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Európai színvonalú intézmény épült
Minden gyermeknek van helye az óvodában

Jegyzetünk
Májusi
szócsokor 

Éljen május elseje, no 
meg minden napja, mert az 
igazi tavaszt elhozó hónapot 
nagyon szeretjük. Sok em-
bernek ez a legkedvesebb 
idôszaka. A szerelmesek 
andaloghatnak a sétányo-
kon, a parkokban, a gyere-
kek felköszönthetik (felkö-
szönthették) édesanyjukat. 
Mindenkinek van vagy volt 
édesanyja; akinek már a 
temetôben fekszik, tarthat 
egy második halottak nap-
ját. Viszont agyunkben-lel-
künkben él a halott anyánk 
emléke, míg csak kétágúak 
vagyunk, míg csak meg nem 
könnyíti az Isten az ágyunk 
„szalmáját”. „Kit anya szült, 
az mind csalódik végül” – 
írta a költô, s alighanem így 
is van. De az édesanyjában 
nem csalódik. No, jó, csalód-
hat, de erre szerencsére nem 
sok példa akad. Persze hogy 
vannak rossz édesanyák is; 
de anya-e egyáltalán az, aki 
rossz anya? Az anyaságnak 
az lehetne a szinonímája: 
jóság.     

Mindjárt milyen vitatott 
nappá lett május elsô napja, 
a munka, a munkások ün-
nepe. Annak ellenére, hogy 
ma is munkaszüneti nap, pi-
henéssel ünnepeljük a mun-
kát. Már aki. Hajdú-Bihar 
legtöbb településen rendez-
tek valamilyen ünnepséget, 
majálist, kár, hogy elmosta 
az esô. Debrecenben a város 
vezetése nem rendezett. S 
bizonyára nem azért, mert 
tudta, hogy rossz idô lesz. 
Más oka van ennek, politi-
kai-világnézeti. Egyes körök-
nek – úgy tetszik – a munkás 
nem megünneplendô em-
ber. Ez a vélekedés nem válik 
senkinek sem a dicsôségére, 
mint ahogyan a debreceniek 
sem örültek az eseményte-
lenségnek.

Közben lassan – fû alatt 
(mert zárt ajtók mögött) 
– „komponálják” az új kor-
mányprogramot. Még nem 
tudni konkrétan, mit akar 
véghezvinni az új kabinet. 
Hiába emlékszünk kam-
pányígéretekre, tudjuk jól: 
az ilyenkor elhangzó ígéret-
halmaz nem azonos a leendô 
kormányprogrammal, s ez 
mindenféle színû politikai 
erô (koalíció) esetében így 
van. Tavaszi kedvünket lo-
hasztja az üzemanyagárak 
rohamos és nagy mértékû 
emelkedése. Háromszáz fo-
rinton fog tetôzni, s tartósan 
ott is marad – mondják az 
illetékesek.      

Mások meg azt, hogy 
már régen ki lehetett volna 
váltani a kôolajt (benzint, 
gázolajat), közlekedhetnénk 
már akár vízbôl, levegôbôl 
készült üzemanyaggal is, 
de növénybôl nyert olaj-
jal mindenképpen. Viszont 
a kôolajlobbi világszerte 
erôsen tartja magát, nem en-
gedi a különbözô kutatáso-
kat. Inkább vesszen a levegô, 
vesszen az élet, kit érdekel-
nek a kétszáz év múlva élô 
utódok. Odáig már nem lát-
nak el, s nem is akarnak. Az 
USA például azzal (is) felhív-
ja magára a figyelmet, hogy 
rendre nem szavazza meg 
(nemhogy finanszírozná) 
az ENSZ környezetvédelmi 
programjait. Ha nem változ-
nak a születési számok, két-
száz év múlva talán nem fog 
Magyarországon élni egyet-
len egy magyar sem. Kihal-
nak a magyar magyarok. 
Természetesen élni fognak 
itt emberek helyettünk, de 
azok nem magyar magyarok 
lesznek. Még Németország-
gal is az a helyzet: ha nem 
fog növekedni a szülési-gyer-
mekvállalási hajlandóság, 
2300-ra kihalnak a német 
németek. Nem lesz belôlük 
egyetlen egy sem. Micsoda 
kilátások!

Erdei Sándor

A jogosultak 62 százaléka szavazott
A második fordulóban dôlt el a mandátum

Városunkban  örömünnep 
zajlott április 19-én, amikor 
is Arató Gergely, az Okta-
tási Minisztérium politikai 
államtitkára Juhászné Lévai 
Katalin megyei közgyûlési 
elnökkel közösen átvágta  a 
nemzeti színû szalagot az 
óvoda bejáratánál.

Mint a mesében

Három kívánságunk-
ból kettô már teljesült 
– mondta Németh Jánosné 
óvodavezetô azon az ün-
nepségen, amelyet az eddig 
elkészült óvodarészek hasz-
nálatba adása alkalmából 
szerveztek városunkban. Két 
évvel ezelôtt kezdôdött az 
óvoda elsô ütemének építése, 
s álmunkban sem gondoltuk, 
hogy mára már a második 
ütem is elkészül. Teljesen 
megújult az óvoda, gyermek, 
szülô, óvodapedagógus s 
mindenki örömére.

 A hatvan millió forinthoz 
– amelyet  a területfejlesztési 
tanács biztosított - hat millió 
forint  saját forrást kellett az 
önkormányzatnak hozzáten-
ni. A kivitelezést végzô cég 
dolgozói gyorsan, pontosan, 
kiváló minôségben végezték 
el a munkát, amelynek nagy 
része elkészült, s ezt adjuk át 

Szeretettel 

köszöntünk 

minden kedves 

Édesanyát!

a mai napon rendeltetésének. 
Hamarosan az iskola is ha-
sonlóan európai színvonalú 
intézmény lesz – tájékoztatta 
Fagyal Barna polgármes-
ter a meghívott vendégeket. 
Arató Gergely elmondta: az 
óvoda a megalapozója an-
nak a munkának, amelyet 
az iskolában a pedagógusok 

folytatnak. Öröm ilyen euró-
pai színvonalú intézménybe 
jönni, látni, hogy minden 
biztosítva van, ami a gyere-
kek javát, fejlôdését szolgálja. 
Juhászné Lévai Katalin úgy 
fogalmazott: az óvodás gyer-
mek olyan, mint egy csiszo-
latlan gyémánt, amelyet az 
óvodapedagógusok türelmes, 

lelkiismeretes munkával csi-
szolnak. Vámospércsen  264 
kis csiszolatlan gyémánt jár az 
óvodáva, minden jelentkezôt 
fel tudnak venni, ez nagy do-
log. 

A kis ovisok kedves 
mûsorral, versekkel, dalokkal 
köszönték meg a szép óvo-
dát. 

Életükben elôször szavaztak
Fotó és szöveg: Sz. V. É.

Százhatvanöt fiatal életé-
ben elôször szavazhatott a 
választások elsô és második 
fordulóján.

Imre Zsuzsa a szüleivel 
együtt érkezett a nagy ese-
ményre, a döntésben is ki-
kérte a véleményüket. Korcs-
máros Tibor szobafestônek 
tanul, fontosnak tartotta a 
szavazáson való részvételt, 
hisz – mint mondja – jövôm 
függ tôle. Szeretném, ha 
lenne majd megfelelô mun-
kám, és meg is élnék a 
keresetembôl. Szoktam nézni 
az esti híradót, meg ha poli-
tikusok beszélgetnek. Ezek 
alapján döntöttem el, hogy 
melyik pártra, illetve me-
lyik képviselôjelöltre adjam 
le voksomat. A szüleimmel 
nem szoktunk politikáról 
beszélgetni, a barátaimmal 

A jövôjük érdekében voksoltak
próbáltam, de ôk azt mond-
ják, nem érdekli ôket, melyik 
párt gyôz. Többen el sem 
jöttek szavazni. Az az igaz-
ság, hogy túl hosszú volt ez a 
kampány, szerintem drága is. 
Mi lenne, ha ezt a sok pénzt 
az orvostudománynak adták 
volna kutatási célra? Szerin-
tem nagyobb haszna lenne, 

mint annak, hogy tele van az 
ország a politikusok plakátja-
ival. Jó volna, ha ôk meg csak 
a programról beszélnének. 
Nekem furcsa, hogy okos em-
berek szitkozódnak, nem jó 
példa ez a fiataloknak, lehet, 
sokan azért nem jöttek el sza-
vazni – mondta felnôttes böl-
csességgel a fiatalember.

Ma már mindenki ál-
tal ismert tény, hogy az 
országgyûlési választá-
sok második fordulóján, 
amelyet április 23-án 
tartottak, országosan az 
MSZP kapott több sza-
vazatot, s így hamarosan 
megalakulhat a második 
Gyurcsány-kormány.

Városunkban 4210 név-
jegyzékbe felvett szavazás-
ra jogosult választópolgár 
él. Közülük 2617 fô je-
lent meg az országgyûlési 
választások második for-
dulóján a szavazóhelyi-
ségekben. Az érvényes 
szavazatok száma 2597, 
amely a választásra jogo-
sultak 62 százalékának 
felel meg. A szavazólapon 
három jelölt neve szere-
pelt, akik a 4. sz válasz-
tókerület országgyûlési 
képviselôjelöltjei voltak. 
Közülük  Dr. Juhászné 
Lévai Katalin, aki az 
MSZP színeiben indult 
1212 szavazatot kapott, 

Komor Sándor MDF–es 
jelölt 26 szavazatot, míg 
Tasó László, aki a FI-
DESZ–MPSZ–KDNP je-
löltjeként indult, 1359 

szavazatot kapott a helyi 
választóktól. A választó-
kerületben összesenben 
is az utóbbi jelölt vég-
zett az elsô helyen, így 

a következô parlamen-
ti ciklusban Tasó Lász-
ló lesz a 4. sz választó-
kerület országgyûlési 
képviselôje.

Az ovisok mûsorral kedveskedtek  Fotó és szöveg: Sz. Vrancsik Éva



Ez év januárjában került 
sor a gazdasági társasá-
gokról szóló törvény olyan 
mértékû módosítására, 
amely új törvény megalkotá-
sát tette szükségessé. (2006. 
évi IV. tv.- Magyar Közlöny 
2006 évi 1. sz. – hatályba lé-
pés 2006. június. 1.)

Természetesen a számta-
lan változás ismertetésére 
terjedelemhiány miatt még 
csak megközelítôleg sincs 
lehetôség. Arra azonban nyo-
matékkal felhívom minden-
kinek a figyelmét, akit érint, 
hogy az új törvény hatályba 
lépése elôtt a cégjegyzékbe 
már bejegyzett, valamint be-
jegyzés alatt álló társaságok 
legfôbb szervüknek az új tör-
vény hatálybalépését követô 
elsô ülésén, de legkésôbb 
2007. szeptember 1-ig köte-

lesek társasági szerzôdésüket 
az új törvény rendelkezé-
seihez igazítva módosíta-
ni, és addig az idôpontig a 
cégbírósághoz benyújtani. 
E határidô eredményte-
len eltelte után a cégbíró-
ság a társasággal szemben 
a megszûntnek nyilvánítás 
törvényességi felügyeleti in-
tézkedést alkalmazza.

A módosítás idôpontjáig 
azonban – de legkésôbb 
2007. szeptember 1-ig 
– ezeknek a társaságoknak 
a régi törvényt kell alkal-
mazniuk. A törvény hatály-
balépésével egyidejûleg és 
azzal párhuzamosan több 
egyéb jogszabály is módo-
sult. Ezek közül az egyik a 
Ptk. 203. §.-nak módosítá-
sa, amely az úgynevezett fe-
dezetelvonó szerzôdésekkel 

kapcsolatban tartalmaz 
szigorítást. E szerint az a 
szerzôdés, amellyel har-
madik személy igényének 
kielégítési alapját részben 
vagy egészben elvonták, e 
harmadik személy irányá-
ban hatálytalan, ha a másik 
fél rosszhiszemû volt, vagy 
reá nézve a szerzôdésbôl in-
gyenes elôny származott.

A változás szerint ha valaki 
hozzátartozójával, vagy olyan 
jogi személlyel, amellyel való 
viszonyában többségi befo-
lyás áll fenn, továbbá ha a 
jogi személy a tagjával vagy 
vezetô tisztségviselôjével, 
illetve annak hozzátartozó-
jával köt ilyen szerzôdést, a 
rosszhiszemûséget, illetve an-
nak ingyenességét vélelmez-
ni kell. Ugyancsak vélelmez-
ni kell a rosszhiszemûséget, 

illetve az ingyenességet 
azonos természetes vagy 
jogi személy befolyása alatt 
mûködô jogi személyek egy-
más közötti szerzôdéskötése 
esetén akkor is, ha közvetlen 
vagy közvetett többségi be-
folyás nem áll fenn.

Ezzel a szabályozással 
jelentôsen megnehezül a 
vagyonnak a gazdasági tár-
saságból való „kimentése” a 
hitelezôk elôl.

Végül ismételten felhívom 
a figyelmet arra, hogy akik 
a jogszabály változással kap-
csolatban kérdéseket szeret-
nének feltenni, azok min-
den szerdán 11 –13 óráig 
Vámospércsen a mûvelôdési 
házban találnak meg.

Dr. Lengyel Imre
ügyvéd

JOGI 
TANÁCSOK

ÚJ TÖRVÉNY
A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL

BARTÓK BÉLA SZÜLETÉSNAPJÁRA

A keresztelésre zsúfolásig megtelt a templom
Fotó és szöveg: Sz. Vrancsik Éva

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2006. április 18-án tartotta soros ülését a város Képviselô-tes-

tülete.
- A testület keresi annak a lehetôségét, hogy az ’56-os forrada-

lom és szabadságharc 50 éves évfordulójára emlékoszlopot ál-
lítasson a település központi részén.

- Az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásáról szóló beszámo-
ló szerint az önkormányzat anyagi helyzete kielégíthetônek 
mondható, a nehéz anyagi lehetôségekhez képest eladósodás 
nem tapasztalható, sôt az önkormányzat vagyona dinamiku-
san fejlôdik.

A testület az önkormányzat 2005. évi költségvetésének vég-
rehajtásáról szóló rendeletét 989.438e Ft bevétellel és 965.692-
e Ft kiadással és 14.553e Ft módosított pénzmaradvánnyal 9 
fô igen szavazatával és 2 fô tartózkodása mellett elfogadta.

A könyvvizsgálói jelentés megállapítja, hogy az éves be-
számoló a költségvetés teljesítésérôl az önkormányzat 2005. 
december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 
helyzetérôl, valamint a mûködés eredményérôl megbízható, 
valós képet ad.

Vámospércs Város Önkormányzatának 2005. évi 
egyszerûsített beszámolóját az államháztartás szervezetei be-
számolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.rendelet 45/A.§ (8) bekezdésé-
nek, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 92/A.§ (1) bekezdésének megfelelôen közzéteszi.

- A Képviselô-testület a 4/2006. (II.24.) ÖR.sz. költségvetésrôl 
szóló rendeletét módosította. A módosításra a zárszámadás 
során elfogadásra került pénzmaradvány végleges összegének 
költségvetésben szerepeltetése miatt került sor.

Fentiek hatására Vámospércs Önkormányzatának 2006. évi 
költségvetésérôl szóló rendeletének fôbb számai az alábbiak 
szerint módosulnak:

Bevételi fôösszeg: 1.105.894e Ft, ezen belül költségveté-
si bevétel: 941.451e Ft, felhalmozási hitelfelvétele 10.500e 
Ft, mûködési hitelkerete (forráshiány): 153.943e Ft. Kiadási 
fôösszeg: 1.105.894e Ft.

Az elôterjesztést a testület 9 fô igen szavazatával és 2 fô tar-
tózkodása mellett elfogadta.

- A belsô ellenôrzések tapasztalatairól szóló beszámoló, az éves 
ellenôrzési jelentés az adott évi tevékenység bemutatását, 
az elért célok és az éves teljesítmény összegzését, illetve az 
ellenôrzések által tett megállapítások és javaslatok hasznosu-
lását, illetve azok tapasztalatait tartalmazza.

Az elmúlt évben is, csakúgy, mint korábban, a belsô 
ellenôrzési feladatokat a Zombor és Fia Bt-vel kötött megálla-
podásban rögzítettek figyelembe vételével negyedéves üteme-
zésben látta el a gazdasági társaság.

Az önkormányzat törekvése volt a belsô ellenôrzés ilyen irá-
nyú megszervezése kapcsán a szigorú és átlátható, takarékos, 
de hatékony közpénzfelhasználás ellenôrzése. 

A költségvetési szerv vezetôjének feladata pedig az, hogy 
létrehozza és mûködtesse a folyamatba épített, elôzetes, utóla-
gos és vezetôi ellenôrzés (FEUVE) rendszerét az önkormány-
zaton belül.

Az I. negyedév során az ellenôrzés a közalkalmazotti be-
sorolásokat korlátozottan megfelelônek ítéli. A II. negyedévi 
ellenôrzés az étkezési térítési díj bevételek nyilvántartását, el-
számolását korlátozottan megfelelônek ítéli.

A III. negyedévi ellenôrzés megállapítja, hogy a megbízási 
szerzôdések tartalmuk szerint több esetben a munkaviszony 
jegyeit hordozzák magukon, melyek munkaszerzôdésnek 
minôsülnek. 

A IV. negyedévi ellenôrzés a Polgármesteri Hivatal 
belsô ellenôrzési kézikönyvét és a FEUVE szabályozását 
megfelelônek ítéli. 

- A Képviselô-testület a Nyírmártonfalvai képviselô-testület 
döntését is figyelembe véve úgy határozott, hogy hetedjére is 
benyújtja címzett támogatás elnyerésére a közös szennyvízbe-
ruházás  pályázatát. 

- A testület egyetértett azzal, hogy a kistérségen belül alakuljon 
iskolaszövetség, melynek alapszabályát is elfogadta a testület. 

- A képviselô-testület egyetértett abban, hogy az önkormányzat 
támogatási igényt nyújtson be az önhibáján kívül (ÖNHIKI) 
hátrányos pénzügyi helyzetben lévô önkormányzatok támoga-
tására. 

Fagyal Barna polgármester

TISZTELT ADÓZÓ!
A Vámospércs Településért és Tanuszodáért Közalapítvány 
kéri Önöket, hogy a 2005. évi személyi jövedelemadójuk 1% 
feletti rendelkezését célunk megvalósításához szíveskedjen 
felajánlani.
Célunk: • versenyúszáshoz felszerelés

• óvodai tornaszobához felszerelés
• kézmûves szakköröknek, kluboknak mûködési 

támogatás
• táboroztatáshoz hozzájárulás
• mûvészeti kiscsoportok támogatása 
• sportpályán öltözô bôvítése
• parkosítás továbbfejlesztése

ADÓSZÁMUNK: 18546459-1-09
Borítékot és nyilatkozatot biztosítunk a Teleházban.

Köszönjük elôre is támogatásukat!
Tisztelettel:

 Hajdu Zoltánné s.k. Csôsz László s.k
 Program felelôs Kuratórium elnöke

Húsvét második nap-
ján a hagyományokhoz 
híven keresztelést tartot-
tak a református temp-
lomban. 

– Örvendetes, hogy 
növekszik a gyermekke-
resztelések száma. Kará-
csonykor is tizenöt kis-
gyermeket kereszteltem. 
Nagy ünnep a kereszte-
lés, nemcsak azért, mert a 
két nagy vallási ünnepen 
tartjuk, hanem azért is, 
mert ilyenkor zsúfolásig 
megtelik a templom. Csa-
ládtagok, barátok együtt 
ünneplik a gyermek meg-

keresztelését. Most, hús-
vét elôtt hét fiatal felnôtt 
is felvette a keresztséget, 
ôk házasulandók, akik 
nem akarnak párjukkal 
hitetlenül az Úr asztala 
elé állni. Igaz, hogy hat-
vannál is több baba szüle-
tik egy évben a városban, 
én remélem, hogy más 
gyülekezetekben, vagy 
más templomokban vala-
mennyi gyermeket meg-
kereszteltetnek a szülôk 
- mondta Ács Ferenc 
református lelkész, aki 
több, mint két évtizede 
szolgál a településen.

 A gyôztes csapat Fotó és szöveg: Sz. V. É.

Hetek óta készültek a 
diákok arra a vetélkedôre, 
amelyet Nyakas Gáborné 
könyvtáros és Ráczné 
Strummer Ibolya ének-
tanárnô közösen szervezett 
Bartók Béla születésének 
125 éves évfordulója tiszte-
letére. Hat osztályközösség 
négyfôs csapatokkal neve-

zett a versenyre, amelyen a 
kérdések a nagy zeneszerzô 
életútját követték nyomon. 
A tesztlapok és a kereszt-
rejtvény kitöltése nem 
volt könnyû, komoly fel-
készülést igényelt. Ugyan-
így a mûveinek felisme-
rése is feladta a „leckét” a 
versenyzôknek. A zsûri el-

nöke, Deákné Demjén Ilo-
na iskolaigazgató nagyon 
megdicsérte a gyerekeket, 
hogy a sok iskolai elfoglalt-
ság mellett vállalkoztak e 
szép versenyre. – Sajnos a 
zene hallgatása a mai roha-
nó világban nem tartozik a 
mindennapos tevékenysé-
gek közé, de bízom ben-

ne, hogy a ti felnôtt koro-
tokban, egy remélhetôleg 
nyugodtabb világban már 
természetes és gyakori lesz 
a Bartók-mûvek hallgatása 
is – mondta az igazgatónô 
a díjak átadásakor. Leg-
jobban a 8./a osztályosok 
csapata szerepelt, amely-
nek tagjai Kriska Renáta, 
Nyakas Erzsébet, Varga 
Veronika, Varga József 
voltak. Egyénenként is ju-
talomban részesültek, va-
lamint az osztálytermük 
díszítésére is átvehettek 
egy szép képzômûvészeti 
alkotást, amely a fiatal Bar-
tók Bélát, a Zeneakadémia 
fiatal zongoratanárát ábrá-
zolja Geyer Stefivel, aki a 
kor kiváló hegedûseként 
csodagyereknek számított.  
Ugyanígy a második he-
lyezett 8./ osztály csapata 
is az egyéni díjak mellett 
kollektív elismerésben is 
részesült. Harmadik helye-
zett a 7./c-sek csapata lett. 
Tóth János, a népdalkör 
vezetôje  zsûritagként és 
énekesként is kivette a ré-
szét a vetélkedôbôl, ugyan-
is zárásként  népdalokat 
énekelt a gyerekeknek, s 
közös éneklésre is sor ke-
rült.

Egyre több a keresztelés



A város aurája pozitív energiákat sugároz
Babaszépségversenytôl a nótaszóig

Rengeteg papír gyûlt össze Fotó: Sz. Vrancsik Éva

Vetélkedôk, eredmények
KÖRZETI DIÁKOLIMPIA (május. 3)

IV. KORCSOPORTOS  LEÁNY  KÉZILABDA       
I. HELYEZETT: VÁMOSPÉRCS

IV. KORCSOPORTOS FIÚ LABDARÚGÁS
II. HELYEZETT: VÁMOSPÉRCS 

--------------
KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VETÉLKEDÔ

HELYE: NYÍRÁBRÁNY
IDÔPONT: május. 2.

RÉSZTVEVÔK: KOVÁCS GYÖRGY  5.A
 SÁNDOR VIKTÓRIA  7.A
 ÚJVÁRI KRISZTINA 6.A
 MOLNÁR RIHCÁRD 8.B

A CSAPAT A TERÜLETI VETÉLKEDÔN III. HELYEZÉST 
ÉRT EL.

--------------
HERMANN OTTÓ MEGYEI BIOLÓGIA VERSENY

IDÔPONT: 04. 22.
EREDMÉNYEI:

IV. HELYEZETT: VARGA JÓZSEF 8.A
VIII. HELYEZETT: CSUTH TAMÁS 8.C

FELKÉSZÍTÔ TANÁR: KINDRIS GÁBORNÉ

Évente egy új fa az óvodában

Szerény összeg jutott 
az idei majálisra a város 
költségvetésébôl. Mit 
tesznek ilyenkor a szer-
vezéssel megbízottak? 
„Agyalnak”, hogy mit 
lehetne kitalálni, ami 
úgymond nagy durra-
nás, eddig még nem 
volt, sok embert vonz, 
s alig–alig kell érte fi-
zetni. E vezérlô fonál-
ból szövôdött a családi 
majális egészségnappal 
egybekötve.

Önzetlen segítôk

Üveges Andrea védônô 
és Demjénné Pintye Be-
áta mérték a szinteket, 
vércukor, koleszterin, 
testzsír, vérnyomás, a 
jó barát, Benkéné Kiss 
Valéria életmódtaná-
csokkal segített, s jött 
a csontkovács, aki az 
íriszbôl állapítja meg a 
bajokat. Az aurafotós 
„boszorkányt” is talált 
a városban, ô maga is 
tudott már a különle-
ges képességrôl, amit a 
szakember megerôsített. 
A slambuc a szegény 
ember étke, igaz, nem 
pásztoremberek, de 
családok, munkahelyi 
közösségek versengtek, 
kié a legjobb. Gyermán 
János nemcsak itt, de a 
környezô településeken 
is arat, ha fakanalat ra-
gad. Míg fôtt a pászto-
rok étele, „díszültek” a 
májusfák, pedagógu-

sok sorversenyeztettek, 
gyerekek „körjátszot-
tak”. A legszebb kutyu-
sok és cicák versenyére 
is sokan neveztek be. 
Bányai József és fele-
sége, Editke zsûriztek 
szívességbôl, hisz 
kutyatenyésztô família 
az övék. Bíró Évának a 
cicák szakértôjének ke-
vés dolga akadt, ugyan-
is csak egy kedvenc ér-
kezett gazdija ölében. 
A Vámos TV két lelkes 
munkatársa, Forgács 
Beáta és Berki Orsolya 
babaszépségversenyt 
szervezett hatalmas len-
dülettel. Közel másfél-
száz baba 1-tôl 8 éves 
korral bezárólag - vonult 
fel a zsûri elôtt. S akiket 

a legszebbnek láttak: 
1 –3 éves korosztály-
ból Szilasi Gréta, Szabó 
Réka, Forgács Bence. 4 
–6 évesek közül Molnár 
Boglárka, Maczó Gabri-
ella, Halász Réka, a 7–8 
éves korosztályból Újhe-
lyi Kitti, Borsó Fanni és 
Varga Hajnalka. Aján-
dék mindenkinek jutott 
a helyi vállalkozók jóvol-
tából. Könnyeket csalt a 
szemekbe az anyák napi 
köszöntés is. S jöttek az 
amatôrök a szomszé-
dos településekrôl és 
helybôl is. Nyíracsádról, 
Létavértesrôl, Monos-
torpályiból. Táncosok, 
énekesek, gyerekek, 
felnôttek.  Így szokás 
ez a mûvelôdési házak 

között, ingyen, bér-
mentve, szeretetbôl, 
jó szívvel. Vendégség 
persze volt, a híres 
töltöttkáposzta, amit az 
iskola konyháján készí-
tettek osztatlan sikert 
aratott, mint ahogy a 
debreceni magyarnóta 
egyesület énekesei is, 
akik feltették az i-re a 
pontot. Csodálatos, két 
órás mûsorban felvo-
nultatták a legszebb nó-
tákat, operettdalokat, s 
Edith Piaf emléke elôtt 
is tisztelegtek.  Összefo-
gásból, szeretetbôl ötös, 
a város aurafotója - ha 
lenne ilyen - égne a po-
zitív energiáktól. 

Fotók és szöveg: Sz. V. É.

Ajándék minden babának jutott

 Készül a májusfa

Fodor Anett az egyik legszebbSzilasi Gréta a kicsik között lett 
az elsô

A Rácz ikrek együtt s külön–
külön is szépek

Kozák Lionel

Az egészségprogramoknak nagy sikerük volt

ISKOLAI HÍREK

Évrôl évre a Föld napja 
alkalmából szervezi az isko-
la a papír- és elemgyûjtést, s 
különbözô vetélkedôk is zaj-
lanak e napon a környezeti 
nevelés érdekében. A felsôs 
diákönkormányzat szer-
vezésében Elekné Laczkó 
Judit és Szabóné Tóth Éva 
tanárnôk a gyûjtésekért 
feleltek. Kicsik és nagyok 
minden eszközt megragad-
tak, hogy a legjobb ered-
ményt érjék el az osztályok 
közötti versenyben. Talics-
kával, kerékpárral, kocsival 
hordták a rengeteg papírt, 
amibôl a nap végére több 
mint 17 tonnát gyûjtöttek 
össze. Legtöbbet a 6/a osz-
tályosok, 2656 kg-ot, míg 

a 7/a-sok 2378 kg-ot tettek 
hozzá a hatalmas meny-
nyiséghez. Az elemgyûjtés 
gyôztesei az 5/a-sok lettek 
558 darabbal, míg a 8/b-
sek 979 darab gyûjtöttek 
a veszélyes hulladéknak 
számító használt energia-
forrásból. A gyûjtési akci-
ókon kívül nagy sikere volt 
az ügyességi vetélkedônek, 
amelyet Fodor László és 
Fagyal Brigitta szervezett, 
az aszfaltrajzversenynek 
– Kindris Gáborné és 
Mészárosné Oláh Róza szer-
vezésében – valamint a szel-
lemi vetélkedônek is, ame-
lyet Bálint Katalin és Szláma 
Edit tanárnôk bonyolítottak 
le.

Gazdag program a Föld napján

Minden évben egy fát vagy 
bokrot  ültetnek az óvodások 
a Föld napja tiszteletére. Az 
idén Kissné Nemes Katalin 
és Könnyûné Huszti Erika 
csoportja volt a felelôs, ôk 
gyûjtötték össze a virágmago-
kat, virághagymákat, amelye-
ket a gyerekek szépen sorban 
elvetettek, eldugványoztak. A 
csodálatosan megújult óvoda 
kertjében minden csoport-
nak külön kis virágoskert-

je lesz, amelyet gyomlálni, 
öntözni, gondozni fognak. 
Fontos része ez a környeze-
ti nevelésnek, az igényesség 
kialakításának. – A közösen 
végzett munka élménye, jól 
szolgálja a óvodások szemé-
lyiségének fejlôdését – tud-
tuk meg Németh Jánosné 
óvodavezetôtôl, ezért is fek-
tetnek nagy hangsúlyt a Föld 
napjáról való megemlékezés-
re.

Maguk gondozzák a kiskertet Fotó: Sz. Vrancsik Éva
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2006. április 17. V.Z. be-
jelentette, hogy vegyesbolt-
ját ismeretlen elkövetôk 
feltörték. Az elkövetôket 
elfogták, s megindították 
ellenük az eljárást.

KÉKFÉNYES HÍR

Nem akármilyen széria van 
a focisták háta mögött: nyolc 
tétmeccsen hét gyôzelmet és 
egy döntetlent könyvelhetett 
el az Oláh alakulat. Minden-
nek eredményeként a bajnok-
ságban a gyengébb tavaszi 
rajt ellenére is megmaradt az 
aranyesély, s immár a Magyar 
Kupa megyei sorozatában is 
a legjobb nyolc között van a 
gárda. De nézzük a bajnok-
ságot! A pontvadászatban öt 
meccset tudtak le Führerék 
az elmúlt egy hónap alatt, lé-
vén, hogy az elhalasztott elsô 
tavaszi meccset is bepótolták. 
Így sorrendben elôbb hazai 
pályán 2-1-re verték a Blondy 
FC-t, aztán hét közben a 
Tiszacsegét 1-0-ra gyôzték 
le a bepótolt fordulóban, 
majd Földesen 2-2-t játszott 
a társaság. Ám ez a pici bot-
lás sem tudta elhomályosíta-
ni az eredményeket, hiszen 
következett a tavasz meccse 
az idôközben listavezetôvé 
elôlépett Nyírmártonfalva 
ellen. A tét csöppet sem volt 
kicsi, hiszen ha a vendégek 
nyernek, úgy köddé válhatott 

SPORT Remek bajnoki és kupaszéria

Báthori-kertben 300 négy-
szögöles telek eladó, rajta 
4 x 4 méteres téglából ké-
szült épület, nyitott terasz-
szal. Fúrott kút, villany van. 
Érdeklôdni a 449-434-es 
telefonszámon.

APRÓHIRDETÉS

volna az aranyérmes remény, 
s a feljutás is veszélybe kerül-
hetett volna. De mindez nem 
következett be, hiszen 3-1-es 
hazai diadal született. Végül 
jött a Báránd elleni idegen-
beli fellépés, s ezt is hozták 
2-1 arányban az Oláh tanít-
ványok. Mindezek mellett a 
kupában is remekelt az együt-
tes. Az elsô fordulóban a baj-

noki rivális Nyírmártonfalvát 
idegenben búcsúztatták 2-0-
ás gyôzelemmel a fiúk. Majd 
a megye I. éllovasát, a Hajdú-
szoboszlót 1-1-es döntetlen-
nel - iksznél az alacsonyabb 
osztályú csapaté a továbbjutás 
- verték ki, végül az NB III-as 
Nyíradony is behódolt a 2-1-
es pércsi gyôzelem hatására.

A bajnokság állása

1. NYÍRMÁRTONFALVA SE 23 15 4 4 70 28 49
2. VÁMOSPÉRCS SE 23 13 8 2 51 27 47
3. NYÍRÁBRÁNYI KSE 22 12 5 5 56 37 41
4. BÁRÁNDI SE 23 11 4 8 48 41 37
5. HAJDUHADHÁZI FK  23 10 6 7 40 41 36
6. POLGÁRI VSE  23 10 4 9 64 60 34
7. KONYÁRI SE  23 8 8 7 36 38 32
8. BLONDY FC  23 9 4 10 59 45 31
9. FÖLDES NKSE  23 8 6 9 51 43 30
10. NAGYRÁBÉ PETÔFI SK  22 8 5 9 35 37 29
11. EGYEK KSE  23 8 5 10 43 54 29
12. LÉTAVÉRTES SC ‘97 - II.* 23 7 7 9 40 54 27
13. TISZACSEGEI VSE  23 7 4 12 37 49 25
14. GÖRBEHÁZI KSE 23 6 7 10 50 62 25
15. NYÍRACSÁD PETÔFI SE 23 5 4 14 38 58 19
16. BIHARKERESZTESI VSE 23 2 7 14 21 65 13
A *gal jelölt Létavértes II. csapatától 1 büntetôpont levonva.

Hamarosan, május 1-tôl mó-
dosítások lesznek az autóbusz 
közlekedésben. Errôl április 21-
én tárgyalt Fagyal Barna pol-
gármester és a Hajdú Volán Zrt 
képviselôi. 

A tárgyalás eredményeképpen 
a lakosság igényeihez igazodva 
az alábbi módosítások bevezeté-
sére kerül sor.

4410 Debrecen - Vámospércs 
– Nyíracsád
497-es sz. járat a hetek elsô mun-
kanapját megelôzô napokon 
Debrecenbôl 16.50 órakor új já-
ratként kerül beállításra.
645-ös sz. járat iskolai elôadási 
napokon Debrecenbôl 10 perc-
cel korábban 14.20 helyett 14.10 
órakor,
627-es sz. járat munkanapokon 
Debrecenbôl 5 perccel koráb-
ban 15.15 helyett 15.10 órakor,
657-es járat iskolai elôadási na-
pokon Debrecenbôl 10 perccel 
korábban 16.20 helyett 16.10 
órakor,
667-es járat munkaszüneti napok 
kivételével naponta Debrecenbôl 
5 perccel korábban 16.25 helyett 
16.20 órakor közlekedik.
655-ös járat iskolai elôadási na-
pokon Debrecenbôl 5 perccel 
késôbb 14.45 helyett 14.50 óra-
kor közlekedik.
4412 /Debrecen-/ Nyíracsád 
–Nyírbéltek –Encsencs
547-es  sz. járat munkanapokon 

Emlékezés
Varga János 

volt kovácsmester
Ady Endre u. 3 sz. alatti lakos
halálának 1 éves évfordulójára

„Hulló könnyekkel állunk sírod felett,
A koporsó bezárta legdrágább kincsünket.
Megállt egy szív,mely élni vágyott,
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Csak az idô múlik, feledni nem lehet,
Nehéz az életet élni Nélküled,
Felejteni Téged soha nem lehet.”

Soha nem feledi felesége,
gyermekei és azok családja

FENG SHUI
AZ ÉLET SHOW-JA

AVAGY

AZ EGÉSZSÉG ÉS AZ
ÉLETTÉR KAPCSOLATA

CÍMMEL

ISMERETTERJESZTÔ ELÔADÁS
MEGTARTÁSÁRA KERÜL SOR,

AZ ORSZÁGOS TURNÉ KERETÉN BELÜL
VÁMOSPÉRCSEN

A MÛVELÔDÉSI HÁZBAN.

Idôpont:
MÁJUS 23. DÉLUTÁN 17.00 ÓRAKOR

AZ ELÔADÓ A  FENG SHUI MEGALKOTÓJA

Az elôadás belépôdíj mentes, melyrôl tájékozódhatnak a www.heni.hu honlapon.
Az elôadó könyvei a helyszínen megvásárolhatók. Várjuk a gyógyulni akarókat és 

azokat, akik nem szeretnének betegek lenni.

Június 1-én (csütörtökön) 
9-12 óráig nôgyógyászati 
rákszûrés lesz az Egészség-
ügyi központ tanácsadó 
helyiségében. TAJ kártyát 
kérjük, mindenki hoz-
za magával. Rendel: Dr. 
Osváth Péter nôgyógyász.

KÖZÉRDEKÛ

MÁJUSI MOZIMÛSOR

12. péntek Kútfejek (magyar filmvígjáték) 100 perc
19. péntek The Descent – A barlang (angol horror) 99 perc
16 éven aluliaknak nem ajánlott!
26. péntek Gagyi mami 2 (szinkronizált am. vígjáték) 100 perc
12 év alatt szülôi felügyelettel látogatható!
Az elôadások 18 óra 30-kor kezdôdnek. Belépôdíj egységesen: 400 Ft. 
Csoportokat elôzetes bejelentkezés esetén más idôpontokban is foga-
dunk. Telefonszám: (52) 591-038 vagy személyesen a mûvelôdési ház-
ban. Havi bérlet vásárlására is van lehetôség. Aki a hónap folyamán vala-
mennyi filmet szeretné megtekinteni, elôre megvásárlolhatja a jegyeket, 
féláron: 200 Ft/alkalom.

MINKET NEM ÉRDEKEL, 

HOGY MENNYIT KERES, 

CSAK AZ, HOGY MENY-

NYIT ÉR AZ INGATLANA!

Szabadfelhasználású jelzáloghi-
tel jövedelmigazolás nélkül!

1 000 000 Ft havi 8 372 Ft-ért!
Személyi kölcsön kezes és 

fedezet nélkül!
500 000 Ft havi 11 512 Ft-ért!

ÜGYINTÉZÉSI DÍJ NINCS!

További felvilágosításért fordul-
jon az Ön MOBILBANKÁRÁHOZ!

Bácsi Mónika (30) 20-69-224

Mobilbankár hálózat

Raiffeisen
BANK

Tetôfedés,
szigetelés!

Tetôfedés bármilyen 
anyaggal! 

Cserepezés, bitumenes 
lemez, táblás zsindely, 
új szerkezetek készíté-
se! Kémény, csatorna 
rakása! Ingyenes hely-

színi felmérés!

 Érdeklôdni a
(30) 37-37-927

telefonszámon lehet.

Vámospércs, József Attila u. 58. szám alatt

A debreceni út mellett a központban,

a buszmegállótól néhány méterre.

A COMPUTERES SZEMVIZSGÁLAT IDÔPONTJA MÁJUS 
1-TÔL MEGVÁLTOZOTT. HÉTFÔ HELYETT MINDEN 

SZOMBATON 8.30 ÉS 13 ÓRA KÖZÖTT
A SZEMVIZSGÁLAT SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS ESETÉN 

INGYENES.

Szolgáltatásaink:
-  TB – vények beváltása 

- Szemüvegkészítés, javítás

- Felnôtt és gyermek szemüvegkeretek, szemüveglen-
csék bô választékban

- Dioptriás napszemüvegek készítése (UVA, UVB szûréssel)

- Tartozékok: tokok, szemüvegtörlôk

- Kontaktlencse ápolószerek

AKCIÓ: fényre sötétedô szemüveglencsék (üveg, 
mûanyag) kedvezô áron.

Nyitva tartás:
Hétfô: zárva. Kedd-péntek: 9-16 óráig

Szombat: 8-13 óráig
Telefonszám: (30) 584-1979

Hunyadi Józsefné optometrista-látszerész mester

ÜZLETEINK: Debrecen, Kurucz u. 140  Tel.: (52) 415-263
Vámospércs, József Attila u. 58 Tel.: (30) 584-1979

OPTIKAI SZAKÜZLET

ÁLLÁSLEHETÔSÉG!

Mellékállás betöltésére kere-
sek:

- széles ismeretségi körrel és
- jó kommunikációs képesség-

gel rendelkezô munkatársat
- akihez bizalommal fordul-

hatnak az emberek.

Amit ajánlok:
- jó jövedelemkiegészítési 

lehetôség
- kötetlen munkaidô.

Amennyiben hirdetésem 
felkeltette az érdeklôdését, 

kérem az alábbi telefonszámon 
érdeklôdjön: (20) 559-7796

Új, akciós tavaszi áru 
érkezett a PAGODA 

ÜZLETBE. 

Ajánlataink: 
- nôi pántos cipôk: 

990.-Ft-tól
- nôi moka színek:  

990.-Ft-tól
- gyerekcipôk: 690.-Ft-tól
- nôi, -gyerek, -férfi 

sportcipôk:  990.-Ft-tól
- nyári pólók, topok: 799.-

Ft-tól

Szeretettel várjuk ked-
ves vásárlóinkat a Béke 

u. 13 szám alatt.

Horgászati 
lehetôség a 48-
as fôút melletti 
homokbánya 

területén! 

A feltételekrôl 
érdeklôdni a 
helyszínen 

lehet.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk 

mindazoknak, akik felejt-
hetetlen halottunk

NAGY ISTVÁN
temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot 
helyeztek és mélységes 
gyászunkban részvéttel 

osztoztak.
A gyászoló család

Buszmenetrend-változás
Debrecenbôl 5 perccel késôbb 
16.25 helyett 16.30 órakor köz-
lekedik.

4414 /Debrecen-/ Vámospércs 
–Fülöp –Penészlek
467-es járat munkaszüneti napok 
kivételével naponta Debrecenbôl 
5 perccel korábban 14.35 helyett 
14.30 órakor,
137-es járat iskolai elôadási na-
pokon Debrecenbôl 10 perccel 
késôbb 15.20 helyett 15.30 óra-
kor közlekedik.

4416 /Debrecen-/ Vámospércs-
Bagamér-Létavértes
239-es sz. járat munkaszüneti 
napokon Debrecenbôl 18.40 óra-
kor megszünik.
250-es sz. járat munkaszüneti 
napokon Vámospércsrôl 4.49 
órakor megszünik
255-ös sz.járat naponta 
Debrecenbôl 5 perccel késôbb 
14.35 helyett 14.40 órakor köz-
lekedik.


