
Én, Károli Gáspár – 
a Csokonai Színház bemutatója 
A színház, május 16-án, 17.15 órai kezdettel mu -

tatja be városunk református templomában az
„Én, Károli Gáspár” című monodrámát, amelyet
debreceni szerző, Tóth-Máthé Mik lós írt. Károlit,
Kóti Árpád alakítja. A szervezők számítanak a
helyi és a környékbeli nézők fi gyelmére és min-
denkit szeretettel várnak.

Kóti Árpádnak feltehetően külö-
nösen emlékezetes marad ez a szere-
pe, mivel elsőként színészi pályára
lépésének ötvenedik évfordulóján
játszotta el. Rá adásul, bár a darab a
feltehetően 1529-ben született első
magyar református bibliafordítóról
szól, szövege és mondanivalója a 21.
században is igencsak aktuális, ahogy
az alábbi idézet is mutatja. 

„Akik rágalmazásra születtek, azok-
kal nekünk nincs mit szólnunk.
Azokon páncél az irigység, abban járnak, kelnek, és
mivel a talentumuk kevés ahhoz, hogy nagy dolgot cse-
lekedjenek, ezért indulataikból csak vádaskodásra futja.
Kegyelmedék jól tudják, hogy én még lélegezni is csak
magyarul tudok, azonban egyfelőli szerb származáso-
mat sem tagadtam soha. Mikor jön már el azon idő, hogy
a magyart nem a vérük, de a cselekedeteik sze rint ítélik
meg?” (Rész let a monodrámából).

A szerző pedig így beszél darabjáról. „Elő ször re -
gényt írtam a bibliafordító prédikátorról „Meg szám -
lálta futásodat” címmel, később ab ból „emeltem” ki a
monodrámát. Mintha maga a hősöm, Károli Gáspár
akarta volna így, hogy minden regényes „mellékös-
vényt” kerülve egyetlen nagy monológban mondhassa
el annak a négy esztendőnek a történéseit, amíg élete
főművén a teljes Szentírás magyarra fordításán mun-
kálkodott. Most már én is úgy érzem, hogy Károli meg-
idézéséhez ez a vallomásos forma a kifejezőbb. A re -
gény távolságtartásával szemben itt módjában áll meg-
osztani velünk a gondolatait, vívódásait, láttatni hité-
nek erejét, hogy ezáltal a ma embere is meggyőződ-
hessen egy korszakos jelentőségű vállalkozás egyedi
voltáról” (Tóth-Má thé Miklós).

A darab színrevitelével, illetve a tájjellegű előadá-
sokkal kapcsolatban Erdősné Nagy Andrea, a Csokonai
Színház szervezési és marketing vezetője elmondta,
hogy az Oktatási és Kul tu rális Minisztériumtól elnyert
pályázati forrás és a Méliusz Megyei Könyvtár támoga-
tása tette lehetővé, hogy a megyében tíz vidéki hely-
színen tíz előadást mutassanak be három hónap alatt.
En nek a programnak a része a vámospércsi előadás is.
A vidéki repertoáron szerepel még az Úri muri és az
Olympia című darab is. Hogy éppen melyiket adják elő
az adott helyszínen, az bizony nagyban függ a befoga-
dó intézmény technikai lehetőségeitől, hiszen a díszlet
igény és az egyéb technikai feltételek eléggé behatá-
rolják, hogy mit is lehet színre vinni. Erdősné Nagy
Andrea kérdésünkre válaszolva azt is elmondta, hogy
bár kétségtelenül egyfajta gazdasági válságot élünk
meg, de ennek ellenére a tavalyi hatezerről, az idén
tízezer-hétszázra nőtt a bérletesek száma. Ez egyrészt
annak köszönhető szerinte, hogy csak minőségi dara-
bokat visznek színre, és igyekeznek elismert, gyakran
világhírű rendezőket is meghívni, másrészt pedig a
„modern idők” követelményihez igazodva kínálnak a
különböző látogatói csoportoknak más-más kondíció-
jú, testre szabott bérletkombinációkat.

A Művelődési Ház
Gyermeknapi felhívása

Gyermeknapon, május utolsó vasárnapján
(vagyis 30-án) délután 15 órától az Irinyi utcai
játszótéren kézműves foglalkozással, arcfestés-
sel és Szentirmai Péter lufihajtogató bohóccal és
Tompeti ésbarátainak zenés műsorával várják a
gyerekeket.
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Az „ismeretlen” ünnep tiszteletére
Hamvazószerdán ha -

lan dóságunkra emlékez-
tettek. A Nagyböjtben fel-
készültünk a Megváltó
fogadására, aki halálával
és feltámadásával meg-
váltott minket. Jézus, Hús -
vét után még 40 napot töl-
tött tanítványaival, de
mennybemenetele előtt
megígérte elküldi a Vi -
gasztalót. Pünkösdkor a
Szentlélek eljövetelét ün -
nepeljük. Az idén május
23-án és 24-én.

Szeretnék erős lenni.
Erős, hogy az emberek elé
tudjak állni, akkor is, ha ez
sokszor nehéz. El tudjam
fogadni őket, és ne gyűlöljek
meg senkit azért, mert nem
olyan amilyennek én szeret-
ném. 

Szeretnék kitartó lenni.
Ha nehezek is célok, min-
dent megtudjak tenni azért,
hogy teljesítsem a nekem
szánt küldetést. El tudjam
hinni, hogy ha elsőre lehe-
tetlennek is látszanak a hosz-
szú távú, vagy a napi felada-
tok, akkor is véghez lehet
vinni azokat, mert nem
vagyok egyedül. 

Szeretném, ha meg tud-
nék bocsátani magamnak és
másoknak. Az engem ért
támadásokat ne csak elfelejt-
sem, hanem ténylegesen
kimúljon belőlem a harag a

másik iránt. Ha pedig én tet-
tem mások ellen, akkor
képes legyek bocsánatot kér-
ni, és a lelkem mélyén maga-
mat is fel tudjam oldozni,
hogy ne munkáljon bennem
az indokolatlan önmarcan-
golás, és így figyelni tudjak
arra, hogy legközelebb ne
bántsak mást.

Szeretnék szeretni. Ne
csak azokat tudjam elfogad-
ni, akiket könnyű, hiszen ők
is elfogadnak engem, ha -
nem azokat is, akikkel ne -
héz, akik nem szeretnek.

Vesszenek ki belőlem az elő-
ítéletek, hogy ne gondoljak
másokról rosszat és minden-
ki felé szeretettel, és elvárá-
sok nélkül forduljak.

Pünkösdkor sok minden
kavarog az emberben. Tisz -
telet, irigység és csodálat az
apostolok iránt. Jó lenne ha -
sonlítani a tanítványokra,
akiknek volt ereje föladni
addigi életüket, mert Jézus
azt kérte tőlük. Képesek vol-
tak kitartani a nehéz idők-
ben is, akkor, amikor kilátás-
talan volt a helyzet és üldöz-

ték őket azért, amiben hit-
tek. Képesek voltak minden
embernek új esélyt adni, ha
gyűlölték őket, mert valami
látszólag elfogadhatatlant
tanítottak. Jó lenne hasonlí-
tani Péterre, aki előbb meg-
tagadta Krisztust, de utána
képes volt megbocsátani
magának és teljes erejével,
haláláig hirdetni a feltáma-
dást. 

Az ember erre egyedül
nem képes. Pünkösd ünne-
pén emlékezünk arra, hogy
Isten hajlandó újra és újra
kezdeni mindenkivel. Nem
számít kicsoda, hiszen apos-
tolait is a legegyszerűbbek
közül választotta ki. Képes
türelemmel kivárni, amíg
megérünk a hitre és a szere-
tetre. A feltámadás után
ötven nappal, pünkösdkor,
ennek adta bizonyítékát,
mikor elküldte Szent Lelkét
az apostoloknak. A meghí-
vás pedig nem csak nekik
szólt. Nekünk is. Ahogy a
pünkösdi ima mondja: 

„Mennyei Király, Vigasz -
taló, Igazságnak Lelke, aki
mindenütt jelen vagy és
mindeneket betöltesz, min-
den javak kincsestára és az
élet adományozója, jöjj és
lakozzál mibennünk és tisz-
títs meg minket minden
szennyfolttól és üdvözítsd
jóságos a mi lelkünket!”

Úsz Illés

A református tempom, egyben a színházi előadás
helyszíne

Köszönet a támogatásért!
A legfontosabb üzenet

az olvasók és a választó-
polgárok felé mindenek-
előtt a köszönet és a hála a
támogatásért és az aktív
részvételért – mondta
lapunknak Tasó László, a
Hajdú-Bihar megye 04.
számú egyéni választó-
kerültetében már az el-
ső fordulóban újraválasz-
tott országgyűlési képvi-
selő. 

Mint mondta, a vámospér-
csiekkel különösen jó és ba -
ráti kapcsolatot ápol, ezért
nagyon örül a helyi emberek
szavazatokban is megnyilvá-
nuló bizalmának, nagy meg-
tiszteltetésnek érzi ezt.

Nyíradony polgármestere
63,61%-os eredményével már
az idei országgyűlési választá-
sok első fordulójában meg-
kapta a felhatalmazást arra,
hogy legalább további négy
évig képviselje a térségben
élő embereket az új, magyar
országgyűlésben. Nagy siker
ez, amelyben titkon, a szíve
mélyén bízott is, de ahogy ő
fogalmazott, a reménykedés
egyáltalán nem tette elbiza-
kodottá. Ahogy elmondta,
tisztában van azzal, hogy ezt
az eredményt azoknak az em -
bereknek köszönheti, akik a
választókerületben szavaza-

taikkal is elismerték az eddi-
gi munkáját és azt az igyeke-
zetet, amellyel próbált tenni
az ő gondjaira is bízott tizen-
három településért és az itt
élő, majdnem hatvankilenc-
ezer emberért. Ugyanakkor
kérdésünkre válaszolva Tasó
László arra is felhívta a figyel-
münket, hogy a munkája és a
Fidesz-KDNP népszerűsége
mellett ennek a nagyszerű
eredménynek az elmúlt
nyolc esztendő rossz kor-
mányzása is az oka. Tisztában
van vele, hogy az emberek
jelentős része többek között
azért szavazott rá, hogy lehe-
tőség legyen ezen változtat-
ni, hogy ez által egy jobb és
reménytelibb életet lehessen
élni az országban és így a

kerületben is. Hangsúlyozta,
hogy ezt nem felejti el, min-
den erejével és tudásával
azon lesz, hogy a pozitív vál-
tozások mielőbb és minél
markánsabban érezhetők le -
gyenek. Mint mondta, az
elmúlt időszakban ellenzéki
képviselőként a kormányzat
szinte teljesen figyelmen
kívül hagyta terveiket, ötle-
teiket és lesöpörte javaslatai-
kat az asztalról, ezért rendkí-
vül nehéz dolguk volt. Most
megváltozott a helyzet, de az
új kormánytöbbség nem
akar visszatérni elődeik mód-
szeréhez. Az országért akar-
nak tenni és nem pedig má -
sokat ellehetetleníteni. A vá -
lasztóktól kapott felhatalma-
zás alapján nagyon fontos-
nak tartja, hogy az erő sze-
rénységgel és alázattal páro-
suljon, hogy ezzel is jelezzék
tisztességes, jobbító szándé-
kaikat az emberek felé.

A térségben a megoldásra
váró feladatok között a leg-
fontosabbak közé sorolta a
meglévő munkahelyek meg-
erősítését és minél több új
munkahely megteremtését.
A másik, különösen fontos
tennivaló a közbiztonság
megteremtése és megőrzése.
Bár – mint mondta – Hajdú-
Biharban valamivel jobb a
helyzet, mint Borsodban

vagy akár Szabolcsban, de
tennivalóban itt sincs hiány
az életnek ezeken a terüle-
tein. Emellett rendkívül fon-
tosnak nevezte, hogy a jelen-
legi helyett, egy színvonalas
és a magyar ember hagyomá-
nyos értékeit is megőrző, kor-
szerű oktatási rendszer jöj-
jön létre. Ugyanakkor, az új
feladatok és kihívások mel-
lett, a már korábban elkez-
dett munkák eredményes be -
fejezését sem szabad figyel-
men kívül hagyni, hiszen azo-
kat épp azért indították el,
hogy ezzel is hozzájáruljanak
az ország fejlődéséhez, min-
dennapi életünk javulásá-
hoz. Tasó László már eddig is
részt vett az önkormányzati
rendszer átalakításának ki -
dolgozásában, valamint az
állami erdőgazdálkodás és az
állami földek kezelésének és
gondozásának tervezett meg-
 újításában is tevékeny szere-
pet vállalt.

A képviselő arra is felhívta
a figyelmünket, hogy tisztá-
ban vannak azzal, hogy a leg-
fontosabb területeken azon-
nal lépni kell, ezért a nyáron
sem lesz pihenés, hanem
folyamatosan dolgozni fog-
nak a korábban tett ígéretek
megvalósításán, hogy az em -
berek bizalmát ez úton is
meghálálják. 

Tasó László 
országgyűlési képviselő

Részlet 
a darabból



A képviselő-testület április 20-án rendkívüli ülést tartott.
Ezen a testületi ülésen került sor a civil szervezetek 2009. évi
támogatásáról szóló elszámolás elfogadására. A testület elfo-
gadta az alábbi civil szervezetek 2009. évre kapott önkormány-
zati támogatásának elszámolását:

Polgárőr Egyesület 2009. évi 100 ezer forint, 
BSE Egyesület 2009. évi 300 ezer forint,  
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2009. évi 50 ezer forint, 
Múlt és Jövő Egyesület 2009. évi 100 ezer forint, 
VASE 2009. évi 200 ezer forint, 
HBM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2009. évi 30 ezer

forint, 
Református Egyház 2009. évi 100 ezer forint, 
Katolikus Egyház 2009. évi 50 ezer forint, 
Baptista Egyház 2009. évi 20 ezer forint, 
Pircsike Közművelődési Egyesület 2009. évi 100 ezer forint, 
Papp Sándor futó 2009. évi 24 ezer forint, 
OVCSEMADOK 2009. évi 175  ezer forint. 
Szintén ezen a testületi ülésen került megtárgyalásra a civil

szervezetek 2010. évi önkormányzati támogatása. A képviselő-
testület a következőképpen határozott: 

Polgárőr Egyesület 2010. évi támogatása 100 ezer forint,
BSE 2010. évi támogatása 220 ezer forint,
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2010. évi támogatása 100 ezer

forint,
Múlt és Jövő Egyesület 2010. évi támogatása 100 ezer forint,
HBM-i Területfejlesztési Tanács 2010. évi támogatása 321ezer

forint, 
HBM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2010. évi támogatása

30 ezer forint,
HBM-i Közoktatási Közalapítvány 2010. évi támogatása 50

ezer forint,
Vámostelepülések Szövetsége 2010. évi támogatása 170 ezer

forint,
VASE 2010. évi támogatása 200 ezer forint,
Pircsike Közművelődési Egyesület 2010. évi támogatása 100

ezer forint,
Református Egyház 2010. évi támogatása 100 ezer forint,
Katolikus Egyház 2010. évi támogatása 40 ezer forint,
Baptista Egyház 2010. évi támogatása 40 ezer forint,
Papp Sándor futó 2010. évi támogatása 30 ezer forint,
Debreceni Agglomerációs Hulladékgazdálkodási Társulás

2010. évi támogatása 150 ezer forint.
Harmadik napirendi pontként tárgyalta a képviselő-testület a

Vámospércs- Nyíradony Köztestületi Önkéntes Tűzoltósággal
kapcsolatos napirendet, mely szerint a testület támogatja, hogy a
tűzoltóság pályázatot nyújtson be nagy értékű eszközök, felsze-
relések, továbbá felújított gépjármű fecskendő beszerzésére.
Döntés született arról is, hogy 1 fő közhasznú munkavállaló
Polgármesteri Hivatalban történő foglalkoztatásának támogatá-
sára pályázatot nyújt be a Munkaügyi Központhoz az önkor-
mányzat. Döntöttek a képviselők arról is, hogy 2010.-ben, az önhi-
báján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányza-
tok támogatására létrehozott alaphoz pályázatot nyújt be. 

Következő napirendi pontként a képviselő-testület arról is
döntést hozott, hogy a munkabér-hitel céljára lejárt kölcsönszer-
ződést további egy évre meghosszabbítja. A testület döntött
arról is, hogy a tulajdonában lévő Gólya u. 10/A szám alatti
1345/9. hrszú, és a Gólya u. 10. szám alatti 1345/10. hrszú ingat-
lanokat elcseréli a Guba Attila tulajdonát képező, 051/3, 051/4
hrszú ingatlanokkal. A cserét önkormányzati érdek indokolta, a
szennyvíz projekt megvalósítása és a szennyvíziszap jövőbeni,
lehetséges gazdaságos felhasználása. Fontos napirendi pontként
szerepelt, a közös fenntartású, nevelési, oktatási intézmények
önállóvá válása, 2010. július 01. napjától. Ettől a naptól kezdve az
átszervezés folytán Vámospércs Városi Önkormányzat fogja
önállóan ellátni az oktatási és nevelési feladatokat. Az átszervezés
nem érinti az intézményvezetők korábbi kinevezését, így tovább-
ra is a Mátyás Király Általános és AMI igazgatója Sarudiné Oláh
Enikő, míg az Óvoda Vámospércs vezetője Németh Jánosné. A tes-
tület arról is döntött, hogy 2010. szeptembertől az óvodában
beindul az óvoda- bölcsőde intézményi egység, melynek értel-
mében, egy csoportban tizenöt óvodáskorú és öt, bölcsődés
gyermek (akik 2-3 éves korúak) lesz elhelyezve. 

A képviselő-testület április 29-én rendes ülését tartotta, mely-
ről TV felvétel nem készült, betegség miatt. Kiemelt napirendi
pontként tárgyalták a 2009. évi költségvetési gazdálkodásról
szóló egyszerűsített mérleget, az egyszerűsített éves pénzforgal-
mi jelentést, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást és a
könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített beszámolót.
Szintén ezen az ülésen került elfogadásra a zárszámadás és 2009.
évi belső ellenőrzésről szóló összefoglalói jelentés, továbbá a
2009. évben beszedett adó összegéről szóló tájékoztató. Döntés
született arról is, hogy a Művelődési Házban a minisztériumtól
kapott összegből megvalósuló felújítási munkálatokat, az
önkormányzat munkavállalói bevonásával végeztetjük el. Ezen
a testületi ülésen módosításra került a Szociális Szolgáltató
Központ SzMSz-e, mely a helyettesítés rendjét szabályozta újra.
Tárgyalásra került még napirendi pontként a Kelet- Hajdúsági
Ivóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás és a Nyíradonyi
Mikortérségi Közigazgatási Ellátó Szervezete közötti megálla-
podás jóváhagyása, mivel ebben a társulásban a vámospércsi is
tagönkormányzat.. Erre a testületre érkezett meg a Debreceni
Ítélőtábla jogerős és végrehajtható ítélete, mely szerint a Nádép
kft. mint felperes, vállalkozói díj megfizetése tárgyában az
önkormányzat mint alperes ellen indított perben a bíróság
kötelezte az önkormányzatot 18.871.541. forint és kamatainak
megfizetésére, melyet a működésképtelen helyi önkormányza-
tok egyéb támogatásából, illetve a kötvényből előfinanszírozott
beruházások megnevezésű alszámláról fizet meg az önkor-
mányzat. Erre a képviselő-testületi ülésre érkezett meg az Ok -
tatási Hivatal szakérőjének szakérői véleménye, a Vámospércs-
Újléta Intézményfenntartó Társulás átszervezése tárgyában.
Ezen szakvélemény támogatja az átszervezést. Elvi döntés szüle-
tett külön arról a napirendi pontról, hogy a sporttelepen, jurta
táborozás kerülne megszervezésre, a Sólyomhelyek-táborok jog-
tulajdonosa szervezésében. Közbeszerzési tárgykörben is dön-
tött a képviselő-testület. Az ÁROP pályázatban a szervezetfej-
lesztési, tanácsadási feladatokat a Controll Holding Tanácsadó
Zrt. fogja elvégezni. Elvi döntés született ezen az ülésen arról is,
hogy a rosszemlékű trianoni döntés évfordulójára emlékmű fel-
állítását tervezi a testület. Ezt követően a épviselő-testület zárt
ülés keretében folytatta munkáját, ahol egyedi kérelmek elbírá-
lásáról döntöttek. 

Ménes Andrea pogármester

ÖÖ NN KK OO RR MM ÁÁ NN YY ZZ AA TT II HH ÍÍ RR EE KK Rövidesen átadják a megújult Pacsirta utcát
A mai, forráshiányos

időkben valódi sikerél-
ménynek számít, ha egy-
egy települési önkor-
mányzatnak sikerül for-
rást szereznie belterületi
közútjainak megújításá-
hoz. Éppen ezért érdemes
a Pacsirta utca felújításá-
ról is beszámolni. 

Bár a pályázati kiírások
nem kedveznek a kisebb
települések szűk utcácskái-
nak, az önkormányzat nem
adja fel a küzdelmet, hogy ez
után is pénzt szerezzen a
város útjainak újraaszfalto-
zásához. A részletekről Mé -
nes And rea polgármester-
asszonyt kérdeztük.

– Miért vált szükségessé a
Pacsirta utca felújítása?
Miért épp ezt újították fel?

– A város központjában
nagy szükség van az intéz-
mények megközelítése miatt
parkolókra, ami nem csak
Vámospércs lakóit érinti,
hanem a mikrotérség lakóit
is, hiszen több hivatalunk
közös. Elsőfokú építésügyi,
gyámhatósági feladatokat
látunk el a környező telepü-
lések lakói részére is, nem
beszélve az okmányirodai
feladatokról. Parkolók kiala-
kítására a központban csak
az Egészségügyi Központ és
a Művelődési Ház mögötti
területen van lehetőség. Ezt
a területet kizárólag a Pa -
csirta utca új része felől lehet
gépjárművel megközelíteni,
ezért vált szükségessé az
utca aszfaltozása, mindemel-
lett a pályázat kiírása feltétel-
ként szabta meg, hogy szi-
lárd burkolatú úthoz kell a
parkolóknak csatlakoznia.

– Honnan lett rá forrás?
Mennyiből valósul meg a

beruházás, illetve melyek a
további, közérdekű tudni-
valók a felújítással kapcso-
latban?

– Az úgynevezett ÉAOP-
5.1.1.E programból 2009-
ben nyertünk rá pénzt uniós
forrásból. 89,12% az uniós
támogatás. A Pacsirta utca
esetében ez azt jelenti, hogy
a teljes költség áfával együtt
6 753 898 forint, ebből a
támogatás 5 778 311 forint.

A SWIETELSKY Magyar -
or szág Kft. végzi el a mun-
kát, melyet közbeszerzési
eljáráson nyert meg a cég.

A beruházást 2010. április
elsejével kellett megkezdeni
és 2010. június 1-ig kell befe-
jezni. A kivitelező cég 2010.
április 30-án készre jelentet-
te a munkát, ez követi majd a
műszaki átadás. 

– Mekkora útszakaszról
van szó, hány városlakót
érint közvetlenül, illetve
közvetve ez a korszerűsítés?

– Közel 100 méteres az új
szakasz és nemcsak a helyie-

ket szolgálja a felújítás, ha -
nem ahogy említettem, a
környező települések lakói-
nak kényelmesebb ügyinté-
zését is megkönnyíti az új
útszakasz, így az ott élőkön
kívül, közvetetten naponta
több száz embert érint majd
az új beruházás.

– Általában milyenek a
város útjai, melyek a továb-
bi tervek ilyen jellegű felújí-
tásokkal kapcsolatosan?

– Azt hiszem az utak álla-
pota a legrosszabb a város-
ban, óriási lemaradásunk
van ezen a téren. A lakosság-
nak is emiatt van – joggal - a
leginkább hiányérzete. Azt
azonban tudni kell, hogy
utakat építeni nagyon költ-
séges ma Magyarországon,
ami az előzőekből is kiderül,
hisz egy 100 méternyi sza-
kasz több mint 5 millió
forintba kerül. Saját erőből
az önkormányzat képtelen
szilárd burkolatú utakat épí-
teni, ezért teljesen ki va -
gyunk szolgáltatva a pályáza-

ti lehetőségeknek, melyeket
folyamatosan nyomon köve-
tünk. Az EU-s és egyéb hazai
források pedig nem a belte-
rületi utak építését célozták
meg az elmúlt időszakok-
ban. Ha volt is lehetőség,
akkor sem tudtuk igénybe
venni, mert nagyon szigorú-
an előírták az utak műszaki
paramétereit. Egészen ad -
dig, hogy hány méter széles-
nek kell lennie az útnak, s
milyen vízelvezetési rend-
szert kell mellette kialakíta-
ni. Ezzel van a legnagyobb
probléma, hisz a települé-
sünk szerkezete adott, s a
legtöbb utca igen szűk, emi-
att nem lehetett kialakítani
az előírt feltételek mellett az
aszfaltos utakat. Vagyis lé -
nyegében a pályázatok jelen-
tős részénél már a kiírás para-
méterei miatt eleve el sem
tudunk indulni a verseny-
ben. 2009-ben így maradt
sikertelen a Szabadság-Ho -
mok-Zrínyi utcák aszfaltozá-
sára beadott pályázatunk, s a
beadásig sem juthattunk el a
Táncsics utca terveivel, ame-
lyekre pedig a belvíz miatt
nagy szükség lenne. De nem
adjuk fel, ezeket természete-
sen újra fogjuk próbálni.
Megkerestük a Hajnal utca
lakóit az utca burkolatának
felújítása érdekében 2009-
ben. Ezt olyan pályázatból
tudtuk volna megvalósítani,
mint a Váci Mihály és a
Görgey utcákét, ahol a lakos-
ságnak is hozzá kellett járul-
nia önerővel. Mivel a lako-
sok nagy része nem vállalta
az önerőt, ezért nem adtuk
be a pályázatot. 

Tervben van még egyéb
utcák korszerűsítése is, me -
lyek sikeressége az új pályá-
zati kiírásoktól függ.

A megújult Pacsirta utca

TÁJÉKOZTATÓ
KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

Gyümölcstermelő, Zöldségtermelő, Dohánytermelő 
GAZDÁK FIGYELEM!!!!

MEGJELENT a 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet a zöldség,
gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program-
ról.

E rendelet az alábbi termelőkre vonatkoznak:
DOHÁNYTERMELŐ :Viginai és Burley dohányt termesztők,
ZÖLDSÉGTERMELŐ: spárga, dinnye, torma, fűszerpaprika

termelők,
GYÜMÖLCSTERMELŐ: cseresznye, sárgabarack, őszibarack,

meggy, körte, alma, szilva termelők.
Célja, hogy a támogatási időszak alatt – 2010-2013. – a terme-

lők az igazolt élő munka ráfordításhoz kötött emelt összegű
támogatás biztosításával a támogatási időszakban:

mezőgazdasági területeket a mezőgazdasági hasznosításból
ne vonják ki,

a foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatottsági szintjét a
szerkezet átalakítási programban való részvétel teljes időtarta-
ma alatt fenntartsák.

Érintett települések listája: Hajdú-Bihar megyében
Biharkeresztes, Bojt, Bedő, Nagykereki, Berekböszörmény,
Ártánd, Vekerd kivételével minden település. 

A szerkezetátalakítási programban csak az a termelő vehet
részt, aki, 2010. május 15-ig részvételi szándékáról az MVH for-
manyomtatványán erről írásban nyilatkozik. A nyomtatványt
postai úton be kell küldeni az MVH részére.

Gyümölcs ültetvények esetében: a hektáronkénti tőszámot,
valamint az ültetvény életkorát az MgSzH igazolja, amelyet külön
kérelmezni kell az MGSZH-tól. Az igazolást az ültetvény doku-
mentációi alapján vagy helyszíni szemle után állítja ki az
MGSZH. Ha ez az igazolás nem a szándéknyilatkozattal együtt
lesz feladva az MVH részére, akkor arról kell nyilatkoznia, hogy
az eljárást megindította. Ebben az esetben az igazolást az MgSzH
a termelőn kívül az MVH-nak is megküldi.

FELTÉTELEK:

A támogatási időszak (2010-2013.) teljes időtartama alatt
köteles:

– évente egységes területalapú támogatást igénybe venni,
– 2011-től kezdődően évente február 15-ig az MVH által rend-

szeresített formanyomtatványon nyilatkozni arról, hogy tár-
gyévben mely településen, milyen elismert tevékenységet kíván
folytatni,

– az elismert tevékenység keretében dohány támogatási jogo-
sultságonként naptári évente 1000 munkaóra, zöldség, gyü-
mölcs támogatási jogosultságonként naptári évente 700 mun-
kaóra elismert élőmunka ráfordítást biztosítani 

– és támogatási jogosultságonként évente elismert tevékeny-
ségből származó legalább 300 000 forint árbevételt teljesíteni.

Elérhetőség: 
Vámospércs, Nagy u. 54. szám

Ügyintéző: 
Polgárné Nagy Elvira: 

52/210-067, 30/98-59-296

A Hajdú-Bihar megyei 
Temetkezési Vállalat 

tájékoztatja a tisztelt lakosságot, 
hogy temetkezési szolgáltatása 

színvonalának emeléséhez 
a temetőn belüli halottszállításhoz 

(melynek díja változatlan) 

a képen látható 
Mercedes típusú 

díszautót biztosítja.



Mostanában, már a vá -
lasztások közeledtével a
kampányban és azóta is
napi téma a közéletben
a kettős állampolgárság
ügye. A következő két tör-
ténet mindannyiunk szá-
mára kézzelfoghatóvá te -
szi, hogy miért is fontos
ezen elgondolkodni és
lelkileg pozitívan hozzá-
állni a kérdéshez. 

Ménes Andrea polgármes-
ter egy beszélgetésünk alkal-
mával azt mondta, hogy a
honosítás hivatalos ceremó-
niája az egyik legkedvesebb
a polgármesteri teendői
között. Ilyenkor mindig elér-
zékenyül – a honosítottak-
kal együtt –, mivel úgy gon-
dolja, hogy deklaráltan is
hazát cserélni lelkileg, em -
berileg nagyon nagy dolog.
Főként akkor keverednek
különös érzelmek az ember-
ben, amikor magyar lakta
területről vándorol át valaki
Magyarországra. Itthon is
érezheti magát, meg nem is.
A nagyhatalmak és trianon
gonosz tréfát űztek velünk. 

Az idei tavaszon egy fiatal
lány és egy házaspár kapott
magyar állampolgárságot Vá -
mospércsen. Bár már évek
óta itt élnek velünk, a hono-
sítás mégis a szívük közepén
érintette meg mind annyiu-
kat. Az alábbi cikk, róluk
szól. Isten hozta őket ide-
haza.

Kelemen Renátát, a hu -
szonöt éves csinos pénztá-
ros lányt bizonyára sokan
ismerik a „Guszta csemegé-
ből”. Itt dolgozik már régóta.
Barátjával, aki Debrecenbe
jár repülőgépet szerelni már
évek óta Vámospércsen
élnek. Reni, a Romániához
tartozó Margitán született, a
gimnáziumot is itt végezte,
de elmondása szerint sosem
tudott igazán beilleszkedni
az ottani környezetbe. Sze -
rinte ez azért is volt, mert tel-
jesen magyarok lakta térség-
ben nevelkedett és a román
nyelvet sem tudta jól elsajátí-
tani és ez bizony komoly
nehézséget jelentett számá-
ra, amikor a továbbtanulás, a
munkavállalás, vagy bármi-
féle egzisztenciális dolog
felvetődött. Korán eldöntöt-
te, hogy átköltözik a „hivata-
los” Magyarországra. Bár itt
sem volt rózsás a helyzet
mégis úgy érezte, hogy mivel
a szíve, a nyelve magyar, csak
jóra fordulnak a dolgok
előbb-utóbb. Ahogy átjött,
csecsemőápolónak tanult,
pedig ahogy elmondta, min-
dig is érdekelte a kereskede-
lem. Ezért is helyezkedett el
a debreceni Tescoban pénz-
tárosként. Szerencsére, mond -
hatnánk, hiszen itt ismerke-

dett meg vámospércsi barát-
jával, aki akkoriban épp csak
beugrott vásárolni és vala-
hogy a Renáta szívét is magá-
val vitte a pénztártól való
távozás után. Így költözött
aztán ő is a városba, ahol
nagyon jól érzi magát. Mint
elújságolta, nagyon szeret-
nek itt élni és abban bíznak,
hogy mindig lesz itt lehető-
ségük arra, hogy megtalálják
a számításaikat és hogy bol-
dogok legyenek. Ahogy visz-
szaemlékezett, a szülei kez-
dettől támogatták abban az
elhatározásában, hogy átköl-
tözik, de mégis nehéz szívvel
engedték el. Az élet aztán
igazolta, hogy helyesen dön-
tött és a bátor döntése meg-
hozta a gyümölcsét. Magyar -
országon itthon érzi magát
és nagyon örül, hogy most-

már „hivatalosan” is magyar
állampolgár lett.

Nagy Zsolt és Nagy Angéla
már házaspár volt, amikor az
áttelepülés mellett határoz-
tak. Ahogy Angéla fogalma-
zott, lassú és kiérlelt döntés
volt az övék. Nem volt köny-
nyű életük odaát, mivel, bár
a férjének is van szakmája,
mégis bányászként kellett
dolgoznia, ő pedig bár ke -
ményen dolgozott szintén
szakképzett ruhakészítő-
ként egy német tulajdonos
varrodájában, egyszercsak
munka nélkül maradt, mivel
a tulajdonos felszámolta az
üzletét. Zsolt – csakúgy mint
Renáta –, Margitán született,
Angéla pedig Nagyváradon.
Tehát szinte teljesen magyar
közeg volt az övék is. Ők is
tapasztalták azonban, hogy
ha ebből ki akarnak lépni és
az országon belül másfelé
próbálnak szerencsét, akkor
bizony hátrányba kerülnek a
magyarságuk miatt. Dön -
töttek tehát és nekivágtak.
Amikor erről mesél, még
mindig elérzékenyül, elcsuk-
lik a hangja. Pedig sokat segí-
tett nekik az, hogy Angéla
öccse már itt élt akkor Deb -
recenben. Ezért is kerestek
olyan lakóhelyet, amely kö -
zel van hozzájuk, hogy ápol-
ni tudják a családi kapcsola-
tot. Így vettek házat Vá -
mospércsen, amely azóta is
otthont ad nekik és nagyon
jól érzik itt magukat. Már tíz
éve, tehát gyakorlatilag a
megalakulása óta dolgoznak
a FAG, ipari kft-ben. Ahogy
Angéla elmesélte, minden-
képpen szerették volna hiva-

talossá tenni, hogy ők ma -
gyar állampolgárok, mert
bár bántódás nem érte őket,
mégis egy ilyen se kint, se
bent állapotot éreztek a lel-
kükben. Évekkel ezelőtt, a
szabályokat nem ismerve,
akárcsak olyanok, akik nem
magyarnak születtek, el -
men tek egy állampolgári
vizsgát tenni. Kollégáiknak
mutatták, hogy milyen tan-
anyagból kell felkészülniük.
Ők pedig azt mondták, hogy
bizony még szerencse, hogy
nekik nem kell bizonyíta-
niuk, hogy magyarok, mert
különben ők sem mennének
át a vizsgán. Ráadásul a vizs-
gáztatók – akik szintén
könyvből nézték a helyes
megoldást –, egyáltalán nem
segítettek nekik. Úgy bántak
velük, mint idegenekkel,
nem pedig úgy, mint a nagy-
politika által megrajzolt ha -
tár túloldalára született test-
véreikkel. Nem is sikerült a
vizsga. Ez nagyon megalázó
volt számukra és lelkileg
nagyon megrázta őket. Hogy
mégis miért akarták tovább-
ra is a honosítást, erre azt
válaszolta Angéla, hogy
azért, mert ez a pont az éle-
tük egy hosszú folyamatá-
nak a végén. Hogy ezzel
fejezték be azt, amibe egy-
kor szorongva, mégis biza-
kodva belevágtak. És azért,
mert úgy gondolják, hogy
nekik jár ez, ezt tőlük senki
nem veheti el. Magyarok ők
Isten és ember előtt is. 

A magunk részéről örü-
lünk, hogy mindannyian ki -
tartottak. Mégegyszer, Isten
hozta őket idehaza.

ÁNTSZ Balmazújvárosi, Derecske-Létavértesi,
Hajdúhadházi Kistérségi Intézetének sajtóközleménye

„Az oltás – oltalom”

Mit jelent az Európai Védőoltási Hét. Az Egész ségügyi
Világszervezet 2005-ben hirdette meg az első alkalommal az
Európai Védőoltási Hét programját. Az évente ismétlődő kezdemé-
nyezés célja a figyelem felhívása, a kommunikáció javítása és a védő-
oltások támo gatása a WHO Európai Régiójában. Egyre fontosabb,
hogy a közvélemény és az egészségügyi szakemberek pontos, kie-
gyensúlyozott és érthető tájékoztatást kapjanak a betegségek kocká-
zatairól és a védőoltás hasznáról.

A védőoltás életet ment. A rendszeres védőoltások olyan meg-
betegedések ellen, mint a járványos gyermekbénulás, a tetanusz, a
diftéria és a szamárköhögés, közel 30 millió ember életét mentik
meg évente a világon, és emberek milliót óvják meg a betegségtől és
az életre szóló rokkantságtól. A védőoltás a nem oltott egyéneknek
is védelmet nyújthat, az ún. nyájimmunitás hatása révén: ha egy
közösségben elegendő számú ember kapott védőoltást, a betegség
nem tud elterjedni. Minél több embert oltanak be, annál több élet-
et mentenek meg.

Az immunizálás költség-hatékony. A védőoltások vitathatat-
lanul a modern idők egyik leghatékonyabb és költség-hatékony
egészségügyi vívmányát jelentik, mivel alacsony az előállítási költ-
ségük, de hatalmas hasznot hajtanak az egész társadalom egészsége
és jólléte számára. Az immunizálás évente életek millióit menti meg,
és megelőzi a fertőző betegségek által okozott rokkantságot és halá-
lozást, a kezelés költségeinek töredékéért.

A hatékony védőoltási rendszerek fokozzák az egész ségügyi
rendszerek hatékonyságát, mivel az immunizálás megelőzi a beteg-
séget, vannak jelentős, bár nem mérhető megtakarítások, a terme-
lékenység, a keresőképesség és az oktatás területén, valamint a védő-
oltással megelőzhető betegségek kezelése költségeinek csökkené-
sében. Az Európai Régióban a hatékony egészségpolitikát és a kap-
csolódó kiadásokat beruházásnak, és nem költségnek kell tekinteni.
A jó egészség fellendíti a gazdaságot, míg a betegség kimeríti azt. 

2002-ben a WHO az Európai Régiót járványos gyermekbénulás-
tól mentesnek nyilvánította. A következő kihívást most a kanyaró és
a rubeola eliminálása jelenti.

Forrás: www.euro.who.int/vaccine/20050608_1.

Kelemen Renáta és Ménes
Andrea pogármester

A polgármester jobján Nagy Zsolt, balján pedig Nagy Angéla

Egy egész élet van már
mögötte

Előző számunkban beszámoltunk arról, hogy szép-
korúságának elérése alkalmából id. Szabó János bácsi-
nak, a Miniszterelnöki Hivatal oklevelét adta át Ménes
Andrea polgármester. Mivel a családi ünneplésre csak
ezt követően került sor, úgy gondoltuk, hogy most
egy kicsit részletesebben is bemutatjuk az ünnepeltet,
akit négy gyermeke mellett tíz unokája és tizenöt déd-
unokája is köszöntött a jeles alkalomból.

Azt gondolhatnánk, hogy sokáig élni, csak akkor lehet,
hogy ha az élet megkíméli az embert, sőt, ő maga is vigyáz az
egészségére, és kerüli a megerőltető, nehéz munkát.

Nos, János bácsi élettörténete rácáfol erre. Az 1915. április
9-én született ünnepelt már háromévesen árva lett. Apját a
háborúban, anyját pedig egy baleset következtében veszíet-
te el. A gyerek a rokonságon belül járt kézről-kézre, ők nevel-
ték és mivel növénytermesztéssel, állattenyésztéssel foglal-
koztak, a felnövekvő gyereknek is részt kellett vállalni a
nehéz munkából, miközben a tanulással is kellett törődnie.
Húsz éves korára kezdett egyenesbe jönni az élete, amikor
beállt segédmunkásnak, a vámospércsi gőzmalomba. A
népes molnár família hetedik gyermekébe, Malmos
Eszterbe is itt szeretett bele. Két év udvarlás után összeháza-
sodtak a fiatalok, de az ifjú férjet szólította a haza. Két esz-
tendő katonaság jött az Ipolyságban és Erdélyben, ami, ha
belegondolunk az akkori idők politikai viszonyaiba, bizony
nehéz terep volt, ahol nem vaktölténnyel lövöldöztek akko-
riban. A leszerelés után a MÁV-nál dolgozott, de 1944-ben a
vasúti bombázásban megsérült és mivel a kórházban a hábo-
rús sebesültek nagy száma miatt nem volt hely, ezért otthoni
körülmények között gyógyították. Az igyekezet ellenére
ezután már csak sántikálva tudott járni, így dolgozott 1953-
ig, amikor végre rokkantnyugdíjas lett. A városba 1955-ben
költöztek be, telket vettek, házat építettek. Érdemes meg-
említeni, hogy a várossá nyilvánított Vámospércs első szü-
lötte, Szabó Blanka Anikó szintén János bácsi egyik déduno-
kája.

Id. Szabó János 59 évet élt együtt házasságban Eszti néni-
vel, aki 1994-ben meghalt. Azóta, vagyis tizenhat éve él egye-
dül, özvegyen Szabó bácsi. Szerencsére a gyerekei és unokái
gyakran látogatják és köszönet illeti a jó szomszédokat, a
baptista gyülekezet tagjait és az Idősek Otthonának dolgo-
zóit is, akik szintén odafigyelnek rá.

És ahogy – e cikk megírásában segítséget nyújtó menye,
Szabó Lászlóné fogalmazott, „kívánjuk János bácsi életére
Isten áldását, jó egészséget, örömteljes éveket”.

Honfoglalók Vámospércsen

A kitartó munka elismerése
Bőde János hosszú éve-

ken keresztül volt a Vá -
mospércsi Városi Pol gár -
őr Egyesület titkára. A
gya kori változások (több -
szöri elnökváltás) mellett
is igyekezett összekötő
kapocsként mű ködni és
nem engedte szétszóród-
ni a csapatot, mert fontos
feladatnak érezte a város
közbiztonságának vé del-
mét. 

Közel húsz éves mun kája
elismeréseként kapta meg az
országos vezetéstől a polgá-
rőr érdemkereszt arany
fokozatát. Gratulálunk az
elismeréshez! Egészségi álla-
potának romlása miatt tisz-

teletbeli tagként, főként
tanácsaival tudja segíteni az
egyesület további munkáját.
Az aktív polgárőrök ma is
fontosnak érzik, hogy felada-
taikat a lehető legjobban tel-
jesítsék. Ehhez szükséges
szabályzatuk alapos ismere-
te is, amiből időközönként
vizsgázniuk is kell. Az
ünneplés mellett erre a vizs-
gára is sort kerítettek az
egyesület tagjai április 11-én.
A feladatlapok kitöltése után
rövid gyűlés következett. Az
elnök asszony, Korcsmáros
Jánosné ismertette a követ-
kező időszak fontosabb fel-
adatait, majd pedig köszön-
tötte a kitüntetésben része-
sült Bőde Jánost.

Az ünnepelt és gyermekei

A kitüntetett Bőde János



Szombaton golf, 
magyar kupaverseny Vámospércsen

7-én pénteken már
bejárták és végigjátszot-
ták a 18 lyuku golfpályát
a versenyzők, akik nagy
létszámban, majdnem
százan neveztek az idei
magyar kupára. A gya-
korló napot követően 8-
án, reggel fél nyolckor
indul a verseny és egé-
szen délig újabb és újabb
versenyző végzi el a kez-
dő ütést. 

Ez azt jelenti, hogy nagyjá-
ból délután 6 óra is lesz,
mire mindenki végig teljesí-
ti mind a 18 lyukat. A Magyar
Golf Szövetség által a ver-
seny megrendezésére felkért
Boya Eagles Golf és Country
Klub igazgatója, Barna Éva
szerint színvonalas verseny-

re lehet számítani, mivel fér-
fiak esetében 26, hölgyek
esetében 28 HCP limittel
rendelkező versenyzők ne -
vezhettek csak. Ez azt jelenti,
hogy olyanok indulhatnak,
akik az elvileg hetvenkét
ütéssel teljesíthető pályát
legfeljebb 26, illetve 28 hibá-
val képesek lejátszani. Az,
hogy a verseny megrendezé-
sére épp a vámospércsi klu-
bot kérték fel nagyon nagy
sikernek számít, hiszen szá-
mos szigorú előírásnak kel-
lett megfelelni. A klub üze-
meltetőinek sikere azonban
– nem mellékesen –, kedve-
ző hatással van Vámospércs
ismertségére és elismertsé-
gére is. Úgyhogy gratulá-
ciónk és elismerésünk a szép
teljesítményért.

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenõ hírlapja. Felelõs szerkesztõ: Endrédi Csaba ( e-mail: endredi@vipmail.hu). A szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház, 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. Telefon: 591-039. 
Kiadja: Vámospércs Város Polgármesteri Hivatala 4287 Vámospércs, Béke u. 1. sz. Telefon: 591-500. Lapalapító: Vámospércs Város Önkormányzat – Nyilvántartásba vétel száma: B/PHF/671/HA/91

Tördelõszerkesztõ: Tirol László. Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt. – Felelõs vezetõ: Fábián Imre ügyvezetõ

M a j á l i s  2 0 1 0
A hagyományokhoz

hűen, az idén is Városi
Majálisra vár ták váro-
sunk apraját-nagyját, a
Művelődési Ház szervezé-
sében. 

Reggel 9 órakor kerékpár-
túrára indulhatott, aki bevál-
lalta, hogy elkarikázik a
Román határig és vissza. A
túrára népes csapat gyűlt
össze, a legkisebb ifjú kerék-
páros kb. két éves körül lehe-
tett, igaz az esetében édes-
anyja taposta a pedálokat. 

Ezzel egy időben a műfü-
ves pályán kispályás foci kez-
dődött felnőtt és ifjúsági csa-
patok részére. A mérkőzése-
ket Oláh Sándor és Varga
Zsolt vezette. Voltak, akik

májusfát díszítettek művészi
szinten, 

A főzőversenyre kilenc
féle étekkel neveztek be. A
tálakat jeligével ellátva, ano-
nim maradt a versenyző a
díjkiosztásig. A zsűri tagjai
Ménes Andrea polgármester
asszony, Török Józsefné,
Margit néni és Tömöri Lajos
képviselő úr volt. Az első
helyezést Margaréta jeligével
a Nyugdíjas Klub pörköltje
nyerte, második helyezést
a Köztestületi Tűzoltóság
szer zett. Harmadik helye-
zett a Fülemüle jeligéjű cso-
port lett. A kemencében iga-
zi, hagyományos népi étel
sült, a kenyér lángos, melyet
Szabó Jánosné készített a
pénzügyi iroda segítségével.

Közben az óvodai és iskolai
pedagógusok egész idő alatt
a kézműves foglalkozásokat
szervezték.

A közeledő Anyák napjára
ajándékot készíthettek a gye-
rekek. 

Első alkalommal rendez-
tek „Parasztolimpiát”, ami
egy játékos vetélkedő volt,
benne szalmabála görgetés,
létrafuttatás, gumicsizma
hajító verseny, célba dobás
szerencse patkóval, „tehén-
fejés”, diótörés, talicska tolo-
gatás, vetőmag válogatás,
zöldség felismerés. A ver-
senyben öt csapat vett részt,
melynek fődíja olimpiához
illően egy kupa volt, vala-
mint Tasó László országgyű-
lési képviselő ajándék ko sa-

ra. A verseny szoros volt, az
első helyen holt verseny ala-
kult ki, ezért a tartalék fel-
adattal a kukoricamorzsolás-
sal döntötték el, hogy ki nye-
ri el a kupát. Első helyen a
„Hat ökrös” csapat, második
helyen a Nefelejcs, harma-
dik helyen a Rózsák végez-
tek. 

A programokat a helyi
csoportok műsorával zár-
ták. Fellépett a Vámos pércsi
Népdalkör, az óvodások ma -
zsorett csoportja, a Feeling
Fantasy vámospércsi cso-
portja, a VIP Show tánc, a
Mátyás Király Művészeti
Iskola társastánc és néptánc
csoportja. A sort a Csillogó
Gyöngyszemek fergeteges
show műsora zárta.

Diákönkormányzati hírek

A hagyományokhoz híven 2010. március 12-én az
alsó tagozatosok bolhapiacot rendeztek. A gyerekek
rátermetten és lelkesen sürögtek a vásári forgatagban,
ahol a megunt, régi játékok, kézműves tárgyak mellett
sok volt a finomság is.

2010. március 19-én versmondó versenyt tartottak a
2-4. osztályos gyerekeknek. A jelentkezők magas szá-
mának (35 fő) köszönhetően, két tanteremben folyt a
versengés. Talán a kedvező időjárás is közrejátszott,
hogy sok költemény szólt a tavaszról. A sikeres szerep-
léshez mindenkinek gratulálunk!

2. évfolyam
I. Tóth Réka (2.a)

II. Szabó Andrea (2.b)
III. Szacsuri Panna (2.a) és Ádám Balázs (2.a)
3. évfolyam

I. Tóth Panna (3.c)
II. Szalontai Zita (3.c)

III. Zilahi Viktória (3.a)
4. évfolyam

I. Nagy Kornél (4.c)
II. Gellén Gréta (4.b)

III. Mézes Márk (4.a)

A tojásfestő versenyre április 1-sején került sor.
Bármilyen technika felhasználásával dolgozhattak a
gyerekek.

2. évfolyam
I. Gaál Regina (2.a)

II. Gyetkó Petra (2.a)
III. Bilák Bence (2.b)
3. évfolyam

I. Tóth Panna (3.c)
II. Galla Lilla (3.c)

III. Szűcs Adrienn (3.a)
4. évfolyam

I. Papp Dávid (4.b)
II. Kiss Fruzsina (4.b)

III. Nagy Cintia (4.c)

2010. április 14-én Hajdúszoboszlón jártak az iskolá-
sok a Zöldőrség Roadshow rendezvényén. Játékos for-
mában tanulhattak a gyerekek a szelektív hulladék-
gyűjtésről, a merített papír készítéséről és a környezet-
védelemről. 

2010. április 23-án a Föld napja alkalmából akadály-
versenyen mérhették össze tudásukat az alsó tagozato-
sok. A csapatok előzetes feladatként menetlevelet
készítettek, csatakiáltással buzdították egymást a kör-
nyezetvédelemre. A verseny zárásaként „ökokosztüm”
divatbemutatót tartottak, bemutatván, hogyan lehet a
szemetet újrahasznosítani.

2010. április 29-én iskolánk IKCS munkacsoportja
„Mese-akadályverseny”-re hívta a leendő elsősöket. A
cél az volt, hogy a kicsiket a mese és a játék segítségé-
vel vezessék át az óvodából az iskolába. A gyerekek bát-
ran és ügyesen küzdötték le az akadályokat. A sor- és
váltóversenyeknél, valamint a kötélhúzásban a szülők
is kivették a részüket. Fáradtan, de élményekkel gazda-
godva tértek vissza - még pár hétre – az óvodába a nagy-
csoportosok.

Az iskolai hírek információiért köszönet Papp
Lászlónénak és Tarr Anitának.

Egy kis gyakorlás a golfpályán

A határ a sorompónál

Csillogó gyöngyszemekRajtra készen a legkisebbek az óvodások mazsorettesei

A ,,Parasztolimpia" győztesei

II SS KK OO LL AA II HH ÍÍ RR EE KK

A  versmondó verseny résztvevői 

Az ökokosztüm bemutatói
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