
Bodor néni betöltötte 
100. életévét

Száz éves emberről én először gyerekkoromban a mesékben
olvastam, majd amikor nagyobb lettem, akkor megtudtam, hogy
a valóságban is vannak száz éves emberek, csak nagyon kevesen.
Most pedig megadatott a lehetőség, hogy beszélgessek is Bodor
Károlynéval, aki január 26-án töltötte be a százat. Egy kicsit
izgultam az interjú előtt, pedig készítettem már riportot minisz-
terelnökkel, és köztársasági elnökkel is, most mégsem a szakmai
képességekre volt szükség, hanem az odafigyelésre. Arra,
hogyan tudok a beszélgetés során egy hullámhosszra kerülni
egy olyan nagy tapasztalatú emberrel, aki immár több mint két-
szer annyit élt, mint én.

Mariska néni egy nagyszerű asszony, aki hála remek szellemi
és fizikai egészségének abszolút tudatosan éli meg, hogy megér-
te ezt a ritka kort. Bár meglepetésemre egyáltalán nem volt büsz-
ke rá, sőt, némi túlzással, kifejezetten bosszantotta a dolog.
Mondta is, hogy szerinte az Isten tréfát űz vele, mert higgyem el,
ő sosem akart hosszú életű lenni, és ezt gyakran hangoztatta is.
Hát, ha hangoztatta, akkor most megkapta, mesélte nevetgélve.
Tulajdonképpen már az elején nehezen és fájdalmasan indult
minden, idézte fel az életét. Szülei nagyon korán meghaltak,
édesapját nem is ismerte, hiszen édesanyja öt hónapos terhes
volt vele, amikor ő meghalt. Anyukáját pedig akkor veszítette el,
amikor hat éves volt. A harmincnyolc éves fiatal édesanya egy
tragikus baleset következtében öt gyermeket hagyott maga
után, akik közül Mariska néni volt a legfiatalabb, hat éves, a leg-
idősebb pedig tizennyolc éves bátyja volt. Ezeket a gyerekkori
traumákat máig nem heverte ki, és bizony egész eddigi életében
nyomasztották ezek az emlékek. Hogy ebben a helyzetben még-
is meg tudtak élni 1918-19-ben, egy vesztes háborút követően,
egy teljesen lepusztult országban, azt a nagymamának és a nagy-
bácsiknak, nagynéniknek köszönhetik. Sokat jelentett, hogy az
anyai ág a gazdag Mike famíliához tartozott, és ők nem tagadták
meg a segítséget. Ilyen helyzetben bizony Bodor néni nem soká-
ig járhatott iskolába, négy elemit végzett, de állítom, hogy a vele

folytatott beszélgetés alapján minden további nélkül elhittem
volna, ha azt mondja, hogy diplomája van. Ilyen jó tanítómester
az élet. A tősgyökeres debreceni családba született Mariska néni
aztán úgy került Vámospércsre, hogy hozzáment Károly bácsi-
hoz, akinek már közkedvelt hentesüzlete volt városunkban.
1932-óta él itt, és sosem vágyott el, és ezután sem költözne el
semmi pénzért. Szereti az itt élőket, és úgy gondolja, hogy ebben
az egyre durvább és kegyetlenebb világban ez a város még egy
olyan hely, ahol vannak igazi emberi kapcsolatok. Ahogy elme-
sélte, a férjével nagyon boldogan éltek, mint két galamb, és
bizony érzi a lelkében, mennyire hiányzik a túlvilágon a férjé-
nek, és neki is nagyon hiányzik ő, hiszen lassan harmincegy éve
él nélküle, özvegyen. 

Mariska néni hosszú élete azzal telt, hogy nevelte két gyer-
meküket és a férje mellett a boltban dolgozott. Arra is büszke,
hogy amikor özvegyen maradt, akkor lehetősége lett volna a
nagyobb jövedelmet biztosító özvegyi nyugdíjat választania, de
ő ragaszkodott a sajátjához, mondván, neki csak az kell, amiért ő
dolgozott meg. Állítja is, hogy a hosszú élet titka a sok munka, és
az, hogy az embernek csak annyija legyen, amennyire szüksége
van. A többi csak pusztít. És megint hozzá teszi, hogy ha valaki
vágyik az ilyen nagyon hosszú életre, akkor ő szívesen cserél bár-
kivel, akár most rögtön. Mint mondja, elfáradt már nagyon, és
bár nyolcvanhoz közelítő gyermekeiknek legalább olyan jó
egészséget kíván, mint amilyen neki még most is van, már unja
ezt az életet, amely egyre keservesebb és embertelenebb szerte
a világban. Végül arról mesélt, hogy bár vannak unokái és déd-
unokái is, szeretné, ha még népesebb lenne a családja, mert a
boldogság abban van, meg a szeretetben.  

A járási rendszerről
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Ingyenes újság

Tasó László országgyű-
lési képviselő a Hajdú-
Bihar megyei 4. sz. válasz-
tókerület képviselőjének
tájékoztatója.

A közigazgatás átalakításá-
nak szükségességével szinte
minden ügyfél, de a rendszer-
ben dolgozók is egyetérte-
nek. Célja nem csak az alacso-
nyabb társadalmi költségen
történő működtetés, hanem
az államigazgatási szolgál-
tatásokhoz történő gyor-
sabb és könnyebb ügyinté-
zés, a már létező ügyintézé-
si helyek megőrzése (ok -
mányirodák – kormányablak-
ká fejlesztése), a korábbi terü-
leti (megyei) szint illetékes-
ségi területeinek járási ala-
pú rendezése.

Kutatóintézeti szakmai ta -
nulmányok készültek a kiala-
kítás megalapozására, ahol a
földrajzi, közgazdasági, geo-
politikai szempontokon túl
az 1950-ben végrehajtott erő-
szakos és igazságtalan járási
rendszer és megyehatár ren-
dezések ésszerű rehabilitálá-
sa, a jelenlegi ügyintézési szo-
kásokhoz, és a mindenna-
pokhoz történő igazítása is
kiemelt szempont. 

Az átalakítás célja az is,
hogy ne jelentsen se több-
letköltséget, ne okozzon
többletterhet egyetlen pol-
gárnak sem az ügyintézés,
ezért a jelenlegi állapotokhoz
ké pest jelentős változások
lesznek elsősorban a közössé-
gi közlekedés területén, de to -
vábbi számos területen.

Az elmúlt hetekben megje-
lent tervezetben foglaltakra
természetszerűen reagáltak
az érintett önkormányzatok,
illetve a lakosság érdeklő-
dőbb tagjai is figyelemmel
kísérik a változásokat. Fon -
tosnak tartom, hogy a jelenle-
gi információk alapján tájé-
koztassam elsősorban a vá -
lasztókerületem, a megye la -
kosságát is, mert számos
téves következtetés, illetve
szándékos csúsztatás, és félre-
magyarázás látott napvilágot.

Az teljesen biztos, hogy
minden települési elképze-
lést nem lehet teljesíteni,
ezért azok az önkormányza-
tok melyek korábban, az
1950 előtti időszakban nem
láttak el járási székhely funk-
ciót, a jövőben sem számít-
hatnak ilyen szerepre.  Ez
nem jelenti azt, hogy ahol
időszakosan volt ilyen szere-
pe a településnek ott kötele-
zően lesz is, de nyitva marad
a lehetősége arra, hogy a járá-
si rendszer felállása utáni
működés tapasztalataihoz
igazítsák a határokat. A jelen-
legi tervezetben szereplő
lehatárolásokhoz képest új
járás kialakítása csak valame-
lyik tervezetben szereplő
megszüntetésével történhet-
ne, így annak marad nagyobb
realitása, hogy a települések a
járásokhoz való tartozásuk
megváltoztatásával kapcso-
latban terjesszenek elő kérel-

met. Az egyéni választóke-
rületek képviselőinek politi-
kai konszenzusa értelmében
Hajdú-Bihar megyében a ter-
vezetben szereplő járások
kialakítását támogatjuk. 

Az elmúlt napokban is
szembesültem azzal, hogy a
kevés információ, találgatá-
sokra ad okot, melyet a politi-
kai ellenlábasok és a változá-
sokban nem érdekeltek szán-
dékosan félretupíroznak és
valótlanságokkal pótolnak.

Leggyakrabban felme-
rülő kérdések:

– Többen kérdeztek arról,
hogy tulajdonképpen mi -
lyen feladatok és jogkö-
rök kerülnek a járási szék-
helyekhez, pontosabban
mit vesznek el a települési
szintekről?

– Többen aggódtak ami-
att, hogy nincs közlekedés a
települések és a leendő járási
székhelyek között, hogy jut-
nak el az ügyintézés szín-
helyére?

– Többen keverik össze és
értelmezik félre az önkor-
mányzati törvény változásait
hibásan, féltve az önkor-
mányzati jogosítványokat, és
nem tudják milyen bele-
szólásuk lesz a járások-
nak a települések életébe?

Válaszok, és pontosítá-
sok:

A járási székhelyekre, pon-
tosabban a járási kormányhi-
vatalokba kerülnek a megyei
kormányhivatalok szakigaz-
gatási szerveinek kirendelt-
ségei, ügyfélszolgálatai,
irodáinak feladat- és hatás-
körei. Amit eddig a megye-
székhelyen érhettünk el, azo-
kat el lehet érni a járási
kormányhivatalokban, ilye-
nek: földhivatali, földműve-
lésügyi, erdészeti igazgatósá-
gi, igazságszolgáltatási, ren-
dészeti, ka tasztrófavédelmi,
építésügyi hivatali (a II.
fokú! de az I. fokú marad a
jelenlegi helyén!), élelmiszer-
lánc – biztonsági és állat-
egészségügyi hivatali (ÁNTSZ),
nö vény, és talajvédelemi, fo -
gyasztóvédelemi, népegész-
ségügyi, közlekedésügyi ki -
rendeltségek stb. Ezekből a
feladatokból a kormány-
ablakkal rendelkező vá-
rosok – mint választóke-
rületünkben Vámospércs
is – kapnak, például mun-
kaügyi kirendeltség is marad
a helyén, de más, későbbi
egyeztetésektől függő kiren-
deltségeknek is helyszíne
lesz. Tehát Vámospércs is lát
el járási hivatali funkciókat,

és természetesen a környe-
zetében lévő települések
továbbra is a jelenlegi
állapot szerint ott érhetik
el a hatósági ügyintézés
I. fokú szolgáltatásait. Az
igazságszolgáltatási rendszer
változása következtében
nem városi bíróságok (most
az I. fok a Deb receni Városi
Bíróság) ha nem járási bíró-
ságok lesznek, melyek szin-
tén a székhelytelepülésre
kerülnek. A választókerület-

re vonatkozóan két járás
kialakítása van tervezve, a
régi Ligetaljai Járás –
Nyíradony székhellyel, és
a Hajdúhadházi Járás –
Hajdúhadház székhellyel.
Vámospércsnek a fentiek
szerint járási hivatali felada-
tai is lesznek, és továbbra is
hatósági szolgáltatója lesz a
hozzá forduló települések-
nek. A járáshoz tartozó tele-
pülések esetében a jegyző,
vagy körjegyzők, illetve pol-
gármesterek egyes állam-
igazgatási ügyei is a járási
székhelyhez, illetve a kor-
mányablakkal rendelkező,
kvázi járási jogú települések-
hez kerülnek. 

A mindennapok folya-
mán csak a II. fokú hatósági
ügyek, illetve az eddig csak
Debrecenben elérhető szol-
gáltatások miatt kell Vá -
mos pércsre, illetve Nyír -
adonyba utazni, illetve ille-
tékességi területén Hajdú -
hadházra át menni a telepü-
léseknek. A közösségi közle-
kedési rendszer úgy lesz ki -
alakítva, hogy minden járás-
hoz tartozó településről ele-
gendő számú járatpárok köz-
lekedjenek a járási székhely-
re. Most a meglévő állapotok
vannak a fejekben, de ezt el
kell felejteni, mert gyökere-
sen megváltozik a személy-
forgalmú közlekedés rend-
szere és irányultsága. Ugyan -
úgy érheti el Újlé táról,
Álmosdról, vagy Fü löpről
a lakos Nyír adonyt, mint
Debrecent, hozzáigazítva
az igényekhez és az in-
dokoltsághoz. Buszvégállo -
más lesz a járási székhelyen a
belső járatok bonyolítása
függvényében, illetve össze
lesznek hangolva a jelenleg
Deb recen irányába tartó
járatok Nyír adonyt is érin-
tően.

Az önkormányzati törvény
világosan szabályozza a tele-
pülési önkormányzatok új
feladat és hatáskörét, tehát a
járási székhely nem szól,
és nem is szólhat bele a

települési önkormányzati
szintű ügyekbe! A járások
közigazgatási és államigazga-
tási feladatokban működnek
együtt, nem árnyékolják a te -
lepülések önállóságát. Sokan
keverik a 2000 állandó lakost
el nem érő hivatalok kötelező
társulásával, mely közös hiva-
tal fenntartását jelenti, de ez
esetben erről nem lehet szó,
hiszen a közvetlenül, szaba-
don választott testületek
hatáskörei nem keverednek
a állami, szakmai testületek
feladat és hatásköreivel. A
területfejlesztéssel összefüg-
gően a járási székhely mun-
kaszervezeti hátteret ad, de
olyan döntést nem hozhat,
ami sérthetné a települési ön -
kormányzatok önállóságát,
vagy jogképességét. 

Összegezve 

A járási szint létrehozásá-
val közelebb és nem távolabb
kerül az ügyintézés a polgá-
roktól, ami a közlekedési
struktúra jelentős átalakítá-
sával is jár. Tehát nem a
jelenlegi állapot szerint,
hanem ahogyan megkí-
vánja az új helyzet, úgy
lesz felépítve a rendszer.
Ez magával hozza az összekö-
tő utak, kerékpárutak, közle-
kedési csomópontok kialakí-
tását, felújítását. A jelenlegi
ügyintézési szokásokon nem
kell változtatni, a hatósági
másodfok, és az eddig csak
Debrecenben sorbaállással,
és többletköltségekkel, igen
komoly tortúrával járó szak-
hatóságok elérése céljából
kell a járási székhelyre utaz-
ni, az erre rendszeresített
járatokon, és általában a kö -
zösségi közlekedés új rend-
szerében. A járási székhely
kiszolgálni fog, és nem rátele-
pedni a hozzá tartozó telepü-
lésekre.

A történelem végre igazsá-
got szolgáltat, és a példátlan
módon kettévágott, egykori
nyíradonyi székhelyű Liget -
aljai Járás települései újra,
még ha nem is teljes egészé-
ben összetartozhatnak, egy
kormányablakkal rendelke-
ző járásjogú kisvárossal, Vá -
mospérccsel, és fejlődésre,
együttműködésre képes Ál -
mosdi, Bagaméri, illetve Új -
létai közösséggel gyarapod-
nak. Hajdúhadház továbbra
is, és járási szinten jogi érte-
lembe is egybetartozik a vele
szimbiózisban élő Bocskai -
kerttel és Téglással. 

Az ország megújulásának
választókerületemet érintő
változtatásaival kapcsolat-
ban célul tűztem ki, hogy
Hajdúhadház önálló járás
legyen, Vámospércs kor-
mányablakkal rendelkező já -
rásjogú város legyen, és Nyír -
adony újra betöltse a Liget -
aljai Járás székhelyének fel-
adatait.

Legkésőbb 2013. január
1-jével ezek a célok meg-
valósulhatnak. 

1927-1949 ligetaljai járás székhelye

A képen Mariska néni, két gyermeke és az egyik unokája,
valamint Ménes Andrea polgármester, aki 

az önkormányzat nevében köszöntötte az ünnepeltet



Változások 
a szociális 

ellátásokban
2012. január 1-jétől több ponton módosult

a pénzbeli és természetbeni tá mogatásokra
vonatkozó jogi szabályozás.

1. Az aktív korúak ellátórendszerét érintő vál-
tozások:

– az 55. év feletti személyek helyett az jogosult
rendszeres szociális segélyre, aki a reá irányadó
nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti,

– változik a rendszeres szociális segély össze-
gének kiszámításának módszere is, a változások
felülvizsgálatát a Polgármesteri Hivatal dolgozói
90 napon belül felülvizsgálják, és az újonnan
megállapított összegű se gélyt április hónapra
járó, májusban kifizetett segélynél kell alacso-
nyabb összegben folyósítani,

– a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
(FHT) ös szege a nyugdíjminimum 100%-áról
(jelenlegi 28 500 Ft) 80%-ára csökken, így január
1-jétől 22 800 Ft lesz, erről a változásról határo-
zatot küld a hivatal.

2. Az ápolási díjat érintő változás:
– január 1-jétől nem a nyugdíjminimum alap-

ján, hanem a mindenkori költségvetési törvény-
ben meghatározott alapösszeghez kö tődik az
ápolási díj összegének megállapítása.

3. A lakásfenntartási tá mogatást érintő válto-
zások:

– megszűnt a helyi lakásfenntartási támogatás
nyújtásáról szóló törvényi rendelkezés, így a
2012. január 1. előtt megállapított támogatás a
határozatban megállapított időpontig, de legké-
sőbb 2012. március 31. napjáig folyósítható.

– a normatív lakásfenntartási támogatás meg-
állapítása jegyzői hatáskörbe került át (korábban
a Humánpolitikai Bizottság döntött).

Fentieken túl a szociális ellátásokból történő
előleg biztosítása 2012. január 1. napjától meg-
szűnt.

Kanyóné Papp Klára
jegyző

Januárban született

BAGDÁCS LILLA BOGLÁRKA
(Bagdács Ferenc Tamás, Sándor Magdolna Katalin)

2011 októberében 
házasságot kötött: 

KOVÁCS LEVENTE és BERECZKI EDIT

2011 novemberében 
házasságot kötött: 

MAKULA ZSOLT LÁSZLÓ és KOZMA LILLA SEHEREZÁDÉ

Akik már nincsenek közöttünk

BÁNYAI SÁNDORNÉ (Somogyi Tünde)

Borverseny, 2012
Ebben az évben 21.

alkalommal kerül meg-
rendezésére a borver-
seny a Mű velődési Ház és
Könyv tárban. Célunk a
hagyományok ápolása
ezen a területen is,
éppen ezért szólítjuk
meg a boros gazdákat.
Azok a bortermelők,
akik megtisztelik boraik-
kal és személyiségükkel
a rendezvényt, egy kelle-
mes társasági esemény
részesei lehetnek.

A verseny időpontja
február 19,  vasárnap,
délután 15 óra.

Kérjük, részvételi szán-
dékát február 15-én 18
óráig jelezze személye-
sen a Mű velődési Ház és
Könyv tárban, vagy tele-
fonon az 591-038 illetve
az 591-039 számon.

A vörös és fehér boro-
kat 18-án, szombaton
várjuk 9-13 óráig a ren-
dezvény helyszínén, cím-

ke nélküli, fehér, egy lite-
res üvegekben.

A rendezvényre min-
den érdeklődőt szeretet-
tel vá runk.

Lányok, asszonyok,
sütést kedvelő férfiak
figyelem!

A borversenyhez kap-
csolódva, első alkalom-
mal hirdetjük meg a bor-
korcsolya versenyt.

Várjuk a saját recept
szerint elkészített sós
süteményeket, sós ruda-
kat, perecet, pogácsát,
melyre azt elfogyasztván
jól csúszna egy pohárka
bor.

A borkorcsolyából
zsűrizésre egy tányérral
kérünk és az elkészítés
receptjét.

A versenyen az 1. he-
lyezettet díjazzuk!

Diósné Kozma
Erzsébet,

intézményvezető
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Az önkormányzat idén is támogatja
a továbbtanulást

A Vámospércs Városi
Önkormányzat a Nem -
zeti Erőforrás Miniszté -
riummal együttműködve
írta ki korább a Bursa
Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztön -
díjpályázatot felsőoktatá-
si hallgatók számára a
2011/2012. tanév második,
és a 2012/2013 tanév első
félévére vonatkozóan. 

A pályázat célja, az esély-
teremtés érdekében a hátrá-

nyos helyzetű, szociálisan rá -
szoruló fiatalok felsőokta-
tásban való részvételének tá -
mogatása.  A Bursa Hunga -
rica többszintű támogatási
rendszer, amelynek pénz-
ügyi fedezeteként három
forrás szolgál: a települési
önkormányzatok által nyúj-
tott támogatás, a megyei ön -
kormányzatok által nyújtott
támogatás és a felsőoktatási
intézményi támogatás. Az
arányok pedig úgy alakul-
nak, hogy amennyit a helyi

önkormányzat és a megyei
önkormányzat biztosít erre
a célra, összesen annyit tesz
mellé az állam is. Az ösztön-
díjpályázattal kapcsolatos
adatbázis-kezelői, koordiná-
ciós, a települési és megyei
ösztöndíj pénzkezelési fel-
adatait a Wekerle Sándor
Alapkezelő végzi. Az úgyne-
vezett „A” típusú pályázat a
már felsőoktatási intézmény-
be felvételt nyert hallgatókat,
a „B” jelű pedig az oda felvé-
telizni akarókat támogatja. A

beérkezett igények alapján
megszületett nemrég az
önkormányzati döntés arról,
hogy ezúttal 28 „A” típusú
pályázót részesít a képviselő
testület pénzügyi támogatás-
ban. Ennek együttes összege
430 ezer forint, amelyet a
későbbiekben egészít ki a
megyei önkormányzat, illet-
ve az állam. Az első folyósítá-
sokra márciusban lehet majd
számítani. Az egyetlen beér-
kező „B” jelű pályázatot a tes-
tület nem támogatta.  

Átadta a stafétát a népdalkör vezetője
Január elején még ösz-

 szejöttek egy ünnepélyes
bú csúztatóra a Vámos -
pércsi Népdalkör tagjai,
hogy megköszönjék Tóth
Jánosnak, mert több
mint tizenkét éven át
szakmai vezetője volt a
több mint harminc éves
múltra visszatekintő ha-
gyományőrző együttes-
nek. Ahogy kérdésünkre
elmondta, azért döntött
úgy, hogy befejezi a szak-
mai munkát, mert úgy
érzi, mostanra minden
tudását átadta, és el is
fáradt az elmúlt évek
alatt. 

A 77 éves mester Fülöp-
Bánházáról járt át, hogy
átadja azokat az ismereteket,
amelyeket lakóhelyén, Fülö -
pön szerzett, ahol szintén
nagy sikerrel vezette 1984-
től az ottani népdalkört.
Pedig János bácsinak erede-
tileg tanítói végzettsége van,
zenét, vagy karvezetést
egyáltalán nem tanult, de a
népdalok és a néphagyomá-
nyok szeretete arra ösztö-
nözte, hogy a gyakorlatban
tanulja meg és adja át azt,
amit sokan az iskolapadból
lesnek el. Ehhez az is kellett,
hogy rabul ejtse a nyírségi
táj és az itt élő emberek, akik
számára, aki Hajdúszobosz -
lón született, teljesen újak,
és egyben magával ragadóak
voltak. Ráadásul fiatal taní-
tóként, az ötvenes évek ele-
jétől olyan tiszteletet és sze-
retetet kapott ezektől az
emberektől, amilyet azóta
soha, senkitől. Még a rend-

szerváltás előtt a Népfront
hívta életre a „Hortobágytól
a Sárrétig” címmel azt a ki,
mit, tud jellegű vetélkedőt,
amelyben éveken át sikere-
sen szerepeltek a fülöpiek
is. Ebbe kapcsolódott be
Tóth János is, és ekkor alakí-
tották meg a népdalkört,
amelyben kezdetben az
asszonyok mellett a férfiak is
képviseltették magukat, de
aztán a gyakori, nagy távolsá-
gú ingázás ezt lehetetlenné
tette. Dalmentés volt ez a
javából, mert a régi, elfele-
dett népdalokat ők maguk
rakták össze az alapján, hogy
ki mire emlékezett belőle. A
fülöpiek sikere minden
várakozást felül múlt, hiszen
a Kárpát-medencei Népdal -
körök Versenyén többször

döntősök voltak és a nagydí-
jat is sikerült elhoznia az
addigra sorozatban arany
minősítésű együttesnek.
Ennek a jó hírnek köszönhe-
ti János bácsi, hogy 1999-
ben a Vámospércsi Művelő -
dési Ház akkori vezetője,
Vrancsik Éva meghívta, az
éppen vezető nélküli vámos-
pércsi népdalosok élére. Ok -
tóberben kezdte az asszo-
nyokkal a munkát Tóth
János, és decemberben már
fel is léptek. Itt is egymást
követték az aranyminősíté-
sek, és szép eredményeket
értek el együtt a már említett
népdalkörös versenyen is.
Kiváló volt a csapat és ma is
az, mesélte János bácsi, és
ami a vámospércsiek nagy
szerencséje, hogy a városi

iskolában olyan kiváló ének-
zene oktatás folyik, ami szin-
te garantálja a minőségi
utánpótlást a népdalkörbe.
Megbízható kezekbe került
a folytatás irányítása is,
hiszen az itt tanító Szabó
Mihályné nem hagyja magá-
ra a lelkes hagyományápoló-
kat, és János bácsi szerint
utódja kiválóan viszi majd
tovább mindazt, amit eddig
együtt sikerült létrehozni a
vámospércsi asszonyokkal.
Nagyon jó emlékeket őriz az
elmúlt több mint tizenkét
esztendőről, és nagyon jól
esett neki az a szép búcsúz-
tató, amit a művelődési ház
dolgozóival szerveztek a szá-
mára a vámospércsi népdalo-
sok, akiknek sok sikert kíván
a jövőben is az idős mester.   

Tóth János bácsi és a Vámospércsi Népdalkör



Biztos emlékeznek a
híres filmre, aminek a
címét egy kicsit átalakít-
va kölcsön vettük ehhez
a cikkhez. Nos, ott csak
átvitt értelemben érkezik
a postás, de Vámospér -
csen, Deák Mihályné,
Magdika nagyon is való-
ságosan csengetett har-
minc éven át. Negyven év
munkaviszony után pe -
dig úgy gondolta, hogy
ideje nyugdíjba vonulni,
és egy kicsit visszavenni a
tempóból.

Nagyon fiatalon kezdett el
dolgozni, mivel olyan vá -
mospércsi családba szüle-
tett, ahol neki is ki kellett
vennie a részét a munkából.
Ő volt szülei hatodik gyer-
meke, miközben legidősebb
bátyja az ő születésekor már
huszonkét éves volt, a legki-
sebb gyerek pedig mindösz-
sze öt éves volt ekkor. A
népes család ellátása bizony
teljes egészében igénybe vet-
te édesanyját, így a vasútnál

dolgozó édesapa fizetésé-
ből kellett mindannyiuknak
megélniük. Így aztán, hiába
szeretett volna a nyolc osz-
tály után továbbtanulni, az
anyagiak nem tették ezt
lehetővé. Tíz éven át dolgo-
zott az egykori Gördülő
Csapágy Műveknél csapágy-

szerelőként, ami valljuk be,
nem a bakfis lányok kedvenc
elfoglaltsága. Tizennyolc éve-
 sen ment férjhez, és immár
harminchét éve él férjével
boldog házasságban. Gyer -
mekeik és unokáik vannak
városunkban, a nyugdíjas
években tehát lesz mivel fog-

lalkoznia Magdikának. Bár
eredetileg nem tervezte,
hogy munkát változtat, de a
család mellett egyre nehe-
zebb volt a három műszakot
megoldani. Kezdetben csak
szombat, vasárnap helyette-
sített kézbesítőként, majd
pedig, amikor egy állandó
hely megüresedett a postán,
akkor szívesen fogadta el az
akkori hivatalvezető Papp
János hívását a kézbesítői
állásra. Bár a pénzkezelés
felelősségétől kezdetben
nagyon félt, később bele jött
ebbe is, és olyan eredményes
munkát végzett az egyéb-
ként is összetartó postai csa-
patban, hogy 1996-ban igaz-
gatói kitüntetést is kapott.
Sajnos 2009-ben egy beteg-
ség miatt egy éven át volt
táppénzen, de szerencsére
sikerült felépülnie. Vala -
mennyi munkatársa szur-
kolt neki, és örülnek annak,
hogy teljesül vágya, és végre
élvezheti a nyugdíjas éveket,
amihez boldog éveket és jó
egészséget kívánnak.

A Városi Könyvtár állománya
az Interneten

A Művelődési Ház és Könyvtár 2010. december
31-én a TIOP-1.2.3/1-2008-0085-ös azonosítószámú
„ÁR VÁCSKÁK”–7 Hajdú-Bihar Megyei település
könyvtári szolgáltatásainak összehangolt infrastruk-
turális fejlesztése című pályázat keretében befejezte a
könyvtári állomány számítógépes feldolgozását.
A 2011. évben vásárolt könyvek feldolgozása is meg-
történt. A könyvtári könyvek (valamint a pályázatban
lévő konzorciumi tagok: Hosszúpályi, Álmosd,
Komádi, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Létavértes) teljes
állománya a HETEKAT közös katalógus felületén ért-
hető el. Így a felhasználók már otthonról is elérhetik
könyvtárunk állományát, ahol lehet keresni és bön-
gészni a következő internetes címen:

http://letavertes.asp.hunteka.hu/monguz

A pályázat keretében megkezdődött a helytörténeti
gyűjtemény digitalizálása is. A digitalizált tartalmak az
interneten keresztül a Hajdú-Bihar Megyei közös
könyvtári helytörténeti gyűjtemény oldalán tekinthe-
tők meg és olvashatóak a feltöltést követően.

A helytörténeti gyűjtemény internetes címe:

http://web-debrecen.hunteka.ikron.hu.
8082/jadox/portal/collections.psml

Minden kedves használónknak kellemes időtöltést
kívánunk!

Ajándék a könyvtárnak

A Művelődési Ház és Könyvtár megköszöni Csuth
Barna és családja (Szabadság utca 12. sz.) ajándék köny-
veit, melyet beleltároztunk, és az olvasók rendelkezé-
sére bocsájtottunk.

Könyvtári szolgáltatás díjai
(2012. január 1-jétől)

Fénymásolás A/4-es fekete-fehér 20 Ft/oldal
Nyomtatás A/4-es fekete-fehér   20 Ft/oldal
Szkennelés 50 Ft/oldal
Fax 1 oldal A/4-es                                              405 Ft/oldal
Fax (több oldal esetén)

2. oldaltól A/4-es                                    +100 Ft/oldal
Színes nyomtatás A/4-es                                305 Ft/oldal
Színes nyomtatás A/5-es                                155 Ft/oldal
Színes fénymásolás A/4-es                             305 Ft/oldal
Színes fénymásolás A/5-es                              155 Ft/oldal
Önéletrajzhoz 4x4-es kép                              100 Ft/oldal
Internet:          110 Ft/1/2 óra  

215 Ft/1 óra

Felnőttképzés

Álláskeresési ismeretek tanfolyamot indítunk a
Művelődési Ház és Könyvtárban 2012. február végén.

A tanfolyamon résztvevő hallgatók:
– Megtanulhatják a különböző álláskeresési techni-

kákat elsajátítani,
– önéletrajz és motivációs levél írását,
– jártasságot szerezhetnek az internetes álláshirde-

tések figyelésében,
– elsajátítják a számítógép használat alapismereteit.
Várjuk minden érdeklődő jelentkezését a Mű -

velődési Ház és Könyvtárban február 20-ig.

Diósné Kozma Erzsébet, 
igazgató

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

KOVÁCS JÓZSEFNÉ
sz.: Nagy Erzsébet

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

BÁNYAI SÁNDORNÉ
sz.: Somogyi Tünde

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

részvéttel osztoztak

A postás már nem csenget kétszer

Deák Mihályné Magdika közel 30 évig volt postai 
kézbesítő a képen Fényi Ilona helyi postavezetővel

H-4286 Bagamér • Rákóczi utca 32.
Tel./fax: +36-52/388-312
Fax: +36-52/388-265
Gergely János: +36-30/530-3385
E.mail: huto1@t-online.hu
www.hungarotorma.com

Tisztelt Tormatermelők! 

Értesítjük Önöket, hogy a 2012-es évre, szokás szerint szerződni
lehet a 2012-es szezonban megtermelt tormára. 

Szerződéskötés helye: a kft. telephelye Bagamérban.
Ideje: 2012. február l-je és 10-e között

reggel 7 órától délután 16 óráig.
Minden kedves tormatermelőt szeretettel várunk.

Várjuk régi és új termelőinket.
Napi felvásárlási áron dolgozunk!

Hungaro Torma Kft. vezetősége 
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Decemberi számunk-
ban egy a polgármester-
rel készített interjúban a
folyamatban lévő és a ter-
vezett fejlesztések kap-
csán a városi munkanél-
küliség kezeléséről is szó
esett. Ménes Andrea ekkor
elmondta, hogy az önkor-
mányzat igyekezett a meg-
változott finanszírozási
keretek között is a lehető
legtöbb forrást elnyerni
annak érdekében, hogy
továbbra is munkához és
jövedelemhez jussanak
azok, akiknek ez jelenti
most a megélhetést. 

Ekkor a beszélgetés során
már szóba került a Start
Közmunka Program, amely-
ről érdemes további részlete-
ket is megtudni, mivel az új
lehetőség ez év elejétől áll
rendelkezésre.

A polgármester azt emelte
ki ennek kapcsán, hogy a
korábbi, négyórás foglalkoz-
tatási forma, és a jövedelmek
kifizetésének szétaprózása
komoly terhet rótt a köz-
munkát végző emberekre és
így azok családjára is. Tel -
jesen át kellett szervezniük
az időbeosztásukat és bizony
a családi költségvetést is.
Ezért rendkívül fontos, hogy
most a Start Program kereté-
ben lehetőség lesz három, öt,
és kilenc hónapig; napi nyolc
órában foglalkoztatni a prog-
ramban résztvevőket. Ennek
megfelelően természetesen

Startol a közmunkaprogram
az egyszerre kézhez kapott
fizetés is több lesz, mint a
korábbi négy órás munka-
végzés után. „Olyan munka-
tervet mellékeltünk a be -
nyújtott pályázathoz, amely-
nek elvégzése valóban min-
den városlakó érdeke, de
egyben olyan is, hogy a dol-
gozó emberek is úgy érezhe-
tik, hogy értékes munkát vé -
geznek a közösségért, bérük
pedig nem adomány, hanem
a munka ellenértéke.” –
emelte ki Ménes Andrea.
Ebben szerepel egy úgyneve-
zett téli közfoglalkoztatás

januártól márciusig, vala-
mint november és december
hónapokban, egy belvízvé-
dekezés és megelőzés április-
tól december végéig, vala-
mint egy olyan feladatterv,
amely az illegális hulladékle-
rakók felszámolását tűzte ki
célul, április elejétől, októ-
ber végéig. A támogatás meg-
ítélésétől függően, terveink
szerint a Start Prog ramban
összesen 116 embert tudunk
majd foglalkoztatni napi
nyolc órában. Ennek a teljes
bér és járulék költsége közel
hatvanmillió forint, míg az

egyéb költségek majdnem
elérik a hu szonhatmilliót.
„Különö sen fontos még azt
is hangsúlyozni a jelenlegi
gazdasági  és költségvetési
helyzetben, hogy reménye-
ink szerint mindezt 100%-
ban finanszírozza majd az
állam. Azt reméljük, hogy
ebben a foglalkoztatási
konstrukcióban mindenki
érezni fogja majd a javulást
a korábbiakhoz ké pest, és
értékelni fogja az ennek ér-
dekében tett erőfeszítésein-
ket” – tette hozzá a polgár-
mester.  

Értesítés
Értesítjük a Tisztelt Szülőket az 1. osztályos tanu-

lók beíratásának időpontjairól:

2012. március 5-én 8.00–16.00 
2012. március 6-án 8.00–16.00 
2012. március 7-én 7.00–16.00 
2012. március 8-án           8.00–18.00 
2012. március 29-én 8.00–16.00 

Helye: Iskola úti épület igazgatóhelyettesi iroda
(I. emelet).

Kérjük a szülőket, hogy szíveskedjenek magukkal hoz-
ni a gyermek:

- születési anyakönyvi kivonatát,  
- az óvodai szakvéleményt, 
- lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
- a TAJ kártyát,
- a tankönyvtámogatáshoz emelt családi pótlék esetén

az igazolást, amelyet a Társadalombiztosító ad ki,
- valamint a gyermekre vonatkozó bármilyen szakvéle-

ményt.
Papp Lászlóné

ig. h.



Hagyományőrző
disznótor 

Az idén is sikeresen rendezték meg városunkban
immár második alkalommal a Pircsike Közművelődési
Egyesület szervezésében a népi hagyományokhoz iga-
zodó, és azt felelevenítő disznóvágást, amelyből a
következő képek segítségével nyújtunk át egy kis íze-
lítőt.

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

Megemlékeztünk 
a Magyar Kultúra Napjáról

1989-től, január 22-én
ünnepeljük a Magyar
Kultúra Napját, annak
emlékére, hogy 1823-ban
Csekén, ezen a napon
fejezte be Kölcsey Ferenc
a Himnusz kéziratát.

Az évfordulóval kapcsola-
tos megemlékezések alkal-
mat adnak arra, hogy na -
gyobb figyelmet szenteljünk
évezredes hagyományaink-
nak, gyökereinknek, nemze-
ti tudatunk erősítésének, fel-
mutassuk és továbbadjuk a
tárgyi és szellemi értékein-
ket.

Az eseményhez kapcso-
lódva, szinte minden telepü-
lésen kulturális és művészeti
rendezvényt tartanak. Szá -
mos helyen ehhez a naphoz
kapcsolódva adják át a ma -
gyar kultúrával, 1993-tól ok -
tatással és pedagógiai mun-
kával kapcsolatos díjakat.

Ezen a napon sok telepü-
lésen volt színházi bemuta-
tó, irodalmi előadás, kiállítás
megnyitó.

A Művelődési Ház és
Könyvtár kiállítótermében
2012. január 22-én, 16 órai
kezdettel a ma Debre cen -
ben élő, erdélyi gyökerekkel
rendelkező Brugós Zenóbia
grafikus, festőművész önálló
kiállításának megnyitója
volt, „Fordított éden cím-
mel”. Az alkotó nem idegen
számunkra, törzstagja a 20
éves múltra visszatekintő
Vámospércsi Művésztelep és
Grafikai Műhelynek.

Brugós Zenóbia 1950. jú -
lius 21-én, Csíkszeredán szü-
letett. Középiskolai tanul-
mányait a Kolozsvári Képző -
művészeti Gimnáziumban
folytatta, majd 1974-ben a
kolozsvári Ion Andreescu
Képző- és Iparművészeti
Főiskola grafika tagozatán
szerzett diplomát. Tanárai:
Ciupe Mária, Nica Ioachim,
Feszt László. 1991-től, a Mű -
vészeti Alapnak, 1992-től

a Magyar Alkotóművészek
Egyesületének tagja.

1998-tól a stockholmi
Egyetemes Magyar Képző -
mű vészeti Egyesület tagja.

Önálló kiállításain láthat-
ták alkotásait: Szörényvára,
Csíkszereda, Nagyvárad, Deb -
recen látogatói.

Csoportos kiállításon lát-
hatták: Kolozsváron, Buka -
restben, Yüveskülé, Tyresö-
Stockholm, Nagyvárad, Deb -
recen, Vámospércs közön-
sége.

Az alkotó több díjat nyert,
így: 

1989 – Nagyvárad „M.
Eminescu Jubileumi Ex lib-
ris” kisgrafikai pályázat,
Akvatintó díja”, 

2000 – Debrecen A Köl -
csey Ferenc RTF és Rajz-
Vizuális Nevelési Tanszék

által meghirdetett képzőmű-
vészeti pályázat, nívódíja,

2003 – Przemysl „Ezüst
Négyszög” a Kárpátok Euro -
régió Nemzetközi Festészeti
Triennálé (Volksbank kü -
lön díja).

Közgyűjteményben elhe-
lyezett alkotásai láthatók
Debrecen Déry Múzeum -
ban, Nagyvárad Megyei Mú -
zeumban, Stockholmi Egye -
temes Magyar Képzőművé -
szeti Egyesület anyagában,
Vámospércsi Alkotótábor
Archívumában.

Városunkban első alka-
lommal kerül bemutatásra
önálló kiállítása.

Az ünnepi kiállítás meg-
nyitón a vendégek köszönté-
sét követően Polgárné Nagy
Elvira előadásában elhang-
zott Kölcsey Ferenc Him -

nusz című verse. Majd ezt
követően a Vámospércsi
Népdalkör ünnepi dalcsok-
rát hallgatták meg a jelenlé-
vők.

A tárlatot bemutatta és a
kiállítást megnyitotta Fátyol
Zoltán festőművész, a Vá -
mospércsi Művésztelep és
Grafikai Műhely vezetője.

A műsort a Mátyás Király
Általános és Alapfokú Mű -
vészeti Iskola zongora tan-
szakos növendékeinek Tóth
Bettina, Papp Vivien Regina,
Lakatos Zoltán, Grega Csa -
ba, Nagy Tibor, Nagy István
előadása zárta. A tanulókat
Dancs Judit és Csapóczi
Ágnes zongoraoktatók tanít-
ványai.

Diósné Kozma Erzsébet,
intézményvezető

A hentes munka, vagyis a hús feldarabolása 
a férfiak dolga volt

A konyhában Tasó László és Jónizs Jánosné, 
Ági néni is kivette a részét a munkából

Munka közben egy kis pihenő, balról 
Szabóné Miavecz Ildikó, Somogyi László Gábor,

Ménes Andrea és Kanyóné Papp Klára

Kezdődik a hurka-kolbász töltés. A képen 
Ménes Andrea, dr. Rácz Norbert és Pesci Gerardo

A Magyar Kultúra Napján Polgárné Nagy Elvira képviselőnő, Brugós Zenóbia 
festőművész, Huszti János alpolgármester úr, Fátyol Zoltán festőművész

Színházi előadás

A történetről dióhéj-
ban: Fisby kapitányt felette-
se, az enyhén ütődött Purdy
ezredes Japán  legkisebb
falujába, Toikibe küldi
az amerikai megszállás ide-
jén, hogy teremtse meg az

amerikai álmot és a demok-
ráciát. A helyiek azonban
nem tudják, mik ezek a
fogalmak, ők nem szép, új
iskolát, hanem teaházat sze-
retnének az ajándék gésá-
nak…

Jelenet az előadásból

OLI PEAGEN

AZ AJÁNDÉK GÉSA

Sakini Király Adrián
Fisby kapitány Kautzky Armand
Purdy ezredes Tahi-Tóth László

Lótuszvirág Szabó Erika/Placskó 
Emese

Mac Lean őrmester Beleznay Endre/Hadházi 
László

Gregovich őrmester Lipták Péter
Higa Yiga kisasszony  Gyebnár Csekka

Rendezte Galambos Zoltán

Tájékoztatjuk a színházbérlettel rendelkező látogatóin-
kat, hogy a következő előadás 2012. február 24.-én, 19 órai
kezdettel lesz.


