
Április 14-én rendezik
meg „Éneklő Ifjúság” el -
nevezéssel, a Debreceni
és Hajdú-Bihar megyei
minősítő hangversenyei-
nek debreceni hangver-
senyét, amelyen most
először a Vámospércsi
Mátyás Király Általános
és Alapfokú Művészeti
Iskola kórusa is részt

vesz. Hogy miként kell
értékelnünk ezt, arról
Ráczné Stummer Ibolya
kórusvezető adott infor-
mációkat.

Elmondta többek között,
hogy a hazai énekkarok,
kórusok esetében a minősí-
tő versenysorozat az egyik
legszínvonalasabb megmé-

rettetés. Aki ezen sikeresen
szerepel, az elmondhatja
magáról, hogy mestere
ennek a művészeti ágnak, és
természetesen a szakma is
jegyzi őket. Éppen ezért, úgy
gondolta, hogy ide nem sza-
bad csak úgy megérkezni,
hanem éveken át tartó,
nagyon komoly felkészülés-
re van szükség. Ennek szelle-

mében végezték eddigi
munkájukat a vámospércsi
énekesek, és Ráczné tanárnő
szerint most jött el az ideje
annak, hogy ezen a neves
szakmai megmérettetésen
részt vegyenek. Reményei
szerint a kórus valamennyi
tagja, tehát harmincnégy
diák részt vesz, és fellép a ver-
senyen, ahol egyebek között
kalotaszegi népdalcsokrot is
énekelnek, de előadásukban
szerepel még Szőnyi Er -
zsébet két kórusműve, vala-
mint Kodály Zoltán, Balázs
Árpád, és Kocsár Miklós
művei is. Zongorán kísér
majd Vassné Katona Ad -
rienne, szólót énekel Grega
Csaba, Nagy Tibor, Hunyadi
Erika és Lakatos Zoltán.
Vezényel: Ráczné Stummer
Ibolya tanárnő. És ha már
említettük Grega Csaba
nevét, akkor fontos elmon-
dani azt is, hogy a „Tiszán
innen, Dunán túl” elnevezé-
sű országos énekverseny
megyei fordulóján Csaba
első helyezést ért el, tehát a
május 6-án megrendezésre
kerülő országos versenyen,
a Budapesti Néprajzi Mú -
zeum ban ő képviseli majd
Vámospércset, és Hajdú-
Bihar megyét. 

Gratulálunk neki, és sok
sikert kívánunk a minősítő
versenyen és az országos
megmérettetésen való sze-
repléshez egyaránt.

Vámospércs is megemlékezett
a márciusi ifjakról

XXII. évfolyam, 4. szám
2012. április 

Ingyenes újság

A szervezet március 23.
és 24-én tartotta az idei
első összejövetelét, a NAV
KEKI oktatási intézmény
budapesti Római parti
továbbképző intézetében.
Az eddig eredményesen
működő szövetség tagjai ,
a települések polgármes-
terei, küldöttei vettek
részt a találkozón, ahol
városunkat Ménes And -
rea polgármester képvi-
selte. Ott volt a tisztelet-
beli örökös társelnök, dr.
Nagy János is.

A hivatalos program Bók
Mihály főtitkár megnyitójá-
val kezdődött, majd Hám
László elnök beszámolója
hangzott el az elmúlt év ese-
ményeiről, melyet a közgyű-
lés egyhangúlag fogadott el.
A pénzügyi helyzetet Stass
Gábor ismertette, aki a szö-
vetség könyvelését végzi. Ez
után az ellenőrző bizottság
elnöke Szabó Ferenc ismer-
tette bizottságának jelentés-
ét az elmúlt évben végzett
munkáról. 

A beszámolók el fogadása
után csatlakoztak a rendez-
vényhez a házigazdák, vagyis
a NAV vezető mun katársai is,
akikkel együtt egyeztették

az ez évi rendezvények idő-
pontjait és helyszíneit.

A közgyűlés határozata
értelmében ebben az évben
a következő rendezvényekre
kerül sor:

1. „Ki tud többet a vámos
településekről és a vám és
adóügyről” c. gyermekvetél-
kedő június 2-án de. 10 óra-

kor kezdődik a NAV KEKI
oktatási intézményben.

2. Az ez évi Vámos tele-
pülések 5. nemzetközi jubi-
leumi találkozóját, Sajóvá -
mos rendezi július 13–14–
15-én.

3. A „Virág János” énekka-
ri találkozó és verseny, vala-
mint a vers- és mesemondók

találkozóját Vámosgyörkön
rendezzük október 5–6–7.

Izgalmas része volt a talál-
kozónak, amikor a NAV-tól
kapott ajándék boxzsák tu-
lajdonosát kellett megnevez-
ni. Azon települések jöhet-
tek szóba, akik még ez idáig
nem kaptak. Sorsolással ezt
Sajóvámos nyerte el.

Reagálás a Jobbik vádjaira
Rubi Gergely, a Jobbik országgyűlési képviselője egyik sajtó-

tájékoztatóján méltatlan vádakkal illette egészségnevelési prog-
ramunkat. Mivel napjaink közéletében kezd általános jelenség-
gé válni, hogy hamis fél információkra alapozva igyekeznek
megtámadni és lejáratni számos jó szándékú, sok munkával
megvalósított kezdeményezést, ezért városunk közössége nevé-
ben szükségesnek tartottam visszautasítani a képviselő úr szé-
les nyilvánosságot kapott vádaskodásait.

A program a vámospércsi emberek zöme előtt nem ismeret-
len, hisz több százan aktívan részt vettek benne. Azok kedvéért,
akiket „elkeserítettünk” azzal, hogy hónapokig ingyen gyümöl-
csöt kaptak a gyerekek az óvodában, hogy egész nyáron a prog-
ramnak köszönhetően tanulhattak úszni a néhány hónapos gye-
rektől az idős korúakig, hogy akit érdekelt az kipróbálhatta, s
megtapasztalhatta a golf és a jóga örömeit, hogy elsajátíthatta,
hogyan lehet egészségesebb ételeket varázsolni az asztalra, hogy
hátrányos helyzetű szegény gyerekek is életmód táborban tölt-
hettek számos vidám napot, hogy az idősek kimozdulhattak az
otthonból, s hogy a sort ne folytassam, azoktól elnézést kérünk!
Tettük mindezt úgy, hogy a városnak egyetlen fillérjébe sem
került, hisz 100%-ban uniós forrásból valósulhatott meg mindez.

Fontosnak tartom elmondani, hogy abban az egészségneve-
lési programsorozatban, amelyhez annak megismerése után az
Országos Egészségfejlesztési Intézet is szakmai segítséget nyúj-
tott és kiemelt programként kezelt, a forrásokat nem kizárólag
az önkormányzat, hanem a város számos intézménye nyerte el.
A lényeg éppen az volt, hogy ezeket a különálló programokat
időben és tematikájában sikeresen összehangoltuk, hogy valódi
hatást érjenek el a résztvevőknél. A 2011-ben megvalósuló pro-
jekt ugyanakkor nem csak egyes intézményeinkben, hanem az
egész városban egy átfogó, újszerű gondolkodást indított el, az
egészségünk megőrzése és az egészséges életmód népszerűsíté-
se terén. A város egész lakosságának, köztük a hátrányos helyze-
tű embereknek is lehetőséget biztosított ingyen kipróbálni
olyan sportlétesítmények szolgáltatásait, amelyeket a hétköz-
napjaikban, anyagi helyzetük miatt egyébként nem fizetnének
meg. Az önkormányzat korábban is sokat költött arra, hogy kivá-
ló és színvonalas sportlétesítményei legyenek Vámospércsnek,
és ez a program lehetővé tette, hogy ne csak azok élvezzék a ben-
nük rejlő lehetőségeket, akik fizetni tudnak érte, hanem azok is,
akiknek nem telik most ilyesmire. A cél, amit sikerült elérni
főként az ösztönzés volt, hogy érdemes megpróbálni minősé-
gibb életet élni. A sport és rekreáció kínálta egészségmegőrzés,
valamint a rövidesen megnyitó Járóbeteg Szakorvosi Rendelő,
ahol helyben kapnak majd egészségügyi szolgáltatásokat az
emberek, jól kiegészíti egymást. 

Mindezt városunk kemény munka árán tudja egyszerre kínál-
ni. Erre is fontos volt felhívni a figyelmet. Több száz embernek
okoztak ezek a közösségi programok maradandó élményt, s
reményeink szerint életre kiható életmódváltást. Ezért is érez-
zük a helyi közösség elleni támadásnak a vádakat. Semmilyen
más szándékot nem látunk a jobbikos cselekedet mögött, mint
botránykeltést, és a többség bizalmát élvező városi vezetés lejá-
ratásának szándékát. Minden törvényes eszközzel elejét fogjuk
venni annak, hogy a város nyugalmát mondvacsinált botrá-
nyokkal ne zavarhassák meg! Nem engedjük, hogy pillanatnyi
politikai népszerűségre úgy tegyenek szert egyesek, hogy
vádaskodásaikkal megpróbálják lejáratni a tisztességesen dol-
gozó, összetartó közösségeket. 

Ménes Andrea
polgármester 

Március 15-én 
a vámospércsiek is

elhelyezték a tisztelet
virágait és koszorúit

A március 15-i műsor
egy részlete

Közgyűlést tartott a Vámos Települések Szövetsége

A közgyűlés résztvevői

„Éneklő Ifjúság” – verseny a legjobbak között

A sikeres énekkar egy fellépésen



VÁMOSPÉRCSEN 

igényes környezetben, a tavasz-nyár legtrendibb színeiből, 
megbízható profi anyagokkal dolgozó 

okleveles szakembertől.

Bővebb infó: www.enikorommuhely.hu

Bejelentkezés:  06 30 467 1717

MÁRCIUS HÓNAP

Vámospércs Városi Önkormányzat Kép -
viselő-testülete 2012. március 26. napján
tartotta következő rendes ülését.

A képviselő-testület zárt ülésen kezdte meg a
munkáját, amelyen egy napirendi pont került
megtárgyalásra.

Első napirendi pontban az önkormányzat
2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 15.)
számú rendelet módosításáról döntött a testület.

Második napirendi pontban az önkor-
mányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgál-
tatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű hasz-
nálatáért fizetendő díjakról szóló 2/2004. (I.16.)
számú önkormányzati rendelet módosítását tár-
gyalták meg a képviselők. A jogszabály-változás
miatt az önkormányzatoknak nincs lehetőségük
megállapítani a víz- és csatornadíjakat, a jelenleg
hatályban levő díjak nem változtak, ugyanannyi
marad a víz- és csatornadíj a településen.

Harmadik napirendi pontban a testület
elfogadta az önkormányzat 2012. évi összesített
közbeszerzési tervét.

Negyedik napirendi pontban a képviselők
méltányosságból elfogadták a Múlt és Jövő
Egyesület kérelmét, amely alapján a 151/2011.
(V.31.) határozatában megállapított 100 000 Ft
összegű önkormányzati támogatás fejében a
kérelemben meghatározott eszközöket az önkor-
mányzat átveszi az egyesülettől.

Ötödik napirendi pontban a testület úgy
határozott, hogy vállalkozási szerződést köt az
EKÖZIG Zrt.-vel a Polgármesteri Hivatalban
Integrált Kistérségi E-Köz igazgatási Rendszer
ASP alapú felhasználói jogának biztosítására,
illetve a rendszer egyes moduljainak biztosítá-
sára. 

Hatodik napirendi pontban az ATEV
Fehérje Feldolgozó Zrt. között 2011. április 1.
napján létrejött szolgáltatási szerződés 7. pontjá-
nak módosítását elfogadták a képviselők, amely
az infláció mértékével megemelt díjtételeket tar-
talmazza az elhullott állatok elszállítása vonatko-
zásában. 

Hetedik napirendi pontban a testület úgy
határozott, hogy a 4/2004.(II.20.) NKÖM rende-
letben szabályozott - helyi önkormányzatok köz-
művelődési érdekeltségnövelő pályázatához
2012. évben 284 EFt önerőt biztosít a 2012. évi
költségvetés általános tartalékának terhére, és
pályázatot kíván benyújtani.

Nyolcadik napirendi pontban a képviselő-
testület úgy döntött, hogy – a köztemetőről és a
temetkezés rendjéről szóló 10/2005. (VII. 08.)
ÖR. számú rendelet alapján – a 2012. március
18-án elhunyt Nótin László, volt pedagógus és
iskolaigazgató-helyettes részére díszsírhelyet
adományoz és a temetés költségét vállalja.  Az
önkormányzat Nótin Lászlót a saját halottjának
tekinti.

Kilencedik napirendi pontban arról dön-
töttek a képviselők, hogy a 2/2012. (I.09.) számú
határozatot, – amely a Pircsike Vámospércsi
Közművelődési Egyesület támogatásáról szól, –
módosítják.

Ménes Andrea
polgármester
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MÁRCIUSBAN SZÜLETTEK

DOROGI JÁZMIN

(Dorogi Sándor és Szakállas Edit)
BALOGH SZABOLCS

(Balogh Ferenc és Csuka Enikő)
CSŐSZ BÁLINT

(Csősz Attila és Nagy Marietta)
CSŐSZ BOTOND

(Csősz Attila és Nagy Marietta)
TALPAS CSILLA MELINDA

(Talpas Péter és Balogh Csilla)

HÁZASSÁGKÖTÉS

Nem volt

AKIK MÁR 
NINCSENEK KÖZÖTTÜNK

KOVÁCS IMRE

NYAKAS GÁBORNÉ (Bőde Margit)
HORVÁTH SÁNDOR

BERKI JÓZSEF

Március 15-e óta ismét mindenkit vár 
programjaival a vámospércsi golfpálya
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Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

HORVÁTH SÁNDOR

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

BERKI JÓZSEF

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

NYAKAS GÁBORNÉ
sz.: Bőde Margit

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

ÖZV. KAPUS JÓZSEFNÉ
sz.: Székely Margit

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

részvéttel osztoztak

AA PP RR ÓÓ HH II RR DD EE TT ÉÉ SS

Vámospércs központjában 450 négyszögöl (két telek)
2 szobás, összkomfortos ház, gyűrűs kúttal, cserépkályhával
eladó. Irányár: 6,5 millió. Érdeklődni lehet: 30/642-0910,
20/773-9200.
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Szeretettel meghívjuk
áp  rilis 21-én, szombaton 16
órai kezdettel Gyöngy
Enikő tűzzománc kiállításá-
nak megnyitójára a Mű -
velődési Ház és Könyvtár
kiállítótermébe,  valamint a
Költészet Napjának tiszte-
letére József Attila versei-
ből rendezett verses- zenés
műsorra Polgárné Nagy
Elvira és Somogyi László
Gábor előadásában. A ren-
dezvényen beszédet mond
Ménes Andrea polgármes-
ter, a kiállítást megnyitja
Rácz Ildikó képviselő asz-
 szony.

Kerékpártúra 
május 1-jén

A hagyományokhoz hí -
ven, május 1-jén kerékpár-
túrát szervezünk a Ma -
gyar–Román határhoz.

A kerékpározókat 8 óra
45-től a Művelődési Ház és
Könyvtár előtt várjuk, in -
dulás 9 órakor.

Minden kerékpározót sze-
 retettel várunk!

Helytörténeti 
gyűjtés

Kedves Olvasóink! A Mű -
velődési Ház és Könyvtár
szeretné összegyűjteni a
Vámospércs múltjához kö -
tődő emlékeket, története-
ket, tárgyakat, fotókat. 

Kérjük azokat, akik me -
sélni tudnak, számunkra
jelezzék a Mű velődési Ház
és Könyv tár ban.  Minden
régi pillanat, esemény fel-
idézése, megőrzése telepü-
lésünk helytörténetének ré -
sze lehet. Kérjük, hogy se -
gítsenek bennünket ab -
ban, hogy legyen mit össze-
gyűjtenünk, s tudjunk mit
megőrizni és átadni a felnö-
vő nemzedéknek, a gyere-
keinknek.

***

Március 23-án, pénteken
17 órától, mezőgazdasági

termeléssel kapcsolatos új
ismeretekkel gazdagodhat-
tak a termelők a Műve lő -
dési Ház és Könyvtár kiállí-
tótermében.

A program során elhang-
zott Ozsváth István előadá-
sa a „Bactofil felhasználási
ta pasztalatok a sikeres nö -
vénytermesztésében” cím-
mel, va lamint Tóth Balázs a
Che minova munkatársa az
általuk kidolgozott haté-
kony növényvédelmi meg-
oldásokat ismertette  és
illusztrálta vetítéssel.

Az előadást követően a
Mathiász János Központi
Kertbarát Klub vezetői
Török Károlyné titkár és
Pető József elnök beszélt a
megyében működő kertba-
rát körökről, és bíztatta a
jelenlévőket, hogy fogja-
nak össze városunkban is a
termelés javítása érdeké-
ben. Ez reményt ad a meg-
lévő ismeretek megosztá-
sára, új ismeretek megszer-
zésére, s egy aktív, alulról
szervező dő  civil közösség
kialakulására.

A tavaszi nyári munkák  a
gazdák és a kistermelők szá-
mára sok-sok tennivalót
hoz, s ezt mi is figyelembe
vesszük a programjaink
szervezésénél.

A kertbarát körbe vala-
mennyi érdeklődőt nagyon
sok szeretettel várjuk. A
részletekről folyamatosan
tájékoztatást adunk.

Ajándék 
a könyvtárnak

A Művelődési Ház és
Könyvtár megköszöni a vá -
rosi könyvtár és az olvasók
nevében Petruska Já nosné
(József A. u 39. sz) és Nagy
László (Dózsa Gy. u 13. sz.)
alatti lakosoknak az aján-
dék könyveket, melyet be -
leltároztunk, és az olvasók
rendelkezésére bocsájtot-
tunk.

Diósné Kozma Erzsébet 
igazgató

PEDIKŰR

MANIKŰR

MŰKÖRÖM

TAVASZI-NYÁRI
fiatalos divatáru, világmárkák 

OUTLET áron
(ONLY, MEX, ESPIRIT, 

ZARA, YESSICA, H&M)

Gyerekruha, alkalmi ruhák 
folyamatos árufeltöltéssel.

IRCSI TURI
Vámospércs, Patika u. 5.
(Flamingó bolt mellett)

SZOLGÁLTATÁS 



A Vámospércsi Hírek hasábjain több alkalom-
mal olvashattak a Kelet-Hajdúsági Ivóvízminő -
ség javító Programról, amely uniós forrásból
valósul meg. A fejlesztésekben érintett Önkor -
mányzati Társulásnak hat települési önkormány-
zat a tagja, céljuk az uniós előírásoknak megfele-
lő, egészséges ivóvíz biztosítása a településeken.
A program megvalósításának gesztor szerepét
Nyíradony Város Önkormányzata látja el. 

A 2009-ben benyújtott pályázat alapján a nettó 1,54
milliárd forint beruházási költséghez az önkormány-
zatok 83,71 %, azaz nettó 1,28 milliárd forint támoga-
tást nyertek el.

Vámospércs Városi Önkormányzat tervezett beruhá-
zási költsége bruttó 315 millió forint, melyhez közel
263 millió forint támogatást kapott. Nagyon fontos azt
is elmondani, hogy a jelenlegi városvezetés a közel
bruttó 52 millió forint önrész biztosításához az újabb
pályázatott nyújtott be. A sikeres pályázat eredménye-
ként a város az EU Önerő Alapból tudja ezt az összeget
biztosítani, így ehhez a projekthez az önkormányzat-
nak saját költségvetéséből forrást nem kell biztosítania.

Bár a programról és annak megvalósításáról már
régen nem írtunk, de a munka nem állt le, erről a
Vámosvíz Kft. ügyvezető igazgatóját, Gerardo Pesci
Urat kérdeztük.

Az igazgató Úr tájékoztatott arról, hogy Ma gyar -
ország az Unióhoz való csatlakozásakor vállalta, hogy
az ivóvíz-minőségre vonatkozó EU-s előírásokat magá-
ra nézve kötelezőnek tartja és azokon a településeken,
ahol az ivóvíz nem felel meg ezeknek az előírásoknak,
műszaki fejlesztések révén javítja azt. Ehhez az Európai
Unió Magyarországnak több milliárdos forrást biztosí-
tott, hiszen az ivóvíz minőségjavítását biztosító eszkö-
zök és technológiák igen költségesek.

A Víziközmű vagyon tárgyainak ekkora méretű fej-
lesztésére az elmúlt 20 esztendőben nem volt példa.
A városvezetés sikeres pályázati munkájának köszön-
hetően valósulhat meg az a korszerűsítés, amely az
egészségesebb ivóvíz szolgáltatást biztosítja. 

Vámospércs ivóvízében a mért arzén mennyisége
10-16 mikro gramm között van, mely a jelenleg hatá-
lyos magyar előírásoknak megfelelő, de a szigorúbb
uniós elvárásnak már nem. Ezért is fontos, hogy a sike-
res pályázati munka eredményeként a vízműtelepünk
megújuljon, korszerűsödjön és ezzel még tisztább,
egészségesebb ivóvize legyen a városnak.

A pályázatban elnyert támogatásból a nyersvizet
kitermelő három db kút közül két db felújítása fog
megtörténni, ezzel a kapacitásuk is növekedni fog,
melynek eredményeként a csúcsidőkben is mindenki
egészséges ivóvízhez jut. A kutakból kinyert nyers víz
tisztításához új szűrőtechnológiát fogunk alkalmazni,
mely a víz, vas, mangán, stb. tartalmát szűri meg. Ehhez
65 m3 vasiszap ülepítő medence is épül.

A tisztítási technológiához 3+1 db technológiai szi-
vattyút építünk be, amely a nyersvíz tisztítását teszi
hatékonyabbá.

A vízműtelepen lévő gépházunk 36 m2 épületrésszel
fog kibővülni, ahol vegyszeradagolás, fertőtlenítés fog
megtörténni. A megtisztított, fertőtlenített ivóvíz 3+1
db szivattyú beépítésével fog eljutni a 3 db 8000 l hid-
roforba, majd innen a települési elosztó hálózatba. 

Terveink szerint a kivitelezés még ebben az évben, -
az év második felében – elkezdődik, és várhatóan 2013-
ban befejeződik.

Fontosnak tartom elmondani, hogy az ivóvizünk
minőségét jelenleg is folyamatosan ellenőriztetjük.
A legfrissebb mérési adatok is azt bizonyítják, hogy a
Vámospércsi víz emberi fogyasztásra alkalmas. Termé -
szetesen az előbb említett fejlesztéssel az ivóvíz még
tisztábbá, még jobb minőségűvé válik és ezzel az uniós
elvárásoknak is eleget tudunk tenni. 

Nagy türelemre és megértésre lesz szükség a lakos-
ság részéről is a munkálatok kapcsán, melyhez szeret-
ném a Tisztelt fogyasztókat segítségül hívni. Úgy
érzem, hogy az elmúlt hónapokban sikerült megértet-
nem mindenkivel, hogy mindannyiunk fegyelmezett
magatartása szükséges ahhoz, hogy a cég sikeresen
működjön, s ezáltal egészséges ivóvíz kerüljön ottho-
nainkba. 

Bérlőre talált 
a városi sütőüzem

Ahogy olvasóink la -
punkból is tájékozódhat-
tak már, a közelmúltban
a Vámospércsi Önkor -
mány zat nyilvánosan
meghirdette a városi sütő-
üzem bérleti jogát. 

A város vezetése jó kezek-
be akarta adni a működte-
tést, lehetőség szerint helyi
vállalkozónak, aki szem előtt
tartja azt is, hogy az ismert és
népszerű vállalkozás egyben
a helyi foglalkoztatást is
tovább erősítse. Nos, úgy
tűnik, mindezt sikerült meg-
valósítani, hiszen április el -
sejétől a vámospércsi „Meta -
guru” Kft. kapta meg az üze-
meltetői jogokat. A részletek-
ről Magyar László ügyvezető
igazgatótól kértünk, és kap-
tunk felvilágosítást.

Tájékoztatásából kiderült,
hogy kettős szándék vezette
őket, amikor megpályázták a
bérleti jogot. Egyrészt ter-
veik között szerepelt egy új
termék forgalmazása és ők is
fontosnak tartották, hogy ha
csak lehetséges, akkor mű -
ködésükkel maguk is hozzá
tudjanak járulni a városi
munkahelyteremtéshez ,
ami nem csak Vámospér -
csen, hanem az egész keleti
régióban felbecsülhetetlen
értéket képvisel. A cég,
,,PIROG PÉKHÁZ'' néven
működteti ezentúl a vámos-
pércsi üzemet, ami az is mert,
és megszokott termékek
mellett, mint a kenyér , friss
pékáru, egy új, ám an nál

finomabb termék gyártásá-
val is jelentkezik a piacon. Ez
pedig nem más, mint a
pirog, amely hagyományo-
san a keleti, valamint a medi-
terrán és az észak-afrikai
országok kedvelt csemegéje,
és aki már kóstolta, az tudja,
hogy rendkívül finom is.
Ezért is népszerű szerte a
világon. Az önkormányzat
által meghirdetett felhívás-
nak megfelelően a Meta gu ru
Kft. vállalja a pékség üzemel-
tetése mellett négy he- lyi
lakos foglalkoztatását is.
A városnak tehát újból lesz
egy helyi munkaerőt igénylő
termelő üzeme, helyben sü -
tött kenyere friss pékáruja és
Magyar László bízik abban,
hogy a pirog, mint egy új ter-
mék a magyar piacon, sok
ember számára a mindenna-
pok kihagyhatatlan cseme-
géjévé válik. A termék a pék-
ség névadója is egyben így
született meg a ,,PIROG PÉK-
HÁZ'' elnevezés. Az itt ké -
szült termékek a pékházhoz
tartozó ,,PIROG PÉKHÁZ
BOLTJÁBAN'' mindig frissen
megvásárolhatók lesznek.
Céljuk a minőség garantálá-
sa és a vásárlók elégedettsé-
gének elnyerése és megtartá-
sa. Terveik között szerepel
még a jövőben, hogy első-
sorban az új termékkel egyre
nagyobb mértékben le gye-
nek jelen a magyar piacon, és
fontos célterületnek tekintik
a határokon túli ro mán és
szlovák piacon való egyre
erőteljesebb megjelenést is.

A képen a Pirog Pékház épülete

Az ivóvízminőség-
javító programról

A képen a városi vízmű épülete látható

A Vámosvíz Kft. igazgatója 
a mellékelt ivóvíz-vizsgálati adatok 

megjelentetésére kérte lapunkat 



Amikor a feltámadott
és mennybement Krisz -
tus megjelent János apos-
 tolnak Pathmosz szige-
tén, aki megilletődve
borult oda Meg váltója
lábaihoz, így vi gasztalta
őt: ,,Ne félj! Én vagyok az
Első és az Utolsó és az
Élő: halott voltam, de
íme élek örökkön-örök-
ké, és ná lam vannak a
halál és a pokol kulcsai!" 

(Jelenések 1, 17-18.) 

Húsvét üzenete arra ta nít
bennünket Krisz tusban hí -
vő keresztyéneket, hogy Is -
ten elfogadta Jézusnak a vi -
lág bűneiért bemutatott
engesztelő áldozatát, s
Szent Fiát megdicsőítette.
Tehát az Atya a Fiú engedel-
mességét, maga-megalázá-
sát és keresztvállalását azzal
jutalmazta, hogy feltámasz-
totta a halálból. A feltámadás
a Názáreti Jézus ,,igazolása":
nem jóvátehetetlen sorstra-
gédia tör tént vele, hanem
üdvtervét valósította meg.
Pál apostol ezt így fogalmaz-
ta meg a Róma l,4-ben: ,,A
halálból való feltámadása
által Isten hatalmas Fiának
bizonyult." Krisztus feltáma-
dását a következő esemé-
nyek igazolják: az üres sír, a
Feltámadott Krisztus megje-
lenései és a tanítványok meg-
változott élete. 

Mind a négy evangélium
beszél arról, hogy a hét első
napjának reggelén a bebal-
zsamozásra készülő szent
asszonyok Jézus sírját üre-
sen találták. Ezt tapasztalták
a sírhoz versenyfutásban
igyekvő Péter és János is
(János 20,2-9.) Ezt a tényt
Jézus ellenségei sem vonták
kétségbe, csak igyekeztek
hamis hírverést csapni:
,,tanítványai lopták el éjjel"
(Máté 28,13.). 

Ám gondoljuk el: a Ge -
csemáné kertből szertefu-
tott tanítványok odamerész-
kedhettek volna-e a kivégzés
színhelyére, amikor Péter
még azt is letagadta, hogy
ismerte az Urat? Vasárnap
este is zárt ajtók mögött vol-
tak ,,a zsidóktól való félelem
miatt" (János 20,19.). 

Nagypénteken egy fópap
gőgösen odakiáltott Jézus -
nak. ,,Szállj le a keresztről!"
De ő végig szenvedte az
engesztelő áldozat bemuta-
tását, és belekiáltotta a nagy-
 pénteki homályba megváltá-
sunk győzelmi himnuszát:
,,Elvégeztetett!" Így az üres
kereszt helyett na gyobb cso-
da van előttünk: az üres sír. 

A legrégibb följegyzés
Jézus Krisztus megjelenései-
ről Pál apostolnál olvasható
(I. Korinthus 15,5-8.). De ezt
a listát ő maga is már úgy
kapta az ősegyházban őr zött
szájhagyomány útján. Így
régibb mint maga a levél,
amely Kr. u. 55-ben kelt. E lis-
ta szerint Krisztus ,,... feltá-
madt a harmadik napon, és
megjelent Ké fásnak (Péter-
nek), majd a tizenkettőnek.
Azután megjelent több mint
ötszáz testvérnek egyszerre,
akik közül a legtöbben még
mindig élnek, néhányan
azonban elaludtak. Azután
megjelent Jakabnak, majd
valamennyi apostolnak. És
legutoljára pedig megjelent
nekem is." 

Ám ez a lista sem teljes.
Nincs szó benne Mária Mag -
dolnáról és a szent asszo-

nyokról, akiket mind  a négy
evangélium említ. (Nyilván
azért nincs, mert a zsidó jog
a nők tanúskodását nem
fogadta el). Nem említi Pál
az emmausi tanítványokat
sem (Lukács 24,13-32.), sem
a Tamás kedvéért való külön
megjelenést (János 20,24-
29.). Az Apostolok Csele -
kedeteiről írott könyv 1.
részében olvashatunk arról,
hogy Krisztus feltámadása és
mennybemenetele között
40 nap telt el. Ez majdnem
másfél hónap, s ezalatt  min-
denki meggyőződhetett ar -
ról, hogy a keresztfán meg-
feszített Krisztus valóban
feltámadott a halálból. A Jé -
zus Krisztus hívei örültek
ennek a ténynek, az ellenség
pedig bosszankodva vette
tudomásul. 

Jézus feltámadásának leg-
döntőbb bizonyítéka: a ta -
nítványok életének megvál-
tozása. Teljesen mások hús-
vét előtt és húsvét után.
Nagypénteken rémülten
szer tefutottak, csődnek lát-
ták Mesterük halálát: ,,Pe dig
mi abban reménykedtünk,
hogy Ö fogja megváltani
Izráelt." (Lukács 24,2l.).
Péter, aki megelőzően bá-
tor hitvallónak mu tatkozott,
Nagypéntekre vir radólag a
ropap udvarában három-
szor megtagadta Megváltó -
ját: ,,Nem ismerem azt az
embert, akiről beszéltek"
(Márk 14,71.). Szétzilált
sereg, feloszlott mozgalom,
fejevesztett testület voltak. 

Húsvét után a Fel tá madott
Jézussal való találkozás meg-
lepetése és öröme jellemzi
őket: összetartás, Szentlélek-
várás. S húsvét után 50 napra
előjönnek a padlásszobából
és ugyanazon város főterén a
Jeruzsálembe összesereg-
lett zarándokok előtt a taga-
dó Péter bátor hitvallónak
bizonyult:" A NÁZÁRETI
JÉZUST ... TI A TÖRVÉNY-
SZEGŐK KEZE ÁLTAL ...

FÖLSZEGEZTÉTEK ÉS MEG-
 ÖLTÉTEK. DE ŐT AZ ISTEN
FELTÁMASZTOTTA, MI VEL
LEHETETLEN VOLT, HOGY
A HALÁL FOGVA TARTSA
ŐT." (ApCsel 2,23.). 

Túrmezei Erzsébet: Fel -
támadt! című versében így
vall a húsvéti örömről: 
Egy édes titkom van nekem, 
Fénnyel betölti életem,
Mosolyra nyitja számat: 
A Megváltó feltámadt! 
Nem, nem maradt a sír ölén, 
Ujjongok az örömtől én, 
Hisz nem vagyok már árva. 
Nincs többé sírba zárva. 
Velem van nappal, éjjelen.
Mindig velem, mindig velem. 

Az úton ő vezérel 
Oltalmazó kezével. 
Virágok, illatozzatok!
Húsvéti, tiszta fény ragyog
Elűzve miden árnyat: 
A Megváltó feltámadt! 

Vámospércs vezetőinek,
lakóinak, a testvéregyházak
lelkipásztorainak és tagjai-
nak Istentől gazdagon meg-
áldott, békességes húsvéti
ünnepeket kívánok a Fel -
támadott Krisztussal való
boldog közösségben! 

Áldás, békesség! Isten nek
dicsőség! 

Ács Ferenc 
református lelki pásztor 
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Emlékezés Nótin Lászlóra,
városunk 

szeretett polgárára
Nótin László 1941 december 30-án,

Vámospércsen született, kiskereskedő szü-
lők második gyermekeként. Édesapja Nótin
Mihály 1946-ban fiatalon, 43 éves korában
elhunyt. Édesanyja Demeter Anna özve-
gyen nevelte fel őt és nővérét. Szeretett édes-
anyját 1981-ben vesztette el.

Az embertársaival szembeni tiszteletet és a köz-
vetlenséget a szülői ház példájából, a neveltetésé-
ből kapta.

Vámospércsen végezte az általános iskolát,
Debrecenben a Tóth Árpád Gimnáziumban érett-
ségizett.

Miután letöltötte sorkatonai szolgálatát a
Nyírábrányi Általános Iskolában kezdte a peda-
gógus pályát. Ez idő alatt a Nyíregyházi Tanár -
képző Főiskolán szerzett földrajz-testnevelés sza-
kos tanári diplomát.

1968-tól dolgozott a Vámospércsi Általános
Iskolában, testnevelő tanárként.

Testnevelő tanárként jól képzett, szakját értő és
szerető tagja volt a nevelőtestületnek. Az iskola
akkori mostoha adottságai és körülményei között
is minden tőle telhetőt megtett a gyermekek tes-
ti nevelésének biztosítása érdekében. Az itt eltöl-
tött évtizedek alatt három sportpálya építése
fűződik a nevéhez. Lelkesen szervezte, segítette,
irányította a munkát és maga is dolgozott a meg-
valósításukon. 

Munkája túlmu-
tatott a helyi iskola
falain. 1982-2002-
ig kör zeti sportfe-
lelősként komoly
munkát vállalt ver-
senyek szervezésé-
ben és lebonyolítá-
sában. 1983-tól a
Megyei Diák sport
Szövetség el nöksé-
gi tagja, majd tíz
évig alelnöke. Oda -
adó munkáját több
megyei és országos
szakmai díjjal is -
merték el: 1988-
ban Hajdú-Bihar-
megye Diák sport -
jáért, 1999-ben „Te -
hetségkiválasztás és gondozás" oklevéllel jutal-
mazták. Sportvezetőként országos elismerésben
részesült, az ,,Eszterházy Miksa Emlékérem" tulaj-
donosa lett. 

Tanítványaival közvetlen, de fegyelmet megkí-
vánó kapcsolatot ápolt, tanítványai szerették.
Időt, fáradságot nem kímélve tevékenykedett, ha
a sportról, az iskoláról volt szó. Szakmai munká-
jában kimagasló teljesítményt a számára legked-
vesebb kézilabda, honvédelmi előkészítés és lég-
puska lövészet területén érték el tanítványai. 

Az iskola igazgatóhelyettese volt 1981-től 2003-
as nyugdíjba vonulásáig. 

Munkája elismeréséül a képviselő-testület
2011. július 2-án, Vámospércs várossá nyilvánítá-
sának 10 évfordulója alkalmából „Vámospércs
Vá ro si Önkormányzat Sport Díja"-t adományozta
részére.

Nótin László tanár úr a városban felnövő gene-
rációk számára mutatott emberségből követen-
dő példát.

Kedvessége, kedélyessége, közvetlensége hoz-
zá járult ahhoz, hogy megkedveljük az általa taní-
tott tárgyakat.

Miután elvált utunk a helyi iskolától, figyelem-
mel követte sorsunk alakulását. Mindig érdeklő-
dött, volt egy-egy kedves szava, bíztatása. Az általa
közvetített értékeket beépítettük saját életünkbe.

Emlékét kegyelettel őrizzük.
Ménes Andrea 

polgármester

Az idén, április 5-én Fülöpön, a görög katolikus templomban, 6-án pedig
Vámospércsen, a művelődési házban adta elő a „Pircsike” Közművelődési
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láthatják, amelynek látványos, és a produkció mondanivalóját tovább erősítő

keretet adott a templom és a háttérben látható ikonosztáz.
A nagy sikerrel előadott, az ünnep fényét emelő műsorban közreműködött: Ménes
Andrea, Somogyi László Gábor, dr. Rácz Norbert, Polgárné Nagy Elvira, Tömöri

Barbara, Meszesán Nikolett, Oláh Barnabás, Szőcs József, Kovács Sándor,
Boruzsné Solymosi Ilona, Boruzs Bence, Medgyesi Imréné, Meszesán Csaba,

Ökrösné Kovács Gyöngyi, Boruzs Mirjam, Diós Rita, ifj. Rácz Norbert, Rácz Lilla,
Ménes Gréta, Ménesné Vincze Anikó, Tarr Ildikó, Molnár Imréné, Tarr Anita,

Frankó Alexandra. Valamennyiüknek köszönjük az előadásokat, és gratulálunk 
a produkcióhoz 

Laci bácsi tavaly még 
átvette a Vámospércsi

Önkormányzat kitüntetését

Színházi felhívás


