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Egy nyelven beszél a gazdákkal
A szakmai agrárfórum vendége volt Gráf József

Jegyzetünk

Erkölcsök

Sokat elmond közállapota-
inkról, politikusainkba vetett 
bizalmunkról (bizalmatlansá-
gunkról), hogy eddig minden 
választáson cserélték egymást az 
ország életét irányítani hivatott 
erõk. Megállapodott demokrá-
ciákban gyakran láthattuk-lát-
hatjuk, hogy egy-egy „irányzat” 
három-négy-öt cikluson át is 
nyerni tud, nem használódik 
el, nem fullad ki olyan hamar, 
mint a mi elitünk. Öröm (?) az 
ürömben, hogy a mi példánk 
nem egyedüli a régióban, több-
nyire az egykori szocialista álla-
mokban az a helyzet, hogy cik-
lusról ciklusra váltják egymást a 
regnáns tömörülések. Kissé ko-
mikus is, aki négy évvel ezelõtt 
lógó fejjel elkullogott, most 
reménykedõ-heroikus arccal 
ígéretnek, életünk megváltójá-
nak látszik. A gyors cserélõdés 
nem éppen hasznos jelenség 
a politológusok szerint (se), 
ugyanis négy év nagyon kevés 
arra, hogy komoly eredményt 
fel lehessen mutatni, az ország 
életét döntõen jó irányban be-
folyásoló kezdeményekkel le-
hessen elõrukkolni. Illetõleg 
éppen csak ezek vannak, kez-
demények. Meg aztán idõrõl 
idõre egymás ellen dolgoznak. 
A gyõztes eltörli-megszünteti a 
régiek programjait, újakat talál 
ki, amelyeket majd a régi-új dia-
dalmasok fognak törölni. Tehát 
nem adódik össze az ész, nem 
adódik össze a jó, a szép, a ne-
mes, s ami kellemes. A szekérrel 
olykor tolatnak – ahelyett, hogy 
elõre húznák, attól függetlenül, 

hogy éppen kinek tiszte elõbbre 
juttatni azt.

Akad közvéleménykutató in-
tézet, amelyik arra a megálla-
pításra jutott: talán most meg-
esik, hogy ugyanazok lesznek a 
gyõzõk, mint legutóbb. Majd 
meglátjuk. Ehhez persze az 
kellene, hogy minél több em-
ber menjen el szavazni (válasz-
tani), az e joggal való élés ne 
csökevényesedjen kevés polgár 
„szenvedélyévé”. A zajló kam-
pányra a negativitás jellemzõ. 
Nem arra helyezik a pártok a 
fõ hangsúlyt, hogy a program-
jaikat ismertessék, hanem arra, 
hogy az ellenfelüket lejárassák. 
Az elemzõk azt mondják, nincs 
ebben semmi rendkívüli, a fej-
lett nyugaton is ez megy. Hát 
ha túl sok mindent nem is, de 
ezt eltanultuk tõlük. Az egy-
szeri ember már csak legyint 
az eszközök nívótlanságán, 
amikor már az a tét, hogy sike-
rüljön elkapnunk-lefotóznunk 
riválisunkat, amikor elfelejtette 
felhúzni a sliccét, ott már tény-
leg baj van a morállal. Hogy 
ezt csinálják, csinálhatják, 
nemcsak az õ színvonaltalan-
ságukat mutatja, hanem azt is, 
hogy mennyire taksálnak ben-
nünket, állampolgárokat. Igen, 
nem sokat tartanak felõlünk, 
hülyéknek vélnek bennünket, s 
lehet, hogy azok is vagyunk.

Ismerõsöm azt szokta monda-
ni: ezek azzal élnek vissza, hogy 
figyelmet szentelsz nekik, hogy 
törõdsz velük, beszélsz róluk. 
Holott azt sem érdemlik meg, 
hogy a nevüket tudd. S ez így is 
van a leggazdagabb, igazi jog-
államokban, ott sokan azt sem 
tudják, ki az államfõ, ki a mi-
niszterelnök. Minek azt tudni? 
Mûködik az ország, oszt kész.

 Erdei Sándor

M E G H Í V Ó
Vámospércs Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja a lakosságot az

1848/49-es forradalom és szabadságharc 158. 
évfordulója

alkalmából rendezett ünnepségre
Idõpont: március 15 (szerda) 10 óra 

Helye: Városháza melletti emlékpark

Program: Ünnepi beszéd és koszorúzás 
utána az általános iskola 
ötödikesei által összeállított 
ünnepi mûsor a mûvelõdési 
házban

Borverseny – tizenötödik alkalommal
Az érmelléki Székelyhídról jött a zsûrielnök

A település létrejöttének 
700. évfordulója adta az ap-
ropót az elsõ borverseny 
szervezésének. Ennek immár 
tizenöt éve. Azóta minden év 
februárjában bormustrára vi-
szik a gazdák a boraikat - fe-
héret, vöröset -, hogy a szak-
emberek s a helyi borszeretõ 
gazdák eldöntsék, kié a leg-
jobb nedû az adott évben. 
Lehet, hogy a hajdú õsök is, 
akik az elsõ szõlõtõkét elültet-
ték a település lankás, homo-
kos domboldalain, tartottak 
bormustrát a négyszáz évvel 
ezelõtti februári napokon, 
azonban errõl nincs írás. Az 
utóbbi tizennégyrõl viszont 
van, hisz a város havonta 
megjelenõ újságja õrzi a ne-
veket a jövõnek. Az idén a ju-
bileumi borversenyt február 
20-án tartottuk a mûvelõdési 
házban. A szokásokhoz híven 
fehér, címke nélküli egy lite-
res üvegekbe kellett a borokat 
leadni a bírálat napján. 

Érmelléki zsûrielnök

Mivel a hajdúváros szõlõ-
dombjai az Érmelléki domb-
vidék folytatása, ezért az 
Érmellékrõl, Székelyhídról 
érkezett a zsûri elnöke, Pakó 
István, az érmelléki szõlészek 
és borászok elnöke. A zsûri 
tagjai Petõ József, aki több 
éve bíráskodik Vámospércsen 
és Új Imre a debreceni 
kertbarátkör titkára voltak. 
Huszonkét bort kóstoltak 
meg alaposan, a szabály úgy 
szól, hogy egyenlõ pontszám 
esetén újra kell kóstolni. Köz-
ben almát, sajtot kell eszeget-
ni, hogy semlegesedjenek az 
elõzõ bor ízei. Kötelezõ kel-
lék a gyertyafény, hisz a bor 
színe, tisztasága, íze, s még 
több szempont is közrejátszik 
a pontosztásnál. S hogy emlé-
kezetes legyen a borverseny, 
stílszerû ajándékokkal díjaz-
ták a legjobb borok gazdáit. 
Tóth József és Sarudi Sándor 

félhektós borosüveget, Nagy 
Ferenc és Szalontai Miklós 
szuper metszõollót, Vincze 
Ferenc és Huszti Sándor 
hõmérõs mustfokolót, Deme-
ter Sándor pedig, mivel vö-
rös és fehér bora is negyedik 
helyezett lett, két darab lopót 
vihetett haza. A bormustrán 

nemcsak a bortermelõ gaz-
dák, hanem a bort szeretõk 
is képviseltették magukat, így 
kellemes téli estét töltöttek 
együtt iszogatva, beszélgetve 
a résztvevõk.

Fotó és szöveg:
Sz.Vrancsik Éva

Vincze Ferenc tavaly elsõ, idén harmadik helyezett lett

Nemcsak a környezõ 
településekrõl, de még Hajdú- 
böszörménybõl is érkeztek 
gazdák arra a szakmai agrár-
fórumra, amelyet a Hajdú Bi-
har Megyei Földmûvelésügyi 
Hivatal és a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat febru-
ár utolsó napjára szervezett 
Vámospércsen. A rendezvény 
vendége volt Gráf József 
földmûvelésügyi és vidékfej-
lesztési miniszter. Jelen volt 
levezetõ elnökként Juhászné 
Lévai Katalin, a Hajdú-Bi-
har Megyei Közgyûlés elnöke, 
országgyûlési képviselõ vala-
mint Harsányi Antal, az FM 
Hivatal vezetõje. Kétszáznál is 
több gazda elõtt szólt  a minisz-
ter a  2005. évi mezõgazdasági 
tapasztalatokról, a 2006 évi 

ágazatot érintõ kormányzati 
intézkedésekrõl és uniós prog-
ramokról, és a 2007-13. között 
várható támogatásokról. 

A maga is jó gazda hírében 
álló miniszter nemcsak a poli-
tika oldaláról, hanem belülrõl 
ismeri a gazdák gondjait, sza-
vai ezért hitelesek. Miniszter-
sége óta tett intézkedései haté-
konyak, s ezek pozitív hatással 
vannak a gazdákra, úgy érzik, 
jó kezekben van a sorsuk. 

A tájékoztató után  konkrét 
szakmai problémák megol-
dásában kérték a tárcavezetõ 
segítségét. Felvetõdött a tor-
matámogatás kérdése, s a 
Hajdúbét károsultjai is el-
mondták bánatukat. Az  „amit 
ma megtehetsz, ne halaszd 
holnapra” elvû szakember 

azonnali kapcsolatfelvételt ja-
vasolt a tormatámogatás ügyé-
ben, amely a leginkább fájó 
pontja a Nyírségben s Bihar 
szélén  lévõ hét település tor-
másainak. A holland zöldség- 
és gyümölcstermelõk példáját  
említve a miniszter elmondta: 
fontos, hogy TESZ–be tömö-
rüljenek a gazdák, hisz akkor 
tudják kezükbe tartani a ke-
reskedelmet. A magyar áruk 
védelme érdekében hamaro-
san elkészül az etikai kódex, 
amit a kereskedõkkel alá fog-
nak íratni. Már húsvétra az a 
cél, hogy az üzletek polcain 
70 % magyar áru legyen, s 
utána, lépésrõl lépésre halad-
va,  a szám emelkedjen. – Ezt 

kontrolláljuk is, mint ahogy 
konzekvensen ellenõrizzük az 
élelmiszerek minõségét is. A 
magyar termelõkért és a fo-
gyasztók egészségéért ezt meg 
kell tenni, nincs megalkuvás 
– mondta a miniszter.

2009–10-ben fog kiegyen-
lítõdni a támogatás a többi 
uniós tagországéval, addig 
türelmet kért a gazdáktól. – A 
magyar gazda szorgalma ga-
rancia arra, hogy „megverjük” 
az Európai Unió gazdáit, s 
Magyarország ismét az élelmi-
szertermelés bölcsõje legyen” 
– biztatta  befejezésképpen a 
gazdákat a szaktárca elsõ em-
bere. A szakmai agrárfórum 
Kabán folytatódott.

Juhászné Lévai katalin és Gráf József
Fotó: Sz. Vrancsik Éva

NÔNAP ALKALMÁBÓL SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK MINDEN KEDVES NÔI OLVASÓNKAT!



Korábban már részletesen 
ismertettem, hogy az állam 
részére mi módon lehet érté-
kesíteni termôföldet életjára-
dék ellenében. Ebben történt 
most kedvezô változás a 16/
2006 (i.26) Kormány számú 
rendelet (Magyar Közlöny 
2006. évi 7.sz. 1. kötet) va-
lamint a 2001. évi CXVI. Tv. 
Módosítása révén.

A korábbi rendelkezés 
szerint a Nemzeti Földlap 
kezelô szervezet (NFA) nyug-
díjas tulajdonostól vásárol-
hatott termôföldet. Ezúttal 
bôvült azoknak a tulajdo-
nosoknak (jogosultaknak) a 
köre, akiktôl az NFA megvá-
sárolhatja a földet. Az új ren-
delkezés szerint az 55. évet 
betöltött saját jogú nyugellá-
tásban részesülô tulajdonos-

tól, továbbá a 62. év feletti 
tulajdonostól a termôföldet 
az NFA a Magyar Állam javá-
ra életjáradék fizetése ellené-
ben megvásárolhatja.

Bôvült tehát a jogosultak 
köre azzal, hogy míg eddig 
csak nyugdíjas tulajdonostól 
lehetett megvásárolni a föl-
det, most már a 62. év feletti 
tulajdonostól attól függetle-
nül is meg lehet életjáradék 
fejében vásárolni a földet, 
hogy az nyugdíjas-e vagy sem 
(az 55. és 62. életév közöttiek 
esetében továbbra is feltétel, 
hogy nyugdíjas legyen a jo-
gosult).

Ugyancsak változás a ko-
rábbi szabályozáshoz képest, 
hogy ezentúl megvásárolha-
tó a védett vagy védelemre 
tervezett természeti terület-

nek minôsülô termôföld is, 
míg a korábbi jogszabály ezt 
kizárta.

Teljesen új rendelkezés, 
miszerint az is feltétele a jo-
gosultságnak, hogy a pályázó 
a pályázat során felajánlott 
termôföldnek a pályázat meg-
hirdetésekor legalább 3 éve 
az ingatlannyilvántartásba 
bejegyzett tulajdonosa le-
gyen. Ez a megkötés eddig 
nem szerepelt a rendelet-
ben. Kivételt képez ez alól, 
ha a tulajdonszerzés öröklés, 
részaránykiadás, hatósági 
intézkedés vagy bírói ítélet 
alapján történt.

Ha a pályázó a termôföld 
tulajdonjogát egyeneságbeli 
rokonától vagy házastársá-
tól szerezte meg, akkor a 
bejegyzett tulajdonra elôírt 

3 évbe beszámítható az az 
idôtartam, amely alatt a 
földrészlet az egyeneságbeli 
rokon vagy házastárs tulajdo-
nában volt.

Az életjáradék fizetése 
alapjául szolgáló összeget a 
jogosulttól az állam tulajdo-
nába kerülô termôföld el-
lenértéke másfélszeresének 
megfelelô összeg alapján kell 
megállapítani.

Akit a téma részletesebben 
érdekel vagy a jogszabály ér-
telmezésével kapcsolatban 
bármilyen kérdése merülne 
fel, azok számára szerdán-
ként 11-13 óra között adok 
tájékoztatást Vámospércsen 
a mûvelôdési házban.

Dr. Lengyel Imre
   ügyvéd

JOGI 
TANÁCSOK

KEDVEZÔ VÁLTOZÁSOK A 
„FÖLDÉRT ÉLETJÁRADÉKOT” PROGRAMBAN

Százmilliók az iskolára

KÖZMEGHALLGATÁS

ELSÔFOKÚ BELVÍZVÉDELMI KÉSZÜLTSÉG

FELHÍVÁS
Az önkormányzat felhívja a lakosság figyelmét, hogy eleget 
téve kötelességének, az utcákon lévô csapadékvíz-elvezetô 
árkokat, átereszeket mindenki tartsa tisztán, a betemetett ár-
kokat ássa ki annak érdekében, hogy a hóolvadás és a csapa-
dékos idôjárás miatt ne öntse el a víz az utcákat, házakat és 
udvarokat.

TELEKÉRTÉKESÍTÉS
Az önkormányzat értesíti a lakosságot, hogy a Nyírmártonfalvai 
út mellett kialakítandó új utcában 600-800 m2 nagyságú építé-
si telkeket értékesít a terület feltöltését követôen, bruttó 2900 
Ft/m2 áron. Az ingatlanokkal kapcsolatos minden további in-
formáció a Polgármesteri Hivatal építéshatósági csoportjának 
munkatársaitól kérhetô, ügyfélfogadási idôben személyesen 
vagy az 591-505, illetve az 591-507-es telefonszámon.

Február 17. óta tart a bel-
vízveszély a város több pont-
ján. Azóta folyik az ádáz 
küzdelem, próbálják az ön-
kormányzat és helyi vállalko-
zók gépei kotorni az árkokat, 
tisztítani az átereszeket. A 
polgármester hívó szavára 
a Berettyó Vízgazdálkodási 
Társulat emberei is a telepü-
lés segítségére siettek. A Gör-
gey utca lakói közül hárman, 
Imre Gábor, Tömöri István 
és Szabó Lajos hétvégi prog-
ramja a víz elvezetése volt a 
felduzzadt árokból. Sajnos 
nem tisztítják rendszeresen 
a lakók az ingatlanjaik elôtt 
az árkokat, ezért nem fo-
lyik el rendesen a víz nagy 
esôzésekkor és a hóolva-
dáskor - tudtuk meg Fagyal 
Barna polgármestertôl, aki 
maga is a „gátakon” töltötte 

szabadidejét, Gaál Sándor 
képviselôvel egyetemben, 
akinek szakmai segítsége 
nélkülözhetetlen ilyen ese-
tekben. – Elsôfokú belvízvé-
delmi készültséget rendeltem 
el, ugyanis ilyen súlyos belvíz 
az utóbbi hat-hét évben nem 
volt – mondja a városvezetô.  
Kis „tenger” alakult ki a 
Nyírmártonfalvi út végén, 
az onnan nyíló utcák egy 
pici ösvényen közelíthetôk 
csak meg, a gépkocsik deré-
kig járnak a vízben.  Innen 
vízelvezetô csatorna kiépí-
tésével tudjuk csak levezetni 
a vizet. Ezen kívül még több 
kritikus pont van a városban. 
A védekezés eddigi és továb-
bi költségei több tízmilliót is 
felemészthetnek, de bízunk 
benne, hogy a vis maior 
keretbôl visszakapjuk a vé-

dekezésre fordított összeget. 
Ellenkezô esetben veszélybe 
kerül a költségvetés egyen-
súlya, más fontos feladatok 
megvalósítása maradhat el. 
A jövôre nézve biztató, hogy 

a város egészére kiterjedôen 
készül a csapadékvíz elveze-
tés engedélyes terve, amit 
egy teljeskörû állapotfelmé-
rés elôzött meg.

Nehéz az átkelés Fotó: Sz. Vrancsik Éva

Az köztudomású volt, hogy 
a kormánydöntés megszüle-
tett az általános iskola cím-
zett támogatásáról, de az 
Országgyûlésnek is meg kel-
lett azt erôsíteni. A február 
13-i utolsó országgyûlési na-
pon  szavazta meg a Tisztelt 
Ház azt 313 millió forintos 
címzett támogatást, amelybôl 
és az önkormányzat 55 millió 
forintos önerejébôl megújul, 
s négy tanteremmel bôvül 
a jelenlegi nyolc tantermes 
iskola. Kinôttük az épületet 
– mondja Deákné Demjén 
Ilona igazgatónô. Most is ti-
zenkét osztály jár ide, nincse-
nek szaktentermek, hiányzik 
a korszerû könyvtár, az orvosi 
szoba, s még az akadálymen-

tes közlekedés sem biztosított. 
A lapos tetô lefedésével, be-
építésével s a jelenlegi kony-
harész fölé szintépítéssel, lift 
beépítésével, hosszú idôre 
megoldódnak a gondjaink. A 
jelenlegi három telephely he-
lyett a Nagy utcai iskolában, 
és itt, a már tényleg tizenkét 
tantermes iskolában fogunk 
tanítani. A Béke úti épületet 
átadjuk az önkormányzatnak. 
Várhatóan az  év második fe-
lében kezdôdik el az építke-
zés, reméljük, nem húzódik 
el nagyon. Rajtunk nem fog 
múlni, ha kell, akár váltott 
mûszakban is tanítunk, de 
lesz olyan is, amikor egyál-
talán nem fogunk tudni dol-
gozni. 

Beépül a lapostetô Fotó: Sz. Vrancsik Éva Harmonika kísérte a nótákat Fotó: Sz. Vrancsik Éva

Február utolsó pén-
tekjén az Idôsbarát 
Nyugdíjas klub tagjai 
téltemetô, tavaszváró 
farsangi mulatságot tar-
tottak a mûvelôdési ház-
ban. A szépkorúak most 
is bebizonyították, hogy 
a közösségi lét, a együtt 
eltöltött órák öröme fe-
ledteti a hétköznapok 
olykor nehéz perceit. A 
mulatság elején Fagyal 
Barna polgármester kö-
szöntötte a klub tagjait 
és ismertette azokat az 

intézkedéseket, amelye-
ket az önkormányzat a 
nyugdíjasokért tett.

A „komoly” téma után 
elkezdôdött a vidám 
mulatozás, Dobsa Zsig-
mond tangóharmónikán 
játszotta a talpalávalót, 
s a szusz elfogytával  a 
kedvenc nótákat. A far-
sangi hangulathoz a te-
rített asztalon lévô sok 
sütemény mellett, az 
ilyenkor elmaradhatat-
lan farsangi fánkból is 
volt bôven.

Mulattak a „szépkorúak”

Március elsô hétfôjén a 
szokásoknak megfelelôen köz-
meghallgatásra került sor.

A rendezvényen kb. 150 fô 
vett részt, akik meghallgatták 
Fagyal Barna polgármester be-
számolóját az önkormányzat és 
a képviselôtestület 2005. évben 
végzett munkájáról, valamint a 
2006 évi tervekrôl. A beszámoló 
után hozzászólások hangzottak 
el, részint a beszámolóhoz kap-
csolódóan, részint a lakosságot 
érintô egyéb kérdésekben. A 
belvízzel s az árkok tisztításá-
val kapcsolatosan, a vadász-
társaság és a földtulajdonosok 
közötti vitás kérdésekrôl, a kó-
bor kutyák ügyérôl, sebesség-

korlátozó tábla elhelyezésérôl 
a József Attila utcán, a kábel 
– tv magas havidíjáról, a köz-
ponti útkeresztezôdésben 
jelzôlámpa elhelyezése érde-
kében aláírásgyûjtésrôl, idôsek 
otthona mellett vaskorlát 
elhelyezésérôl tettek fel kér-
déseket az érintettek. Kriti-
kai megjegyzés hangzott el a 
jegyzô úr, s a gyámhivatal mun-
kájával, valamint más hivatali 
ügyintézô megnyilvánulásával 
kapcsolatban, de a fórumtól azt 
is számon kérte egy hozzászóló, 
hogy miért nem ad lehetôséget 
az országgyûlési képviselô-je-
löltek bemutatkozására.

A résztvevôk egy csoportja Fotó: Sz. Vrancsik Éva

Válaszok a kérdésekre
A polgármester az önkor-

mányzat hatáskörébe tartozó 
kérdésekre helyben megadta 
a választ, valamint a további 
intézkedést igénylô ügyekben 
ígéretet tett azok mielôbbi 
megoldására. A jegyzô úr és 
a panaszos között négyszem-
közti megbeszélést javasolt 
a polgármester, amit mind-
két fél elfogadott. A kábel tv 
vezetôjével a polgármester 
úr már egyeztetett a felvetett 
témában, azonban a vállalko-
zó üzleti érdekeit szem elôtt 
tartva nem csökkenti az árait, 

s a nyugdíjasoknak sem tud 
olcsóbb csomagot ajánlani. 
A jelzôlámpa elhelyezése ál-
lami feladat, így az nem az 
önkormányzat hatásköre, 
mint ahogy az országgyûlési 
képviselôjelöltek kampá-
nyának szervezése sem. A 
polgármester zárszóként 
köszöntötte a Nô nap alkal-
mából a településen élô höl-
gyeket, s felhívta a figyelmet 
az országgyûlési választások 
jelentôségére. A lakosságot a 
részvételre, s a lelkiismerete 
szerinti szavazásra hívta fel.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,

BODNÁR SÁNDOR
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és 

mélységes gyászunkban részvéttel osztottak
a gyászoló család

A város központjában 
lévô buszvárókat nemrégi-
ben a várakozók örömére 
kijavították.

Stébel Imre vállalkozót 
megkereste Hajdú Zoltánné 
képviselôasszony, hogy a 

Vámospércs Településért 
és Tanuszodáért közalapít-
vány javára felajánlásokat 
gyûjtsön. Addig – addig 
folyt a szó, amíg a siralmas 
állapotban lévô buszvárók-
ra terelôdött a beszélgetés. 
Kompromisszumos meg-
oldásként a vállalkozó fel-
ajánlotta, hogy kijavítják a 
buszvárókat, természetesen 
ingyen. Nagyon sok rend-
szeresen, vagy alkalman-
ként utazó lakosnak szerez-
tek ezzel örömet, arról nem 
is beszélve, hogy utcakép 
szempontjából sem volt 
szép látvány a megrongált 
buszvárók kinézete.

A várakozók örömére

Ingyen kijavították
Fotó: Sz. Vrancsik Éva



AZ ÁLMOKNAK NINCS HATÁRA
Gavrucza Tibor megfestette az Érmelléket

FAKULTÁCIÓ MEZÔGAZGASÁGBÓL

Élvezik a gyerekek a fakultációt Fotó:Sz. Vrancsik Éva

TÉLÛZÔ

Farsangi mulatsággal egy-
bekötött télbúcsúztatóval csa-
logatták a tavaszt az Idõsek 
Otthonában. Jó két hétig 
készültek a jelmezek. A lakók 
és a gondozónõk egymást 
is meglepve maskarát öltöt-
tek, és persze el is játszották 
a megformált figurákat. A 
menyasszony-võlegény elen-
gedhetetlen figurája a koedu-
kált intézményi „murinak”, 
de a Bubó doktor, vasutas, 
boszorkány, sõt a bokszoló 
jelmezbe öltözött idõs lakók 
bút, bánatot, betegséget fe-
ledve szórakoztatták egymást 

s a meghívott vendégeket. A 
családtagok is bohókás ru-
hákban, a felismerhetetlen-
ségig maszkírozva tették tisz-
teletüket szeretteiknél ezen a 
napon. A fergeteges jókedvet 
fokozta a tangóharmonikán 
játszó Dobsa Zsigmond, 
olyannyira, hogy a nótázást 
felváltotta a tánc. Még aki já-
rókeret nélkül moccanni sem 
tud, vagy tolószékhez köti 
a betegsége, az is dobolta a 
ritmust. A konyhán dolgozók 
farsangi fánkkal kedvesked-
tek a vidám társaságnak.

Rendhagyó kiállítás ván-
dorol a megyében, a  Köl-
csey Közmûvelôdési Intézet, 
és személyesen Lukovics 
András igazgató  jóvoltából. 
Gavrucza Tibor, a romá-
niai Székelyhídon élô lel-
kész-festô tárlata a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából 
Körösszegapátiban ren-
dezett ünnepségen kezdte 
meg magyarországi útját, 
Nagyrábé volt a következô 
állomás. Február 20-án már 
a legkisebb hajdúváros-
ban, Vámospércsen nyitot-
ta meg a tárlatot a Megyei 
Közmûvelôdési Intézetet 
vezetôje, aki elmondta: – 
2004. január 21-én a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából ér-
keztem elôször Székelyhídra. 
A városi tanács dísztermében 
egy tekintélyt parancsoló, 
magyar zsinóros ruhás úr in-
tézkedett, elém tett egy szán-
déknyilatkozatot a magyar 
kulturális központ létreho-
zására, melyet aztán a helyi 
és megyei vezetôkkel együtt 
írtunk alá. Gyors, példa 
nélküli eredmény született, 
egy évvel ezelôtt megkezd-
te mûködését az Ady Endre 
Magyar Kulturális Központ 
Székelyhídon. Úgy tûnik, 

a rendkívül tevékeny, agilis 
ember mindent maga csinál 
településen. A hivatalos ügy-
intézésen túl létrehozta a szé-
kelyhídi férfikórust, megszer-
vezte a kórustalálkozót, és 
számtalan más kulturális ese-
mény megszervezése fûzôdik 
a nevéhez. A munkakapcso-
lat szoros együttmûködéssé, 
kölcsönös tiszteletté, egy-
más iránti szeretetté alakult. 
Meghívott a lakására, ahol 
megláttam a csodálatos ak-
varelleket! Így indult az „Ál-
mom az Érmellék” címû ki-
állítás át a határon, s élhetô, 
átélhetô mûvészi élményben 

részesítette a tárlatlátoga-
tókat. Az érmelléki táj fái, 
bokrai, virágai hasonlatosak 
a bihariakhoz, a képeken 
megelevenedô lankás domb-
oldalak pedig akár a ligetalja 
szélén, Vámospércsen is le-
hetnének. Ezért találkozik az 
alkotó képzelete, az ecsetvo-
násokkal megformált szép-
séges táj, virág, csendélet a 
befogadó közönség szerete-
tével, megértésével.

Baráti méltatás a megnyitón

Az igen sokoldalú egyhá-
zi embert azóta a barátjá-

nak tudhatja az igazgató. 
– Rövid, mindössze két-
éves ismeretségünk alatt 
nagyszerû, a kultúráért és 
a hivatásáért élô embert 
ismertem meg Gavrucza 
Tíborban, aki elôbb járta ki 
a képzômûvészet magasis-
koláját, s csak azután ment 
Kolozsvárra, ahol teológiát 
tanult, lelkész lett. A magyar 
kultúra elhivatott ápolója, 
s a nagyrészt magyar lakta 
településen a hívek példa-
képe. Minden alkotásban 
felfedeztem készítôjének lel-
kivilágát, a táj szépségéhez 
hozzáadott saját belsô ér-
zéseit. Aki akvarelljeit látja, 
maga is néhány percre jelen 
van az ábrázolt tájban – di-
csérte az igazgató jogosan az 
alkotót a vámospércsi közön-
ség elôtt. Vivaldi „Négy év-
szak” címû mûvének zenéje 
csengett az alkotó fülében, 
amikor az akvarelljeit hóna-
pok szerint rendezve sorba 
megalkotta 2006. év egyik 
legreprezentatívabb falinap-
tárát, amely az otthonokba is 
elviszi Gavrucza Tibor álmát 
– az Érmelléket. Ezeket az 
álmokat a megye több tele-
pülésén is láthatják a tavasz 
folyamán.

Februártól az ország há-
rom régiójának (Dél-Alföld, 
Észak-Alföld, Közép-Dunán-
túl) kilenc iskolájában – köz-
tük Vámospércsen is – kí-
sérleti jelleggel új fakultatív 
tantárgy oktatása indult. A 
TELLUS Oktatási Program a 
Fiatal Gazdák Magyarorszá-
gi Szövetsége szervezésében 
a felsô tagozatosok számára 
kínál szabadon választha-
tó tanulási lehetôséget, egy 
féléven keresztül. Egy nagy-
várost, Debrecent, egy kis-
várost, Vámospércset és egy 
falut, Tiszadadát választották 
ki az észak-alföldi régióból. 
A program lényege, hogy a 
diákokhoz közelebb kerüljön 
a mezôgazdaság. Ismerjék 
meg a gazdálkodás, a nö-
vény- és állattenyésztés kiala-
kulását, mit hogyan kell ter-
melni, milyen iskolákat kell 
elvégezni ahhoz, hogy valaki 
mezôgazdász legyen. 

Az élelmiszerek 
elôállításáról is tanulnak a 
gyerekek, megismerhetik 
az egészséges élelmiszerek 
forrását. Fontos, hogy azt a 
munkát is megtanulják érté-
kelni, amíg az asztalra kerül 
az élelmiszer, s vásárláskor a 
magyar terméket részesítsék 
elônyben. Heti két órában 
délutánonként tartja a fog-
lalkozásokat Elekné Laczkó 
Judit tanárnô. Amikor meg-
hirdettük a fakultációt, ötven 
gyerek jelentkezett, s közülük 
kellett kiválasztani azokat, 
akik valóban érdeklôdnek 
a mezôgazdasági termelés 
iránt. Kiscsoportos foglal-
kozás lévén tizenöt tanulót 
választottam ki – mondja 

a tanárnô, de szívem sze-
rint valamennyi jelentkezôt 
fogadtam volna. Az elsô 
foglalkozásra elhívtam egy 
fiatal gazdát, aki elmond-
ta, hogy ô miért döntött 
a mezôgazdaság mellett, 
hogyan jutott el a mostani 
szintre, s egyáltalán mutassa 
be a gyereknek ezt a prog-
ramot. Több gyereknek a 
pályaválasztásban is segítsé-
gére lesz ez a fakultáció, hisz 
széleskörû ismeretekkel fog 
bírni egy szakterületrôl.

Magyarország nélkül

Hat, színes képekkel il-
lusztrált füzetbôl tanul-
nak a gyerekek. Európa 
mezôgazdaságával, kultúrnö-
vények termesztésével, állat-
tartásával is foglalkozó tan-
anyagból sajnos kimaradt 
a magyar mezôgazdaság 
bemutatása, ugyanis még az 
uniós csatlakozásunk elôtt 
készültek ezek a füzetek. A 
biológiához, a földrajzhoz, 
a technikához, de még a 
mûvészettörténethez is kap-
csolódnak az ismeretek, hisz 
egy szép virág- vagy gyü-
mölcscsendélet „modellje” 
is mezôgazdasági termék. 
Kötetlen formában dolgoz-
zuk fel a témákat, körben 
ülnek a gyerekek, nem a 
hagyományos módon, mint 
egy tanórán. Osztályzatot 
sem kapnak, hisz nem a szá-
monkérés a lényeg, hanem 
az érdeklôdés felkeltése. Ha 
javul az idô, elmegyünk több 
farmra, hogy a gyakorlatban 
is megtapasztalják a gyere-
kek a munkafolyamatokat. A 

közelünkben lévô, teheneket 
tartó Papp farmot valamint 
egy hajdúsámsoni péksé-
get fogunk meglátogatni 
„gyakorlati helyként”, de a 
környezetünkben lévô gaz-

dáktól is kértem segítséget, 
fogadjanak bennünket, hogy 
minél színesebb palettát is-
merjenek meg a gyerekek 
a mezôgazdasági termelés 
körébôl.

Keressük Vámospércs legszebb 
babáját!

A Vámos TV munkatársai „Baba-szépségversenyt” 
szerveznek.

Jelentkezni lehet egy hónapnál nem régebbi fotóval, amelynek a hátoldalán 
tüntesse fel gyermeke nevét, életkorát, címét és az ön telefonszámát.

Három korcsoportban lehet nevezni:
- 1-3 éves korig
- 4-6 éves korig
- 7-8 éves korig

Beérkezési határidô: 2006. április 2. 
Az ezután érkezô jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni!
A versenyben lévô gyerekeket megtekinthetik a Vámos TV képújságában. 
A legesélyesebb gyerekeket behívjuk egy személyes válogatóra, ahol a zsûri 
kiválasztja, mely „kis szépségek” jussanak be a döntôbe.

Döntô: Május 1-jén a sportpályán, ahol szponzorok által felajánlott értékes 
ajándékokat lehet nyerni.
Jelentkezni lehet az óvodában, iskolában és a mûvelôdési házban! 

Jelentkezés feltételei: csak a kiírt korcsoportnak megfelelô korúak, és 
vámospércsi lakosok.

Várja szíves jelentkezésüket a Vámos TV!

Mulatság az otthonban

Ötletes jelmezekben nem volt hiány Fotó: Sz. Vrancsik Éva

Téltemetés az óvodában
Óvodai életünkben igen 

fontos esemény a népha-
gyományokhoz kötõdõ ün-
nepek, szokások megtar-
tása. A gyerekek tevékeny 
részesei a jeles napoknak, 
így válik átélhetõvé, igazán 
élményszerûvé számukra.

Farsang után már nehezen 
várjuk a tavaszt, ezért elké-
szítettük a kisze-bábot, hát-
ha annak elégetésével meg-
sürgetjük a jó idõt. Kellõen 
csúnyára öltöztettük a szal-
mával megtömött bábot, és 
összegyûltünk az udvaron. 
Néhány téltemetõ, tavaszváró 
vers és mondóka elmondása 

után - hogy elûzzük a hide-
get, betegséget –, meggyúj-
tottuk a tüzet. Hogy minél 
messzebbre meneküljön a tél, 
kereplõvel, dobbal, csörgõvel 
nagy zajt is csaptunk.

Amikor a telet szimboli-
záló báb elégett, elõkerült a 
mosolygós, tavaszt jelképezõ 
báb, amit a gyerekek körbe-
hordoztak, köszöntötték a jó 
idõt. 

A sûrû füsttel elszállt a sö-
tétség, a hideg. Az óvodás 
gyerekek remélik, hogy ez-
után jön a kikelet, a napsütés.

Németh Jánosné
Óvodavezetõ

Iskolánkban évek óta meg-
rendezzük a farsangi bált. Szinte 
minden osztály fellépett egy vi-
dám, bohókás mûsorral. A gye-
rekek a jelmezeket saját maguk 
készítették. Mindenki próbált 
minél mutatósabb és extrémebb 
jelmezbe bújni. Helye mindig a 
tornaterem.

Vendégszerepeltek nálunk a 
fülöpi iskolából érkezett tanulók.

 Erre a rendezvényre mindig 

sok vendéget várunk, ez így volt 
most is.

Nagyon sok szülõ és más ked-
ves vendég volt kíváncsi az iskolai 
farsangi bálra. A Tátika legvégén 
a tanári kar lépett fel a Zi-Zi La-
bor együttes zenéjére. Minden 
mûsorszámnak nagy sikere volt.

Bízunk abban, hogy ezt a ha-
gyományt tovább tudjuk õrizni.

Halászné Nagy Mónika
szabadidõ-szervezõ

Bál az iskolában

A vámospércsi megnyitón az alkotó is köszöntötte a résztvevôket
Fotó:Sz. Vrancsik Éva
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A Nagy utca 10. szám alatti ház eladó. 
Érdeklôdni lehet az (52) 410-521 vagy 
a (20) 552-7381 telefonszámon.
Pentium IV számítógép Celeron 
2666-os processzorral, 512 MB-RAM, 
128 MB VGA TV kimenettel, egér, 
billentyûzet, 15”-os monitorral + TV 
kártya eladó. Érdeklôdni a 702-486 és 
a (30) 357-74-55 telefonszámon.

Bábolnai Tetra-H elônevelt csirke 
kapható, elôjegyezhetô. Érdeklôdni: 
Duczár János, Nyíracsád, Nyíl u. 2. sz. 
alatt. Telefonszám: 206-080
Rendkívüli akció! Szabadfelhasználású 
jelzáloghitel akár jövedelemigazolás 
nélkül. 1 millió forint 8.261 Ft-ért! 
Ügyintézési díj nincs! Érdeklôdni: 
Bácsi Mónikánál a (30) 206-9224 
telefonszámon.

APRÓHIRDETÉS

FEBRUÁRI MOZIMÛSOR
10. (péntek) Fûrész II. (színes, am. horrorfilm, 18 éven aluliaknak nem 

ajánlott)
17. (péntek) Csak szex és más semmi (színes, magyar filmvígjáték; 16 

éven aluliaknak nem ajánlott)
24. (péntek) Csodacsibe (színes, szinkronizált, am. családi rajzfilm)
31. (péntek) Üvegtigris 2. (színes, magyar filmvígjáték, 12 év alatt 

szülôi felügyelet)

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

Február 9.: A Kossuth u. 58. sz. 
elôtt mentôgépkocsi árokba 
csúszott.

Február 20.:  H. S. mobilte-
lefon eltulajdonítás ügyé-
ben tett feljelentést. CS. 
CS. feljelentést tett, hogy a 
Nyírmártonfalvi utcán lévô 
libatelepet feltörték, ismeret-
len elkövetôk, onnan villany-
motort, akkumulátort tulaj-
donítottak el, kb. 50.000 Ft 
értékben, míg a rongálással 
kb. 20.000 Ft kárt okoztak.

Február 28.:  A Nagy u. 9. sz. 
elôtt anyagi káros közleke-
dési baleset történt.

KÉKFÉNY HÍREK

NÉZZEN BE HOZZÁNK, ÉRDEMES!
Vámospércs, Debreceni út 2. sz alatti

VIRÁG-, AJÁNDÉKBOLTBA
szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat.

Kínálatunk:
- Élôvirágok, csokrok
- Virágkosarak
- Sírcsokrok, koszorúk
- Selyemcsokrok

Kínálunk még:
- Csomagolóanyagokat
- Játékokat, pelenkákat
- Ajándéktárgyakat
- Ékszereket, órákat

Ékszerjavítást vállalunk!
Nyitva tartás: A hét minden napján!

Telefonszám: (52) 210-341

Vámospércs, József Attila u. 58. szám alatt
a Debreceni úti buszmegálló mellett!

Szolgáltatásaink:
- Szemüvegkészítés:

Mindennap TB vénybeváltás
Minden hétfôn Computeres szemvizsgálat
A szemvizsgálat szemüvegkészítés esetén ingyenes!

- Javítás
- Felnôtt, gyermek szemüvegkeretek szemüveglencsék 

bô választékban.
- Dioptriás szemüvegek, napszemüvegek készítése 

(UVA,UVB) szûréssel
- Tokok, szemüvegláncok, szemüvegtörlôk, 

páramentesítô folyadékok
- Kontaktlencse-ápoló szerek

Nyitva tartás:
Hétfô: 9-17-ig. Kedd-péntek: 9-15-ig

Telefonszám: (30) 584-1979

AKCIÓ!
Fényre sötétedô üveg- és mûanyaglencsék akciós áron.

MEGNYÍLT!
OPTIKAI

SZAKÜZLET

Drága gyermekünk 
emlékére
Hulló könnyekkel állunk a sírod felett,
Ajkad nem szól többé, mert bezárt a 
néma holt.
Fáj érted a szívünk, akik nagyon szer-
ettek, és nem felednek soha
Lelked, mint a fehér galamb,
Bánatosan röpdös ide-oda, mert hamar feledett.
De nekünk hiányzol, szívünkben élni fogsz mind-
örökre. 
S ha feljön az éjszaka vándora,
Vigyázzon Rád az ég legszebb csillaga.

Bánatos szüleid, nagyszüleid, testvéred

Túl vannak a felkészülésen a 
vámospércsi focisták, akik janu-
ár közepe óta heti három edzés-
sel gyûjtötték az erôt a tavaszi 
idényre, s március 12-én, vasár-
nap 14,30 órai kezdettel hazai 
pályán a Tiszacsege ellen meg-
kezdik a tavaszi pontvadászatot.

- Mivel nem volt lehetôségünk 
tornatermi edzésekre, így kizáró-
lag szabadban edzettünk - értékel-
te a felkészülésüket Oláh Sándor 
edzô. - Eleinte fôként futások, és 
állóképesség fejlesztô feladatok 
szerepeltek a menetrendünk-
ben, majd több edzômeccset is 
játszottunk a Hajdúsámsonnal, 
a Balmazújvárossal, a 
Pocsajjal, a Nyírábránnyal, és 
a Hosszúpályival. Az felkészü-
lés során a kemény, fagyos pá-
lyáknak köszönhetôen Varga 
Zsolt térdszalag-, míg Nagy 
László bokasérülést szenvedett, 

ami hátráltatta a munkát. Az 
ôszi keretünket egy játékossal 
erôsítettük meg. Leigazoltuk a 
Hajdúböszörmény alakulatá-
tól a 18 éves Biró Tamást, aki a 
védelemben, és a középpályás 
sorban is bevethetô lesz. Távozó 
ugyanakkor nem volt. A célunk 
nem változott, továbbra is az 1-3. 
helyek valamelyikét szeretnénk 
megszerezni, s ha mód nyílik rá, 
akkor természetesen szeretnénk 
megtartani a jelenlegi listavezetô 
pozíciónkat - bizakodott a jövôt 
illetôen Oláh Sándor, aki végül 
hozzátette, hogy a feltételeik 
változatlanok, így minden okuk 
megvan, hogy reménykedve vár-
ják a pontvadászat folytatását.

Az ifjúsági mérkôzéseket a 
felnôtt mérkôzések elôtt két órá-
val kezdik.

Faragó László

SPORT
Rajtra készek a vámospércsi focisták

A csapat tavaszi menetrendje
2006.03.12. – 14.30 Vámospércs – Tiszacsege
2006.03.18. – 15.00 Polgár – Vámospércs
2006.03.26. – 15.00 Vámospércs – Hajdúhadház
2006.04.01. – 15.30 Nagyrábé – Vámospércs
2006.04.09. – 15.30 Vámospércs – Blondy

Februárban
születtek:

Jernyei Nikolett (Jernyei 
József és Szabó Szabina)
Gyarmati Sára (Gyarmati 
János és Tóth Katalin)
Varga Márk (Varga József 
és Borsi Ibolya)

Akik már nin-
csenek közöttünk:
Nagy Sándor
Kovács János Ferencné
Schachinger Sára

ANYAKÖNYVI
HÍREK

A Vámospércs és 
Vidéke Takarékszö-
vetkezetnél 1 napon 
belül juthat személyi 

gyorskölcsönhöz!
200.000 Ft havi 
törlesztôrészlete
36 hónapra csak

*7.380 Ft.

*minimum 3 hónapja nálunk 
meglévô lakossági számla 

esetén (THM 20,91%)
Vámospércs, Nagy u. 9.

Tel.: (52) 591-060

Közérdekû
Az elsô osztályos tanulók beíratása 2006. március 1. és április 30. kö-
zött lesz, reggel 8-tól 12 óráig. Helye: Iskola út, igazgatói iroda. Kérem 
a szülôket, hogy gyermekük születési anyakönyvi kivonatát, az óvodai 
szakvéleményét és az ingyenes tankönyvtámogatáshoz családi pótlék 
szelvényt hozzon magával.

Pálfalvi Istvánné - Igazgató-helyettes

Az óvodai beíratás 2006. március 13-tól március 31-ig tart. Helye: az 
óvoda vezetôi irodája. Kérjük, hozzák magukkal gyermekük születési 
anyakönyvi kivonatát.
A gyerekek 3 éves koruktól vehetnek részt az óvodai nevelésben.
Azok számára kötelezô az óvodai nevelés, akik az 5. életévüket betöltik
 a 2006-2007- es évben.

Tisztelettel: Németh Jánosné - óvodavezetô

A Kézimunkázó Nôk Klubja 2006. évben is kéthetente (minden páros 
héten szerdán 14 órától) tartja foglalkozásait a mûvelôdési házban. A 
foglalkozásokra szeretettel várom a kézimunkázni szeretô lányokat, asz-
szonyokat és nagymamákat. Tisztelettel kérem a lakosságot, hogy aki-
nek kimaradt kötô, hímzô fonala, anyaga, kézimunkázással kapcsolatos 
régi újságja van, és azt szívesen felajánlja a szakkör részére, kérjük, 
jelezze az 591-514-es telefonszámon vagy személyesen a Családsegítô 
és Gyermekjóléti Szolgálatnál. Segítségüket elôre is köszönöm. 

Kovács Istvánné - klubvezetô

Az Idôsbarát nyugdíjas klub következô foglalkozása március 31-én 
(pénteken) 14 órától lesz a mûvelôdési házban.

Polgár Imréné - klubvezetô

fizetett választási hirdetés

1941. július 22.-n születtem 
Debrecenben, polgári család-
ban. Édesapám az Auguszta 
Szanatórium tüdôgyógyász 
orvosprofesszora volt, a Ma-
gyar Nemzeti Ellenállási Moz-
galom Hôse, Szentgyörgyi 
Albert és Zilahy Lajos harcos-
társa. Édesanyám az Országh 
család tagja, a furtai fôjegyzô 
leánya.

Mind a négy fiukat orvos-
nak nevelték. Iskoláimat hely-
ben végeztem, az orvosegyete-
met dícsérettel Debrecenben 
fejeztem be. A Bartók Béla 
Kórházban, mint belgyógyász 
kezdtem szakmai pályafutá-
somat, majd, önként vállalva, 
1969-ben Hajdúhadházra jöt-
tem  körzeti orvosnak, s azóta 
szolgálom a város és vidéke 
betegeit. Belgyógyász, fogla-
kozás-egészségügyi szakorvos 
és házi-orvostan specialista 
vagyok, több szakmai kitün-
tetéssel és aktív tudományos 
tevékenységgel. Nôs vagyok, 
2 gyermekem és 2 unokám 

Dr. Mándi László 
önéletrajza
van. 2005-ben léptem be az 
SZDSZ-be, a Magyar Libe-
rális Pártba, s felkérésükre 
elvállaltam az országgyûlési 
képviselô-jelöltséget a Hajdú-
Bihar megyei 4. sz. választóke-
rületben. 2006. február 16-án 
már 1150 db kopogtatócédu-
lával rendelkezetem, és hi-
vatalosan regisztráltak, mint 
parlamenti honatyajelöltet. A 
Liberális gondolkodás nem-
zeti-népi szárnyát képviselem, 
Bibó István és Göncz Árpád 
filozófiáját vallom magamé-
nak, modern korunkra adap-
tálva. Kiemelten foglalkoztat 
a magyar emberek egészsé-
gi állapota, az egészségügy 
tragikus helyzete, mely a mi 
Nyíradonytól Vámospércsen 
át Téglásig terjedô vidékün-
kön még az országos átlagnál 
is rosszabb. Mint egészségpo-
litikus ezen szeretnék javíta-
ni, de hasonlóképpen fontos 
számomra a mezôgazdaság 
és a cigányság helyzete is. Vá-
lasztókerületemben még soha 
sem nyert liberális színekben 
képviselôjelölt, én leszek az 
elsô, ha rám adják szavaza-
tukat. 

Hajdúhadház,
2006 február. 16.

Dr. Mándi László

A Vámospércs és 
Vidéke Takarék-
szövetkezetnél 

lakásfelújításra, la-
kásvásárlásra 
1 héten belül
2.000.000 Ft 

havi  
24.400*Ft-ért!!!
*20 éves futamidô esetén

(THM 14,34%)
Vámospércs, Nagy u. 9.

Tel.: (52) 591-060


