
Az Európai Unió által
tá mogatott „A városi és
közösségi szolgáltatások
körének bővítése Vá mos -
pércsen” elnevezésű pro-
jekt (Észak-Alföld Ope -
ratív Program, ÉAOP-
5.1.1/E-2008-0022) kere-
tében Vámospércs köz-
pontjában 67 darab par-
kolóhely kialakítására,
159 m2 parkoló út meg-
építésére, a Pacsirta utca
új szakaszának szilárd
burkolattal történő asz-
faltozására és a város két
helyszínén parkosított
játszótér létrehozására
került sor.

Az önkormányzat által
megvalósított beruházások-
nak köszönhetően megol-
dódtak a belvárosi parkolá-

si gondok. A Művelődési
Ház mögött kialakított par-
kolókban ezentúl kulturált
körülmények között parkol-
hatnak a városközpontban
található intézmények köze-
lében (uszoda, művelődési
központ, munkaügyi kiren-

deltség, családsegítő szolgá-
lat), és a polgármesteri hiva-
tal szolgáltatásait igénybe

vevők. A Nagy utcán meg-
épített parkolóknak kö -
szönhetően megszűnt az
általános iskola környékén
korábban gyakran tapasz-
talt balesetveszélyes forgal-
mi helyzet. Az iskola és az
intézmények megközelítése

sokat javult és biztonságos
lett.

Vámospércs város lakói-
nak majdnem negyede isko-
láskorú, vagy annál fiatalabb
gyermek, de 2010 tavaszáig
nem állt módjukban bizton-
ságos körülmények között,
színvonalas, minőségi játé-
kokkal játszani, hiszen a tele-
pülésen nem volt játszótér. Az
Európai Unió által támoga-

tott projekt keretében, la-
kossági igényeken alapuló
hiánypótló fejlesztésre, par-
kosított játszóterek megépí-
tésére került sor. Az Irinyi
utcán kialakított 560 m2-es,
és a Szőlős utcán megépített
910 m2-es játszótér sok száz
család számára biztosít kultu-
rált körülmények között sza-
badidő eltöltési lehetőséget.

A fentiekben felsorolt be-
ruházások teljes összköltsé-
ge 64 millió forint volt. A fej-
lesztések 50 millió forintos
vissza nem térintendő Euró-
pai Uniós támogatásból és az
önkormányzat által biztosí-
tott 14 millió forint összegű
saját forrásból valósultak
meg. 

A program keretében
eddig megvalósult fejleszté-
sekről korábban már beszá-
moltunk, a parkolókat pedig
április 1-jén, pénteken dél-
előtt adták át ünnepélyes
keretek között. Ennek a
programnak a keretében
került új aszfaltburkolat a
Nagy utcára is, ahol ezentúl
a leállósávot is kényelmeseb-
ben lehet használni.

Újabb beruházás 
a jobb városi infrastruktúráért
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Válság idején is fontosak 
a civil szervezetek

Szalagot vág Ménes Andrea polgármester

A megújult Nagy utca

Az ünnepség résztvevői

Néhányan, az ünnepség résztvevői közülMénes Andrea polgármester és Huszti János alpolgármester

Egy időre szünetelteti a helyi televízió-szolgáltatást az
önkormányzat, mivel ezzel is szeretne további megtakarítá-
sokat elérni a működési költségek terén, hogy a szűkös for-
rások miatt ne kelljen a városlakókat közvetlenül érintő terü-
letről elvonni további összegeket. Ez várhatóan így lesz
augusztus-szeptemberig, amikorra remélhetően pozitív
elbírálásban részesül a város úgynevezett „önhikis” pályáza-
ta, és ennek révén kiegészítő központi bevételekhez juthat
Vámospércs. Korábban ezért döntött úgy a képviselő-testü-
let, hogy a tavalyihoz képest megfelezi a civil szervezetekre
fordítható keretet, és annak az elosztását is csak az év felétől
indítja el, amikor már jobban látható, hogy hogyan alakul-
nak a kiadások és a bevételek a valóságban. Ennek apropóján
kérdeztük meg a civil szervezetekkel kapcsolatos terveiről
Ménes Andrea polgármestert. 

A polgármesterasszony arról tájékoztatta lapunkat, hogy
a televízióműködés finanszírozásának szüneteltetése kap-
csán korrekt hozzáállással és megértéssel találkozott, a
műsor szolgáltatója részéről, ami nagyon jó érzéssel töltötte
el. Fontosnak tartja, hogy mindenki lássa, hogy a civil egye-
sületek támogatásának csökkentése kényszerlépés volt a
városvezetés részéről. A szűkös erőforrások számbavételekor
azt kellett mérlegelniük, hogy a kötelező feladataik rovására,
vagy újabb hitelek felvételének felvállalása árán is támogat-
ják-e a civilek törekvéseit, olyan programokat, szolgáltatáso-
kat, melyek nem feltétlenül szükségesek, s melyek nélkül
igaz, nem olyan színes a város élete, de zökkenőmentesen
biztosítható a működtetése. Ezért olyan területek költség-
igényét vizsgálják folyamatosan felül, amely a törvény szerint
nem kötelezően tartozik az önkormányzat feladatainak
körébe. Ilyen a televíziós műsorszolgáltatás is. Ugyanakkor
azt is hangsúlyozta, hogy hosszú távon nem marad helyi tele-
vízió nélkül a város, hisz nagyon fontos szerepet töltött be a
lakosság informálása területén. Néhány évvel ezelőtt, épp a
polgármesterasszony gyakorolt nyomást – akkor sikertele-
nül – az akkori városvezetőkre, hogy közvetítsék a testület
üléseit, ezzel lehetőséget adva az érdeklődő állampolgárok-
nak arra, hogy figyelemmel kísérjék a közös ügyeink intézé-
seit. Azóta több száz család élt a lehetőséggel, s napi szinten
részese lehetett a történéseknek. Pusztán a gazdasági válság
okozta forráshiányt kell áthidalni, és egy országos önkor-
mányzati adósságrendezés, vagy egy újabb bevétel ismét
megnyitja majd a lehetőséget az elektronikus tájékoztatás
előtt, csakúgy, mint a civil szervezetek támogatása előtt. 

A pénzszűke azonban arra is rávilágított – mondta Ménes
Andrea –, hogy a korábbi, bőkezűbb támogatásért cserébe, a
jelenlegi helyzetben elvárható a megértés, és a türelem, az
egyesületek részéről. Ilyenkor az is kiderül, hogy melyek az
igazán fontos, az emberek által is igényelt kezdeményezések,
mert amit a városlakók saját maguk számára fontosnak tar-
tanak, azért tenni is készek. A polgármester reméli, hogy a
helyiek összefogásának köszönhetően életben maradnak
értékeink, a nehezebb hónapokat is át tudja vészelni egy
sportegyesület, vagy egy kulturális szervezet. Az önkor-
mányzat a természetben nyújtott támogatásokat továbbra is
biztosítja: így ingyen használhatják a futballisták a város
sporttelepét, műfüves pályáját, tornatermét és egyéb létesít-
ményeit, az asztaliteniszesek a dombi iskola tornatermét, az
egyéb szervezetek az idősek a közművelődéssel foglalkozók
a művelődési házat korlátlanul, s térítésmentesen használ-
hatják, ami nem elhanyagolható támogatás. Ezeknek a léte-
sítményeknek jelentős fenntartási költségei vannak, melyet
a város átvállal. Az elmúlt nyolc év szocialista kormányzása
az ország egészének mérhetetlen eladósodásához vezetett.
Hangsúlyozta, hogy óriási a válság, s a bajból csak lemon-
dással, az áldozatok közös felvállalásával, megértéssel, s
összefogással lábalhatunk ki. Marakodás helyett, ötletekre,
segítő szándékú megjegyzésekre van a legnagyobb szükség,
mindannyiunk, az itt élők érdekében. Most nem a követelé-
sek ideje van itt, hanem a szolgálaté. Ennek érdekében igyek-
szik tenni is a jövőben. Ennek egyik módja, hogy a civileknek
szorosabban kell együttműködniük egymással és az önkor-
mányzattal is. Ezért a polgármesternő szeretne létrehozni
egy olyan kerekasztal-megbeszélést is, ahol például a polgár-
őrség, a rendőrség és az önkormányzat szakemberei és veze-
tői is egyeztetni tudnának, hogy ki, hol tud a másiknak segí-
teni annak érdekében, hogy a feladatát valamennyi városla-
kó megelégedésére tudja végezni. „A sokévi bőkezű segít-
ségnyújtás után, bízunk benne, hogy nem romlik meg a civi-
lekkel folytatott eddigi jó együttműködés, s az ügy iránti
elkötelezettségük, találékonyságuk, átsegítik őket a nehe-
zebb hónapokon is”– mondta. Ezzel együtt Ménes Andrea
arra is kitért, hogy alapvetően megértést és jó szándékot
tapasztalt az érintettek részéről, és ez mindenképpen bíztató,
és reménykeltő, a jövőbeni közös feladatmegoldás szem-
pontjából.

Megemlékezés az 1848-49-es 
magyar forradalomról és szabadságharcról
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Acsádi út 18. sz. alatt ház eladó. Érdeklődni a 30/640-25-
46 telefonszámon lehet.

Energiafűz-vessző vizes területre eladó. Érdeklődni
lehet: Gyarmati Sándor Rákóczi u. 32. vagy 06-30-6350 933-
as telefonszámon.

Mély fájdalommal búcsúzunk 

BŐDE JÁNOS 
alapító tagunktól 20 év után.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Vámospércs Városi Polgárőr Egyesület
Vezetősége és tagjai

Felhívás
Férfi néptáncos részére keresünk 46-os méretű csiz-

mát. Kérjük, hogy aki tud segítsen.

*
2011. július 2-án, szombaton ,,Elszármazottak

Találkozójára” hazavárjuk azokat, akik az évek során
elkerültek városunkból.

Kérjük lakosaink segítségét, hogy adják meg elkerült
rokonaik, barátaik, ismerőseik elérhetőségét, címét,
e-mail címét, telefon számát.

Új irodavezető az önkormányzatnál
Fiatal kora ellenére már

számos helyen töltött be
felelősségteljes, vezető be-
osztást a krisztusi korban
lévő Bökönyi Zsolt, aki már-
cius 2-a óta a Vámospércsi
Önkormányzat Adó és Költ-
ségvetési Irodájának vezető-
je. Májusban lesz 33 éves, de
az eddigi pályafutása során
belekóstolt már az államház-
tartási terület feladataiba
csakúgy, mint a vállalkozói
szféra könyv és számviteli
teendőibe, de úgy döntött,
hogy leginkább az államház-
tartás gazdálkodásának bo-
nyolítása áll hozzá a legköze-
lebb, ezért örült a vámospér-
csi lehetőségnek. Most az új
szakembert mutatjuk be
olvasóinknak.

2006-tól négy éven át a
Debreceni Önkormányzat
számviteli csoportvezetője-
ként dolgozott, majd 2010-
től ez év elejéig, az önkor-
mányzat egészségügyi hol-
dingjának volt a pénzügyi
osztályvezetője. Ezután hatá-
rozta el, hogy visszatér az
államháztartási szakmai te-
rületre. 

Arra vonatkozóan, hogy
mi is az ő igazi feladata, el-
mondta, hogy az önkormány-
zatoknál az adó és költségve-
tési iroda döntő szerepet ját-
szik a költségvetés összeállí-
tásában és nem csak az ön-
kormányzati hivatal, hanem
a hozzá tartozó összes intéz-

mény vonatkozásában egy-
aránt. A város és intézményei
gazdálkodására tehát teljes
rálátása van, és az iroda hajt-
ja végre az év során az eset-
leges költségvetési módosí-
tásokat is. Az irodavezető
felelőssége az is, hogy az
elfogadott költségvetési ren-
delet teljesüléséről és végre-
hajtásáról évközi beszámo-
lókat készítsen mind a kép-
viselő testület felé, mind
pedig a Magyar Államkincs-
tár számára. Bökönyi Zsolt
elmondta, hogy az év elején
van a legfeszítettebb munka-
tempó, mivel el kell készíte-
niük az előző évi beszámo-
lót, és ezzel párhuzamosan
bonyolítani kell az új évi
költségvetési előirányzat el-
készítését. Ez az időszak álta-
lában április 30-ig tart. Nagy
odafigyelést igényel az is,
hogy Vámospércs egy mik-

rotérségi társulás központja-
ként úgynevezett gesztori
feladatokat is ellát, amibe az
is beletartozik, hogy a társu-
lás könyvelését és adminiszt-
rációját is elvégzik.

Mint olyan szakember-
nek, akinek a kezében vala-
mennyi városi gazdálkodási
adat összefut, azt is feladatá-
nak érzi, hogy a jelenlegi gaz-
dasági helyzetben segítsen
olyan területeket találni,
ahol ésszerűbb szervezéssel
forrásokat lehet megtakarí-
tani. Most is folyamatban van
a gazdálkodás áttekintése és
várhatóan tud majd olyan
ötleteket, elképzeléseket,
javaslatokat a városi ve-zetés
figyelmébe ajánlani, amely
segíthet hatékonyabban fel-
használni a forrásokat.
Fontosnak tartja azt is, hogy
eredményesen vegyen részt a
különféle pályázati források
megszerzésében. Ebben ter-
mészetesen a pá-lyázatok
összeállítása révén tud segí-
teni. Már készül az úgyneve-
zett „önhiki”, azaz az önhibá-
jukon kívül hátrányos hely-
zetbe került önkormányza-
tok működési forrás kiegészí-
tését célzó pályázati lehető-
ség, de új pályázatok elnyeré-
sét is célul szeretné kitűzni.
Jelentős feladat a már most is
futó, korábban elnyert támo-
gatások projekt-jeinek meg-
valósítása. Ennek is vannak
adminisztratív és a gazdálko-

dást érintő követelményei,
amelyeknek az iroda munká-
ja révén igyekszik megfelelni
az önkormányzat.

Az új irodavezető szerint
az általa most átvett munka-
területen sokmindent kell
pontosítani, rendszerezni,
hogy minden előírásnak
megfeleljenek, de példaérté-
kűnek tartja más önkor-
mányzatokhoz viszonyítva,
hogy az imént felsorolt sok-
sok feladatot összesen csu-
pán kilenc ember végzi, akik
közül kettő a helyi adó és a
hatósági feladatokat látja el.
Úgy látja, hogy azért lehet
ezt ilyen kis létszámmal meg-
tenni, mert kollégái nagyon
felkészültek szakmailag, nagy
munkabírásúak és szívesen
végzik a munkájukat. Ennek
azért is örül, mert tapaszta-
latból tudja, hogy egy ilyen
szerteágazó, mégis, valahol
egymásra épülő, összetett
feladatot csak csapatmunká-
ban lehet jól végezni. Irány-
mutatásra, jó szervezésre
van tehát szükség, ami már
az ő feladata lesz, aminek
örömmel lát neki. 

Bökönyi Zsolttól azt is
megtudhattuk, hogy nem-
rég nősült, akár friss házas-
nak is mondható, és felesé-
gével Debrecenben élnek.
Vámospércset azonban már
korábban is jól ismerte, és
szívesen jött ide, hogy hasz-
nára legyen városunknak.

Március 8. Nyíradony Arad-
ványpusztán egy betegszállí-
tó gépjármű a sárban el -
akadt, az adonyi egység csör-
lőfelszerelés segítségével a
járművet kivontatta.

Március 9. Nyíracsádon,
gallyégetésből tűz keletke-
zett. Az egység kiérkezése-
kor 10 m2-en égett száraz
avar, gaz. A leégett terület
100 m2 volt. Az eset során
személyi sérülés nem tör-
tént, kár nem keletkezett.

Március 10. Nyíradony Lu -
gosi úti szőlőskertben 5 hek-
tár területen száraz avar, gaz
égett. Az egységek kiérkezé-
sekor 1000 m2-en foltokban
égett az avar. Személyi sérü-
lés nem történt, kárérték
nem keletkezett.

Március 12. Nyíradony -
ban egy 6x5 m-es alapterüle-
tű melléképület égett. Az
egység két db ,,D" sugárral
avatkozott be. A tárolt anya-
gok (fa, bálás szalma, asztal,
szék) megsemmisült. Sze -
mélyi sérülés nem történt,
keletkezési ok ismeretlen,
kárérték kb. 300 000 Ft.

Nyírábrányban a Fülöpi
úton égett kb. 500 m2-en
égett száraz avar, gaz, fenyő-
erdőt veszélyeztetett. Az
egység egy db ,,D" sugárral
és kéziszerszámokkal avatko-
zott be. Az eset során szemé-

lyi sérülés nem történt, kár
nem keletkezett.

Nyíracsádon, egy kb. 8x4
m területű nyitott fáskamra,
és terménytároló égett. A
benne lévő tűzifa egy része,
valamint kukorica, és kirán-
duló sátor elégett. Keletke-
zési ok ismeretlen, személyi
sérülés nem történt. Az egy-
ség egy db "D" sugárral és
kéziszerszámokkal avatko-
zott be. 

Március 13. Nyíradony-
ban kb. 300 nm nagyságú
területen avar, gaz, szemét,
és nád égett, az egység két db
,,D" sugárral avatkozott be.
Az eset során személyi sérü-
lés nem történt, anyagi kár
nem keletkezett, a keletkezé-
si ok ismeretlen.

Március 16. Vámospér-
csen egy kb. 12 m magas és
kb. 40 cm átmérőjű nyárfa, a
magas talajvízszint miatt
veszélyesen megdőlt, lakó-
házat veszélyeztetett. Az egy-
ség beavatkozott kihúzós lét-
rával, kézi és motoros láncfű-
résszel avatkozott be. Az eset
során személyi sérülés nem
történt, kár nem keletkezett.

Március 22. Fülöpön, egy
kerti wc-be egy nagytestű
kutya esett. Az egység men-
tőkötéllel az állatot kiemel-
te, a tulajdonosának átadta.
Az eset során személyi sérü-

lés nem történt, kár nem
keletkezett.

Március 23. Nyírlugoson
az egység kiérkezésére egy
benzin üzemű Lada Samara
típ. szgk. égett teljes terje-
delmében. Az egység 2 db
,,D" sugárral avatkozott be.
Az eset során személyi sérü-
lés nem történt. A tűz kelet-
kezési oka ismeretlen.

A 471-es számú főút 24-es
km szelvénynél Nyíradony
és Aradványpuszta között a
vasúti töltés mellett száraz
gaz égett kb. 400 nm-en. Az
egység beavatkozott egy
darab „D” sugárral és kézi-
szerszámokkal. 

Nyírlugoson kb. 2500 nm-
en, a lakott területtől kb. 500
m-re száraz gaz égett. A terü-
let csak gyalogosan volt
megközelíthető, és kéziszer-
számokkal avatkozott be.
Személyi sérülés nem történt
kárérték nem keletkezett.

Március 25. Vámospér-
csen kb. 800 m2-en foltok-
ban égett száraz gaz. Az egy-
ség egy db ,,D" sugárral, és
kéziszerszámokkal avatko-
zott be. Az eset során szemé-
lyi sérülés nem történt, kár
nem keletkezett. 

Kovács Sándor, 
egységparancsnok

MÁRCIUSBAN SZÜLETTEK

BÍRÓ BEATRIX STEFÁNIA
(Bíró István, Asztalos Brigitta)

HEVESI MIRELLA
(Hevesi Sándor, Harangi Mariann)

BALOGH GINA DIÁNA
(Diczkó Szilveszter, Balogh Melinda)

MEGEMLÉKEZÉS
Szerető férjem 

id. MEDVE JÓZSEF 
halálának 4. évfordulóján

Mielőtt meghaltál szemembe néztél,
Erőtlen kezeddel, még megérintettél.
Arcodra mosolyt erőltettél,
S halkan súgtad ne félj!
Fénytelen szemeidet behunytad.
Kezed, kezeimből kicsúszott 
Így búcsúztál: Szeretlek

Emlékeznek:
Felesége, fiai, menyei, unokái és a rokonság

AA NN YY AA KK ÖÖ NN YY VV II HH ÍÍ RR EE KK

AA PP RR ÓÓ HH II RR DD EE TT ÉÉ SS EE KK

AA   TT ŰŰ ZZ OO LL TT ÓÓ KK HH ÍÍ RR EE II

Bökönyi Zsolt

Polgárőr 
rendezvény

kitüntetésekkel

Február 26-án a Városi
Polgárőr Egyesület megtar-
totta éves bálját. Korcsmáros
Jánosné egyesületi elnök
megtartotta beszámolóját a
2010-es év eredményeiről és
eseményeiről. A csoporton-
ként legtöbb szolgálati órát
teljesítő polgárőrök (össze-
sen kilenc fő) elismerő okle-
velet vehettek át.

Oklevelet kapott még 20
éves munkája elismerése-
ként a sajnálatos módon
néhány nappal később el -
hunyt Bőde János, akitől fájó
szívvel búcsúzik az egész
egyesület. Kitüntették még
Medve Lajost is, aki tisztelet-
beli tagként tanácsaival segí-
ti ezentúl az egyesület továb-
bi munkáját.

A képviselő-testület március 1-jén ülést tartott, első
napirendi pontban a képviselők elfogadták az önkor-
mányzat szociális intézményeiben alkalmazandó étke-
zési, és ellátási térítési díjak megállapításáról szóló
5/2011. (II.15.) ÖR módosítását. Második napirendi
pontban a jegyző előterjesztése alapján a testület elfo-
gadta a 2011. évi köztisztviselői teljesítménykövetel-
mények alapját képező célokról szóló határozatot.
Több napirend pont nem volt, Ménes Andrea polgár-
mester az ülést bezárta.

A képviselő-testület 2011. március 16-án ismét ülést
tartott. Első napirendi pontban az állattartás helyi sza-
bályairól szóló rendelet tárgyában készült előterjesz-
tés megtárgyalására került sor, és a képviselők úgy
határoztak, hogy a rendelet-tervezetet egy későbbi tes-
tületi ülésen újra tárgyalják. Második napirendi pont-
ban elfogadták a képviselők a Vámospércs Városi
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendeletet,
ezzel a régi vagyonrendelet hatályát vesztette, egyúttal
meghatározták az önkormányzati intézményeiben
lévő helyiségek, közösségi terek és az önkormányza-
ton kívüli intézmények és egyéb szervezetek részére
történő bérbeadásának díjtáblázatát is. Harmadik
napirendi pontban döntés született arról, hogy az
önkormányzattal szerződésben levő Matadella-Plusz
Kft.-vel a szerződés közös megegyezéssel – a cég kez-
deményezésére – megszűntetésre kerül, és egyúttal az
ATEV Zrt.-vel köt szerződést az önkormányzat az állati
hulladékok lakosságtól történő közvetlen elszállítása
tárgyában. Negyedik napirendi pontban a testület
jóváhagyta az általános iskolába az első osztályosok
beiratkozásának és az óvodába az óvodáskorúak
beiratkozásának időpontjait. Ötödik napirendi pont-
ban a TÁMOP- 6. 1. 2./ A – 09/1 kódszámú pályázatok
megvalósítása során benyújtandó monitoring rend-
szer, valamint egészségfejlesztési terv tárgyában hoz-
tak határozatokat a képviselők. Hatodik napirendi
pontban a testület úgy határozott, hogy egyetért a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mun -
kaügyi Központja Vámospércsi Kirendeltséghez be -
nyújtott pályázatokkal. Ezek alapján a hosszú távú köz-
foglalkoztatással 2011. március 16-tól 2012. január 31-
ig 28 főt 80%-os a támogatás mértéke mellett az önkor-
mányzat 20%-ot biztosít, a rövid távú közfoglalkozta-
tással 2011. március 21-től 2011. május 31-ig 93 főt 4
órás foglalkoztatásban, 95%-os támogatás mellett az
önkormányzat 5%-ot biztosít. Hetedik napirendi
pontban a képviselők úgy határoztak, hogy az önkor-
mányzat pályázatot nyújt be a 4/2004. (II.20.) NKÖM
rendelet alapján a helyi önkormányzatok érdekeltség-
növelő pályázat keretében a közművelődési intézmé-
nyek, közösségi színterek technikai, műszaki eszköz-
állományának, berendezési tárgyainak gyarapítására,
a pályázat keretében 50 darab széket, 1 darab DVD
lejátszót, és 1 darab fényképezőgépet kíván beszerez-
ni pályázati támogatás esetén. Nyolcadik napirendi
pontban elfogadásra került a Mátyás Király Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja.
Kilencedik napirendi pontban a képviselők úgy hatá-
roztak, hogy a Malom u. 9. szám alatt megvásárolt
ingatlan alatt található sütőipari berendezéseket brut-
tó 500 000 Ft-ért az önkormányzat megvásárolja. 

Itt mondjuk el, hogy a múlt havi újságban a képvi-
selői felajánlásokról szóló szövegrész alapján úgy tűn-
hetett, mintha az érintett képviselők a teljes tisztelet-
díjukat ajánlották volna fel, miközben valójában az
adott havi díjuknak egy részét szánták közcélokra. 

Ménes Andrea
polgármester



● Március 11-én az iskola hagyományaihoz híven
színvonalas műsorral emlékezett meg az 1848-as for-
radalomról. A műsort a hagyományoknak megfelelően
az 5. évfolyam tanulói adták elő. Március 15-én a városi
ünnepség résztvevői is megtekinthették a színvonalas
előadást, melyet Ádám Magdolna, Tankáné Antal Irén,
Tóth Éva osztályfőnökök tanítottak be. A látvány-és
díszlettervezés Elekné Laczkó Judit munkája.

●Március 18-án zajlott a humán tanulmányi verseny
a 7-8. évfolyam tanulói számára. A 4 fős csapatoknak
magyarból, történelemből, angolból, ének-zenéből és
vizuális kultúrából kellett összemérniük tudásukat. A
következő eredmény született.

I. helyezett: 7.b osztály Főnix csapata,
II. helyezett: 7.c osztály Fülemile csapata,

III. helyezett: 8.c osztály Radnóti csapata.
● A Matekguru Kárpát-medencei Matematika Csa -

pat verseny 5. osztályos döntőjébe maximális pont-
számmal, azaz 300 ponttal jutott a Zseni Csibék csapa-
ta. A csapat tagjai: Gellén Gréta, Nagy Nóra, Nagy Anna,
Plávits Zoltán, Boruzs Bence és Borsó Zsolt. Felkészítő
tanáruk: Kelemenné Hajdó Mária.

● A Logo informatikai verseny országos döntőjébe
10. legjobb eredménnyel továbbjutott Mézes Ádám 7.b
osztályos tanuló. Felkészítő tanára: Tankáné Antal Irén.

●Március 25-én tartotta az IKCS soros programját az
iskola 5-8. évfolyamában. A tanulók az egészséges élet-
mód témakörben a fogyasztók 12 pontja alapján mérte
össze tudását. Az alábbi eredmények születtek:

I. helyezett: 5.b osztály     I. helyezett: 7.c osztály
II. helyezett: 6.b osztály    II. helyezett: 8.c osztály

III. helyezett: 5.a osztály    III. helyezett: 8.a osztály
● Március 4-én került megrendezésre az alsó tagoza-

tosok versmondó versenye. A megmérettetésre 35
tanuló jelentkezett. A jelentkezéskor egy kikötés volt: a
versek nem lehetnek benne a tankönyvben. 

2. évfolyam
I. Kozma Panna (2.b)

II. Nagy Zsolt (2.b) és Erdélyi Dániel (2.b)
III. Kozáp Lionel (2.b) és Putnoki Vanessza (2.d)
3. évfolyam 4. évfolyam

I. Gyetkó Petra (3.a) I. Nagy István (4.a)
II. Boruzs Mirjam (3.b) II. Zilahi Viktória (4.a)

III. Lukács Kornél (3.a) III. Medgyesi Dorottya (4.c)

A képen a verseny helyezettjei láthatók. Gra tu -
lálunk!

● Az IKCS szervezésében farsangi mulatságon
vehettek részt a gyerekek. A játékos délutánt jelmez-
verseny zárta.

● Ismét színvonalas bábelőadással szórakoztatott
minket az Ákom-Bákom Bábcsoport. „A világgá ment
csacsi és bari története” nagyon kedves volt, szép
bábokkal és díszlettel.

Papp Lászlóné, igazgató-helyettes
Szelektív hulladékgyűjtés

Hamarosan új látvány fo-
gadja majd a hozzátartozó-
kat több hajdú-bihari teme-
tőben. A megyei temetkezési
vállalat ugyanis az általa üze-
meltetett sírkertekben folya-
matosan áttér majd a szelek-
tív hulladékgyűjtésre. A cég
ebben számít természetesen
a temetőbe látogatók segíté-
ségére is, akik nélkül ez a cél
nehezen lenne kivitelezhe-
tő. A szelektív hulladékgyűj-
tés ugyanis itt azt fogja jelen-
teni, hogy a lebomló, a ter-
mészetbe visszaforgatható
anyagoknak a temetőkben
egy elkülönített részt jelöl-
nek ki. Ide gyűjtik majd az
elhervadt virágokat vagy
például a levágott gallyakat.
A szelektív hulladékgyűjtés-
nek nem csak környezetvé-
delmi szempontjai vannak.
Ezáltal a természetbe vissza-
jutatható anyagokat kom-
posztálják és újrahasznosít-
ják. A szelektív hulladék-
gyűjtés bevezetésével, sok-
kal kevesebb szemét keletke-
zik, ami elszállításra vár.
(Ilyen például a műanyagko-
szorú vagy a mécsesek, amit
nem lehet újrahasznosítani).
A Hajdú-Bihar megyei Te -
metkezési Vállalatnak éven-
te 16 millió forintjába kerül a
sírkertekből a szemét elszál-
lítása. Ez az összeg az inflá-

ció és a különböző járulékos
költségek miatt folyamato-
san emelkedik. A vállalat ezt
a költséget nem szeretné
áthárítani a lakosságra, ha -
nem arra törekszik, hogy
valahogy csökkentse az egy-
re dráguló szemétszállítási
díjakat. Erre egyik lehetőség
a szelektív hulladékgyűjtés
bevezetése a sírkertekben,
ami nem csak természetvé-
delmi szempontokat, de gaz-
dasági célokat is szolgál. A
számítások szerint, ha a la -
kosság is együttműködik a
temetkezési vállalattal, ak -
kor éves szinten fele annyi
hulladék keletkezik majd a
temetőkben és ezáltal elke-
rülhető lenne a további áre-
melkedés a különböző szol-
gáltatások terén. 

Gazdálkodási ismeretek 
tormatermesztő gazdák részére

A Méliusz Juhász Péter
Megyei Könyvtár és Műve-
lődési Központ, valamint
Hajdú-Bihar megye négy
városa részvételével jött létre
az a megyei konzorcium,
amely az Új Magyarország
Fejlesztési Terv (ÚMFT) Tár-
sadalmi Megújulás Opera-
tív Programjának TÁMOP–
3.2.3/08/1 ,,Építő közössé-
gek” közművelődési intéz-
mények az élethosszig tartó
tanulásért” tárgyú pályázati
felhívására „Közös jövőnk:
Hajdú-Bihar„ címmel TÁ-
MOP-3-2-3-08/1-2009-0032
azonosító számon regiszt-
rált pályázatot nyújtott be. A
pályázatot a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség Humán
Erőforrás Programok Irá-
nyító Hatósága nevében eljá-
ró közreműködő szervezet
a 2009. július 9-én kelt,
K-2009-TÁMOP-3.2.3.-08/1.-
0015364 iktatószámú támo-
gató levél szerint támogatás-
ban részesített. A konzor-
cium tagja a Vámospércs Vá-
rosi Önkormányzat is. A pá-
lyázat keretében lehetőség
nyílt a Vámospércsi Műve-
lődési Háznak több saját fej-
lesztésű képzés elindítására,
mint a protokoll a minden-
napokban, tormatermesztő-
gazdálkodó, valamint átvett
programok indítására állás-
keresési ismeretek, álláske-
resési technikák és a rendez-
vénymenedzsment. 

A tormatermesztő-gazdál-
kodó képzés céljainak meg-
felelően lettek kialakítva a
képzés főbb moduljai:

1. Gazdálkodási ismere-
tek.

2. A tormatermesztés
elmélete és gyakorlata.

3. Alternatív jövedelem-
szerzés –falusi vendégfoga-
dás.

4. Digitális írástudás.
2011. február 1–22 között

megtartásra került a gazdál-
kodási ismeretek modul,
amely során a hallgatók elő-
zetes tudásszint felmérését
követően kialakítottam a
végleges tananyagot. Az elő-

adásokon a hallgatók elsajá-
títhatták a tormatermesztés-
hez szükséges alapvető gaz-
dasági ismereteket, megis-
merhették a vállalkozás ala-
pításával, működtetésével,
ill. a megszüntetésével össze-
függő alapvető jogi és gazda-
sági ismereteket. Mezőgaz-
dasági ágazatról lévén szó,
bemutatásra kerültek az alap-
vető üzemtani alapfogalmak
és azoknak a gyakorlatban
történő alkalmazásai is.

A tormatermesztő gazdák
döntő hányada őstermelő-
ként termeszti a tormát, így
külön hangsúlyt fektettem a
családi vállalkozások alapítá-
sárának és működtetésének
a gyakorlatára. A gazdák
többsége csupán néhány
hektáron termel, így részük-
re nagy segítséget nyújthat
az alapvető gazdálkodással
kapcsolatos feladatok isme-
rete. Mivel a torma ágazat
kézi munkaerőigénye igen
magas, ebből kifolyólag kü-
lön hangsúlyt fektettem a
munkáltatói feladatokkal kap-
csolatos teendők bemutatá-
sára. Áttekintettük a hallga-
tókkal az üzleti terv készíté-
sének főbb lépéseit, ami
tovább erősítette a rend-
szerszemlélet kialakítását. 

Európai Uniós csatlakozá-
sunk óta valamennyi mező-

gazdasági termelő jogosult
különféle hazai és EU-s tá-
mogatások igénybevételére,
ezért részletesen bemutat-
tam az EU 2007-2013 költ-
ségvetési időszakban igé-
nyelhető támogatás típuso-
kat, kiemelve a tormater-
mesztők által igényelhető
támogatásféleségeket.

A tananyag elsajátításával
alapvető célként fogalmazó-
dott meg a hallgatókkal szem-
ben, hogy legyenek képesek
átlátni a családi gazdálkodás,
mikro- és kisvállalkozás gaz-
dálkodásának rendszerét. A
résztvevők szemléletének
formáláshoz az előadásokon
kívül gyakorlati feladatok is
megoldásra kerültek. A fel-
adatok során szem előtt tar-
tottam a képzés gyakorlat-
ban való hasznosíthatósá-
gát, így a feladatokat, logiká-
jukat tekintve a tormater-
mesztés technológiájára épí-
tettem fel. Első lépésben fel-
építettük a csoporttal a tor-
ma ágazat technológiai fo-
lyamatábráját. A folyamatáb-
ra tartalmazta valamennyi a
tormatermesztés során fel-
merülő gépi munkákat, az
elvégzendő kézi munkaerő
ráfordítását, a felhasznált
anyagokat, valamint egyéb a
termelés során felmerült kia-
dásokat. A technológia fel-

építését követően számító-
gépes felhasználói program-
ban felépítettük egységnyi
területen előállított torma
technológiáját havi bontás-
ban. A felépített modell
lehetőséget nyújt a tanfolya-
mon résztvevő hallgatóknak
a tormatermesztés előzetes
pénzigényének becslésére. A
pénzigény becslését követő-
en feladatokon keresztül be-
mutattam, hogy milyen be-
fektetési- és hitelfelvételi
lehetőségek közül választ-
hatnak a termelők, illetve
milyen előzetes számítások-
kal választhatják ki a befek-
tetési- és hitelfelvételi lehető-
ségek közül a számukra leg-
megfelelőbbet. Egyik leg-
fontosabb része a tanfolyam-
nak az adózás témakörének
áttekintése volt, különös
tekintettel a mezőgazdasági
termelők adózásának aktuá-
lis kérdései. Az aktualitások
gyakorlati hasznosíthatósá-
ga érdekében az előzetes
technológiára épített pénz-
forgalom alapján meghatá-
rozott részletes bevétel-kia-
dások alapján összeállítot-
tuk az őstermelőknél leg-
gyakrabban alkalmazott adó-
zási formákat.

Külön választottuk a kom-
penzációs feláras, valamint
az áfakörös értékesítést is,
azon belül szétválasztottuk a
főállású és mellékfoglalkozá-
sú őstermelőt is. Ahogyan
már a korábbiakban is emlí-
tettem a tormatermesztők
javarészt néhány hektáron
gazdálkodnak, ami azt jelen-
ti, hogy többségük beleesik
a kistermelő kategóriájába.
Ezek alapján csak nyolc mil-
lió forint alatti bevételekkel
számoltunk, illetve különí-
tettük el a főbb adózási ese-
teket. A kiadásoknál minden
ráfordítást vásárolt áron vet-
tük figyelembe, vagyis aki
rendelkezik saját géppark-
kal annak alacsonyabb a
segédüzemi költsége. 

Cehla Béla

Tovább folytatódik 
a „Közös jövőnk: Hajdú-Bihar”

projekt
A humánerőforrás fej-

lesztése hozzájárul a gaz-
daság versenyképesség
növekedéséhez, a fog-
lalkoztathatóság javításá-
hoz, ezért kiemelt jelentő-
ségű, hogy mind széle-
sebb körben legyenek el-
érhetőek, hozzáférhetőek
a közművelődési intézmé-
nyek által nyújtott, a fel-
nőttek tanulását segítő
szolgáltatások, különös
tekintettel a hátrányos
helyzetű társadalmi cso-
portokra, kistérségekre,
és településekre. Ezeket a
gondolatokat szem előtt
tartva nyújtotta be pályá-
zatát a Méliusz Juhász
Péter Megyei Könyvtár és
Művelődési Központ. A
„Közös jövőnk: Hajdú-
Bihar” című, TÁMOP-
3.2.3-08/1-2009-0032 azo-
nosító számú projekttel
98 959 909 Ft támogatást
nyert el, a Veres Péter Ál-
talános Művelődési Köz-
pont és Alapfokú Művé-
szet-oktatási Intézmény
Balmazújváros, Derecske
Város Önkormányzata,
Közösségi Ház és Városi
Könyvtár Komádi, Vámos-
pércs Város Önkormány-

zatával közösen létreho-
zott konzorcium vezetője-
ként. 

Vámospércsen február
1-jén kezdődött a Torma-
termesztő-gazdálkodó
tanfolyam, mely jelenleg
is folyamatban van. A tan-
folyam zárása 2011. április
15-re van tervezve. 

Közben lezajlott az
in-tézmény akkreditációs
eljárás. A FAT által dele-
gált szakértők 2011. feb-
ruár 2-án tartottak helyszí-
ni szemlét az intézmény-
ben, melynek során átte-
kintették az eredeti intéz-
ményi iratokat  valamint a
felnőttképzéssel kapcso-
latos dokumentációkat,
továbbá szemrevételezték
az oktatótermet. Az intéz-
mény a jogszabályban elő-
írt követelményeknek meg-
felelt, megkapta az Intéz-
ményakk-reditációs tanú-
sítványt, melynek lajst-
romszáma: AL-2395, érvé-
nyességi ideje: 2011. már-
cius 4–2015. március 4. 

A projekt az Európai
Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával va-
lósul meg. 

Óvodai pótbeíratás

Aki a 2011/12 -es nevelési évre még nem íratta be
gyermekét, 2011. 04. 12.–13–án 8.00–16.00–ig megte-
heti az óvoda nevelői irodájában.

Kérjük, hozza magával gyermeke születési anya-
könyvi kivonatát.

A 2011. szeptember és december 31. között 2. élet-
évüket betöltött gyerekek bölcsődei pótbeíratására is
ekkor lesz lehetőség.

Kisze-báb égetés az óvodában

2011. március 21-én az óvodában megtartottuk a tél-
temetést. Elégettük az előre felöltöztetett tél bábot,
ezzel elzavartuk a hideget, sötétet és várjuk a jó időt, a
kikeletet. A gyerekek hangos dobolással, csörömpölés-
sel, visítással segítettek elűzni a telet.

Németh Jánosné, óvodavezető

Cehla Béla gazdálkodási ismereteket oktat 
gyakorlati példákon keresztül
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És a máglyán elégett a telet jelképező bábu



Újabb vámospércsi 
a magyar asztalitenisz ranglistán
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Varga Enikőnek köszön-
hetjük ezt a nagyszerű elis-
merést, amellyel dicsőséget
szerzett városunknak és sport
egyesületének is. Minden
sportoló álma, hogy az or -
szágosan jegyzett ranglistá-
ra felkerüljön, hiszen töb-
bek között közülük választ-
ják ki a magyar válogatott
keret tagjait is. A helyezést
jelentő verseny március18-
19-én volt Budapesten, és a
nagyszerű teljesítmény el -
érésében múlhatatlan érde-
mei vannak az egyesületi
elnök Ács Péternek is, akit
további részletekről is fag-
gattunk.

Szerinte Enikő kivétele-
sen jó képességekkel rendel-
kezik ehhez a sporthoz, amit
az is bizonyít, hogy a mosta-
ni eredményt mindössze há -
rom évi versenyszerű spor-
tolás előzte meg, amit még a
„profi” budapesti edzők is
meglepően rövid időnek
tartanak. Hogy a ranglistán
Enikő pontosan hányadik
lesz, azt még a cikk megírá-
sakor nem lehetett tudni, de
körülbelül az ország 20-25
legjobbja közé várják a fiatal
versenyzőt. A listahelyezés
azért a legnagyobb megtisz-
teltetés egy-egy sportoló szá-
mára – mondta Ács Péter-,
mert itt csak az eredmények
számítanak. Nem fontos,
hogy ki kicsoda, csak az elért
versenypontok alapján rang-
sorolják a versenyzőket. A

megszerzett pontokat mos-
tantól hat további versenyig
viszi magával Enikő, és
ezután ismét újabb pontérté-
ket állapítanak meg, az
újabb eredmények alapján.
A cél az, hogy a következő
rangsoroláskor Varga Enikő
bekerüljön a top 20-ba. Erre
reális esély van a szakember
szerint, mivel a cél az volt
korábban, hogy Enikő az
idei versenyzésével jusson
fel a ranglistára, és ezt gya-
korlatilag már az első verse-
nyén teljesítette, noha még
előtte áll ez az év. Enikőnél is
igazolódik az, hogy a ver-
senysport nem mindig megy
a tanulás rovására, hiszen a
fiatal tehetség jelenleg har-
madikos a debreceni keres-
kedelmi és vendéglátó ipari
szakközépiskolában, és bi -
zony jeles tanuló. 

Enikő tehetségére már
más is felfigyelt, és óriási sze-
rencse, hogy ez anyagi támo-
gatással is jár. Kovács Anett,
berettyóújfalui vállalkozó
ugyanis szponzorálja Eni -
kőt, ami azt jelenti, hogy
erre az évre minden, a ver-
senyzéssel összefüggő költ-
ségét fedezi. Ez pedig nem
kevés, ha belegondolunk,
hogy felszerelésre van szük-
ség, komoly nevezési díjak
vannak, és a versenyek hely-
színére el is kell utazni, ami
költséggel jár, csakúgy, mint
a szállás és étkezés. Nagy
öröm tehát, hogy vannak
még ilyen nagylelkű mecé-
nások. Minden esély meg
van tehát arra, hogy Varga
Enikő szép sport karriert
fusson be, amivel tovább
népszerűsítheti Vámos pér -
cset is. Ács Péter azt is el -

mondta, hogy a versenybi-
zottság arról faggatta őket,
merre is található városunk,
hiszen korábban nem hallot-
tak még rólunk, és azt, hogy
mostmár tudják, hol is van a
térképen Vámospércs, azt
Enikőnek köszönhetjük.

Ács Péter azt is elmondta,
hogy más, szép eredményei
is vannak az asztalitenisz
egyesületnek. Március 15-én
a Debrecenben megrende-
zett Forradalmi Emlékver -
senyen, az igazolt kategóriá-
ban az ifjúsági versenyzők
között Pólyik Dávid a har-
madik helyezést szerezte
meg, míg a serdülők között
Török Máté első, míg Vásár -
helyi József harmadik lett.
Ezenkívül, március 27-én
Nagyváradon, egy nemzet-
közi, Euró Regionális Ver -
seny sorozaton Kacsó Nor -
bert győztesként térhetett
haza. Valamennyiüknek gra-
tulálunk!  

Az egyesület tehát igazán
nem panaszkodhat, ami az
eredményeket illeti, de Ács
Péter azt is elmondta, hogy
fő céljuk továbbra is a tö -
megsport, ezért mindenkit
szeretettel várnak minden
péntek este nyolctól, egé-
szen reggel hatig a dombi
iskolába, ahol bárki kedvére
ütheti a labdát, mivel ügyele-
tet tartanak azért, hogy  bár-
ki kedvére pingpongozhas-
son.

Egymásnak feszültek 
a bortermelők

Február utolsó szombat-
ján, 20. alkalommal gyűltek
össze a boros gazdák a
Művelődési Ház nagytermé-
ben megrendezésre kerülő
borversenyen.

Ménes Andrea polgármes-
ter köszöntőjét követően a
Néptánc együttes műsorát
látták a jelenlévők. Ezt köve-
tően Pető József borszakértő
beszélt az értékelés szem-
pontjairól. Ebben az évben
15 gazda versenyeztette meg
a termését. 18 vörös, (ezen
belül újdonság, hogy 4 roset
is hoztak a borászok) és 9
fehér bor indult a versenyen.
Társadalmi zsűri Lakatos
József képviselő volt.

A Vörösbor kategória első
helyét Bicskei Sándor, máso-
dik Dankó Tamás, harmadik
helyezést pedig Kiss Dániel
nyerte.

Fehérbor kategória első
helyét Molnár Imréné, máso-

dik Huszti Sándor, harmadik
helyezést Pál János nyerte.

Két termelő külön díjat
nyert: Gyallai Imre és Szőlősi
Sándor. A díjakat Nagyné

Polgár Elvira képviselőnő
adta át a nyerteseknek. 

Pető József borszakértő
szerint egyébként a 2010-es
évben az időjárás rossz volt,
hűvös volt az augusztus-
október közötti időszak,
amikor a cukrosodásnak kel-
lett volna kialakulnia, vala-
mint sok csapadék esett,
1000 mm fölött. Amit a pero-
noszpóra és a lisztharmat
meghagyott azt szeptember-
ben elvitte a szürkerothadás.

Ennek ellenére, szeren-
csére termett annyi szőlő,
ami elegendő volt ahhoz,
hogy az idei versenyt is szín-
vonalasan tudjuk megren-
dezni.

Diósné Kozma Erzsébet
intézmény vezető

Kicsoda 
szabadíthat meg?
Az ember egyik legalapvetőbb szükséglete a

szabadság. Isten is szabadságra hív, amikor az ő
követésére, az Ő igéjének felvételére biztat. A tör-
ténelem során sok nép akár véres harcra is kész
volt szabadsága kivívásáért, megvédéséért. A mi
népünk erről ezekben a napokban emlékezik, s
mi eközben Isten népének szabadságért folyta-
tott harcaiból idéztünk. 

Március 12-én zsúfolásig megtelt a Vámos -
pércsi Művelődési Központ, ahol a „Sámson” ora-
tórium került előadásra, a Vámospércsi Baptista
Gyülekezet szervezésében. Több mint 300-an
gyűltek össze a városból, illetve a környező tele-
pülésekről, a Bagamér- Vámospércsi körzet test-
vérisége, de más egyházakhoz tartozók is, vala-
mint e települések polgármesterei, vezetői, lelké-
szei. Jelen voltak: Huszti János vámospércsi alpol-
gármester, dr. Nagy János nyíracsádi polgármes-
ter, akik köszöntötték is az egybegyűlteket, vala-
mint a vámospércsi testület több tagja.

A „Sámson”-oratórium az Antal Ferenc–prof.
Bokor Barnabás szerzőpáros harmadik oratóriu-
ma, a „Gol gota” és az „Utolsó ítélet” után, 1975-
ben íródott. Antal Ferenc – a Nagyváradi
Belvárosi Baptista Gyülekezet tagja, költő, több
keresztyén verseskötet szerzője, a Szeretet lap
szerkesztője több éven keresztül. Prof. Bokor
Barnabás – a Nagyváradi Gyülekezet ének-zene-
karának karnagya, a nagyváradi „Emanuel”
Baptista Egyetem tanára, több mint 80 kereszt-
yén témájú zenei mű szerzője. Az oratóriumot a
Nagyváradi Belvárosi Baptista Gyülekezet ének-
zenekara, valamint a Pap tamási Baptista
Gyülekezet Énekkara alkotta összevont, 75 tagú
ének-zenekar adta elő, Bokor Barnabás karnagy
vezényletével. 

A zenemű 3 tételre tagolódik: Sámson születé-
se, Sámson és a filiszteusok, Sámson bukása, vég-
ső győzelme és halála, Sámson életének főbb moz-
zanatait követi nyomon (Bírák 13-16).  

A hangversenyt evangélizációs jellegű igehir-
detés követte Kovács Lajos Zsigmond, a kör-
zet lelkipásztora tolmácsolásában. Elhangzott,
hogy igazi szabadságot Jézus Krisztus tud adni,
szabadsághoz való jogunkat már kivívta helyet-
tünk a kereszten, s Ő nemcsak meghalt, de fel is
támadt, így élő Megváltónk lehet, akivel napon-
kénti kapcsolatban lehetünk. Ő az, aki esetében
nem beszélhetünk bukásról. Sámson elbukott, a
többi ember is elbukott, egyedül Jézus Krisztus
volt tökéletes és tiszta áldozat a szabadságun-
kért. 

Hisz igazi ellenségeink nem a körülöttünk élő
népek, még ha elnyomóinkká is válnak olykor. A
mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem a
gonosz ellen, a bűn ellen, az óember ellen...
Kicsoda szabadíthat meg? Sámson? A szabadság-
harcok vezetői? Sokat ígérő politikusok? Egyik
sem. De van szabadító! Hála az Istennek, a mi
Urunk Jézus Krisztus!

Imánk az, hogy ez az üzenet a résztvevőknek ne
csak az elméjéig, de szívéig is eljusson. 

Bíró Klára

Varga Enikő és Ács Péter

Lakatos József  társadalmi zsűri és Pető József 
borszakértő értékelés közben

A baptista ünnepség egy pillanata
Déryné hadművelet 

K.A.T.K.A. 

támogatásával

Nívós és rendhagyó könyv-
 tári programra, azaz színházi
előadásra invitáltuk a város-
lakókat március 18-án, pén-
teken 18 órai kezdettel a
Művelődési Ház és Könyvtár
nagytermébe. Ebből az alka-
lomból a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház előadását
láthatták az érdeklődők,
Déryné hadművelet címmel,
melyet Olt Tamás rendezett.
A Nyíregyházáról érkezett
színészek Pregitzer Fruzsi -
na, Petneházy Attila, Fridrik
Noémi, Budai Zsófi, Pásztor
Pál, Rák Zoltán, Vaszkó
Bence, Batta Hajnalka ferge-
teges hangulatot varázsoltak
a nézőtérre.  A vegyes korosz-
tályból álló néző közönség
apraja és nagyja, idősek és
fiatalok egyaránt élvezték az
előadást. A programot a
Könyvtárak a Tudós Kö-
zös ségekért az Alföldön
K.A.T.K.A. TÁMOP-3.2.4.-
08/-1-2009-0027 pályázat
támogatásával valósították
meg a szervezők.

A színházi előadás 
egy részleteA borverseny résztvevői


