
Halottaink emlékére
Vámospércs Városi Önkormányzat a Hajdú-

Bihar Megyei Temetkezési Vállalattal és a helyi
történelmi egyházakkal közösen, halottak napi
ökumenikus istentiszteletet tart a város Köz-
temetőjében.

A megemlékezés ideje: 2012. november 1-jén,
csütörtökön 15 30 óra.

Ebből az alkalomból az önkormányzat temetői
járatot indít.

A busz indulásának időpontja: 
14 45 Malom utca
14 50 Vasútállomás
15 00 Hajnal utca
15 15 Béke utca, Katolikus Templom előtt
15 20 Polgármesteri Hivatal

A megemlékezést követően ugyanezen az útvo-
nalon történik a visszaút.

Ménes Andrea
polgármester

Az idén többen vehettek részt a nyári gyermekétkeztetésben

XXII. évfolyam, 10. szám
2012. október 

Ingyenes újság

Ahogy arról nyár ele-
jén már beszámoltunk,
az idén is igényelt a Vá -
mospércsi Önkormány -
zat a szociálisan rászoru-
ló gyermekek számára
mi nisztériumi támoga-
tást a nyári gyermekét-
keztetéshez. Az önkor-
mányzati pályázat ered-
ményes volt, hiszen 8,3
millió forintot kapott a
város központi forrásból
ennek megvalósítására.
Ezen a nyáron a tavalyi
háromszáznál jóval töb-
ben igényelhették az in -
gyenes meleg ebédet, így
jutott a rászoruló óvodá-
soknak is, akik korábban
az óvodai ellátás kereté-
ben kaptak ebédet.

Alapvető szempont volt
az idén is, hogy a támogatást
csak a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben ré -
szesülő gyermekek után le -
hetett igényelni. Az étkezte-
tés napi egyszeri meleg ebé-
det jelentett, amit az egy
évvel korábbi háromszáz he -
lyett az idén négyszáz iskolás
és óvodás gyermek kapott
meg. Ebben az évben is csu-
pán a leghátrányosabb hely-
zetűnek minősülő önkor-
mányzatok igényelhettek va -
lamennyi rászoruló gyer-
mek után támogatást, a hát-

rányos helyzetű települések,
mint amilyen Vámospércs is,
a rászoruló gyermekek leg-
feljebb ötven százaléka után
kaphatott önerő nélkül is
támogatást. Vagyis a többiek
esetében az önkormányzat-
nak saját forrásból kellett
a költségeket kiegészíteni.
További feltétel volt, hogy az
ételt, a támogatás legalább
30%-ának megfelelő érték-
ben kistermelő, vagy az ön -
kormányzat meghatározott
földrajzi térségén belül talál-
ható mezőgazdasági vállal-
kozó által megtermelt, vagy
előállított alapanyagaiból kel-
 lett biztosítani. Ezt a szabályt
szigorúan vették, ugyanis az

elszámolásnál számlával vagy
a kistermelővel, vállalkozó-
val kötött szerződéssel kel-
lett igazolni az előírás teljesí-
tését. Ennek az elvárásnak a
teljesítése nem okozott, gon-
dot, ugyanis a mindennapi
menünek legalább a 35-50%-
át sikerült őstermelői nyers-
anyagból előállítani. Ezzel a
helyi gazdákat és a kisterme-
lőket tudta segíteni a kor-
mányzat és az önkormány-
zat. Mivel igyekeztek az alap-
anyagok helyi beszerzésébe
minél több kistermelőt be -
vonni, ezért a menüt is az
általuk kínált, elérhető ter-
mékekhez igazították. Ez pe -
dig azt jelentette, hogy vita-

mindús, gazdag zöldség és
gyümölcs alapanyagú, egész-
séges ételt tudtak minden
nap főzni. Június 18-tól egé-
szen augusztus 31-ig, ötven-
négy munkanapon át a leg -
inkább rászorult gyerekek
tehát ingyen kapták az ebé-
det, aminek az érintett csalá-
dok nagyon örültek, mondta
Bálega Jánosné élelmezési
intézményvezető. A korábbi
éveknek megfelelően ezen a
nyáron is a legtöbben haza-
vitték az ételt, és csak keve-
sen fogyasztották el azt az
iskolában. Bálegáné azt is
elmondta, hogy nagyban
megkönnyítené az ételosz-
tást, ha nem csak egy étel-
hordóval jönnének az ebé-
dért, hanem lenne egy másik
is, amivel egyszerűen csak
ki kellene cserélni az előző
na pit. Az intézményvezető
öröm mel mesélte azt is,
hogy a gyerekek, a családok
nagyon elégedettek voltak
az ebéd minőségével, és ez -
zel kapcsolatban nagyon sok
dicséretet kaptak, aminek
munkatársaival együtt na -
gyon örültek. Mint elmond-
ta, nagyon sok szegény csa-
ládnál pótolhatatlan segítsé-
get jelent, hogy az önkor-
mányzat évről évre biztosít-
ja ezt az ingyenes szolgálta-
tást a nyári szünidőben.   

Endrédi Csaba

Országgyűlés 2010. má -
jus 26-án fogadta el a
magyar állampolgárság-
ról szóló 1993. évi LV. tör-
vény módosítását, amely
2011. január 1-jétől lehető-
vé tette a határon túli ma -
gyarok egyszerűsített ho -
nosítását. 

A jogszabály életbelépése
óta nálunk is olvashattak ar -
ról, hogy milyen népszerű lett
a határon túli nemzettársaink
körében ez a lehetőség. Noha
azóta lassan két év is eltelt, úgy
tűnik, a honosítási kérelmek
azóta is folyamatosan érkez-
nek az ok mány irodákba. Vá -
mospércs polgármestere Mé -
nes And rea nagyon fontosnak
tartja, hogy amit az önkor-
mányzat hivatala tenni tud, azt
tegyék meg, a hozzánk fordu-
ló határon túli magyarok érde-
kében. Ezért is volt olyan nép-
szerű körükben Vámos pércs,
ezért is választották kérvényük
beadásakor a városi ok mány-
irodát, amelynek munkatársá-
tól, Nagyné Héjjas Erikától
érdeklődtünk, mi a helyzet két
év után az egyszerűsített ho -
nosítással. 

Mint elmondta, városunk
népszerűsége azóta sem csök-
 kent, Vámospércs továbbra is
szívesen fogadja a magyar
állampolgárságot kérvényező
határon túliakat, és azt tapasz-
talják, hogy a szíves fo gadta-
tásnak és a gyors, szak szerű
ügyintézésnek széles körben

híre megy. Ezt tá masztják alá a
statisztikai adatok is. A nyár
elején júniusban tizenhatan,
augusztus 9-én hatvanan,
szep tember 5-én pedig het-
venhatan tehették le az állam-
polgársági esküt a városháza
dísztermében. És ezzel még
nem ér véget a folyamat,
hiszen a cikk megírásakor is az
október 17-i időpontra tizen-
öten várakoztak, és azóta leg-
alább a duplájára nőhetett ez a
szám, Erika becslése szerint.
A törvény életbe lépése óta
több mint ötszáz magyar szár-
mazású, külföldi állampolgár
kapta meg Vámos pércsen a
magyar állampolgárságot. Mi -
vel a helyi ügyintézésnek való-
ban nagyon jó híre van, még

olyan em ber is volt, aki Deb -
recenben lakik ugyan, mégis
kijött hozzánk, és itt adta be a
kérelmét, és ennek megfelelő-
en városunkban is tette le a
honosítási esküt. Továbbra is
igaz, hogy a legtöbben romá-
niai magyarok jönnek ez
ügyben Vámospércsre, főleg a
határ menti falvakból, váro-
sokból. Az ügyintézés során
kiemelt figyelmet fordítanak
testvértelepülésünk, Szilágy -
nagyfalu lakóira, akiktől akkor
is átveszik a kérelmeket, ha
éppen nem azon a napon
érkeznek a városba, amikor
ilyen ügyeket intéz az iroda.
Ha kell, szívesen segítenek a
nyomtatványok kitöltésében.
Ez a hozzáállás a népszerűség

titka Erika szerint, no meg az,
hogy igyekeznek nem gépie-
sen kezelni a kérvények be fo-
gadását, hiszen ezekben az
esetekben bizony szívszorító
emberi sorsok is felszínre
kerülnek. Aki igényli, az zal szí-
vesen elbeszélgetnek, meg-
hallgatják a történetét, ezáltal
az „ügyfél” valóban azt érzi,
hogy egy kicsit tényleg haza-
tért. 

Héjjas Erika ar ról is beszá-
molt, hogy annak ellenére,
hogy továbbra is folyamato-
san és nagy számban érkeznek
az igények, a kezdeti négy, öt,
időnként hathónapos átfutási
idő lerövidült, és ma már a
befogadástól számított három
hónapon belül megérkezik
Budapestről a kérelmek po zi-
tív elbírálása. Vagyis tartani
tudják a törvény által megsza-
bott három hónapos ha tár-
időt. Mivel a szabályok szerint
a polgármester előtt kell a ho -
nosítási esküt letenni, ezért az
esemény időpontját az önkor-
mányzat munkarendjéhez iga-
zítva Ménes Andrea polgár-
mester jelöli ki, aki mindig
ünnepélyes hangulatban vég-
zi ezeket a hivatali teendőket.
A ceremónia után pedig szíve-
sen elbeszélget az emberek-
kel, akik bizony nagyon gyak-
ran meghatódva élik át azt,
hogy végre hivatalosan is ma -
gyar állampolgárok lettek, és
nem csak a szívükben kell
őrizniük magyarságtudatukat.  

Endrédi Csaba

Még mindig nagy az érdeklődés a honosítás iránt

Szeptemberben hetvenhatan tették le a honosítási 
esküt Ménes Andrea polgármester előtt

Az idén négyszázan vették igénybe az önkormányzat
segítségét, közülük a legtöbben ételhordóban vitték

haza az ingyenes meleg ebédet



Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. szeptember hó 20. napján rendkívüli ülést tartott.

Első napirendi pontban a testület úgy döntött, hogy a Színes
Ingatlanvilág Ingatlankezelő Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi
út 10.) „ÉAOP-2.1.1/A.I-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és szol-
gáltatások fejlesztése a konvergencia régiókban” című pályázatának
benyújtását támogatja. A képviselő-testület a Támogatói nyilatkozat
alapján a pályázathoz anyagi fedezetet nem biztosított, anyagi köte-
lezettséget nem vállalt, és felkérte a polgármestert, hogy a Támogatói
nyilatkozat kiadásáról a határozat szerint gondoskodjon. 

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

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. szeptember hó 27. napján tartotta következő rendes
ülését.

A napirendi pontok tárgyalása előtt Ménes Andrea polgármester
adott polgármesteri tájékoztatót a legutolsó rendes testületi ülés óta
történt eseményekről, melyet a képviselők elfogadtak. Ezt követően a
lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást ismerte meg a tes-
tület, melyet jóváhagyott.

Első napirendi pontban megtárgyalásra került a Hajdúhadház
Vámospércs Rendőrőrsének a 2011. évi közbiztonsági helyzetéről
szóló tájékoztató, melyet a képviselők elfogadtak. A napirendi pont-
hoz meghívott vendégek voltak dr. Vincze István r. alezredes rend-
őrségi tanácsos mb. kapitányságvezető úr és Molnár Zsolt r. hdgy.
mb. őrsparancsnok úr, akik részletesen válaszoltak a képviselők által
feltett kérdésekre.

Második napirendi pontban arról döntöttek a képviselők,
hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2)
bekezdés c) pontja alapján és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 3. számú mellékletének II/7 és II/8 pontja alapján az Óvoda
Vámospércs intézményben a 2012/2013-as nevelési évben a csoport-
létszámokat jóváhagyják, és egyben engedélyezik az óvodai csopor-
tokra megállapított maximális létszámtól való eltérést.

Harmadik napirendi pontban határozat született arról, hogy
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (24)
bekezdése értelmében a testület szándékát nyilvánítja az állami
intézményfenntartó központnak, hogy a rendelkezésére álló saját és
átengedett bevételének terhére a következő naptári évben kezdődő
tanévtől a 3000 főt meghaladó lakosságszámú település esetén a
működtetést nem képes átvállalni.

A szándéknyilatkozata alapján a testület felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy a Vámospércs Város illetékességi területén működő
köznevelési – általános iskolai nevelés-oktatás, alapfokú művészet-
oktatási – biztosító intézmény tekintetében a 229/2012. (VIII.28.)
Korm. rendelet 39.§. (1) bekezdése alapján a Nkt. 74. § (4) bekezdé-
se szerinti működtetési kötelezettsége alóli mentesülés érdekében
kérelmet nyújtson be a kincstár települési önkormányzat székhelye
szerint illetékes területi szerve részére.

Negyedik napirendi pontban a Vámospércs Pacsirta utcai
parkoló közvilágításának tervezési és engedélyeztetési feladataira
beérkezett árajánlatok értékelése során úgy döntött, hogy a Vilenta
Mérnökiroda Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, az ajánlatot 180
000 Ft+áfa, azaz bruttó 228 600 Ft összegben elfogadja, melynek
fedezetét az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a kötvény ter-
hére biztosítja. 

Ötödik napirendi pontban a képviselők úgy határoztak, hogy
a Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító
Okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetű Alapító
Okiratot elfogadják. A módosítás a nemzeti köznevelésről szóló
2011.évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján történt, amely
alapján az okirat kiegészült a következőkkel: „Az alapító okirat kiegé-
szül a feladat-ellátási helyre felvehető maximális létszámmal: Iskola
u. 1 sz. alatti feladat-ellátási helyre felvehető maximális tanulólét-
szám: 630 fő, Nagy u. 4. sz. alatti feladat-ellátási helyre felvehető
maximális tanulólétszám: 300 fő.

Hatodik napirendi pontban határozat született arról, hogy az
önkormányzat Együttműködési megállapodást köt a Pegazus
Hungary Kereskedelmi Kft.-vel az általa benyújtani kívánt turisztikai
pályázatra vonatkozóan. Az önkormányzat az Együttműködési meg-
állapodás alapján a pályázathoz anyagi fedezetet nem biztosít, anyagi
kötelezettséget nem vállal. 

Hetedik napirendi pontban a járási rendszer kialakításával
kapcsolatban úgy döntött a testület, hogy a Vámos pércsi
Okmányiroda (4287 Vámospércs, Béke u. 2.) 4287 Vámospércs,
Béke u. 3. szám alatti ingatlanba 2013. január 1. napjával történő
átköltöztetésével járó költségek kifizetésére – amelyek kizárólag a
Közigazgatási és Elektronikus Köz szolgáltatások Központi Hivatala
üzemeltetésében levő tárgyi eszközökre vonatkoznak – kötelezett-
séget vállal az önkormányzat 2012. évi költségvetésében. 

Nyolcadik napirendi pontban a képviselő-testület úgy hatá-
rozott, hogy Együttműködési megállapodást köt a Magyar
Ökumenikus Segélyszervezettel, amely alapján a Mikrotérségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat bevonásával kívánja lebo-
nyolítani a 2012. évi II. fordulós élelmiszersegély csomagok kiosztá-
sát. A rászorulósági kategóriákat a képviselő-testület elsődlegesen
az alábbiak szerint állapította meg: a létminimum közelében élők
közül azok részesülhetnek élelmiszer segélyben, ahol a családban az
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-
át azaz, a 42 750 Ft-ot. A kisnyugdíjasok közül azok részesülhetnek
élelmiszer segélyben, akik egyedül élnek, és a jövedelmük nem
haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át,azaz               71 250 Ft-ot. A
kisnyugdíjasok közül élelmiszersegélyben részesülhet az a rászoru-
ló, aki házastársával egytt él, és az egy főre jutó jövedelem nem halad-
ja meg a nyugdíjminimum 200%-át, azaz 57 000 Ft-ot. 

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

Ménes Andrea polgármester
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Technológiai fejlesztés 
a HONOREX Kft.-nél.

Értesítés
Tisztelt Cím!
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet EU Élelmiszer segély

program 2012. keretében élelmiszer-segély csomagokat biz-
tosít Vámospércs Város Önkormányzatával együttmű-
ködve a szociálisan rászoruló családok részére.

Két csoportba tartozó személynek, családnak adható élelmi-
szer-segély:

– létminimum közelében élők,
– ill. kisnyugdíjasok számára.
A létminimum közelében élők közül azok részesülnek élelmi-

szer-segélyben, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át a 42 750 Ft-ot.

A kisnyugdíjasok közül azok részesülhessenek élelmiszer-
segélyben, akik egyedül élnek, és a jövedelmük nem haladja
meg a nyugdíjminimum 250%-át, azaz 71 250 Ft-ot. Ezen kívül
aki házastársával együtt él, és az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át, azaz 57 000 Ft-ot. 

Azok a lakosok, akik úgy érzik, hogy a felsorolt szempontok-
nak megfelelnek kérjük, hogy 

– október 15-én 8.00-tól 12.00-ig és 13.00-tól 15.00-ig, 
– október 16-án 8.00-tól 12.00-ig és 13.00-tól 15.00-ig
jelentkezzenek a Mikrotérségi Családsegítő és Gyer mek jóléti

Szolgálatnál. Az igényléshez, hozzák magukkal a jogosultságot
igazoló dokumentumokat (jövedelem igazolás, nyugdíjas törzs-
lap, szociális segélyről szóló határozat, személyi igazolvány).

Amennyiben jogosult a csomagra, a jogosultság elbírálása
után erről névre szóló értesítést fog kapni.

Kérjük, hogy a jelentkezési időpontokat tartsák be, mert a
határidő után beérkezett igényléseket nem áll módunkban elfo-
gadni!

Ménes Andrea
polgármester

Látjuk, halljuk, szeretjük őt.
Mosolyát, tekintetét. Tartását, emberségét.

FAGYAL BARNA
1948. 04. 22. – 2006. 10. 10.

HIÁNYZOL!
Családod

Köszönjük szépen mindazoknak, 
akik emlékedet őrzik és ápolják

Szeptemberben születtek:
MÁTÉ REGINA (Máté Gergő és Juhász Tünde)

KOVÁCS HANNA (Kovács Róbert és Tóth Emese)
SZABÓ BOGLÁRKA ANNA (Szabó Csaba és Molnár Anna)

JÁNÓ FANNI (Jánó András és Szabó Rita)

Házasságkötés:
ZILAHI FERENC és PAPP MARIANN

MÉHÉSZ KRISZTIÁN és GAVALLÉR ANETT

Akik már nincsenek közöttünk:
VÁRI ANTALNÉ (Szabó Juliánna), LAKATOS JÓZSEFNÉ (Kiss Etelka),

NAGY JÁNOSNÉ (Bodnár Ilona), TÓTH SÁNDORNÉ (Máthé
Erzsébet), PÓLYIK JÁNOS, BALOGH ISTVÁN, SZILÁGYI IMRE

Lomtalanítás
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Az esedékes őszi lomtalaní-
tást október 29–31. között
végzik el, 7.00–14.00 óra
közötti időszakban.

A lomok kihelyezésének
időpontja az adott napon reg-
gel 7.00-ig, vagy előző nap
este.

Kihelyezhető hulladékok:
az ingatlanoknál keletkező
olyan szilárd hulladékok, ame-
lyek nem helyezhetők el a
tároló edényzetben, a rendsze-
res hulladékszállítás al kalmá-
val nem szállíthatók el (pl.:
bútor, nagyobb kartondobo-
zok, rongyok és ap róbb hulla-
dékok bezsákolva).

Nem tartozik a kihelyezhe-
tő hulladékok körébe: kom-
munális hulladék, építési tör-
melék, gépjármű gumi, akku-
mulátor, valamint ve szélyes
hulladékoknak mi nősülő anya-
gok (pl.: vegyszerek és min-
den olyan hulladék, amely a
begyűjtés so rán veszélyezteti
a begyűjtést végzők testi épsé-
gét, egészségét).

A lomnak minősülő tárgya-
kat a gyűjtési útvonal mellé
kell elhelyezni, hogy az a
begyűjtő gépjárművel megkö-
zelíthető legyen, és a forgal-
mat ne akadályozzák.

A terület felosztás tér-képe:

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

LAKATOS JÓZSEFNÉ
sz.: Kiss Etelka

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

ID. VARGA LÁSZLÓ

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

BALOGH ISTVÁN

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

SZILÁGYI IMRE

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

PÓLYIK JÁNOS

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

TÓTH SÁNDORNÉ
sz.: Máthé Erzsébet

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,

VÁRI ANTALNÉ
sz.: Szabó Julianna

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

A Nyíracsádon működő
HONOREX Kft. a 2011-ben
kiírt Telepfejlesztés a ré-
giókban c. ÉAOP pályáza-
ton 22,9 mFt EU-s vissza
nem térítendő támogatást
nyert.

A vállalkozás – mely 1993-
ban alakult – fő tevékenysége
rakodólap és gyümölcsös
láda, valamint szárított rak-
laptőke gyártása. A kft. meg-
alakulása óta beruház, a fej-
lesztések célja eddig, részben
a kapacitások növelése, rész-
ben a vevői igényeknek való
magasabb szintű megfelelés.
A vállalkozás több, mint 60
embernek biztosít munkát a
településen.

A 2011-ben beadott pályá-
zat keretében megvalósított
projekt tartalma, egy új szárí-

tó üzem építése volt, melyet a
növekvő termelési igények és
az elmúlt időszak termelési
problémái – többszöri por-
kamra leégés – tettek szüksé-
gessé a szárítóüzem önálló, a
termeléstől elkülönült, szek-
cionált térben történő elhe-
lyezése nem tűrt halasztást.

A beruházás teljes bekerü-
lési költsége 46 mFt, műszaki
tartalma egy 350 m2-es üze-
mi csarnok és 980 m2 betono-
zott út építése volt.

A kivitelezés 2012. február
végén kezdődött és június
végén fejeződött be. Az üzem-
csarnokba telepítendő szárító
technológiai beszerzéséhez a
cég szintén pályázott – GOP-s
forrásra –, melyet megnyert,
így a technológiai beszerzés-
hez 35%-ban vissza nem térí-
tendő támogatást használ fel.



Kérjük, a regisztráció
megkezdése előtt a saját
érdekében figyelmesen
olvassa el ezt a tájékozta-
tót!

Az online regisztrációs felü-
lethez a tájékoztató végén
található linkre kattintva
jut el.

Az Országgyűlés 2012. jú-
lius 12-én elfogadta a Magyar
Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamaráról
szóló  2012. évi CXXVI. tör-
vényt. A 2012. augusztus 1-jé-
től hatályos törvény kötelező
tagságot ír elő az agrárszektor
és az élelmiszeripar valameny-
nyi piaci szereplője számára a
közeljövőben kiírandó orszá-
gos kamarai választások nyo-
mán létrejövő új Agrárkama -
rában.

Ezáltal  minden olyan ter-
mészetes személy és gazdálko-
dó szervezet,  aki a törvény
meghatározása szerint agrár-
gazdasági tevékenységet foly-
tat, kötelezetté válik az agrár-
kamarai tagságra.  (Az agrár-
gazdasági tevékenységek rész-
letes listáját a törvény mellék-
letei tartalmazzák, illetve ide
kattintva is elérheti: agrárgaz-
dasági tevékenységek listája).

A tagnyilvántartás összeállí-
tása és az agrárkamarai válasz-
tások sikeres megszervezése
érdekében a törvény előírja,
hogy az agrárkamarai tagságra
kötelezettek 60 napon belül
kötelesek bejelentkezni az
agrárkamarai nyilvántartásba,
és 5 000 Ft összegű kamarai
hozzájárulást fizetni.

A leendő kamarai tagok
tehát legkésőbb 2012. novem-
ber 30-ig kötelesek a Magyar
Agrárkamara honlapján (www.
agrarkamara.hu)  található   o
online regisztrációs felületen
bejelentkezni az agrárkamarai
nyilvántartásba, valamint be -
fizetni a kamarai hozzájáru-
lást  az ott közzétett számla-
számra.

I. A regisztrációra 
kötelezettek köre

Regisztrációra kötelezett
minden olyan Magyarorszá -
gon tevékenykedő természe-
tes személy és gazdálkodó
szervezet,  aki a törvény alap-
ján az agrárkamarai tagságra
kötelezetté válik, azaz: termé-
szetes személyként agrárgaz-
dasági tevékenységet folytat,
vagy gazdálkodó szervezet-
ként agrárgazdasági tevékeny-
séget főtevékenységként foly-
tat. (Részletesebben ld. a tör-
vény 2. és 5. §-át, ill. az agrár-
gazdaságinak minősülő tevé-
kenységek listáját: agrárgazda-
sági tevékenységek listája).

A többszörös regisztráció
esetei

1. Ha valaki természetes sze-
mélyként és gazdálkodó szer-
vezet révén egyaránt kötele-
zett a kamarai tagságra (mert
pl. egyszerre őstermelő és egy
vagy több gazdálkodó szer-
vezet tulajdonosa/képviselő-
je),  akkor természetes sze-
mélyként is és minden érintett
vállalkozása után is külön-
külön kell regisztrálnia.   

2. Ha azonban valaki csak
természetes személyként kö -
telezett több jogcímen is re -
gisztrálni(mert pl. őstermelő
és egyéni vállalkozó is egy-
ben), akkor annak csak egy-
szer, a 2011-ben nagyobb éves
árbevételt elért tevékenységi
formája szerint kell regisztrál-
nia. 

3. Családi gazdaság esetén
a családi gazdaság  minden
olyan tagjának regisztrálnia
kell, akinek önálló őstermelői
igazolványa vagy egyéni vállal-
kozói igazolványa van. 

4. Közös őstermelői igazol-
vány esetén  a módosított
2012. évi CXXVI. Törvény 5.§.
alapján a főlapon szereplő ter-
mészetes személynek kell
regisztrálnia.

Mentesülés 
a bejelentkezés alól 

A kötelező tagság és így a
nyilvántartásba vétel alól is
mentesülnek a törvény szerint
azok, akik tagjai: 

a Magyar Állat orvosi Kama -
rának,

vagy a Magyar Növényvédő
Mérnöki és Növényorvosi
Kamarának,

vagy a Magyar Vadászkama -
rának vagy más vadászati szak-
mai szervezetnek,

vagy valamelyik hegyköz-
ségnek,

de csak akkor, ha az e tagsá-
gukkal összefüggő tevékenysé-
gen kívül más agrárgazdasági
tevékenységet nem folytatnak. 

Fontos: az e körbe tartozók-
nak a mentesüléshez  nyilat-
kozniuk kell erről a regisztrá-
ciós felületen, személyes ada-
taik és az illetékes szervezet-
nél vezetett nyilvántartási szá-
muk megadásával.

II. A bejelentkezés módja

A bejelentkezés kizárólag
az online regisztrációs felüle-
ten történhet, határideje 2012.
november 30.  A kitöltésben
szükség esetén segítséget nyúj-
 tanak az agrárkamara Gaz -
dálkodói Információs Szolgá -
latának tanácsadói az ország
200 területi irodájában. (A ta -
nácsadók elérhetősége az

umvp.agrarkamara.hu webol-
dalon található). A regisztrá-
ciós adatlap kitöltését az onli-
ne felületen megjelenő kitöl-
tési instrukciók segítik. A kö -
zölt adatok valódiságáért az
adatközlő felel.

Felhívjuk a regisztrálók fi -
gyelmét az e-mail cím megadá-
sának fontosságára,  mivel a
kamara ezen keresztül fogja
folyamatosan tájékoztatni tag-
jait az őket érintő fontos tudni-
valókról (pl. a kamarai válasz-
tásokkal kapcsolatosan, to -
vábbá ide küldi majd később a
visszaigazolást is a sikeres
regisztrációról).  E-mail cím
megadása abban az esetben is
ajánlott, ha az ügyfél saját
e-mail címmel nem rendelke-
zik, de van a környezetében
olyan e-mail cím, amelyen az
elektronikus küldemények-
hez időszakosan hozzáfér (pl.
családtag, ismerős, tanácsadó
e-mail címe).

Az online regisztráció so -
rán  ki kell választania  a tör-
vény által felsorolt agrárgazda-
sági tevékenységek közül azt,
amely alapján a kamarai szak-
mai osztályokba való besoro-
lását kéri. Ha ön természetes
személyként többféle agrár-
gazdasági tevékenységet is
végez, akkor a vállalkozására
leginkább jellemző ill. ab -
ban  legnagyobb gazdasági
súllyal szereplőtevékenységét
jelölje meg. A gazdasági szer-
vezeteknek egységesen a főte-
vékenységüket kell megjelöl-
niük.

III. A regisztráció 
hitelesítése

A kitöltés végén ellenőriz-
nie és véglegesítenie kell a
bevitt adatait.  Figyelem: a
"Véglegesítés" gomb megnyo-
mása után már nincs lehetősé-
ge a további módosításra,  a
rendszer elkészíti és a képer-
nyőn megjeleníti az ön egyedi
kamarai nyilvántartási számát
és a regisztrált adatok vissza-
igazolását.

Nagyon fontos: regisztrá-
ciója hitelesítéséhez feltétle-
nül le kell töltenie ezt a visz-
szaigazolást, majd saját kezű
aláírásával ellátva postáznia
kell egy példányt a rajta meg-
jelölt címre (legkésőbb 2012.
november 30-ig). Ennek hiá-
nyában regisztrációja érvény-
telen!

Javasoljuk, hogy a nyomta-
tás előtt mindenképpen ment-
 se el a visszaigazolást!

Amennyiben a visszaigazo-
lás letöltése után valamilyen
okból mégis módosítania akar
az adatain vagy elvesztette a
visszaigazolást, úgy már csak a
regisztráció ismételt elindítá-

sával tud ezen segíteni. Ebben
az esetben a rendszer újabb
visszaigazolást fog Önnek ge -
nerálni, új nyilvántartási szám-
 mal.

IV. A kamarai
hozzájárulás megfizetése

A regisztrációnként 5000  Ft
összegű kötelező kamarai hoz-
zájárulás megfizetésének ha -
tár  ideje szintén 2012. novem-
ber 30. A kamarai nyilvántar-
tásba vétel csak azt követően
történhet meg, hogy a kamarai
hozzájárulás befolyt a Magyar
Agrárkamara erre a célra elkü-
lönített 14100000-10790649-
02000004 számú bankszámlá-
jára (Volksbank).

Nagyon fontos: az átuta-
lásnál vagy banki befizetés-
nél a közlemény rovatban fel-
tétlenül tüntesse fel az online
regisztráció során kapott
kamarai nyilvántartási szá-
mát és a ,,kamarai hozzájá-
ru lás" szöveget!

Több adat megadása feles-
leges, de kérjük,  figyeljen a
kapott kamarai nyilvántartási
szám pontos formátumára,
mivel a befizetés azonosítása a
nyilvántartási szám alapján
történik! Ha ez hiányzik vagy
hibás, úgy befizetésének azo-
nosítása nem lesz lehetséges,
és a nyilvántartásba vétel meg-
hiúsulhat. Ezért javasoljuk,
hogy az utalást csak a vissza-
igazoló lap sikeres kinyomta-
tása után kezdeményezze.

A hozzájárulás megfizetése
alól mentesülnek azok a gaz-
dálkodó szervezetek, amelyek
igazolják, hogy a gazdasági
kamarákról szóló 1999. CXXI.
törvény 37/A. § (2) bekezdésé-
ben foglalt regisztrációs díjat
a kereskedelmi és iparkamara
részére már befizették. A re -
gisztráció során erről külön
nyilatkozni kell!

V. Nyilvántartásba vétel 

A kamarai nyilvántartásba
vétel és a választói névjegyzék-
be kerülés az alábbi 3 feltétel
együttes teljesülését követően
történik meg:

ön letöltötte és kinyomtat-
ta regisztrált adatainak vissza-
igazolását az online felületről,
és azt aláírva elpostázta az ott
megjelölt címre (ld. III. pont);

az Ön kamarai hozzájárulá-
sa (kamarai nyilvántartási szá-
mának pontos feltüntetésé-
vel) beérkezett az elkülönített
bankszámlára (ld. IV. pont); 

a regisztrációs iroda – a
regisztrációs időszak lezárulá-
sa és a megfelelő adatellenőr-
zések után – visszaigazolta
önnek regisztrációja érvényes-
ségét.

Ez év november 30-ig 
kötelező az agrárkamarai regisztráció 

Vámospércsen a Műve -
lődési Ház és Könyv tárban
megfelelő számú jelentke-
ző esetén (minimum 10 fő)
Fakitermelő OKJ képesí-
tést adó képzést indítunk. 

OKJ 31623 01 0100 31 03
számú Fakitermelő tanfo-
lyam. 

A megszerzett képesítéssel
a fakitermelő fák döntésére
jogosult. 

A képzés önköltséges ala-
pon 150 000 Ft vizsgadíjjal
együtt 100% ÚMVP támoga-
tással 210 400 Ft vizsgadíjjal
együtt, (képzés díja visszaigé-
nyelhető).

Az Uniós támogatáshoz fel-
tétel, hogy a képzésben résztve-
vő regisztrált mezőgazdasági
termelő vagy erdő gazdálkodó
legyen, amihez minimum
őstermelői igazolvány kiváltá-
sa szükséges, 

Tanfolyamhoz, vizsgához

szükséges bemeneti feltéte-
lek: 

– orvosi igazolás,
– nyolcadik általános isko-

lai végzettség,
– mezőgazdasági vontató

vezetésére feljogosító jogosít-
vány (T kategória vagy B kate-
gória).

Modulok, vizsgák.
– 1678-06 Vállalkozói isme-

retek (gyakorlat), 2593-10
Erdei növények (gyakorlat),

– 3134-10 Fakitermelés
(gyakorlat, szóbeli, írásbeli),
1766-10 Gallyazás (gyakorlat,
szóbeli).

Óraszámok. Összes óra-
szám: 400 óra (gyakorlati
óraszám: 240 óra, elméleti
óraszám: 160 óra).

OKJ 31 623 01 0100 21 03
számú Motorfűrész-keze-
lő tanfolyam. A motor fű-
rész-kezelő 6 cm alatti átmérő-
jű fák döntésére jogosult, és
fekvő fák gallyazására, és dara-
bolására.

Önköltséges alapon 120 000
Ft vizsgadíjjal együtt, rugalma-
sabb időbeosztással, akár idei
vizsgaidőponttal. ÚMVP tá -
mo gatással 162 400 Ft vizsga-
díjjal együtt, (képzés díja visz-
szaigényelhető).

Az uniós támogatáshoz fel-
tétel, hogy regisztrált mező-
gazdasági termelő vagy erdő-
gazdálkodó legyen, amihez
minimum őstermelői igazol-
vány kiváltása szükséges.

Tanfolyamhoz, vizsgához
szükséges bemeneti feltéte-
lek: 

– orvosi igazolás, -
– nem igényel befejezett is -

kolai végzettséget,
Modulok, vizsgák.
– 1678-06 Vállalkozói isme-

retek (gyakorlat).
– 1766-10 Gallyazás (gya-

korlat, szóbeli). 
Óraszámok: Összes óra-

szám: 300 óra (gyakorlati óra-
szám: 180 óra, elméleti óra-
szám: 120 óra).

Jelentkezés és információ
kérhető: Vámospércsen a
Művelődési Ház és Könyvtár -
ban személyesen vagy telefo-
non: 52 591-038, 52 591-039.

Mi a nevelőszülői vál-
lalás lényege?

A nevelőszülő saját
otthonában gondosko-
dik a hozzá elhelyezett
gyermekekről.

A gyerek számára
az életkorához, szükség -
leteihez igazodó neve-
lést, gondozást, sze mé -
lyi ségének kibontakozá-
sát, fejlődését biztosítja a
nevelőcsalád.

A gyerekek a nevelő-
családokba átmeneti jel-
leggel ke rülnek. A neve-
lőszülők a számukra se -
gítséget nyújtó szak em-
berek, a gyerekek szülei
és az őket segítő gyerek-
jóléti szolgálatok együtt-
 működésének közös cél-
ja a gyerek és a családja
közötti kapcsolat meg-
tartásának elősegítése, a
gyerekek családjukba
való visszagondozásá-
nak támogatása, megva-
lósítása.

Amennyiben ez nem
lehetséges, a nevelő szü -
lő segíti a gyerek örök-
befogadását, illetve más
gon dozási helyre törté-
nő távozását.

A felnőttkor eléréséig
a nevelőcsaládban élő
gyerek önálló életkezdé-
sének előkészítése, az
önálló életvitelre való
alkalmassá tétele.

A gyerekszám alakulá-
sa a hagyományos neve-
lőszülő esetében: a saját
gyerekekkel együtt leg-
feljebb négy gyermek és
fiatal élhet együtt a csa-
ládban.

Kiből lehet nevelő-
szülő?

A jelentkezőnek elő-
ször is ismernie kell
önmagát, saját pszichi-
kai, fizikai képességeit,
korlátait. Ha alkalmas-
nak tartja magát erre
a feladatra, adottságai
és vágyai összhangban
vannak egymással, az
alábbi jogszabályi köve-
telményeknek kell meg-
felelni:

– huszonnegyedik
életévét betöltötte

– cselekvőképes
– büntetlen előéletű
– egészségi és pszi-

chés állapota, körülmé-
nyei tekintetében alkal-
mas a feladat ellátására

– sikeresen elvégezte
a nevelőszülői tanfolya-
mot 

Kik segítik a nevelő-
szülő munkáját?

– a Hajdú-Bihar me -
gyei TGYSZ által működ-
tetett nevelőszülői háló-
zat szakemberei: nevelő-
szülő tanácsadók, pszi-
chológusok, gyógypeda -
gógusok

– az alapellátás kereté-
ben a gyerek családjá-
nak aktív segítséget
nyújtó gyerekjóléti szol-
gálatok

– az illetékes gyámhi-
vatalok munkatársai

Hajdú Bihar megyé-
ben mintegy 280 neve-
lőszülő család biztosítja
leginkább azt a közössé-
gi formát a gyerekek
részére, amely a család
által képviselt legfonto-
sabb értékek átadására
képes. Itt zajlik a befoga-
dott gyermekek teljes
körű szocializációja, ne -
velése és fejlesztése.
Leg fontosabb törekvés,
hogy minél több gyer-
mek családi környezet-
ben nevelkedhessen.

Munkalehetőséget
jelent a nevelőszülőség?

A hagyományos neve-
lőszülőség jelenleg még
nem számít munkavi-
szonynak, de célt, értel-
met, elfoglaltságot és a
segítségnyújtás lehető-
ségét biztosítja a jelent-
kezők számára.

A nevelőszülő a gye-
rek után havonta:

– nevelési díjat,
– ellátmányt,
– nevelőszülői díjat kap.
Továbbá a nevelőszü-

lő a gyermekek után
jogosult a családi pótlék
felvételére.

Milyen iratokat kell
beszereznie?

– adatlap a jelentkező
adatairól,

– környezettanulmány,
– jövedelemigazolás
– erkölcsi bizonyít-

vány,
– orvosi igazolás.

Hol érdeklődhet a
nevelőszülői vállalást
illetően?

A Hajdú-Bihar megyei
Területi Gyermek védel -
mi Szakszolgálat nevelő-
szülői hálózatának szak-
dolgozóinál: 

52/310-333 vagy a 06
(20) 492-8557; 06 (20)
492-7547 telefonszámo-
kon, a 

hbmtgysz@ hbmtgysz.
hu e-mailcímen, 

személyesen intézmé-
nyünkben Deb re cen,
Várme gye háza u. 9.
alatt.

További információk
még a www.hbmtgysz.
hu honlapon. 

A jelentkezéshez szük-
séges nyomtatványok
honlapunkról letölthe-
tőek, illetve személye-
sen munkatársainktól
beszerezhetőek.

A Hajdú-Bihar Megyei 
Területi Gyermekvédelmi

szakszolgálat 
bővíteni szeretné 

nevelőszülői hálózatát

Fakitermelő képesítést adó képzés



Róza néni szerint a hosszú életnek nincs titka
Augusztus 9-én lett 90

éves az özvegy Nagy
Sándorné, Róza néni, aki-
nek a családjában az em -
berek 60-70 évet éltek, és
ő az első, aki immár „szép -
korú” lett. Úgy vette ész-
re, hogy a környezetét ez
jobban érdekli, mint őt
magát, hiszen sosem vá -
gyott magas kort megél-
ni, nem tett semmit an -
nak érdekében, hogy így
legyen. Ennek ellenére
nagyon örült a polgár-
mester, Ménes Andrea kö -
szöntésének.

Az évforduló alkalmából a
Vámospércsi Hírek is figye-
lemmel hallgatta Róza néni
történetét, amely 1922.
augusztus 9-én kezdődött,
egy helyi napszámos család-
ban, ahol később öten voltak
testvérek. Tanulni nem lehe-
tett, mihamarabb dolgoznia
kellett, hogy pénzt hozzon a
családhoz, ezzel is könnyít-
ve szülei terhein. Napszá -
mosként dolgozott ő is, és a
kor szokásainak megfelelően,
már 18 évesen férjhez ment.
Volt annyi földjük, hogy az
ott megtermelt gabona, zöld-
 ség, gyümölcs eladásából ő

maga is nagyban hozzájárult
a családi költségvetéshez.
Egy időben sokan ismerték
őt – meséli -, hiszen a termé-
nyeket a piacra vitte eladni,
ahol sok-sok emberrel is -
merkedett meg. Két gyere-
kük született, Sanyi és Józsi,
akik szintén itt, Vámos -
pércsen találtak maguknak
feleséget. Nagy Sándorné -
nak immár két fiú, és két lány
unokája is van, és összesen
öt dédunokát is számlál már
a család. Róza néni a férje
halála után ment úgyneve-

zett özvegyi nyugdíjba, en -
nek immár 35 éve. Kér -
désünkre, hogy milyen több
évtizeden át egyedül élni,
azt válaszolta, hogy jó is meg
rossz is. Egyedül az ember
döntéseit senki nem kérdő-
jelezi meg, azt tesz, amit
akar, nem kell alkalmazkod-
ni senkihez, de bizony sem
örömöt, sem bánatot nem
lehet megosztani senkivel,
ez pedig nem jó. Bár tavaly
átesett egy szívinfarktuson,
ennek ellenére jól érzi ma -
gát, aktívan él. Úgy véli, hogy

a családja nem feledkezett
meg róla, minden születés-
napról megemlékeznek, tart-
 ják a kapcsolatot. A minden-
napi társaságot pedig a
szemben lakó szomszéd, és a
fiatal Korcsmáros Istvánné,
Mónika jelenti számára, aki-
re bátran számíthat, ha bár-
miben segítségre szorulna.
Ahogy Mónika mondta, Ró -
za néni az ő fogadott nagy-
mamája, aki szerint a hosszú
életnek semmiféle titka nincs,
egyik nap jön a másik után,
de azt biztosan állítja, hogy
régen sokkal jobb volt min-
den, mint manapság. Hiába
éltek szegénységben, mégis
volt mindenkinek munkája,
biztonsága, és tudhatták az
emberek, hogy ha másként
nem is, de a két kezük mun-
kája után biztosan megél-
nek, de ez ma már nincs így.

Az idős ünnepeltnek na -
gyon jól esett, hogy Ménes
Andrea polgármesternek
eszébe jutott a 90. évforduló,
és nagy megtiszteltetésnek
érzi a köszöntést. Ahogy
mondta, tulajdonképpen
minden rendben van körü löt-
te, csak egy kicsit egyhan -
gúan, és lassan telnek a napok. 

Endrédi Csaba

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenõ hírlapja. Felelõs szerkesztõ: Endrédi Csaba (e-mail: endredi@vipmail.hu). A szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház, 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. Telefon: 591-039. 
Kiadja: Vámospércs Város Polgármesteri Hivatala 4287 Vámospércs, Béke u. 1. sz. Telefon: 591-500. Lapalapító: Vámospércs Város Önkormányzat – Nyilvántartásba vétel száma: B/PHF/671/HA/91

Tördelõszerkesztõ: Tirol László. Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt. – Felelõs vezetõ: Fábián Imre ügyvezetõ

A 90 éves Nagy Sándorné Róza néni és Ménes Andrea
polgármester

1991-ben az ENSZ kezdemé-
nyezésére rendezték meg

először az Idősek
Világnapját. Azóta minden
év október 1-jén, a figyelem

a hatvanon felüliekre 
fordul. Ennek szellemében
hívták meg a vámospércsi

nyugdíjas-klub tagjai
Ménes Andrea polgármes-

tert és a város képviselőit a
világnap alkalmából szer-

vezett rendezvényükre. A jó
hangulatú, szeretetteljes

eseménynek a Tájház adott
otthont, és mint a képen is

látható, a város vezetése
örömmel fogadta a meghí-
vást, és részt vett a progra-

mon, ezzel is megtisztelve a
nyugdíjas korúakat

A Vámospércsi Önkor -
mányzat, és különösen
Ménes Andrea polgár-
mester kiemelt figyelmet
fordít arra, hogy váro-
sunk idős emberei meg-
kapják a nekik járó tiszte-
letet és elismerést. Állítja,
tanulni kell ezeknek a
sokat tapasztalt embe -
reknek a bölcsességéből,
és a fiatalokban is tudato-
sítani kell, hogy a múl-
tunk megbecsülése nél-
kül nem lehet jobb jövőt
építeni. 

Ezeknek a gondolatoknak
a jegyében köszöntötte szep-
 tember 20-án a 90. születés-
napját ünneplő özvegy Lo -
vas Józsefnét, Juliska nénit a
születésnapján.

A kerek évforduló kap-
csán mi is interjút kértünk az
ünnepelttől, aki elmondta,
hogy nagyon szegény család-
ba született, ahol tizenhá-
rom gyermeket neveltek a
szülők, igaz, a felnőtt kort
csak tízen érték meg közü-
lük. Juliska néni a második
legidősebb volt közöttük.
A legkisebb és a legnagyobb
testvér között tizenöt év kor-
különbség volt. Tősgyö ke -
res vámospércsi emberek
voltak a családtagok, és mun-
kájuk révén már a nagyapa és

az édesapa is a vasúthoz
kötődött. Igaz a nagyapát
sokan, mint híres földosztót
ismerték, aki részt vett a
korabeli birtokok felparcel-
lázásában. Juliska néni édes-
anyja természetesen ennyi
gyerek mellett mi mást is csi-
nálhatott, mint hogy nevelte
őket, és vezette a háztartást.
Igaz korábban a nehéz fizi-
kai munkából is kivette a
részét, mert rendszeresen
járt aratni a földekre. Ezt a
munkát végezték később a
gyerekek is, hiszen taníttatá-
sukra nem igen volt pénz.
Juliska néni aztán férjhez

ment, és öt gyermeket szült,
közülük azonban az egyik
gyerek sajnos már hét éves
korában meghalt. Volt
közöttük egy ikerpár is,
mindketten lányok, és az
édesanya itt is igyekezett a
háztartásra és a gyerekneve-
lésre fordítani a legnagyobb
gondot, de sajnos a férje,
Józsi bácsi súlyos beteg lett,
és bizony ahhoz, hogy meg-
éljen a család, neki kellett az
aratók közé beállni, hogy
pénzt keressen. Később, mi -
vel igen dolgos teremtésnek
ismerték meg, sikerült egy
valamivel talán könnyebb,

kiemeltebb munkát kapnia
a cséplőgép mellett. Sze -
rencsére Józsi bácsi csodával
határos módon felépült a
halálos kórból, és még dol-
gozni is tudott utána egy ide-
ig. Juliska néni azonban már
34 éve özvegy, de nem gon-
dolja úgy hogy magányos
lenne, hiszen két testvére
Irénke és József, valamint
lányai is rendszeresen láto-
gatják, és itt van a kilenc uno-
ka és a tizenöt dédunoka is,
akik szintén nem feledkez-
nek meg róla. A szép kort
megért ünnepelt arról is
beszélt, hogy családjukban
korábban nem volt jellemző,
hogy valaki ilyen sok évet
megért volna, ezért ő maga is
csodálkozik, hogy már ki -
lencven éves, és még mindig
aktív, és az élet legtöbb terü-
letén tud magáról gondos-
kodni. Ahogy elmesélte: na -
gyon örült a polgármester
köszöntésének, igazán meg-
lepte őt ez a kedves figyel-
messég, és kicsit még szé-
gyellte is magát, amikor a tör-
vény szerint járó kilencvene-
zer forintot átvette, mert úgy
érezte, hogy nem érdemelte
ő azt meg. Hiszen úgy véli,
azt, hogy ezt a ma gas kort
elérte nem magának, hanem
az Istennek kö szönheti.    

Endrédi Csaba

Lovas Józsefné, a család egy része és Ménes Andrea 
polgármester

Juliska néni szerint a kor nem érdem

NYÍRFA HULLADÉK
TŰZIFA 
600 Ft/q

áron eladó.

Ugyanitt II. osztályú deszka
800 X 145 X 22 méretben 

8000 Ft/m3

áron eladó

Érdeklődni lehet: 
a 0670/371-0773

telefonszámon
hétköznap 6.00–14.00 óráig

HONOREX Szolgáltató 
és Kereskedelmi KFT. 

4262 Nyíracsád,
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