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Minden ünnepünk annyit ér, amennyi eljut üzenetéből
a lelkünkig. Kétségtelen, hogy a fogyasztás alapú értékvál-
ságos világunk nem kedvez a fontos gondolatokat és pél-
dákat hordozó ünnepeink átélésének. A rohanás gyakran
olyan módon üresíti ki ezeket a jelentős igazodási ponto-
kat, hogy csak kipipáljuk őket és megyünk tovább. Tisz -
telet a kivételnek. Ennek akar gátat szabni a Honvédelmi
Minisztérium kezdeményezése, amelyet Vámospércs Vá -
rosi Önkormányzat is örömmel támogat.

„Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!”

1848. március 15-én hazánkba is beköszöntött a „Népek
tavasza,” amely virágba borította a szabadság eszméjét.
Március 15-e az összefogás jelképe, ekkor váltak a magya-
rok igazi, a szó mai értelmében vett nemzetté. A Hon -
védelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervező Hiva -
tal az 1848. március 15-i események és a ’48-as hősök tisz-
teletére közös ünneplésre hívja Magyarországot. Ennek
lényege, hogy egy nagy országos összefogás keretében,

egyszerre emlékezzünk, ezzel is erősítve nemzeti közös-
ségtudatunkat, magyar identitásunkat.

Találkozzunk 2015. március 15-én (vasárnap) 
15. 00 órakor.

A helyi, települési megemlékezés szokott helyén fog-
junk össze, hogy együtt  szavalhassuk el a forradalom him-
nuszát, Petőfi Sándor Nemzeti dal című költeményét!

Az eseményekről készült videókat és fényképeket köz-
zétesszük a Facebookon és a marcius15.kormany.hu olda-
lon. 

Vámospércs vezetése mindig nagy hangsúlyt fektetett
arra, hogy ünnepeink, közös rendezvényein olyan meg-
emlékezést kapjanak, amelyek valódi lelki tartalommal bír-
nak, amelyek valódi üzenetet és értéket közvetítenek váro-
sunk polgárainak. Éppen ezért csatlakoztunk mi is a kez-
deményezéshez, és idei megemlékezésünket és tisztelet-
adásunkat ennek jegyében szervezzük. Emlékezzünk
együtt ’48 hőseire!

Ménes Andrea, polgármester

Immár évtizedes ha -
gyományt tartanak élet-
ben a hajdúvárosok, ami-
kor az őket letelepítő és
kiváltságokkal felruházó
fejedelem, Bocskai Ist -
ván temetésének évfor-
dulója környékén – feb-
ruár 22. – felkeresik és
leróják kegyeletüket a
Bocskai életéhez kötődő
településeken. Az idén
erre kilencedik alkalom-
mal került sor.

Az idei zarándokutat,
melyhez 14 fős küldöttség
csatlakozott, Szólláth Tibor,
Hajdúnánás polgármestere
vezette. Vele tartott a megyei
közgyűlés alelnöke, Tasi Sán -
dor, Ménes Andrea, Vámos -
pércs polgármestere, Sőrés
István, Hajdúböszörmény
alpolgármestere, valamint
több önkormányzati képvise-
lő, és két református lelkész is.

Az első út Kassára veze-
tett, ahol találkoztak hazánk
főkonzuljával, Szesztay Ádám -
mal. Közösen megkoszorúz-
ták a Bocskai domborművet.
A kétnapos erdélyi út első
állomása Kolozsvár volt, a
fejedelem szülőháza, amely-
ben a Sapientia Erdélyi Ma -
gyar Tudományegyetem rek-
tori hivatala található. A kül-

döttséget fogadta a kari kan-
cellár és az egyetem főtitká-
ra, akik köszöntőjükben ki-
emelték: Bocskai István,
mint erdélyi fejedelem és
magyarországi uralkodó, a
legnagyobb összekötő ka -
pocs a határ két oldalán.
Szólláth Tibor polgármester
azt hangsúlyozta, hogy az
egykor tízezer főt kitevő haj-
dúk száma mára közel száz-
ezerre nőtt, akik igen erős
identitással rendelkeznek.
Az egyetem előcsarnokában
álló Bocskai-szobor koszorú-
zása után a 2011-ben elhe-
lyezett külső emléktáblát is

megkoszorúzták, ahol Tasi
Sándor mondott köszönetet
Bocskai kultuszának ápolá-
sáért. Következő állomás a
gyulafehérvári római katoli-
kus székesegyház volt, ahol a
szórványmagyarság teltház-
zal fogadta a hajdúságiakat.
Horváth István kanonok-
plébános köszöntője után az
RMDSZ Fehér megyei elnö-
ke méltatta Bocskai érdeme-
it. Kocsis Attila, a Magyar
Református Szeretetszol gá -
lat lelkészének áhítata után
első világháborús és hazafias
dalokat adott elő Mészáros
János Elek. A székesegyház-

ban nemcsak a Bocskai, ha -
nem Bethlen Gábor és Fráter
György emléktábláját is meg-
 koszorúzták a zarándokok,
majd elénekelték a Him -
nuszt. A negyvenezres Gyu -
lafehérváron 1200 magyar
él, akiknek fele katolikus,
fele református, s kb. 300-an
tartják el az egyházat. A lélek-
 szám csökkenése itt is félel-
metes. Az utolsó nap regge-
lén Nagyenyeden a vár falá-
nál koszorút helyezett el a
küldöttség az 1849. január
8-án lemészárolt magyarok
emlékére, majd Nagyvárad -
ra, a Partiumi Keresztény
Egyetemre érkeztek. Az ün -
nepi szónok ezúttal Tőkés
László európai parlamenti
képviselő, korábbi reformá-
tus püspök volt. Elöljáróban
leszögezte: Bocskai István,
mint egykori váradi kapi-
tány, úgy beleépült múltunk-
ba, jelenünkbe, mint Szent
László. Az eseményen beje-
lentették, hogy Tőkés László
ezentúl – felkérésre – Erdély
mellett Hajdú-Bihar képvise-
letét is ellátja az Európai
Parlamentben, ami által hiva-
talosan is a határok feletti
nemzetegyesítést szol gálja.

Köszönet az információ-
kért Ménes Andrea polgár-
mesternek

Múlt nélkül nincs jövő

A zarándokút résztvevői

Országos 
egyéni táncbajnok lett 

Rácz Renáta
A Feeling Táncstúdiót

aligha kell bemutatni ol -
vasóinknak, hiszen alig
akad olyan városi ünnep,
ahol ne láthatnák maguk
is, milyen ügyesek és kép-
zettek az egyesület szí-
neiben bemutatkozó vá -
mospércsi lányok. Nem -
rég azonban egyikük, a
14 éves Rácz Renáta azon
túl, hogy folyamatosan
erősíti csapatát, egyéni-
ben is országos sikert
ért el.

Renáta fogta magát, és
egyszerűen megnyerte az
Országos Látványtánc Baj -
nokság első díját! Na persze
nem ment ez csak úgy egyik
napról a másikra. Ehhez
mindenekelőtt az kellett,
hogy a szülei másodikos ko -
rában beírassák a tánc egye-
sületbe. Segített ebben az is,
hogy akkori kis barátnője
bíztatására kapott kedvet a
dologhoz. Aztán barátnője
egy idő után abba hagyta,
viszont Reni annál nagyobb
kedvvel űzte tovább a tán-
cot. Rövidesen már Debre -
cenbe járt edzésekre, majd
egyre jobban felhívta magá-
ra az edző figyelmét. Pántya
Barbara, a stúdió vezetője
elmesélte, hogy kezdetben a
jó közepes mezőnybe sorol-
ta magában Renit, de rövid
idő alatt olyan fejlődésen
ment keresztül, hogy úgy
érezte, érdemes külön is oda-
figyelni a fiatal lányra. Szak -
mai megérzése pedig ezúttal
sem csalta meg, hiszen az
említett országos egyéni díj
is ezt támasztja alá. Barbara
elmondta, hogy a lányok a
mozgás és a szereplés örö-
mén túl nagyon szeretik,
hogy a csapattal ország és
világszerte utazhatnak is.
Reni is már 11 évesen járt
velük Párizsban fellépni, és
nemrég az olaszországi nem-
zetközi versenyen is erősí-
tette a csapatot. A vámospér-
csi lányban egyébként to váb-
bi nagy lehetőségeket is lát,
ezért a győzelem után nem
kezdtek el pihenni, hanem
gőzerővel készülnek a követ-

kező nagy megmérettetésre,
amely egy olyan versenyso-
rozat, amely áprilisban
Hajdúböszörményben kez-
dődik egy területi verseny-
nyel, majd Budapest után el
lehet jutni egészen a jú-nius
végén megrendezésre kerü-
lő Európa Bajnokságig. Nem
kicsi tehát a tét, de az eddigi
eredmények optimizmusra
adnak okot. Az országos
díjat legutóbb szambával

sikerült elhozni, most azon-
ban nagyon egyedi és
modern koreográfiát tanul-
nak be, ami egy kicsit scifis,
futurisztikus és a Mátrix
című film dögös zenéjére
lett írva. Miután Rácz Renáta
édesanyját, Ráczné Feren -
csik Tündét is megkerestük,
kiderült, hogy másik két gye-
rekük, vagyis Reni öccse és
húga is táncol, és mindenki
nagyon örül, hogy ilyen szép
eredményeket ér el a legidő-
sebb gyerek. Ennek ellenére
nem szeretnék, ha később
lányuk a táncot választaná
élethivatásának. Úgy vélik,
ebben a korban hasznos és
fontos dolog ez, de a megél-
hetéshez manapság másra
van szükség. Az azonban két-
ségtelen, hogy a kisebbeket
nagyon erősen motiválja
nővérük eredménye, úgy-
hogy nógatni őket sem kell,
ha mozgásról van szó. 

E.

Rácz Renáta

„A mi március 15-énk!”
Élőlánc az 1848-1849-es szabadságharc hőseinek emlékére
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-tes-

tülete 2015. február 24. napján ülést tartott, melyen
megalkotásra került a települési támogatás megálla-
pításának, kifizetésének, folyósításának szabályairól
és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szó-
ló 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelet.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény módosításai hatályba léptek 2015. már-
cius 1. napjával, és bevezetésre került a szociális segélyezés új
rendszere. A következőkben röviden felsorolásra kerülnek
az önkormányzatnál igényelhető támogatások típusai
és főbb jellemzői.

Rendkívüli települési támogatás: korábban az önkor-
mányzati (átmeneti) segély, jelenleg is a polgármester bírál-
ja el a kérelmeket. Annak a személynek nyújtható, aki lét-
fenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd,
nem várt többletkiadás miatt anyagi segítségre szorul, ezért
önmaga és családja létfenntartásáról más módon nem tud
gondoskodni és a családjában az egy főre számított havi jöve-
delem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130%-át, egyedül élő esetén annak 150%-át nem
haladja meg. A támogatás összege – rászorultsághoz igazo-
dóan – 3300 Ft összegtől 10 000 Ft-ig adható, mely különö-
sen indokolt esetben – a polgármester döntése alapján –
magasabb összegű is lehet.

Temetési támogatás: Haláleset miatt akkor jogosult
temetési támogatásra a kérelmező, ha az elhalt személy elte-
mettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem
volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan,
de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja lét-
fenntartását veszélyezteti. Temetési költségek viseléséhez
települési támogatás annak állapítható meg, akinek a család-
jában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 250%-
át, egyedül élő esetén 300%-át, különösen indokolt esetben
(kérelmező betegsége, munkahely elvesztése, elhunyt hosz-
szantartó ápolása miatt jövedelem kiesés) – a polgármester
döntése alapján – a jövedelemhatártól el lehet tekinteni.
A támogatás összege nem lehet kevesebb, mint a helyben
szokásos temetési költség 10%-a. 

Gyógyszertámogatás: akinek családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő ese-
tében 250%-át, és akinek esetében a vényköteles havi rend-
szeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri vagy meg-
haladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 20%-át. A vényköteles gyógyszerszükségletet a házior-
vos igazolja, melyet a gyógyszertár áraz be. A gyógyszertá-
mogatás összege az igazolt költség, de legfeljebb esetenként
6000 Forint összegben állapítható meg. 

Lakhatási támogatás: (korábban: lakásfenntartási
támogatás) a szociálisan rászoruló háztartások részére a ház-
tartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló
helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléséhez havi rendszerességgel nyújtott hozzájárulás.
A havi összege azon kérelmező háztartásában, ahol az egy
fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjmi-
nimum 100%-át nem éri el: 5000 Ft /hó, 100%-a és 200%-a
között van: 3000 Ft/hó, 200%-a és 250%-a között van: 2500
Ft/hó.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgálta-
tási díjtámogatás: a Humánpolitikai Bizottság 50%-os díj-
fizetési kedvezményt biztosíthat a 65. életévét betöltött egye-
dül élő jogosultaknak, vagy, ha kizárólag házastársával, élet-
társával, bejegyzett élettársával, szülőjével, kiskorú gyer-
mekével (vagy ha kirendelt gyám), fogyatékkal élő egyene-
sági hozzátartozójával, továbbá testvérével él közös háztar-
tásban, és legalább egyikük a 65. életévet betöltötte, vala-
mint a lakást kizárólag az előzőekben felsorolt személyek
használják, továbbá közszolgáltatási díjtartozásuk a közszol-
gáltatónál nincs. A támogatás abban az esetben illeti meg a
kérelmezőt, ha a családban élők esetén az egy főre jutó jöve-
delem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi
nyugdíj 200%-át, egyedül élő esetében 250%-át.

Köztemetés: megtérítési kötelezettsége alól különös mél-
tánylást érdemlő körülmények fennállása esetén részben,
vagy egészben mentesíthető az eltemettetésre köteles sze-
mély, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövede-
lem a nyugdíjminimumot, egyedül élő esetén a nyugdíjmi-
nimum 120%-át nem haladja meg és vagyona sem neki, sem
a családtagjainak nincs, továbbá ha az elhunyt személy után
hagyatéki vagyon nem maradt, illetve az nem olyan mértékű,
amely a köztemetés költségeit fedezné. 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: ezekben
nem történt változás, a korábbiakhoz hasonlóan a következő
ellátásokat biztosítja az önkormányzat: idősek klubja, étkez-
tetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, ápolást, gondozást
nyújtó intézmény.

Ménes Andrea 
polgármester

Változás az aktív korúak ellátásában
A pénzbeli és termé-

szetbeni szociális ellátá-
sok rendszere 2015. már-
cius 1-jétől jelentős mér-
tékben átalakul.  Az állam
és az önkormányzat segé-
lyezéssel kapcsolatos fel-
adatai elválasztásra ke -
rülnek. Az önkormány-
zatok által nyújtható tá -
mogatás neve egysége-
sen települési támogatás
lesz, amelynek jogosult-
sági feltételeit, típusait az
önkormányzatok hatá-
rozhatják meg.

A hatáskör-változással egy -
idejűleg, március 1-jével meg-
 szűnik a rendszeres szociális
segély, helyébe az egészség-
károsodási és gyermekfel-
ügyeleti támogatás lép. Ez
utóbbit azok kaphatják meg,
akik egészségkárosodottak
vagy 14 év alatti gyermek fel-
ügyeletét másképp nem tud-
ják ellátni.

Március elején még az
önkormányzatok fizetik ki
az arra jogosultaknak a fog-
lalkoztatást helyettesítő tá -
mogatást, valamint a rend-
szeres szociális segélyt, de
azt követően már a járási
hivatalok feladata lesz.
Mindenki vagy bankszámlá-
ra, vagy postai utalással kap-
ja meg szociális ellátását.

2015. március 1-jétől a já -
rási hivatalok állapítják meg
az alábbi ellátásokat:

– aktív korúak ellátása,
– időskorúak járadéka,
– ápolási díj (alapösszegű,

emelt összegű és kiemelt
ápolási díj),

– közgyógyellátás (alanyi
és normatív formák),

– egészségügyi szolgálta-
tásra való jogosultság.

A hatáskörváltozás tehát
az aktív korúak ellátását érin-
ti, a felsorolt többi ellátást az

eddigiekben is a járási hiva-
talok állapították meg. 

Lényeges változás továb-
bá, hogy – a járási hivatal
által megállapított támoga-
tásoknál már megszokott
módon – bankszámlára,
vagy postai utalással kapja
meg mindenki fenti szociá-
lis ellátását. Ehhez azonban a
március elejei pénzfelvétel-
nél – az önkormányzatnál –
feltétlenül nyilatkoznia kell
mindenkinek, hogy bank-
számlára, vagy lakcímre ké-
ri-e ezután utalni a támoga-
tást. A készpénzes kifizetés
alkalmával nyilatkozat kitöl-
tésével lehet erről nyilatkoz-
ni. Bakszámlára történő uta-
láshoz a bankszámlaszám
pontos ismerete szükséges a
nyilatkozat kitöltésekor. Aki
eddig is bankszámlára vagy
lakcímére kapta ellátást,  an -
nak teendője nincs.

Aki 2015. március 1-je
után lesz jogosult foglalkoz-

tatást helyettesítő támoga-
tásra vagy egészségkároso-
dási és gyermekfelügyeleti
támogatásra, annak kérel-
mét a járási hivatalokban kell
beadnia, illetve a települése-
ken hetente ügyfélfogadást
tartó járási ügysegédektől
kaphatnak segítséget, kérel-
me ott is beadható.

Megmarad a lehetőség a
kérelmek benyújtására a pol-
gármesteri hivataloknál is,
amelyek azt továbbítják a
járási hivatalok részére.

2015. március 1. naptól
kezdődően a járási hivatal
által megállapított ellátások-
ról, a jogosultsági feltételek-
ről

a 06-52/550-280-as 

telefonszámon is tájékoz-
tatást kaphatnak ügyfeleink.

Verdes Jánosné dr.
hivatalvezető

Fájó szívvel emlékezünk 
drága gyermekünk

Szabados János
halálának 10. évfordulójára

„Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha.
Kit lelkünkben látunk nem hagy el soha.

Örökös fájdalom költözött szívünkbe, 

Nem múlik el soha, itt marad örökre.”

Szerető szüleid, 
testvéred, nagymamád, 

sógorod, és akik emlékeznek rád.

Ajándék a könyvtárnak

A Művelődési Ház és Könyvtár megköszöni a
Városi könyvtár és az olvasók nevében Pálfi
Erzsébet (Nyírmártonfalva, Domb u 12.) és
Nagyné Kiss Melinda (Vámospércs, Nagy u. 80.)
alatti lakosoknak az ajándék könyveket, melyet
beleltároztunk, és az olvasók rendelkezésére
bocsájtottunk.

Diósné Kozma Erzsébet 
igazgató

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

rendelkező magánszemélyek  (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2015. február 28-i állapot szerint

Név Adóazonosító Lakcím Adótartozás
száma összege/Ft

Ásztai József 8378610314 4275 Monostorpályi,  Vasvári Pál. u. 26. 82 320
Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 569 093     
Boros Antal 8378780260 4287 Vámospércs, Víg u. 14. 51 657     
Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 64200     
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs Dózsa Gy. u. 39/C. 436 273     
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300     
Germán Ferencné 8360912939 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 189 200     
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000     
Orbán István 8371382316 4287 Vámospércs, Domb u. 38. 66 740
Polgár István 8398093161 4287 Vámospércs, Báthorikert 2209 hrsz. 51 810     
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 756 079     
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 227 440     
Szabó Lajos 8384022798 4287 Vámospércs Orgona u. 2. 51 975     
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 90 951     
Veres Zoltán 8362713461 4287 Vámospércs, Táncsics u. 29. 55 341     

Összesen: 3 357 379

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 100 000 Ft-ot meghaladó adótartozással

rendelkező gazdasági társaságok (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2015. február 28-i állapot szerint

Cég neve Adószáma Székhelye Adótartozás
összege/Ft

Baltemar Bt. 
,,Kényszertörlés alatt " 21140156-2-09 4211 Ebes, Vadas u. 66. 568 700     
Dopomorte Kft.  " FA" 14197015-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 23. 153 419     
Magyar Gyapjú és Termény Kft. "FA" 12992065-2-09 4287 Vámospércs, Nyírábrányi u. 1. 285 090     
Margaréta Szakszöv. 11159555-2-09 4287 Vámospércs, Béke u. 4. 369 900     
Polifab Elektro Kft. 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 218 700     
TRT-Hungária Kft. "FA" 14171073-2-09 4031 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10. 230 000     
Vámos Kontír Kft. 23104844-1-09 4287 Vámospércs, Víz u. 5. sz. 132 600
Zsofám Kft.
,,Adószám felfüggesztve " 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 706 790     

Összesen: 2 665 199     

Házasságkötés:

Nem volt

Akik már nincsenek közöttünk:

FAGYAL GÁBOR
POLGÁR ISTVÁNNÉ (Varga Ilona)

HUNYADI SÁNDORNÉ (Tomeg Margit)
KOVÁCS IMRÉNÉ (Pólyik Róza)
BALOGH IMRÉNÉ (Csúth Róza)
LAKATOS LAJOSNÉ (Ács Eszter)

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

KOVÁCS IMRÉNÉ
sz.: Pólyik Róza

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

BALOGH IMRÉNÉ
sz.: Csúth Róza

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

POLGÁR ISTVÁNNÉ
sz.: Varga Ilona

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

HUNYADI SÁNDORNÉ
sz.: Tomeg Margit

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

FAGYAL GÁBOR

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

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

LAKATOS LAJOSNÉ
sz.: Ács Eszter

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

részvéttel osztoztak
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lA KLIK a Nemzeti Színházzal összefogva hátrányos hely-
zetű gyerekek számára tette lehetővé, hogy január 23-án
megtekintsék a társulat János vitéz című darabját. A KLIK
szervezésében 17 busszal érkeztek diákok az északkelet-
magyarországi régió térségeiből Budapestre. (Isko lánkból
hat tanuló utazott Szabóné Tóth Andrea tanárnő kíséreté-
vel.) A Nemzeti Színház ingyenesen biztosította az iskolai
tananyagban is szereplő darab megtekintését. A diákok több-
sége még nem járt Budapesten, voltak közöttük olyanok is,
akik most jártak először színházban. A közel 3 órás előadá-
son jól szórakoztak, élvezték a színészek játékát, a zenés-tán-
cos betéteket. Az előadás után a diákok meglepetésként talál-
kozhattak a színészekkel, akik a közös fotózás után szeretet-
tel válaszoltak a munkájukat és a darabot érintő kérdésekre.

l Január 26-án a Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium
és Általános Iskolában rendezték meg a Kazinczy Ferencről
elnevezett Szép Magyar Beszéd Verseny városkörnyéki for-
dulóját. Iskolánkat két diák képviselte: Erdei Petra 5.a és
Pólyik Ágota 6.a osztályos tanulók. (Felkészítő: Szabóné Tóth
Andrea).

l Januárban és februárban több tanulmányi verseny isko-
lai fordulóján szép számmal indultak tanulóink – Alap -
műveleti Matematikaverseny, Orchidea Pangea Matematika -
verseny, Hevesy György Országos Kémiaverseny, Teleki Pál

Országos Földrajz-Földtan Verseny. Pozsgai Alex 8.c osztá-
lyos tanulónk továbbjutóként a LOGO Országos Számítás -
technika Tanulmányi verseny regionális fordulóján vett
részt Hajdúböszörményben. (Felkészítő: Tankáné Antal
Irén).

l A Vakond Vágta Matematikaversenyen csapatunk már a
döntőbe jutott, a K&H bank által szervezett Vigyázz! Kész!
Pénz! versenyen két fordulón vannak túl tanulóink. (Fel -
készítő: Kelemenné Hajdó Mária).

l A Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola által
meghirdetett „Mit üzen a Biblia?”című rajzpályázaton Kiss
Dominika 8.c osztályos tanuló 3. helyezést ért el. (Felkészítő:
Elekné Laczkó Judit).

l Nyolcadikosaink közül 47-en írták meg a középiskolai
központi írásbeli felvételi feladatsorait, ezekben a hetekben
zajlanak a szóbeli felvételik és a fizikai alkalmassági vizsgák.

l Pályázati lehetőséggel élve iskolánk június utolsó két
hetében Erzsébet napközis tábort rendez. Intézményünkből
180 tanuló és 18 nevelő kapcsolódik be a programba. A gye-
rekek hétfőtől péntekig, reggel 8-tól délután 4-ig vehetnek
részt a változatos szabadidős tevékenységekben az iskola
területén és külső helyszínen is.

Szabóné Tóth Andrea, 
Tankáné Antal Irén

„Nosztalgiával gondolok a régi szép
és mozgalmas vidéki életre”

A városszerte ismert és
közkedvelt pedagógus,
Csuth Imréné negyven év
munkaviszony után dön-
tött úgy, hogy ezentúl a
családjának és a pihenés-
nek szenteli az idejét. Az
elhatározás apropóján ar -
ra kértük, ossza meg ve -
lünk az elmúlt négy évti-
zed legfontosabb emlé-
keit.

Elmesélte, hogy talán ma
már sokan nem is tudják, de
ő nem vámospércsi születé-
sű, bár igaz, hogy a dolgos
negyven évből harmincötöt
a városban „teljesített”. Iga -
zából hajdúszoboszlói és ott
is érettségizett a Hőgyes
Endre Gimnázium és Szak -
középiskolában. Pedagógusi
oklevelet Debrecenben szer-
 zett és elsőként Nyírmár ton -
falvára került tanítani. Úgy
emlékszik vissza, hogy kez-
dő tanító nem találhat magá-
nak jobb munkahelyet, mint
amilyen számára az volt. Re -
mek volt a munkatársi kö -
zösség és pezsgett a vidéki
fiatalság élete. Egy percig
sem unatkoztak és mindenki
jókedvvel, örömmel, a mási-
kat segítve végezte a munká-
ját. Aztán mégis úgy alakult,
hogy szülővárosában kapott
újabb lehetőséget, és a Haj -
dúszoboszlói 3. számú Álta -

lános Iskolában tanított egy
évig. A szerelem azonban
nem engedte tovább marad-
ni, és férjét követve került
Vámospércsre. Igazi, befoga-
dó közösségre talált az itt élő
emberekben, bár az is igaz,
hogy a beilleszkedést na -
gyon megkönnyítette, hogy
férje mindenben a segítségé-
re volt. Két gyermekükre
nagyon büszke. Ági lányuk
orvos, két szép unokájuk –
Sári és Miki – édesanyja.
Férjével együtt orvosként
Svédországban élnek, dol-
goznak. Imre fiuk itthon él,
jogász-közgazdászként jelen-
leg egy vállalkozás beindítá-
sán munkálkodik. Nagyon
szeretett az iskolában dol-
gozni. Szívesen emlékszik
Nagy Sándorné Rozikára, ak -
kori mentorára, akivel kap-

csolatuk máig tartó barát-
sággá alakult.Igazából sen-
kit nem kellett ösztönözni
arra, hogy a legjobbat nyújt-
sa a tanítványoknak, mert az
emberben megvolt az a bel-
ső motiváció, aminek kö -
szön hetően tanítványai elő-
rejutását és sikereit egy ki -
csit mindenki a magáénak
tudta be. 

Innentől érdemes szó sze-
rint idézni Csuthné Évát,
mert szebben úgysem tud-
nánk megfogalmazni, mi -
lyen szándékkal igyekezett
tanítani: „Egész pályafutá-
som alatt arra törekedtem,
hogy a gyerekek egyformá-
nak érezzék magukat, egyen-
lő esélyekkel. Igyekeztem
őket önmagukhoz mérni, fej-
leszteni, mindenkiben meg-
találni azt, amiben jó, esetleg
kiemelkedő. Azt viszont el -
vártam, hogy törekedjenek
képességeiknek megfelelő-
en teljesíteni a „tisztellek,
tehát követelek” elv és az
irántuk való szeretetem alap-
 ján. Lev Tolsztoj szavaival:
Szeretet nélkül lehet fát aprí-
tani, és szeretet nélkül lehet
téglákat formálni, de szere-
tet nélkül nem szabad gyer-
mekekkel bánni. A folyama-
tos szakmai képzéseken túl
nagyon sokat tanultam a fia-
talabb kollégáktól, a gyere-
kektől és a szülőktől is. Igye -

keztem nyitott lenni mindig
(ma is) az új módszerekre,
felfogásokra. A pedagógus
pálya egy életre szóló szolgá-
lat. Aki nem annak tekinti, az
előbb-utóbb feladja, mert
ezt fél szívvel, mechaniku-
san hosszú távon nem lehet
csinálni. Napjainkban ez
még inkább érvényes, hiszen
a napi felkészülés, a rengeteg
adminisztráció óriási ener-
giát és nagyon sok időt igé-
nyel. Minden jó pedagógus
bűvész is egy kicsit, mivel a
nap 24 órájából hivatásán
túl a házastársi, szülői, alkal-
masint a gyermeki követel-
ményeknek is meg kell felel-
ni. Vallom, hogy a legtöbb
sikeres kollégám mellett
vagy mögött ott áll egy olyan
család, melynek tagjai tudo-
másul veszik ezt, és segítik
őt. Legszebben talán Váci
Mihály fogalmazta meg azt,
ami a 40 éves pályámon ve -
zérelt, és meghatározta a
tanítványaimmal való kap-
csolatomat.

„Osztani magad, hogy
így sokasodjál,

Kicsikhez hajolni, hogy
magasodjál,

Hallgatni őket, hogy  tudd
a világot, 

Róluk beszélni, ha szólsz
a világhoz!” 

E. 

Csuth Imréné

Profi szakember a pénzügyek élén
„Pályafutásomat a MÁV-

nál kezdtem humánpoli-
tikai vonalon, munkaerő
és bérgazdálkodással, majd
sikerrel pályáztam meg a
DKV Zrt Munkaerő és bér-
gazdálkodási osztályve-
zetői munkakörét, amit
közel egy évtizedig lát-
tam el. Ezt követően a vál-
lalkozói szférában dol-
goztam könyvvitel és bér,
pénzügyi területen. 2013-
tól a HBM Kormány hi -
vatal egyik intézményé-
ben pénzügyi előadói
mun kakörben tevékeny-
kedtem.” Így kezdte szak-
mai bemutatkozását Gya -
log Gábor Péter, aki mos-
tantól a Vámospércsi Ön -
kormányzat Adó- és Költ -
ségvetési Irodáját vezeti. 

Szívesen jött városunkba,
mert mint mondja, ő is vidé-
ki származású, így nem ide-
gen számára a kicsit em-
ber közelibb munkavégzés.
A döntésben az is motiválta,

hogy vágyott már egy szerte-
ágazóbb, érdekesebb fel-
adatkörre, amit a város gaz-
dálkodásában való közremű-
ködéssel meg is talált. Ez egy-
szerre kihívás és megtisztel-
tetés is számára.

Nincs korábbi kötődése
városunkhoz, de nem akar
kívülálló maradni, igyekszik
majd megismerni Vámos -
pércs múltját és az itt élő
emberek hagyományait. Nem -
sokára a helyi bortermelők
vetélkedése lesz, tervezi,
hogy meglátogatja ezt a bor-
versenyt, hogy lássa, a helyi
gazdák milyen eredménye-
ket tudnak felmutatni akár
ezen a téren is. 

Hogy mi is pontosan az
irodavezető feladata? Nos,
erre így válaszolt: „a felada-
tom szűkszavúan a város biz-
tos alapokon álló költségve-
tésének tervezése, végrehaj-
tása és ezek pénzügyi feltéte-
leinek nyomon követése,
adóbevételek biztosítása és
nem utolsó sorban olyan

pályázati lehetőségek kere-
sése, aminek megvalósulása
az itt élő emberek minden-
napjait megkönnyítik.” Az -
zal kapcsolatban, hogy ter-
vez e az irodán belső változ-
tatásokat azt felelte, hogy
egyelőre még nagyon kevés
idő telt el, hogy ilyenről
érdemben lehessen nyilat-
kozni. A folyamatos munka
mellett természetesen van-
nak elképzelései, de alapve-
tően jól működő szervezetet
örökölt.”

Ezzel együtt úgy látja,
hogy az önkormányzatok
helyzete sehol sem rózsás.
Az adósságkonszolidáció
nagyban megkönnyítette a
települések életét, de ez
nem azt jelenti, hogy fel
lehet lélegezni. Szigorú oda-
figyeléssel kell a továbbiak-
ban is dolgozni és így a fel-
adatokat el tudják látni. Az
elmúlt pár napban tapasz-
taltak alapján úgy véli, hogy
az adókivetések terén nagy
lehetőségeink nincsenek,
de folyamatosan tekintik át,
mivel lehet tágítani a moz-
gásteret. Úgy látja, hogy
Ménes Andrea polgármes-
ter remek irányítása mellett
a város további pályázati
lehetőségek előtt áll a jövő-
ben. Sokat segít számára az
is, hogy az idei évre egy tart-
ható, biztonságos költségve-
tést örökölt meg, aminek
végrehajtását szigorúan be
is fogja tartatni.

E. 

Tájékoztató
Mint ismert 2015. január elsejétől Vá mos -

pércsen is Társaságunk látja el a közüzemi ivó-
víz- és szennyvíz-szolgáltatást.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Magyar -
ország és az Észak-Alföldi Régió egyik jelentős víziköz-
mű szolgáltatója. Az év eleji újabb csatlakozásoknak
köszönhetően immár hat megyében, csaknem 270
településen, közel 700 ezer lakos ivóvízellátását bizto-
sítja. Emellett hozzájárul a régió mezőgazdasági és ipa-
ri vízigényeinek kielégítéséhez csatornák üzemelteté-
sével, öntözéssel.

Január elsejével 46 települést integrált vállalatunk a
térségben. Jelenleg is végezzük a korábbi szolgáltató-
tól az üzemeltetési feladatok teljes körű átadás-átvéte-
lét. Vámospércs közüzemi ivóvíz és szennyvíz szolgál-
tatásának ellátása társaságunkon belül a Hajdú- Bihar
Megyei Üzemigazgatóságához tartozik.

Ügyfélszolgálataink elérhetőségei:
Debreceni Ügyfélszolgálati Iroda.
Cím: 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21.
Ügyfélszolgálat: 06 52 527-358.
Hibabejelentés telefonszáma ivóvíz és szennyvíz
esetén: 06 52 527-327.
Fax: 06 52 442-932.                 
Ügyfélfogadás rendje:
– Hétfő: 8.00–20.00.
– Kedd–Csütörtök: 8.00–16.00.
– Péntek: 8.00–14.00.

Központi ügyfélszolgálat:
Cím: 5000 Szolnok, Thököly út 83.
Telefonszám: +36 40/180-124.
Ügyfélfogadás rendje:
– Hétfő–Kedd–Csütörtök: 8.00–15.00.
– Szerda: 8.00–20.00.
– Péntek: 8.00–14.00.
E-mail cím: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu  

Ugyanakkor Társaságunk üzlet filozófiájának meg-
felelően és a településvezetés irányzataival teljes össz-
hangban, lehetőséget kívánunk biztosítani Tisztelt
Felhasználóink számára a helyben történő ügyintézés-
re. Ennek részletei kidolgozás alatt vannak, de remé-
nyeink szerint március folyamán a tevékenységet el
tudjuk kezdeni.

Szerződés: Idén január elsejével 46 települést integ-
rált vállalatunk a térségben, így az eddigi 25 ezer lakos
helyett 225 ezret látunk el Hajdú-Bihar megyében.
Jelenleg is végezzük a korábbi szolgáltatótól az üze-
meltetési feladatok teljes körű átadás-átvételét. S bár a
törvényi előírások szerint azzal, hogy a felhasználók
igénybe vették a szolgáltatást létrejött a szerződés,
Társaságunk – követve eddigi jól bevált gyakorlatát –
minden ügyfelével külön szerződést köt, melyet már-
cius második felében kapnak kézhez új felhasználóink.  

Leolvasás, számlázás: Szakembereink a lakossági
felhasználási helyeken felszerelt vízmérőket 3 havonta
olvassák le. A két mérőolvasás közötti időszakokban
pedig havi részszámlákat készítünk az átlagfogyasztás
alapján. A leolvasást követően elszámoló számla
készül, mely tartalmazza a tényleges fogyasztás és a rész-
számlákban elszámolt díjak közötti különbözetet. Az
aktuális számla összegét havonta, a számlán feltünte-
tett fizetési határidőn belül szükséges kiegyenlíteni. Új
felhasználóink az első, TRV Zrt. által kiállított számlát
várhatóan március végén kapják kézhez. Ezt követően
az eltelt fogyasztási időszakról háromhetente küldünk
számlát felhasználóinknak, míg a számlák, utol nem
érik a tényleges időszakot. Természetesen erre az idő-
szakra késedelmi díjat nem számol fel vállalatunk.  

Ugyanakkor lehetőség van arra is, hogy saját
fogyasztási szokásait figyelembe véve, Ön határozza
meg a havi részszámlákban számlázandó vízmennyisé-
get. Ezt az igényét telefonon, levélben, e-mailben vagy
személyesen jelezheti a debreceni ügyfélszolgálati iro-
da felé.

Egyedi bekötési vízmérővel, főmérővel rendelkező
ügyfelünk esetében mód van arra is, hogy havonta a
tényleges vízfogyasztás alapján készítsük el a számlát.
Ebben az esetben szükséges a vízmérő havonkénti leol-
vasása és a mérő állás minden hónap 20-ig történő beje-
lentése társaságunknál.

Díjfizetés: Ügyfeleink készpénz-átutalási megbízás-
sal (csekkel), csoportos beszedési megbízás útján, illet-
ve saját számláról történő átutalással is kiegyenlíthetik
számlái kat. Ügyfélszolgálati irodánkban módot bizto-
sítunk a készpénzes befizetésre. 

Azon felhasználóknak, akik korábban csoportos
beszedés útján teljesítették fizetési kötelezettségüket,
a változást a számlájukat vezető pénzintézetnél kell
jelezniük.

A csoportos beszedési megbízás megadásához szük-
séges banki azonosítónk: A11265832T216  

Az új megbízásnál hivatkozásként a Vevő (fizető)
azonosítót kell szerepeltetni, melyet a társaságunk
által kibocsátott közüzemi számla fogja tartalmazni. 

További információkat Bodnár Józseftől kaphat-
nak a 06/70-419-2914-es telefonszámon.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
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Farsangi bál 
az iskola tantermében

Városi Farsangi Bálba
vártuk a szórakozni, ki -
kapcsolódni vágyókat és
barátaikat február 14-én
este az iskola tornater-
mébe. 

A pezsgős vendégfogadást
követően Rácz Renáta ferge-
teges tánccal nyitotta az est
programját. A bált vá ro-
sunk polgármestere Mé nes
Andrea nyitotta meg köszön-
tőjével. Nagyecsed ről érke-
zett a rendezvényre Fekete

Gergő zenész, aki kiváló han-
gulatot varázsolt játékával.
Az igazán nagyon finom báli
menüt Bálega Jánosné élel-
mezésvezető irányításával az
Élelmezési Intézmény dolgo-
zói készítették. Az est sztár-
vendége Dankó Szilvi, a
Muzsika TV sztárja a mulatós
műfaj te hetséges előadója
volt, aki történetesen nem
messze tőlünk, Penészleken
nőtt fel, és mint kiderült,
magánemberként többször
járt már városunkban. 

A jelmezverseny felhívásá-
ra többen beöltöztek ötletes,
vidám és bájos jelmezekbe. A
versenyt Hajdu Péter nyerte.
A remek hangulatról árulko-
dik, hogy a bál kora reggel
negyed ötkor ért véget. 

Köszönjük minden dolgo-
zónak és önkéntes segítőnek
a segítségét, aki a program
szervezésében és lebonyolí-
tásában munkájával támo-
gatta a megvalósítást.

D-né

2015. február 28-án tar-
totta Hévízen – a NAV
Pihenőházában – éves
közgyűlését a Vámos Te -
lepülések Szövetsége. Ez
volt az első alkalom, hogy
a magyarországi és szlo-
vákiai önkormányzati vá -
lasztásokat követően ta -
lálkozhattak az újonnan
megválasztott polgármes-
 terek. 

A rendezvényen a NAV
Központi Hivatalának veze-
tője, dr. Balaska Andrea mel-
lett, Asztalos Gézáné dr. a
Képzési-Egészségügyi és Kul -
turális Hivatal főigazgatója, s
helyettese Kosztyú János is
részt vett. Az elnökség beszá-
molójának meghallgatása és
egyhangú elfogadása mel-
lett, tisztújítás is tartottak. Az

elkövetkezendő öt évre újra
Hám Lászlót választottuk a
szövetség elnökévé, Bók Mi -
hályt pedig főtitkári poszt-
ján erősítettük meg. Jó -
magam az elmúlt időszakhoz
hasonlóan a szövetség alel-
nöke lettem. A közgyűlés az
ez évi programokról is hatá-
rozott.

Június 6-án kerül sor az is -
kolások vetélkedőjére, mely-
 nek Vámospércs szempont-
jából nagy a tétje! Abban az
esetben, ha idén is megsze-
rezzük az első helyet – im -
már harmadízben – akkor
örökre nálunk maradhat a
vándorkupa. A résztvevő gye-
rekeket nem csak vendégül
látják a szervezők a NAV ró -
mai parti képzési központjá-
ban, a verseny helyszínén,
de mindig kedveskednek

egy olyan programmal is,
melyen fővárosunk neveze-
tességeivel ismerkedhetnek
meg gyermekeink. Idén par-
lamenti látogatás lesz!

Előreláthatólag az éves
találkozóra augusztusban,
Szlo vákiában kerül sor. 

Vámosfalva (Mytna) polgár-
mestere, Pavel Greksa je len-
tette be az örömteli hírt.
Előreláthatólag egy igen szűk
küldöttséggel utaz hatunk,
hisz a meghívás összesen 100
vendég számára szólt! Jelenleg
19 tagja van szövetségünknek!

Októberben, Vámosgyör -
kön újra megrendezésre ke -
rül a Virág János Énekkari
Találkozó, mely újabban
vers és mesemondó verseny-
nyel is kiegészül. Ezen a
megmérettetésen is nagyon
szépen szerepelünk min-

dig, a Búza vi rág Gyer mek-
karuk, a Nép dal körünk, va-
lamint a szavalóink és mese-
mondóink is! 

Remélem, a Szövetség
2015-ös programjai is mara-
dandó élménnyel ajándékoz-
zák meg a vámosiakat, s
annak pedig külön szurko-
lok, hogy csapataink, s egyé-
ni versenyzőink újabb dicső-
séget szerezzenek városunk-
nak!

Végezetül a tagok úgy
döntöttek, hogy a nemrég
tragikus körülmények kö -
zött elhunyt NAV tisztviselő
családja számára szerény
100 000 Ft adományt nyúj-
tunk ebben a nehéz helyzet-
ben segítségül!

Ménes Andrea, 
polgármester

A vámos települések találkozójának résztvevői

Elfogadták a vámos települések programját

Az egyik legszebb 
tavaszi ünnepünk: Húsvét

A húsvét és a hozzá kap-
csolódó ünnepek a moz-
gó ünnepek közé tartoz-
nak, azaz nem esnek a
naptár szerinti év ugyan-
azon napjára minden
évben. A húsvét helyes
időpontja gyakran vita
tárgya volt. A húsvét egy-
beesik a tavaszi napéje-
gyenlőség idején tartott
termékenységi ünnepek-
kel, melynek elemei a fel-
támadás, az újjászületés.
Húsvét napja az 1582-ből
származó egyházi sza-
bályzat szerint a tavaszi
holdtölte utáni első va -
sár  napra esik: március
22 és április 25-e közé. Az
idén az ünnep április 5-re
és 6-ra esik.

Az előkészületi ideje a
nagyböjt, amely Jézus negy-
vennapos sivatagi böjtjének
emlékére, önmegtartóztatá-
sára tanít. Ebben az időszak-
ban nem ettek húsételt, nem
mulattak, nem szórakoztak.

Húsvétkor ünnepli a keresz-
ténység Jézus Krisztus feltá-
madását, a legrégibb, legje-
lentősebb is az egyházi év
ünnepeinek sorában. A hús-
vét ünnepét megelőző vasár-
nap, virágvasárnapon arról

emlékezik meg az
egyház, hogy Krisz -
tus pálmaágakat len-
gető tömeg éljenzé-
se közepette vo nult
be szamárháton Je -
ruzsálembe. 

A nagycsütörtök
Krisztus nak az
Olajfák-hegyén tör-
tént elfogatását idé-
zi emlékezetünk-
be. „A harangok
Ró  mába mennek”
szólt a népi mon-
dás. 

Nagycsütör tö -
kön elhallgattak a
harangok és leg-kö -
zelebb szombat es -
te szólaltak meg.
Zöldcsütör töknek
is nevezték egyes

helyeken spenótot főztek
a jó termés reményében.
Nagy péntek Jé zus Krisztus
halálra ítélésének, megosto-
rozásának és kereszthalálá-
nak a napja. Nagyszombat
este körmenetekkel emléke-
zik meg a keresztény világ
arról, hogy Jézus – amint azt
előre megmondta – harmad-
nap, azaz húsvétvasárnap
hajnalán feltámadt halottai-
ból. 

A kereszténység húsvétva-
sárnap ünnepli Jézus feltá-
madását. Ehhez a naphoz
munkatilalom kapcsolódik
nem sepertek, nem főztek,
nem hajtották ki és nem
fogták be az állatokat.  Ka -
tolikusok körében húsvéti
szertartás a sonka, a kalács,
bárány, tojás és bor meg-
szentelése. Gyökerei a X. szá-
zadig nyúlnak vissza. A hús-
véti bárány Jézust jelképezi,
a tojás az élet, az újjászületés
jelképe. Sok helyen mágikus
erőt tulajdonítottak a meg-
szentelt ételek maradékának
a kalács morzsáját a tyúkok-
nak szórták, hogy sok tojást
tojjanak. Máshol tűzbe vetet-
ték a maradékot, hogy a túl-
világon lévőknek is jusson
belőle. A húsvét hétfői lo -
csolkodás egyrészt a termé-
kenység kultusszal van kap-
csolatban, másrészt a vízzel
való meghintés a keresztség-
re utal.

Összegyűjtötte: 
Diósné Kozma Erzsébet,

intézményvezető


