 2.3. emeletre az új 

lépcsõházon keresztül történik)

III. Konyha, kazánház
– belsõ építés – szerelési munkák
 Határidõ: 2007. 04.15–2007. 07.30.

IV. Tornaterem
– magastetõ ráépítés.
 Határidõ: 2007. 04. 30.–2007. 07. 30.

V. Homlokzatok
- Nemesvakolatok, lábazatok
 Határidõ: 2007. 04. 30.–2077. 07. 30.

Évfolyamok elhelyezése épületenként

A Béke úton lesz elhelyezve
 az 1. és 3. évfolyam (6 osztály), 
a Központi iskolában
 a 2. évfolyam, az 1.a és a 6.a
 osztály (5 csoport), 
a Dombi épületben
 az 5–6. évfolyam és a két eltérõ
 tantervû csoport (7 csoport), 
az Iskola úti épületben
 a 7. és 8. évfolyam (6 osztály), 
a volt Pártházban
 a 4. évfolyam (3 osztály).

Az új tanévre szóló tan-
könyvek a szokásos módon és 
helyszínen vásárolhatók meg.

Az árusítás idõpontjáról a 
korábbiaknak megfelelõen a 
Vámos –TV-n keresztül és az 
árusítás helyszinén(a Kerek –
Perec Kft. papírbolt) augusz-
tus második felében tájékoz-
tatjuk az érintetteket.

Ingyenesen jogosult a tan-
könyvre:

- a tartósan beteg
- a sajátos nevelési igényû
- a három vagy többgyer-

mekes családban élõ
- az egyedül álló szülõ 

által nevelt
- a rendszeres gyermekvé-

delmi kedvezményben része-
sülõ tanuló, ha a jogosultsá-
got a szülõ igazolta

Ebben az évben 10.000 Ft/
fõ az állami támogatás, ami 
nem a tanulónak jár, hanem 
az iskolának. Ebbõl az önkor-
mányzat által adott támoga-
tásból fizetjük a jogosult ta-
nulók tankönyveinek árát.

Tájékoztató áraink a 
következõk

1.o. 9.904.- Ft
2.o. 6.805.- Ft
3.o. 7.350.- Ft
4.o. 9.629.- Ft
5.o. 14.281.- Ft

6.o. 10.540.- Ft
7.o. 13.126.- Ft
8.o. 12.684.- Ft

Sajátos nevelési igényû

1.o. 7.537.- Ft
2.o. 2.077.- Ft
3.o. 9.880.- Ft
4.o. 7.135.- Ft
5.o. 7.780.- Ft
6.o. 9.760.- Ft
Fogl.:6.o.       13.150.- Ft

A tanszer költségeit minden-
ki maga fedezi!

Deákné Demjén Ilona
igazgató

A nyári nagy hõség is job-
ban elviselhetõ, ha valaminek 
igazán tud örülni az ember.

A Petõfi utca lakóinak régi 
vágya teljesül azzal, hogy szi-
lárd burkolatú úton járhatnak 
a jövõben. A napokban adja 
át a kivitelezést végzõ INFRA 
–SPED Kft. az új utat, amely-
hez az önkormányzat huszon-
öt millió forintot nyert a me-
gyei területfejlesztési tanács-
tól. 

– A beruházáshoz 2,7 mil-
lió forint önerõt kellett bizto-
sítani. Ezzel az úttal a város 
harminchárom kilométeres út-
hálózatának fele lesz szilárd 

burkolattal ellátva, tehát 16 
és fél kilométer. Van feladat a 
jövõre nézve is, hisz jó lenne 
minél elõbb elérni a száz szá-
zalékot. Azt gondolom, a hu-
szonegyedik században jogos 
igénye minden település la-
kosságának, hogy pormentes 
utcákon közlekedjen – mond-
ta Fagyal Barna polgármes-
ter.

– Szerencsésebb lett volna 
elõbb a szennyvízhálózat kié-
pítése, de hatszor utasították 
el a pályázatot, amit most he-
tedik alkalommal is benyúj-
tott az önkormányzat. Még 
azon az áron sem tehetünk le 

az utak építésérõl, ha majd a 
szennyvízhálózat beruházása-
kor javításra szorul a szilárd 
útburkolat.

A majdani kivitelezõk eze-
ket szépen ki fogják javítani.

Az utca elkészülte után sa-
ját beruházásként, saját kivi-
telezésben valósul meg a Pe-
tõfi és Malom utcák közötti 
gyalogátkelõhely létesítése, ami 
szintén régi vágya a 48-as út 
északi oldalán lakóknak.

A megnövekedett forgalom 
miatt, fõleg a reggeli órákban 
igen nehéz az átjutás, ezért 
lesz nagy segítség a „zebra” a 
gyalogosan közlekedõknek.

Út és „zebra” is épül Tudnivalók
a tankönyvellátásról 

2006/2007-es tanév

Elsõ osztályosok névsora

Aszfaltot „kapott” a Petõfi utca (Fotó és szöveg: Sz.Vrancsik Éva)

Az iskola építés kivitelezési ütemterve
(8 tantermes iskola bõvítése 8 tanteremmel)



Véget ért a holtszezon, mindhárom 
bajnoki osztályban megkezdõdik ezen a 
hétvégén a megyei labdarúgó bajokság. 

Ennek során hazai közönség elõtt, a 
Hajdúdorog házigazdájaként rajtolnak 
a megye I. újoncaként a vámospércsi 

focisták. A bajnoki felkészülésrõl Oláh 
Sándor edzõt faggattuk, aki elmondta, 
hogy július 13-án kezdték a felkészülést, 

s az eltelt idõszak-
ban heti három 
edzést vezényelt a 
csapatnak. Ez idõ 
alatt hat edzõ-
meccset játszottak: 
két-két alkalom-
mal találkoztak a 
Sáránd és a Haj-
dúsámson alakula-
taival, míg a Hosz-
szúpályival és a 
Balmazújvárossal 
egyszer mérkõztek 
meg.

A csapat meg-
erõsítése érdeké-
ben szerettek vol-
na új játékosokat 
igazolni a támadó 
sorba, illetve a kö-

zéppályára, ami azonban nem sikerült. S 
mivel távozni sem távozott senki, így a 
megye II-ben ezüstérmet nyert gárdával 

vágnak neki az új idénynek.
– Úgy vélem, ezzel a garnitúrával is tel-

jesíthetjük a célunkat, ami nem is lehet 
más, mint a bentmaradás kiharcolása – 
fogalmazta meg célkitûzésüket a tréner.

– Szerintem ehhez legalább 20 pontot 
kell szereznünk. Fontos lenne, hogy jól 
rajtoljunk, ami önbizalmat adhat a szá-
munkra, ám ez nem lesz könnyû, hiszen 
nem a legkedvezõbb a sorsolásunk.

A Hajdúdorog elleni hazai bemutat-
kozást követõen Ebesre utazunk, majd 
következik a megye I. két meghatározó 
csapata, a Nagyhegyes és a DEAC. Kü-
lönösen ezt a két utóbbi derbit tartjuk a 
rajt nehezebb részének – tekintett elõre 
Oláh Sándor, aki szerint akkor lehet 
keresnivalójuk a megyei elsõ osztályban, 
ha egységes csapatként vívják a mérkõ-
zéseiket. Különösen a védekezésüket kell 
masszívvá tenni, s ebbõl kell elõre indul-
ni.

A manapság divatos letámadásos harc-
modorhoz nem megfelelõ a játékoskeret, 
de az elõbbi taktika is eredményre vezet-
het – bizakodott a szakember.

F. L.

AUGUSZTUSI MOZIMÛSOR

11. PÉNTEK: ISMERETLEN HÍVÁS

(színes, amerikai thriller, 16 éven aluliaknak nem ajánlott) 87 perc.
18. PÉNTEK: X-MEN – AZ ELLENÁLLÁS VÉGE

(színes, szinkronizált, am. sci-fi, 12 év alatt szülõi felügyelettel ajánlott!)
25. PÉNTEK: SZIKLÁK SZEME

(színes, am. thriller, 18 éven aluliaknak nem ajánlott!) 107 perc.
OKTÓBER. 1. PÉNTEK:VERDÁK

(színes, szinkronizált, am. családi rajzfilm) 116 perc.

Az elõadások 18 óra 30 perckor kezdõdnek. Belépõdíj egységesen: 400 Ft. 
Csoportokat elõzetes bejelentkezés alapján más idõpontokban is foga-
dunk. Telefonszám: 52/591-038, vagy személyesen a mûvelõdési házban. 
Havi bérlet vásárlása esetén valamennyi film 50%-os kedvezménnyel 
tekinthetõ meg. A bérletet névre szólóan lehet megváltani, másra át nem 
ruházható!

SPORT Itthon rajtolnak a focisták

Nagy szervezés elõzte meg az a 
találkozót, amely a három évti-
zeddel ezelõtti  osztálytársakat hív-
ta az alma materbe. Egykori osz-
tályfõnökük, Papp Antónia is meg-

tisztelte egykori tanítványait, s 
nagy érdeklõdéssel hallgatta éle-
tük történetét. A fõszervezõ, Haj-
zer Imréné Szabó Jucika férjét is 
az iskolapadban ismerte meg, így 

ketten vállalták a volt osztálytár-
sak felkutatását. Tíz osztálytársat 
sikerült elhívni, s feleségek, férjek 
is résztvettek a kellemes hangula-
tú találkozón.

Harminc éves találkozó

Álló sor: Dobos Sándor, Szelezsán János, Korcsmáros Ferenc, Hajzer Imre,
Bobonkáné Papp Antónia (osztályfõnök), Fazekas András

         Ülnek: Szabó Julianna, Szörny Eszter, Zsanda Margit, Tóth Ibolya, Kiss Margit  (Fotó: Sz. V. É. )

Az összevont intézmény-
ként mûködõ mûvelõdési ház 
és könyvtár dolgozói már ré-
góta dédelgetik azt az álmot, 
hogy a könyvtár állományát 
számítógépes program segít-
ségével dolgozzák fel. Az álom-
ból hamarosan valóság lesz, 

ugyanis folyamatban van a 
program beszerzése, amellyel 
elkezdõdhet az elektronikus 
katalógus szerkesztése. 

A környezõ települések és 
az intézmény romániai test-
vérintézményei nem rendel-
keznek ezzel a programmal, 

ezért a Nemzeti Kulturális 
Alap pályázati támogatásával 
két napos konferencián is-
mertetik meg a könyvtáros 
szakemberekkel és a települé-
sek vezetõivel az új progra-
mot. Nagy öröm érte ezzel a 
kollektívát, akik lelkesen ké-
szülnek a vendégek fogadásá-
ra. A szeptemberre tervezett 
szakmai konferencián megis-
merik a résztvevõk Hajdú-Bi-
har megye könyvtárhálózatát 
valamint a rendezvényt szer-
vezõ könyvtár szakmai tevé-
kenységét is. A célok között 
szerepel az is, hogy azok a 
könyvtárak, amelyek még 
nem rendelkeznek számítógé-
pes szolgáltatásokkal, megis-
merjék az abban rejlõ lehe-
tõségeket. A konferenciát a 
Ligetalján lévõ települések 
könyvtárainak látogatása is 
színesíti.

K o n f e r e n c i a  k ö n y v t á r o s o k n a k

A kollektíva lelkesen készül a programra (Fotó: Szabó Péter)

A nyár közepén rendha-
gyó osztálytalálkozó helyszí-
ne volt a város sporttelepe. 
A fõ szervezõ Bereczki József  
volt, aki úgy döntött, nem 
várnak az ötven éves általá-
nos iskolai találkozóval, ha-
nem egy évvel korábban is 
tartanak egy jó kis bulit. 

– A háború alatt szület-

tünk, az ’56-os forradalom 
után fejeztük be a nyolcadi-
kat, de valamennyien szép 
emlékeket õrzünk az iskolai 
évekrõl. Ezért találkozunk 
minél gyakrabban, hisz saj-
nos már vannak olyanok, aki 
nem lehetnek közöttünk.

A huszonkilenc fõs osz-
tálylétszámból huszan össze-

jöttünk, van, aki Kanadában 
él, nyilván õ nem tudott itt 
lenni, de aki csak tudott, 
eljött. Igaz, sokan marad-
tunk Vámospércsen, így nem 
volt nehéz összeszervezni a 
találkozót, amelyen a felesé-
gek és a férjek is résztvettek 
– mondta el Bereczki József.

Kovács Sándorné há-
za elõtt senki nem tud 
úgy elmenni, hogy né-
hány percre ne álljon 
meg gyönyörködni a 
virágokban. A kis ház 
terasza telis tele futó 
begóniákkal, egyes ágai 
méterre is alácsünge-
nek. 

Gizike néni maga sza-
porította a növényeket. 
Egyik évben Erzsike lá-
nya anyák napjára meg-
lepte egy tõvel, amelyet 
a hátsó szobában kite-
leltetett. Tavasszal már 
három felé vágta a gu-
mót, amely leginkább 
egy krumplihoz hason-
lít. Valamennyi meg-

maradt, s azóta a csalá-
dot is ellátja virágtö-
vekkel. Elmondása sze-
rint a hatalmas virágok 
titka az esõvizes locso-
lásban, s a havi egyszeri 
tápoldatos öntözésben 
rejlik. 

– Rengeteg vizet igé-
nyel ez a növény, a nagy 
hõségben háromszor is 
locsolom – mondja Gi-
zike néni, akinek nem-
csak a begóniák, hanem  
muskátlik és hibiszku-
szok is díszítik az udva-
rát.

Alig bírja a tõ a hatalmas
virágokat

Fotó: Sz. Vrancsik Éva
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Nem várták ki az ötvenet

1957-ben fejezték be a nyolcadik osztályt  (Fotó: Sz. Vrancsik Éva)

Esõvízben rejlik a titok

Oláh Sándor a pályaszélen  (Fotó: Sz. V. É.)


