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Az elmúlt számokban
folyamatosan tájékoztat-
tuk Önöket arról a re -
form folyamatról, me -
lyet a kormányzat végzett
a közigazgatási rendsze-
rünk megújítása érdeké-
ben. 

Befejeződtek azok a tör-
vénykezési munkálatok, me -
lyeknek köszönhetően egy
átláthatóbb, költséghatéko-
nyabb, s az állampolgárok
számára magasabb színvo-
nalú szolgáltatások biztosít-
hatók. Kettévált a hatósági és
az önkormányzati munka,
felálltak az új Járási Hiva ta -
lok s Vámospércsen meg-
kezdhette munkáját az. un.
Kormányablak, mellyel itt-
hon, helyben intézhetjük to -
vábbra is, kibővült, széle-
sebb lehetőségeket igénybe
véve ügyes-bajos dolgainkat!

Újra szabályozták az ön -
kormányzatok kötelező fel-
adatait, melyhez az állam a
továbbiakban a teljes költsé-
get is szeretné biztosítani,
ezért un. feladatalapú finan-

szírozást vezettek be. Ez
nagyon fontos volt, hisz sok
más településhez hasonlóan
Vámospércsen is hosszú éve-
kig nagy gondot okozott a
központi költségvetés alulfi-
nanszírozása miatt kialakult
működési forráshiány. Csak
a szigorú, tudatos gazdálko-
dásunknak köszönhettük,
hogy meg tudtuk őrizni
pénzügyi egyensúlyunkat, s
a kötelező feladatainkon túl,
a lakosság érdekében önként

vállalt feladatokat is tudunk
teljesíteni. 

Vámospércs Városi Önkor -
mányzat a település erőteljes
fejlesztése, a közösségi szol-
gáltatások, a közösségi jólét
növelése, valamint az alapve-
tő városi létesítmények és fel-
tételek megteremtése és ki -
építése érdekében 2008-ban
kötvénykibocsájtás mellett
döntött, tekintettel arra,
hogy a város felhalmozási
célú bevételekkel – amely a
fejlesztések fedezete lehetett
volna – egyáltalán nem ren-
delkezett. A kötvény kibocsáj -
tásnak, illetve az eb ből fel-
használható pénzösszegnek
településünk esetében jelen-
tős pénz- és beruházásélénkí-
tő hatása is volt, hiszen több
jelentős pályázatot nem
tudott volna ön kormányza-
tunk megvalósítani, ha az
ehhez szükséges önerő nem
kerül biztosításra. Az emlí-
tett döntés nagy felelősség-
gel járó, hosszú évekre kiha-
tó kötelezettségvállalás volt,
melynek mindannyian tuda-
tában voltunk, s éreztük a

súlyát. A tét az volt, hogy szé-
pen lassan kockázatvállalás
nélkül leépül, s rangját veszí-
ti a település, vagy ősi hajdú
virtusunkhoz méltóan össze-
fogunk, közösen kigondol-
juk a fejlődés útját, s megte-
remtjük annak feltételeit. Mi
az utóbbit vá lasztottuk! 

Azt viszont legmerészebb
álmainkban sem gondoltuk,
hogy valaha is lesz egy kor-
mány, aki valóban felismeri
az önkormányzatok folya-
matában kialakult nehéz
helyzetét, – s ebben az állami
alulfinanszírozásból adódó
felelősséget – valamint elis-
merve a helyi beruházásai-
nak szükségességét, adóssá-
gaink je lentős hányadát –
Vámospércs esetében 62%-
át, 298 023 729 Ft összeget –
átvállalja! 

A kormány, s az önkor-
mányzat közötti megállapo-
dásra 2013. február 28-án
került sor! Példátlan, s pél-
daértékű cselekedet ez a
demokrácia történetében!

Ménes Andrea, 
polgármester

Erős kezdés, lendületes folytatás
Az energiaárak csök-

kentése, és a családok éle -
tét nehezítő aránytalanul
magas rezsiköltségek to -
vábbi mérséklése jó kez-
dés. Ezzel minden épeszű
ember egyetért, sőt meg-
jelent a sajtóban azok
javaslata is a további,
akár 40-50 %-kal történő
csök kentésre, akik eddig
csak emelték, és a profit-
szerzésben velük kö zös-
ködő külföldi cé gek mal-
mára hajtották a vizet.

Azonban kétségtelenül jó
jel, ha már van egy do log,
amiben szinte mindenki
alapvetően egyet ért. Az uni-
ós tervezés ciklus 2014-2020
közötti szakaszában növeke-
dik az egy főre jutó uniós
támogatás Magyaror szá -
gon, sőt Litvánia után nagy-
ságrendben a második egy
főre jutó forrás érkezik ha -
zánkba. Ez is világos, támo-
gatandó akkor is, ha néhá-
nyan mindenféle ár folyam-
arányosítással a tényeket is
árnyalni próbálják. A ma -
gyar termőföld védelme ér -
dekében a más uniós ország
polgárának vásárlását, spe 
ciális feltételekhez kötni is
olyan álláspont, amivel az or -
szág lakossága döntő több-
ségében egyetért. A magyar
vállalkozások forráshoz jutá-
sának segítése, adókedvez-
mények beépítése, a fiatal
munkavállalók munkához
ju tásának kiemelt támogatá-

sával, a szabad vállalkozási
zónák kialakítása olyan gaz-
daságélénkítő program, amit
támogat ugyancsak egyhan-
gúan a közvélemény. A segé-
lyezési rendszer átalakítása,
melynek so rán munkához
kötik a szociális juttatások
jelentős hányadát, találkozik
a nagytöbbség egyetértésé-
vel. A piacképtelen szakok
szabályozásával, az egyete-
men töltött évek „korlátozá-
sával”, illetve magasabb kö -
vetelményeket meghatározó
felsőoktatási rendszer kiala-
kításával is egyetért az or -
szág lényegesen nagyobb há -
nyada. A család védelmével,
a családi kedvezmények ki -
terjesztésével, a felháboro-
dást keltő, kirívó súlyosságú
bűncselekmények büntetési
tételének növelésével, a köz-
biztonság erősítésének szán-
dékával is egyetértenek az
emberek. Feltehető a kérdés,
akkor mi a baj, miért van
ilyen bizonytalan, feszült
hangulat a politika mezején
túl, az ország mindennapjai-
ban? Nem mindenkinek lesz
a véleménye az, amit meg-
osztok az Olvasók kal, de
határozottan állítom, hogy
amit leírok az több, mint
következtetés. A 2010-es vá -
lasztások rendben lezajlottak,
a szak szerűségéről maga a
nyolc évet kormányzó MSZP
gondoskodott, szó nem
esett, senki nem kérdőjelez-
te meg azok tisztaságát. Az
előzőekhez képest hasonló

sűrűségű és sú lyú problé-
mák ugyan voltak, melyek
nem lépték át az ilyenkor
egyébként is magas ingerkü-
szöböt. Elfogadták az ered-
ményt, gratulált mindenki
mindenkinek, aztán megin-
dult a hisztériakeltés, és a
„demokrácia féltése” a 2/3-
os többségtől. A je lenleg is,
és talán még sokáig a szocia-
lista-liberális befolyás alatt
álló, általuk létrejövő keres-
kedelmi csatornák elfeled-
keztek arról az egyszerű
tényről, hogy 1994–98 kö -
zött az MSZP–SZDSZ koalí-
ció 72%-os többséggel ren-
delkezett, a jelenlegi több-
ség 67%-ával szemben. Az -
óta is, a 2010-es választáso-
kon a régi vá lasztási törvény
és eljárási szabályok szerint
megszerzett 2/3-os többség
„visszaéléseiről” írnak itt-
hon és iratnak külföldön.
Nem hagyták nyugodni a

közhangulatot azóta sem, és
a nehéz helyzetben lé vő or -
szágot, illetve frusztrált la-
kóit tematikusan, kampány-
szerűen hergelik. Legyen
bármilyen megoldás, dön-
tés, ami segít a bajbajutott
embe reken, vagy előrelé-
pést jelent bármilyen terüle-
ten nem örülhetünk, mert
nem engedik. Olyan hangu-
lati nyomás alatt tartják az
embereket, mely lassan érzé-
ketlenné és immunissá teszi
az ország lakóit, a jóra. Hi ába
nyújtottak segítséget az elő-
ző kormányok tervszerűen
eladósított ma gyar családjai-
nak, hiába sikerült megál-
lítani az adósságcsapdába
ke rült ország gazdaságának
sül  lyedését, és hiába sikerült
a vártnál is jobban tárgyalni
a következő ciklus uniós for-
rásairól, nem tu dunk és nem
fogunk örülni, mert nem
hagyják.

Van remény arra, hogy
mégis lesznek olyan ügyek,
melyre az ország lakossága
hasonlóan, ne tán közel egy-
formán fog reagálni? Lesz -
nek olyan dolgok, melyek
összehozzák az akaratot, ne -
tán összeadják a megvalósí-
táshoz szükséges ener giát?
Lesz még közös magyar ügy,
netán közös magyar érdek,
felsorakozunk még valaha
egymás mellett? Remélem,
hogy igen. Remélem, hogy
mégsem bűn 2/3-ot szerezni
másnak is, az MSZP–SZDSZ
formáción kívül is. Remé -

lem, hogy visszaszerezzük
azon képességünket, mely-
lyel a saját tapasztalataink-
ból merítve hozzuk meg
véleményünket, és nem a
sajtóban közöltekhez iga-
zítjuk. Mert ez esetben szent
meggyőződésem, hogy újra
örülni fogunk annak, ha a
kilátástalan helyzetbe került
honfitársaink életében pozi-
tív változás következik be.
Örülni fogunk, ha a minden-
napok világában az ország
működéséhez kedvezőbb fi -
nanszírozási le hetőség nyí-
lik meg, és a korábbiaknál
több külső segítség érkezik a
hátrányaink le küzdéséhez.
Örülni fo gunk, ha fiatalja-
ink partnereink maradnak,
és együtt építjük tovább Ma -
gyarországot. Nehéz idősza-
kot tudunk ma gunk mögött,
sokat és sokan szenvedtek,
sokan és sokat dolgoztak
azért, hogy mára bizakodás-
sal fordulhassunk az előt-
tünk álló, még megoldandó
feladatok felé. Még nagyon
sok dolgunk lesz, és bizony
eddig sem sikerült mindent
jól, és hibátlanul elvégez-
nünk. Az ország azonban
már egészen más, mint amit
örökül kaptunk 2010-ben.
Már nem gyenge és sebezhe-
tő, hanem a közös erőfeszí-
tések árán önbizalmát lassan
visszanyerő, alkalmanként
már sikereket is elérő, ered-
ményeire joggal büszke kö -
zössége Európának. Más -
kép pen néznek ránk, és más-

képpen értékelik erőfeszíté-
seinket, melyek nem hozták
még el maradéktalanul, a
várt és szükséges változáso-
kat, de az a teljesítmény,
amit a ma gyar emberekkel
bármely te rületen produ-
káltunk, lé nyegesen jobb,
mint a megelőző években.
Talán érthető, de ugyanak-
kor nagyon ve szé lyes, ha
ezeket a közösen létrehozott
eredményeket lehúzzák és
ku darcként tüntetik fel az
ellenzékben lévők, különö-
sen azok, akik már megmu-
tathatták, és be is mutatták,
milyen kormányzati teljesít-
ményre képesek. Veszélyes,
mert letöri a bimbózó önbi-
zalmat, ami nélkül nem le -
het újabb lendületet venni
és nem lehet továbblépni.
Mert életünket to vábbra is
az egymásra épülő bizalom-
ra építjük, és a közös ügyek
sikeréhez, a tettre készek ön -
bizalmára, feltétlenül szük-
ség van. Remélem, gyara-
podni fognak azok, akik
büsz kék mernek lenni a sa -
ját teljesítményükre, amiből
önbizalmat merítenek, és
személyes példájukkal má -
soknak is lendületet adnak. 

Remélem, hogy a lakájmé-
dia károgása ellenére is, gya-
rapodni fognak azok az
ügyek, melyekhez fenntar-
tás nélkül felsorakozunk,
ami mellett kiállunk, mi
magyarok, mindannyian.  

Tasó László, 
országgyűlési képviselő

Tasó László
országgyűlési képviselő

Ménes Andrea 
polgármester



A DR. NAGY RUDOLF ISTVÁN 
ÜGYVÉDI IRODA 

(4025 Debrecen, Miklós u. 16. I/3. sz.) 

tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, 
hogy a 4287 Vámospércs, Nagy u. 83. sz. alatt 

az ügyfélfogadás rendje az alábbi:

Kedd: 15.00-16.30
Péntek: 13.00-15.00

Telefon: 06/30 484-0194

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete 2013. február hó 11. napján rendkívüli
ülést tartott, amelynek nyílt ülésén egyetlen napirendi
pont megtárgyalására került sor: az 5/2012. (III.1.) BM
rendelet alapján elnyert támogatásból a Vámospércs,
Béke u. 2. szám alatti ingatlan felújítására vonatkozó
építési engedély módosításával kapcsolatos tervezési
feladatokkal – az épület tető és födémszerkezetének
újjáépítése miatt – a kiviteli tervet készítő Attila és Attila
Építésziroda KFT vállalkozását bízta meg a testület.

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete 2013. február hó 14. napján rendes ülést
tartott.

A napirendi pontok tárgyalása a lejárt határidejű
határozatokról szóló tájékoztatást ismertette a jegyző,
melyet a testület jóváhagyott.

Első napirendi pontban a képviselők elfogadták
az önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési köte-
lezettségeinek három évre vonatkozóan a várható
összegét.

Második napirendi pontban a képviselő-testület
megalkotta az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló rendeletét, melynek főösszege 946 927 eFt bevé-
tel, 671 857 eFt kiadás és 24 930 eFt hiány. 

Harmadik napirendi pontban arról született
határozat, hogy a Magyarország 2013. évi központi költ-
ségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben foglal-
takra figyelemmel az önkormányzat kinyilvánítja, hogy
a költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósság-
állománya Magyar Állam által történő átvállalását igény-
be kívánja venni. A képviselő-testület kijelentette, hogy
az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy
egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott
adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére,
teljesítésének biztosításául szolgál, illetve a testület
kinyilvánította, hogy a megállapodást kíván kötni a
Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adós-
ságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásá-
ról.

Negyedik napirendi pontban a képviselő-testü-
let, mint a Vámosvíz Kft. taggyűlése – a 68/2012. (V.30.)
számú határozat 2. pontja alapján – úgy határozott,
hogy a Vámosvíz Kft. részére engedélyezi egy darab IFA
w 50 LA/F iszapszippantó kocsi beszerzését 1 000 000
Ft+áfa összeg erejéig a cég 2011. évi eredménytartaléka
terhére.

Ötödik napirendi pontban a képviselők a jegyző
előterjesztése alapján kijelölték a köztisztviselők 2013.
évi teljesítménykövetelményei alapját képező szerveze-
ti célokat, amelyek a következők: az önkormányzat gaz-
dasági programjában foglaltak, továbbá a képviselő-tes-
tület munkatervében megfogalmazottak, valamint a
képviselő-testület és szervei határozatainak végrehajtá-
sa, az önkormányzati rendeletek betartása, betartatása.

Hatodik napirendi pontban a testület jóváhagyta,
hogy a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
alapján a szociális étkeztetés kötelező önkormányzati
feladat ellátása érdekében határozatlan időre ellátási
szerződést köt Nyírmártonfalva Község Önkormány -
zatával. A döntés alapján az önkormányzat ellátási szer-
ződés alapján a szociális étkeztetést a Vámospércsi
Szociális Szolgáltató Központ intézményben biztosítja.
Továbbá a képviselők jóváhagyták a Vámospércsi
Szociális Szolgáltató Központ új megnevezését, alapító
okiratának módosítását, az egységes szerkezetbe fog-
lalt új alapító okiratát és Szakmai Programját is. 

Hetedik napirendi pontban arról született dön-
tés, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi IV.
negyedévi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját
és a 2013. év I. negyedév rendezvénytervezetét a testü-
let elfogadja. A képviselő-testület felkérte a Humán -
politikai Bizottságot, hogy a Művelődési Ház és
Könyvtár 2013. év II. negyedévi programtervének meg-
határozásában javaslatot tegyen, azt előzetesen véle-
ményezze. 

Nyolcadik napirendi pontban arról döntöttek a
képviselők, hogy a nehéz helyzetben lévő vámospércsi
gyermekes családok számára egyszeri alkalommal szo-

ciális juttatásként mindösszesen 70 m3 tűzifát biztosít.
A testület felhatalmazta a Humánpolitikai Bizottságot,
hogy a jogosultak körét meghatározza és az erre irányu-
ló döntést meghozza. A szociális juttatás fedezetét –
amely tartalmazza a tűzifa árát és a szállítási költségeket
is – az önkormányzat 2013. évi költségvetésében az álta-
lános tartalék terhére biztosítja. 

Több napirendi pont a nyílt ülésen nem volt, ezt
követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta a
munkáját, ahol egyedi kérelmek megtárgyalására került
sor.

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete 2013. február hó 26. napján ismét rend-
kívüli ülést tartott.

Első napirendi pontban a képviselők elfogadták a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben
előírt közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet.

Második napirendi pontban a képviselő-testület
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilván-
tartásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 8/2002.
(VIII.26.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül
helyezte, mivel megszűnt a polgárok személyi adatai-
nak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvényben foglalt rendeletalkotási felhatalma-
zás.

Harmadik napirendi pontban a képviselő-testü-
let és szervei Szervezeti és működési szabályzatáról szó-
ló 13/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati rendelet
módosítását hagyták jóvá a képviselők, melyre a követ-
kezők miatt került sor: a járási hivatal működésének
megkezdésével a hivatal létszáma és szervezeti ábrája
módosult, illetve a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvényben foglaltak alapján a helyi önkor-
mányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti
a megállapodás szerinti működési feltételeket, ennek az
előírásnak is eleget téve lett jóváhagyva a rendelet
módosítása. 

Negyedik napirendi pontban a képviselő-testület
felhatalmazta a polgármestert, hogy a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt. közgyűlésének ülésén
jóváhagyja a cég által előterjesztett határozati javaslato-
kat.  

Ötödik napirendi pontban a képviselők a Vá -
mospércs Városi Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között 2012. június 1. napján létrejött
Együttműködési Megállapodás módosítását hagyták
jóvá. A módosítások két részt érintettek, egyrészről az
önkormányzat az RNÖ részére kizárólagos használatra
az önkormányzati feladat ellátásához a Művelődési Ház
és Könyvtárban, egy külön bejárattal rendelkező helyi-
séget, a szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felsze-
relve biztosít, továbbá a helyiség infrastruktúrájához
kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket
viseli, másrészről a RNÖ elnöke a költségvetési koncep-
ció tervezetét a tárgyév április 30. napjáig – 2014. évtől
– a RNÖ elé terjeszti.

Hatodik napirendi pontban a testület úgy dön-
tött, hogy az 5/2012. (III.1) BM rendelet alapján elnyert
támogatás alapján – a Béke u. 2. szám alatti ingatlan fel-
újítására vonatkozó – a beruházás megvalósítása tár-
gyában lefolytatott versenyeztetési eljárást eredmény-
telenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a beérkezett
árajánlatok közül mindegyik magasabb ellenszolgálta-
tást  tartalmaz, mint a rendelkezésre álló fedezet. A dön-
tés alapján a támogatást az önkormányzat visszafizeti a
Magyar Államkincstár önkormányzati felzárkóztatási
támogatás lebonyolítási számlájára.

Hetedik napirendi pontban arról született dön-
tés, hogy az önkormányzat a Vámospércsi Humán -
szolgáltató Nonprofit Kft. részére – támogatási megál-
lapodás alapján – az ügyvezető megbízási díjának és az
azt terhelő SZHA fedezetésre 2013. február 16. napjától
2013. december 31. napjáig 2 000 000 Ft támogatást biz-
tosít az önkormányzat 2013. évi költségvetésében az
általános tartalék terhére.  

Több napirendi pont a nyílt ülésen nem volt, Ménes
Andrea polgármester az ülést bezárta.

Ménes Andrea
polgármester
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Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a „termő-
földről” szóló 1994. évi LV. törvény előírja, hogy az
ingatlanügyi hatóságnak az illetékességi területéhez
tartozó termőföldekről, valamint a mező- vagy erdő-
gazdasági művelés alatt álló belterületi földek hasz-
nálatáról (kivéve az erdő művelési ágú belterületi
földrészleteket) önálló nyilvántartást kell vezet-
nie.

A földhasználók (bérbeadás esetén a bérlők) azo-
nosító adatait 2013. március 30. napjáig kell
bejelenteni a Földhivatalhoz, az általuk rendsze-
resített adatlapon.

A Földhivatal tájékoztatása szerint a bejelentési
kötelezettség minden olyan ingatlant érint, melynek

tulajdoni lapján bármilyen nagyságú „AK” érték sze-
repel.

A bejegyeztetés a megadott határidőig ingyenes,
az adatlapot interneten a http://www.foldhivatal.hu
címről lehet letölteni, valamint a Földhivatalnál, és a
Polgármesteri Hivatalban a földszinten, Boruzs
Márta építéshatósági ügyintézőnél lehet kérni.

A benyújtás történhet interneten, és személyesen
a Földhivatalnál.

A bejelentés elmulasztása büntetést von maga
után, ezért ezúton tájékoztatjuk az érintetteket, hogy
bejelentési kötelezettségüknek eleget tehessenek.

Ménes Andrea
polgármester

Felhívás

A Klebelsberg Intézményfenntartó Köz pont
Nyíradonyi Tankerülete fenntartásában

működő általános iskolákba történő 
beíratásra.

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/
2014. tanévre történő általános iskolai beíratá-
sokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2013. április 8.–9. (hétfő, kedd) 
8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született
gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiá-
nyában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy
a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyer-
mek személyazonosítására alkalmas,

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosí-
tó és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 

– és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség el -
érését tanúsító igazolást kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója
dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézmény -
fenntartó Központ Nyíradonyi Tankerületének
igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbí-
rálni.

Tankerületi igazgató

2013.
Az egyes általános iskolák körzetébe tar-

tozó települések, utcák és terek nevét az
alábbiakban közöljük:

Település:
Mátyás Király Általános és Alapfokú Mű -

vészeti Iskola
4287 Vámospércs, Iskola u. 1.

1.sz.melléklet

Januárban születtek

GÁBOR GERGŐ (Gábor Gábor és Vida Mária)
FODOR NÁNDOR (Fodor Béla és Fodor Zsuzsanna)

PIROS MARCELL (Piros Ferenc és Szabó Csilla)
VARGA BOGLÁRKA (Varga Tibor és Tóth Andrea)

KELEMEN ISTVÁN ZOLTÁN

(Kelemen István és Dr. Nagy Szilvia)
SZABÓ FRUZSINA (Szabó Sándor és Bakó Edit)

HORVÁTH NÓRA (Horváth Krisztián és Horváth Erika)
KRISTÓF DORINA (Kristóf Gyula és Nagy Viktória)

UNGVÁRI LÓRÁNT (Ungvári László és Vincze Gabriella)

Februárban születtek

BOROS MILÁN ROLAND (Boros Szabina)
ÁDÁM BALÁZS (Dr. Balázs László és Lakatos Enikő)

TÉGLÁSI GERGŐ (Téglási Gergő és Varga Nóra)
VARGA KAMILLA (Varga Attila és Kozma Mariann)

SZABÓ MILÁN (Szabó Béla és Szórádi Orsolya)
VICSACSÁN RÉKA (Vicsacsán Zsolt és Üveges Zita)

BÁNYAI ÁRON (Bányai Sándor és Korcsmáros Anett)
ILLÉS JÁZMIN ANNA (Illés Attila és Szoták Edina)

PUPCSÁK ÁBEL (Pupcsák Csaba és Kalmár Ibolya)

Házasságkötés

NEM VOLT

Akik már nincsenek közöttünk

SERES SÁNDOR
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Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,

SERES SÁNDOR

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak
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Gazdálkodók figyelem!

Január 10-én megkezdődött a területalapú támoga-
tás második részletének kifizetése. Így a 2012-es terüle-
talapú támogatás összege 59 744,70 forint hektáron-
ként. Ezt az érintettek túlnyomó többsége már kézhez
vette, abban az esetben, ha ez nem történt meg kérjük,
hogy az MVH-nál érdeklődjenek. Kifizetésre kerültek a
Tej, AKG, Natura támogatások is. 

A kérődző szerkezetátalakítási nemzeti programban
2013. február 1-vel támogatási jogosultság átruházá-
sára van lehetőség április 1-jéig. (30/2013. (I. 25.)
számú MVH Közlemény).

Felhívjuk az őstermelők figyelmét, hogy amennyi-
ben új őstermelői igazolványt váltanak akkor az új szá-
mot be kell jelenteni adatváltozás címén az érintett
hivatalokba: MVH-ba (G002-es nyomtatványon), az
agrárkamarába elektronikusan.

2013. január 1-jével és 2013. február 1-jével
megváltoztak, a földhasználati nyilvántartási
eljárásra vonatkozó szabályok.

2013. január 1-jével kibővült a földhasználati nyil-
vántartásba bejelentendő földhasználatok köre. Az
eddig érvényben lévő bejelentési kötelezettség ugyan-
is csak az 1 hektár területnagyságot meghaladó föld-
használatra vonatkozott, a földtörvény módosítását
követően azonban a területi mértéktől függetle-
nül minden termőföld valamint mező-, és erdőgazda-
sági belterületi föld – kivéve az erdőművelési ágú
területek – használatát be kell jelenteni a földhivatal
felé. (Termőföldnek az a földrészlet számít, amelyet a
település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban
szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep),
nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy
halastóként tartanak nyilván.) A jogszabályi változá-
sok az új formanyomtatványok kötelező haszná-
latát is előírják, melyek a földhivatal honlapjáról a
Nyomtatványok menüpontból tölthetőek le.

Ezen túlmenően változnak a földhasználati nyilván-
tartási eljárásra vonatkozó szabályok is. A Termőföld
törvény 2013. február 1-jével kötelező adatszolgál-
tatást ír elő azon földhasználókra vonatkozóan is, akik
2012. december 31-ig a földhasználati nyilvántartásba
bejegyzésre kerültek. Ezek alapján:

– magánszemély földhasználónak a személyi azo-
nosítóját és az állampolgárságát,

– gazdálkodó szervezet földhasználónak a statiszti-
kai azonosítóját kell bejelentenie az ingatlanügyi
hatóság felé.

(A bejelentést a használt földterület fekvése szerint
illetékes járási földhivatalhoz kell megtenni. Ha több
járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó ter-
mőföldről van szó, úgy a bejelentést egy földhivatal
felé kell megtennie továbbá az adatlapon meg kell adni
a nyilvántartásba vett földhasználattal érintett föld-
részletekhez tartozó településeknek a nevét is.) Az
adatszolgáltatási kötelezettségüknek az érintettek
2013. március 30. napjáig a „földhasználati azo-
nosító adatközlési adatlap” használatával tehetnek
eleget, melyhez csatolni kell:

– magánszemély földhasználónak a személyi azono-
sítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát,

– gazdálkodó szervezet földhasználónak a statiszti-
kai azonosítót tartalmazó okirat másolatát.

Az adatközlés díjmentes.
Az ingatlanügyi hatóság földhasználati bírság-

gal sújtja azt a bejegyzett földhasználót, aki adat-
szolgáltatási kötelezettségének határidőn belül
nem tesz eleget. 2013. február 1-jét követően a cégek
esetében a cégkivonat benyújtása nem kötelező. 

2013. február 1-jét követően új szabályok vonat-
koznak az osztatlan közös tulajdonban álló ter-
mőföldek használatára. A szabályozás lényege,
hogy első lépésben a tulajdonközösségnek kell az
osztatlan közös tulajdonban álló földrészlet
használati viszonyait rendezni, méghozzá oly
módon, hogy a tulajdonostársak egyhangú döntéssel
megállapodjanak az ingatlan tényleges használatában,
vagyis kijelöljék, hogy a tulajdoni hányadoknak meg-
felelő földterület a földrészleten belül kit hol illet meg.
Ez lesz az alapja minden későbbi használatnak, illetve
használatba adásnak.

Az új szabályok szerint a használati megálla-
podást egységes okiratba kell foglalni, és annak
érvényességi kelléke – a kivételektől eltekintve –
a használati megosztási vázrajz megléte. 

A földhasználati szerződést egységes okiratba
kell foglalni. Ha a földhasználati szerződés a
földrészletnek csak egy részére jön létre, úgy a
szerződés a használati megosztási vázrajzzal
együtt lesz érvényes. 

Az új szabályozásnak azonban nem célja, hogy a már
meglévő használati viszonyokat felborítsa, ezért az új
szabályokat nem kell alkalmazni az olyan közös
tulajdonban álló földrészletet érintően, amely-
nek a teljes területét a földhasználati nyilvántar-
tás 2013. január 1-jei állapota szerint egy vagy
több földhasználó használja, illetve a 2012. de-
cember 31-ig megkötött szerződések esetén. 

Februárban esedékessé válik a környezet védelmé-
nek általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
96/B. §-a alapján, az egységes környezethasználati
engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységet
folytatóknak, az éves felügyeleti díj megfizetése,
melynek határideje a tárgyév február 28. Aki az egy-
séges környezethasználati engedélyezés hatálya alá tar-
tozó tevékenységét év közben kezdi meg, annak a fel-
ügyeleti díj arányos részét kell megfizetni az engedély
jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

Kiss Zoltán Csaba 
igazgató

Tisztelt Vámos pér -
csi Lakosok! 

Vámospércs Város Ön -
kormányzati Képviselő-
testülete úgy döntött,
hogy figyelembe véve
a lakosság részéről ér -
kező segítségkérése-
ket, hogy költségveté-
si lehetőségeihez mér-
 ten 70 m3 tűzifát oszt
ki ingyen, a szociálisan
leginkább rászoruló

családok részére, csalá-
donként 1 m3 mennyi-
ségben, melyet a kiadott
hirdetménynek megfele-
lően kérelmezni kellett.    

A tűzifa olyan személy-
nek, családnak adható
ingyenesen, aki: egyedül
élő, súlyosan beteg, vagy
fogyatékkal élő, vagy tar-
tósan beteg gyermekét
(gyermekeit) egyedül
nevelő szülő és emellett

a családban az egy főre
jutó jövedelem a nyug-
díjminimum összegét
(28 500 forintot) nem
haladja meg. 

A korábbi jelentke-
zések alapján a jo-
gosultak névre szó-
ló, írásbeli értesítést
kapnak. Az elbírált
kérelmek alapján, a
tűzifaosztásra előre-
láthatólag 2013. már-

cius 12–14. között
kerül sor. 

Tájékoztatom a tisztelt
kérelmezőket, hogy a
tűzifa elszállításáról a
jogosultaknak kell gon-
doskodniuk, az önkor-
mányzat nem vállalja a
tűzifa lakcímre történő
szállítását!

Tisztelettel:
Ménes Andrea

polgármester

Felhívás!

A hajdú identitást erősíti 
a Bocskai-zarándoklat

Bocskai István fejede-
lem halálának, illetve
gyulafehérvári temetésé-
nek 400. évfordulója al -
kalmából, 2007 óta a Haj -
dú-Bihar Megyei Önkor -
mány zat és a Bocskai Em -
lékbizottság zarándok-
utakat szervez a fejede-
lem életéhez kapcsolódó
települések meglátogatá-
sával. Az idei megemléke-
zésen Vámospércset Mé -
nes Andrea polgármes-
ter képviselte. 

Szólláth Tibor, a megyei
közgyűlés alelnökeként kezd-
 te szervezni ezeket az uta-
kat, 2011-től pedig Hajdú -
nánás polgármestereként,
illetve országgyűlési képvi-
selőként sem hagyta abba a
fejedelem emlékének ápolá-
sát. Az eseményt úgy idő-
zítik, hogy a fejedelem vég-
ső nyughelyre helyezésének
időpontjához, azaz február
22-hez legközelebb eső hét-
végére kerüljön. Az idei za -
rándoklaton a hajdúvárosok
– Hajdúnánás, Hajdúhad -
ház, Vámospércs, Polgár, De -
recske – húsztagú küldöttsé-
ge vett részt, polgármeste-
rek, alpolgármesterek, lelké-
szek, megyei közgyűlési és
települési önkormányzati
képviselők. Az első állomás
Kolozsvár, a Sapientia Er -
délyi Egyetem volt, melynek
ódon falai között született
Bocskai István. A küldöttsé-
get fogadó Tonk Márton

egyetemi dékán elmondta,
hogy kevés olyan hely van a
világon, ahol két uralkodó
szülőháza van egymás mel-
lett. Kolozsváron pedig ez a
helyzet, ugyanis a Mátyás
királyé, aki éppen 570 éve
született és Bocskai fejedele-
mé szomszédok. Szólláth
Tibor  ünnepi beszédében
azt emelte ki, hogy Bocskai a
hit védelmezője volt, aki da -
colva a Habsburg császárral,
egyensúlyt teremtve a török
szultánnal, páratlan teljesít-
ményt nyújtott politikusként
és államférfiként. Élete azt
üzeni számunkra, hogy ha
képesek vagyunk összefog-
ni, minden bajt legyőzünk.
Szólláth Tibor a városában,

Hajdúnánáson tavaly nyá-
ron bevezetett Bocskai koro-
nát, mint helyi fizetési esz-
közt, illetve annak bekerete-
zett másolatát nyújtotta át
az egyetem vezetőségének.
Dinnyés József előadómű-
vész és Jantyik Zsolt műsora
után egy Reményik Sándor
vers hangzott el, majd Ko -
csis Áron hajdúnánási refor-
mátus lelkész áhítata után
megkoszorúzták Bocskai
mellszobrát, illetve az épület
külső falán 2011-ben elhe-
lyezett emléktáblát. Az emlék-
 táblánál Ménes Andrea, Vá -
mospércs polgármestere el -
mondta: Bocskai emlékének
ápolása mindannyiunk köte-
lessége, amelyből a jelen fel-

adatainak megoldásához me -
ríthetünk erőt. A találkozó
programjában az egyetem
vezetőségével folytatott meg-
 beszélés következett. El hang -
zott, hogy az ilyen alkalmak-
ból lehet építkezni, hiszen
ezek az összetartozásunkat
erősítik. A már említett kora-
beli világpolitikai tényező-
nek számító Habsburgokkal
olyan békét kötött, melyhez
hasonlót az utódok nem vol-
tak képesek megtenni. A haj-
dúk letelepítése pedig legin-
kább csak a tatárjárás utáni
kun letelepítéshez fogható
jelentőségű. A résztvevők a
vasárnapi hazautazást Nagy -
enyeden szakították meg,
ahol a vár falán az 1849. ja-
nuár 8-án lemészárolt ma -
gyarok emlékére elhelyezett
táblát koszorúzták meg.
Utolsó állomás a Partiumi
Keresztény Egyetem udvara
volt Nagyváradon, ahol a za -
rándokokat Pintér István, a
Magyar Művelődési Céh el -
nöke fogadta. Szólláth Tibor
visszaemlékezett arra, hogy
Bocskainak, mint váradi ka -
pitánynak, nem volt a vá-
rosban emléktáblája, ezért
2009-ben a megyei önkor-
mányzat helyezte el Györfi
Lajos szobrászművész dom-
borműves bronztábláját. 

Dinnyés József és Jantyik
Zsolt műsora után itt is ko -
szorúzással fejeződött be a
zarándokút.

Endrédi Csaba

A Bocskai-zarándoklat résztvevői

Borosgazdák versenye, 2013.
Mélyvörös és áttetsző

muskotályos színű, illa-
tozó borok várták a már-
cius 2-án szombaton a
XXII. Borversenyre érke-
ző versenyzőket és érdek-
lődő résztvevőket. A ver-
senyen 14 fehér és 24
helyi termésű vörösbort
ízlelhettek a bírálók és
őket követően minden je -
lenlévő. Versenyen kívül
vendégborként hat, Nyír -
mártonfalváról, illetve
Fülöpről érkezett terme-
lő, 6 termést állított ki. 

A zsűri elnöke Pető József
borász, borszakértő, tagjai
Huszti János alpolgármester
és Lakatos József képviselő
volt. A borkorcsolya verseny -
re 22 féle finomság érkezett
be, pogácsák, perecek, sör-
kifi, töltött csiga, masni, kap-
ros rúd, magvas ropogtatni-
való formájában. Fehérbor
kategóriában első lett Huszti
Sándor, második Herczeg
István, harmadik Szőllősi
Imre termése. Külön díjat
Margittay János bora nyert.

Vörösbor kategóriában a
képzeletbeli dobogó első
he lyére Dankó Tamás bora
került, második Huszti Sán -
dor, harmadik Nagy László
bora lett.  Külön díjat Opris
Magdaléna és Nagy István
nyert borával. Vendég borok
közül külön díjat a Nyírmár -
tonfalváról érkezett Gréz
András kapott. A borkorcso-
lya készítés első helyét Mol -
nár Imréné nyerte kapros
rúdjával. A szavazatok alap-
ján külön díjat Szűcsné Új -
vári Ildikó töltött csigája és
Kiss Sándorné perece ka -
pott. A rendezvény támoga-
tói Vámospércs Város Ön -
kormányzata, Herczeg Ist -
vánné,  és Nagy István voltak,
akiknek köszönjük a támo-
gatásokat és a rendezvény
lebonyolításában nyújtott
segítséget. Pető József bo -
rász elmondása szerint a
bortermelők szempontjából
2012 év egy száraz év volt,
így jó cukorral és kevés sav-
val egy tökéletes évjárat ala-
kult ki, igazi harmónia jelle-
mezte ezt az évjáratot. Az

érmellék nyúlványán jó mi -
nőségű fehér, de ezen a vá -
mospércsi termőhelyen pe -
dig szép színű, jó harmóniá-
jú vörös borok készülnek,
mondta a szakember. Sze -
rinte vidékünkön is a „ne -
mes” vörös szőlőből készí-
tett borokat kell előtérbe
helyezni. Jelenleg itt még
ebből a fajtából van keve-

sebb. A jövő, állítása szerint
a „nemes” szőlőké. Az újabb
fajták meghálálják a jó gazda
gondosságát és egy pár év
múlva itt is lehet jó Zweigel,
Merlot, Cabernet vagy más,
értékes fajtát termelni, ösz-
 szegezte véleményét a zsűri
szakértője.

Diósné Kozma Erzsébet,
intézményvezető

Huszti János alpolgármester alapos vizsgálat alá vonja
a bortermést. A háttérben a zsűri másik két tagja



Tovább folytatjuk so -
rozatunkat, amelyben a
nemrég átadott járóbe-
teg szakellátó közpon-
tot és az itt dolgozó
orvosokat mutatjuk be
olvasóinknak. Bízunk
benne, hogy ez is segít
abban, hogy bizalom-
mal forduljanak az új
intézményben gyógyító
orvosokhoz.

A szülészet-nőgyógyá-
szat vámospércsi szakem-
bere:

Dr. Osváth Péter szülész-
nőgyógyász szakorvos több
mint 20 évvel ezelőtt, kap-
ta megbízását a Kenézy
Kórház Szülészeti Osztá -
lyának vezetőjétől, a város
kismamáinak terhes gon-
dozására. Ezen sokszor
más teendőket is kissé hát-
térbe szorító, de rendkívül
szép feladatot azóta is
igyekszik legjobb tu dása
szerint ellátni. A hosszú
évek során sok–sok kisma-
mát gondozott és sok vá -
mospércsi baba világra jö -
vetelénél is segített Osváth
doktor, aki az elmúlt idő-
szakban nemcsak a terhes
gondozásba, hanem az
egészséges nők rákszűrésé-
nek megszervezésébe és
elvégzésébe, az egészség
megőrzést segítő felvilágo-
sító munkába is bekapcso-
lódott előadásai révén. Az
orvosi egyetemet Debre -
cenben végezte 1986-ban.
Szülész-nőgyógyász szak ké-
pesítését pedig 1990-ben
szerezte meg, és az egyete-
mi végzése óta egy munka-
helyen dolgozik a Kenézy
Kór ház Szülészet-Nőgyó -
gyászati Osztályán. Mint
mondta, a Vámospércsi

Egészségügyi Központ in -
dulásakor a szülészeti-nő -
gyógyászati feladatok ellá-
tására történő felkérést szí-
vesen fogadta el és a koráb-
bi tevékenysége szoros
folytatásának tekinti. Ezt a
feladatot a kórházi munka
mellett látja el, ami a fel-
adatait növeli ugyan, de
szívesen teszi és így látja
biztosítottnak azt, hogy a
járóbeteg ellátás során fel-
tárt orvosi problémák, fek-
vő beteg ellátásában is
segíteni tud és így a bete-
gek megelégedettsége is
egy magasabb szintre jut-
hat. A szakember szerint a
vámospércsi intézmény ke -
retében lehetőség van egy
21. századi, nagyon korsze-
rű járóbeteg ellátást bizto-
sítani, mind a terhes gon-
dozás, mind a nőgyógyá-
szat területén. Végeznek
ultrahang vizsgálatokat egy
korszerű készülék és kép-
zett ultrahang szakasszisz-
tens segítségével, tudnak
terhességi monitorizálást
végezni a szülést megelő-
ző hetekben, amennyiben
szükséges el tudják végez-
tetni a legkorszerűbb la -

bordiagnosztikai, radioló-
giai, bakteriológiai és cyto-
lógiai vizsgálatokat is. Az
előjegyzési rendszer lehe-
tőséget biztosít a betegek-
kel történő hosszabb kon-
zultációs beszélgetésekre
is például a terhes gondo-
zás, meddőségi panaszok,
változókori nehézségek,
életviteli tanácsok, fogam-
zás gátlás területein. Ahogy
fogalmazott, „egy új épület-
intézmény általában min-
 dig szép és szemet gyö-
nyörködtető a Vámospér -
csi Központot azonban
nem csak az épület emeli
21. századi európai szintre,
hanem a gondosan kivá-
lasztott felszereltsége is.”
A doktor úr bepillantást
engedett a civil szférájába
is, így megtudhattuk tőle,
hogy feleségével és 12 éves
kislányukkal Debrecen -
ben él nek. Két felnőtt fia
közül a nagyobb orvos a
Kenézy Kórház Urológiai
Osztályán, a kisebb pedig
Budapesten tanul a Cor -
vinus Egyete men. Elmon -
dása szerint könnyű hely-
zetben van a civil életben,
mivel felesége is „szakma-
beli” és megérti a plusz
elfoglaltságokat és az időn-
ként elmaradó programo-
kat is képes tolerálni. Erre
pedig azért van szüksége,
mert szülészként sokszor
nem ő rendelkezik a sza-
badidejével, mivel egy ba -
ba érkezése ritkán tervez-
hető pontosan meg, de ha
teheti, a munka után a
kevés ,,igazi” szabadidejét
a Tisza parton tölti család-
jával, úszással, evezéssel,
olvasással.

A szemészet felelős szak-
orvosa: dr. Peltekián
Aram.

Jordániában született az
örmény származású dr.
Peltekián Aram, aki 18 éve-
sen érkezett Magyaror szág -
ra, hogy orvosi diplomát
szerezzen. Egyetemi évei
azonban nem csak azért
maradtak emlékezetesek,
mert Debrecenben orvos-
sá avatták a tanulmányai
végeztével, hanem azért is,
mert az egyetemi évek alatt
megismerte azt a hajdú-
bihar megyei születésű
lányt is, aki később a felesé-
ge, és két fiának anyja is lett.
Ennek ellenére, a tanulmá-
nyok végeztével visszatér-
tek Jordániá ba, ahol a je -
lenleg Vámos pér csen prak-
tizáló szakember két évig
dolgozott körzeti orvos-
ként. 1980-ban határoztak
úgy, hogy visszatérnek Ma -
gyarországra, és itt teleped-
nek le. A ma már három
unokával is büszkélkedő
szakember a Deb re ceni
Klinikán dolgozott aztán
tovább 1987-ig, utána pe -
dig 2011. év végéig vezette
a Berettyóújfalui Kór -
házban a szemészeti osz-

tályt. Ismert, és elismert
szakember volt tehát a
szakmájában, és így kapott
felkérést arra, hogy a Vá -
mos pér csi Szakellátó Köz -
pontban a szemészeti szak-
rendeléseket végezze. Mint
elmondta, városunkat és
környékét csak futólag
ismerte korábban, néhány-
szor átutazóként járt erre-
felé, így különösebb elvárá-
sai sem voltak. Éppen ezért
is örült nagyon annak,
hogy mennyire kedves,
barátságos és nyitott em -
berekkel találkozott, mióta
megkezdte a kistérségi in -

tézményben a rendelése-
ket. Or vosi szakterületével
kapcsolatban kiemelte,
hogy 40 éves kor felett
mindenki előbb-utóbb sze-
mészhez fordul, hiszen
életkori sajátosságként je -
lentkezik az úgynevezett
„öregszeműség”, vagyis egy-
 re kevésbé látunk közelre.
Ezt pedig korrigálni kell.
A gyógyításnak ez a része
azok közé az egészségügyi
ágazatok közé tartozik,
amely az utóbb évtizedek-
ben a legtöbbet fejlődött.
Ékes példája ennek az,
hogy amikor az orvosi dip-
lomáját szerezte, akkor a
„zöldhályog” betegségben
szenvedők 90%-át megmű-
tötték, ma pedig mindösz-
sze a betegek kevesebb,
mint 5%-át kell operálni, a
többieket eredményesen
lehet kezelni egyéb, mo -
dern eljárásokkal. Mint el -
mondta, a szakrendelésen
egy bizonyos szintig lehet
megoldani a problémákat,
de csakúgy, mint kollégái-
nak, neki is módjában áll az
indokolt eseteket tovább -
utalni speciális kórházi
kezelésre. 

És ami még fontos, hogy
senkit nem küldenek el,
akár honnan is jött, az biz-
tos, hogy megvizsgálják, és
ellátják a panaszát, még
akkor is, ha öt perccel a
rendelés vége után érkezik
is meg a beteg. Az új intéz-
ményre szerinte bátran
lehetnek büszkék a vámos-
pércsiek, és úgy véli, hogy
érdemes volt annyit dol-
goznia ezért a beruházásért
Ménes Andrea polgármes-
ternek, és a beruházás me -
nedzsmentjének.  
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Dr. Osváth Péter

Dr. Peltekián Aram

A hosszú élet titka:
a sok munka

Legalábbis ezt állítja özvegy Tömöri La -
josné, Juliska néni. Márpedig ő tudhat valamit
az ilyesfajta dolgokról, hiszen éppen Bálint
napján ünnepelte a 90. születésnapját. Ebből
az alkalomból köszöntötte fel őt Ménes
Andrea, városunk polgármestere is, és kívánt
számára további sok-sok, lehetőleg jó egész-
ségben eltöltött esztendőt. A jeles esemény
kapcsán mi is kérdőre vontuk az ünnepeltet,
aki szívesen osztotta meg velünk gondolatait.

Egyszerű, de dolgos családba született Berki
Julianna 90 évvel ezelőtt. Ahogy elmondta, gazdál-
kodó emberek voltak a szülei, akik már gyerekként
a szorgalmas, és kitartó munka tiszteletére nevelték.
De nem csak ezt örökölte szüleitől Juliska néni,
hanem a hosszú életet is, hiszen édesanyja és édes-
apja is egyaránt 94 évet élt, ami különösen a régi
világban igencsak ritkaság számba ment. 

Hárman voltak testvérek, akik közül mindannyi-
an hosszú életet mondhatnak ma guknak, hi szen a
fiútestvér, Pista bácsi 90, a leánytestvér Eszter pedig
85 esztendőt élt. Ezt pedig csak a rendszeres mun-
kával lehet az ünnepelt szerint elérni, amit már fia-
tal lány korában elkezdett, és amíg csak ereje volt,
mindig kint dolgozott a földeken, vagy a kertjük-
ben. Erőre és kitartásra pedig igencsak nagy szük-
sége volt. Két gyerek – Jucika és Lajos mellett – folya-
matosan a termelőszövetkezetben dolgoztak a fér-
jével, aki brigádvezető volt ott. Sajnos, mire eljöttek
volna a megérdemelt pihenés évei, özvegyen, egye-
dül maradt, immár 33 éve. De, ahogy mesélte, a
magány ellen is a munka a legjobb orvosság, úgy-
hogy még nyugdíjasként is tevékeny asszony volt.
A kor, és az egyedüllét persze nála is éreztette a hatá-
sát, mert később elég komoly betegsége lett a nem
megfelelő vérnyomása miatt, ám amikor a lányához
költözött, akkor egyszeriben helyrejött az egészsé-
ge. A társtalanság megölte volna – mondja –, de így,
hogy maga mellett tudhatja a már három éve szintén
nyugdíjas Jucikát, biztonságban érzi magát, és meg-
nyugodott. Rendszeresen látogatja őket fia, Lajos is,
aki Debrecenben él, és építési vállalkozóként dolgo-

zik, Jucika pedig a nyugdíj előtt 25 évig tevékeny-
kedett az iskola konyháján, Vámospércsen. A csa-
ládból csak ő és édesanyja él a városban, de Lajos két
fia és az ő gyerekei – szintén két fiú – rendszeres ven-
dégek náluk, csakúgy, mint a hat dédunoka. Ha tár-
saság, vagy segítség kell, nincsenek tehát egyedül,
bár az igaz, hogy a hétköznapokon csak ketten osz-
toznak. Juliska néni ilyenkor télen naphosszat a tele-
víziót nézi, és csak óvatosan, botjára támaszkodva
megy ki néha, hogy megetesse a macskát. Amikor
azonban beköszönt a tavasz, akkor már hosszabb
sétákat is megtesz az udvaron és a környéken. Csak
egy dolog bosszantja igazán. Az, hogy szerinte olyan
világ lett, amikor a fiatalok csak a könnyű pénzszer-
zésen törik a fejüket, pedig inkább a munkában kel-
lene megtalálni önmagukat, az érte kapott pénz örö-
me pedig csak ezután következik a sorban. Azt is saj-
nálja, hogy már nem foghat kapát, gereblyét, és a
munka, amit egész életében megszokott nagyon
hiányzik neki. Ugyanakkor elégedett is, hiszen idős
kora ellenére a szokásos „itt fáj, ott fáj” bajokon kívül
jól érzi magát, és ezért is tudott tiszta szívből örülni
Ménes Andrea polgármester szeretetteljes, szívből
jövő köszöntésének is, amire hálás szívvel fog min-
dig gondolni. 

Az ünnepelt Juliska néni 
és Ménes Andrea polgármester


