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Van egy kis bibi
Ez az év is jól kezdődik, ugyanis végre elértük, hogy

nagykorúként kezelnek bennünket, azaz nem titkol-
ják el az ország valós gazdasági helyzetét, nem hülyí-
tenek tovább azzal, hogy dübörög a gazdaság, soha
nem tapasztalt jólétben élünk – miközben negatív
rekordokat dönt a munkanélküliség, eget verő az
államháztartási hiány –, nem vezetnek bennünket
tovább félre, hogy nem lesz gázáremelés, vizitdíj, kór-
házi napidíj, tandíj. Sőt hirtelen felindulásból maga
a miniszterelnök is – anno Balatonöszödön – beval-
lotta, hogy „ezt jól elkúrtuk.” Azóta persze sok víz
lefolyt a Dunán, ám – legnagyobb örömünkre – a kor-
mányzati kommunikáció legfőbb mércéje azóta  az
őszinteség. Rájöttek, ugyanis így néhány év után,
hogy mi – akiket félrevezettek, akik felett önkényesen
döntöttek – mégis fontosak vagyunk, sőt még köteles-
ségüknek is érzik, hogy tájékoztassanak bennünket a
– tudtunk és akaratunk nélkül bevezetett – vizitdíj,
kórházi napidíj, tandíj lényegéről, s a sarcok szüksé-
gességéről. Bár egy kicsit ront a helyzeten – mondjuk,
nem tűnik egészen spontánnak az időzítés – hogy a
kormány épp a már kitűzött népszavazás előtt érezte
először annak szükségességét, hogy megvilágítsa
elménket. S ez még rendben is volna, hogy a gondos-
kodó koalíció mindent elkövet annak érdekében,
hogy az emberek vélt tudásszomját csillapítsa. Ám
van egy kis bibi, ennek a megkésett felvilágosításnak
az árát – ha tetszik, ha nem – nekünk kell megfizetni.
A Miniszterelnöki Hivatal (MeH) által kiadott, a leg-
több postaládába már eljuttatott Új Magyarország
című kiadvány első szériája (3 millió példányban)
ugyanis 125 millió forintba került az adófizető
állampolgároknak, a készülő második újabb 150 mil-
lióba, és akkor még nem beszéltünk az Egészségügyi
Minisztérium mintegy 400 milliós közpénzből finan-
szírozott kampányáról és kommunikációjáról, sem a
MeH által tervezett 800 milliós médiavásárlásról,
illetve a további 300 milliós nyomdai költségekről.

Lehetett rá számítani, hogy a legnagyobb ellenzéki
párt majd felháborítónak tartja a kormány igen költ-
séges, sőt alkotmányellenes akcióját  – mely során
durván beleavatkozik a népszavazás előkészítésé-
be –, viszont meglepetést okozott az SZDSZ, melynek
elnöke, Kóka János is nyilatkozatában egyértelműen
elutasította, hogy a kormány közpénzből fizetett hir-
detések által próbál párbeszédet folytatni a lakosság-
gal.

A kormányszóvivő, Budai Bernadett pedig azzal
érvel, hogy aki támadja a kormány reformokkal kap-
csolatos tájékoztatási munkáját, az  az emberek tájé-
kozottsághoz való jogát vitatja el. Nem tudni, hogy
2006 óta mekkora mértékben nőttek az állampolgá-
rok tájékozottsághoz való jogai, hiszen akkoriban
mintha nem lett volna olyan fontos, hogy képben
legyünk az állam történelmi méreteket öltött eladósí-
tásával, a prognosztizálható reálbércsökkenéssel, az
uniós átlag duplájára szökő inflációval, a mélyrepü-
lésben lévő forinttal, a későbbi reformoknak csúfolt
megszorító intézkedésekkel kapcsolatban.

Azt ma már senki sem vitatja – a honvédelmi
miniszteren kívül – hogy a magyar társadalom egyér-
telműen elutasítja az egészségügyi rendszer erőltetett
átalakításának formáját. A Holdon élő Szekeres Imre
szerint ugyanis „ a referendumnak nincs igazi támo-
gatottsága a magyar társadalomban.” Mindeközben
a miniszterelnök és a közel 2 milliárd forintos ellen-
kampányért felelős Juhász Ferenc néhány hete
Davosban osztottak-szoroztak, majd végül arra a
megállapításra jutottak, hogy még ha el is bukják a
népszavazást, tulajdonképpen nem is  okoz gondot a
költségvetésnek a vizitdíjból, kórházi napidíjból szár-
mazó kieső bevétel. 

Magyarán: szerintük pénzügyi szempontból tök
mindegy, hogyan dönt a nép március 9-én. 

Hassó Adrienn

Fókusz Közösségi házat kaptak a romák
Egy év múlva remény lehet egy sikertörténetre

Végsõ búcsú Demeter Tamástól
A Demko Feder Kft.

ügyvezetõ igazgatója
2008 január 29.-én, 57
éves korában elhunyt.

A tragikus hír mindnyá-
junkat megrázott. Emlé -
kezzünk RÁ!

1990-ben alapította  meg
a céget, melynek mindig
meghatározó személyisé-
ge, szellemi atyja volt. Egy
olyan magyar terméket,
márkát alkotott, amelybõl
sajnos nagyon kevés van
ma Magyarországon. 

Mindig szívügye volt egy
olyan gyártóüzem kiépíté-
se Vámospércsen, ami az itt
élõknek munkahelyet, a
településnek hírnevet je -
lent. Ez a törekvése megva-
lósult, hiszen városunkban
csaknem száz embert lát el
munkával a Demko Feder
Kft.

A teljesítményt mindig
tisztelte, ezért volt cégünk
a Magyar Olimpiai Csapat
Aranyfokozatú támogató-
ja, és támogattuk Kovács
Ágnes olimpiai bajnok
úszónõ felkészülését is.
Továbbá: támogatta a gyen-
géket, elesetteket is, így a
Debreceni Gyermek kli ni -
ka kis betegeinek gyógyu-

lását, s a Vámospércs Gyer -
mekeiért Alapítványt is.

A tudatos cégépítés és
marketing lehetõvé tette a

magyar márka külföldi
bevezetését is. Erre építve
exportunk jelenleg is dina-
mikusan fejlõdik. Auszt -

riában, Lengyelországban,
Szlovákiában, összesen
több mint tíz országban
ismerik a Demko Feder
Kft. kiváló termékeit.

Ezekre építkezve céljait
tovább visszük, és igyek-
szünk megvalósítani.

Nagyon sokoldalú, krea-
tív egyéniség volt. Saját ver-
sébõl idézett gondolatok-
kal búcsúzunk Tõle:

Az Idõ!

Nagy Úr az idõ!
Szolgája Élet és Halál.
Szíved, míg él
Az idõ szavára jár.
Hiába szólsz: Várj még!
Szalad tovább nevetve.
Arcodra ráncot húz,
És hosszú álmot szemedre.

De addig még táncolunk,
Hol sírva, hol nevetve.

Kedves Tamás, emléked
megõrizzük.

A Demko Feder Kft. dol-
gozói és vezetõi nevében:

Deák Gyula
gazdasági igazgató 

és Veszelovszky Endre
termelési igazgató 

Roma közösségi helyi-
ség átadására került sor
január 30-án a városban. 

Az önkormányzat még
2006-ban nyújtott be pályá-
zatot az AVOP – LEADER
program keretén belül, s
nyert 850 ezer forintot, ame-
lyet 150 ezer forint önerővel
kiegészítve, a Béke úti volt
iskola épületben lévő hasz-
nálaton kívüli szolgálati
lakást átalakítva közösségi
színteret alakítottak ki. Mé -
nes Andrea polgármester
adta át Kozáp Tibornak, a
Cigány Kisebb ségi Ön kor -
mányzat elnökének a helyi-
séget. „Ha nem próbáljuk
meg befogadni a romákat,
akkor nem tudják, hogy mi
az a norma, amelyhez alkal-
mazkodniuk kell. Ezért fon-
tos hogy legyen egy hely,
ahol működhet a CKÖ, a
romák ügyes-bajos dolgaik
intézésében segítséget kap-
hatnak, közösségi életet
élhetnek, ápolhatják hagyo-
mányaikat” – hangsúlyozta
az átadás alkalmával a város-
vezető, s reményét fejezte ki,
hogy egy év múlva sikertör-
ténetként számolhat be a
közösségi helyiség létreho-
zását illetően. 

Vadászné Jónás Ilona lett
a közösségi helyiség gazdá-
ja, aki megfelelő ismeretek-
kel rendelkezik ahhoz, hogy
segíteni tudja a hozzá fordu-
lókat. Jól ismeri a romák
problémáit, hisz maga is
közülük való. Munkáját több

számítógép és internet-elér-
hetőség is segíti. A szalagvá-
gás után szakmai programra
került sor, amelyen a roma
közösség képviselőin kívül
részt vettek a képviselő-tes-
tület tagjai, az intézmények
vezetői, a polgármesteri

hivatal több dolgozója. Aba-
Horváth István, a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormány -
zat tanácsnoka és Pávay
Tibor, az Eurom Közösségi
Ház vezetője tartottak ma -
gas színvonalú előadásokat a
romákat érintő kérdésekről. 

A szalagvágás pillanata. (Fotó: Sz. Vrancsik Éva)

Demeter Tamás (balra) Göncz Árpád
egykori köztársasági elnök társaságában

(Fotó: Magánarchívum)



ÖÖ NN KK OO RR MM ÁÁ NN YY ZZ AA TT II HH ÍÍ RR EE KK Segítség a vállalkozásoknak
A Hajdú-Bihar Megyei Vállal ko -

zás fejlesztési Alapítványt (HBMVFA)
1993-ban a Magyar Vállalkozásfej -
lesz tési Alapít vány, a Hajdú-Bihar
Megyei Ön kormányzat, a megye
városainak és településeinek önkor-
mányzatai, bank, vállalkozói érdek-
képviseletek, kamarák alapították
meg. Az alapítás fő céljai a vállalko-
zások alapításának elősegítése, a
vállalkozói tudás-kultúra emelése, a
vállalkozások piaci pozícióinak erő-
sítése, a vállalkozások támogatott
hitelezésének beindítása, ingyenes
tanácsadás és információ nyújtása,
munkahelyteremtés és munkahely
megtartás elősegítése, a megyei
beruházás-ösztönzés elősegítése,
ágazati fejlesztési stratégiák és
tanulmányok kidolgozása volt. 

A vállalkozók folyamatos tájékoz-
tatása érdekében rendezvények,
fórumok szervezését végezzük, fo -
lyamatosan információkkal látjuk el a
megyében működő vállalkozói infor-
mációs pontokat (kamarai, ipartestü-
leti irodák, okmányirodák, könyvelő-
irodák, tanácsadó irodák stb.) vala-
mint hirdetéseket, sajtótájékoztató
anyagokat jelentetünk meg.

Az alábbiakban szeretnénk rövi-
den bemutatni az Alapítványunk által
működtetett, évek óta nagy sikerű
támogatott hitelprogramokat vala-
mint a 2008. februártól elérhető Új
Magyarország Mikro hitelt, melyet
a megyei Vállalkozás fejlesztési
Alapít vá nyok közül az országban
elsőként a Hajdú-Bihar Megyei
Vál lalko zás fejlesztési Alapítvány
indíthat be.

1. Mikro-Hitel Program: 1993.
óta sikeres program a megyében

A Program nagy előnye, hogy
kezdettől fogva akár mezőgazdasági
őstermelő, egyéni vállalkozó vagy
társas vállalkozás is igényelhet hitelt,
kedvező feltételekkel. A kedvezmé-
nyessége egyrészt a hitel kamatá-
ban rejlik (a mindenkori MNB jegy-
banki alapkamat, jelenleg 7,5%),
másrészt pedig abban, hogy a hitel
futamideje során semmilyen további
banki kezelési költséget nem kell
fizetnie a vállalkozónak. Az Alapít -
ványunk irodáiban folyamatos felké-
szítést, tanácsadást nyújtunk a hitel-
igénylőknek, akiknek ez általában az

első vállalkozói hitelük. 2006. évben
6 350 000 Ft-ra emelkedett a felve-
hető hitelösszeg, 8 év a futamidő fel-
ső határa, 6 hónap türelmi idővel és
akár a hitel 100%-a fordítható forgó-
eszköz-beszerzési célokra is (ebben
az esetben 3 év lehet a futamidő). 

1/a. Országos Mikro-Hitel Prog -
ram: 2007-től kereskedelmi bank
bevonása nélkül

A Programhoz a Magyar Vállal -
kozás fejlesztési Alapítvány (MVA)
biztosítja a szükséges keretösszeget
(kb. évi 200 000 000 Ft). Alapítvá -
nyunk 2000. július óta az Országos
Mikro-Hitel Program keretében 1390
db hitelpályázatot vizsgált meg, az
elfogadott mikro-hitelek összege
meghaladja a 3,6 Milliárd Ft-ot. 

2007. óta a hitelnyilvántartást már
a Magyar Vállalkozásfejlesztési Ala -
pítvány végzi, a hitelek jóváhagyását
illetve a szerződéskötést és a moni-
toring (hitel ellenőrzés) feladatait a
HBMVFA látja el. 

1/b. Helyi Mikrohitel Program:
2007-től Alapítványunk saját hitel-
programja

Alapítványunk 2006. őszétől lehe-
tőséget kapott egy saját Hajdú-Bihar
megyei Helyi Mikrohitel Alap beindí-
tására kb. 320 millió Ft nagyságren-
dű pénzalappal. (A Hpt. – 1996. évi
CXII törvény 2. §. (1) h) bekezdése
alapján a megyei és fővárosi vállal-
kozásfejlesztési alapítványok mikro-
hitelezési tevékenysége nem tartozik
a törvény hatálya alá, így az Ala -
pítvány önmaga, közreműködő
pénz intézet bevonása nélkül jogosult
mikrohitel nyújtására.)

2007. évben a Helyi Mikrohitel
Alapból 74 vállalkozó részesült hitel-
ben, összesen 319 millió Ft összeg-
ben, tehát az alap kihasználtsága
közel 100%-osnak mondható.

2. Mikrohitel Plusz Program:
2005-ősztől kedvező beruházási
finanszírozási lehetőség

A Mikrohitel Plusz Program 2005.
év őszén indult megyénkben, a
Magyar Fejlesztési Bank Rt (MFB)
Sikeres Magyarországért Vállal -
kozás fejlesztési Hitelprogramja ré -
szeként. A hitelprogram Hajdú-Bihar
megyei megvalósítását a HBMVFA
illetve az általa alapított Alfa Credit
Kft végzi.

A hitel maximális összege 15 mil-

lió Ft, futamideje 10 év, ezen belül
maximum 2 év türelmi idővel. A hitel
kizárólag fejlesztési célokat szolgál-
hat (gépek, berendezések, ingatlan
beruházások); építési hitelcél esetén
a hitelből megkezdett beruházás is
finanszírozható, sőt, a hitelkérelem
benyújtását megelőző 6 hónapon
belül, illetve azt követően keletkezett
számlák is elszámolhatók a prog-
ramban. A hitel kamata a mindenko-
ri jegybanki alapkamat (jelenleg
7,5%) és mindezen felül a futamidő
alatt semmilyen további banki keze-
lési költség nem merül fel. A prog-
ramhoz hitelgarancia is kapcsolódik,
mely a vállalkozások számára szin-
tén ingyenes, annak díját az MFB Rt
fizeti meg.

A Program kezdetétől eddig 73 db
hitelkérelem érkezett, összesen
közel 700 millió Ft összegben, mely-
ből 65 db kérelem jóváhagyásra
került az MFB részéről kb. 600 millió
Ft összegben.

3. Új Magyarország Mikrohitel:
2008. februártól Hajdú-Bihar me -
gyé ben

A GOP 4. Prioritás keretében
finanszírozott mikrohitelezés lebo-
nyolítására 2007. októberben nyílt
pályázati úton lehetőség a mikrofi-
nanszírozó szervezetek (elsősorban
a megyei vállalkozásfejlesztési ala-
pítványok) részére. A HBMVFA 2007.
novemberben benyújtotta pályázatát
és a sikeres pályázat révén 2008.
januárban kötött megállapodást a
Magyar Vállalkozásfinanszírozási
Zrt.-vel. Az elnyert összeg 400 millió
Ft, ami a HBMVFA által vállalt 100
millió Ft saját erővel együtt 500 millió
Ft-os hitel alapot teremtett.

A hitel beruházási és forgóeszköz
finanszírozásra illetve kombinált for-
mában is felhasználható. A hitel fu-
tam ideje beruházási hitelek esetén 5
év, tisztán forgóeszköz hitel esetén
1 év lehet,  a forgóeszköz hiteleknél
2 hónap, a beruházási hiteleknél
akár 24 hónap türelmi idővel. A for-
góeszköz hitelek esetén saját erő
nem szükséges, beruházási hitelek-
nél legalább 20% saját erő szüksé-
ges. A hitelek kamata az EU referen-
cia kamatlábhoz (jelenleg: 7,58%)
igazodva változik, beruházási hitelek
esetén 6,58-8,58% lehet, a forgóesz-
köz hitteleké 9,58%.

A hitelhez az MV Zrt. garanciavál-
lalása kapcsolódik, ilyen esetben a
hitelhez legfeljebb 90 % mértékű
vagyoni biztosíték kérhető; a garan-
ciaigénylésről a Mikro-Hitel Bizottság
minden esetben egyedileg dönt.
Minden más esetben a megkívánt
biztosíték mértéke 130-150 % kell
legyen. A hitelt egy összegben folyó-
sítja a HBMVFA a vállalkozás bank-
számlájára, a folyósítás során szám-
lákkal elszámolni nem szükséges
(csak a szükséges saját erő mérté-
kéig). A hitel ellenőrzés során a hitel-
igénylés és a megkötendő kölcsön-
szerződés szerinti felhasználást a
HBMVFA utólagosan vizsgálja.

Összegezve:

A HBMVFA a különböző hitel-
programok teljes körű lebonyolítását
végzi és az elsők között kapcsolódik
be minden olyan programba, mely a
vállalkozások számára kedvezőbb
feltételeket teremt. Az elmúlt 15
évben több, mint 2300 vállalkozás
részére kb. 5,1 milliárd Ft értékben
történt mikrohitel kihelyezés Hajdú-
Bihar megyében, melynek révén kb.
1100 új munkahely keletkezett és kb.
1,7 milliárd Ft vállalkozói saját tőkét
sikerült bevonni a fejlesztésekbe.

A hitelkonstrukciók támogatottsá-
ga egyrészt a kamatozásukban rejlik,
másrészt abban, hogy a hitelek fu-
tam ideje alatt semmilyen kezelési
költséget nem számítanak fel a hitel-
nyújtók. Az Új Magyarország Mikro -
hitel jól illeszkedik az eddigi mikrohi-
telek rendszerébe és a benne foglalt
garancia konstrukció révén kedve-
zőbb biztosítéki feltételekkel tudjuk
ajánlani a vállalkozóknak.

A részletes hiteltájékoztatók és
a hitelkérelmek benyújtásához  szük -
séges iratok elérhetők Ala pítvá-
nyunk irodáiban és letölthetők fo-
lyamatosan megújult honlapunkról
(www.hbmvk.hu) is.

Vántus Viktor
ügyvezető igazgató sk.

Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozás -
fej lesztési Alapítvány 

4029 Debrecen, Csapó u. 26.
Tel/Fax: 52/500-330; 52/500-340
www.hbmvk.hu, info@hbmvk.hu

2008. január 23. került sor a Képviselő-testület rendkívüli
nyílt ülésére. Első napirendi pontként Vámospércs Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyíradonyi Mikrotérség
Intézményfenntartói Társulásban – Nyíradony székhellyel –
létrejövő Nyíradonyi Mikrotérség Szociális Szolgáltató Köz -
pont Alapító Okiratát és Társulási Megállapodását elfogadta, és
felhatalmazta a polgármestert a Társulási Megállapodás alá-
írására. 

A különfélék között elsőként Vámospércs Város Önkor -
mányzat Ügyrendi Bizottsága által megtárgyalt, a Vámospércs
Város Önkormányzat Polgármesterének illetményéről dön-
tött, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. törvény 3.§ (2) bekezdésének 4. fordulata alapján, a jog-
szabályi változás miatt kötelezően változtatni kellett a polgár-
mester illetményén. Másodikként a Képviselő-testület elfogad-
ta a 2008. I. félévi munkatervét, amelyet az Ügyrendi Bizottság
előzetesen megtárgyalt és elfogadásra javasolt. Harmadikként
Deák Gyula képviselő tiszteletdíjának felajánlását tárgyalta
meg a Képviselő-testület, a képviselő úr különböző civil szer-
vezeteknek ajánlotta fel a tiszteletdíját. Fentieken kívül pályá-
zati lehetőség nyílt  „Mindenki ebédel 2008” címmel, ez a hát-
rányos helyzetű gyermekek részére biztosít étkezést a tanítási
szünetek idejére is, 10%-os önrész biztosítása mellett, a
Képviselő-testületnek döntött abban a kérdésben, hogy
Vámospércs Városa pályázatot kíván benyújtani.

Tisztelt lakosság!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az első
félévi helyi adók pótlékmentes befizetési
határideje 2008. március 17.

A magánszemélyek kommunális adóját
a 70 éven felülieknek továbbra sem kell
megfizetniük, az önkormányzat az adó-
mentességet a helyi rendelet alapján bizto-
sítja.

A befizetések teljesítéséhez a csekket
kiküldjük. A vállalkozók az i parűzési és
vállalkozó kommunális adó befizetését, ha
lehetőségük van rá, átutalással szívesked-
jenek rendezni.

Dr Danó János 
aljegyző   

Tisztelt Adózók!

Ezúton szeretném felhívni szíves figyelmüket arra, hogy a
2007. évi személyi jövedelem adójuk 1 százaléka felett válto-
zatlanul lehetőség van közcélú felajánlásukat adóbevallásukkal
együtt megtenni.

Amennyiben vállalkozó, azt február 15-ig, amennyiben mun-
kavállaló, azt a munkáltatója felé történő nyilatkozatával lehet
teljesíteni.

Rendelkező nyilatkozatukkal kérésem alapján lakóhelyén
vagy munkahelyén működő társadalmi szervezetet támogatna,
közhasznú céljaik megvalósításhoz. 

Céljaink többek között: szabadidős és kulturális rendezvé-
nyek, hagyományápolás, játszóeszközök beszerzésének támo-
gatása, közösségek összefogása és fejlesztése.

Ehhez kérnénk az Önök támogatását, melyhez, ha szükséges,
a Teleházban borítékot és nyilatkozatot rendelkezésre bocsá-
tunk.

Adószámunk: 18563801-1-09
A MÚLT ÉS JÖVŐ EGYESÜLET NEVÉBEN:

Tisztelettel: Hajdú Zoltánné

FELHÍVJUK
AZ ÉPÍTKEZNI SZÁNDÉKOZÓK FIGYELMÉT,

hogy 2008. január 1-jétől
az építéshatósági eljárások

és az építési engedélyhez kötött munkák köre

M E G V Á L T O Z I K.

Pontos tájékoztatást: 
Vámospércs Polgármesteri Hivatal (fszt.1. szoba)

hétfő, kedd, péntek:  8,00–12,00-ig
csütörtök:                  8,00–16,00-ig

személyesen, vagy az 591-505-ös telefonszámon kaphatnak.

Kancafedeztetés
Nyírábrányban

3981 Görbeháza Nónius-421

A hajdúsági nóniusz típust
megtestesítő fedező mén.

Utódaiban kifejezetten
örökíti a típusos félkos fejet, 

a szépen ívelt nyakat.
Jó fogatló! 

Apja a Hortobágy IX.
több mint egy évtizedig

versenyzett négyes fogatban. 
Színe: sötétpej. 

Méretei: 156/168, 196,21.
Kancák panziós 
elhelyezésére is
lehetőség van.

Felállítási hely:
Fúró János, 4264

Nyírábrány, Rákóczi u.39.
Telefon: 06-30/9988-569

Horgászok, figyelem!

Napi jegyek, 
ifjúsági jegyek,

felnőtt éves 
területi engedélyek 

szerezhetők be:
a Fancsikai-tóra,

a Látóképi-tavakra,
a Keleti-főcsatornára 

és a Tisza-tóra.
Ugyanitt 

horgászcikkek, csalik
és egyéb kiegészítők.

Cím:
Kertészeti Vegyes

Iparcikk Bolt
Nyírmártonfalva
Kossuth u. 108.sz.

Tel: 06-70/941-8973

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, 

akik szeretett halottunk

ID. NAGY IMRE

temetésén megjelentek, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek, 

és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak.

Kékfényes hírek
Január 21. V. J.-né beje-

lentette, hogy ismeretlen
tettesek reggelre az udva-
ráról ba romfit és talics-
kát tulajdonítottak el.

Január.30. P. J.-né be -
jelentette, hogy ismeret-
len tettesek készpénzt
tulajdonítottak el tőle.

JANUÁRBAN SZÜLETTEK:
NAGY BIANKA JÁZMIN (Nagy Gyula és Orosz Julianna)
DICZKÓ RÉKA MÁRIA (Diczkó Albert és Sarkadi Nikolett)
SZABÓ ADRIENN (Szabó Lajos és Hajdú Fruzsina)
DEÁK FRUZSINA (Katona Miklós és Deák Alexandra)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
KISS ANTAL és BARI PIROSKA

AKIK MÁR NINCSENEK KÖZÖTTÜNK:
TALPAS RÓZA sz.: Bányai Róza
NAGY IMRE
SZABADOS JÁNOSNÉ sz.: Gergely Ilona

A Hajdú-Bihar Megyei 
Vállalkozás  fejlesztési Alapítvány

Kép vi se leti irodákat,
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező 

helyi képviselőket keres.

A képviselő feladata, hogy az
Alapítvány hitel- és támogatási
prog ramjait megismerje, azokról a
település illetve a térség vállalkozói -
nak folyamatosan információt, és
tájékoztatást nyújtson. Bekapcso -
lódjon továbbá az Alapítvány vállal-
kozásfejlesztési programjaiba, azok
végrehajtását segítse.

A további feltételeket,
a jelentkezés módját honlapunkon
(www.hbmvk.hu) történt regisztrá-
ció után a ,,Képviselőket keresünk"
oldalon találja meg. 

Telefonon: 52/500-330

TISZTELT ADÓZÓ!
Ezúton szeretném felhívni szíves figyelmüket arra, hogy a 2007. évi

személyi jövedelem adójuk 1%-a felett változatlanul lehetőség van köz-
célú felajánlásukat adóbevallásukkal együtt megtenni.

Amennyiben vállalkozó, azt február 15-ig, amennyiben munkaválla-
ló, azt a munkáltatója felé történő nyilatkozatával teljesíteni.

Rendelkező nyilatkozatukkal kérésem alapján lakóhelyén vagy mun-
kahelyén működő társadalmi szervezetet támogatna, közhasznú cél-
jaik megvalósításhoz. 

Céljaink többek között: 
Óvodai és iskolai játszó és szabadidős programokhoz eszközök,

valamint klubok és szakkörök működésének támogatása.
Ehhez kérem az Önök segítőkész támogatását, melyhez, ha szük-

séges a Teleházban, Művelődési Házban, és a Polgármesteri Hivatal -
ban  borítékot és nyilatkozatot rendelkezésre bocsátunk.

Adószámunk: 18546459-1-09
VÁMOSPÉRCS TELEPÜLÉSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY NEVÉBEN

Tisztelettel: Ménes Andrea
polgármester 

Meghívó
Szeretettel meghívjuk 

Vámospércs lakosságát a 
2008. február 23-án, 18 órától

megrendezésre kerülő 

farsangi 
karneválra,

amely az első önálló rendezvénye 
a VIP Egyesületnek.

Programok:
karaoke verseny (kezdés 18.30-tól)
bálkirály és bálkirálynő választás

nosztalgiaparty hajnalig

Bulizzanak együtt 
a VIP Egyesülettel!

Belépő: 500 Ft

Érdeklődni lehet: 
06/30 382-1010
telefonszámon.

AA NN YY AA KK ÖÖ NN YY VV II HH ÍÍ RR EE KK

Az általános iskola tanulói 
és nevelői 
köszönik 

az adományozóknak, 
hogy adójuk 1%-át 

a tavalyi évben (629 799Ft)
alapítványunk javára 

utalták át.

Kérjük, támogassák
ebben az évben is 
adójuk 1%-ával 

alapítványunkat!

,,VÁMOSPÉRCS 
GYERMEKEIÉRT"

ALAPÍTVÁNY

ADÓSZÁM: 19127471-1-09

Köszönettel:
Deákné Demjén Ilona 
a kuratórium elnöke



Félévi bizonyítvány

Január 18-án véget ért az I. félév. Reméljük, január
25-én minden tanuló örömmel vette át félévi bizonyít-
ványát.

Felvételi

Január 25-én a hatosztályos gimnáziumba igyekvők
írásbeli felvételijére került sor, 26-án pedig a nyolcadi-
kosok írtak felvételit abban a középiskolában, ahová az
írásbelire bejelentkeztek.

Diáksport

Úszóverseny

Január 25-én az 5-6. évfolyam tanulói egyéni és csa-
patversenyben mérhették össze úszótudásukat. 

A versenyen a következő eredmények születtek:

EGYÉNI
Fiú Lány

Gyorsúszás: 
I. Grega Károly (5.b) I. Oláh Regina (6.a)

II. Hajdu Bence (6.c) II. Bordák Petra (6.b)
III. Fodor László (6.c) III. Guba Tímea (6.b)

Mellúszás:
I. Mézes Attila (6.b) I. Oláh Regina (6.a)

II. Hajdu Bence (6.c) II. Medgyesi Rebeka (6.a)
III. Grega Károly (5.b) III. Károlyi Ildikó (5.c)

Hátúszás:
I. Grega Károly (5.b) I. Oláh Regina (6.a)

II. Hajdu Bence (6.c) II. Guba Tímea (6.b) és
III. Bancsi Krisztián (6.a) Károlyi Ildikó (5.c)

III. Rohács Rebeka (6.c)

Vegyes úszás: 
I. Grega Károly (5.b) I. Oláh Regina (6.a)

II. Mézes Attila (6.b) II. Guba Tímea (6.b) 
és Szallai Tibor (6.a) III. Ratku Diána (6.c)

III. –

CSAPATVÁLTÓ
Gyorsúszás:

I. 5.b I. 6.a
II. 5.c II. 6.b

III. 5.a III. 6.c

Mellúszás:
I. 5.b I. 6.a

II. 5.c II. 6.b
III. 5.a III. 6.c

Hátúszás:
I. 5.b I. 6.a

II. 5.c II. 6.c
III. 5.a III. 6.b

Ping-pong
A Megyei Asztalitenisz Diákolimpián Pólyik Dávid

(7.a) az előkelő 2. helyen végzett, így ő képviselheti
megyénket az országos versenyen.

Felkészítő: Ács Péter

Tarr Anita

Pályázat üdülésre
Megjelent a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány

2008 évre vonatkozó pályázati felhívása.
Pályázhatnak nyugdíjasok (Ezüst nyár) fogyatékos-

sággal élők (Esély a pihenésre), több gyermeket neve-
lő munkavállalók (Szolidaritás), szakiskolai tanulók
(Vakációs program). A pályázati felhívást és az adatla-
pokat a www.udulesicsekk.hu honlapon lehet meg-
tekinteni, illetve letölteni. A művelődési házban és a
teleházban a pályázati felhívás és az adatlapok is másol-
ható formátumban rendelkezésre állnak. 

Népszavazás: nem maradhatunk tétlenek
Beszélgetés dr. Suba László alpolgármesterrel, háziorvossal 

Népszavazás előtt ál -
lunk, március 9-én fogunk
az urnákhoz járulni, hogy
a bennünket égetően
érintő kérdésekben állást
foglaljunk. A népszavazás
főbb kérdéseiről dr. Suba
László háziorvost, alpol-
gármestert kérdeztük.

– Mit kell tudni a voksoló
vámospércsi lakosságnak az
ún.  egészségügyi reformról? 

– Abban általános az egye-
tértés, hogy mindenki fizes-
sen járulékot, aki egészség-
ügyi ellátást vesz igénybe. A
befizetett járulékok felhasz-
nálása csak az egységes, min-
denkire kötelező társadalom-
biztosítás, egységes kockázat-
közösség keretében képzel-
hető el. Azt is mindenki elis-
meri, hogy a mai egészség-
ügyi rendszer átalakításra
szorul. Az, ami orvos-szakmai-
lag lehetséges, és ami gazda-
ságilag megengedhető, egyre
távolabb kerül egymástól, a
kettő között egyre gyorsuló
ütemben nyílik az olló. Tehát
tenni kell azért, hogy kiváló
színvonalú, egyenlő hozzáfé-
rést biztosító, fenntartható, a
szolidaritás elvén, a közös
kockázatvállaláson alapuló
rendszer jöjjön létre. Azon -
ban ezt a népegészségügyi
adatok figyelembe vételével,
azok alapos elemzése alapján,
a mai rendszer folyamatos fej-
lesztésével, hosszú évek kitar-
tó, tervszerű munkájával
lehet elérni. Kapkodó, rövid
idő alatt áterőszakolt, a nép-
egészségügyi mutatókat fi -
gyelmen kívül hagyó, alapos
modellszámításokat nélkülö-
ző in tézkedésekkel csak totá-
lis káoszt lehet teremteni,
amit jelenleg tapasztalha-
tunk az egészségügyben. A
járó- és fekvő szakellátásban
egyre hosszabbak a várólis-
ták, osztályokat, kórházakat
zárnak be, egészségügyi dol-
gozók álláshelyei szűnnek
meg, növekszik a kórházak
adóssága – hogy csak néhány
dolgot említsek a negatív té -
nyek közül.

Másként kellene

– Azt már a kormány is
kénytelen volt elismerni,
hogy nem a kórházi ágyszá-
mok csökkentésével kellett
volna kezdeni. Nem vitatott
tény az, hogy a legdrágább
ellátási forma a fekvőbeteg-
ellátás. Helyes törekvés, hogy
ha az szakmailag helyes és
lehetséges, akkor az ellátás
alacsonyabb és olcsóbb szint-
jein, már a háziorvosnál, vagy
a járóbeteg-szakellátásban
kapjon végleges, definitív
ellátást a beteg. Ameddig
viszont ennek a feltételrend-
szerét nem alakították ki a
járóbeteg-ellátás fejlesztésé-
vel, ad dig nem lett volna sza-
bad a kórházi kapacitásokat
erőszakkal csökkenteni. 

– Milyen hátrányokat
„eredményezett” a gyógyszer-
gazdaságossági törvény?

– Rontja az egészségügyi
ellátás minőségét, s átláthatat-
lan káoszt eredményezett a
betegek ellátásában. A gyógy-
szerek rendelhetőségének
állandó változtatgatása és
a legolcsóbb gyógyszerek
rendelésének kötelezettsége
miatt a betegek sokszor igen
változó minőségű szerekhez
jutnak, amelyek nemegyszer
több mellékhatással járnak
és/vagy kevésbé hatékonyak,
és gyakran hosszabb idő is
kell a kedvező állapotválto-
záshoz, mint korábban, a
bevált, eredeti, magas minő-
ségű, bár drágább gyógysze-
reknél. Ezt még tovább rontja
a különböző készítmények
sokszor bizonytalan besze-
rezhetősége, és a gyógysze-
rek helyettesíthetőségéről
szóló rendelet alkalmazása.
Sokszor még a gyógyszert
rendelő orvos sem tudja
követni, mit is szed a betege
valójában. Az egymást követő
rendeléseknél is ugyanazon
hatóanyagú gyógyszerből
más-más készítményt kap
meg a beteg a gyógyszertár-
ban, még akkor is, ha az orvo-
sa mindig ugyanazt a készít-
ményt írja fel, de az orvos is
gyakran kénytelen cserélget-
ni a felírt készítményt az azo-
nos hatóanyagon belül,
ugyanis figyelnie kell a gyógy-
szerek térítési díját, a tb-támo-
gatás mértékét, és ezen szem-
pontok szem előtt tartásával,
a néha havonta többször vál-
tozó árlisták szerinti olcsóbb
gyógyszereket kell rendelnie
a törvény alapján, büntetés –
visszatérítési kötelezettség –
terhe mellett. Az orvosok így
állandó anyagi fenyegetett-
ségben végzik a munkájukat,
megfélemlíti őket a kormány,
még akkor is, ha a visszatérít-
tetés tényleges alkalmazásá-
nak bevezetését – a felmerült
rendszerproblémák miatt –
többször elhalasztották. Ilyen
körülmények között érte el az
egészségügyi kormányzat,
hogy a tb-kasszának megtaka-
rítása keletkezett, amit azon-
ban nem forgatnak vissza az
egészségügyi ellátásba, ha -
nem – néhány látszatintézke-
dést kivéve (pl. kórházi szé-
fek) – legnagyobbrészt elvon-
ják a rendszerből, he lyette
álságos módon a betegekkel
fizettetve be elfogadhatatlan
többletterhet jelentő vizitdí-
jat és kórházi napidíjat.

Erőszakolt lépések 

– A vizitdíj ugyancsak
azon újdonságok közé tarto-
zik, amiket nehezményez-
nek a betegek…

–A beteget és orvost egya-
ránt megalázó vizitdíj beve-
zetésének oka a kormányzat
szerint az volt, hogy csök-
kentse az „indokolatlan”
orvoshoz fordulások számát,
illetve a co-payment révén
többletforrást vonjon be a
rendszerbe, mely azonban
nem érte el a célját. Úgy
vélem, indokolatlan orvos-
hoz fordulásról beszélni
több mint cinizmus, hiszen a
beteg számára igenis komoly
problémát okoz az a panasza,
amely miatt az orvosnál
jelentkezik, még akkor is, ha
nincs minden esetben orvosi
szempontból is súlyosnak
ítélhető betegség. A szakellá-
tás kü lönböző szintjein, a
fekvőbeteg-intézetekben és a
járóbeteg- szakrendelőkben
a teljesítményvolumen korlá-
tozása és az erőszakolt ágy-
számleépítés okozta tetemes
veszteségeknek elenyésző
százalékát pótolta csak vissza
a beszedett kórházi napidíj és

vizitdíj, miközben az egész-
ségügyi intézmények túlnyo-
mó része egyre fokozódó gaz-
dasági nehézségekkel, növek-
vő adóssággal küzd, jórészt
pont a reformnak hazudott
intézkedések, az egészség-
ügyi rendszer szétverése
miatt. Háziorvosi szinten a
hosszú évek óta lényegében
változatlan fi nan szírozás a
vizitdíj bevezetése előtt több
okból valamelyest csökkent,
így a vizitdíj csak ennek pót-
lását ol dotta meg, a mentes-
ségek és az érzékelhető forga-
lomcsökkenés miatt azonban
számottevő többletbevételt
nem hozott. Azt viszont való-
ban elérték, hogy kisebb-
nagyobb mértékben csök-
kent a betegforgalom, hi szen
a vizitdíj éppen azokat
a többnyire hátrányosabb
helyzetben lévő betegeket
tartja távol az orvostól, akik-
nek – éppen szegényes élet-
körülményeikből fakadóan –
az egészségi állapotuk is rosz-
szabb. A vizitdíj és a kórházi
napidíj is olyanok tehát a kor-
mányintézkedések so rá ban,
amelyek szociális válságot
okoztak mára az országban.
Egyes MSZP-s politikusok is
már arról beszélnek, hogy el
kellene törölni a vizitdíjat,
azzal indokolva ezt, hogy a
több biztosítós rendszerben
arra már nem lesz szükség,
vagy majd a biztosító bizo-
nyos feltételek mellett átvál-
lalja a betegtől. Való jában
nem a hirtelen feltámadt szo-
ciális érzékenység mondatja
ezt ezekkel a hölgyekkel és
urakkal, hanem az, hogy fél-
nek a közelgő népszavazás
eredményétől, ezért javasla-
tukkal megpróbálják azt oka-
fo gyottá tenni. A kormányza-
ti kommunikáció – a régi, jól
bevált „oszd meg és uralkodj”
elvét alkalmazva – már el is
kezdte fenyegetni az egész-
ségügyi intézményeket és a
háziorvosokat, hogy nem
pótolják vissza a költségve-
tésből a kieső bevételt, ha a
népszavazás eredményeként
el kellene majd törölni a kór-
házi napidíjat és a vizitdíjat.
Álszent módon azzal indo-
kolják ezt, hogy ha az
Alkotmánybíróság engedi a
kérdésben a népszavazást,
akkor nem tekinti azt költ-
ségvetési kérdésnek, tehát
nincs mód a költségvetésből
való visszapótlásra. Csak -
hogy ez az indoklás durva
csúsztatáson alapul, s a kor-
mány ezzel az indoklással
önmagát is meghazudtolja,
hiszen a betegekkel fizette-
tett sarcot a maga tekinti
költségvetési kérdésnek ak -
kor, amikor a vonatkozó ren-
delkezés szerint a vizitdíjat és
a napidíjat az egészségügyi
intézményeknek az egészség-
biztosítási alapból származó
bevételeként állítja be, noha
azt valójában a betegek köz-
vetlenül fizetik. A kormány
egyébként az Alkotmány -
bíró ság döntését is kiforgatja
ezzel, hiszen érvényes és
eredményes népszavazás ese-
tén csak a következő év janu-
ár 1-sejétől kell eltörölni a
vizitdíjat és a kórházi napidí-
jat, vagyis a 2008-as költség-
vetést semmiképp nem érin-
ti, 2009-es költségvetés pedig
még nincs.

A tőke diktál

– Amiben az állampolgá-
rok a legtájékozatlanabbak,
az a több biztosítós rend-
szer.

– Az egységes társadalom-
biztosítási rendszer szétveré-
se, az ehhez fűződő társadal-

mi szerződés felrúgása és
a tervezett több-biztosítós
rendszer bevezetése további
súlyos károkat fog okozni.
Senkinek ne legyen kétsége
afelől, hogy a nyereségérde-
kelt magánbiztosítók emelni
fogják a járulékokat és/vagy
csökkenteni fogják az egész-
ségügyi szolgáltatásokhoz
való hozzáférést, miközben a
biztosítottak által befizetett
járulékösszegekből származó
bevételek jókora része magán-
zsebekbe vándorol. Hogy a
tervezett rendszer működési
költségei nagyobbak lesznek
a jelenlegi rendszerénél, azt
már a kormány sem tagadja.
Ezen túlmenően viszont,
nincs olyan bolond befekte-
tő, aki egy befektetéséhez
kapcsolódóan ne tartana
igényt a tőkemegtérülésre, ne
szeretne lehetőleg minél
nagyobb profitot kivenni az
üzletből. Erre úgy van lehető-
sége, ha a bevételt növeli
és/vagy a kiadásokat csökken-
ti. Ez a bevételnövelés oldalá-
ról járulékemelést je lent.
Amennyiben ezt a törvény
korlátozza, akkor csak a kia-
dáscsökkentés irányába ha -
ladva van lehetőség az üzleti
eredmény „optimalizálására”.
Vagyis azokért a biztosította-
kért fognak versengeni a biz-
tosítók, akik fizetőképesek,
fiatalok, egész  ségesek, tehát
nem kell rájuk költeni. Az
idős, több betegségtől szen-
vedő, kevéssé fizetőképes,
nagy „ráfordítással” járó bete-
geket igyekeznek majd kiráz-
ni a nyakukból. 

Embertelen

Ha ezt sem tehetik meg
olyan mértékben, ahogy sze-
retnék, akkor korlátozni fog-
ják az egészségügyi szolgálta-
tásokhoz való hozzáférést. A
biztosítók – üzleti céljaiktól
vezérelve – fogják előírni az
orvosnak, hogy milyen vizs-
gálatot végezhet, milyen keze-
lést alkalmazhat a betegénél,
ki az, akiknél még „megéri”
esetleg nagy költséggel járó
eljárásokat alkalmazni, és ki
az, akinél már nem. Ez a rend-
szer a jellegénél fogva antihu-
mánus és az esélyegyenlősé-
get is súlyosan károsító lesz –
ha bevezetik. Ha a készülő tör-
vénybe építenek be majd
bizonyos fékeket, amelyekkel
az említett káros hatásokat
igyekeznek kivédeni, illetve
az, hogy a befektetők profitját
garantálni tervezik, az viszont
oda vezet, hogy az államnak
kell időnként nagy pénzeket
tennie a rendszerbe. Minden
országban ez történt, ahol a
több biztosítós rendszert
bevezették, így nem csoda,
hogy ők ma ennek éppen a
megszüntetésére törekednek.
És arról még nem is beszél-
tünk, hogy a kormány olyan
1600 milliárdos pénzalap 49
százalékát igyekszik átadni a
befektetőknek mind össze
100-150 milliárd forintért,
amely pénzalap nem is az övé,
mert ez a magyar emberek
pénze, a nagyapáinké, az
apáinké és a miénk, a befi-
zetett járulékainkból raktuk
össze. Mind ezen nemzet-
pusztító törekvésekért a törté-
nelmi felelősség a mostani
kormányzatot terheli. Ezek
ellen a sanda szándékok ellen
orvosként és politikusként is a
leghatározottabban tiltako-
zom. Ezért buzdítok minden
szavazásra jogosult vámospér-
csi polgárt, hogy szavazzon a
saját java érdekében, vagyis a
kormány ámokfutása ellen. 

Hassó Adrienn

Dr. Suba László 
(Fotó: Sz. Vrancsik Éva)
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A versenyzők a helyi uszodában
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Führer visszatért a focicsapathoz
Tizennyolc fős kerettel,

heti három tréningen gyűj-
tik az erőt a focisták a már -
cius 8-án kezdődő tavaszi
idényre. A társaság január
második hetében kezdte
meg a munkát, s már túl van
az első edzőmeccsén is. Ezen
az NB III-as Nyíradony – ér -
vényesítve a két gárda közöt-
ti két osztálybeli különbsé-
get – kétgólos győzelmet
(3-1) aratott. 

Minderről Oláh Sándor
edző számolt be lapunknak,
aki érdeklődésünkre további
információkat is megosztott
velünk.  - A műfüves pályánk-
nak köszönhetően ideális

körülmények között végez-
zük a munkát. A keretünk-
ben egy változás történt az
őszi állományhoz képest:
Führer Lajos visszatért hoz-
zánk Nyírmártonfalváról.
Ve le reményeim szerint
nagy mértékben erősödik
majd a támadójátékunk. Tá -
vozónk ugyanakkor nem
volt, azaz nem sok időt kell
eltöltenünk a csapatépítés-
sel. A rajtig hátralévő időben
még hat edzőmeccs vár
ránk. Játszunk a Létavértes
II., a Pocsaj, a Nyírmá rton -
falva, és a Balmazújváros csa-
pataival is, s lesz olyan közöt-
tük, akikkel oda-vissza meg-

mérkőzünk – sorolta az
edzőpartnereket, illetve a
programjukat Oláh Sándor,
aki elmondta, hogy az őszi
szezont követően nem mó -
dosították az eredeti célju-
kat, azaz: szeretnének dobo-
gós helyen végezni. Igaz, ez
nem lesz könnyű feladat,
hiszen első ránézésre tete-
mesnek mondható, hétpon-
tos a hátrányuk a harmadik
helyezett Tiszacsegéhez ké -
pest, ám a hárompontos
rendszerben ez csöppet sem
számít ledolgozhatatlannak.
S hogy miért is „csak” hét-
pontos a hátrány? Nos, a
megyei szövetség versenybi-

zottsága helyt adott csapa-
tunk óvásának az őszi utolsó
fordulóban lejátszott Nád -
udvar elleni derbivel kap-
csolatban, amit a mieink
megóvtak jogosulatlan játék
miatt. Így a találkozó három
pontját 3-0-s gólkülönbség-
gel a mi javunkra építették
be a tabellába, aminek ered-
ményeként Halászék a 6.
helyről vághatnak majd neki
a folytatásnak. Ennek első
állomásán, hazai környezet-
ben a Körösszakál gárdájá-
val mérkőznek meg, s remél-
hetőleg győzelemmel kez-
dik a tavaszt, ám addig még
sok munka vár rájuk.

Szép emlékek Kodály Zoltánról

Előző lapszámunkban kö -
zöltünk egy közel fél év -
százados fotót, amelyen
helyi kisdiákok láthatóak
Kodály Zoltán és Lakatos
Zoltán akkori énektanár tár-
saságában. Kértük, ha valaki
emlékszik az eseményre,
amelyen a fotó készült, jelez-
ze a szerkesztőségben s köz-
zétesszük élményeit. Bodnár

Józsefné – Pólyik Mária –
keresett fel bennünket, s
meg osztotta velünk emlé-
keit, amelyet ígéretünkhöz
hí ven közzéteszünk. 

– 1959 őszén a nyírábrá-
nyi kastély, amelyben az
iskola működött, dísztermé-
ben  szerepeltünk az ének-
karral valami versenyen –
kezdi az emlékezést Marika.
– Ott, mi, pércsiek első
helyezést értünk el, így me -
hettünk 1960 tavaszán Deb  -
recenbe. Úgy emlékszem, a
Gambrinusz-közben, vagy
annak közelében voltunk.
Nagyon sokan jártunk az
énekkarba – a fotón is látszik
– az egész felső tagozatból
válogatta ki Lakatos Zoli
bácsi a jó hangú diákokat.
Szinte minden nap próbál-
tunk, lelkesen készültünk a
versenyre. El voltunk ájulva,
amikor megláttuk, hogy
Kodály Zoltán lesz a zsűriel-
nök, s a felesége is tagja a

zsűrinek. Hogy rajtuk kívül
kik voltak még benne, arra
nem emlékszem. Arra vi -
szont igen, hogy nagyon
szép, fiatal nő volt a felesége,
Kodály Zoltán pedig – hogy’
is mondjam – olyan megtört
volt mellette. Három szólam-
ban énekeltünk Kodály-dalo-
kat. Csodálatos volt a műso-
runk, hisz mondtam, renge-
teget gyakoroltunk, de csak
második helyezést értünk el.
A Debreceni Zeneiskola
kórusa lett az első. Az ered-
ményhirdetés után odajött
hozzánk Kodály Zoltán.
Gratulált Zoli bácsinak és
nekünk is. Azt mondta, ha
lehetne két első helyezést
kiosztani, akkor azt nekünk
adná. Ő kérte, hogy készül-
jön közös fénykép, hozatott
székeket, mi szépen körbe
álltuk őket. Mikor a fénykép
elkészült, Lakatos Zoli bácsi
hozta megmutatni. Nagyon
büszkék voltunk, hogy egy

ilyen nagy emberrel va -
gyunk lefényképezve. Ne -
kem máig nagyon kedves
emlék, s külön öröm, hogy
még megvan ez a fotó. Mióta
megláttam az újságban a
fényképet, sokat gondolkod-
tam, kutattam az emlékeim
között. Szép perceket, órá-
kat, napokat töltöttem ezzel.
Sajnos, sokan meghaltak
már az akkori énekkarosok
közül. Ez nagyon szomorú,
de gondolom, akik élet-
ben vagyunk, valamennyien
büsz kék vagyunk arra, hogy
személyesen találkoztunk
Kodály Zoltánnal, s a közelé-
ben lehettünk legalább egy
fotó erejéig.

(Kedves Marika! Köszön -
jük, hogy megosztotta ve -
lünk emlékeit, sok ilyen ked-
ves élményt kívánunk, s kér-
jük, továbbra is jó szívvel
olvassa a Vámospércsi Hí -
reket.)

Lejegyezte: Sz. V .É.

Az elõadások 18 óra 30-kor kezdõdnek. Belépõdíj egy-
ségesen: 400. Ft. Csoportokat elõzetes bejelentkezés
alapján más idõpontban is fogadunk. 
Telefonszám: 52/591-038, vagy személyesen a mûve -
 lõ dési házban. Havi bérlet vásárlása esetén vala-
mennyi film 50 %-os kedvez ménnyel tekinthetõ meg. 
A bérletet névre szólóan lehet megvásárolni, másra át
nem ruházható!

FEBRUÁR 8. PÉNTEK: MACSKAFOGÓ 2. – A SÁTÁN MACSKÁJA
(100 perc). Színes, magyar rajzfilm
(Korhatár nélkül megtekinthető!)

15. PÉNTEK: BEOWULF – LEGENDÁK LOVAGJA
Színes, am. fantasztikus kalandfilm
(16 éven aluliaknak nem ajánlott!)

22. PÉNTEK: HITMAN – A BÉRGYILKOS
Színes, szinkronizált, am. akció-thriller
(16 éves aluliaknak nem ajánlott!)

29. PÉNTEK: BŰBÁJ (107 PERC)
SZÍNES, SZINKRONIZÁLT, AM. CSALÁDI VÍGJÁTÉK
(12 év alatt szülői felügyelet mellett ajánlott!)

Számítógépek 
a VPOP-tól

A Vám- és Pénzügyőrség
Országos Parancsnoksága
számítógépeket adományo-
zott a „Vámos” elő- és utóne-
vű településeknek. Ösz -
szesen száz darab, jó állapo-
tú, használt számítógépet
osztottak el a lakosság arány-
ában az érintett tíz település
között. Ezekből városunk,

amely a legkisebb hajdúvá-
ros, de a legnagyobb lélek-
számú „vámostelepülés”, hu -
szonegy darabot kapott. A
gépek az önkormányzat
intézményeiben és a polgár-
mesteri hivatalban nyertek
elhelyezést.

(Fotó és szöveg: 
Sz. Vrancsik Éva)

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

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

Programok pályázati pénzből

A Nemzeti Kulturális
Alap Könyvtári Szak -
mai Kollé giumától két-
százezer forintot nyert
a művelődési ház és
könyvtár. 

A pályázati pénzt az
eltérő tantervű osztályok-
ba járó gyerekek foglalkoz-
tatására használhatta fel
az intézmény. Nyakas Gá -
borné és Hajdú Zoltán-
né könyvtárosok valamint
Sza bó Gyula tanár igyekez-
tek olyan programokat

összeállítani, amelyek né -
hány órára lekötik a gyere-
kek figyelmét. Látoga tást
tettek a Méliusz Könyv -
tárba, ahol éppen bele-
csöppentek az Ákom-
bákom Báb színház előadá-
sába, felfedezték a számító-
gép bonyolultnak tűnő
világát, készítettek aján-
déktárgyakat, amelyeket
haza is vihettek, s játékos
ügyességi vetélkedőt is
szerveztek részükre. Ez
utóbbinak volt a legna-
gyobb sikere, ugyanis a

mozgásigényüket is kielé-
gíthették a gyerekek. A fog-
lalkozások alkalmával fi -
nom estebéd várta a gyere-
keket, amelyhez Szabóné
Margitka segítségével ma -
guk készítették el az ízléses
terítést. 

A négy foglalkozásból
álló program végén a leg-
ügyesebb gyerekek egy-

egy szép mesekönyvet kap-
tak ajándékba. A közös
együttlétekről több száz
fénykép készült, amelyeket
örömmel nézegetnek a
gyerekek a számítógépen,
amelyet, a programnak kö -
szönhetően már maguk is
tudnak kezelni. 

(Sz. V. É.)

Bodnár Józsefné

A legügyesebbek ajándékkönyvet kaptak 

Jelenet a Bűbáj című filmből
(Fotó: Magánarchívum)

Nagy hagyománya van városunkban a borversenynek.
Első alkalommal a település 700 éves évfordulója alkal-
mából szerveződött, mivel őseink az érmelléki dombvidé-
ken szőlőművelésseI és bortermelésseI foglalkoztak. Az
elmúlt 17 év alatt sok-sok szőlőtőkével lett szegényebb ez
a borvidék, de a hagyományok ápolását ettől függetlenül
fontosnak tartjuk. Annál is inkább, hisz azok a gazdák akik
megtisztelik borukkal és természetesen személyükkel is a
rendezvényt, igen kellemes társasági esemény részesei
lehetnek.

A borverseny időpontja: február 16. (szombat) 15 óra.
A részvételi szándékot kérjük előzetesen az 52/591-038-as
telefonszámon jelezni, február 14-én 18 óráig.

Az elmúlt két évben a romániai Székelyhídról és
Érmihályfalváról is érkeztek vendégek. Bízunk benne,
hogy így lesz ez az idén is.

A vörös- és fehérborokat a bírálat napján 14 órától vár-
juk a rendezvény helyszínén, címke nélküli,  fehér, egyli-
teres üvegekben. Minden érdeklődöt szeretettel és tiszte-
lettel hívunk e hagyományos rendezvényre!

Előzetesen tájékoztatjuk a bortermelőket arról, hogy
február 23-án (szombaton) Székelyhídon lesz borbírálat,
ahová várják a vámospércsi borosgazdákat is.

Tizenhetedik borverseny
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Tisztelt könyvtárlátogatók!
Az eMagyarország Centrum támogatásával alapfokú internet-

használói tanfolyam indul a könyvtárban.
A tanfolyam célja:
A résztvevőket megismertetni az internet-használattal, különös

tekintettel az elektronikus ügyintézés lehetőségeivel.
A tanfolyam időtartama: 20 óra 
Kezdés várható időpontja: 2008. március
A képzés 5 fős csoportokban történik, a jelentkezés sorrendjé-

ben!
Igény esetén több párhuzamos, illetve folyamatos képzést is vál-

lalunk!
Részvételi díj: 1000 ft/fő.
Jelentkezés és felvilágosítás a helyszínen, vagy az 591-038-as

telefonszámon, munkanapokon 9-től 18 óráig.
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