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Ingyenes újság

Egyszerűbb, igazságosabb,
a választások tisztaságát szol-
gáló eljárási  szabályok sze-
rint választhatjuk meg
országgyűlési képvieselőin-
ket 2014 április 6-án. Dr. Áder
János Magyarország Köztár -
sa sági Elnöke az Alaptör -
vényben és a választási eljá-
rásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvényben meghatározott
előírások szerint 2014. április
hó 6. napjára tűzte ki az or -
szággyűlési választások idő-
pontját.

A választáson egyszerűbb átlát-
hatóbb és igazságosabb új eljárási
szabályok szerint szavazhatnak a
választópolgárok. Az eddigi két
forduló helyett csak egyfordu-
lós lesz a parlamenti válasz-
tás. Azzal is egyszerűsödik a
választási rend szer, hogy megszű-
nik a megyei lista, így két lista
helyett az új rendszerben egy lis-
tára lehet szavazni és a választó-
körzet mellett csak egy listáról
lehet képviselői helyhez jutni
a Parlamentben. A választók
tehát két szavazólapot kapnak,
amelyből az egyikkel az egyéni
választókörzet képviselőjére a
másikkal pedig pártlistára szavaz-
hatnak. 

Az új választási rendszerben
megoldódott a vá lasztókerületek
arányosságának évtizedek óta
igazságtalanságot eredményező
kérdése. A választás egyik legfon-
tosabb alapelve az egy ember-
egy szavazat elve, illetve ebből
következik, hogy minden szava-
zatnak ugyanannyit kell érnie.
A választókerületek határait ed -
dig egy minisztertanácsi rendelet
határozta meg, és az évek során
olyan aránytalanságok alakultak
ki, ami nagyban veszélyeztette a
választások demokratikus voltát. 

Az új választási eljárási törvény
az esélyegyenlőség jegyé ben szüle-
tett. Mind a vakok számára
(pl.: braille-írásos szavazócédulák)
mind pedig a mozgáskorlátozot-
tak számára (minden választókör-
zetben kell legalább egy akadály-
mentesített szavazókör) köny-
nyebb lesz szavazni és a következő
Parlamentben már a nemzetisé-
gek választott képviselői és szószó-
lói is helyet foglalhatnak majd.

Választójoggal rendelkezik
minden nagykorú magyar
állampolgár, éljen akár határain-
kon innen, akár azon túl, azaz lehe-
tősége van arra, hogy beleszólhas-
son az ország ügyeinek intézésébe.
A választójog tehát az új szabá-
lyok szerint már nem kötött
magyarországi lakóhelyhez.

Egy központi névjegyzék készül,
amely nyilvántartja a ma gyarorszá-
gi lakóhellyel rendelkező választó-
kat, a nemzetiségi választókat és a
külhoni választókat. Ez alapján
kerül összeállításra a levélben sza-
vazók és a szavazóköri választók
névjegyzéke. A név jegyzékbe való
felvételről a választópolgárok érte-
sítést kapnak. 

A magyarországi lakóhellyel
rendelkező választópolgár egy
egyéni választókerületi jelölt-

re és egy országos listára
(pártlista) szavazhat. A ma -
gyarországi lakóhellyel rendelke-
ző, névjegyzékben nemzetiségi
választópolgárként szereplő vá -
lasztópolgáregy egyéni választó-
kerületi jelöltre és nemzetiségé-
nek listájára, en nek hiányában
egy pártlistára szavazhat. A nem-
zetiségi névjegyzékbe való re -
gisztráció folyamata 2014. január
elsejétől indult meg. A határain-
kon túl élő magyarországi lakó-
hellyel nem rendelkező regiszt-
rált választópolgár csak az orszá-
gos listára (pártlista) adhatja le
szavazatát. 

A kormány tartotta magát ígé-
retéhez és 386 helyett 199 fősre
csökkentette a parlamenti képvi-
selők számát. Mindezekre figye-
lemmel 106 egyéni választókerü-
leti jelöltet választhatunk, az
országos listás mandátumok szá-
ma pedig 93. Az egyéni választó-
kerületben az a jelölt lesz ország-
gyűlési képviselő, aki a legtöbb

érvényes szavazatot kapta. Nincs
érvényességi és eredményességi
küszöb. A pártlistára leadott sza-
vazatok esetében viszont megma-
radt a minimum eredményességi
küszöb meghatározása az új
választójogi törvényben is, az
alábbiak szerint: – amennyiben
egy párt állít listát az eredményes-
ségi küszöb 5%, két párt közös lis-
tája esetén az eredményességi
küszöb 10%, három vagy több
párt közös listája esetén az ered-
ményességi küszöb 15%. 

Korábban kopogtatócédulát és
ajánlószelvényt kaptak a válasz-
tók, és ez utóbbin keresztül ajánl-
hattak képviselőjelöltet. Az aján-
lószelvényekkel rengeteg vissza-
élés volt az eddigi összes választá-
son. Az új rendszerben a népsza-
vazási kezdeményezések körében
már jól bevált módszerhez hason-
lóan ajánlóíven lehet majd
ajánlásokat gyűjteni, amely
sokkal biztonságosabb a szemé-
lyes adatok szempontjából és
kevesebb visszaélésre ad okot.
A képviselő-jelölteknek mini-
mum 500 támogató ajánlást
kell összegyűjteniük. Egy
választópolgár több jelöltet is
ajánlhat, de egy jelöltet csak egy-
szer ajánlhat. 

Az új választójogi törvény a
korábbiaktól eltérően szabta át a
kampánnyal kapcsolatos szabá-
lyokat. A választási kampány a
szavazás napját megelőző 50.
napon kezdődik és a szavazás
befejezéséig tart. Fontos, hogy
nincs kampánycsend, azon-
ban választási kampánytevékeny-
ség a szavazóhelyiségek bejáratá-
tól számított 150 méteres távolsá-
gon belül – közterületen – a sza-
vazás napján nem folytatható.

Forrás: 
www.tasolaszlo.hu

Második alkalommal kétszáz -
ötvenen köszöntöttük az Új
évet a vámospércsi református
templomban ünnepi áhítattal
és gyönyörű koncerttel. A szer-
tartás igehirdetéssel és közös
imával kezdődött nagytisztele-
tű Ács Ferenc református lelki-
pásztor úr vezetésével. Váro -
sunk polgármesterének Ménes

Andreának új évi köszöntőjét
követte a Csillag Születik 2012-
es győztesének Mészáros János
Eleknek a koncertje. A műsor
után a jelenlévők áldással tér-
hettek haza. Igazi örömteli lel-
ki feltöltődésben részesült
minden résztvevő, aki Mészá -
ros János Elek előadásán ott
volt.

Tasó László 
országgyűlési képviselő

A képen Ménes Andra polgármester, Mészáros János Elek 
előadóművész és Ács Ferenc református lelkipásztor az Újévi

Koncerten

Újévi áldás



Januárban születtek

BÁNYAI LIA (Bányai Sándor és Korcsmáros Anett)
SZABÓ ZSUZSA (Szabó János és Serbán Zsuzsa)
SÓS BENEDEK (Sós János és Hunyadi Antónia)

Akik már nincsenek közöttünk:

DUTKA SÁNDORNÉ (Czékus Margit)
HORVÁTH ANDRÁSNÉ (Tömöri  Margit)

BÍRÓ JÓZSEF

Egyszeri segély 
nyugdíjasoknak

Jó hír a nyugdíjasok
számára, hogy egyszer
igényelhető segély igény-
bevételére van lehetősé-
gük abban az esetben, ha
a kifizetés nem éri el a
70 000 forintot. Az igény-
lésre abban az esetben
van mód, ha olyan élet-
helyzet alakul ki, mely a
létfenntartást veszélyez-
teti. Ilyen például egy
közeli hozzátartozó halá-
la, betegsége, vagy vala-
milyen elemi csapás. Az
elbírálás során az is je -
len tőséggel bír, hogy egye -
dül él-e a nyugdíjas.

Az ONYF weboldaláról
tölthető le a kérelmezéshez
szükséges formanyomtat-
vány, melyhez azonban azo-
kat a dokumentumokat is
csatolni kell, melyek bizo-
nyítják a krízishelyzet fenn-
álltát. A beadott kérelem
elutasítását mindenképpen
el kell fogadni, fellebbezés-
nek helye nincs. S hogy mek-
kora összeget kaphatnak a
nyugdíjra jogosultak? Mini -
mum 15 000, és maximum az
öregségi nyugdíj legkisebb
összegének másfélszeresét,
vagyis jelenleg 42 750 forin-

tot. Az ONYF főigazgatójá-
nak engedélyével mód van a
háromszoros összeg, azaz 85
000 forint odaítélésére is.

A segélyt az alábbi körbe
tartozó nyugdíjasok kérhe-
tik

öregségi nyugellá tás ban,
rehabilitációs járadékban,
özvegyi nyugellátásban, ár -
vaellátásban, szülői nyugdíj-
ban, baleseti hozzátartozói
nyugellátások valamelyiké-
ben, vagy özvegyi járadék-
ban részesülő nyugdíjas.
A kérelem mindenkori, friss
formanyomtatványa az ONYF
weboldalán megtalálható,
vagy innen letölthető:

201001270658_penz_a_
kezben.

Forrásanyagok, kapcsoló-
dó webhelyek:

1997. évi LXXXI. törvény a
társadalombiztosítási nyug-
ellátásról,

168/1997. (X. 6.) Kor mány -
rendelet a társadalombizto-
sítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény
végrehajtásáról,

Emberi Erőforrások
Minisztériumának Ügyfél -
szolgálati portálja,

Országos Nyugdíjfolyó -
sítő Főigazgatóság.

MEGEMLÉKEZÉS

SERES SÁNDOR
1955–2013
halálának 1. évfordulójára

Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet
de a kegyetlen halál mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél és bennünket szerettél
nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd TALÁLKOZUNK VELED.

Felesége és szerettei

TÁRSAS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOKNAK 

könyvelés, 
adótanácsadás,
teljes ügyvitel,
bérszámfejtés,
pályázatírás. 

30/269-3131

A korábban, az önkor-
mányzat által meghirdetett
feltételek szerint juthatott
ingyenesen tűzifához a leg-
rászorultabb 90 vámospér-
csi család. A városvezetés az
egyedül élő, súlyosan beteg,
vagy fogyatékkal élő, vagy
tartósan beteg gyermekét
(gyermekeit) egyedül neve-
lő szülőt, szülőket részesítet-
te a támogatásban, és emel-
lett fontos szabály volt, hogy
a támogatott családban az
egy főre jutó jövedelem a
nyugdíjminimum összegét
(28 500 Ft-ot) nem haladhat-
ja meg.

A felhívásra 153-an nyújtot-
tak be kérelmet, de a feltételek-
nek 90-en feleltek meg. A jelent-
kezők nagy száma is mutatja,
hogy bizony a január végi, feb-
ruár eleji nagy hideg miatt a téli
fűtés sokak számára jelent ko -
moly problémát, aminek megol-
dásában az idén is számíthattak
az érintett városlakók Ménes

Andrea polgármester, és a Vá -
mospércs Városi Önkormányzat
segítségére. Ez azért is jelentős
teljesítmény a várostól – mond-
ta a tűzifaosztással kapcsolato-
san a polgármester –, mert
szemben az ötezer főnél kisebb
lélekszámú településekkel, vá -
rosunk saját erejéből valósította
meg ezt a fontos szociális intéz-
kedést. Ezt azért fontos kiemel-
ni, mert az ötezernél kevesebb

lelket számláló települések erre
a célra állami támogatást kap-
tak. Az erről szóló rendelet sze-
rint kemény lombos fafajta ese-
tében erdei köbméterenként
nettó 13 ezer forint, lágy lom-
bos fafajta esetében 7300 forint
támogatást igényelhettek ezek
az önkormányzatok. A támoga-
tási pályázat kiírása szerint váro-
sunk nem pályázhatott az állami
forrásra, ám az önkormányzat

úgy határozott, hogy az itt élő
rászorultak érdekében saját erő-
ből is előteremti a tűzifaosztás
anyagi feltételeit. Vámospércs
most is és korábban is igazolta,
hogy felelős gazdálkodást foly-
tat, amit nagyban segít, hogy az
állam átvállalta az önkormány-
zat régről megörökölt hiteltar-
tozásának nagy részét. Ez a fele-
lős gazdálkodás tette lehetővé
az önerőből finanszírozott tűzi-
faosztást, és ennek eredménye-
ként vált lehetővé az is, hogy
tavaly év végén, a 15 éven aluli,
és a 60 éven felüli vámospér-
csiek 5000 forintos Erzsébet
Utalványt kaptak a várostól.
Ménes Andrea azt is elmondta,
hogy ő, és az általa vezetett kép-
viselő-testület ez után is kiemelt
fontosságúnak tartja, hogy Vá -
mospércs eredményes és sikeres
működése révén támogassák
mindazokat, akik koruknál, vagy
élethelyzetüknél fogva segítség-
re szorulnak.

Endrédi Csaba

Összefogás Fagyal Danikáért!
A 8 éves Dani szülei nemrég, karácsony előtt egy héttel tudták

meg, hogy kisebbik gyerekük leukémiás. A kezdeti néma sokkot
az elkeseredés és a keserves sírás napjai követték a családban. Ezt
követte az a fázis, amikor úgy döntöttek, hogy összeszedik
magukat, erősek lesznek, hiszen Daninak most erre van a leg-
nagyobb szüksége. És arra, hogy környezete és Vámospércs
együtt szorítson azért, hogy legyőzze a súlyos betegséget, hogy
újra egészséges legyen. Szerencsére minden esélye megvan rá. 

Városunk már korábban is példát mutatott emberségből.
Képesek voltunk már össze fogni olyan nemes cél érdekében,
amikor egy közöttünk élő beteg gyermeken kellett segíteni. Az
ilyen összefogásnak különös hatása van. Egyszerre támogatni
tudunk vele valakit, aki rászorul a segítségre, és ugyanakkor
ennek köszönhetően mi is egy kicsit jobb emberek leszünk ez
után. Most is erre szervez jótékonysági rendezvény Ménes Andrea
polgármester vezetésével az önkormányzat és a művelődési ház. 

Dani betegségéről időközben kiderült, hogy a leukémiának
egy olyan fajtájáról van szó az ő esetében, amely különösen gyer-
mekeknél 85-90%-ban gyógyítható. Igaz, állapota alapján a
magas rizikójú besorolást kapta, ami azt jelenti, hogy a végső
gyógyulásig keserves és hosszú az út. A másodikos kisfiú hat-
nyolc hónapon át kemoterápiát fog kapni, amit 1,5 év úgyneve-
zett fenntartó kezelés követ. Ekkor kerül majd sor egy záró
csontvelővizsgálatra, aminek eredményessége esetén dönthet-
nek úgy, hogy abbahagyható a gyógyszeres kezelés. Ez idő alatt
a kisfiú nem járhat iskolába, mivel olyan steril környezetre van
szüksége, amely kizárja a nagyobb létszámú társas érintkezés
lehetőségét. A vizsgálat után, ha öt évig tünetmentes lesz, akkor
tekinthető majd gyógyultnak, de még az után is szükség lesz
időnként egy-egy kontroll vizsgálatra. Ez tehát a jelenlegi hely-
zet, és nagyjából ezek a kilátások.

Fagyal Gáborné, Edit, a kis beteg édesanyja megkeresésünkre
elmondta, hogy az elmúlt hetekben az életük teljesen megvál-
tozott. Mivel egyiküknek állandóan Dani mellett kell mostantól
lenniük, ezért úgy döntöttek, hogy a férje ott hagyja a munka-
helyét. Azért ő, mert egyrészt Edit keres többet, másrészt pedig
azért, mert neki nincs jogosítványa, márpedig ilyen esetben bár-
mikor szükség lehet arra, hogy kocsiba üljenek és rohanjanak a
kórházba. Ezt pedig csak Gábor tudja biztosítani. Ugyanakkor a
kezeléseken a gyereknek szüksége van az anyjára, ezért ilyenkor
Edit esti műszakot vállal, hogy nappal ott lehessen a kisfiával.
Mint kiderült, maga a kezelés az OEP által támogatott, tehát
ennek a költsége nem az ő amúgy is megcsappant jövedelmüket
terheli, de számos olyan körülmény van, ami nagyon sok pénzt
fog felemészteni a közeljövőben. Olyan higiéniás előírásokat
kell ezentúl betartaniuk, ami sokba kerül. Nem mindegy milyen
tisztító, vagy mosószert, milyen tisztálkodó eszközöket használ-
nak. Dani nem ehet meg bármit, csak speciális étrend alapján
táplálkozhat. A gyakori kezelésekre éppen a higiéniás szabályok
miatt nem mehetnek tömegközlekedési eszközzel, csak saját
autóval, ami a végére nagyon komoly összeget fog kitenni. 

Edit szerint környezetük, az iskola és az egész város nagyon
átérezte a helyzetüket, és nagyon sok helyről kaptak bíztató sza-
vakat, amelyek most nagyon fontosak a számukra. Megértő és
rugalmas mindkettejük munkahelye is, úgyhogy ez úton is
köszöni az együttérzést mindenkinek.

Azt pedig már mi tesszük hozzá, hogy nagyon fontos lenne,
hogy aki tud, az vegyen részt a most szerveződő jótékonysági
rendezvényen, és lehetőségeihez mérten csatlakozzon ahhoz a
gyűjtéshez, amelynek az a célja, hogy ebben a drámai helyzet-
ben némiképp pótolja azt az anyagi veszteséget, amely ezzel a
helyzettel előállt, hogy a szülők amennyire csak tudnak, a kiseb-
bik fiuk gyógyítására tudják fordítani minden energiájukat.
Várunk mindenkit, aki akar, és tud segíteni.   

180 köbméter fát osztott ki ingyen 
az önkormányzat

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)

2013. január 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. 85 960     
Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 192 600     
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 39/C. 129 260     
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300     
Germán Ferencné 8360912939 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 166 400     
Kádár Gyuláné 8317323447 4300 Nyírbátor Honvéd u. 11. 55 200     
Kelemen Mihály 8386040645 4287 Vámospércs, Nagy u. 94. 56 799     
Nagy Attila 8408244213 4287 Vámospércs, Bocskai kert 3061/1 105 352     
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. 50 163     
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 618 879     
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 179 840     
Sós János 8332013429 4287 Vámospércs, Temető u. 7/A. 126 960     
Sós János ifj. 8420813427 4287 Vámospércs, Temető u. 7/A. 111 860     
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 83 951     

Összesen:     3 381 424     

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)

2013. január 31-i állapot szerint

Cég neve Adószáma Székhelye Adótartozás
összege/Ft

Balogh Vámos Trans Kft. 23442148-2-09 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 149 760
Baltemar Bt. 21140156-2-09 4211 Ebes, Vadas u. 66. 450 200     
Csősz -System 2001. Kft. "FA" 12760213-2-09 4287 Vámospércs, Debreceni u. 11. 394 325     
Dopomorte Kft.  " FA" 14197015-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 23. 153 419     
Farmer-Gazda Bt. 21870602-2-09 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. 136 650     
Gigi-Trans Kft. 13513155-2-09 4287  Vámospércs, Csokonai u. 18. 142 876     
Kratom Team Kft. 23802449-2-09 4287 Vámospércs Jókai u. 2. 107 600     
Magyar Gyapjú és Termény Kft. 12992065-2-09 4287 Vámospércs, Nyírábrányi u. 1. 252 340     
Margaréta Szakszöv. 11159555-2-09 4287 Vámospércs, Béke u. 4. 308 400     
Polifab Elektro Kft. 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 177 220     
Törő-Team Kft. 11746005-2-09 4287 Vámospércs, Vágóhíd u. 14. 178 062     
TRT-Hungária Kft. "FA" 14171073-2-09 4031 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10. 230 000     
Vámos Kontír Kft. 23104844-1-09 4287  Vámospércs, Víz u. 5. 120 100     
Zsofám Kft. 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 579 910     

Összesen:    3 380 862

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

BÍRÓ JÓZSEF

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

HORVÁTH ANDRÁSNÉ
sz.: Tömöri Margit

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

részvéttel osztoztak

Danika a kórházi ágyon
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A gyalogosoknak - mint
a közlekedés legvédtele-
nebb résztvevőinek –a téli
szürkületi és sötét idősza-
kokban való közlekedése
nagyobb kockázatot je -
lent, mint az év egyéb idő-
szakaiban.

Télen sajnálatos módon
megnövekszik a gyalogos
elütések száma. A kedvezőt-
lenné váló látási és útviszo-
nyok ugyanakkor csak „asz -
szisztálnak” ehhez. A balesetet
ugyanis minden esetben em -
beri mulasztás, valamilyen sza-
 bályszegő magatartás okozza.

Az utóbbi napokban jelen-
tősen megnőtt a gyalogos
elütések és ennek következté-
ben meghalt személyek szá-
ma, mivel 2014 januárjának
első három hetében 13
gyalogos szenvedett halá-
los kimenetű közúti közle-
kedési balesetet. Ezen ese-
tek bekövetkezésében jellem-
ző tényező volt, hogy pl. 6 eset-
ben a gyalogosok az úttesten
szabálytalanul kívántak átha-
ladni, 4 esetben pedig az út -
test szélén való közlekedésük
közben vesztették életüket.
Sajnálatos módon 1 főt kijelölt
gyalogos-átkelőhelyen, míg két
gyalogost munkavégzés köz-
ben, az úttest mellett ütöttek el.
Jellemző továbbá, hogy a 13 tra-
gikus halálesetből 10 a késő dél-

utáni, esti, illetve kora reggeli
időszakban következett be.

Nem árt tudni, hogy ked-
vezőtlen időjárási körülmé-
nyek között a gyalogosok
általában nem elég körülte-
kintőek és kevésbé figyel-
nek a közlekedés más részt-
vevőire, hiszen a kellemet-
len időben – érthető módon
– mielőbb célhoz szeretné-
nek érni. Ebből adódóan a
járművezetők mindig foko-
zott figyelemmel és a sebes-
ség csökkentésével közelít-
sék meg a kijelölt gyalogos-
átkelőhelyeket, buszmegál-
lókat, va lamint azokat a
helyeket, ahol fokozottan
kell számolni gyalogosok
megjelenésére.

Kérjük, hogy most még
inkább fokozott figyelem-

mel és körültekintéssel
közlekedjünk! A sebesség
csökkentésével és nagyobb
követési távolság tartásá-
val megelőzhetők az erre
az időszakra leginkább jel-
lemző közlekedési balese-
tek.

A KRESZ a gyalogosok
részére előírja, hogy „lakott
területen kívül éjszaka és kor-
látozott látási viszonyok kö -
zött a láthatósági mellény (vagy
ruházat) használata kötelező!”
A láthatósági – fényvisszave-
rő eszközök használata élet-
mentő lehet lakott területen
belül  is,  sötétben is, és jó látá-
si viszonyok között is, így pl. a
láthatósági mellény viselése
ajánlott azokban az esetekben
is, amikor az éppen nem köte-
lező! A láthatósági mellény

mellett, vagy a helyett a nem
sötét színű, jól látható hétköz-
napi ruházat viselése is sokat
jelenthet egy baleset bekövet-
kezésének megelőzésében. 

A gépjárművek tompí-
tott fényszórói 35-45 m
távolságban világítják meg
az útfelület egy részét, mely
távolság a latyakos időben
jelentősen lecsökkenhet.
A szürke-fekete környezetbe
olvadó ruházat, láthatósági
eszközöket nem viselő gyalo-
gos baleseti kockázata megnő,
féktávolságon belül elüthetik
őket. Lakott területen kí -
vül a gyalogosoknak kötelező
a forgalommal szemben köz-
lekedni, mert így jobban látják
a szemből érkező forgalmat!

Saját közlekedésbiztonsá-
gunk érdekében tenni kell
valamit! Ennek egyik módja
a LÁTHATÓSÁG növelése.

Gyalogosok! …LÁTSZANI!
Gépjárművezetők! …LÁTNI!

A balesetek nem történnek,
azokat okoz zák! Figyelmetlen -
ség, felelőtlenség, kockázat-
vállalás, nemtörődömség, a
láthatóság hiánya, a nem meg-
felelő világítás használata…
tragédiát okoz!

Biztonságos és balesetmen-
tes közlekedést kíván:

a Hajdú-Bihar Megyei
Balesetmegelőzési

Bizottság

A jogszabályváltozás követ-
keztében január elseje óta a
megyei agrárkamarákhoz tar-
tozik az őstermelői igazolvá-
nyok kiadása. A változás össze-
függ azzal, hogy az év elejétől
a falugazdász-hálózat működ-
tetését is a Nemzeti Agrár gaz -
dasági Kamara látja el, így
megszüntetve a szektorban az
eddigi párhuzamosságot. A ter-
 vek szerint rövidesen új irodá-
kat is kialakítanak, amellyel
azt a célt szeretnék megvalósí-
tani, hogy a gazdálkodók a
járási székhelyeken is elérjék a
kamarát.

Mostantól az őstermelői
igazolványok kiadása is már a
Nemzeti Agrárgazdasági Ka -
ma rához tartozik úgy, ahogy
a falugazdász-hálózat működ-
tetése is. A most kezdődő
mintegy kéthónapos átmeneti
időszakban a falugazdászok az
eddigi irodákban végzik mun-
kájukat, ez idő alatt a kamara
mintegy 200 új irodát alakít ki
úgy, hogy ez által javuljon az
ország egyes körzeteinek lefe-
dettsége is. Ez azt jelenti, hogy
a járási hivatalokban is elérhe-

tő ezen túl a gazdálkodók szá-
mára a segítség. A 467 tagot
számláló falugazdász szerve-
zet a NAK 202 fős kamarai
tanácsadói testületével kiegé-
szülve egységes hálózatként
működik tovább. Ez lehetővé
teszi az eddigieknél hatéko-
nyabb, egységes gazdatámo-
gató rendszer kiépítését. Az
agrárkamara és a falugazdász-
hálózat eddig nagyjából ugyan-
 azt a feladatot látta el párhuza-
mosan, a módosítással az eddi-
gi 8 milliárdos éves költségek
legalább egymilliárddal keve-
sebbe kerülnek majd. Az in -
gyenes őstermelői igazolvány
azonban csak azoknak jár,
akik megfizetik a kamarai tag-
díjat, erről az igénylőlapon
külön nyilatkozni is kell. A ko -
rábbi falugazdász-hálózat fel-
adatait is a kamara látja majd
el, de a hatósági feladatok
továbbra is a kormányhivata-
lok földművelésügyi igazgató-
ságánál maradnak. Az össze-
vonás biztosítja a jövőben a
zökkenőmentes ügyintézést,
illetve a klasszikus falugazdá-
szi feladatok ellátása mellett a

gazdák rendszeres képzését,
fórumok tartását. Az egyesí-
tett hálózat tehát a NAK mun-
kaszervezetén belül látja el az
egyes hatósági és nyilvántartá-
si feladatokat, valamint a gaz-
dák elektronikus ügyintézésé-
ben a technikai közreműkö-
dőként és szakmai tanácsadó-
ként segítő feladatát. Az okmá-
nyok kiváltásának és igénylésé-
nek menete is jelentős válto-
zásként említhető, hiszen a
NAK a kamarai tagok számára
ingyenesen végzi a korábban
eljárási díjhoz kötött ügyinté-
zést. Az őstermelői igazol-
ványt 2014-ben is a falugaz-
dásztól kell igényelni, amely az
előző évekhez képest hason-
lóan most is a kiváltástól szá-
mított három évig lesz érvé-
nyes, továbbá az értékesítési
betétlap is három évre igényel-
hető. A Nemzeti Agárgaz da sá -
gi Kamara tagjai januártól ol -
csóbban tankolhatnak a Mol-
kutaknál a két fél képviselői
által múlt év decemberében
aláírt megállapodás értelmé-
ben. Ez a lehetőség segítséget
nyújt a kamara több mint 300

ezer tagja számára a költségek
csökkentéséhez. Literenként
akár 10 forint üzemanyag-
vásárlási kedvezményt is kap-
hatnak a kamarai tagok, de a
megállapodás a kenőanyagok
beszerzésére és a PG gáz vásár-
lására is vonatkozik. Mint az
köztudott, az üzemanyagok
ára jelentős költségelem az
agráriumban és az élelmiszer -
iparban. Az érvényes kamarai
tagsággal rendelkezők igényel-
hetik a kedvezményes kártyát,
melyet a Mol készít el. A Mol
364 magyarországi töltőállo-
mására vonatkozik a kedvez-
mény azon agrárkamarai tagok
részére, akik igényelik a kártyát.
A kamarai tagoknak azért van
szükség a Mol által kibocsátott
kártyára, mert a kedvezmény
jövedéki termékekre vonatko-
zik. A kedvezményeket 2014.
január elsejétől vehetik igény-
be a kamarai tagok. Első kör-
ben 60 ezer kártyát gyártattak
le, melyeket folyamatosan ad -
nak át személyesen a NAK
megyei igazgatói és  tanácsadói
a tagoknak.

Endrédi Csaba

Óvd a gyalogost!

Lakossági tájékoztató!
Tisztelt Fogyasztónk! Tájékoztatni szeretnénk Önt, hogy Vámos -

pércs településen a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatás üzemelte-
tője 2014. január 1-jétől a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.
(4030 Debrecen, Hétvezér u. 21., Cégj.: 09-10-000135).

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. – mint az Ön víz- és
csatornaszolgáltatója – a felhasználási helyére vonatkozó szolgálta-
tási szerződés megkötését kezdeményezi. Levelünkkel együtt meg-
küldjük a szolgáltatás főbb feltételeit tartalmazó Általános Szer -
ződési Feltételeket és az Ön felhasználási helyére vonatkozó Köz -
üzemi Szolgáltatási Szerződést.

Kérjük, hogy a Közüzemi Szolgáltatási Szerződés mindkét példá-
nyát – az adatok kitöltése után, aláírásával ellátva – címünkre a kéz-
besítéstől számított 15 napon belül visszaküldeni, a Vámospércs,
Béke u. 3. szám alatti irodában vagy a debreceni ügyfélszolgálatun-
kon leadni szíveskedjen. Felhívjuk figyelmét, hogy a szolgáltatási
jogviszonnyal kapcsolatos esetleges véleményeltérését szintén ezen
időszak alatt közölheti írásban.

A szerződést a kitöltési útmutató alapján vagy ügyintézőink segít-
ségével tudják kitölteni. A Szolgáltatási Szerződés általunk is aláírt
egy példányát visszaküldjük Önnek.

Ügyintézőink személyesen az alábbi időpontokban fogadják
Önöket:

Vámospércs, Béke u. 3. szám alatti irodában
Hétfő 12.00–18.00
Szerda 8.00–12.00
Péntek 8.00–14.00

Debrecen, Hét vezér u. 21. szám alatti ügyfélszolgálati irodában
Hétfő 8.00–20.00
Kedd 8.00–14.00
Szerda 8.00–14.00
Csütörtök 12.00–16.00
Péntek 8.00–12.00

Tudnivalók a szolgáltatási szerződés kitöltésével kapcsolatban:
Társaságunk számlázási rendszerében az Ön felhasználási helyé-

nek az egyedi azonosítására a ’Felhasználási hely kód’ szolgál.
A számla fizetőjét, mint partnerünket a ’Partner kód’ alapján tart-

juk nyilván.
Az Ön felhasználási helyéhez tartozó azonosító kódot és partner

kódot levelünk túloldalán találja meg. E két kódnak a szolgáltatási
szerződésen való feltüntetése feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az
Ön által visszaküldött szolgáltatási szerződést a megfelelő szolgálta-
tási ponthoz tudjuk kapcsolni.

Mikor szükséges ezen kódoknak a használata?
Felhasználási hely kód: pl. a vízmérő állás diktáláshoz, csoportos

beszedési megbízás megadásához, adategyeztetéshez.
Partner kód: a szolgáltatás díjának egyedi átutalással, vagy kézzel

kitöltött csekkel történő rendezése esetén.
A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. működésében alkal-

mazott eljárásokat az Üzletszabályzat tartalmazza.
Ezek közül kiemelünk néhányat, amely Önöket közvetlenül érint-

heti és a korábban megszokottaktól eltérhet:
1. Vízmérők leolvasása.
Lakossági felhasználóink esetén a vízmérők leolvasására évente

egy alkalommal kerül sor. Ennek pontos időpontjáról a számlán érte-
sítjük. Közületi fogyasztók esetén havonta történik a mérőolvasás.

2. Szolgáltatás díjának számlázása.
Lakossági fogyasztóinknak a két vízmérő leolvasás közötti szám-

lázási időszakban havonta részszámlákat bocsátunk ki. A részszám-
lában felszámított átalány mennyiség módosítására a Felhasz -
nálónak az elszámolási időszak alatt lehetősége van, a Felhasználó
által kért mennyiséget a bejelentést követő hónaptól készülő rész-
számlákban vesszük figyelembe.

Elszámoló számlát a tényleges fogyasztásról a vízmérő-leolvasás
alapján készítünk.

Közületek esetében minden hónapban a leolvasott adatok alap-
ján készítjük el a számlákat.

3. Szolgáltatás díjának megfizetése.
Partnereink számláikat az alábbi módok valamelyikén egyenlít-

heti ki:
–a számlával egyidejűleg az Önnek eljuttatott készpénz átutalási

megbízással (sárga csekk),
–csoportos beszedési megbízással,
–átutalással.
Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk az üzemeltetés átvételével egyi-

dejűleg a vízmérők olvasását elvégezte, így ettől a mérőállástól kezdi
meg a fogyasztás számlázását Ön felé. A 2011. évi CCIX. törvény VI.
fejezete 51. § (3) bekezdése azt írja: ,,A víziközmű-szolgáltató a
jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetében a
felhasználóval – felhasználási helyenként – közüzemi szerző-
dést köt. A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tekin-
tetében, a víziközmű-szolgáltató és a lakossági felhasználó
között a közüzemi szerződés a víziközmű-szolgáltatás igénybe-
vételével is létrejön." Vagyis akkor is fizetni kell a vízfelhaszná-
lásért, ha nincs írásos szerződés. Az igénybevétel nem csak azt
jelenti, hogy ha valaki vizet fogyaszt, hanem maga a rákötés, a
vízvezeték bekötése is jelenti az igénybevételt.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy az üzemeltetés megkezdését
követően Társaságunk a lakossági felhasználói körben biztosítja a
mérőállás havonkénti diktálását. Minden hónap 10-20. napjáig
közölhetik mérőállásaikat annak érdekében, hogy amennyiben
lehetséges minden hónapban a ténylegesen fogyasztott vízmennyi-
ség, és ennek megfelelő csatornamennyiség ellenértéke szerepeljen
a számlán.

Mérőállás közlésére az alábbi lehetőségek közül választhat:
www.hajduviz.hu honlapon a Mérőállás közlés menüpontban vagy 
telefonon az (52) 527-358-as számon.
Tájékoztatásul közöljük, hogy az Ön településén 2014. január

1-jétől ugyanazon díjon történik a szolgáltatás számlázása, mint ami
a településen 2013. július 1-jétől érvényben van.

Amennyiben kérdése, észrevétele merül fel, úgy kérjük, hogy
ügyfélszolgálatunk felé jelezni szíveskedjen.

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:
–telefon: (52) 527-358
–levelezési cím: Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 4034

Debrecen, Hét vezér u. 21.,
–e-mail: ugyfelszolgalat@hajduviz.hu.

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.

2013. december 2-től
vásárolható a Babaköt -
vény a Magyar Államkincs -
tár állampapír-forgalmazó
ügyfélszolgálatain. De -
cem berben rekord nagy-
ságú, a 2006. januártól
eltelt időszak havi adatait
is meghaladó összeg áram-
lott az új Babakötvény
konstrukcióba.

Az állam által nyújtott élet-
kezdési támogatás összege –
ami jelenleg 42 500 Ft – a
Magyar Államkincstár által
vezetett Start letéti-számlán
kerül automatikusan elhelye-
zésre a gyermek születését
követően. A Start letéti-szám-
lán elhelyezett életkezdési
támogatás összege nem egé-
szíthető ki további befize-
tésekkel, illetve kamatozása
meg egyezik a mindenkori inf-
láció mértékével. A szülőknek
lehetőségük van azonban ar -
ra, hogy az összeget a Magyar
Államkincstár állampapír-for-
galmazó ügyfélszolgálatain
díjmentesen nyitható Start-
értékpapírszámlára helyezzék
át és azokat a Kincstár auto-
matikusan kizárólag a gyer-
mek születési évéhez igazodó
Babakötvénybe fektesse be,
amely infláció felett 3%-os

adó-, járulék- és illetékmentes
kamatot garantál a futamidő
végéig. Erre a számlára a szü-
lők, törvényes képviselők és
hozzátartozók, valamint a te -
lepülések önkormányzatai –
korlátlanul – fizethetnek be
forint összegeket.  

A szülők, a törvényes képvi-
selők és a hozzátartozók a
2006. január 1. előtt született
gyermekek részére is nyithat-
nak – egyszeri, 25 000 forint
befizetése mellett – Start-
értékpapírszámlát. Fontos ki -
emelni, hogy a számlanyitás
és a számlavezetés díjmentes,
illetve bármekkora forint
összeget be lehet fizetni a
gyermek javára, amely kész-
pénzben, átutalással, bankkár-
tyás fizetéssel is megtehető
bármely állampapír-forgalma-
zó ügyfélszolgálaton, vala-
mint kiegészítő szerződés bir-
tokában a Kincstár Web -
Kincstár forgalmazó csator-
náján keresztül. A magánsze-
mélyi befizetések után évente
az összeg 10%-ának megfele-
lő, de legfeljebb évi 6000 Ft
további állami kamattámoga-
tás jár. 

A gyermek 18. életévének
betöltéséig, illetve a Baba -
kötvény lejáratáig keletkezett
megtakarítás és hozam mente-

sül mindennemű adó, járulék
és illeték alól.

A kedvező feltételek miatt a
szülőknek érdemes megfon-
tolniuk, hogy a korábban
banknál vezetett Start-számlá-
kat átvigyék a Kincstárhoz.
Első lépésként az ügyfélnek a
Kincstár valamely állampapír-
forgalmazó ügyfélszolgálatán
– a gyermek nevére – Start-
értékpapírszámlát kell nyit-
nia. Az ügyintéző által rendel-
kezésre bocsátott nyomtat-
ványt – kitöltés után – az
ügyfélnek a korábbi számlave-
zetőhöz kell benyújtania, és
ezen nyomtatvány alapján a
számlavezető a nála vezetett
Start-számla megszüntetésével
egyidejűleg az addig össze-
gyűlt összeget a kincstári Start-
értékpapírszámlára át utalja.
A Kincstárhoz érkezett összeg
ezt követően külön rendel-
kezés nélkül automatikusan
befektetésre kerül a gyermek
születési évének megfelelő
sorozatú Babaköt vénybe.

A Start-értékpapírszámla
nyitáshoz szükséges doku-
mentumok:

– a szülő (vagy a gyermek
törvényes képviselőjének)
személyazonosító kártyája/
igazolványa, és – ha van – lak-
címkártyája, 

– a gyermek adóazonosító
jelét tartalmazó adóigazol-
vány (amennyiben rendelke-
zésre áll), vagy arról szóló
hivatalos igazolás,

– gyermek születési anya-
könyvi kivonata és lakcímkár-
tyája,

– annak a szülőnek az egyet -
értő nyilatkozata, akinek a csa-
ládi pótlékot folyósítják. 

A Start- értékpapírszámlá-
val kapcsolatos bővebb infor-
mációért hívja a Magyar
Államkincstár Call Centerét
(06-1-452-2900), látogasson
el a Kincstár honlapjára
(www.allamkincstar.gov.hu),
vagy keresse személyesen a
Magyar Államkincstár Hajdú-
Bihar Megyei Igazgatóság Ál -
lampénztári Irodájának állam-
papír forgalmazó ügyfélszol-
gálatát az alábbi elérhetősége-
ken:

4026 Debrecen, Hatvan
utca 15.

Telefon: +36-52/516-288,
+36-52/516-284, +36-52/516-
290, +36-52/516-313

Fax: +36-52/516-203
E-mail: api.haj@allamkincs-

tar.gov.hu

Magyar Államkincstár
Hajdú-Bihar Megyei

Igazgatóság

Fontos változások az őstermelőknél

Babakötvényt a Kincstárból



Mivel hódít meg a Kiss-Virág?
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Helyi viszonylatban
ugyancsak komoly vállal-
kozásnak számít a városi
cukrászda, amely 14 al -
kalmazottat és 3 tanulót
foglalkoztat jelenleg. A he -
lyi, sikeres vállalkozáso-
kat bemutató sorozatunk
újabb darabja ezúttal ró -
luk szól. Arra kértünk
Nagyné Kiss Andrea tu -
lajdonost, hogy olvasó-
ink számára mutassa be
vállalkozását, meséljen
arról, miért olyan sikeres
a cégük.

Andrea mindenekelőtt
azzal kezdte, hogy amikor
1996-ban kinyitották a Kiss-
Virágot, nem igen gondol-
ták, hogy a környék megha-
tározó cukrászdája lesz belő-
lük valaha. Sőt, ahogy meg-
fogalmazta: „Ma már a forga-
lom 80-90%-át a debreceni
és az átutazó vendégek teszi
ki. Alig hihető, hogy a „világ-
végén”, Vámospércsen van
egy cukrászda, ami a válság
ellenére is működik és fejlő-
dik, és a város határain túl is
komoly népszerűségnek és
ismertségnek örvend. 

Az angol stílusban beren-
dezett cukrászda széles vá -

lasztékkal várja a vendége-
ket. A siker a folyamatos fej-
lődésben van, a cukrászda 18
éve alatt többször átalakult
berendezésben, stílusban és
természetesen a sütemény -
választékban. 

És hogy miért jönnek ki
Debrecenből? Arra a tulaj-
donos szerint a következő a
válasz: „Mi nem a hagyomá-
nyos cukrászatot képvisel-
jük, hanem a modern cukrá-
szatot, klasszikus formában.
Elkezdtük a francia vonalat

képviselni, hogy különálló
desszerteket készítsünk, de
nem volt rá igény (lehet túl
korán kezdtük?)  Ezért ezt az
ízvilágot szelet formában
állítottuk elő és a vendégek
nagyon szeretik, mert egy
szelet süteményben több íz-
zel és többféle textúrával ta -
lálkoznak. Hogy miért nem
készítik ezt a stílust a többi
cukrászdákban? Mert ismer-
ni kell az alapanyagokat, a
technológiákat és hihetetlen
munkaigényes. Mindig pró-

bálunk piacvezetők lenni,
például macaront (francia
különlegesség) mi kezdtük
el készíteni először a kör-
nyéken. Az esküvői sütemé-
nyek és a menyasszonyi torta
terén is piacvezetők va -
gyunk. Minden év februárjá-
ban van egy esküvői kiállítá-
sunk (idén február 1. és 9.
között), ahol bemutatjuk az
év torta újdonságait. Már a
második évünk, hogy a deb-
receni Fórum Bevásárló köz -
pont felkér, hogy állítsunk ki
náluk. Tavaly az esküvő volt
a téma, most pedig a bál az
a fogalom, amely a temati-
kát meghatározza. A tavalyi
évünk minden téren sikeres
volt, többször forgatott ná -
lunk a debreceni Alföld Te -
levízió, nyáron nálunk járt
az RTL klub „Gasztrotúra”
stábja, decemberben pedig
nagyon nagy megtiszteltetés
volt, amikor Borbás Marcsi
stábja felkeresett, hogy ellá-
togatnának hozzánk a „Gaszt -
roangyal” című műsorral.

Örülünk, hogy sikeres
működésünkkel hozzájárul-
hatunk városunk fejlődésé-
hez, és tudjuk, hogy mi is szá-
míthatunk az itt élőkre és az
önkormányzatra egyaránt.”

Egy téli kép a jól ismert és kedvelt Kiss-Virágról

Szabó Tamás, a Debre -
ceni Labdarúgó Akadé -
mia 2001-es labdarúgója
január 23-án, a Debrece -
ni Önkormányzat Árpád
termében vehette át a jó
tanuló, jó sportoló díjat
Bodó Sándortól, a Hajdú-
Bihar megyei közgyűlés
elnökétől. A hatodikos
vámospércsi fiút az édes-
anyja segítségével mutat-
juk most be.

Tamás 5 évesen került a
Loki Focisuliba Debrecen -
be, és csapatával az eltelt
évek alatt 85 érmet szerzett
a legkülönfélébb versenye-
ken, amelyekből 65 arany-
érem. Ezen kívül 18 olyan
különdíja is van a fiatal focis-
tának, amellyel őt egyénileg
díjazták. Megfordult már

Spa nyolországban, Német -
or szág ban, Ausztriában, Ro -
mániában és még sok más
helyen, és mindenütt kiváló-
an szerepelt. Nem csoda,
hogy mostanra már igazolt
játékosként tartják számon,
és azt mondják az edzői,
hogy kivételes tehetsége van
a labdához, vagyis érdemes
számára egy egész karriert is
a sportra építeni. 

A sikerek azonban nem
jöttek könnyen, rengeteg
munka van az elmúlt eszten-
dőkben. Elég, ha csak annyit
mondunk, hogy minden
áldott nap hajnalban kel,
hogy tanulni tudjon, hiszen
utána suli, majd délután
edzés késő estig. Persze a
szülők sokat segítenek, hi -
szen apukája hozza-viszi
az edzésekre, a tanulásban

pedig anyukája segít neki,
de ez még így is nagyon
kemény dolog. Ezért is tiszte-
letre méltó, hogy ilyen igény-
bevétel mellett a tanulásban
sem adja alább jeles ered-
ménynél. 

Ezt értékelve, az iskola ne -
velőtestülete örömmel ja va-

solta a megyei kitüntetésre
Tamást, amit aztán meg is
kapott. Nagyon örült ennek
az egész család, bár Tamás
anyukája elmondta, hogy fia
nem igazán fogja fel, hogy
milyen nagy elismerés is ez,
hiszen ő csak azt csinálja
amit a legjobban tud, amit
szeret, amihez ért, ami a
dolga. 

Pedig nagyon nagy dolog
ez, és bizony jár érte a kitün-
tetés, amihez mi is gratulá-
lunk! 

Érdemes még elmondani
azt is, hogy a báty példája
kisebb testvéreire is hatással
van, mert 9 éves húga is szé-
pen tanul,  5 és fél éves öccse
pedig szintén a nyomdokai-
ba lép, hiszen ő is a focisuli-
ban tanulja a labdarúgás mű -
vészetét.

Vámospércsiek a „Csillag születikben”
Rácz Renáta, Zilahy Van -

da, Szalontai Zita, Kovács
Panni, Szűcs Eszter, Dem -
jén Nóra, Halász Réka,
Karacs Anna. Ők azok a
fiatalok, akik vámospér-
csiként, a Feeling Tánc
Stúdió színeiben jelent-
keztek az RTL Televízió
„Csillag születik” című
műsorába, hogy az egész
országot elkápráztassák
tánctudásukkal. A részle-
tekről oktatójukat, a stú-
dió vezetőjét Pántya Bar -
barát faggattuk.

Mint kiderült, a stúdió
három csoportban nevezett
be összesen 28 válogatott
táncost, és a cikk megírásá-
nak pillanatában az első
válogatón vannak túl, amely-
re január 22-én került sor.
Még nem tudják, hogy to -
vább jutnak e, de nagyon
bíztató, hogy sok más fellé-
pővel szemben az ő produk-
ciójukat nem szakították fél-

be, hagyták, hogy teljes egé-
szében bemutathassák a mű -
sorukat. 

A 28 fiatalból tehát nyolc
vámospércsi kötődésű, ám
nem egyszerre állnak szín-
padra, ugyanis hatan a kö -
zépső csapatban adnak elő

egy botos koreográfiát, míg
Rácz Renáta és Zilahy Vanda
a nagyok csapatát erősíti. Az
ő műsoruk Európában egye-
dülálló, és a táncmotívumok,
valamint a használt tollas
kiegészítők következtében
leginkább egy Riói Karne -

válba illő produkciót kell
elképzelnünk. 

Barbara nagyon bízik a
csapatában, és úgy gondolja,
hogy az eddig eltelt 12 év tel-
jesítménye alapján joggal
hisznek a továbbjutásban.
Mint elmondta, nemrég kap-
tak egy belvárosi épületben
egy táncteremnek kiválóan
alkalmas helyiséget az ön -
kormányzattól, ami jelzi,
hogy az eddigi munkájukat
is elismerik. Kezdettől fel-
lépnek ugyanis debreceni és
más városi rendezvényeken,
és már évek óta meghívják
őket a Debreceni Virágkar -
neválra is, ami azért is ko -
moly elismerés, mert oda
nem lehet jelentkezni, mivel
csak a szervezők meghívása
dönti el, hogy ki léphet fel
a rendezvényen. Mint el -
mond ta, már hét éve jár ki
hozzánk Vámospércsre ma -
zsorettet oktatni, és nagyon
tehetségesnek tartja az itte-
ni táncosokat.

Íme, a sikeres táncos csapat.
Reméljük, mindegyikükből csillag születik

Jó tanuló, jó sportoló: Szabó Tamás!

Szabó Tamás a díj átvétele
után

A Magyar Kultúra
Napjára 

emlékeztünk
Az írásos dokumentumok alapján 191 éve,

1823. január 22-én tisztázta le, fejezte be Kölcsey
Ferenc Csekén a Himnusz kéziratát. Ennek emlé-
kére 1989 óta ezt a napot a Magyar Kultúra
Napjaként ünnepeljük. 

Ez az alkalom lehetőséget teremt arra, hogy
nagyobb figyelmet szenteljünk hagyományainknak,
kultúránknak. Szinte minden településen történik
valamilyen kulturális esemény, előadásokat szervez-
nek, kiállításokat nyitnak meg, díjakat, kitüntetéseket
adnak át az oktatás, nevelés, kulturális területen kie-
melkedő teljesítményt nyújtóknak. Hagyomány, hogy
városunkban is megemlékezünk e jeles eseményről.

Ünnepségünk kezdetén Kölcsey Ferenc versét a
Himnuszt, Somogyi László Gábor a Pircsike Közmű -
velődési Egyesület elnöke szavalta el.

Ménes Andrea polgármester ünnepi szavait követő-
en a népi kultúra jeles képviselője, Berecz András ének
és mesemondó lebilincselő műsorát hallhatta a közön-
ség, mely a közelmúltban megjelent lemeze után az
„Angyalfütty” címet kapta. 

A nemzetközi hírű mesemondó az első dalokat az
édesanyjától tanulta. Élete különféle vargabetűi, for-
dulatai után, embertársai örömére énekes, mesemon-
dó lett. Műsora minden alkalommal nagy élmény a
közönségnek. Jelképesen szólva a magyar kultúra uta-
zó nagyköveteként a világ sok országában járt már és
népszerűsítette a magyar népmesét.

Városunkban is nagy volt az érdeklődés a műsor
iránt, színháztermünk teljesen megtelt. Egyéni előadói
stílusával, tanulságos történeteivel feledhetetlen
élményt nyújtott a műsor résztvevőinek, gyerekeknek
és felnőtteknek egyaránt. 

A következő népi bölcsességgel búcsúzott: „Egy fa
kidől –, messzi hangzik! Nő az erdő –ki hallja?” Korunk
nyelvén értelmezve mai jelentése: a rossz mindig han-
gos, a jó sosem.

Diósné Kozma Erzsébet,
intézményvezető

A felvételen a páratlan és világhírű népmesemondó


