
Boldog Új Évet Vámospércs!
Minden alkalommal, amikor az

újesztendő küszöbén állunk, mind-
annyian önkéntelenül mérlegelni
kezdjük, vajon mire számíthatunk az
idén. Jobb lesz-e az életünk mint
tavaly, vagy inkább arra kell számíta-
nunk, hogy rosszabbra fordul a sor-
sunk. Azt hiszem, érdemes ilyenkor
számításba venni, hogy az elmúlt
évek tapasztalatai alapján merre felé
is tart az életünk. Jó irányba áll e a
vitorlánk vagy inkább ellenszélben
próbálunk előre jutni. Én is átgondol-
tam mindezt és úgy látom, van okunk
a bizakodásra, és ebből a tényből erőt, hitet meríthetünk. 

Nem is olyan régen volt, amikor csillagászati méretű fűtés, vil-
lany és vízszámlákat kellett fizetnünk, és a 2008-ban elindult gaz-
dasági válságnak nemhogy a végét nem láttuk, de még egy pis-
lákoló fénycsóvát sem tudtunk felfedezni az alagút végén. A fize-
tésünk sokkal magasabb jövedelemadó alá esett és a maradékból
egyre kevesebb dologra futotta a magas infláció miatt. A vállal-
kozók nyereségadójának mértéke szintén az egekben volt.
Ráadásul úgy érezhettük, hogy dióhéjként vetődünk ide-oda a
világ viharos óceánján, hajónkat pedig senki sem kormányozza.

2010-ben – úgy érzem – fontos fordulat történt. Olyan kor-
mány került a választók bizalmából hivatalba, amely végre az
emberek szemével kezdte nézni a körülöttünk lévő világot.
Olyan, amely a nehéz gazdasági helyzetben is képes volt a válasz-
tók számára kedvező döntések sorozatát meghozni és azokat
megvalósítani. Olyan dolgok történtek, amelyek valóban mind-
annyiunk életét jobbá tették. Az ország gazdasági mutatói is egy-
re jobbak lettek, és ez fontos, akkor is, ha az elmaradottabb régi-
ók kisebb települései még nem érezhetik ennek áldásos hatását.
Ez azonban – ha folytatódik ez a tendencia – csak idő kérdése.

Sokszor elmondtuk, Önök is tapasztalhatják, hogy Vámos -
pércs számos komoly fejlesztést és beruházást tudott elindítani.
Ezek egy része már megvalósult és szolgálja az itt élőket napról
napra, egy részüket pedig az idén fogjuk befejezni. Nem az a
célom, hogy most újra, tételesen felsoroljam ezeket. Különösen
azért nem, mert tudom, hogy sok még a tennivalónk azért, hogy
a városlakók jobban és nagyobb biztonságban éljenek. De azt
mindenképpen fontos megállapítani, hogy nálunk is elindult
egy nagyobb léptékű fejlődési folyamat, amelynek továbbvitele
érdekében nagyon nagy energiákat mozgatunk meg munkatár-
saimmal. Az idén sem fogjuk hagyni, hogy a kínálkozó lehetősé-
get elszalasszuk, mindent megteszünk azért, hogy egyre több
fejlesztési és működési forrást tudjunk a városba hozni. Arra
törekszünk, hogy segíteni tudjuk a munkahelyteremtést és a vál-
lalkozóbarát környezetet a városban. A rászorulókat, a munka-
erőpiacról kiszorultakat pedig minden lehetséges eszközzel
igyekszünk támogatni, hogy addig is el tudják tartani családju-
kat, amíg ismét munkát nem találnak.

A világban zajló események gyakran kiszámíthatatlanok,
ezért is fontos, hogy a települési és lakóközösségek tagjai szá-
míthassanak egymásra. Most talán még fontosabb, hogy meg-
becsüljük egymást és egymás munkáját, hogy vámospércsinek
lenni azt is jelentse, hogy egy védelmező és szerető közösség
tagjai vagyunk. Ennek szellemében fogok az önkormányzat és a
képviselő-testület tagjaival együtt dolgozni Önökért, Vámos-
pércsért. Ezekkel a gondolatokkal kívánok Önöknek békés, és
eredményes újévet 2015-re!

Ménes Andrea, polgármester 

Karácsony előtti ünnepélyes fogadáson látta vendégül Ménes
Andrea polgármester azokat a diákokat és nevelőiket, akik
elmúlt évi teljesítményükkel öregbítették Vámospércs jó hírét és
akik saját tevékenységük kimagasló művelésében jelentős ered-
ményeket értek el. A Városháza Dísztermében megrendezett
esemény már  régóta szép és nemes hagyomány, amellyel Ménes
Andrea és Vámospércs vezetői elismerik a jövő generációjának
teljesítményét. Ezzel a köszönettel és tiszteletadással arra igye-
keznek ösztönözni a fiatalokat, hogy a jövőben is igyekezzenek
mindent megtenni annak érdekében, hogy tehetségük és felké-
szültségük hozzájáruljon városunk közösségének fejlődéséhez.

Hatékonyabb szociális rendszer 
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2015. január 

Ingyenes újság

Ebben az évben gyökere-
sen átalakul a szociális ellá-
tások rendszere. Ezzel kap-
csolatban olyan rémhíreket
igyekezett terjeszteni, mi -
szerint korábban megszo-
kott és fontos ellátások meg-
szűnnek, vagy csökken az
összegük. Mindez azonban
egyáltalán nem valós infor-
máció. Valójában a változta-
tásokkal a kormány célja az,
hogy a rászorulók átlátha-
tóbb és igazságosabb kere-
tek között juthassanak hoz-
zá az őket megillető támoga-
tási formákhoz. Ez azért na -
gyon fontos, mert az ország-
ban az önkormányzatok jel-
zései szerint sok volt a visz-
szaélés, becslések szerint
pedig a támogatások mind-
össze 60 százaléka jutott el a
legrászorultabbakhoz. Vagy -
is a változtatások épp azt cé -
lozzák, hogy a legszegényeb-
bek jussanak hozzá a létfon-
tosságú támogatáshoz. Mi -
vel városunkban sok em -
bert és családot érintenek
ezek az ellátások, ezért a vál-
toztatásokról a minisztéri-
um tájékoztatása alapján a
szokásosnál részletesebben
és nagyobb terjedelemben
számolunk be.

Változások 2015. január
1-jétől:

1. Ápolási díj. A módosítás
értelmében az ápolási díj havi
összege az ápolási díj bruttó
összegének és a jogosult részére
folyósított más rendszeres pénz-
ellátás havi bruttó összegének a
különbözete. Az új rendelkezé-
seket az ápolási díj megállapítá-
sa iránt 2015. január 1-jét meg-
előzően benyújtott, de 2014.
december 31-éig el nem bírált
kérelem alapján indult ügyek-
ben is alkalmazni kell. A 2015.
január 1-jét megelőzően megál-
lapított ellátás esetében az ápo-
lási díj 2015. december 31-ét
követő első felülvizsgálatakor
kell alkalmazni.

2. Közgyógyellátás. Ha a
közgyógyellátásra jogosult szá-
mára 1000 Ft-ot el nem érő
gyógyszerköltsége okán egyé-
ni gyógyszerkeret nem került
megállapításra, azonban az
időközben bekövetkezett vál-
tozások miatt gyógyszerköltsé-
ge már eléri az 1000 Ft-ot, felül-
vizsgálatára van lehetőség,
mivel a felülvizsgálathoz szük-
séges 1000 Ft-os gyógyszer-
költség-változást nem az erede-
ti, tényleges gyógyszerköltsé-
géhez, hanem a 0 Ft-os összegű
gyógyszerkerethez viszonyítva
kell vizsgálni.

Az ellátórendszer 2015. 
március 1-jei átalakításához

kapcsolódó változások

A segélyezési rendszer
2015. március 1-jei átalakítá-
sával összefüggésben az
állam és az önkormányzatok
közötti feladat-megosztás a
szociális ellátások biztosítá-
sa területén átalakul: a jelen-
leg jegyzői hatáskörben lévő
aktív korúak ellátásának
megállapítása a járási hiva-
tal hatáskörébe kerül. Az
aktív korúak ellátása keretében
kétféle ellátástípus állapítható
meg: a foglalkoztatást helyettesí-
tő támogatás és az egészségkáro-
sodási és gyermekfelügyeleti
támogatás (új ellátás a korábban
rendszeres szociális segélyre

jogosultak egy részre erre válik
jogosulttá). Továbbra is a járá-
si hivatalok hatáskörébe tar-
toznak az alábbi ügykörök:
alanyi ápolási díj (az alapössze-
gű, a fokozott ápolási szükség-
letre tekintettel megállapított
emelt összegű, valamint a kie-
melt ápolási díj), időskorúak
járadéka, alanyi és normatív jog-
címen megállapított közgyógy-
ellátás, egészségügyi szolgálta-
tásra való jogosultság. A felso-
rolt, állami felelősségi körben
nyújtott, és 100%-ban központi
költségvetési forrásból kifizetett
szociális ellátásokon túl más
ellátások nyújtásáról, jogosultsá-
gi feltételeiről az önkormányza-
tok döntenek az úgynevezett
települési támogatás kereté-
ben. A módosítás a Szociális
Törvény (Szt.) által jelenleg sza-
bályozott ellátások közül az aláb-
biakat érinti, ezekre vonatkozó-
an az Szt. 2015. március 1-jétől
nem tartalmaz szabályozást: la -
kásfenntartási támogatás, adós-
 ságkezelési szolgáltatás, méltá-
nyossági ápolási díj,méltányos-
sági közgyógyellátás. A fentie-
ken túl az önkormányzati segély
is átalakul: a rendkívüli élethely-
zetre tekintettel is a települési
támogatás keretében nyújtható
majd támogatás.

Az egyes ellátásokat érintő
változások:

1. Aktív korúak ellátása.
1.1. A foglalkoztatást helyette-

sítő támogatás szabályaiban – az
ellátással kapcsolatos hatáskör-
változáson túl – nem várható
változás.

1.2. Rendszeres szociális
segély: a rendszeres szociális
segély 2015. március 1-jétől
ebben a formában nem része a
szociális ellátórendszernek, a
jogosulti kör – az átalakítást
követően – más ellátásokra
válhat jogosulttá. Azon sze-
mélyek aktív korúak ellátására
való jogosultságát, akik részére
2015. március 1-jét megelőzően
rendszeres szociális segélyre
való jogosultság került megálla-
pításra a jegyzőnek 2015. janu-
ár 1. és 2015. február 28. között,
az Szt. 2015. március 1-jén hatá-
lyos rendelkezései alapján felül
kell vizsgálni. A felülvizsgálat
eredményeként 2015. március
1-jétől a korábban rendszeres
szociális segélyre jogosult sze-
mélyek ellátásra való jogosultsá-
ga a következők szerint alakul:

– amennyiben a felülvizs-
gálat során a foglalkoztatást
helyettesítő támogatásra jo -
gosultak számára előírt
együttműködést nyilatko-
zatban vállalják, foglalkozta-
tást helyettesítő támogatás-
ra lesznek jogosultak:

– a nyugdíjkorhatárt 5 éven
belül betöltők, és az Szt. 2015.
február 28-án hatályos 37. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti sze-
mélyek (önkormányzat rendele-
tében foglalt feltételek szerinti
jogosultak).

– az újonnan bevezetendő
egészségkárosodási és gyer-
mekfelügyeleti támogatásra
lesznek jogosultak:

– az Szt. 2015. február 28-i sza-
bályai szerint egészségkároso-
dottak és a 14 év alatti gyermek-
ük felügyeletét másképp biztosí-
tani nem tudók.

Az új ellátásra való jogosultsá-
got 2015. március 1-jei kezdő-
nappal kell megállapítani.

2015. február 28-ával meg

kell szüntetni azon, az Szt. 2015.
február 28-án hatályos 37. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti, illet-
ve a nyugdíjkorhatárt 5 éven
belül betöltő személy aktív ko -
rúak ellátására való jogosultsá-
gát, aki a foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatásra jogosult sze-
mélyek részére előírt együttmű-
ködési kötelezettség teljesítését
nem vállalja.

Az egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás-
ra való jogosultság, illetve az ellá-
tás összegének megállapítása
során figyelemmel kell lenni
arra, hogy az ellátás havi össze-
gének számítása a rendszeres
szociális segélynél alkalmazott
szabályhoz képest annyiban
eltér, hogy az ellátás az öregségi
nyugdíjminimum 90%-a he -
lyett 92%-áig egészíti ki a csa-
ládi jövedelmet.

1.3. Az aktív korúak ellátá-
sával kapcsolatos hatáskör-
változás, az iratok, nyilván-
tartások átadás-átvételének
szabályai: 2015. március 1-jétől
az aktív korúak ellátása a járá-
si hivatal hatáskörébe kerül. A
2015. március 1-jén a jegyzőnél
aktív korúak ellátásával össze-
függésben folyamatban lévő,
valamint a 2015. február 28-áig
meg nem szűnt vagy jogerős
határozattal meg nem szüntetett
aktív korúak ellátásával össze-
függő ügyekben a járási hivatal
jár el. Ezen ügyek iratait a jegyző
darabszintű iratjegyzékkel ellá-
tott átadás-átvételi jegyzőkönyv-
vel adja át 2015. már-cius 6-áig az
illetékes járási hivatal számára.
Az átvételről a járási hivatal 60
napon belül értesíti az ügyfelet.

1.4. Az aktív korúak ellátá-
sának folyósításával kapcso-
latos rendelkezések: az előké-
szítés alatt álló Kormányren -
delet tervezett rendelkezései
alapján a 2015. február hónapra
járó foglalkoztatást helyettesítő
támogatást és rendszeres szociá-
lis segélyt 2015. március 5-ig
még a települési önkormányza-
toknak kell folyósítani. A 2015.
március hónapra járó – április
5-ig esedékes – támogatási ösz-
 szegek utalásáról már a fővárosi
és megyei kormányhivatalok
gondoskodnak majd, a járási
hivatalok adatszolgáltatása alap-
ján. A március 1-jei hatáskörvál-
tást követően – tehát az adat-
szolgáltatás március 31-i végha-
táridejének időpontjában – az
aktív korúak ellátására való jogo-
sultságok ügyiratai már a járási
hivatalok birtokában lesznek.

2. Lakásfenntartási támo-
gatás és adósságkezelési szol-
gáltatás: az ellátások szabályai
2015. március 1-jétől kikerülnek
az Szt.-ből, ettől az időponttól
kezdődően biztosításuk nem
lesz kötelező, a következő kivé-
telekkel. A 2015. január 1-jén
folyamatban lévő, valamint a
2014. december 31-ét követően
lakásfenntartási támogatás meg-
állapítása iránt benyújtott kére-
lem alapján indult ügyekben a
lakásfenntartási támogatást – az
Szt. 38. § (8) bekezdésben fog-
laltaktól eltérően – egy év
helyett legfeljebb a 2015. febru-
ár 28-áig terjedő időtartamra
lehet megállapítani. A 2015. már-
cius 1-jét megelőző kezdő idő-
ponttal megállapított lakásfenn-
tartási támogatás tekintetében –
a jogosultság határozatban meg-
állapított időtartamára, vagy
annak megszüntetéséig – a
2015. február 28-án hatályos
rendelkezéseket kell alkalmazni.

A 2015. március 1-jét megelőző-
en megállapított adósságkezelé-
si szolgáltatást – annak megálla-
pított időtartamára vagy annak
megszüntetéséig – a 2015. feb-
ruár 28-án hatályos szabályok
szerint kell nyújtani. Az önkor-
mányzatok a továbbiakban a
települési támogatás keretében
biztosíthatnak támogatást a lak-
hatáshoz kapcsolódó rendsze-
res kiadások viseléséhez, illetve
a hátralékot felhalmozó szemé-
lyek számára.

3. Méltányossági köz-
gyógyellátás: az ellátás szabá-
lyai 2015. március 1-jétől kike-
rülnek az Szt.-ből, ettől az idő-
ponttól kezdődően biztosítása
nem lesz kötelező, azzal, hogy a
2015. március 1-jét megelőzően
megállapított méltányossági
közgyógyellátás tekintetében,
valamint a méltányossági köz-
gyógyellátással összefüggésben
2015. február 28-án folyamatban
lévő ügyekben – a jogosultság
határozatban megállapított idő-
tartamára, vagy annak megszün-
tetéséig – a 2015. február 28-án
hatályos rendelkezéseket kell
alkalmazni. Az önkormányzatok
a települési támogatás kereté-
ben biztosíthatnak támogatást a
gyógyszerkiadások viseléséhez.

4. Méltányossági ápolási
díj: az ellátás szabályai 2015.
március 1-jétől kikerülnek az
Szt.-ből. Az ellátás biztosítása az
települési önkormányzatok szá-
mára jelenleg sem kötelező. Az
önkormányzatok a települési
támogatás keretében ellátást
biztosíthatnak a 18. életévét
betöltött tartósan beteg sze-
mély ápolását, gondozását vég-
ző hozzátartozók részére.

5. Települési támogatás: az
önkormányzatok által biztosí-
tott ellátás neve 2015. március
1-jétől egységesen települési
támogatás lesz. E támogatás
keretében az önkormányzatok
az általuk támogatandónak ítélt,
rendeletükben szabályozott élet-
 helyzetekre nyújthatnak támo-
gatást. Az önkormányzat kötele-
zettsége abban áll, hogy a tele-
pülési támogatásról rendeletet
alkosson. Annak eldöntése,
hogy e támogatás keretében
milyen célokra, mely feltételek
teljesülése esetén milyen össze-
gű támogatást nyújt, teljes mér-
tékben az önkormányzat mérle-
gelési jogkörébe tartozik. Az Szt.
által szabott egyetlen kötelezett-
ség az, hogy a képviselő-testület
a létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint az időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal
küzdő személyek részére rendkí-
vüli települési támogatást köte-
les nyújtani. A létfenntartást
veszélyeztető élethelyzet, a lét-
fenntartási gond meghatározá-
sa az önkormányzat jogosultsá-
ga, hasonlóan az ilyen helyze-
tekben nyújtandó támogatás
összegének meghatározásához.
A települési önkormányzat kép-
viselő-testületének a települési
támogatás megállapításának, ki -
fizetésének, folyósításának, vala-
mint felhasználása ellenőrzésé-
nek szabályairól szóló rendele-
tét legkésőbb 2015. február 28-ig
kell megalkotnia. Az új szabá-
lyok szerint a tehetősebb önkor-
mányzatok saját bevételeikből
kötelesek a rájuk vonatkozó ellá-
tásokat finanszírozni, ám a rá -
szoruló önkormányzatok költ-
ségeit központi forrásból fedezi
majd a kormány.

Ménes Andrea, polgármester



Házasságkötés: MEGYESI SÁNDOR és CSILLA
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Falugazdász 2015. évi fogadóórája 
a következők szerint változik: 

Hétfő: 8.00–16.00, szerda: 8.00–16.00, péntek: 8.00–14.00.

Fontos tudnivalók – családi pótlék 2015
A családi pótlék 2015-

ben is az egyik legfonto-
sabb támogatási forma
lesz, ami minden gyer-
mekes család számára az
egyik legfontosabb fix
be vételi forrás.

A családi pótlék támogatá-
si rendszere két szegmens-
ből áll. Az első időszakban a
gyermek iskolaköteles korá-
ig, mint nevelési ellátás mű -
ködik, ezt követően pedig
mint iskoláztatási támoga-
tás. A nevelési ellátásra a vér
szerinti szülő, örökbefoga-
dó szülő, nevelőszülő, gyám
és az a lehetséges jövőbeli
szülő, aki a gyereket örökbe
fogja fogadni. Ezen felül a
támogatást igényelheti a

gyermekotthon vezetője/
szociális intézet vezetője és a
18. életévét betöltő súlyo-
san beteg/fogyatékos sze-
mély. Az iskoláztatási támo-
gatásra ugyanúgy a fentiek
vonatkoznak. Az iskoláztatá-
si támogatás a tankötelezett-
séget követő november 1-jé -
től a tankötelesség teljes idő-
szaka alatt jár. Ezt követően
akkor is jár a családi pótlék
2015-ben, ha a támogatott
közoktatási intézményben
jár továbbra is – folytatja azt.
Az iskoláztatási támogatás
addig a tanévig jár, míg a
gyermek be nem tölti a 20.
életévét.

Igénylése. „Kérelem csa-
ládi pótlék megállapítására”
nyomtatvány kitöltésével kell

kérvényezni a támogatást a
Magyar Államkincstár kor-
mányablakánál. Lakcímkár-
tyát, személyi igazolványt,
TAJ kártyát, gyermek szüle-
tési anyakönyvi kivonatát
kell az igényléshez csatolni.
Bizonyos esetekben házassá-
gi anyakönyvi kivonatra és
egyéb más a törvény által
előírt dokumentumokra is
szükség lehet. A családi pót-
lék 2015-ös összege margi-
nálisan nem változik az
elmúlt évekhez képest. Az
emelés nem haladhatja meg
a mindenkori infláció mér-
tékét, ami a jelenlegi gazda-
sági tö rek véseknek köszön-
hetően igen alacsony. A tava-
lyi évben a családi pótlék
összege egy gyermek esetén

12 200 Ft volt, ami 2015-ben
13 000 Ft-ra nö vekedik.

Összege. A családi pótlék
2015-ös összege egy gyer-
mek esetében 13 000 Ft,
gyermekét egyedülállóan ne -
velő szülő esetében 13 700
Ft, két gyermek nevelése
után 13 300 Ft gyereken-
ként, két gyereket egyedülál-
lóan nevelő szülő esetében
14 800 Ft, három gyermek
után pedig 16 000 Ft a támo-
gatás összege. 3 gyerek utáni
támogatás összege gyerme-
kenként 17 000 Ft. Tartó san
beteg/súlyosan fogya-tékos
gyermek támogatása 23 300
Ft, egyedülálló szülő eseté-
ben pedig 25 900Ft.

Dr. Danó János 
aljegyző  

Mézes csodák a Mindenki Karácsonyán
Hagyomány városunk-

ban, hogy az ünnepet
megelőzően, városi ren-
dezvényen, a „Mindenki
Karácsonyán” várjuk te -
le pülésünk apraját-nagy-
ját. Az esemény lehetősé-
get ad a közös ünneplés-
re, a meghitt baráti be -
szélgetésekre. Szívet me -
lengető, kedves számunk-
 ra, hogy az alkalomból
saját óvodás, iskolás gye-
rekeink, illetve saját cso-
portjaink mutatják be
műsorukat.

Az idei programban első-
ként a Mátyás Király Álta lá -
nos Iskola és Alapfokú Mű -
vészeti Iskola 2. évfolyama
adta elő „A tizenkét hónap”
című mesejátékot. A megha-
tó és hangulatos előadást
összeállították és betanítot-
ták a második évfolyam pe -
dagógusai: Rácz Ildikó, Papp
Lászlóné, Tanka Ilona, Tarr
Ildikó, Plaveczné Gábori Csil la,
Kobezda Szilvia. 

A me  sejátékot a Vámos -
pércsi Óvoda Őzike Cso -
port jának Betle he mes mű -
sora követte, majd a Vámos -
pércsi Népdalkör karácso-

nyi dalcsokrát hallgathat-
tuk. 

Ménes Andrea polgármes-
ter ünnepi köszöntője után
került sor a díjak átadására.
„Az én karácsonyom” vers és
prózaíró pályázati felhívásra
32 pályamű érkezett. A felhí-
vásban azt kértük, hogy fo -
galmazzák meg versben vagy
prózában, hogy számukra
mit jelent a karácsony, mi -
lyen régi vagy új kedves tör-
ténetet tudnak elmesélni,
megosztani másokkal. Az
első helyezést elért pályamű-
vet Sütő Csaba tolmácsolásá-

ban hallgathatták meg a
jelenlévők. A díjat Sándor
Ákos 6/c-s diákunk az „Egy
karácsonyom” című írásával
nyerte el. Második helyezést
szerzett Puporka Szabina 3.
osztályos tanuló, a harmadik
helyezést pedig megosztva
kapták Megyesi Emese és
Lakatos Péter 6-os tanulók.
Harmadik alkalommal hir-
dettük meg a Karácsonyi
Mézes Mézeskalácssütő ver-
senyt, melyre az idén 3 alko-
tás érkezett. Az első helye-
zést finom motívumokkal
díszített karácsonyi göm-

bökkel Kovácsné Piránszki
Beáta nyerte. Tárgyjuta lom -
ban részesült Ratkai Ist ván -
né szintén gyönyörű kompo-
zíciója. Példa értékű összefo-
gással készített gyerek alko-
tásokkal, csodaszép méze-
sekkel indult a versenyen a
6.a osztály. Köszönjük az
őket ebben segítő felnőttek
közreműködését is. A műsor
a Mátyás Király Általános
Iskola Búzavirág Gyermek -
ka rának kedves karácsonyi
koncertjével záródott. A mű -
sort összeállította és a kart
vezette: Ráczné Stummer
Ibolya. Munkáját Kelemen -
né Hajdó Mária segítette.
Köszönjük a bor adományo-
kat, mellyel a rendezvényt tá -
mogatta: Huszti János, Mol -
nár Imréné, Nagy István,
Dan kó Tamás, Szőlősi Imre,
Vincze Ferenc, Kovács Já -
nos. A rendezvény Vámos -
pércs Városi Önkormányzat
és a Hajdú-Bihar Megyei Köz -
gyűlés támogatásával jött lét-
re. Köszönjük a rendezvény
lebonyolításában résztvevő
valamennyi segítőnek és köz-
 reműködőnek a munkáját.

Diósné Kozma Erzsébet,
intézményvezető

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,

KOVÁCS ISTVÁN

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

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. december 31-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. 92 960     
Boros Antal 8378780260 4287 Vámospércs, Víg u. 14. 51 657     
Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 192 600     
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs Dózsa Gy. u. 39/C. 452 710     
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300     
Germán Ferencné 8360912939 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 189 200     
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. 57 163     
Polgár István 8398093161 4287 Vámospércs, Báthorikert 2209 hrsz. 51 810     
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 756 079     
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 227 440     
Sós János 8332013429 4287 Vámospércs, Temető u. 7/A. 125 000     
Sós János ifj. 8420813427 4287 Vámospércs, Temető u. 7/A. 93 190     
Szabó Lajos 8384022798 4287 Vámospércs Orgona u. 2. 55 475     
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 90 951     
Veres Zoltán 8362713461 4287 Vámospércs, Táncsics u. 29. 96 380     

Összesen: 3 950 815     

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. december 31-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. 369 900     
Polifab Elektro Kft. 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 218 700     
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. 706 790     

Összesen: 2 532 599     

Értesítéstűzifaosztásról
Tisztelt Vámospércsi lakosok! 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy

döntött – figyelembe véve a lakosság részéről érkező
támogatás iránti kérelmeket –, hogy költségvetési lehe-
tőségeihez mérten 100 m3 tűzifát oszt ki ingyen 100 szo-
ciálisan leginkább rászoruló vámospércsi család szá-
mára (családonként 1 m3 mennyiségben).

A tűzifa olyan személynek, családnak adható ingyenesen,
aki:

– egyedül élő, súlyosan beteg, vagy fogyatékkal élő, vagy
tartósan beteg gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülő,
vagy átmenetileg rendkívüli élethelyzetbe került, és emellett

– a családban az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjmini-
mum összegét (28 500 Ft-ot), egyedül élő esetében a nyugdíj-
minimum összegének 150%-át (42 750 Ft-ot) nem haladja
meg.

Azok a lakosok, akik úgy érzik, hogy az alábbi szempontok-
nak megfelelnek, kérjük, hogy:

2015. január hó 13. (kedd) napján 8.00-tól 16.00 óráig
és

2015. január hó 15. (csütörtök) napján 8.00-tól 16.00
óráig

jelentkezzenek a Vámospércsi Mikrotérségi Család -
segítő- és Gyermekjóléti Szolgálatnál (4287 Vámospércs,
Béke u. 1.).

Az Értesítés hátoldalán található „Igénylés”-t kérem,
hogy töltsék ki, és csatolják hozzá a jogosultságot igazoló
dokumentumokat (jövedelemigazolás, nyugdíjas törzslap, szo-
ciális segélyről szóló határozat, személyi igazolvány, orvosi iga-
zolások stb.).

Amennyiben a Humánpolitikai Bizottság döntése
alapján részesül tűzifa támogatásban, a jogosultság
elbírálása után erről névre szóló értesítést fog kapni.

Kérjük, hogy a jelentkezési időpontokat szíveskedje-
nek betartani, mert a határidő után beérkezett igénylé-
seket nem áll módunkban elfogadni!

Az elbírált kérelmek alapján a tűzifaosztásra előre-
láthatólag 2015. január hó 22–23. között kerül sor. 

Tájékoztatom a tisztelt kérelmezőket, hogy a tűzifa elszállí-
tásáról a jogosultaknak kell gondoskodniuk, az önkormány-
zat nem tudja vállalni a tűzifa lakcímre történő szállítását!

Ménes Andrea , polgármester  

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2014. december 16. napján ülést tartott, melyen
a következő döntések születettek:

n A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intéz-
mények, társulások közötti együttműködési megállapodáso-
kat felülvizsgálta, és módosította. 

nEzt követően a képviselők módosították a térítési díjakról
szóló helyi rendeletet, amely alapján az óvodás gyermek napi
háromszori étkezés térítési díja 262 Ft, általános iskolás gyer-
mek napi egyszeri ebéd térítési díja 220 Ft, általános iskolás
gyermek napi háromszori étkezés térítési díja 330 Ft, a vendég -
ebéd 583 Ft (a díjak az áfá-t nem tartalmazzák). A szociális étkez-
tetés térítési díjának a módosítását is jóváhagyta a testület, 1 főre
jutó jövedelem szerinti sávos térítési díj bevezetésére kerül sor
2015. január 1. napjától.

n A képviselő-testület úgy döntött, hogy a „Vámospércs
város belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer bővítése”
című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0047 azonosító számú, támo-
gatásban részesített pályázat megvalósításával kapcsolatban
módosítja a projekt forrásösszetételét az alábbiak szerint:
bruttó elszámolható költség összesen: 277 297 989 Ft,
bruttó támogatás: 263 433 090 Ft, bruttó saját forrás:
13 864 899 Ft.

nA testület tudomásul vette, hogy az önkormányzat tulaj-
donában lévő műszakilag és esztétikailag tönkrement, üzem-
és járóképtelen GAZ 66 tűzoltóautó fémhulladékként nettó
45 Ft/kg – várhatóan 260 000 Ft-os – áron a Sofém Kft.-nek
értékesítésre kerül. 

n Az ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-003 azonosító számú projekt
fizikai megvalósítása során átépítésre és áthelyezésre került
E.ON tulajdonában lévő közművekre vonatkozóan az
együttműködési megállapodást jóváhagyták a képviselők.

n A testület úgy döntött, hogy a JEB-654 forgalmi rend-
számú Renault Kerax 320.26 EURO 3 6X4-es MUT
Variopress 211/18+2,0 préselve tömörítő felépítménnyel
szerelt tehergépjármű értékesítése előtt – a jelenlegi piaci,
forgalmi érték megállapítása céljából – igazságügyi gépjár-
mű szakértőt vesz igénybe, hivatalos értékbecslés elkészíté-
séhez.

n A képviselők elfogadták a Vámospércs és Nyírmár -
tonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás, a
Vámospércsi Humánszolgáltató NKft., a Vámospércs Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Vámospércs–
Nyíradony Önkéntes Köztes-tületi Tűzoltóság 2013. évi támo-
gatásának elszámolását. 

n Az IKSZ 98 Kft.-vel – az önkormányzat könyvvizsgálati
feladatainak ellátására 2015. január 1. napjától – 2016. ápri-
lis 30. napjáig az önkormányzat megbízási szerződést köt. 

n A testület elfogadta a 2015. év I. féléves ülés- és munka-
tervét, az új Közbeszerzési Szabályzatát, illetve a jogszabályi
változás miatt csak 2016. január 1. napjától vezeti be a szo-
ciális temetést a településen.

n Új rendeletet is alkottak a képviselők, a közterületi tér-
figyelő rendszerrel kapcsolatban.

n Jóváhagyta a testület a Pircsike Vámospércsi Köz -
művelődési Egyesület 2014. évre érvényes támogatási megál-
lapodásának módosítását.

nA képviselők döntöttek arról is, hogy az önkormányzat a
település közvilágítási berendezései aktív elemeinek üzemel-
tetési és karbantartási feladatainak ellátására 3 éves határozott
idejű szerződést köt 2015. 1. 1-jei kezdő időponttal az EH-SZER
Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft.-vel, mely
szolgáltatás ellenértéke 1 223 600 Ft + áfa/év (644 db lámpa-
test * 1900 Ft/év) és  évente a fogyasztói árindex mértékével
módosul.

n Az önkormányzati törvényben előírt hosszú távú fej-
lesztési elképzeléseit rögzítő gazdasági program elkészítésé-
re vonatkozóan az önkormányzat egyszerű beszerzési eljá-
rást folytat le. 

n A képviselők úgy döntöttek, hogy a szociálisan hátrá-
nyos helyzetben lévő vámospércsi családok számára egysze-
ri alkalommal szociális juttatásként várhatóan 100 m3 tűzifát
biztosít, családonként 1 m3 mennyiségben, és felhatalmazták
a Humán politikai Bizottságot, hogy a Vámospércsi Mikro -
térségi Család segítő és Gyermekjóléti szolgálat bevonásával
a jogosultak körét meghatározza és az erre irányuló döntést
meghozza 2015. január hónapban.                             

Ménes Andrea, 
polgármester  
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Nyugdíjas Karácsony
Az év során tanúsított konzekvens és takarékos gaz-

dálkodásunk alapján önkormányzati elöljáróink enge-
délyezték az éves költségvetésünkbe betervezett kará-
csonyi, ünnepi program megszervezését. Lakóink, hoz-
zátartozóik és meghívott vendégeink létszámát 70 fő
körül kalkuláltuk, ami már egy kisebb esküvő létszámá-
val vetekszik. 

A szervezés következő fontos eleme a bevásárlás volt az étkek
elkészítéséhez szükséges alapanyagokat (hús, zöldség, fűszer,
gabonakészítmények, stb.), üdítő italokat és a vendégváráshoz
szükséges egyéb elengedhetetlen eszközöket (szalvéták, poha-
rak, díszítő elemek) kellett megvásárolnunk. Ez nem kis logisz-
tikai munkát igényelt, hiszen a karácsonyi vásárlási tumultusban
igyekeztünk a legjobban és legköltségtakarékosabban megolda-
ni mindezt. Emellett intézményünkben a karácsonyi készülődés
is ezzel párhuzamosan folyt. A következő jelentős szakasz de-
cember 21-re, vasárnapra esett, amikor is szinte az összes mun-
katársam önként – és jelen esetben valóban dalolva – hátra-
hagyva családját megjelent az intézményben és nekilátott előké-
szíteni az étkeket a másnap esedékes sütés-főzéshez. Húsokat
daraboltak, klopfoltak, pácoltak, daráltak, káposztaleveleket
szabtak, vágtak, majd töltötték bele a sok finomságot. A várva
várt napon kora reggeltől, késő estig az intézményünk leginkább
egy felbolydult méhkasra hasonlított. Épületen kívül (szabad
tűzön) és belül ment a sütésfőzés: 800 db töltött káposzta (füs-
tölt oldalassal, apró savanyú káposztával spékelve), 4 kg pulyka-
mellből készült töltött hús, 70 db csirke alsócomb és különböző
köretek készültek el frissen. Mivel intézményünk létszáma ezen
a napon majd háromszorosára nőtt, ezért ,,lízingelni" voltunk
kénytelenek étkező asztalokat, székeket és étkészleteket. A váro-
si élelmezési szolgálat készségesen állt rendelkezésünkre, nagy

köszönet és hála nekik. Lakóink és dolgozóink legszebb ruhái-
kat felöltve, lelkük is ünnepi díszbe öltözve várta a vendégsere-
get. A cd-lejátszóból egész nap karácsonyi melódia csengett-
bongott – a munka mellett ezzel (is) hangolódtunk az ünnepre.
15 órára megérkeztek vendégeink és a vendégművészeink,
ekkor már egy gombostűt sem lehetett leejteni az éttermünk-
ben, annyi szabad hely sem maradt. Intézményvezetőként meg-
nyitottam az estet, illetve köszöntöttem a résztvevőket, majd fel-
kértem az est fővédnökét, Ménes Andrea polgármestert, hogy
ünnepi beszédét megtartsa. Ünnepi köszöntője természetesen
a Karácsony szentsége és meghittsége köré szerveződött.
Méltatta a szeretetet, bátorította az elesetteket, tanúbizonyságot
tett elkötelezettségéről. Szavai erőt, kitartást és vigaszt nyújtot-
tak egyszerre. Az est következő részében ifjú művészpalánták
mutatták meg tehetségüket. Először a Vámospércsi Mátyás
Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola énekarának
tanulói léptek fel ünnepi hangszeres és ének műsorukkal (fel-
készítő tanár: Ráczné Strummer Ibolya). Ezt követően egy 8 éves
vámospércsi kisfiú, Petruska Kristóf egy hosszú-hosszú kará-
csonyi történetet adott elő, majd végezetül egy debrecen-józsai
9 éves kislegény, Kollár Péter Patrik, vagyis a kisfiam mutatta
meg virtuóz citeratudását – népi és karácsonyi darabok előadá-
sával. Az előadásokat közös, gyertyafényes, csillagszórós éneklés
zárta. Polgármesterünk és a város jeles képviselői sem jöttek el
hozzánk üres kézzel, hagyományosan bőséges ajándékokkal hal-
mozták el lakóinkat, melyek egy része rögvest felkerült az ünne-
pi asztalra– más részét pedig (gyümölcsök, üdítő italok) az
ünnepek során később fogyasztották el lakóink. Áldottak vol-
tunk ezen az estén, csak úgy mint, az év összes napján is. Hálával
tartozunk a teremtőnek, hogy nincs osztályrészünk nélkülözés-
ben, kiszolgáltatottságban. Külön köszönjük szeretteinknek,
hogy rohanó világunkban időt szentelnek idős családtagjaikra
és hálával telt szívvel köszönjük a Vámospércs város vezetőinek,
hogy a város időseire kiemelt figyelmet fordítanak!

Kollár Ferenc, intézményvezető

Nyugdíjba ment Bimbi néni
Mielőtt bárki számon

kérne az olvasók közül,
hogy milyen alapon bi -
zalmaskodom én egy
újságcikkben, szeretnék
mindenkit megnyugtat-
ni, hogy maga Bimbi né -
ni, azaz Bíró Lászlóné
kért meg arra, hogy feltét-
lenül írjam bele a cikkbe
ezt a kedves becenevet,
mert őt a város apraja-
nagyja így ismeri. Hiva -
talosan ugyan december
1-jével került nyugállo-
mányba, de valójában
már egy fél éve nem dol-
gozik. Megkeresésünkre
szívesen beszélt az el -
múlt évtizedekről.

Annál is inkább, mivel
valóban izgalmas és megha-
tó az ő története. 35 évet dol-
gozott óvónőként a vámos-
pércsi óvodában, ám szere-
tett munkahelyére kalandos

út vezetett. Pedig pici gyer-
mek kora óta óvónő akart
lenni. Előtte azonban in -
kább óvodába szeretett vol-
na járni, de mivel édesapja
iparos volt, édesanyja pedig
háztartásbeli, ezért őt nem
járatták oviba a szülei. Iri -
gyelte is a többi vámospércsi
kisgyereket, akiknek viszont
megadatott a lehetőség az
óvodára. Különösen imá-
dott egy óvó nénit, akit
Lenkének hívtak. Őt nagyon
kedvesnek és szeretetre mél-
tónak gondolt, és amikor
megkérdezték tőle, hogy mi
akar lenni ha felnő, akkor ő
azt válaszolta, hogy Lenke
néni akar lenni. A dolog
azonban nem volt ilyen egy-
szerű. A nyolc  általános után
Hajdúszoboszlóra került
gimnáziumba, ahol két évet
el is végzett, utána pedig
Debrecenben folytatta a
gimnáziumot, de már esti

tagozaton, mivel mellette a
Biogálnál vállalt munkát. Az
érettségi után a Vámospércsi
Polgármesteri Hivatalnál,
akkori nevén a tanácsnál volt
előadó, de valahogy úgy
érezte, nincs a helyén. Ezért
örömmel jelentkezett képe-
sítés nélküli óvónőnek, ami-
kor arra lehetőség nyílt.
Később elvégezte a munka

mellett az óvónőképzőt is,
de valójában nem ettől lett ő
igazi óvodapedagógus, ha -
nem attól, hogy az Isten is
annak teremtette. Szakmáját
nem munkaként, hanem hi -
vatásként fogja fel a mai
napig és bizony hiányoznak
neki a kollégák és az imádott
gyermekek. Ezért is jár vissza
szívesen gyakran az oviba,
ahol örömmel fogadják ki -
csik és nagyok egyaránt.
Kérdésünkre, hogy mivel töl-
ti majd a nyugdíjas éveket
azt mondta, hogy bár öz -
vegy asszonyként egyedül él,
de egyáltalán nem magá-
nyos. Több idő jut a régi
barátokra, rokonokra, akik-
kel felújította és rendszere-
sebbé tette a kapcsolatot,
meg bizony ennyi év munka
után a pihenés is jól esik
neki. Unatkozni tehát nem
fog, ebben biztos.

E.

Bíró Lászlóné, Bimbi néni

90 év jóban, rosszban
Január 5-én töltötte be

90. életévét Szendrei Sán -
dorné, Margit néni, aki úgy
érzi, a hátrahagyott kilenc
évtized úgy repült el, mint
a madár, pedig kijutott
neki a jóból és a rosszból
egyaránt. A jeles jubileum
alkalmából városunk pol-
gármestere, Mé nes Andrea
köszöntötte az ünnepeltet
születésnapján.

Interjúnkat az ünnepelt
egyik lányának, Nagyné Szend -
rei Erzsikének a segítségével
készítettük el, aki elmondta,
hogy édesanyja családja, a
Vincze család a vámospércsi
földműves emberek nehéz,
mégis sok örömmel és szere-
tettel teli életét élte és Margit
nénivel együtt öt gyermeket
neveltek fel. Mivel a családfő
korán, már 48 évesen elhunyt,
ezért édesanyjának kellett
részt vennie testvérei felneve-
lésében és persze a földműves
munkából és a háztartásból is
ki kellett vennie a részét, amit
derekasan meg is tett. Így az -
tán a tanulás, pláne a tovább-
tanulás fel sem vetődhetett
lehetőségként. A kor szokásai-
nak megfelelően fiatalon, 19
évesen ment Margit néni férj-
hez, a legvérzivatarosabb idők-
 ben, 1944 decemberében.
Férje váltókezelőként dolgo-
zott és persze fontos jövede-
lemforrásként megmaradt a
hagyományos és átörökölt
gazdálkodás is. Első leányuk

Margit 1946-ban született és
ma már ő is nagymama, kiseb-
bik lányuk Erzsike pedig
1953-ban. Ő azonban annak
ellenére, hogy szeretettel vár-
ták a szülei, igen nehéz körül-
mények között jött a világra,
ugyanis a természetessel el -
lentétben a születendő baba
feje nem ékelődött be a szülő-
csatornába, hanem keresztbe
feküdt, ezzel veszélyeztetve
saját és édesanyja életét is.
Természetesen, ahogy az a
korabeli háznál szüléseknél
szokásos volt, orvos helyett
bába működött közre, aki
olyan intenzíven igyekezett
kezével, könyökével kiprésel-
ni a babát, hogy a nagy igyeke-
zetben összetörte Margit néni
egyik veséjét, szinte elviselhe-
tetlen fájdalmat okozva ezzel.
A kis Erzsike azonban szeren-
csére egészségesen jött a be-
avatkozásnak köszönhetően a

világra, ám édesanyja életéért
keményen küzdeniük kellett
az orvosoknak. Olyan komoly
volt a baj, hogy közel fél évig
volt ezt követően kórházban a
fiatalasszony, és bizony, mire
hazamehetett, a nagymama és
édesapja által nevelt Erzsikéje
nem ismerte meg, félre húzó-
dott tőle és jó néhány napnak
kellett eltelnie, mire igazi anya
lánya kapcsolat alakulhatott ki
közöttük. Mindez aztán a ké -
sőbbieket is meghatározta,
mivel betegsége nem engedte
nehéz munkát végezni, ezért
jobbára családanyaként és a
ház körüli teendők ellátásával
segítette családját. Fontosnak
tartotta, hogy lányait tanítta-
ssa. Ahogy Margit néni el -
mondta, szerényen, de bizton-
ságban éltek akkoriban, és a
nehézségek mellé mindig pá -
rosult boldogság és nevetés is,
valahogy az emberek kiegyen-

súlyozottabbak voltak, mint
manapság. Kevesebb volt a
stressz is, és ő ezt tartja a hosz-
szú élet titkának, mivel emlé-
kei szerint a családjában gene-
tikailag nem volt hagyománya
ennek a szép kornak. De
ugyanilyen fontos a mértékle-
tesség is, hogy az ember sem-
mit ne vigyen túlzásba. Öz -
vegyen él immár hatodik éve,
de nem magányos. Szereti az
embereket és őt is nagyon ked-
velik a vámospércsiek, beleért-
ve a szomszédokat is. Ma is
átjárnak hozzá, pedig ő már
nem igen megy a kapun kívül-
re, mivel a biztonság érdeké-
ben már járókeretet használ.
A világ történéseit azért figyeli
ennek ellenére, újságot olvas,
televíziót néz és családon
belül a véleményét is szívesen
hangoztatja. Erzsébet lánya
nevetve mesélte, hogy a mama
nagy fideszes, a választások-
kor még mozgó urnát is igé-
nyelt, hogy leadhassa szavaza-
tát. Négy unokája és öt déd-
unokája is van már, akiknek
mindig nagyon örül, ha talál-
koznak, és azt reméli, hogy
még sokáig lesz közöttük,
mivel a nagyothalláson és az
ilyenkor szinte már kötelező
csontritkuláson kívül fizikai-
lag és szellemileg is jól érzi
magát. Margit néni örömmel
fogadta polgármesterünk kö -
szöntését és mindenkinek há -
lás volt, aki gondolt rá a jeles
évfordulón.

E.

„Kismértékben gyógyszer, nagymértékben orvosság”
Első alkalommal ren-

dezte meg a Vámospércsi
Kertbarát Kör azt a decem-
beri versenyt, ahol a gaz-
dálkodók és a „műkedvelő”
amatőr pálinkafőzők ös z-
szemérhették házi pálinká-
juk minőségét. A kezdemé-
nyezés örömteli, hiszen az
ötlet és a megvalósítás szép
példája a közösségteremtő
civil kezdeményezéseknek,
amelyek szebbé, jobbá tud-
ják tenni életünket, embe-
ri kapcsolatainkat. A rész-
letekről Nagy Istvánt, az
egyesület vezetőjét faggat-
tuk.

A verseny meghirdetéséhez
és lebonyolításához a kezdő
lökést természetesen az a tör-
vényi módosítás adta meg,
amely szerint 50 literig bárki
legálisan kifőzheti saját ter-
mésének gyümölcsét. A kert-
barátok túlnyomó többsége
természetesen élt ezzel a lehe-
tőséggel, és innen már csak
egy lépés volt, hogy akkor mér-
jék is össze, kinek a legjobb a

„kisüstije”. Futótűzként ter-
jedt a híre a remek program-
nak és bizony több mint 20-an
neveztek be a művelődési ház-
ban megrendezett zsűrizésre.
Volt olyan is, aki Debrecenből
hozta ki a saját főzését. A bí-
ráló bizottság három tagja
Huszti János alpolgármester,
Pető István pénzügyőr és Kiss
Sándor, a kertbarát kör egyik
tagja volt. A megmérettetés a
fehér és ágyas pálinka kategó-

riában zajlott és Nagy István
szerint kiváló alkotásokat vo -
nultattak fel a termelők. A fe -
hér nedűk között első helye-
zett lett Dankó Tamás főzése,
az ágyasok között pedig Szől -
lősi Imre „alkotása” lett a leg-
jobb. Különdíjat kapott Husz -
ti János a rendkívül ízletes
ágyas pálinkájáért. Itt fontos
megjegyezni, hogy a felvonul-
tatott termést természetesen
nem nevesítették, tehát senki

sem tudta, hogy kinek a főze-
tét értékeli, ezért a döntés elfo-
gulatlan és objektív volt.
A győztesek tárgyjutalomban
részesültek, a többi helyezett
pedig oklevelet kapott elisme-
résül. István azt is elmondta,
hogy a versenyt hagyományte-
remtőnek szervezték meg,
vagyis reményeik szerint jövő-
re is megrendezik. Azonban a
közönség előtt zajló remek
programnak az eredeti ver-
sengésen túlmutató célja is
van. Szeretnék felhívni a
figyelmet a helyi kertbarát kör
tevékenységére, amelynek
legfőbb szándéka, hogy meg-
állítsa a városban és környé-
kén található egykori szőlő-
dombok széthordását és újra-
élessze, művelés alá vonja az
elhagyott, vagy a tulajdonosok
által már nem művelt szőlőföl-
deket és gyümölcsösöket.
Számítanak a fiatalokra és
remélik, hogy a remélt sike-
rekre rövidesen együtt koc-
cinthatnak a díjnyertes pálin-
kákkal.

E.

Az ünnepelt Margit néni és két lánya
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