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Ingyenes újság

A Megye Napján a kiállítás megnyitó 
résztvevőinek egy csoportja

Vámospércsi születésű
alkotók 

a Megye Napján

A PIRCSIKE Egyesület meghívására idén is városunkba
érkezett a Mikulás, minden gyerekkel elbeszélgetett, hogy

jó volt e az idén és odaadta az ajándékokat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Köz -
gyűlése a Hajdúkerület 1698. november 22-i lét-
rejöttének emlékére november 22-ét ,,Hajdú-
Bihar Megye Napjává" nyilvánította. Vámos -
pércsen, hajdú település lévén nálunk is hagyo-
mány, hogy városunkban megünnepeljük ezt
úgy, hogy a településhez kötődő, kiemelkedő
eredményt elért alkotók mutatkoznak be. Így
volt ez az idén, november 26-án is.

Ez úttal két helyi alkotó, Varga Attila meseíró és
Szabó András festőművész mutatkozott be a Mű -
velődési Ház és Könyvtár kiállítótermében. 

Mese muzsika címmel készült el az a verses mese-
könyv, melyet Varga Attila írt és rajzolt. Ennek meséi-
hez készített Szabó András meseillusztrációkat. 

A nyáron Debrecenben, az Alexandra Könyv -
áruházban is bemutatkoztak közös anyagukkal.
Varga Attila 1967-ben született, városunkban nőtt
fel, itt végezte általános iskolai tanulmányait.
A Mechwart András Gép ipari Szakközépiskolában
végezte el a középiskolát. Emellett sokat olvasott,
sportolt, érdekelte a fotózás, festés, írás. Napjainkban
édesanyjával él közöttünk. 

Szabó Andrással, mint alkotóval, illetve műveivel
már korábban is találkozhattak a művészetkedvelők
kiállítótermünkben, hiszen 2010-ben volt önálló kiál-
lítása. András 1956-ban született. Vámospércsen nőtt
fel, itt járt általános iskolába, itt élt szüleivel.
Középiskolai tanulmányát a 127-es Ipari Szakmun -
kás képző Isko lában végezte. Miután családot alapí-
tott Debre cenben telepedett le. 2007-től mutatkozik
be festőként, az utóbbi két évben alkotásait a Deb -
receni Őszi Tárlaton is kiállították. Az alkotókat a
hasonló érdeklődési körön kívül közös munkahely is
összeköti mindketten a Grampet Vagongyár KFT dol-
gozói.

A rendezvény a Vámospércsi Népdalkör bihari dal-
csokrával kezdődött, majd az esemény alkalmából a
vendégeket városunk polgármestere Ménes Andrea
köszöntötte. A polgármester emlékező, és elismerő
szavai után ízelítő következett Varga Attila meséiből.
„A juhász” című meséjét a Mátyás Király Általános
Iskola és Művészeti Iskola 5. évfolyamos tanulói
Karacs Anna, Lakatos Bence és Deák Zsuzsa adták elő.
A mesét követően a kiállítást Elekné Laczkó Judit nyi-
totta meg és mutatta be. Varga Attilának magánkötés-
ben két mesekötete és egy ifjúsági regénye készült el
mostanáig. Az alkotással azonban nem állt le, hiszen
kéziratban együtt van már egy újabb kötetre való ver-
se is. A kiállításon nyomtatott formában ezek közül
néhány versével is találkozhatott a közönség, illetve
Somogyi László Gábornak a felolvasásában elhang-
zott a „Beköszöntött a tél” című verse. A kiállítást
január 10-ig tekinthetik meg az érdeklődők. A Mese -
muzsika kötet a könyvtárunkban olvasóink rendel-
kezésére áll.

Diósné-Endrédi



Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. november 6. napján ülést tartott, melyen a következő
döntések születettek:

● Elsőként pénzügyi kérdésekben döntöttek a képviselők: az
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati ren-
delet módosítását hagyták jóvá, majd a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.
31.) Kormányrendelet 30. § (1) bekezdése alapján elfogadták a
Vámospércs Városi Önkormányzat 2014-2018. évekre vonatkozó
Belső ellenőrzési stratégiai tervét. 

● A Vámospércs Városi Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között 2012. június 1. napján létrejött Együtt -
működési Megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felülvizs-
gálta a testület, és azt a módosításokkal egységes szerkezetben elfo-
gadta. Az önkormányzat a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot a
2014. évi költségvetésében az általános tartalék terhére 500 eFt-tal
támogatja, amely összeg a nemzetiségi önkormányzat működéséhez
szükséges készletek, eszközök beszerzéséhez, szolgáltatások igény-
bevételéhez, adótartozás kiegyenlítéséhez, illetve hagyományőrző
rendezvények lebonyolításához használható fel. 

● A „Vámospércs város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer
bővítése” című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0047 azonosító számú,
támogatásban részesített pályázat megvalósításával kapcsolatban
úgy döntött a testület, hogy a kivitelezés során felmerült kiegészítő
építési beruházás miatt – a projekt megvalósítása érdekében  – brut-
tó 39 563 946 Ft összegű támogatást igényel, melyhez a szükséges
saját forrást 1.978.197 Ft összegben biztosítja. A projekt forrásösz-
szetétele is módosításra került: a bruttó elszámolható költség össze-
sen: 289 650 909 Ft, bruttó támogatás: 275 168 363 Ft, bruttó saját
forrás 14 482 546 Ft.

● A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Hajdú-Bihari Önkor -
mányzatok Vízmű Zrt. üzemeltetésében lévő vízi közművekre (ivó-
víz és szennyvíz) vonatkozóan elkészített Gördülő Felújítási és
Pótlási Tervet elfogadja. A HBM Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel
2012. július 14. napján – az önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz
és szennyvíz vízi közművek üzemeltetése tárgyában megkötött üze-
meltetési szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetését
jóváhagyta. A képviselők úgy határoztak, hogy az önkormányzat –
mint ellátásért felelős – bérleti-üzemeltetési szerződést köt 15 évig
terjedő határozott időtartamra a Magyar Állam többségi tulajdoná-
ban lévő, ivóvíz-és szennyvíz-szolgáltatás céljából, a vízi-közművek
működtetésére létrehozott Tiszamenti Regionális Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság vízi-közmű szolgáltatóval. 

● Döntöttek a testület tagjai arról is, hogy a nem közművel össze-
gyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 23/2012.
(XII.20.) rendeletet módosítják, amely alapján 2014. november 26.
napjától 2015. december 31. napjáig a városban a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz szállításának közszolgáltatási
díja: 530 Ft/köbméter. 

● Az ülés végén a képviselők a 2014. évi közmeghallgatás idő-
pontját 2014. november 25. napján 17 órára tűzték ki, amelynek
helye a Polgármesteri Hivatal Tanácsterme.

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. november 25. napján rendkívüli ülést és közmeghall-
gatást tartott, melyen a következő döntések születettek:

● A testület elsőként jóváhagyja a Nyíradonyi Szociális és
Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosítását, vala-
mint az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást is. 

● A képviselő-testület úgy határozott, hogy a város környezetvé-
delmi programját, valamint a Fenntartható Fejlődésének Helyi prog-
ramját (Loval Agenda) felülvizsgáltatja, és az ehhez szükséges for-
rást az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítja.

● A képviselők úgy döntöttek, hogy a Vámospércsi Mátyás Király
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában található iskolai
büfé üzemeltetésére vonatkozóan Lakatosné Marincsák Éva egyéni
vállalkozó által benyújtott pályázatot támogatják, és 2015. június 30.
napjáig vele bérleti szerződést kötnek. 

● Elfogadásra került Vámospércs Városi Önkormányzat 2015. évi
Belső Ellenőrzési Terve, – mely az önkormányzat valamennyi költ-
ségvetési szervére, a Társulásokra és az önkormányzat többségi tulaj-
donában lévő gazdasági társaságokra is vonatkozik. 

● A Debreceni Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközép -
iskola és Szakiskola által a TÁMOP 2.1.6 „Újra tanulók” pályázat kere-
tében Vámospércsen szervezett betanított takarító képzés és tele-
pülés karbantartó képzés helyszínéül a Művelődési Ház és Könyvtár
oktatótermét jelölte ki a testület.

● A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel az ivóvíz-szol-
gáltatás és a szennyvíz-csatorna szolgáltatás biztosítására 2012. jú-
lius 14-én megkötött bérleti-üzemeltetési szerződések alapján az ivó-
víz és szennyvíz víziközmű eszközök üzemeltetéséért az üzemeltető
által fizetendő bérleti díjakat 2014. évtől az alábbiak szerint fogadta
el a testület: ivóvíz szolgáltatás éves bérleti díja: 21,41 Ft * az évben
kiszámlázott mennyiség (m3) + áfa, szennyvíz-csatorna szolgáltatás
bérleti díja: 126,73 Ft * az évben kiszámlázott mennyiség (m3) + áfa.
A megállapított díjak alapján várhatón 6 mFt+ áfa bevétele lesz az
önkormányzatnak. 

● A képviselők úgy határoztak, hogy a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatás tekintetében a Debreceni Hulladék Közszolgáltató
Nonprofit Kft.-vel 2014. január 24. napján megkötött közszolgálta-
tási szerződést nem hosszabbítja meg. A döntésről tájékoztatja az
állami szervet (Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség), és kéri, hogy az állami
szerv hatósági eljárás keretébe 15 napon belül jelöljön ki az önkor-
mányzat részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes
ellátására közérdekű közszolgáltatót.

● A testület támogatta a Bocskai SE kérelmét, amely alapján az
önkormányzat által nyújtott 2014. évi támogatási megállapodást
módosításra kerül.

● A nyílt ülés napirendi pontjainak megtárgyalása után követke-
zett a 2014. évi közmeghallgatás, ahol a lakosok közérdekű kérdése-
ket, ötleteket, javaslatokat tettek fel a képviselő-testület számára.

● A közmeghallgatás után a képviselő-testület zárt ülésen folytat-
ta munkáját, ahol a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2015. évi támogatási kérelmeket bírálták el a kép-
viselők. 

Ménes Andrea, polgármester
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Ajándék a könyvtárnak
A Művelődési Ház és Könyvtár megköszöni a városi könyvtár

és az olvasók nevében Bodnár József (Orgona u. 51. sz.) alatti
lakosnak az ajándékkönyveket, melyet beleltároztunk, és az olva-
sók rendelkezésére bocsájtottunk.

Diósné Kozma Erzsébet, igazgató

Házasságkötés:
–

Akik már nincsenek közöttünk:

MÉZES SÁNDORNÉ (Nagy Eszter)
SZABÓ BÁLINTNÉ (Dankó Eszter)

NAGY ZSIGMOND

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
HAJDÚ VOLÁN Zrt.

A 2014/15. évi közforgalmú menetrend bevezetésével
egyidejűleg 2014. december 14-től – jórészt meglévő járatok
összekötésével, módosításával – két útvonalon új vonalve-
zetésű körjáratok közlekednek a Nyíradonyi járás területén.

A „kiskör” útvonalon közlekedő napi 4 új járatpár
Debrecenből indulva Vámospércs, Nyírmártonfalva, Nyír-
acsád érintésével közlekedik Nyíradonyba és onnan
Hajdúsámsonon át tér vissza Debrecenbe. A „nagykör” útvo-
nalat teljesítő további 7 új járat Debrecenből indulva
Vámospércsen át Nyírábrány, Fülöp, Penészlek, Nyírlugos,
Nyírbéltek érintésével szállítja az utasokat Nyíradonyba. Ott
csatlakozást biztosít a Hajdú sám sonon át Debrecenbe köz-
lekedő járatokra és járatoktól és visszaindul Debrecenbe.

A járatok közlekedtetésének engedélyeztetése, jóváha-
gyása megtörtént, így a járatok közlekedtetését 2014. de-
cember 14-től biztosítjuk.

Társaságunk a járási hivatalhoz tartozó településekre
közlekedő járatain terjeszti az erről szóló szórólapot, a
megállóhelyi hirdetményeken valamint honlapunkon
keresztül az utasok tájékoztatását végezzük. Bízunk benne,
hogy a járatok közlekedtetésével a Járási Hiva talhoz történő
eljutás leegyszerűsödik és a lakosságnak rövid idő alatt sike-
rül rendeznie a hivatalos ügyeiket.

Balogh Gyula
személyszállítási igazgató

Lakossági tájékoztató!

Ménes Andrea polgármester minden esztendőben beszámol a város polgárait érintő aktuális és fontos ügyekről 
a közmeghallgatás keretében. Az eseményre ezúttal a Városháza dísztermében került sor, ahol a megjelenteknek 

a beszámoló meghallgatása után lehetőségük volt arra is, hogy a város ügyes-bajos dolgaival kapcsolatban 
kérdéseket tegyenek fel a város vezetőinek, szakembereinek, és arra azonnali válaszokat is kaphattak

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 50 000 Ft-ot meghaladó adótartozással

rendelkező magánszemélyek  (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2014. november 30-i állapot szerint

Név Adóazonosító Lakcím Adótartozás
száma összege/Ft

Ásztai József 8378610314 4275 Monostorpályi, Vasvári Pál. u. 26. 94 427     
Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 569 093     
Bíró Sándor 8363552526 4287 Vámospércs, Bartók B. u. 41. 89 460     
Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 192 600     
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs Dózsa Gy. u. 39/C. 209 205     
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300     
Germán Ferencné 8360912939 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 177 800     
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000     
Orbán István 8371382316 4287 Vámospércs, Domb u. 38. 90 380     
Pallai Mihályné 8369694705 4287 Vámospércs, Nagy u. 101. 53 663     
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 687 479     
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 201 590     
Szabó Lajos 8384022798 4287 Vámospércs Orgona u. 2. 51 975     
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 87 451     

Összesen:        3 169 423     

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 100 000 Ft-ot meghaladó adótartozással

rendelkező gazdasági társaságok (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2014. november 30-i állapot szerint

Cég neve Adószáma Székhelye Adótartozás
összege/Ft

Baltemar Bt.
,,Kényszertörlés alatt " 21140156-2-09 4211 Ebes, Vadas u. 66. 568 700     
Dopomorte Kft.  " FA" 14197015-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 23. 153 419     
Magyar Gyapjú és Termény Kft. "FA" 12992065-2-09 4287 Vámospércs, Nyírábrányi u. 1. 285 090     
Margaréta Szakszöv. 11159555-2-09 4287 Vámospércs, Béke u. 4. 339 150     
Polifab Elektro Kft. 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 214 330     
TRT-Hungária Kft. "FA" 14171073-2-09 4031 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10. 230 000     
Zsofám Kft. 
,,Adószám felfüggesztve " 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 691 610     

Összesen:    2 482 299     

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

SZABÓ BÁLINTNÉ
sz.: Dankó Eszter

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

MÉZES SÁNDORNÉ
sz.: Nagy Eszter

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,

NAGY ZSIGMOND

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak
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Tájékoztatjuk a tisztelt utazóközönséget,
hogy 2014. december 14-től (vasárnap)

– munkanapokon* – új járatokat állítunk forgalomba
Debrecen–Nyíracsád–Nyíradony–Debrecen

és vissza viszonylatban az alábbiak szerint:

Debrecen, aut. áll. indul 6.25, 7.30, 8.40, 12.30 
Vámospércs, Varázs P. indul 7.00, 8.05, 9.15, 13.05 
Nyírmártonfalva, kh. indul 7.10, 8.15, 9.25, 13.15 
Nyíracsád, főtér indul 7.20, 8.25, 9.35, 13.30 
Nyíradony,  áruház érkezik 7.40, 8.45, 9.55, 14.00 
Debrecen, aut. áll. érkezik 8.40, 10.55, 15.00 

Debrecen, aut. áll. indul 6.15, 6.45, 8.55, 14.35 
Nyíradony, áruház indul 7.04, 7.40, 9.55, 15.26 
Nyíracsád, főtér érkezik 7.33, 8.00, 10.15, 15.55 
Nyírmártonfalva, Debr.u. érkezik 7.58, 8.13, 10.28, 16.03 
Vámospércs, Varázs P. érkezik 8.10, 8.25, 10.40, 16.15 
Debrecen, aut. áll. érkezik 8.45, 9.00, 11.15, 16.50 

* A Debrecenből 8.40 és 8.55 órakor induló járatok napon-
ta közlekednek.

Tájékoztatjuk a tisztelt utazóközönséget,
hogy 2014. december 14-től (vasárnap)

– munkanapokon – új járatokat állítunk forgalomba
Debrecen-Fülöp-Nyírbéltek-Nyíradony

és vissza viszonylatban az alábbiak szerint:

Debrecen, aut. áll. indul 5.45, 10.30, 13.30 
Vámospércs, Varázs P. indul 6.15, 11.05, 14.05 
Nyírábrány, aut. ford. indul 6.34, 11.24, 14.24 
Fülöp, sz.bolt indul 6.44, 11.34, 14.34 
Nyírbéltek, aut. vt. indul 7.13, 12.03, 15.03 
Nyírlugos, vh. indul 7.22, 12.12, 15.12 
Nyíradony, áruház érkezik 7.40, 12.30, 15.30 

Nyíradony, áruház indul 9.55, 11.10, 14.30, 16.50 
Nyírlugos, vh. érkezik 10.13, 11.28, 14.48, 17.08 
Nyírbéltek, aut. vt. érkezik 10.22, 11.37, 14.57, 17.17 
Fülöp, sz.bolt érkezik 10.51, 12.06, 15.26, 17.46 
Nyírábrány, aut. ford. érkezik 11.01, 12.16, 15.36, 17.56 
Vámospércs, Varázs P. érkezik 11.19*, 12.35, 15.55, 18.15
Debrecen, aut. áll. érkezik 13.10, 16.30, 18.50 

*Vámospércs, aut. ford.-ig közlekedik.
Hajdú Volán Zrt. 

Debrecen

Változik az ügyfélfogadási rend

A Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Nyíradonyi
Járási Hivatalának tájékoztatása szerint, 2014. december
1-jétől (hétfő} módosul a nyíradonyi kormányablak nyitva
tartása.

Az ügyfélszolgálati adatok értékelése azt mutatta, hogy
az ügyfelek 17.00 óra után kis számban keresték fel a kor-
mányablakot.

Az új ügyfélfogadási rend kialakításával a kormányhiva-
tal az átlagosnál nagyobb ügyfélforgalmú időszakokra ügy-
intézőket csoportosít át, ezáltal csökken a várakozási idő.

A fenti időponttól a nyíradonyi kormányablakban
következő ügyfélfogadási rend lép életbe:

Hétfő : 7.00–17.00
Kedd : 8.00–17.00
Szerda: 8.00–17.00
Csütörtök: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–16.00

Értesítés hivatali nyitva tartásról

Tisztelt vámospércsi polgárok. Tájékoztatjuk önöket,
hogy december 23-tól a Polgármesteri Hivatal zárva lesz, az
ügyintézés szünetel. Ügyfeleinket január 5-én, az első mun-
kanapon várjuk a megszokott hivatali rend szerinti nyitva
tartással.

Kanyóné Papp Klára, jegyző



Az agrárágazat az a te -
rület, amely bár a szak-
emberek szerint is ha -
zánk fejlődésének egyik
motorja, mégis a nemzet-
közi piaci verseny és az
ágazat forráshiánya mi -
att nincs az a pénz, amely
képes lenne egyszerre
megoldani a legfonto-
sabb problémákat, nehéz-
 ségeket. Különösen, ha
figyelembe vesszük, hogy
olyan területről van szó,
amely szinte teljesen ki
van szolgáltatva az időjá-
rás kénye kedvének. Ép -
pen ezért számít kiemelt
fontosságúnak, hogy a
kormányzat évről évre
milyen anyagi ösztönző
rendszerekkel látja el a
gazdálkodókat, és hogy
ezekben mekkora össze-
gekhez lehet majd hozzá-
jutni.

Erről adott tájékoztatást
november végén Kovács
László, térségünk falugazdá-
sza számos helyi termelő-
nek. Az alábbiakban össze-
foglaljuk a legfontosabbakat
azok számára, akik nem tud-
tak részt venni a rendezvé-
nyen.

2015-től bővül a munka-
igényes és piacilag érzéke-
nyebb ágazatok támogatásá-
nak lehetősége. A korábbi-
akhoz képest több mint
négyszer több célzott, ter-
meléshez kötött támogatást
tud nyújtani Magyarország
a munkaigényes és piacilag
érzékenyebb mezőgazdasá-
gi ágazatok számára. Hazánk
számára 2015-2020 között

az úgynevezett közvetlen
támogatási boríték 13% -áig
engedélyezett termeléshez
kötés, valamint ezen felül
további 2% adható a fehérje-
növények támogatására. Ez a
jelenlegi 3,5%-os lehetőség-
hez képest kiemelkedő mér-
tékű, hiszen évente több
mint 228 millió euró támo-
gatás termeléshez kötötten
történő kiosztását jelenti.
Bár a tárgyalások során Ma -
gyarország több tagállam-
mal együtt mindvégig kérte,
hogy a dohány, a sertés és a
baromfi ágazat is részesül-
hessen a jövőben kötött tá -
mogatásban, a kérést sajnos
elutasították. Termeléstől füg-
 gő támogatás csak azon ága-
zatoknak nyújtható, ame-
lyek bizonyos nehézségek-
kel küzdenek, illetve olyan
meghatározott gazdálkodási
típusok vagy mezőgazdasági
ágazatok számára, amelyek
gazdasági, társadalmi vagy
környezetvédelmi szempont -

ból kiemelt fontosságúak. 
Így 2015-től a földművelé-

si tárca döntése alapján az
alábbi termeléshez kötött
jogcímek indulnak: 

• anyatehén, hízott bika,
tej, juh, rizs, cukorrépa, zöld-
ségnövények, ipari zöldsé-
gek, gyümölcsültetvények és
bogyósok 

A hazánkba érkező euró-
pai uniós közvetlen terme-
lői támogatások 13 százalé-
kát, vagyis – 300 forintos
euró árfolyamon számolva –
évi 52,4 milliárd forintot
kapnak majd ezek a szekto-
rok termeléshez kötött jog-
címeken. 

Emellett további évi 8,1
milliárd forintot termelés-
hez kötött támogatást kap-
nak a 

• szemes és szálas fehérje-
növények. 

Ez igen jelentős többletet
jelent a korábbi 3,5 százalé-
kos termeléshez kötési lehe-
tőséghez képest. A 15 száza-

lékos pénzügyi keret össze-
sen évente mintegy 60,5 mil-
liárd forintot tesz ki. 

A keretösszeg nagymérté-
kű növekedése lehetővé tet-
te, hogy a korábban fajlago-
san alacsonyabb összegű
támogatásban részesülő ága-
zatok esetében az eddigi for-
rások jelentős mértékben
bővüljenek. Ennek során
2015-töl évente a tej ágazat
az eddigi 13,35 milliárd fo -
rintnál 54 százalékkal több,
20,7 milliárd forint, a rizs
ágazat pedig az eddigi 390
millió forintnál szintén 54
százalékkal több, azaz 600
millió forint, termeléshez
kötött támogatást kap. A juh-
ágazat eddigi 3 milliárd fo -
rintos uniós támogatása
több mint duplájára, 6,6 mil-
liárd forintra nő. Az anyate-
hén-tartás támogatási kerete
690 millió forinttal nő, így
eléri a 10,5 milliárd forintot. 

A zöldség-gyümölcs ága-
zat jelenlegi, különböző jog-
címeken folyósított 4,3 mil-
liárd forintos európai uniós
támogatási forrása 2,4-szere-
sére, 10,4 milliárd forintra
nő. 

Ezek az adatok még mó -
dosulhatnak az ágazattal
kapcsolatos eu-s jogalkotási
folyamat során. A különbö-
ző jogcímekre való pályá-
zásnak számos feltétele
van, ezeket érdemes az
agrárkamara honlapján
megismerni, www.nak.hu

Köszönet az információ-
kért Kovács László falugaz-
dásznak.

Mezőgazdasági támogatások 
a jövő esztendőben

A képen Kovács László falugazdász a mezőgazdasági
támogatásokat részletezi a gazdáknak

Új kisebbségi önkormányzati vezető
Vámospércsen

Egy fiatalasszony, Kál -
lai Gergőné nyerte el a
helyi roma közösség bi -
zalmát a következő évek-
re, ő helyi kisebbségi ön -
kormányzat elnöke mos-
tantól. Szintén bizalmat
kapott Bódiné Drigán Ju -
lianna és Geréné Farkas
Anikó is. Julianna, mint
alelnök, Anikó pedig
mint hitelesítő segíti
majd az elnök munkáját.

Kérdésünkre válaszolva
Kállainé elmondta, hogy
nagy reményekkel vágnak
neki a munkának és nagyon
hálásak a szavazók bizalmá-
ért. Arról is beszélt, hogy
eddig férfiak vitték váro-
sunkban a romák ügyeit és
véleménye szerint nem sok
eredményt értek el, ráadásul
egyre kevésbé volt fontos
számukra a közösség képvi-
selete. Éppen ezért egészen

más koncepcióval készülnek
az új képviselők, és meg
akarják mutatni, hogy a nők
többet és hatékonyabban
tudnak tenni a hátrányos
helyzetű közösség tagjaiért.
Mindhárman családosak és
koruknál fogva a fiatalabbak
és az idősebbek problémáit
is megértik, átérzik és így
könnyebben tudnak segíte-
ni és könnyebben tudják
bevonni az együttműködés-
be az embereket. Ezek közül
is a legfontosabb, hogy le -
gyen munka és megélhetés.
Mint elmondta, tudja, hogy
manapság ez csak úgy saját
erőből nemigen megy, ezért
törekszik arra, hogy minél
szélesebb összefogást tud-
jon kialakítani ennek érde-
kében. Igyekszik minden
fontos ügyben kikérni Mé -
nes Andrea polgármester
véleményét és számít a kép-
viselő-testület segítségére is,

de ugyanúgy épít más intéz-
mények, hivatalok és vállal-
kozások megértésére és
együttműködésére is. Ezek
egy részét részben már felke-
reste, a többieket ez után
igyekszik majd bevonni a
közös munkába. Tapaszta -
latai szerint eddig nagyon
szívélyesen fogadták és
örömmel vették a megkere-
sést, vagyis ígéretet tettek a
közös cselekvésre. Mivel az
önkormányzat a városban a
legnagyobb foglalkoztató,
ezért a városvezetésnek
kulcsszerepe van a romák-
kal kapcsolatos ügyek meg-
oldásában. Kállainé Noémi
bizalommal van irántuk és
úgy érzi, őt is elfogadták és
segíteni fogják a közösség
érdekében tett erőfeszíté -
seit. A megélhetés mellett

kiemelt jelentősége van sze-
rinte a gyermekfelzárkózta-
tásnak is, hiszen néhány év,
évtized múlva ők alkotják
majd a roma közösség gerin-
cét, ezért képessé kell vál-
niuk arra, hogy hasznos tag-
jai legyenek a város közössé-
gének. Ehhez pedig nélkü-
lözhetetlen identitásuk meg-
 erősítése a kultúraápoláson
keresztül. Természetesen –
az időszerűségnek megfele-
lően – Mikulás ünnepséget
szerveztek a gyerekeknek,
méghozzá a városi önkor-
mányzat anyagi támogatásá-
val. A Mikulás rendezvényen
110 gyereknek tudtak aján-
dékcsomagot adni és gyűj-
tést indítottak annak érdeké-
ben, hogy karácsonyra segít-
séget tudjanak nyújtani a
rászoruló roma emberek-
nek. Nagy dolog ez, mondta,
hiszen a kisebbségi önkor-
mányzatot hiánnyal vették
át, és a városi segítségből azt
is ki tudják fizetni és marad
még annyi, hogy el tudjanak
indítani apró, de fontos kez-
deményezéseket a cigány
emberek érdekében. 

A sikeres működés persze
rajtuk, romákon is múlik,
emelte ki Kállainé, ezt pedig
igyekeznek majd tudatosíta-
ni közösségük tagjaiban is.
Úgy véli, ha jól közvetít a
kisebbség és a többi városla-
kó, valamint az intézmények
között, akkor szép eredmé-
nyeket tudnak elérni, sokat
tudnak segíteni az ember-
eken. Neki pedig ez a leg-
főbb célja, ezért vállalta ezt a
kihívást.

Endrédi Csaba 

Kállai Gergőné 
a Vámospércsi 

Roma Kisebbségi
Önkormányzat elnöke

Tisztelt Lakosság!

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Bal -
mazújvárosi Járási Hivatal Járási Népegész -
ségügyi Intézetének tájékoztatása szerint Bor -
sod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok
me gyében jelenleg is vannak hepatitis „A” meg-
betegedések száma valamelyest emelkedett az
elmúlt időszakban az Észak-kelet Magyarországi
Régióban. 

Hajdú-Bihar megyében 14 megbetegedés fordult
elő, Vámospércsen ebből 5 felnőtt volt érintett. A fel-
nőttek a megfelelő orvosi ellátásnak köszönhetően
meggyógyultak, családjuk megelőző védőoltásban
részesült. Összesen 16 fő kapott védőoltást. Újabb
megbetegedések nem fordultak elő, járványról pedig
egyáltalán nincs szó.  

A háziorvosok és az ANTSZ kiemelt figyelmet fordít
a betegség megelőzésére. 

A betegség érintkezéssel terjed, a betegek gyomor-
bélrendszeréből széklettel kijutó vírusok sokáig élet-
képesek maradnak a környezetben és szennyezett élel-
miszerekkel, gyümölccsel, zöldséggel, érintkezéssel
stb. betegíthetnek meg.

A betegség ellen térítésért kérhető védőoltás is. 
A megelőzés legfontosabb szabálya a higiéniai köve-

telmények fokozott betartása: 
– kézmosás,
– kéztörlők, törölközők gyakori cseréje,
– WC-k, mellékhelyiségek gyakori tisztítása, fertőt-

lenítése,
– gyümölcsök, zöldségek alapos mosása.
Minden olyan óvintézkedést javasolunk, amit az

egyéb betegségek: influenza, hányás-hasmenés esetén
meg kell tenni! A legfontosabb azonban, hogy környe-
zetünkben betartsuk az egyébként is fontos, alapvető
higiéniai szabályokat. A higiénia kulcsfontosságú a
rühesség esetében is, amelynek esetszáma szintén las-
sú emelkedést mutatott a közelmúltban. Az egészség-
ügyi és tisztasági előírások betartása lakókörnyeze-
tünk mellett leginkább azokon a helyeken fontos, ahol
egyszerre sokan tartózkodnak huzamosabb ideig.
E két betegség vonatkozásában is fontos tehát az egyé-
ni felelősségünk, ezért is érdemes a rendelőintézetek-
ben kifüggesztett tájékoztatókat elolvasni.

A közlemény az Egészségügyi Humánszolgáltató
Kft. közreműködésével készült

A kisebbségi önkormányzat Mikulás rendezvénye
a Városháza és Ménes Andrea polgármester

támogatásával valósult meg

Vámospércsi siker a 
X. Vass Lajos népzenei verseny

döntőjében
A Vass Lajos Népzenei

Szövetség immár X. alka-
lommal rendezte meg a
Vass Lajos Népzenei ver-
senyt, ám a háromfordu-
lós, felmenő rendszerű
verseny döntőjébe első
alkalommal jutott be a
Vámospércsi Népdalkör.

A verseny helyszíne Buda -
pesten a Csepeli Munkás -
otthonban volt, ahol 55 fel-
nőtt csoport és 39 ifjúsági
csoport mérte össze tudását,
mintegy 1500 résztvevővel.

A zsűri elnöke dr. Ger -
zanics Magdolna népzene-
kutató, a Vass Lajos Nép -
zenei Szövetség szakmai el -
nöke volt. A zsűri tagja volt
még Juhász Erika a Nyír -
egyházi Tanárképző Főisko -
la népi-ének tanára és Balogh
Sándor az Óbudai Népzene -
iskola népzene tanára is.
A versenyre azokat a Kárpát-
medencében élő dalkörö-
ket, zenei csoportokat, szóló
énekeseket, hangszeres szó-
listákat hívták meg, akik az
első két forduló szűrőjén túl-

jutva, a középdöntőből ki-
emelt aranyminősítéssel be -
kerültek a döntőbe. A ver-
seny és a szövetség célja és
szellemisége nemes és fon-
tos célt szolgál. A népzene,
néphagyomány a nemzeti
kultúra szerves részeként
fontos szerepet tölt be.
Szellemi örökségként össze-
kapcsolja a magyar nemzet
határon innen és határon túl
élő részét egyaránt. Azzal,
hogy egy-egy csoport helyi
közösségként ápolja a hagyo-
mányokat, gazdagítja saját
településének kulturális éle-
tét, de ezen túlmenően raj-
tuk keresztül egész népünk
gazdagodik. Értéket terem-
tenek sajátos módon, azzal,
hogy megőrzik és továbbad-
ják a régmúlt örökségét,
mely identitásunk, vagyis
önazonosság tudatunk ré -
sze. A Vámospércsi népdal-
kör bihari dalcsokorral ki-
emelt nívódíjat nyert Szabó
Mihályné szakmai vezetésé-
vel. Gratulálunk a csoport-
nak!

Diósné Kozma Erzsébet



Tanította a város apraját, nagyját!
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A nyáron, a Vámospércsi
Hajdú Napok rendezvény-
sorozat keretén belül a
„Vámospércs Oktatásügyé -
ért Kitüntető Díjat” Kiss
Lajosné nyugalmazott pe -
dagógus kapta. Volt tanít-
ványai tisztelettel és szere-
tettel emlékeznek rá, mint
kiváló pedagógusra, és em -
berséges tanárra. Vilma
néni kitüntetésekor a kö -
szöntőt Tóth Lajos a Kle -
belsberg Intézmény fenn -
tartó Központ Tankerületi
Igazgatója mondta. A ki -
tüntetettekről szóló soro-
zatunkban most őt mutat-
juk be. 

Kiss Lajosné, Vilma néni
1929. december 29-én szüle-
tett Debrecenben. Gyerek ko -
rát Vámospércsen nagyszülei-
nél töltötte, mivel az édesapja
fiatalon meghalt, édesanyja
pedig újra házasságot kötött,
és egy vámospércsi tanyán gaz-
dálkodtak ahová őt nem vittek
magukkal mivel többek kö -
zött iskolába is könnyebb volt
így járni. A nyarat viszont a
tanyán töltötte, ahol sok ked-
ves élményben volt része. Az
általános iskola első négy osz-
tályát Vámospércsen végezte
el, aztán négy évig a Deb -
receni Református Kollégium
Dóczy Gimnáziumában ta -
nult. Bár már ekkor is dédel-
getett álma volt, hogy tanító-
nő legyen, a nyolc általános
után egy kereskedelmi közép-
iskolát kezdett el, mivel az
anyagiak miatt fontos volt,
hogy mielőbb munkába tud-
jon állni, de sajnos azt sem
tudta befejezni az anyagi ne -

hézségek miatt. Így akkoriban
nem válhatott valóra gyer-
mekkori álma. A II. világhábo-
rú után továbbra is nagyszü -
leivel volt, a házuk az akkori
Nagy utca 483. szám alatt volt.
A nagypapa és a nagymama
addigra idős koruk miatt már
nem gazdálkodtak Vilma néni
a ház körüli munkákban vett
részt, állatokat tartottak, nö -
vényt termesztettek.1950-ben
ment férjhez Kiss Lajoshoz és
egy évre rá fiúgyermekük szü-
letett. A gyerekkori álom lehe-
tősége, hogy tanítónő legyen
csak az 56-os forradalom után
válhatott valóra, előtte azon-
ban még meg kellett szereznie
az érettségit. Majd ezután fel-
vételt nyert az Egri Tanár -
képző Főiskolára, ahol jeles
eredménnyel diplomát szere-
zett magyar-történelem sza-
kon. Emlékezete szerint 1963
kö  rül kezdett tanítani a Vá -
mospércsi Általános Iskolá -
ban. Tanítani nagyon szeretett
és az iskolai munka mellett

más tevékenységekben is részt
vett. Volt csapatvezető és ta -
nácstag is. Mindemellett mi -
vel nagyszülei már elég idősek
voltak őket is el kellet látnia, és
a háztáji gazdálkodásból sem
vonhatta ki magát. Kérdé -
sünkre, hogy vajon igaz e az,
amit sokan mondanak, hogy
évről évre egyre neveletle-
nebb és tehetségtelenebb ge -
neráció nő fel így válaszolt:
„Az én véleményem szerint az
én tanári éveim alatt is sok
ügyes rátermett szorgalmas
gyereket ismerhettem meg és
taníthattam, és manapság is
amennyire nekem erre rálátá-
som van igen sok tehetséges
és magas fokú tudással rendel-
kező fiatal kerül ki az iskolai
padokból.” Vagyis Vilma néni
szerint mindig voltak okos,
jóravaló és tiszteletlen, csibész
gyerekek is, általánosítani
nem szabad. Férje halála után
nem sokkal nyugdíjba ment,
majd még két évre visszahív-
ták, mint nyugdíjast tanítani.

1975-ben a fia házasságot kö -
tött és feleségével két évig ők
is Vámospércsen éltek és taní-
tottak az általános iskolában.
1977-ben elköltöztek Nyír -
acsád ra ahol jelenleg is élnek
már ők is nyugdíjasként.1987-
ben Debrecenben vásároltak
lakást Vilma néniék, ahová
elsőszülött unokája is ment
vele, hogy ott járhasson iskolá-
ba és sportolhasson. Miután
beköltöztek Debrecenbe, a to -
vábbiakban a városban élő
volt vámospércsiekkel tartot-
ta csak a kapcsolatot. Ugyan -
akkor a család már jó ideje
kitölti a mindennapjait és
nagyon büszke rájuk. A fia
tanári diplomája mellet festő-
művész is lett, az idősebbik
unokája Gergely színművész,
a kisebbik pedig a British
Telekom-nál dolgozik. Négy
gyönyörű dédunokája is van,
egy fiú és három lány.A kapott
városi kitüntetés igazi megle-
petésként érte és nagyon örült,
annak is, hogy rég nem látott
ismerősökkel találkozhatott
az ünnepségen.Vilma néni
decemberben már a 85. évét
tölti be és jelenleg Nyíracsá -
don él a fiáéknál. A napjai
csendesen telnek, néha meg-
látogatják a rokonok, akikkel
jólesik elbeszélgetnie.Szinte
reggeltől estig csak olvas, hála
Istennek a szemei még egé-
szen tűrhetően bírják, estén-
ként pedig rádiót hallgat vagy
televíziót néz és olykor neve-
zetes napokon találkozik az
unokákkal, dédunokákkal is.
Vámospércsnek köszöni, hogy
nem felejtették el és hálás szív-
vel emlékezik egykori diákjaira. 

Endrédi Csaba

Kiss Lajosné Vilma néninek Ménes Andrea polgármester
átadja a kitüntetést

Hagyományosan több osztályunk is tartott Halloween
bulit november hónapban. Az alábbiakban a 4.b-sek beszá-
molóját olvashatjuk:

A Halottak Napja tiszteletadása után a 4.b osztályosok
„Halloween partyt” szerveztek. A denevérekkel, szellemek-
kel, boszorkákkal, pókokkal, töklámpásokkal feldíszített
teremben tálalásra került az anyukák által készített „rémisztő
finomságok” sokasága. Az ötletes jelmezekbe öltözött csa-
patok a vetélkedő során kiváló hangulattal idézték meg a
félelem, borzongás, tréfálkozás éjszakáját. A „Monster Mash”
buli  feledhetetlenné tette a délutáni szórakozást.

Molnár Edit, tanítónő
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Iskolánk csapata ismét szépen szerepelt a Ligetalja Vándor
Kupa atlétikai versenyen. Az őszi fordulók után csapatunk az
első helyen áll. Tavasszal folytatódik a versenysorozat.

Felkészítők: testnevelő tanárok és az alsós testnevelést
tanítók.

Taroltak a vámospércsi 
karatésok

A Kyo Hungaria SE
Vámospércsi Csoportja
igen szép eredményekkel
büszkélkedhet. Az alábbi-
akban összefoglaljuk a
szeptember óta lezajlott
és városunk számára fon-
tos versenyeket és ered-
ményeket. 

Zudor Róbert eredmé-
nyei: 2014. 09. 13. Balmaz
kupa II. hely 

10. 25. Utánpótlás Magyar
Bajnokság II. hely. 

11. 08. Himonoto Nemzet -
közi Kupa II. hely (Vác). 

Borsó Zsolt eredményei:
2014. 09. 13. Balmaz kupa I. 

11. 22. Utánpótlás Magyar
Bajnokság (Gyöngyös) II. 

Vágner Károly eredmé-
nyei: 2014. 09. 13. Balmaz
Kupa I. hely 

11. 08. Himonoto Nemzet -
közi Kupa (Vác) III. hely.

Mézes Márk eredménye:

2014. 09. 13. Balmaz Kupa
III. hely. 

Tömöri Márk eredménye:
2014. 09. 13. Balmaz Kupa
I. hely. 

Sándor János eredménye:
2014. 09. 13. Balmaz Kupa
I. hely. 

Mandics István eredmé-
nye: 2014. 09. 13. Balmaz
Kupa I. hely. 

Gyetkó Petra eredménye:
2014. 11. 22. Utánpótlás
Magyar Bajnokság V. hely
(első versenye volt). 

Az alábbi fotón a követke-
ző versenyzők láthatók, bal-
ról: Vágner Károly 7 kyu,
Sándor János 6 kyu, Mézes
Márk 6 kyu, Kovács Mihály
2 Dan edző, Zudor Róbert 6
kyu, Tömöri Márk 8 kyu,
Borsó Zsolt 6 kyu.

Gratulálunk a hosszú ide-
je tartó színvonalas verseny-
zéshez! 
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szokások, tudnivalók

A karácsonyi ünnepkör az adventtal kezdődik, melynek
első napja az András-naphoz (nov. 30.) legközelebb eső
vasárnap. Ettől kezdve tilos volt minden hangos zenés szóra-
kozás. Karácsony estéjén a fenyőfákon kigyúlnak a gyertyák.
Örvendező gyerekek, boldog felnőttek állják körül, az
emberek szíve megtelik szeretettel. December 6-a Miklós
napja. A Miklós napi ajándékozás hazánk nagy részében
újabb keletű, csupán Nyugat-Magyarországon terjedt el
korábban osztrák hatásra. A Luca-nap (dec. 13.) a Gergely-
féle naptárreform előtt az év legrövidebb napja volt, erre a
napra esett a napforduló. Maga a Lucia (Luca) név is a latin
fény szóval (lux) áll kapcsolatban. Lányoknak, asszonyoknak
tilos volt ilyenkor dolgozniuk, mert akik dolgoztak, Luca
megbüntette. A karácsony az egész világon az öröm, a szere-
tet, a béke, a gyermekkor, a család, az otthon ünnepe. De mit
is ünnepelünk karácsonykor, és hogyan változott ez az
ünnep az elmúlt évezredek során? Karácsony napján már az
ókorban is ünnepeltek az emberek. Ez a nap a téli napfor-
duló időpontja. A karácsony szó azt jelenti: átlépő, forduló.
Ekkor ünnepelték a Nap születésnapját. Az ókori ember a
Napot istenként tisztelte. A IV. századtól Jézus születésnapját
ünnepelik karácsonykor a keresztények. Ez a kereszténység
legnagyobb ünnepe. A XVII. századtól lett a család ünnepe.
A magyar népnyelv december huszonötödikét nagykará-
csonynak, január elsejét kiskarácsonynak nevezi. A kará-
csonyfa-állítás szokása hazánkban csak egy évszázada tart.
Ezt megelőzően életfát, termőágat állítottak, ami az évről-
évre megújuló természet jelképe volt. Bizonyosan gyakorla-
ti okai vannak, hogy éppen a fenyő, mint karácsonyfa terjedt
el, de a népmondákban ezt csodálatos eseményeknek tulaj-
donították. Az egyik monda szerint, mikor Jézus a Földön
járt, a gonosz emberek miatt bujdosnia kellett. Egyszer üldö-
zői elől egy sűrű lombú fa alá menekült, de a fa rászólt: menj
innen, mert ha itt találnak, engem is elpusztítanak! Így uta-
sította el a többi fa is. Végül a fenyőfához ért. Ennek alig volt
lombja, de az ágak elrejtették a menekülőt. Jézus így szólt a
fenyőfához: soha ne hullasd le a leveledet! Akkor is virulj és
zöldülj, amikor a többiek levéltelenül sorvadoznak! Te légy
a legdélcegebb, a legszívósabb minden társad között, s élj
meg mindenütt! Légy az emberek öröme, és emlékezetemre
rajtad gyújtsanak karácsonyi gyertyát! A díszítés is nagy vál-
tozásokon ment át az évszázadok során. Régebben már kará-
csony előtti hetekben hozzáláttak az asszonyok a mézeska-
lácsfigurák sütéséhez. Ősztől gyűjtötték a szép piros almá-
kat, arany és ezüstpapírokba csomagolták a diókat, színes
papírfüzéreket készítettek, házilag főzték a szaloncukrot,
maguk öntötték a gyertyákat. December 26-27-én köszöntik
az Istvánokat és Jánosokat. Tekintettel arra, hogy e két férfi-
név igen népszerű hazánkban, az István- és János-napi
köszöntés a karácsonyi ünnepi ciklus fontos része: baráti
ünneplő alkalom, mikor az ismerősök meglátogatják egy-
mást és a terített asztal mellett elszórakoznak.

December 31. - Január 1.
A január 1-jei évkezdet a Gergely-féle naptárreform

(1582.) óta vált általánossá, véglegessé 1691-ben. IX. Ince
pápa tette meg e napot a polgári év kezdetévé. A régi időszá-
mítás szerint december 25-e volt az új év első napja. Az óévet
hatalmas lárma, zaj, kolompálás közepette búcsúztatták el.
Ami az év első napján történik a néphit szerint később az év
során újra megismétlődik. Ezért az emberek, hogy az egész
évi jó szerencsét biztosítsák, igyekeznek csupa kellemes dol-
got cselekedni: vidáman, rakott asztal mellett, baráti társa-
ságban lépnek az új évbe, minden jót kívánnak egymásnak.
Újév napján disznót kell enni, mert az a házba túrja a sze-
rencsét, tilos viszont tyúkot enni, mert az a szerencsét kika-
parja. Január 6. Vízkereszt: a karácsonyi ünnepkör záró nap-
ja. Ekkor kell leszedni a karácsonyfát.

Forrás: internet


