
M E G H Í V Ó
Vámospércs város önkormányzata 

és a művelődési ház
tisztelettel meghívja  a lakosságot

január 21-én /szombaton/
15 órakor a művelődési ház

nagytermében tartandó

Magyar Kultúra Napja 2006

rendezvényre.
Program: 

A megjelenteket köszönti:
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Ünnepi beszédet mond: Juhászné Lévai Katalin,
a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke

- Kulturális műsor
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 Tisztelt vámospércsi lakosok!

Új év kezdetén szeretettel és tisz-
telettel köszöntöm mindnyájukat vá-
rosunk képviselő-testülete nevében. 
Alig néhány napja hagytuk magunk 
mögött a 2005-ös esztendőt és lép-
tünk át a 2006-os évbe. Az idős Márai 
Sándor a következőket írta le napló-
jába egy hideg januári napon:  „Az 
öreg ember nem érez sürgető szük-
séget megnézni óráját. Nem kíváncsi 
megtudni, hogy fél három múlt öt 
perccel vagy hét óra tíz perc múlva. 
Van a reggel, a nappal és az éjszaka. A 
többi közömbös.” 

A kérdés ezek után az, hogy mi is 
ilyenek vagyunk-e, akik nem tartják 
fontosnak az idő múlását, vagy élet-
erős, energikus emberként fontosnak 
érzünk minden percet, mert terveink 
vannak, amelyek elvégzéséhez idő 
kell, minél több tudást, ismeretet aka-
runk magunkba szívni, gyarapodni 
akarunk, nőni, kihasználni az életünk 
adta összes pillanatot, arra, hogy bol-
dogok legyünk.  

Úgy érzem, azt remélem, hogy vá-
rosunkban, az itt élőkben van annyi 
erő és lendület, hogy a következő év 
perceit, óráit, napjait okosan, tartal-
masan, előremutató, értékteremtő 
módon tudjuk felhasználni.

Bízom abban, hogy van bennünk 
annyi fiatalos elszántság, hogy gyor-
san búcsút mondjunk az óesztendő-
nek, és csak az újra, az új lehetőségek-
re figyeljünk.
„Nem történt semmi új dolog, 
A föld sem rosszabb, sem jobb nem lett. 
Ő úgy, ahogy tud, úgy forog.” 

Így búcsúztatta Ady Endre egy 
évszázaddal ezelőtt az 1901-es eszten-
dőt. Mi nem mondhatjuk vele együtt, 
hogy semmi új dolog nem történt 
városunkban, elég ha csak néhányat 
sorolok fel emlékezés képpen:

- Bővítettük az óvodát, így most 
már minden óvodáskorú gyermeket 
fel tudunk venni az intézménybe. 
- A gyerekek legnagyobb örömére át-

adtuk a régóta épülő tanuszodát. 
- Újabb aszfaltos utakat építettünk. 
- Előbbre léptünk a belvízelvezető 

rendszer fokozatos kiépítésében. 
- Kicseréltük az életveszélyessé vált 

nyolc tantermes iskola nyílászá-
róit. 

- Bővítettük az ivóvízhálózatot. 
- A munkafeltételek javítása, valamint 

az iskoláskorúak számítástechni-
kai tudásuk fejlesztése érdekében 
jelentős mennyiségű számítógép 
beszerzésére került sor.
Sorolhatnám még tovább is az 

elmúlt évi fejlesztéseket, de ezekről 
mindannyian folyamatosan tájéko-
zódhattak a helyi újság hasábjain és a 
helyi TV adásaiban. 

Tisztelt vámospércsiek!
Kedves olvasók!

Címszavakban ennyit tehát a ta-
valyi évünkről. Egy amerikai humo-
rista arra figyelmeztet: „Ne hagyd,
hogy a tegnapod, túl sokat raboljon 
el a mádból.” 

Térjünk tehát át a jelenre, az előt-
tünk álló évre, vegyük sorba tervein-
ket, lehetőségeinket. 

Szokták mondani, hogy minden 

rosszban van valami jó is. A rossz 
az, hogy az észak-alföldi régió, ahol 
élünk az ország egyik legszegényebb, 
leghátrányosabb régiója. A jó az, hogy 
a kormány ezeket a régiókat fel akarja 
zárkóztatni a fejlettebbek mellé, s eb-
ből adódóan jóval több pénzt kíván 
szánni erre a célra, mint a fejlettebb 
régiók esetében. 

Elemi érdekünk tehát, hogy élni 
tudjunk a helyzetünk kínálta lehe-
tőségekkel, ellenkező esetben nem 
érdemeljük meg azokat az előnyöket, 
amelyeket a régió nyújtani tud ne-
künk. 

Én azt gondolom, hogy települé-
sünk jó úton jár, elindultunk a növe-
kedés, a fejlődés irányába, köszönhe-
tő ez annak a következetes, céltudatos 
munkának, amit a képviselő-testület 
az elmúlt években elhatározott és 
megvalósításán azóta is folyamatosan 
munkálkodik. 

Tudatában vagyunk annak, hogy 
nagyon sok munkába fog kerülni a 
további növekedés, de már a jelen-
legi fejlődés  megtartása, fenntartása 
is. Meggyőződésem, hogy meg van 
bennünk az erős elhatározás, hogy 
továbblépjünk, éppen ezért nincs 
okunk kételkedni a saját sikerünk-
ben. 

A fejlődés egyik kulcsa persze a 
pénz, márpedig ahogy az egyik volt 
angol miniszterelnök mondta, „ál-
talános szabályként kimondható, 
hogy akinek valóban szüksége lenne 
a pénzre, annak nincs.” Mi sem ren-
delkezünk olyan forrásokkal amelyek 
minden vágyunkat teljesíthetnék. De 
jó okom van rá, hogy azt mondjam: a 
város jelenlegi vezetése az elmúlt évek 
során bebizonyította, hogy a nehézsé-
gek ellenére is ésszerűen gazdálkodik 
az adófizetők pénzével. Minden fillér,
mely az önkormányzat kasszájába be-
folyt értéket teremtett. Folyamatosan 
szépül és gyarapodik településünk, s 

talán ennek is köszönhető, hogy az 
elmúlt években több mint 600 fővel 
növekedett a lakossága létszáma, ami 
azt is bizonyítja: jó itt élni jól érzik itt 
magukat az emberek. 

2006-ban is szeretnénk folytatni 
településünk fejlesztését. Több mint 
40 pontban foglaltuk össze a fejlesz-
téseket a néhány 10 ezer forintostól a 
több milliárdosig. Természetesen ez 
nem egy év feladatát jelenti a képvise-
lő-testület majd meghatározza azokat 
a fejlesztéseket, amelyeket 2006 során 
szeretne megvalósítani a pályázatokon 
nyert pénzek figyelembe vételével.

A teljesség igénye nélkül néhány 
fejlesztési elképzelést szeretnék meg-
osztani tisztelt nézőinkkel: 
- Újra benyújtjuk pályázatunkat – im-

már hetedszer – a közös szennyvíz-
beruházás megvalósítására. 

- Ami már biztos elindult az óvoda 
beruházás II-es üteme. Erre 60 mil-
lió Ft támogatást kaptunk. 

- Reméljük, hogy biztos a nyolc tan-
termes iskola bővítése is, hiszen 
címzett támogatás keretében 313 
millió Ft vissza nem térítendő tá-
mogatásról döntött a kormány, de 
ezt még az országgyűlésnek is jóvá 
kell hagyni. 

- Folytatni kívánjuk az útépítéseket 
legalább két, de inkább három ut-
cát szeretnénk 2006-ban szilárd 
burkolattal ellátni. 

- A piac és környékének vízmentesí-
tését is szeretnénk megoldani. 

- Tovább kívánjuk építeni a Debre-
ceni út mellett a járda – kerékpár 
utat. 

- Szeretnénk rendezni a Zsíroskerti 
tömbbelsőt, melyben két utcát kí-
vánunk nyitni, de zöldterületet is 
akarunk biztosítani. 

- Utcát szeretnénk nyitni a Vörös-
marty és az Orgona utcák közötti 
területen. 

- Folytatni szeretnénk a település par-
kosítását, utcák fásítását. 
Sorolhatnám még terveinket, de 

ennyiből is látszik számos előremuta-
tó, a mindennapi életünket megköny-
nyítő, szebbé tevő elképzelés körvo-
nalazódik. 

„Ne vállalkozz arra, amit nem tudsz 
megtenni, de ha valamit megígértél, 
igyekezz tartani a szavad”  - mond-
ta George Washington. Megígérem 
Önöknek, hogy igyekezni fogunk 
tartani a szavainkat – de ehhez kérjük 
az Önök, mindannyiuk  segítségét is! 
Nincs semmi, ami akkora lendületet 
adhatna egy település vezetésének, 
lakosainak, mint az emberek együtt-
működése, jó szava. 

Hadd idézzem Shakespeare-t: 
„Ha összekapcsoljuk többek életét 
és munkáját, együttesen, mindnyá-
jan sokkal messzebbre jutunk, mint 
külön haladva bárki is eljuthatna.” A 
legnagyobb elhatározásunk az legyen 
az új esztendőre, hogy együttműkö-
dünk, együtt cselekszünk városunk és 
a benne élők boldogulásáért. A kép-
viselő-testület nevében jó egészséget, 
eredményekben gazdag békés, boldog 
új esztendőt kívánok a Vámospécsi 
Hírek olvasóinak, s Önökön keresztül 
Vámospércs város valamennyi polgá-
rának. 

Fagyal Barna polgármester   

„Elindultunk a fejlõdés irányába”

SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!

Új esztendő kezdetén
Új esztendő kezdetén állunk.
Becsukjuk a múlt év ajtaját.
Kísérnek emlékeink még.
Jók, rosszak? Mindegy. Semmiség.
Az időben ugyanis minden elvész.
De a szívünkben ott mélyen:
Egy –egy pillanat
Emléke mégis megmarad.
Egy régi naplemente tán,
s egy virág illata leng át a szobán:
emlékezni tanít éppen arra,
hogy minden elmúlik,
és ma már az elmúlt 
év is egyre messzebb jár.

De itt az új, a nagy ismeretlen!
Folyik az idő medrében napunk.
Hetek, hónapok sodrása viszi

Habok közt hányódó csónakunk.
Szorítjuk az evező rúdját,
hisszük, hogy rajtunk múlik a siker.
Megérkezni a kitűzött célhoz,
mint versenyző, aki végül nyer!

Ó, nem így van ez!
Sorsunk irányítója csak részben va-
gyunk.
Az időfolyónak
Nagy gazdája van,
s ha összetörik néha csónakunk,
a segítség az Ő kezében van.
Ezzel a hittel induljunk, bízva,
ha örvény vesz is bennünket körül,
ott áll mellettünk:
kiszabadít és megkönyörül!

Páskulyné Kovács Erzsébet

Városunk egykori lakója küldte el ezt a verset Fagyal Barna polgármes-
ternek, abban a reményben, hogy megjelenik a Vámospércsi Hírekben.

Boldog Új Évet Kívánok!

Jegyzetünk

VÁMOS-
PÉRCSI
VÁMOS-
PÉRCSI HÍREKHÍREK

XVI. évfolyam I. szám
2006. január 

ÁRA: 90,- Ft

Ujjé, új év
Nem tudom, ki hogy van vele, 

mit él meg, mit tapasztal a maga 
életében, e sorok írójának olyan 
élményei vannak – azt látja közel 
és távol, hogy a dolgok nem elő-
re mennek, hanem hátra. Nem 
az történik, hogy napról napra 
jobban megy a sorunk, hanem 
azt, hogy egyre rosszabbul. Egy-
re többet kell dolgoznunk egyre 
kevesebb pénzért. Közben pe-
dig nagyon sok embernek nincs 
munkája. Holott ha a megélhe-
tési lehetőségek, a munka igazán 
ésszerűen, igazságosan (hogy ne 
mondjuk: istennek tetszően) len-
nének elosztva, megélhetne itt 
mindenki, fontosnak érezhetné 
magát, kinek-kinek lenne ten-
ni- és ennivalója. Csakhogy ez 
a vadkapitalizmus (amit – hogy 
bennünket megtévesszenek – de-
mokráciának hívnak) megkíván-
ja, hogy legyenek – minél na- 
gyobb számban – olyanok, akik 
éheznek, akiknek nem jut ka-
panyél, éhen fagynak, legyenek 
gyerekek, akik rongyosan, vá-
gyakozva nézegetik a módosab-
baknak szánt kirakatokat, mint 
egy francia nyomorromantikus 
regényben. 

Közben pedig bőg a kormány-
kórus arról, hogy „nagy a jólét”, 
milliárdosok hazudnak szociális 
érzékenységet. A másik oldal meg 
a grál lovag szerepében tetszeleg, 
lelkén viseli („vállaira venni nem 
bolond”) a nemzetnagy gon-
dokat, ám ha ő van hatalmon, 
ugyanaz a mókuskerék pörög, 
mert kényszerpályán vagyunk, 
kicsi a mozgásterünk, mindenki-
nek ki van osztva ugyanaz a fel-

adat. Akkor sem módosulna lé-
nyegesen a kül- és belpolitikánk, 
ha ultrabal vagy ultrajobb kor-
mányunk lenne. Persze ne legyen 
– mert ízlésünk még akad. 

De nemcsak az ország, hanem 
az egész földrész gondjai szapo-
rodnak: gazdaságilag legyőzhe-
tetlennek látszik Amerika, a tá-
vol-keleti régió, leginkább Kína 
jelent veszélyt. Lassan elérkezünk 
oda, hogy ha az egész világon 
abbahagynának mindenféle ter-
melést, Kína el tudná látni min-
dennel az embermilliárdokat. S 
persze előnyben van India is, fil-
lérekért dolgoznak az emberek, 
nincs szakszervezet, s majdnem 
ugyanazt tudják huszadannyi 
pénzért, mint mi. 

Fiataljaink húsz százaléka lé-
zeng az utcákon, közben hullat-
juk a krokodilkönnyeket, jaj, mi 
lesz velünk, fogy a magyar, ki 
fog bennünket eltartani, ápolni 
öregkorunkban. Velejéig hazug 
és tehetségtelen a bennünket 
irányító, rajtunk regnáló poli-
tikai elit. Semmi másról nem 
szól még ma sem a fáma, mint 
hogy ki tudja lenyúlni még azt, 
ami maradt a közösből, ki fogja 
majd felvenni (képviselőkként, 
hivatalnokokként) közpénzből 
az önmaguk által meghatározott 
nagy pénzeket. 

Itt az új év az inflációt meg-
haladó áramemelésekkel, s jön 
a mélyen az infláció alatti bér-
emelés is. Közben a nép hall-
gat, nem tüntet, nem tiltakozik 
(nem hiszi, hogy itt demokrácia 
van), nem szerveződik forrada-
lom. Tessék csak elképzelni egy 
népfelkelést Európa valamely 
elégedetlen szegletében: immár 
25 ország rendőrsége ömlene a 
lázadni merők nyakára.

Erdei Sándor



Az önkormányzat hatvan 
millió forint vissza nem té-
rítendő támogatást nyert a 
Regionális Fejlesztési Ta-
nácstól az óvodarekonstruk-
ció befejezéséhez. Az első 
ütemben új szárnnyal bővült 
a hetvenes évek elején épült 
óvoda, a második ütem építé-
se decemberben kezdődött el, 
s nagy ütemben halad. A há-
rom évre szakaszolt pályázati 
pénzhez évenkénti bontásban 
öt millió saját forrást kell az 
önkormányzatnak hozzátenni 
– tudtuk meg Fagyal Barna 
polgármestertől. A helyi köz-
beszerzési szabályzat rendel-
kezése értelmében bonyolító 
cég igénybevételével válasz-
tották ki a beruházás kivite-
lezőjét. A nyertes cég azonnal 

hozzáfogott a munkákhoz, s a 
pratikumot szem előtt tartva 
haladnak az építkezéssel.

A működést nem zavarják

Az óvodai szünetet kihasznál-
va, hóesésben, s esőben is dol-
goznak a munkások, hogy a 
szünet után zavartalan legyen 
az óvoda működése. Hama-
rosan rá sem fognak ismerni 
a helyiek a régi lapos tetős 
épületre, hisz teljesen megvál-
tozik az utcafronti homlokzat. 
A tervekről látom – mondja 
Németh Jánosné óvodaveze-
tő, hogy a lindab tető szépen 
illeszkedik az új szárnyhoz, 
szinte a folytatása lesz annak. 
A tetőszerkezet építése mel-
lett kicserélik a nyílászárókat, 

teljes külső és belső festés-má-
zolás, konyharekonstrukció, 
ételszállító lift építése, utca-
fronti kerítés cseréje is megva-
lósul az óvodában. Nagy öröm 
ez számunkra, hisz a közel 

háromszáz óvodás modern, 
igazán európai körülmények 
között töltheti gyermekéveit.
 

Fotó és szöveg:
Sz.Vrancsik Éva

2005. november 15.-én  ke-
rült kihirdetésre az a jogszabály 
(Magyar Közlöny 150. szám) 
amely 2006. január l-től kezdő-
dő hatállyal módosítja az ingat-
lan-nyilvántartásról szóló 1997. 
évi CXU tv.-l továbbá az 1996. 
évi LXXXV. tv.-t (díjtörvényt).
Cikkem terjedelmi korlátainál 
fogva a változtatások leglénye-
gesebb elemeit is csak több rész-
letben tudom közölni. Ezúttal a 
díjtörvénynek az ál1ampolgárok 
szélesebb rétegeit is érintő mó-
dosítását közlöm:

Leglényegesebb rendelkezés, 
hogy az I. fokú eljárásért a jövő-
ben a változással érintett ingat-
lanonként 5.000 Ft. összegű díjat 
kell fizetni Ez azt jelenti, hogy
ha például egy adásvételi szer-
ződésben több ingatlan vételére 
is sor kerül úgy annyiszor 5.000 
Ft a díj ahány ingatlant érint a 
szerződés.

Ugyancsak változott a jel-
zálogjog bejegyzése valamint 
annak módosítása iránti eljárás 
díja is. Ennek  összege a jelzá-
logjoggal biztosított követelés 
értékének 5%-a, azonban ennek 
felső határa 12.000 Ft. Tehát, 
amennyiben az érték 5%-a ma-

gasabb lenne 12.000 Ft-nál, ab-
ban az esetben sem kell ennél az 
összegnél többet fizetni.

A vagyoni jog (pl. haszonél-
vezet) törlése iránti eljárás díja 
ingatlanonként 2.000 Ft.

Az ingatlan-nyilvántartásról 
szóló törvény ismeri a soronkí-
vüliség intézményét. E szerint 
a földhivatalban a beadványt 
soron kívül kell elintézni ha a 
körzeti földhivatal vezetője az 
ügyfél kérelmére indokolt eset-
ben a beadvány soron kívüli 
elintézését írásban engedélyezi. 
Ebben az esetben a kérelmező 
a soron kívüli eljárásért ingatla-
nonként 10,000 Ft díjat köteles 
fizetni. Ugyancsak 10,000 Ft a
díja az ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzésről szóló határozat el-
len  benyújtott fellebbezésnek.

A törvény bizonyos esetekben 
tárgyánál fogva díjmentességet 
biztosít. Ezek közül a legfon-
tosabb: a magánszemély által 
épített lakás tulajdon ingatlan-
nyilvántartásba való vétele, va-
lamint a gazdálkodók által épí-
tett, építtetett, és közvetlenül a 
lakosság részére értékesített új 
lakások tulajdonjogának ingat-
lan-nyilvántartási bejegyzése, 

továbbá a kiskorú javára meg-
állapított tartásdíj biztosítására 
szolgáló jelzálogjog bejegyzé-
sére irányuló eljárás. Ugyans-
csak díjmentes a jogosult 
nevének és lakcímének (szék-
helyének, üzemi központjá-
nak) bejelentése. Több más eset 
mellett díjmentes még a lakás-
célú kölcsön, visszatérítendő 
támogatást biztosító jelzálog-
jog, valamint az ezzel össze-
függő elidegenítési és terhelési 
tilalom ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzése illetve törlése iránti 
eljárás.

Ha a földhivatalnál egyazon 
ingatlanra vonatkozóan a ké-
relmezőt többféle jog vagy  tény 
keletkezésének, módosulásá-
nak vagy megszüntetésének a 
bejegyzését vagy a bejegyzett 
ilyen jog vagy tény törlését egy 
eljárásban kéri, azt az  értéket 
kell a díjfizetés alapjául venni,
amely  után a legmagasabb díj 
jár. (i1yen esetben tehát csak 
egyszer kell a díjat megfizetni).

A díjat annak kell megfizet-
nie aki az ingatlan-nyilvántar-
tási eljárás lefolytatását kéri. 
A rendelet szerint a díjfizetési
kötelezettség az illetékes föld-

hivatalnál a kérelem előterjesz-
tésével egyidejűleg a pénztárá-
ba történő készpénzbefizetéssel
vagy készpénzátutalási megbí-
zással illetve átutalással megbí-
zással teljesíthető.

Ez utóbbi két esetben a ké-
relem előterjesztésekor mel-
lékelni kell a díj megfizetését
igazoló okiratot vagyannak 
másolatát. Január l-től tehát az-
zal  kell számolnia a szerződést 
készíttető állampolgároknak,, 
hogy  vagy az  ügyvéd részére 
kell közvetlenül átadni ezeket a 
díjakat aki azt befizeti az előírt
módon,  vagy a fentiek szerinti 
átutalással kell azt teljesíteni. Az 
ingatlan-nyilvántartási eljárás 
módosításának további részle-
teit a következő havi számban 
olvashatják.

Tisztelt olvasóim! Tájékozta-
tom Önöket, hogy észrevétele-
iket, kérdéseiket, javaslataikat 
amelyek a jogi tanácsok cikkso-
rozatom keretében aktuálisak, 
megtehetik személyesen nálam 
a helyi művelődési házban min-
den szerdán 11 és 13 óra között.

Dr. Lengyel Imre
ügyvéd

JOGI 
TANÁCSOK

VÁLTOZÁSOK AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁSI
ELJÁRÁS IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJÁBAN

Emlék lesz a lapostető

– Ilyen még nem volt a mi kis 
templomunkban – lelkendezik Sza-
bó Gyuláné Irénke néni, amikor a 
karácsonyi ünnepségről kérdezem. 
Köztudomású, hogy Vámospércs 
református település, mi, a „be-
vándorlók” hoztuk ide a katolikus 
vallást – legalábbis én így tudom. A 
kicsike templomot talán a harmin-
cas években építették. Ábrányból, 
Acsádról és a környező katolikus 
településekről elsősorban házasság-
kötés révén ide kerülők tartották 
életben a kis gyülekezetet. Lelki-
pásztor is máshonnan járt mindig, 
általában hetente egy alkalommal. 
Mostanság a görögök és rómaiak 
szépen beosztottuk egymás kö-
zött a miséket. Egyik héten Orosz 
Lajos görög katolikus esperes jön 
Nyírábrányból, másik hétvégén az 
új római katolikus lelkész, Szenes 

József. Ő hozta a karácsonyi műsor 
ötletét, s a forgatókönyvet is, ame-
lyet Medgyesi Imréné nyugdíjas ta-
nító tanított be a gyerekeknek.

EGYÜTT SZEREPELTEK

Tizenhét gyerek szerepelt, va-
lamennyien katolikus hittanosok, 
de örvendetes, hogy felnőttek is 
szívesen vállaltak közreműködést 
- mondja a tanítónő. – A klasszi-
kus betlehemi történetet dolgoz-
tuk fel, díszletekkel, kösztümökkel 
stilizálva. Szerepet vállalt  Lakatos 
Emese, aki végzettsége szerint ál-
latorvos,  Szatmári Judit, aki ope-
raénekesnek készül, már rég nem 
lakik a településen, de szerepelni 
visszajött. Suba Sanyika is szépen 
megoldotta a ráosztott  szerepet, a 
többi szereplővel együtt. A szülők 

kivették részüket az előkészületek-
ből, hisz a hiányzó jelmezeket ők 
készítették Fúró Attila a szüleivel 
együtt aktivizálta magát a siker 
érdekében. – Annyian voltunk a 
templomban, hogy alig fértünk. 
Talán ez a műsor fellendíti a gyü-
lekezeti életet, mert bizony más 
alkalmakkor jóval kevesebben va-
gyunk, inkább idősebbek. Éppen 
ezért nehezen tudjuk összegyűjteni 
a pénzt arra, hogy egy harangozót 
alkalmazzunk, aki rendben tartaná 
a templomot és környékét. Van egy 
kis ház is nagy kerttel, amibe be-
költözhetne egy rendes család, ha 
vállalnák a teendőket. Az új lelkész 
úr is agilis ember, bízunk benne, 
hogy megélénkül a katolikus hit-
élet.

Szöveg: Vrancsik Éva

A katolikusok körében megélénkült a hitélet

Bensőséges karácsony a katolikusoknál

JÓL HALAD AZ ÉPÍTKEZÉS

TÁJÉKOZTATÓ
az önkormányzati rendeletek 2006. január 1-jétől hatályos módosításairól

1./ Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a köz-
üzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló rendelet módosítása
- ivóvíz szolgáltatása

a.) lakossági fogyasztó számára   218 Ft +15%ÁFA = 251 Ft
b.) közületi fogyasztó számára   218 Ft +15%ÁFA = 251 Ft

- csatornaszolgáltatás díja 
a.) lakossági fogyasztó számára    98 Ft + 15%ÁFA= 113 Ft
b.) közületi fogyasztó számára  189 Ft + 15%ÁFA= 217 Ft

2./ A szociális földprogram megszüntetésre került.
3./ Az önkormányzat alaptevékenységét kiegészítő tevékenységéről és azok díjairól szó-
ló rendelet módosítása 
- autóbusszal történő személyszállításért fizetendő díj mértéke

- temetői járat díja helyben  7.700 Ft
- ha a megtett távolság nem haladja túl a 25 km-t  5.500 Ft +200 Ft/km
- ha a megtett távolság túlhaladja a 25 km-t
  a díj mértéke  11.000 Ft + 200 Ft/km

földhaszonbérleti díj mértéke naptári évenként  - szántó 10.600 Ft/kh
- legelő  8.300 Ft/kh - zártkert  8.300 Ft/kh

4./ Az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a 
lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló rendelet módosítása
- költségalapú lakások lakbérének összege  450 Ft/m2

- garzonlakásban való elhelyezés esetén a lakbér összege  220 Ft/m2

5./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosításáról oktatási intéz-
ményekben alkalmazandó intézményi térítési díjak 
- óvodai intézményi térítési díj 220 Ft/nap
- iskolai napközis intézményi térítési díj 284 Ft/nap
- iskolai menzás intézményi térítési díj  183 Ft/nap

6./ A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása
- 1 férőhelyes sírhely (használati idő 25 év)  3.300 Ft 
- 2 férőhelyes rátemetéses sírhely (használati idő 25 év)  3.300 Ft 
- 4 személyes sírhely (használati idő 25 év) 6.600 Ft
- urnasírhely (használati idő 25 év) 1.500 Ft 

7./ Az útépítés és közműfejlesztési hozzájárulásról szóló rendelet módosítása. A hozzá-
járulások összegét növelő módosítás hatályon kívül került, így ismét az alábbi összege-
ket kell megfizetni a lakosságnak.
A hozzájárulás mértéke telkenként: 

- szennyvízcsatorna  20.000 Ft
- gázvezeték  20.000 Ft
- vízvezeték  15.000 Ft
- pormentes út újra aszfaltozása

a.) ha az 1970. január 1. óta eltelt időben az építési telek után 
- a tulajdonos fizetett út- és közműfejlesztési vagy út- és közművesítési hoz-

zájárulást vagy önkéntes hozzájárulást 15.000 Ft
b.) ha az a./ pontban foglaltak nem teljesültek 20.000 Ft 

8./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásá-
ról és a közterületek tisztán tartásáról szóló rendelet módosítása 

- 120 literes edényzet ürítésének díja 256 Ft/edényzet/hét 
- díjkedvezmények szabályainak módosítása: 
 a polgármester 100 %-os mértékű díjkedvezményben a részesíti

- azt az egyedül élő személyt, aki a 65. életévét túlhaladta, 
- azon házasságban, élettársi kapcsolatban élő személyeket, amelyek egyike a 70. 
életévét túlhaladta

9./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
közgyógyellátásra vonatkozó szabályok változása 
- különös méltánylást érdemlő esetben – súlyos mozgáskorlátozott, fogyatékkal 

élő, cukorbeteg, daganatos betegségben, szív – és érrendszeri betegségben szen-
vedő személyek esetében megállapítható a közgyógyellátásra való jogosultság, 
nem állapítható meg azonban annak, akinek az egy főre vetített havi jövedelme 
családban élők esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200%-át, egyedül élők esetén pedig a 250%-át meghaladja. 

A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társuláson belül létrejött mikrotérségi társulás 
révén – melynek tagjai: Vámospércs, Nyírábrány, Újléta, Nyírmártonfalva, Nyíracsád 
önkormányzatai  és központja városunk – hamarosan új szolgáltatások válnak elérhe-
tővé a településen. 
Szociális téren a Szociális Szolgáltató Központ keretein belül fog működni:

- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
- a támogató szolgálat
- a közösségi pszichiátriai ellátás 
Fenti szolgáltatások működési engedély megléte esetén nyújthatók, az erre irányuló 

engedélyezési eljárás jelenleg folyamatban van. A szolgáltatáshoz szükséges feltételek 
teljesülését követően a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató szolgálat és a 
közösségi pszichiátriai ellátás részleteiről bővebben fogjuk tájékoztatni a lakosságot. 

Közoktatási feladatként a kistérségi társulás felvállalta a logopédiai ellátás és a 
gyógytestnevelés biztosítását is. Ezen ellátások az óvodában és az iskolában is elérhetők 
lesznek, melynek eredményeként valamennyi gyermek fejlesztése megoldottá válik. Az 
erre irányuló megállapodások megkötése folyamatban van, a részleteket a későbbiek 
során ismertetni fogjuk a lakossággal. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a települési dögkút területére és környékére
2006. január 1-jétől állati tetemek elhelyezése tilos!

Ezzel összefüggésben tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2006. január 1-jétől  az el-
hullott állatok tetemeit közvetlenül a házaktól fogja elszállítani a Matadella-Plusz Kft.
Amennyiben állati tetemük keletkezik, jelentsék azt a Polgármesteri Hivatalban Varga 
Lajosnál személyesen, vagy telefonon a 06-30/2622926 telefonszámon.   
Az állati tetemek elszállításának részleteiről rövidesen szórólapok útján tájékoztatni 
fogjuk a lakosságot.

- útalap építés  10.000 Ft
- útalapra aszfaltréteg terítés 20.000 Ft
- villanyvezeték  20.000 Ft



A téli szünet előtti utolsó ta-
nítási napon csaknem kétszáz 
roma gyereket hívott a művelő-
dési házba a cigány kisebbségi 
önkormányzat. A szervezet, 
amely a városban élő több, mint 
hétszáz roma lakos képvise-
letét látja el, módot teremtett 
az óvodás és iskolás gyerme-
kek szerény ajándékozására. A 
csomagban gyümölcs, édesség 
és szponzori segítséggel egyéb 
apróságok is kerültek. Kozáp 
Sándor, a kisebbségi önkor-
mányzat vezetője rövid köz-
szöntőjében hangsúlyozta: soha 

ne szégyelljétek, hogy romák 
vagytok, letagadni se akarjátok, 
helyette tanuljatok úgy, hogy 
bármi lehessen belőletek. Sze-
ressétek egymást, szüleiteket, 
tanáraitokat, s adjátok meg a 
tiszteletet mindenkinek. Ezzel 
tűnjetek ki, s akkor a környe-
zetetek elfogad, befogad ben-
neteket. Mindenkinek jutott a 
finomságokból, s akik nem tud-
tak eljönni, azoknak a jelenlévő 
szülők vagy testvérek haza vit-
ték a karácsonyfa alá valót.

Fotó: Sz.Vrancsik Éva

Ajándékok a roma gyerekeknek

Fegyelmezett rendben vették át a csomagokat

A Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálat is tartott  karácsonyi 
ünnepséget a  művelődési ház-
ban. A szolgálat munkatársai a 
rendezvényre elsősorban az idős 
embereket, az egyedülállókat, és 
olyan családok tagjait hívta meg, 
amelyeknek valamilyen fogya-
tékkal élő tagja is van. Meghívást 
kapott a rendezvényre az óvodás 
és iskolás korosztály is, így együtt 
ünnepelhetett minden generáció, 
kicsik és nagyok. A megnyitó 
köszöntő szavakat Váradi Jánosné 
intézményvezető mondta.

 A „mindenki karácsonyán” 

a műsort a Debrecenből érkező 
Bárczi Gusztáv Általános Iskola 
tanulói szolgáltatták. Betlehe-
mest és karácsonyi mesejátékot, 
téli verseket, dalokat adtak elő a 
gyerekek.

Az ünnepélyes, meghitt hangu-
latú rendezvény közös énekléssel, 
gyertyagyújtással  zárult. 

A szolgálat munkatársai Bol-
dog Új Évet kívánnak Vámospércs 
lakóinak, a 2006-os évben is vár-
juk a hozzánk forduló ügyfeleket, 
problémájuk megoldásában ér-
dekében.

Váradi Jánosné

Mindenki karácsonya

Teltházas ünnepség volt   (Fotó: Sz.V. É.)

A város főterén csaknem száz 
ember gyűlt össze szent este 
előtti napon. A bensőséges kis 
ünnepségen közös éneklés, s 
Reschovszky György színész-
énekesnek, a Vojtina Bábszínház 

tagjának műsora feledtette a hi-
deget, s melengette a lelkeket. A 
forró tea és a forralt bor pedig a 
testet melegítette.

Fotó és szöveg: Sz. V. É. 

Szabadtéri ünnepség

A gyerekek és a gitáros

MESEJÁTÉK A SZERETETRÕL
Nem a hagyományos bibliai 
történettel, hanem egy csodá-
latos mesejátékkal várták a ka-
rácsonyt az iskola diákjai. Jókai 
Mór: Melyiket a kilenc közül 
című meséjét mutatták be a 2/c, 
a 4/c és a 4/b osztály tanulói.  Il-
lés Kinga és Illés Kitti nemcsak 
a mesében alakítanak ikerpárt, 
hanem a valóságban is. A játék 
során belekóstolhattak egy nagy 
és szegény család életébe, ahol 
rajtuk kívül még hét testvérrel 
kell osztozni a falaton. Az édes-
anya hiánya, a  szegény suszter 
édesapa lelki küzdelme, hogy 
melyik gyermekétől váljon meg 
a gazdag úr által felajánlott ren-
geteg pénzért, olyan megindító 
történet, amely beragyogja a 
karácsonyi ünnepkör eszmé-
jét. Természetesen egyiket sem 
adja, mind a kilenc egyfor-
mán kedves számára. Az, hogy 
ajándék lehet egy dal is, hogy a 
szeretet, az összetartozás a leg-
szebb dolog a világon – igazi 
adventi eszmék, szép karácso-
nyi üzenetek.

Feszülten figyeltek

Az előadások alatti rezzenéste-
len pillanatok elárulták, hogy 
mélyen megérintette a lelkeket a 
mese, amely valaha talán igaz is 

lehetett. A huszonegy szereplős 
mesejátékot Kálmán Zsoltné, 
Hetei Lajosné és Nagy Gyuláné 
tanították be, a díszletek elké-
szítéséhez helyi vállalkozók ad-
tak anyagi segítséget. A Ráczné 
Strummer Ibolya által vezetett  
közel harminc fős énekkar a 
mesejáték hangulatához össze-
válogatott csodálatos dalokkal 
tette még szívszorítóbbá a  tör-

ténet.  Az előadást több turnus-
ban az iskola valamennyi diákja,  
s az érdeklődő felnőtt lakosság 
is megtekinthette a művelődési 
házban, advent utolsó hetében. 
A szervező tanárok ezúton meg-
köszönik a a műsor megrende-
zéséhez nyújtott támogatásokat 
a következő vállalkozásoknak 
és magánszemélyeknek: Eve-
lin bútorbolt, Nagy Ferencné, 

Németh Józsefné, Medgyesi 
Imréné, Hűse János, Tóth Lász-
ló, Kálmán Zsolt, Nagy Józsefné, 
Hetey Lajos, Kriska Zoltánné, 
Keserű György, Illésné Korcs-
máros Tünde, Nagyné kelemen 
Gabriella, Tömöri Lajos, Hajdú 
Zoltánné, Szabóné Vrancsik 
Éva, Varga Sándorné.

Fotó és szöveg: Sz. Vrancsik Éva                

Kilenc testvér egy kupacban

A Parlamentben vendégeskedtek
Ajándékért ajándékot kaptak cserébe

Amikor az iskola „Ügyes kezek” 
szakkörének tagjai Fagyal Brigit-
ta tanárnő inspirálására benevez-
tek a „Legyen a karácsony min-
denkinek szép” felhívásra, még 
nem is gondolták, hogy jó tettért 
ők fognak jót kapni cserében. A 
magyar országgyűlés hivatalának 
pályázata a Szent László kórház 
kis betegeinek karácsonyi aján-
dékozását tűzte zászlajára. A tíz 
szakkörös gyerek hetekig kéz-
szítette a kis ajándéktárgyakat, 
amelyeket gondosan becsoma-

golva elküldtek a megadott ha-
táridőig. Készítettek angyalkákat, 
mécseseket, játékokat, gipszképe-
ket, tűzzománcokat, s olyan tár- 
gyakat, amelyek szerintük örö-
met szereznek a gyerekeknek. E 
jó cselekedettel elnyerték a jogot 
a parlamenti karácsonyon való 
részvételre.

Övék volt az Országház

 Advent utolsó vasárnapján az ön-
kormányzat autóbusza szállította 

a kis csapatot, Deákné Demjén 
Ilona igazgatónővel kiegészülve 
a parlamentbe, ahol ismert em-
berek kalauzolták őket végig az 
eddig csak televízióból ismert 
termeken. A csodák palotája, a 
táncház, különböző kézműves 
foglalkozások elkápráztatták a 
kis látogatókat. Megható pilla-
natoknak lehettek tanúi, amikor 
Szili Katalin, az Országgyűlés 
elnöke átadta a gyerekeknek az 
ország házának kulcsát. Azon a 
napon ők voltak az urak. Élvezték 

is a sok programot, s büszkeség-
gel töltötte el őket, hogy az álta-
luk készített tárgyak kiállításon is 
szerepeltek a parlamentben. Ta-
lálkozhattak a megasztárosokkal 
és több más hírességgel is. A nap 
végén ajándékkal a kezükben, 
élményekkel a szívükben tér-
tek haza azzal a több mint ezer 
gyerekkel együtt, akik szintén jó 
cselekedeteikért kapták az aznapi 
jókat cserében.

                                                      
 Sz.V.É.

A parlament előtt
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13. péntek: Zorro legendája
(színes, szinkronizált, am. kalandfilm)

20. péntek: DOOM
(színes, am. horror film)

27. péntek: Vad galamb
(színes, szinkronizált, angol rajzfilm)

Az előadások 1830-kor kez-
dődnek. Előzetes bejelentkezés 
alapján csoportokat más idő-
pontokban is fogadunk.
Telefonszám: (52) 591-038.
Belépődíj egységesen: 400 forint.

Nyolc település népdalköre 
énekel azon a CD-n, amely 
karácsonyra készült el  a me-
gyei közgyűlés elnökének köz-
benjárására. A vámospércsi 
népdalkör öt dalból kötötte azt 
a csokrot, amelyet örökre meg-
őriz a kis kerek csoda. A csoport 

vezetője, Tóth János vehette át 
az első példányt Juhászné Lé-
vai Katalintól a város főterén 
rendezett karácsonyi ünnep-
ségen. Azóta kézről kézre jár a 
CD, hisz valamennyi népdal-
köri tag szeretné meghallgatni. 
Az idős asszonyok nem ren-

delkeznek a megszólaltatáshoz 
szükséges  berendezéssel, de 
a gyerekek, unokák szívesen 
lejátsszák a „mamának”, vala-
mint a művelődési házban is 
meghallgatható a felvétel. Ka-
zettára már sokszor énekeltünk 
– mondja Szabó Bálintné, a 
népdalkör egyik alapítótagja, 
de ez egészen más volt.  A fel-
vételkor nagyon izgultunk, 
hogy baj lesz a kezdéssel, vagy 
köhögni kell, de nagyon ügye-
sek voltunk. Büszkék vagyunk 
arra, hogy a szép régi népdalo-
kat, amelyeket mi válogattunk 
össze, örökre megőrzi ez a CD, 
s talán az utánunk következő 
generáció is megismerheti azo-
kat. Mi is szeretnénk majd be-
lőle egy-egy példányt, de most 
még csak a minta jelent meg.

Fotó és szöveg: 
Sz. Vrancsik Éva

A népdalkörösök öröme

Tóth János átveszi az első CD-t

A nyíracsádi MENYASSZONYI RUHA-
kölcsönzőbe megérkeztek a
2006. év modelljei

Kínálatunkból:
menyasszonyi ruhák • menyecske ruhák  • -kísérő ruhák (felnőtt 
méretben is)  • koszorúslány ruhák (több színben)  • elsőáldozó 

ruhák és ezek kiegészítői nagy választékban,

EXTRA KEDVEZMÉNNYEL KÖLCSÖNÖZHETÕEK!!!
Álmai ruhája TÍZEZREKKEL kerülhet KEVESEBBE!

Nyitva tartás: bejelentkezésre BÁRMIKOR!
Elérhetőségeink: 4262 Nyíracsád, Rákóczi u.27.sz

Telefon: (52) 206-181 vagy (30) 338-3151
http://eskuvoiruha.click.hu

Különlegességünk: Farsangi jelmezek kölcsönzése!!!
Minőség – elegancia – szolid árak

Minden érdeklődőt szeretettel és udvarias kiszolgálással várunk!!!

FIGYELEM!
Használt téli lábbelik!

Egyes új csizmák,
pulóverek

20%
árengedménnyel 

kaphatók
az Olcsó Cipők 

Boltjában.
Cím: Kossuth u. 6.

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!

Építési telek az Orgona utcán 
eladó. Érdeklődni a Szőllős utca 
27.sz. alatt.

Jó állapotban lévő, barna színű, 
négy részes szekrénysor do-
hányzóasztallal eladó.
Ár: 45.000 Ft. Érdeklődni:
(30) 214-1556-os telefonszámon.

Az idősbarát nyugdíjas klub kö-
vetkező foglalkozása január 20-án 
(pénteken) 14 órától lesz a mű-
velődési házban. Mindenkit sze-
retettel vár a klubvezető, Polgár 
Imréné.

KÖZÉRDEKŰ

APRÓHIRDETÉS

A Vámospércs Településért és Tanuszodáért Közalapítvány a 
2004. évi mérlegbeszámoló főbb adatait, valamint Közhasznúsági 
jelentését az alábbiakban teszi közzé:

I. Számviteli beszámoló 2004. év II. Cél szerinti juttatások
Bevételek ezer Ft-ban Megnevezés ezer Ft-ban
SZJA 1%-a 239 Uszoda befejezéséhez 3000a
Magánszemélyektől 5 Kézművestáborhoz 30
Vállalkozásoktól 150 Táborok – kirándulásokhoz 60
Kamatbevétel 43 Úszásoktatáshoz 40
Összes bevétel 437 Női alkotótáborhoz 80
Kiadások ezer Ft-ban Környezetvédelemre 100
Pénzeszköz átadás 3000 Parkosítás 40
Anyagok-eszközök 390 Város dekorálás 50
Ügyvitel-értékcsökkenés 372 
Bankköltség 16 Összes célszerinti
Összes költség 3778 felhasználás: 3440
2004. évi eredmény -3341

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2004. ÉVRÕL

III. Közalapítványunk a 2004. 
beszámolás évében központi 
költségvetési támogatásban nem 
részesült. A kiírt pályázati lehe-
tőségek egyesületekre vagy egyéb 
szervezetekre vonatkoztak, így 
a beszámolás évében nem tud-
tunk pályázatot benyújtani. Ez 
évben is a vállalkozóktól kapott 
támogatásokat az általuk meg-
határozott célra fordítottuk, így 
városdekorálás az ünnepi hangu-
lathoz, valamint uszodai építés-
hez, ez összesen 3.050.000 Ft-ot. 
Közcélú feladatunk között ki-
emelt az 1%-ok gyűjtése melynek 
felhasználásáról a kuratórium 
döntése alapján minden esetben 
a Vámospércsi híreken keresztül 
az érintetteket tájékoztattuk. Ez 
évben folytattuk a Tájház üze-
meltetését ahol mint cél szerinti 
juttatást a gyermektáborokhoz 
és a Női alkotótáborhoz anyagok 
vásárlását biztosítottunk, ez ösz-
szese mint egy 120.000 Ft-ot tett 
ki.

IV. Közhasznú szervezetünk 
tisztségviselői- a kuratórium tag-
jai a 2004. évben sem részesültek 
társadalmi munkájuk elismerése-
ként semmilyen juttatásban.

V. A 2004. évi cél szerinti jut-
tatások minden esetben az alap-
szabályban rögzített feladatokra 
vonatkoztak a kuratórium meg-
határozása alapján kiemelten az 
óvodás és iskolás korúak szabad-
idő hasznos eltöltésének befolyá-
solását természetvédelmet, tábo-

rozások, kirándulások segítését. 
Tevékenységünkkel folytattuk a 
település parkosítását, valamint 
az ünnepekhez kötődő kisvárosi 
utcakép kialakítását. A közalapít-
vány feladatai megvalósításánál 
bevonta a település különböző 
civil szervezeteit. A 2004. évben 
kiemelt támogatásunk volt a Tan-
uszoda beruházásának befejezése 
mely 2005. év elején átadásra ke-
rült. Közalapítványunk kuratóri-
uma a mérleg és eredmény beszá-
moló valamint a közhasznúsági 
jelentés elfogadását megelőzően 
ellenőrző bizottságával és válasz-
tott könyvvizsgálóval felülvizs-
gáltatta a törvényi előírásoknak 
megfelelően 2004. évi mérleg és 
eredmény kimutatását. Ennek 
alapján hiteles záradékkal ellátva 
a mérleg eszköz és forrás oldalát 
1163000 Ft egyezőséggel hitelesí-
tő záradékával együtt elfogadták. 
Jelen közzétételen túlmenően a 
közalapítvány közhasznúsági je-
lentése, valamint működésének 
bizonylatai az érdeklődők számá-
ra a székhelyen megtekinthető. 
Megköszönve mindazon egyének 
és vállalkozások támogatását, 
akik segítették közösségi-köz-
hasznú munkánkat, segítségüket 
továbbra is igényelve kérjük fenti 
jelentésünk tudomásulvételét.

Vámospércs, 2004. szeptember 20. 

 Csősz László s. k.
 a kuratórium elnöke 

Az első hóval érkeztek meg 
azok az élelmiszercsomagok, 
amelyeket a Gyermekélelme-
zési Alapítványhoz benyújtott 
pályázaton nyert az általános 
iskola. Száz, többgyermekes 
család ünnepi asztala lett bő-
vebb, ugyanis a csomagokban 
tartós élelmiszerek, zsáknyi 
krumpli, konzervek, s a gye-
rekeknek üdítők is találhatók. 
Gali Sándor aznap reggel előz-
ször a idei első hóesésesen cso-
dálkozott el, majd azon lepő-
dött meg, amikor  becsöngetett 
kapuján  Szentjóbi Marianna 
tanárnő, s átadta az ajándékot. 
Alig jött szó a szájára, amíg az 
átvételt igazolta aláírásával. – 
Négy gyermekünk van, a párom 
is örülni fog a sok főznivalónak, 
s a gyerekek a rostoslének. Úgy 
látom, mindegyiknek jut egy-
egy nagy dobozzal. 

Kinek kell ezt megköszön-
ni? – Nagyon körültekintően 
választottuk ki azokat a csa-
ládokat, ahová becsögetünk 
- tájékoztat a programfelelős 
tanárnő. – Ifjúsági referensként
én is jól ismerem a gyerekek 
családi körülményeit, de kér-
tem segítséget a Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálattól és 
az osztályfőnököktől is. Az első 
körben összeállított névsort 
jóváhagyásra illetve módosí-
tásra visszajuttattam az osz-
tályfőnökökhöz, illetve a cigány 
kisebbségi önkormányzat ve-
zetőjéhez, Kozáp Sándorhoz.  

Bízom benne, hogy a legjobb 
helyre kerültek a csomagok, 
amelyeket ezúton is köszönünk 
az alapítványnak. Külön megle-
petés volt, hogy a csomagokhoz 
gyermekcipő-adomány is érke-
zett, amelyeket méretei alapján 
az óvodások és az első osztá-

lyosok között osztottak szét ne-
velőik. A csomagokat az önkor-
mányzat autóbusza szállította 
a fővárosból, s a kiosztáshoz is 
kaptam segítséget - tudtuk meg 
a tanárnőtől.  

Fotó és szöveg Vrancsik Éva

HÓ HOZTA CSOMAGOK

Gali Sándor szólni is alig tudott

Decemberben 
születtek:

Székely Dániel Benedek  
(Székely László és Kele-
men Zsuzsa)
Kozma Barbara 
(Kozma Zoltán és Horváth 
Marianna)

Házasságot
kötöttek:

Jernyei József és Szabó 
Szabina

Akik már nin-
csenek közöttünk:

Id. Szabados János
Guba Józsefné (sz: 
Rusznyák Irén)
Kungler András
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