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Ingyenes újság

Vámospércs Város Kép -
viselő-testülete elfogadta
az önkormányzat 2014. évi
költségvetését. A költségve-
tés főösszege 1 166 622 eFt
és költségvetési hiányt nem
tartalmaz. Az előttünk álló
év gazdálkodásának továb-
bi részleteiről Ménes And -
rea polgármester kérdez-
tük. 

– Az önkormányzat az
állami hitelátvállalás előtt is
megfontoltan gazdálkodott.
Volt ennek a gyakran kemény
munkával járó teljesítmény-
nek értelme úgy, hogy nemrég
az állam átvállalta a város
hitelét?

– Önkormányzatunk az el -
múlt években saját hatáskör-
ben megtette azokat a megta-
karítási intézkedéseket, me -
lyek megfelelő szakmai és
pénzügyi alapot teremtettek
az új jogi és feladatfinanszíro-
zási rendszerben való műkö-
désre. Ha nem szoktunk volna
hozzá évek alatt az ésszerű, a
városlakók hosszútávú érde-
keit szem előtt tartó gazdálko-
dáshoz, akkor a mostani, új
finanszírozási struktúrához is
nehéz lenne alkalmazkodni.
Tehát nem volt hiábavaló a
kézben tartott gazdálkodás. Az
elmúlt évek racionális, szak-
mailag hozzáértő és felelős
gazdálkodása, illetve a kor-
mány által megtett eddig pél-
dátlan intézkedések alapot
teremtettek Vámospércs szá-
mára, hogy az új önkormány-
zati törvényben meghatáro-
zott előírásoknak és feladatfi-

nanszírozási rendszernek meg
tudjon felelni és gazdálkodása
– a korábbi években tapasztal-
ható csődközeli állapotból –
egy kiszámítható, kiegyensú-
lyozott, önfenntartó pályára
állt. A feladatalapú támogatá-
sokban meghatározott létszá-
melvárásoknak a polgármes-
teri hivatal, az óvoda és a szo-
ciális intézményünk is mara-
déktalanul megfelel, azaz nincs
az állami támogatás szem-
pontjából figyelembe vehető
létszámnál magasabb számú
személy foglalkoztatva intéz-
ményeinkben. Ezt az ered-
ményt gondos létszámgazdál-
kodással értük el, úgy, hogy
senki nem került az utcára. Az
önkormányzat 2013. évi költ-
ségvetési hiánya a költségveté-
si főösszeg 1%-át sem érte el,
év végére pedig egyáltalán
nem számolhattunk költség-
vetési hiánnyal. Mindezt úgy
sikerült elérni, hogy a lakosság
és a vállalkozók helyi adóter-
hei nem növekedtek. A kor-
mány által megtett adósságát-
vállalással Vámospércs 2013-
ban már 15 mFt-ot takarított
meg, Magyarország kormánya
2014. február 28-ig pedig a
város fennmaradt adósságát is
átvállalja, így az elkövetkező
években önkormányzatunknak
már egyáltalán nem kell költ-
ségvetési hiánnyal számolnia. 

– Ez azt is jelenti, hogy az
egyszeri adósságátvállalás
okozta egyensúly hosszútá-
von is fenntartható? Lesz emel-
lett forrás a fejlesztésekre?

– A város intézményhálóza-
tát és működtetését szakértő

módon és racionálisan alakí-
tottuk ki. A legfőbb cél a mű -
ködőképesség biztosítása és
egy kiszámítható, kiegyensú-
lyozott, hosszú távon is ön -
fenntartó pályára álló költség-
vetési gazdálkodás volt. Az
önkormányzat 2014. február
28-án fennálló 166 392 399 Ft
adóssága teljes mértékben
kiegyenlítésre került. A 2014.
évi költségvetés a kötelező
önkormányzati feladatok ellá-
tásán túl biztosítja a város
további erőteljes fejlesztését
is, tekintettel a 437  172 eFt
összegben tervezett beruhá-
zási és felújítási előirányzatok-
ra, mely a költségvetés közel
40%-át teszi ki. Ebből az
összegből tervezi megvalósí-
tani az önkormányzat a belte-
rületi csapadékvíz elvezető
rendszereinek bővítését, az
egészségügyi központ teljes
körű felújítását, a kerékpárút
építés befejezését, de tervezés-
re került több kisebb volume-
nű beruházás is, mint a föld-
utak karbantartását biztosító
munkagépvásárlás, közvilágí-

tási hálózat bővítések, járda-
építések, egyéb felújítások. Az
önkormányzat kötelező fel-
adata továbbá, hogy a 2013-
ban állami fenntartásba került
általános iskolát működtesse,
melyet a helyi adóbevételei-
ből képes finanszírozni.

– Az önkormányzat szere-
pe a helyi foglalkoztatásban
óriási. Erre lesz e forrás?

– A közfoglalkoztatás terü-
letén évről-évre jelentős növe-
kedés figyelhető meg, hiszen
átlagosan 200 embernek biz-
tosítunk megélhetést – szociá-
lis ellátás és segély helyett –
ezen a foglalkoztatási formán
keresztül. A közfoglalkoztatá-
si programok jelentős részét
az állam teljes mértékben
támogatja, melynek 2014. évi
várható összege megközelít-
heti a 200 millió Ft-ot. Ahogy
eddig is, ezt követően is min-
dent megteszünk, hogy javít-
suk a szegény családok életkö-
rülményeit.

– Ha egy mondattal kelle-
ne összefoglalni, mi a legfőbb
jellemzője az idei költségve-
tésnek, akkor mi lenne az a
mondat.

– Az, hogy az önkormány-
zat minden kötelezettségének
határidőben és maradéktala-
nul – külső forrás igénybevé-
tele nélkül – eleget tud tenni,
gazdálkodása stabil és kie-
gyen súlyozott. Ezzel egyidejű-
leg pedig a város életében egye-
 dülálló fejlesztéseket tudunk
megvalósítani pályázati támo-
gatással!        

Endrédi Csaba    

Ménes Andrea, Vámospércs
polgármestere

Önfeledt szórakozást nyújtott a város bálja
Városunk hétköznapi

életében igazi feltöltődést
és kikapcsolódást nyújtott
a Városi Farsangi Bál feb-
ruár 15-én. Sok résztvevő-
nek okoztak örömet azok,
akik stílszerűen és kedve-
sen farsangi maszkot öltöt-
tek.

A mulatni vágyó vendégse-
reget Ménes Andrea polgár-
mester köszöntötte, majd ezt
követően került sor a vacsorá-
ra, melyet Vámospércs Városi
Önkormányzat Élelmezési In -
tézményének szakácsai készí-
tettek el, Bálega Jánosné veze-
tésével. A vacsorát az est sztár-
vendégei, Jolly és Suzy követ-
ték, a két népszerű előadó fer-
geteges hangulatot teremtett
műsorával és közvetlensé-
gével.

A bál védnöke és támogató-
ja a hozzánk feleségével érke-
ző Tasó László országgyűlési
képviselő úr volt, aki köszön-
tőjében méltatta a helyi közös-
séget és az összetartozást, a
közösségi élményt erősítő ese-
mény jelentőségét. Beszédé -
ben kiemelte, hogy egy tele-
pülés akkor válik valóban vá -
rossá, ha épületei, intézmé-
nyei, és mindennapi élete mel-

lett felveszi a városi szokáso-
kat is. A bálok egyértelműen a
városi szokások közé sorolan-
dó összejövetelek, közösség-
formáló erővel bírnak, és
irányt mutatnak a helyi kisebb
közösségek számára. Vámos -
pércs minden tekintetben vá -
rossá fejlődött és valódi közös-
séggé formálódott, ami záloga
a továbblépésnek. Örömmel
tapasztalja, hogy a helyi közös-
ség tele van energiával és élet-
erővel, tervek garmadával,

amit a kiváló helyi vezetés
eredményesen valósít meg.
Reményét fejezte ki, hogy a
bálozó közösség a következő
években is motorja lesz Vá -
mospércsnek, melyet erejé-
hez mérten a jövőben is a tőle
telhető módon és szeretettel
támogatni fog.

A hajnalig tartó mulatság-
hoz a zenét a Sós Family szol-
gáltatta, azaz Sós Ferenc és
tehetséges gyerekei Sós Hen -
rietta és ifj. Sós Ferenc.

Ahhoz, hogy a rendezvény
sikeres legyen nagyon sok
támogatásra és összefogásra

volt szükségünk. Ezért külön
köszönjük Tasó László ország-
gyűlési képviselő úr 100 000
forintos anyagi támogatását.
Hálásak vagyunk Vámospércs
Városi Önkormányzat támo-
gatásáért, és ez úton köszön-
jük Ménes Andrea polgármes-
ter és Kanyóné Papp Klára
jegyzőasszony segítségét. Na -
gyon köszönjük a rendezvény
megvalósításának előkészíté-
sében résztvevő varrónők és
technikai személyzet segítő-
kész hozzáállását és munká-
ját is.

D.K.E.

A farsangi bál egy részlete az előadókkal 
és a közönséggel

Ménes Andrea polgármester
és Tasó László országgyűlési

képviselő a rendezvény 
megnyitóján



Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. január 22. napján rendkívüli ülést tartott, melyen a
következő két döntés született:

– A képviselők jóváhagyták, hogy az önkormányzat 2014. január
1. napjától 2014. december 31. napjáig közszolgáltatási szerződést
kössön a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel a
települési hulladékszállításra szervezett közszolgáltatás ellátására.
Ezzel összefüggésben a testület 2014. évre havonta bruttó 829 749 Ft
árkiegészítés megfizetését vállalja a szolgáltató részére, melynek
fedezetét az önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosítja. Az
árkiegészítésre az önkormányzat pályázati támogatást igényelt a köz-
ponti költségvetésből. 

– A második napirendi pontban a képviselő-testület Magyar -
ország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.
törvény 67-68. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánította, hogy
a 2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállo-
mánya magyar állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.
Az önkormányzat teljes adósságállományának átvállalására 2014.
február 28. napján került sor. 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. február 12. napján ülést tartott, amelyen a következő
döntések születtek:

– A képviselők elfogadták az önkormányzat 2014. évi költségveté-
si rendeletét 1 166 622 eFt bevétellel, 1 166 622 eFt kiadással. 2014.
évben a költségvetés hiányt nem tartalmaz. Tekintettel arra,
hogy 2014. 02. 28-án a települési önkormányzatok teljeskörű
adósságkonszolidációja megtörténik, a költségvetési évet
követő három évben az önkormányzat nem számol adóssá-
got keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséggel.

– Döntés született arról, hogy az önkormányzat csatlakozik a
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet EU Élelmiszer-segély 2013.
évi II. programjához, és az élelmiszer-osztással kapcsolatos felada-
tokkal a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot bíz-
ta meg. A segélycsomagok osztása 2014. február 25. és 26. nap-
ján megtörtént.

– A képviselők hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy a település
közüzemi ivóvíz és szennyvíz-szolgáltatásának ellátására vonatkozó-
an a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. – a megkötött
bérleti-üzemeltetési szerződések alapján – az önkormányzat részére a
2014. évre vonatkozó bérleti díjak megfizetését 2015.  március 15.
napjáig teljesítse.

– Döntés született arról, hogy az önkormányzat támogatási
igényt nyújt be az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fej-
lesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján az Óvoda fenntartási költsé-
geinek csökkentését célzó részleges felújítására, a földszinti
helyiségek nyílászárók cseréjére, épületgépészeti és építő-
mesteri felújítási munkákra. Az igényelt támogatás összege
19 202 161 Ft, amelyhez 2 133 573 Ft saját forrást biztosít a 2014. évi
költségvetésben.

– A testület jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal – jogszabályválto-
zások miatt átdolgozott – Szervezeti és Működési Szabályzatát.

– A Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási
Önkormányzati Társulás által megvalósítandó szennyvízprojekt
biztonságos lebonyolítása és a folyamatos likviditásának fenntartá-
sa érdekében a társulás 50 mFt összegű folyószámlahiteléhez kezes-
séget vállalt a testület,

– Az ülés utolsó napirendi pontjában a köztemető használatának
rendjéről szóló 15/2013. (XII.09) számú rendeletét módosította a
testület, tekintettel arra, hogy a közszolgáltatást végző Platinum
Temetkezési Vállalat igazgatója javaslatot tett a rendelet mellékletei -
ben levő díjtételek és a szolgáltatások megnevezésének módosításá-
ra a megfelelő jogalkalmazás érdekében.

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. február 25. napján rendkívüli ülést tartott, amelyen a
következő döntések születtek:

– A testület 2013 júniusában, és 2013 novemberében arról dön-
tött, hogy a Vidékfejlesztési Miniszter által kiírt 11/2013. (III.05.)
számú VM rendeletben meghirdetett pályázaton az önkor-
mányzat részt vesz, amely alapján támogatás igényelhető
különböző rendezvények megszervezésére, és az ezek lebo-
nyolításához szükséges eszközök beszerzésére. A pályázattal
kapcsolatban hiánypótlás érkezett, ennek teljesítése érdekében
arról kellett dönteni, hogy az önkormányzat a pályázatot a Hajdúk
Vidékfejlesztési Egyesülettel, Hajdúböszörmény Város Önkormány -
zatával, a Keleti Fejlesztő Iroda Kft.-vel s a Nánási Pro Cultura
Nonprofit Kft.-vel közösen kívánja benyújtani és megvalósítani.
A pályázat megvalósításához 6 millió Ft támogatás igényel-
hető, amelyhez saját forrásként az áfa összegét szükséges
biztosítani.

– A „Vámospércs kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” című
pályázattal kapcsolatban a testület úgy döntött, hogy hozzájárul a
Patika utcán a kétirányú forgalmi rend kialakításához, valamint az
ehhez szükséges Patika utca részleges útépítéshez, a szükséges for-
galomtechnikai eszközök elhelyezéséhez. A beruházás fedezetét,
3 217 600 Ft-ot az önkormányzat a 2014. évi költségvetéséből bizto-
sítja.

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

rendelkező magánszemélyek 
(2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)

2014. február 28-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)

2014. február 28-i állapot szerint

Cég neve Adószáma Székhelye Adótartozás
összege/Ft

Balogh Vámos Trans Kft. 23442148-2-09 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 149760
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. 107 270     
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:  3 380 532     

Februárban születtek
BÁCSIK CSENGE (Bácsik Tamás és Kmetti Renáta)

RATKAI JÁNOS LEVENTE (Ratkai János és Antal Judit)
BERNÁTH ENIKŐ (Balogh János és Bernáth Enikő)

GYŐRI BOGLÁRKA (Győri Zsolt és Papp Csilla)

Házasságkötés
PAPP JÁNOS és KÁRÁNDI JUDIT

Akik már nincsenek közöttünk
SZABÓ ISTVÁNNÉ (Kiss Margit)
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Felhívás helyi adózásról
Vámospércs Városi Ön -

kor mányzat Jegyzője felhív-
ja szíves figyelmüket arra,
hogy 2014. március 17-ig
lehet pótlékmentesen befi-
zetni a helyi adók (helyi ipa-
rűzési adó, magánszemé-
lyek kommunális adója) és a
gépjárműadó első részletét. 

Az önkormányzat adócsoport-
ja február hóban postázta a fo-
lyószámla egyenleg-értesítőket,
melyből a Tisztelt Adózók érte-
sültek, hogy az esetleges elmara-
dások, vagy a határidőn túli adó-
fizetések után keletkezett-e kése-
delmi pótlék kötelezettségük,
illetve azt is, hogy van-e valami-
lyen egyéb köztartozásuk.

A folyószámla értesítő tartal-
mazza a már esedékes tartozáso-
kat, illetve a később esedékes
követeléseket is. Tájékoztat to -
vábbá arról is, hogy mely adó-
nemekben milyen nagyságú

adókat kell a jelzett határidőig
megfizetni. 

A pénzforgalmi számlanyitás-
ra kötelezett adózók befizetése-
iket belföldi pénzforgalmi szám-
lájukról átutalással kötelesek
teljesíteni. A számlanyitásra
nem kötelezett adózók befizeté-
si kötelezettségeiket az értesítő-
höz mellékelt csekken a Főnix
Takarékszövetkezet fiókjaiban,
vagy lakossági folyószámlájuk-
ról, banki átutalással teljesíthe-
tik az alábbi számlaszámokra:

Magánszemélyek kommunális 
adója  61400007-10004751

Gépjárműadó 61400007-10004744
Iparűzési adó 61400007-10007345
Késedelmi pótlék 61400007-10009093
Bírság, önellenőrzési 

pótlék   61400007-10009103
Egyéb bevétel 61400007-10004768
Idegen bevétel 61400007-11022004
Vállalkozó kommunális

adó 61400007-10009079

FIGYELEM!

Szőlőtermesztésre
alkalmas területet

BÉRELNÉK 

a Bátori kertben 
vagy a 

Pityeriben.

Már meglévő szőlő is
érdekel.

Telefon: 
06-70- 384-1499

Tájékoztatás 
Tisztelt Lakosok! A szemét-

telep felszámolását követően
a helyszínen elhelyezett tájé-
koztató táblán a 21 települést
érintő, közel 3 milliárdos össz-
költség szerepel. 

Ezúton tájékoztatom önö-
ket, hogy a hulladéklerakó fel-

számolásának Vámospércsre
és Újlétára eső összköltsége
31 millió forint+áfa összeg
volt, amely 100%-os vissza
nem térítendő támogatásból
valósult meg. 

Ménes Andrea
polgármester

Tisztelt vámospércsi lakosok!
Örömmel tájékozta-

tom Önöket, hogy a város
sikeres pályázati tevé-
kenységének köszönhe-
tően a vámospércsi lako-
sok – egyedülálló mó don,
sok más településtől elté-
rően – a szennyvíz-beru-
házást ingyenesen kap-
ják, azaz nem kell megfi-
zetniük a lakásonkénti
több mint 200 ezer Ft csat-
lakozási díjat!    

A kivitelezési munkálatok-
ra kiírt közbeszerzési eljárás
sikeres lezárását követően
2014. január 24. napján a
vállalkozóval megkötöttük a
szerződést, a beruházás meg-
 kezdődött.  

A vállalkozó helyszíni kép-
 viselői a két településen je -
lenleg a csatornahálózat ki -
építésében érintett ingatla-
nokról, a kerítésekről, a kerí-
tések előtti utcáról állapot-
felmérést készítenek annak
érdekében, hogy a csatorná-
zás után a helyreállítás az
eredeti állapotnak megfele-
lően történjen.

A csatornahálózat kiépíté-
sével kapcsolatos munkála-

tok március hónap második
felében fognak elkezdődni,
Vámospércsen az Orgo -
na, Rákóczi, Vörösmarty
és Sző lős utcákban, Nyír -
márton falván a Melánia
utcában.

A kivitelező a napokban
szórólapokon fogja az ingat-
lan tulajdonosokat tájékoz-
tatni arról, hogy a szennyvíz-
csatorna ingatlanra történő
bekötésének helyét szemé-
lyesen fogja a tulajdonosok-
kal egyeztetni. Erről az egyez-
 tetésről vázlatrajz is fog ké -
szülni, amelyen a tulajdonos
jelöli meg, hogy a telkének
melyik részén kéri a bekötés
kiépítését.

Amennyiben a beruházás-
sal kapcsolatosan probléma,
vagy észrevétel merül fel,
kérem szíveskedjenek azt a
Polgármesteri Hivatal Város -
fejlesztési és Műszaki irodá-
jára jelezni a 06-52-591-508-
a telefonszámon, vagy a mia-
vecz@vamospercs.hu, illet-
ve a drkisskati@vamospercs.
hu e-mail címekre. 

Ménes Andrea
polgármester

ELEKTRONIKAI 
SZERVIZ

HAGYOMÁNYOS, 
LAPOS TV

MOSOGATÓGÉP
MOSÓGÉP

SZÁRÍTÓGÉP
MONITOR
LAPTOP

JAVÍTÁSA

KARACS ZSOLT
06/309678586

Tisztelt vámospércsi lakosok!
A szociális igazgatásról és

szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény szerint
a foglalkoztatást helyettesí-
tő támogatásra való jogo-
sultság feltételeinek fennál-
lását évente legalább egy-
szer felül kell vizsgálni.

A felülvizsgálat során az ellá-
tásban részesülőnek igazolni
kell, hogy a felülvizsgálat idő-
pontját megelőző egy évben, a
foglalkoztatást helyettesítő tá-
mogatásra való jogosultságának
fennállása alatt legalább 30 nap
időtartamban:

● közfoglalkoztatásban vett
részt, 

● keresőtevékenységet –ide-
értve az egyszerűsített foglalkoz-
tatásról szóló szerint létesített
munkaviszony keretében vég-
zett munkát,

● háztartási munkát folyta-
tott, 

● munkaerő-piaci program-
ban vett részt, 

● legalább hat hónap időtar-

tamra meghirdetett képzésben
vett részt, vagy az ilyen képzés-
ben való részvétele folyamatban
van. 

Amennyiben a jogosult a fent
rögzített feltételt nem tudja tel-
jesíteni, úgy a 30 nap munka-
végzést közérdekű önkéntes
tevékenység keretében végzett
munkával is teljesítheti és ennek
időtartamát is figyelembe lehet
venni.

Tájékoztatom a foglalkozta-
tást helyettesítő támogatásban
részesülőket, hogy a 30 napos
önkéntes munkavégzésre pol-
gármester asszony az önkor-
mányzatnál lehetőséget bizto-
sít!

Amennyiben az önkéntes
munkavégzésről bővebb tájé-
koztatást szeretnének, vagy élni
kívánnak ezzel a lehetőséggel,
érdeklődhetnek a Polgármes -
teri Hivatalnál (Vámospércs,
Béke u. 1. sz. fsz. 4. ajtó)

Kanyóné Papp Klára
jegyző

Pityeri szőlőskertben 6
sor jó termő szőlő eladó.
Érdeklődni lehet:  06-52/
210-623-as telefonon vagy a
06-30/444-9367-es mobilte-
lefonszámon.
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Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

SZABÓ ISTVÁNNÉ
sz.: Kiss Margit

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

részvéttel osztoztak



Kovács László, 
az új falugazdász

„Régi motoros” már a mezőgazdaságban az új
vámospércsi falugazdász, aki ezt a munkakört
sem először tölti be. Egész szakmai múltja a föld-
höz, a mezőgazdasághoz kötődik, nem véletlen,
hogy a termelők nagy része jól ismeri már. Azok
számára kértünk tőle interjút, akik még nem hal-
lottak róla.

Kovács úr a régi időkben a növénytermesztés és a
növényvédelem területén dolgozott még termelőszö-
vetkezeti keretek között, és még ebből az időből isme-
ri a járás valamennyi szegletét. Nyíracsádon is dolgo-
zott három évig, majd kamarai dolgozó lett, és falugaz-
dász volt Nyírábrányban és Fülöpön is. Nagy tapaszta-
lattal és szakértelemmel rendelkezik tehát, amit ezúttal
Vámospércsen, Újlétán és Fülöpön kamatoztat majd.
Városunkban szerdánként, reggel nyolctól, délután
négyig várja a termelőket, hogy ügyes-bajos dolgaik-
ban a segítségükre lehessen. Mint mondta, segíteni
tud az őstermelői igazolványok érvényesítésében, jöve-
déki adó visszatérítésében, termés és kárbecslésben,
földhivatali ügyekben, hiszen ezek a falugazdász leg-
fontosabb tennivalói. Új elemként jelentkezik, hogy
egyre nagyobb szerepet kapnak az uniós és más, föld-
höz kötődő központi pályázatok elkészítésében, illetve
azok megvalósításának ellenőrzésében, vagy ahogy
manapság mondják, a monitoringban. Kérdésünkre,
hogy más térségekhez viszonyítva a környék mezőgaz-
dasági adottsága és a termelők helyzete milyen, azt
mondta, hogy sajnos a térséget nem kényeztette el a
teremtő egybefüggő, zsíros földekkel. A legnagyobb
gond, hogy rendkívül változó minőségű termőterüle-
tek sűrűn követik egymást, nincs egybefüggő, jól
művelhető térség a környéken. Ennél fogva nagybe-
fektetések nemigen térülnek meg. Ezt tapasztalatból
mondja, mert neki is van 30 hektár földje, bár azt nem
saját maga műveli. Inkább a konyhakerti zöldségek-
nek, gyümölcsöknek terem itt babér, bár hozzátette,
hogy a sok felvásárló miatt igencsak nagy az áringado-
zás a torma esetében, amit termelői összefogással ki
lehetnek küszöbölni. Az erdőtelepítés is jó gondolat
lenne, de ott meg lassú a megtérülés. Ahogy tapasztal-
ja, feljövőben van a méhészet, ami kiváló lehetőség
minden szempontból, ezért is tartja szakmaiatlannak
és nem átgondoltnak azt, hogy az Európai Unió újab-
ban az akácosok kiirtására ad támogatást. Pedig ez a
fafajta az egyetlen, ami képes megkötni a sívó homo-
kot, ipari célra is jól hasznosítható, és még szép is. 

Kovács László nyugdíjas pedagógus feleségével
Bagaméron él már több, mint harminc éve. Két felnőtt
gyermekük van, akik közül a lánya orvos rezidens, és
két gyermek édesanyja. Fia közgazdász, aki amúgy
Budapesten dolgozik, de jelenleg Londonban tanul.
Kovács úr azt is elmondta, hogy jövőre ugyan nyugdí-
jas korú lesz, de mindenképpen dolgozni szeretne
tovább, mert nagyon szereti a szakmáját, és azután is
tevékenykedő, hasznos életet akar élni.

Sok sikert, és jó egészséget kívánunk hozzá!

Endrédi Csaba    

XXIII. Vámospércsi Borverseny
Március 2-án vasárnap

délután került sor immár
23. alkalommal a Vámos -
pércsi Borversenyre, mely-
 re 10 fehér és 37 vörösbor-
ral neveztek be a borter-
melő gazdák.

Az eseményt városunk pol-
gármestere Ménes Andrea
nyitotta meg köszöntő sza-
vaival. A zsűri elnöke Pető
József kertész-üzemmérnök,
borász volt, aki a Debreceni
Mathiász János Kertbarát
Klub elnöke is egyben. A tár-
sadalmi zsűri tagja Huszti
János alpolgármester és La -
katos József, a helyi agrárka-
marai bizottság elnöke volt.
Mindketten díjat is felajánlot-
tak a rendezvényre. A progra-
mot a Fülöpről érkezett Bú -
zavirág Néptánc Együttes, a
Vámospércsi Népdalkör és a
Bíborkadarka Néptánc Együt -
tes műsora színesítette. 

A ver senyen fehér bor
kategóriában az első helye-
zést Dankó Tamás, második
helyezést Szőlősi Imre, har-
madik helyezést Margittay
János nyerte. Vörösbor kate-
góriában az első helyezést
Huszti Sándor, a másodikat
Pál János, a harmadik helyet
Molnár Imréné bora kapta
meg. Hét üveg vendégborral
neveztek be, melyek közül a
külön díjat Gréz Balázs,
Nyírmártonfalváról érkezett
termelő nyerte, a közönség
díjat Nagy Imre, Létavér tes -
ről érkezett termelő kapta.
A Lakatos József által felaján-
lott külön díjat, egy-egy zsák

műtrágyát Debreceni Sán -
dor, Huszti Sándor és Pál Já -
nos nyerte. 

A borkorcsolya versenyre
tizenegy finomság érkezett.
Az első, Jónásné Horváth Ida
süteménye lett. Különdíjjal
második Rácz Ildikó, osztat-
lan külön díjas lett azonos
pontszámmal For róné Kathy
Ildikó és Lengyel László közö-
sen készített borkorcsolyája
valamint Bányai Józsefné sós
süteményei. 

A rendezvény támogatói
voltak: Vámos pércs Városi
Önkormányzat, Huszti János,
Nagy István, és Lakatos Jó zsef. 

Pető József borász szerint
a 2013. év különleges év volt.
A sokak számára is emlékeze-
tes március 15-17 közötti
–16 °C elvitte a termés egy
részét. Az augusztus-szeptem-
ber vi szont meleg, száraz volt.
A fehér szőlőnél sok fajta túl-

érett, ezért a sav lebomlott,
így lágy bort tudtak csak szü-
retelni.  Itt, ezen a vidéken
inkább a savas borok a jel-
lemzőek. A fajták adottak,
összességében egy jó évjárat-
ról beszélhetünk. A táj jel-
lemzőjeként a vörös bor ter-
jedt el vidékünkön. A megfe-
lelő minőség eléréséhez a
napfényes órák száma néha
lehetne több. Ennél a fajtánál
2013-ban az évjárat jó volt, a
cukorfok és a sav adott volt,
de a természetes almasav
bomlás nem indult meg,
ezért a vörösborok még ke -
mények, csak nyáron lesznek
simábbak. A borok tiszták, jól
kezeltek, évjáratra jellemző-
ek, az erre a vidékre jellemző
jelleg megvan. Szinte alig volt
hibás (hordó ízű) bor, ami azt
jelenti, hogy a kezelést már
jól elsajátították a gazdák.
Többen érdeklődnek az új,

rezisztens fajták után, mert
ezek fogják a régi direkt ter-
mő fajtákat leváltani. Több
gazdának felhívta a figyelmét
Rakoncás Nándor fiatal ag -
rármérnökre, aki Pallagon az
új fajtákkal kísérletezik. Szak -
mai segítséget kaphatnak tő -
le a gazdák. Február 19-én
jelent meg a Hajdú-Bihar Me -
gyei Naplóban egy újságcikk
„Borvidéki múltunk nyo má-
ban” címmel, melynek célja a
régi fajta szőlők felkutatása
az Érmelléken, illetve ezek-
ből a fajtákból egy génbank
létrehozása. A legújabb fajták
is nagyon értékesek, mert
ezek a jövő fajtái, de a régie-
ket is meg kell őrizni. A cikket
a Művelődési Ház és Könyv -
tárban minden érdeklődő el -
olvashatja.  A keresett szőlő-
fajták egy részének neve is -
merős (Dinka – nálunk Kö -
vidinka, Ezerjó, Furmint, Go -
hér – nálunk Guhér, Kadarka,
Pozsonyi, Rajnai rizling – ná -
lunk Rizling, Szagos szőlő-
nálunk Szagos Izabella, Szlan -
kamenka – nálunk Szlanka,
Válas erdei), a régi szőlősker-
tekben remélhetően megta-
lálhatók a tőkék, melynek
vesszőivel segíthetik a nemes
célt, a régi szőlőfajták megőr-
zését. A 70-es évek elején pa -
lac koztak egy fajtát „Vámos -
pércsi Ezerjó” címen is. Ez
nagyon jó fajta, de a rotha-
dásra nagyon érzékeny volt.
Talán a klónjai már nem
annyira érzékenyek, ezt len-
ne érdemes telepíteni.

Diósné Kozma Erzsébet,
intézményvezető

Bővülő lehetőségek az őstermelőknek
és családi gazdálkodóknak 

A Magyar Nemzeti Bank
(MNB) a növekedési hitel-
program (NHP) finom-
hangolása keretében ál -
lásfoglalást juttat el a hi -
telintézeti partnereinek
az őstermelők és családi
gazdálkodók hitelezésé-
ről, mert nem tartja az
NHP feltételrendszerével
ellentétesnek a Magyar -
ország területén működő
több mint 500 ezer őster-
melő és családi gazdálko-
dó hitelezését. 

Az MNB az NHP egyes
finanszírozási lehetőségek
bővítése mellett döntött a
program kapcsán beérkezett
vállalkozói és hitelintézeti
szakértői véleményeket figye-
lembe véve, a módosítások
2014. január elsején léptek
hatályba – közölte a jegy-
bank a honlapján. A módosí-
tások között szerepel az ügy -
felenként maximálisan felve-
hető hitelösszeg megemelé-
se: az NHP első és második
szakaszára összevontan fenn-
álló forintügyletekre – új
hitelek nyújtása és forinthi-
tel-kiváltások – és devizahite-
lek kiváltására külön-külön a
jelenleg érvényes 3-3 milliárd

forintos felső korlát 10-10
milliárd forintra emelkedik.
Továbbá bővül a hitelnyújtó
szervezetek és az engedélye-
zett termékek köre is, a lí -
zinggel. Az MNB közleménye
leszögezi: a program tovább-
ra is a kis- és középvállalkozá-
sok (kkv) hitelhez jutását
kívánja elősegíteni, a résztve-
vők körének meghatározásá-
nál a kkv-törvény fogalmai az
irányadóak. Az NHP-ban részt
vevő vállalatok körét illetően
sem ágazatok, sem egyéb kri-
tériumok tekintetében nem
határoznak meg sem kizáró,
sem megengedő feltételeket,
leszámítva a visszaélések el -
kerülése érdekében tett kor-
látozásokat. A közlemény rá -
mutat: a maximálisan felve-
hető hitelösszeg megemelé-
sével azok a kkv-k sem szo-
rulnak ki az NHP második
szakaszából, amelyek az első
szakaszban forinthitel-kivál-
tás miatt a limit megemelésé-
nek hiányában már nem tud-
nák beruházási terveiket refi-
nanszíroztatni a második sza-
kaszban. A jegybank szep-
tember végi adatai alapján a
teljes kkv-hitelállomány csak-
nem 25 százalékát teszik ki a
3 milliárd forintnál nagyobb
összegű kölcsönök, amelyek

döntő hányada beruházási
hitel. A hitelösszeg megeme-
lése a középvállalatok beru-
házásainak finanszírozásá-
ban játszhat szerepet, ami
nagymértékben hozzájárul-
hat a hazai foglalkoztatás és
export bővítéséhez. A lízing-
ügyletekkel tovább bővül az
eszközalapú finanszírozás le -
hetősége. A lízingcégek be -
vonásával a tájékoztatás sze-
rint az MNB azon a korábbi
korlátozáson enyhít, hogy a
II. pillérben csak hitelintéze-
tek által nyújtott lízing vált-
ható ki. A pénzügyi vállalko-
zások által korábban nyújtott
lízingek nagy arányban devi-
za alapúak, így ennek megen-
gedésével számos kkv szaba-
dulhat meg árfolyamkitettsé-
gétől. Jóllehet a lízingcégek
által nyújtott lízing kiváltásá-
ra eddig is jelentős igény
mutatkozott a vállalkozások
részéről, ezt a korlátozást a
lízingcégek védelme tette
szükségessé. Ennek hiányá-
ban ugyanis a program első
szakaszában tömegével vál-
tak volna meg tőlük az ügyfe-
leik, miközben lízingcégek a
programban eddig nem ve -
hettek részt, ezáltal működé-
sük ellehetetlenült volna. Az
MNB jelezte: a feltételek ki -

alakításakor tekintettel volt
azok pénzügyi közvetítőrend -
szerre gyakorolt hatásaira és
a versenysemlegességi szem-
pontokra is, a döntés előtt
egyeztetett a Magyar Lízing -
szövetséggel, és további kon-
zultációt kíván folytatni a rész-
letszabályok kialakítása so -
rán. A jegybank a következő
napokban még egyeztet a
hitelintézetek szakértőivel, és
számít a garanciaszervezetek
fokozottabb szerepvállalásá-
ra, hogy a kisebb, kockázato-
sabb vállalkozások is megerő-
södhessenek, növekedhes-
senek. A jegybank 2013. áprili-
sában hirdette meg a növeke-
dési hitelprogramot. A három
pillérből álló program első két
pillérének célja a kis- és közép-
vállalkozások forint alapú hi-
t elhez jutásának elősegítése, és
ezáltal a pénzügyi stabilitás
megerősítése volt. A monetá-
ris tanács 2013. szeptember
11-én a program folytatásáról
döntött. Az NHP második sza-
kasza során a teljes 2000 milli-
árd forintos keretösszeg, il let-
ve abból az első 500 milliárd
forintos részlet 90 százaléka
csak új hitelek nyújtására, míg
10 százaléka a meglévő hitelek
kiváltására fordítható.

Endrédi Csaba    

Gazdálkodók figyelmébe!
2014.január elsejétől a

kormányhivataloktól a
Nemzeti Agrárgazdasági
Kamarához (NAK) került
a falugazdász hálózat mű -
ködtetése. A NAK a falu-
gazdászok átvételét köve-
tően is zökkenőmente-
sen biztosítja az ősterme-
lői ügyintézést, valamint
a klasszikus falugazdászi
feladatok ellátását.

Az őstermelői igazolványt
továbbra is a falugazdász
állítja ki a termelő kérésére,
ügyintézési határidő 8 nap.
Ha valaki nem kívánja foly-
tatni az őstermelői tevé-
kenységet, akkor az igazol-
ványt 15 napon belül vissza
kell adni.

A 2009. 01. 01–2012. 12.
31 között kiállított igazolvá-
nyok 2014. 12. 31-ig  hatályo-
sak, így érvényesítésük 2014.
12. 31-ig van lehetőség.

A 2013. 01. 01-ét követően
kiállított igazolványok leg-
feljebb a kiállítás évétől kez-
dően számított harmadik
adóév utolsó napjáig érvé-
nyesek.

Az őstermelői igazolvá-
nyok kiállításának díja kama-
rai tagok számára benne fog-
laltatik a kamarai tagdíjban,

nem kamarai tagok számára
pedig díjmentes.

Az ügyintézéshez (őster-
melői igazolvány kiállítása,
érvényesítése, visszavonása,
adatváltozás bejelentése) a
kiadott nyomtatványok hi -
ánytalan kitöltése szükséges
az ügyfél részéről. 2013 évtől
kezdődően a betétlapra érvé-
nyesítő matrica kerül.

Az őstermelői igazolvá-
nyok kiállítása vagy érvénye-
sítése egész évben kérelmez-
hető. A március 20-i határ-
időnek kizárólag  azon őster-
melők esetében van jelentő-
sége, akinek a tárgyév január
1-je és március 20-a között is
folytattak őstermelői tevé-
kenységet, illetve azon ügy -
felek esetében akik a társa-
dalombiztosítási rendszer-
ben kizárólag őstermelő-
ként biztosítottak.

2014. január 1-jétől módo-
sult a mezőgazdaságban fel-
használt gázolaj utáni jöve-
déki adó-visszatérítés igény-
lésére vonatkozó bevallás
benyújtásának módja. Ja -
nuár 1-jétől a BEV_J04 nyom-
tatvány kizárólag elektroni-
kusan nyújtható be.

Kovács László
falugazdász

A bankkártyákhoz ha -
sonló, mikrocsipes iga-
zolványt kapnak az őster-
melők annak érdekében,
hogy kiszűrhetők legye-
nek a csalók – írja a
Magyar Nemzet kormány-
zati forrásai alapján.

Jakab János nyilatkozott is
nekik a Fideszből: ő arra lett
figyelmes, hogy mivel az

őstermelőknek kevesebb
közterhet kell fizetniük, mint
az egyéni vállalkozóknak,
ezért sokan eleve azért vá -
lasztják ezt az adózási formát,
hogy visszaéljenek vele. Az
őstermelői igazolvánnyal va -
ló visszaélés tipikus formája,
amikor valakinek nincs saját
gazdasága, hanem a mások-
tól megvásárolt terményeket
árulja vagy külföldről, feke-

tén behozottat értékesít ha-
zaiként.

A tervek szerint viszont a
csalások kiszűrése érdekében
minden őstermelő mikrocsi-
pes igazolványt fog kapni,
amelyre rávezetik majd az
összes adatát. A kártya kiadá-
sakor a falugazdásznak fel
kell vezetnie a kamarai adat-
bázisba, hogy az adott terme-
lő mekkora területen, milyen

terményeket állít elő, s azokat
milyen formában kívánja
értékesíteni.

Az ellenőrzések során egy
kártyaleolvasóval meg lehet
nézni az őstermelői igazol-
vány tulajdonosának fényké-
pét, illetve azt, hogy mekkora
a területre, s milyen termény
előállítására váltotta ki a kár-
tyát.                            

(MTI)

A díjkiosztás egy pillanata az idei borversenyen

Mikrocsipes kártyát szánnak 
az őstermelőknek
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A Prima Enten Kft. 1998-
ban magyar magánszemé-
lyek által alakult meg. Ab -
ból az elgondolásból jött
létre, hogy tevékenységé-
vel kapcsolódjon a fő tulaj-
donos HUNGERIT Zrt. mű -
ködéséhez. A céget kéré-
sünkre a vámospércsi üzem
vezetője, Tóth Péter mutat-
ta be. 

Az első üzemegységünk a
kisüzem, ami 1999-ben került
átadásra, majd az újabb igé -
nyek kielégítésének érdeké-
ben 2001-ben a nagyüzem.
Mindkét üzemegység kimon-
dottan vízi-szárnyas sütéssel
foglalkozott a kezdetekben.
A Prima Enten Kft. egy barom-
fi tovább feldolgozó üzem és
kizárólag elsődleges feldolgo-
záson végigment termékeket
vásárolunk. Ez annyit jelent,
hogy kizsigerelt, konyhakész
friss és fagyasztott alapanya-
gok érkeznek napi szinten tár-
saságunkhoz. Fő profilunk (és
ezzel indult el a kft. története),
a kínai fűszerezéssel ellátott,
kicsontozott, elősütött kacsa
filék, gyorsfagyasztva. Több
különleges műveleti lépésen

megy keresztül a nyerster-
mék, aminek a végkifejlete
egy kiváló minőségű és gyor-
san elkészíthető késztermék
lett. Azért gyorsan elkészíthe-
tő, mivel még utólagos hőke-
zelést igényel mielőtt tálalásra
kerül, tehát forró bő zsiradék-
ban, illetve légkeveréses sütő-
ben könnyedén elkészíthető
mindenki számára. 2011-ben
a kisüzemünkben beindítot-
tunk egy új gyártást, ami nagy-
súlyú kacsáknak a darabolását
jelenti. Ide is csak kizsigerelt
alapanyag érkezik feldolgozás-
ra, és alkatrészeire szedjük
szét a kacsákat, tehát mellre,

combra, szárnyra és farhátra.
A sült termékünket Nyugat-
Európa szerte meg lehet vásá-
rolni (Ausztria, Németország,
Hollandia, Anglia, Svájc), a
nyers piacunk is szintén Nyu -
gat-Európa szerte megtalál
ható. A sütő üzem volumene
nagymértékben emelkedett a
2001-ben átadott új üzemegy-
ség beindítását követően
2006-ig, viszont onnantól kezd-
ve sajnos rohamosan csökken-
ni kezdett a termelésünk, ami-
nek főleg az az oka, hogy az
Unió beengedi a távol keleti
termékeket.

Jelen pillanatban 116 fő az

aktív dolgozói létszámunk.
A dolgozóink legnagyobb
számban vámospércsi lako-
sok, de a környező települé-
sekről is sokan dolgoznak ná -
lunk (Álmosd, Bagamér, Nyír -
acsád, Nyírábrány, Fülöp, Bán -
háza). Ha a piaci helyzetünk
javul, akkor természetesen
tudunk bővülni, újabb műsza-
kokat beindítani, mert volt
már olyan időszakunk is, ami-
kor az állományi létszámunk a
duplája volt a mostaninál. Vé -
le ményem szerint az elmúlt
pár évben egyre erősödött
a városvezetéssel a kapcsola-
tunk. 

Az elmúlt év számunkra jól
zárult, mivel a daraboló üze-
münk folyamatosan dolgozott
és emellett a prémium minő-
ségű sült kacsánk iránt nőtt a
kereslet. Idén piacra dobtunk
egy saját márkás terméket,
amihez nagy reményeket fű -
zünk. 

A jövőben az egyik célkitű-
zésünk az lesz, hogy az új cso-
magolású kacsánkat felfutas-
suk a piacon, a hosszabb tá-
vú cél pedig újabb keleti pia-
cok megszerzése lenne szá-
munkra.

Fontos tudnivalók az április 6-i 
országgyűlési képviselő-választásokról

Az elkövetkezendő válasz-
tás, azaz a 2014-es választás
immáron a soron követke-
zők között  a 7. Minden kor-
mányt 4 éves ciklusra válasz-
tanak az emberek, utána új
választások következnek. 

Ebben az évben a Magyar -
országon élő állampolgároknak
nincs szükségük külön regiszt-
rációra ahhoz, hogy szavazni
tudjanak. Erre csak a külföldön
élő magyaroknak van szüksége.
Idén úgynevezett ajánlólistákat
vezettek be a kopogtató cédulák
helyett és az induláshoz 500
ajánlást kell összeszedni. A vá -
lasztás 2014 tekintetében a kam-
pány idejének hosszát leredu-
kálták 90 napról 50 napra. A mé -
dia kampánycélra történő hasz-
nálata tilos, tehát televízióban,
azaz kereskedelmi és körzeti
tévékben nem jelenhet meg
kampánnyal kapcsolatos infor-
máció. Csak a közmédiában
lehetséges kampányolni, illetve
posztereken, plakátokon, vala-
mint a kampány során rende-
zett fórumokon juttathatják el
az emberekhez az információ-
kat. Minden párt egyfajta fóru-
mokat kezdeményez az ország
számos pontján különböző idők-
 ben, hogy meggyőzzék a válasz-

tókat arról miért is lenne jó a
polgárok számára az ő koncep-
ciójuk. Persze az internetet,
mint médiát is igénybe vehetik
kampányolás céljából így fel-
használva a 21. század vívmánya-
it annak érdekében, hogy min-
denkihez eljusson tervük és
mondanivalójuk. 

A választás 2014-ben némileg
másképp zajlik majd a megszok-
otthoz képest. Bekövetkezik
egy nagy változás az eddigi felál-
láshoz viszonyítva, az egyik
ilyen például, hogy két forduló
helyett csak egy lesz. A területi
listák nem működnek többé,
csak egyéni jelöltek és országos
listák lesznek majd amikre le
lehet adni a szavazatot. A parla-
mentben lévő képviselők szá-
mát csökkentik, tehát 386 he -
lyett csak 199 hely lesz kiadó.
106 egyéni választó kerület ala-
kul ki, amik sokkal terebélye-
sebbek lesznek, mint azelőtt. Az
országos listáról mostantól fog-
va csak 93 mandátumot oszta-
nak ki és az egyes választókerü-
letekben csak az kaphat mandá-
tumot, akire a legtöbb ember
szavazott. A Magyarországon
lakhellyel nem rendelkezők
csak a pártlistára szavazhatnak.
A győztes jelöltek után töredék
szavazatot kapnak a pártok. 

A választás estéjén már lesz
előzetes eredmény, de a külhoni
eredményekre még várni kell
majd. Szoros verseny esetén elő-
reláthatólag 4 napot kell majd
várni az eredmények megszüle-
tésére. A szavazás 2014-ben is
úgy fog zajlani, hogy az adott
szavazó bemegy a fülkébe, kivá-
lasztja a pártot, amelyik a leg-
szimpatikusabb neki és a szava-
zólapot egy lezárt borítékban
bedobja a gyűjtőládákba. A bel-
ső borítékok a vasárnapi 7 órás
urnazárás után kerülnek felbon-
tásra. Levélben is fel lehet adni
majd a szavazatokat, de a szava-
zás napját megelőző szombatig
lekésőbb el kell küldeni. 

A 2014-es választások fognak
meglepetéseket tartogatni és
biztosra vehetjük, egy kiélezett
és szoros küzdelem várható,

tekintve, hogy a szavazati haj-
landóság nőtt és egyre többen
mennek el bedobni az urnába
voksukat, e mellett egyre töb-
ben élnek szavazati jogukkal.
A határon túli Magyarok részére
megnyílt a regisztrálási lehető-
ség a 2014-es parlamenti válasz-
tásokat illetően, mivel ez lesz az
első olyan év, amikor olyan
magyar állampolgárok is lead-
hatják szavazataikat, akik nem
rendelkeznek Magyarországon
állandó bejelentett lakcímmel.
A fent említett szavazók levél-
ben, vagy elektronikus úton
adhatják le voksaikat, amennyi-
ben a megfelelő időben regiszt-
rálják magukat. 

Nem ilyen egyszerű a válasz-
tás 2014. idején azon magyar
állampolgárok számára, akik az
adott időpontban külföldön tar-
tózkodnak munkavállalás jogán.
A szavazati jog őket is megille-
ti, de nem áll rendelkezésükre
majd a levélben, vagy interne-
ten leadható voksolás lehetősé-
ge, hanem amennyiben le kí -
vánják adni szavazatukat, akkor
ehhez be kell menniük szemé-
lyesen az adott országban mű -
ködő magyar nagykövetségre és
ott tudják ezt megtenni.

(Forrás: Nemzeti
Választási Iroda)

● Január 14-én rendezte az
alsó tagozatos diákönkor-
mányzat szobrászversenyét.

● Január 15-énKaszás József
7.a és Pozsgai Alex 7.c osztá-
lyos tanulók mérettették meg
magukat Hajdúböször mény -
ben, a LOGO Országos Szá mí -
tástechnika Tanulmányi Ver -
seny regionális fordulóján.
Felkészítő: Tankáné Antal Irén. 

● Január 25-én rendezték
meg a Hajdú-Bihar Megyei Sakk
Diákolimpia Egyéni Bajnoksá -
got, melyen Kacsándi Lili Fru -
zsina 4.a és Ferkovics Vanda
4.c osztályos diákjaink indul-
tak. Lili korcsoportjában a fan-
tasztikus egyéni 1. helyen vég-
zett, míg csapatban az 5.
helyet szerezték meg. Nagyon
büszkék vagyunk rájuk!

● Februárban a telet osz-
tály- illetve évfolyamszintű far-

sangi mulatozásokkal búcsúz-
tattuk.

● Kis képzőművészeink
újabb sikeréről számolhatunk
be: a Megyei képzőművészeti
pályázat alsó tagozatos kate-
góriájában Gellén Attila 3.a

osztályos diákunk rajzát 2. he -
lyezéssel jutalmazták. A zsűri
170 rajzot javasol kiállításra,
amelyek a DE Kossuth Lajos
Gyakorló Általános Iskolájá -
ban 2013. március 1-27. között
tekinthetők meg. Ott lehet

megcsodálni következő tanu-
lóink műveit is:

2. osztály: Puporka Szabi -
na, Demjén Kinga, Sándor
Panna, Budai Bálint, Balla
Szintia, Rácz Alex Dávid, Tóth
Virágh Kamilla, Kacsándi
Csen ge 

3. osztály: Gellén Attila,
Eduár Patri cia, Ádám Tamás 

4. osztály: Hajdu Dániel 
Felkészítő nevelőik: Elekné

Laczkó Judit, Csere Gabriella
és Rácz Ildikó. Gratulálunk!

Iskolánk ebben a tanévben
is csatlakozik a vízivás fontos-
ságát hangsúlyozó HAPPY-hét
országos programhoz. Kérjük
a kedves szülőket, hogy a
HAPPY-héten, vagyis március
24-től 28-ig csak vizet készítse-
nek gyermekeiknek a tízórai-
hoz! Köszönjük!

Összeállította: 
Tankáné Antal Irén
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