
A Pircsike Vámospércsi 
Közművelődési Egyesület 
harmadszor szervezett zarán-
doklatot a több mint fél év-
százados  pünkösdi búcsúba.  
A zarándoklaton harminche-
ten vettünk részt. Hogy mi 
Csíksomlyó titka? Abban rej-
lik, hogy a magyarság már a 
kereszténység felvétele előtt 
ide járt imádkozni a babbához 
(baba=istennő, szép). A ke-
reszténység felvételét követő-
en lett a Babbából Babba Má-
ria, a Napba öltözött Asszony. 
Már Szent István királyunk 
1002-ben kápolnát építtetett 
a Kis-Somlyón, azóta vált a 
magyarság legfontosabb és 
kijelenthetem legszebb za-
rándokhelyévé. IV. Jenő pápa 
1444-ben kiadott bullájában 
is említi, hogy a Somlyó hegy-
ségben, Mária tiszteletére, 
naponta óriási tömegek szok-
tak összefolyni. Az 1661-es tö-
rök-tatár betöréskor, amikor 
a templomot felgyújtották a 
támadók, a Kegyszobor sér-

tetlen maradt. A hagyomány 
szerint az egyik tatár vezér el 
akarta szállítani a szobrot, de 
az olyan súlyossá vált, hogy 
nyolc pár ökörrel sem tudta 
elhúzatni a szekeret. A tatár 
vezér miután kardjával hoz-
závágott a szoborhoz, karja 
bénán lehanyatlott. A Szűz-
anya arcán ma is láthatóak a 
sérülések nyomai, melyeket 
egyáltalán nem tudtak eltün-
tetni. Azóta is számtalan cso-
dák helyszíne, nagyon sok 
ima került meghallgatásra. A 
búcsúban évről évre egyre 
többen vesznek részt, hogy ki 
miért  megy, azt nehéz meg-
ítélni, vannak akik a kirako-
dóvásártól és a sültek bűvöle-
tétől nem jut tovább, van aki 
felszalad és le a szent hegyről, 
és vannak akik türelmesen 
várják a szentmisét és annak 
végén az áldást, és azután 
szépen csendesen folynak le 
a hegyről, az örömhír hordo-
zójaként, ki- ki a maga ottho-
nába. Vámospércsről 24-en, 

Bagamérból 5-en, Álmosdról 
3-an, Létavértesről pedig 5-en 
vettek részt. Az első nap fő att-
rakciója Marosvásárhely volt, 
ahol megnéztük a Kultúrpa-
lotát, végigsétáltunk a Rózsák 
terén, búcsúzóul elfoglaltuk 
a várat (1707-ben itt válasz-
tották fejedelmévé II. Rákó-
czi Ferencet). Továbbhaladva 
utunkon, Szovátán, a messze 
földön híres fürdővárosban 
időztünk, ahol megcsodálhat-
tuk a szebbnél szebb villákat, 
a Medve-tavat, Vörös-tavat. 
Megérkezve Parajdra elfoglal-
tuk szállásunkat, vacsora után 
egy sétát tettünk a települé-
sen, és végezetül Áprily Lajos 
emlékházánál emlékeztünk 
nagyszerű költőnkre. Szom-
baton kora reggel indultunk 
a búcsúba, útban Csíkszereda 
felé megálltunk Farkaslakán, a 
legnagyobb székely írónk, Ta-
mási Áron sírja és emlékműve 
előtt. Továbbhaladva, ahogy 
közeledtünk a búcsúhelyhez, 
léptekben lehetett csak ha-

ladni, de megérkeztünk. A 
búcsúban való részvételt és 
azt az élményt leírni nem le-
het, mert azt átélni kell. Olyan 
látvány tárul az ember szeme 
elé, mintha az emberek pa-
takként folynának egyazon 
helyre, így alkotván meg a 
tengert, melynek imahullá-

mai csodák színterévé  képe-
sek válni. A szállásra tartva 
megálltunk Homoródfürdőn 
egy kis borvizet venni, majd 
Szelykefürdőn, a legnagyobb 
székely, Orbán Balázs sírjá-
nál. Vasárnap, reggeli után a 
Bucsin-tetőn keresztül első-
ként a Gyilkos-tónál álltunk 

meg, majd egy nagyszerű 
sétával átkeltünk az ezeréves 
határon, a Békás-szoroson. 
Hazafelé tartva megálltunk 
vacsorázni a Királyhágón, és 
búcsúzni is a szeretett Erdély-
től, megfogadva, hogy vissza-
térünk.

Somogyi László Gábor

Az önkormányzat által
benyújtott pályázatnak
köszönhetően 319 Vá -
mos pércsi iskolás és óvo-
dás gyerek, kap az idén
nyári gyermekétkezte-
tést. Az önkormányzat az
előzetes felmérések alap-
ján nyert közel 7,5 millió
forintos állami támoga-
tást erre a célra. Az ingye-
nes meleg ebéd biztosítá-
sa a tanév végeztével,
vagyis június 16-val el is
kezdődött.

A nyári szociális gyermek-
étkeztetés költségeit az Em -
beri Erőforrás Miniszté riu -
ma biztosítja a város számá-
ra az előzetes igényfelméré-
sek alapján. E szerint az idén
nyáron 319 gyerek, augusz-
tus 28-ig kapja ingyen a
meleg ebédet, amelyet az
iskolában is el lehet fogyasz-
tani, ám a több éves tapasz-
talat azt mutatja, hogy in -
kább hazaviszik a családok
az ebédet. Erre most is van
lehetőség. Vámospércs Kép -
viselő-testülete arról is hatá-
rozott, hogy amennyiben a
központi támogatás összege
csökkenne, abban az eset-
ben az étkeztetésben résztve-
vők kiválasztásáról - az álta-
lános iskola, az óvoda, a csa-
ládsegítő- és gyermekjóléti
szolgálat vezetője, valamint
a Polgármesteri Hivatal szo-
ciális ügyintézője által előké-
szített javaslat alapján – a
képviselő-testület illetékes
bizottsága dönt, természete-
sen a családi jövedelmi vi -
szonyok és a rászorultsági
szempontok alapján. Az in -
gyenes étkezési lehetőség az
óvodai nyári szünet alatt a
legkisebbeknek is jár.

Már többéves tapasztalat,
hogy az érintettek nagy
örömmel fogadják az önkor-
mányzat által nyújtott lehe-
tőséget, hiszen ennek hiá-
nyában, sok családban bi -
zonytalan lenne, hogy az is -
kolás, vagy óvodás korú gyer-
meknek jut e minden napra
meleg ebéd. Éppen ezért
Ménes Andrea polgármester
és a város vezetése már évek
óta nagy gondot fordít arra,
hogy pályázat útján előte-
remtse a nyári tanítási szü-
net idejére is az ehhez szük-
séges forrásokat. Bálega
Jánosné vezetésével a kony-
hai dolgozók nagy tapaszta-
lattal rendelkeznek már
abban, hogy az előírt költ-
ségösszegen belül tápláló és
ízletes ételt főzzenek min-
den nap. Mindig is elégedet-
tek voltak azok, akik kóstol-
ták a főztjüket, pedig a 440
forintos költségkeret aligha
engedi meg, hogy tervezés
nélkül bármilyen alapanyag-
ból dolgozzanak. Annak is

kialakult rendje van már,
hogy a szociális nyári étkez-
tetéshez szükséges zöldsége-
ket és más fontos terméke-
ket lehetőség szerint helyi,
és környékbeli őstermelők-
től szerzik be. Ezzel részben
csökkenthetők a beszerzési
árak, másrészt pedig az itt
élő gazdák biztosan számít-
hatnak arra, hogy terményei-
 ket, termékeiket biztosan
átveszik és ki is fizetik. A heti
menü igen ínycsiklandó
egyébként, mivel az cikk írá-
sakor hétfőn rizsleves vala-
mint sertéspörkölt tésztával
és uborkasalátával várta a
gyerekeket, kedden tarho-
nya leves, zöldbabfőzelék
fokhagymás aprópecsenye
került az asztalra, szerdán
paradicsomleves és rántott
sertéskaraj volt rizibizivel,
csütörtökön gulyásleves, va -

nília krémes fánk és gyü-
mölcs volt a menü, pénteken
pedig gyümölcsleves volt
paprikás krumplival, kol-

básszal és fejes salátával. Jó
étvágyat kívánunk!

E.          

Megújul a 48-as
számú főút

XXV. évfolyam, 7. szám
2015. július

Ingyenes újság

Magyarország Kormá -
nya az 1696/2014. (XI.
26.) számú határozatá-
ban döntött az Integrált
Közlekedésfejlesztési
Operatív Program (to -
vábbiakban: IKOP) köz-
lekedésfejlesztési beru-
házásainak indikatív
(elő zetes) listájáról.

A kormányelőterjesztést a
Nemzeti Fejlesztési Minisz -
térium Közlekedés politi ká -
ért Felelős Államtitkársága
készítette, Tasó László állam-
titkár hagyta jóvá.

Korábban a híradásokban
megjelent, hogy több, ki -
emelkedő nagy jelentőségű
közlekedéssel összefüggő
beruházás között, a 48-as
számú másodrendű főút,
régóta húzódó felújítása is
szerepel. 

A 2007-2013 közötti uniós
pénzügyi ciklusban, amikor
2700 milliárd Ft volt felhasz-
nálható közlekedésfejlesz-
tésre, és a transzeurópai köz-
lekedés hálózaton kívüli
utakra is korlátozás nélkül
lehetett uniós forrásokat fel-
használni, de a 48-as és a 471-
es utakat kihúzták a listáról. 

A Hajdú-Bihar megyei
közgyűlés dr. Juhászné Lévai
Katalin vezetésével, 2006
nyarán ezzel bosszulta meg a
tavaszi választási vereséget,
büntetve a választókerület
lakóit és a közlekedőket.

A 2014-2020 közötti uniós
időszakban közösségi forrá-
sokból lényegesen keve-
sebb, mintegy 1500 milliárd
Ft használható fel közleke-
désfejlesztésre, és ebből is
mindössze 500 milliárd Ft
közútfejlesztésre. 

Ezért kiemelkedő jelentő-
ségű, hogy a kormány
2020-ig további, közel
bruttó 1000 milliárd Ft
hazai költségvetési for-
rás felhasználásáról dön-
tött. Ez utóbbiból finanszí-
rozható a 471-es számú főút
hajdú-bihari szakaszának ka -
pacitásbővítése és felújítása.

A 48-as számú főút 11,5
tonnás burkolat megerő-
sítése és kapacitásbővíté-
se az IKOP keret 4. priori-
tásának terhére valósul-
hat meg.

A beruházás előkészítése
és bonyolítása a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
(továbbiakban: NIF Zrt.) fel-
adata, végrehajtása a minisz-
tériumi elrendeléssel indul-
hat.

A NIF Zrt. tájékoztatása
szerint Tasó László közle-
kedéspolitikáért felelős
államtitkár elrendelte a
48-as számú másodrendű
főút fejlesztésének előké-
szítését és végrehajtását.
Az elrendelés ér telmében a
beruházás kivitelezésének
legkésőbb 2017-ben meg
kell kezdődnie és 2019-
ben be kell fejeződnie.

A beruházás az országha-
tárig tart és az előzetes költ-
ségbecslés szerint (18 milli-
árd Ft-ba) kerül. Az uniós 85
%-os mértékben biztosít hoz-
zá forrást, a 15%-ot a hazai
önrészt a költségvetés finan-
szírozza.

A kapcsolódó gazdaság-
fejlesztési program kereté-
ben a Nyírábrányi Határ -
állomás nagyhatárrá történő
fejlesztése, óriási lendületet
adhat a régió gazdaságának.

Tasó László államtitkár

Ezen a nyáron sem lesz éhes gyerek 
Vámospércsen

A konyhai dolgozók is mindent megtesznek azért, hogy
finom és bőséges étel jusson minden rászoruló 

vámospércsi gyereknek a nyári szünetben

XXVIII. évfolyam, 6. szám
2018. június

Ingyenes újság

Polgármesteri napló

Tisztelt Pedagógusok! Éle-
tünk során számtalan kisebb 

és nagyobb ünnep 
ad alkalmat a tisz-
telgésre, emléke-
zésre embertársa-
ink iránti megbe-
csülésünk kinyil-
vánítására. Aztán 
ahogyan telnek az 
évek, ezek a meg-
hitt pillanatok egy 
olyan emlékgyűj-
teménnyé válnak, 
ahová – valljuk be 
– az idő múlásával 
egyre gyakrabban 
térünk meg fel-
töltődni, megerő-
södni.

Ezen emlékek 
legbecsesebbjei között tart-
juk számon az iskolai éveink 
gyorsan elfogyó sorát. A bol-

dog diákévek gondtalansága, 
a megszerzett ismeretek sora 
mindannyiunkat vissza-vis-
szavezet időnként – hacsak 
gondolatban is – egykori is-
kolánkba. Boldog lehet az az 
ember, aki olyan iskolában, 
olyan pedagógusok keze alatt 
nevelkedhetett, akikre sok év 
múltán is jó szívvel gondol 
vissza. 

Ma is ünnepelünk, ünne-
peljük Önöket, pedagóguso-
kat akik a mindennapok for-
gatagában szinte már-már lát-
hatatlanul teszik a dolgukat, 
akik páratlan alázattal hordoz-
zák szívükben, munkájukban 
valamennyiünk közös jövő-
jét: a magyar ifjúságot.Akinek 
kívülállóként volt alkalma be-
tekinteni egy iskola életébe, 

hamar belátja: a pedagógusok 
eme a fentiekben is említett 
láthatatlansága csupán a fel-
színes szemlélő első benyo-
mását tükrözheti. Hiszen a 
pedagógus ott van diákjai 
szavaiban, mozdulataiban, de 
magunkba pillantva is tetten 
érhetjük egy-egy régi, kedves 
tanárunk, tanítónk szívünkre 
helyezett gondolatát, kitartá-
sát. Sokunk számára örökös 
mércét, soha nem halványu-
ló példaképet jelentenek ők, 
Önök. Hazánk egykori és je-
lenlegi nagy pedagógus egyé-
niségei (Comeniustól Apáczai 
Csere Jánoson át Karácsony 
Sándorig, Szegedy-Maszák 
Mihályig), akikre nem csak 
emlékezni jó, de tanácsaik, ta-
pasztalataik elkelnek ma is.

A pedagógusok munkája 
talán soha nem szólt ennyi 
küzdelemről, alkalmazkodó 
készségük, türelmük valószí-
nűleg soha nem állt ki annyi 
próbát, mint napjainkban. 
Többek között ezért is tartom 
különösen időszerűnek és in-
dokoltnak azt, hogy pedagó-
gusnapkor fejet hajtsak Önök 
előtt. Társadalmunk a no má-
li á i, meg ol dat lan problémái 
megoldásra váró feladatként 
mind-mind ott tornyosulnak 
pedagógusaink előtt.

A pedagógus lét azonban 
nem csupán munkát jelent, 
hanem szellemiséget és egész 
életre szóló elhivatottságot. 
Az örök értékek továbbadása, 
vagy ha úgy tetszik, átmenekí-
tése a következő generációkra 

a legszebb vállalások egyike, 
amit ember tehet. Önöknek 
megadatott a gyermeki lélek 
kimunkálásának csodája, az 
elvégzett munka eredményé-
ben való gyönyörködés, ma 
igencsak ritka lehetősége. Ez 
a munka most minden eddi-
ginél nagyobb kihívások elé 
állítja Önöket, ezért gyümöl-
cseire, sikereikre ma, a peda-
gógusnap alkalmából is külö-
nös tisztelettel tekintek.

Munkájukhoz jó egészsé-
get, soha nem lankadó hitet 
és lelkesedést kívánok!

Ménes Andrea
polgármester

Az Év Édesanyjai – nem csak egy éven át
Nagy izgalommal várták 

gyerekek és anyukák egyaránt 
a május 13-át, amikor is ünne-
pélyes gálaműsor keretében 

kiderült Az Év Édesanyja pá-
lyázat eredménye. A Műve-
lődési Ház és Könyvtárban 
várakozó megjelenteket a 

főszervező Pircsike Közmű-
velődési Egyesület elnöke, 
Somogyi László Gábor üd-
vözölte, majd Ménes Andrea 
polgármester szívhez szóló 
beszéde következett, amit 
saját édesanyjának megható 
köszöntésével zárt. 

Egy éven keresztül viselni 
„Az év édesanyja” felirattal 
ékesített szalagot nem kis 
megtiszteltetés, és legalább 
ekkora felelősség, öröm, szülő 
és gyermek számára egyaránt. 
A féltő gonddal, gyakran áldo-
zatok vállalása árán felnevelt, 
gyámolított gyermek édesany-
járól készült portréfogalma-
zásában nem csak köszönetet 
mond, hanem kiemeli azokat 
a különleges, gyakran humo-
ros és vidám élethelyzeteket, 
élményeket, anyai szerepeket, 
amelyeknek köszönhetően 
kölcsönösen formálódtak: a 

gyermek is alakítja a szülőt, 
felismerteti vele felelősségét, 
hozzájuttatja kiteljesedésé-
hez, bizonyítja a határokat 
nem ismerő szeretet erejét. 
Az alsó tagozat győztese, Sza-
bó Lili például ekként fogal-
maz, átéreztetve az anyukák 
mindenben helytálló univer-
zalitását: „Belegondolni is 
rossz, milyen nehéz az anyu-
kám dolga négyőnkkel. Ennyi 
ember kedvére főzni, ennyi 
tányért elmosogatni, ennyi 
ruhát kimosni. A helyében én 
már biztos megszöktem volna. 
De ő nem teszi. Sőt, van ideje 
végighallgatni a problémáin-
kat, tanácsot adni, ha kérjük, 
segít a házi feladat megírásá-
ban. Sok mindent megenged, 
de ha kell, tud szigorú is len-
ni. Szeretek hozzábújni, mert 
mellette biztonságban érzem 
magam. Ő az, aki, ha szomo-

rú vagyok, felvidít, ha valami 
nem sikerül, biztat. Szerete-
te nagyobb mindennél”.  Ez 
a részlet rávilágíthat arra, 
hogy a négytagú zsűrinek – 
Medgyesi Imréné, Ménesné 
Vincze Anikó, Polgárné Nagy 
Elvira, Somogyi László Gábor 
– nehéz feladata volt a jó szín-
vonalú fogalmazások között 
meghozni a végső döntést.  
Ám végül a következő ered-
mények születettek: az alsó 
osztályos tanulók közül Szabó 
Lili fogalmazása nyert, ezzel 
Szabóné Tóth Andrea lett Az 
Év Édesanyja, felső osztályo-
sok közül pedig Pólyik Lili 
írása győzedelmeskedett, ez-
zel anyukája Pólyikné Peterle 
Gabriella szintén megkapta 
Az Év Édesanyja címért járó 
szalagot. Felnőtt különdíjban 
részesült Dezső Bence és 
édesanyja, Dezső Angéla Hen-

riett. Rajz kategóriában a kö-
vetkező tanulók alkotásait dí-
jazták: Alsó tagozat: 1.Horváth 
Réka; 2. Horváth Ramóna; 3. 
Kertész Kinga. Felső tagozat: 
1. Borsó Zoltán; 2. Szalai Esz-
ter és Maczó Roland; 3. Ba-
logh Jenő és Bíró Erik. 

A gálaműsor színvonalát 
emelték az elhangzott pro-
dukciók: fellépett a Fintorgó 
Gyermek Színjátszó Csoport 
és a Búzavirág Gyermekkar; 
valamint Plavecz Zoé mono-
lóggal, Szilágyi Ádám verssel, 
Ács Panna és Hunyadi Tamás 
zongorajátékkal kedvesked-
tek. A győztes fogalmazásokat 
Ács Panna és Plavecz Kincső 
olvasták fel, köztük Pólyik Lili 
szép sorait: „Hisz bennünk és 
hisz nekünk. Nélküle én sem 
lehetnék az, aki vagyok. Ő 
adta meg nekem az esélyt az 
élethez.”

Harmincheten csíksomlyói zarándokok közül



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)
2018. május 31-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Czeglédi Andrásné 8349733047 4078 Debrecen Haláp Tanya 309. 115 000
Germán Ferenc 8443091339 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 100 162
Guba Attila 8384884013 4287 Vámospércs Nyírmartonfalvai u. 051/9 122 900

Nagy Ferenc 8423252639 4287 Vámospércs Vasút u. 21. 114 500

Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 1 130 851

Összesen: 2 194 413

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)
2018. május 31-i állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

Dante Shoes Kft.
”felszámolás alatt“ 25432729-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 2 415 417

Mauro Shoes Kft.
”felszámolás alatt“ 24965604-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 1 523 012 

Polivill Elektro Kft. 24925615-1-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 160 513

Összesen: 4 098 942

Előző hónapban született:

Nyakas FaNNi (Nyakas Gábor, GyöNGyi Gabriella)

Házasságkötés:

buGlyó DáviD és Nyakas erzsébet tüNDe

Akik már nincsenek közöttünk:

kovács JózseFNé (HuNyaDi róza)

A n y A k ö n y v i  h í r e k

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Kovács Józsefné (Hunyadi Róza)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Tájékoztatás a szünidei 
gyermekétkeztetésről! 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 
21/C.§-ának 2016. január 1-től történő hatályba lépésé-
vel kötelező ellátásként bevezetésre került a szünidei 
gyermekétkeztetés, amelyet a települési önkormány-
zat a szülő kérelmére déli meleg főétkezés biztosításá-
val nyújt a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek részére. 

Bölcsődei vagy óvodai nevelésben részesülő gyer-
mekek részére az intézmény (bölcsőde, óvoda) zárva 
tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, 
iskolás gyermekek részére a nyári szünetben pedig leg-
alább 43 munkanapon köteles megszervezni és biztosí-
tani a szünidei gyermekétkeztetést. 

A Vámospércs Városi Önkormányzat a tanulói jogvi-
szonyban álló, 18 év alatti, illetve 5 hónapos kortól az 
óvodába járás megkezdéséig hátrányos, halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek részére a nyári szünet 
időtartamára 2018. június 16-tól – 2018. szeptember 
2-ig déli meleg étkezést biztosít. A szünidei gyermekét-
keztetés első napja 2018. június 18., utolsó napja pedig 
2018. augusztus 31. (54 munkanap).

Óvodai, bölcsődei nevelésben lévő hátrányos, hal-
mozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére csak 
az óvoda nyári zárva tartásának idejére, 12 munkanap-
ra 2018. augusztus 15-től – 2018. augusztus 31-ig bizto-
sít déli meleg étkezést.

Az étkezés ételhordóban való elvitellel történik, me-
lyet a szülőnek kell biztosítani. Az ételt az Iskola u. 1. 
szám alatt lévő iskolai konyháról 11 órától 13 óráig le-
het elvinni.

Üdvözlök mindenkit!
Kérem, tekintsenek meg egy videót az 

interneten, mert már azzal is sok emberen 
segíthetnek.

A youtube-on: (írja be) Korcsmáros Attila. 
Nézze, s ha lehet, ossza meg!

Előre is köszönöm: Korcsmáros Attila

Diplomamentő nyelvtanfolyamok 
indulnak városunkban! 

Mintegy hetvenöt olyan hátrányos helyzetű fiatal él a 
környező településeken, akiknek azért nincs diploma/
oklevél a kezében, mert nem sikerült még a nyelvvizs-
gájukat megszerezni. Emiatt sok esetben a végzettsé-
güknek megfelelő munkahelyen nem tudnak elhelyez-
kedni. 2018. augusztusától kezdődően 14 személy szá-
mára nyílik lehetőség 100%-os Európai Uniós támoga-
tással nyelvtanfolyam elvégzésére Vámospércsen. Az 
Új Széchenyi Terv keretein belül az EFOP-1.5.3-16-2017-
00077 azonosítószámmal nyilvántartott projektnek kö-
szönhetően Vámospércs Város Önkormányzata idegen 
nyelvi kompetenciák fejlesztését tervezi. A jelentkezés 
feltétele, hogy a tanuló betöltötte a 18. életévét, a nyelv-
vizsga megszerzése a diploma megszerzéséhez szüksé-
ges, valamint nem vesz részt államilag finanszírozott 
(közoktatási) vagy EU forrásból megvalósított képzés-
ben. A tanfolyammal kapcsolatban semmilyen további 
költség nem merül fel, a tananyagot a képző intézmény 
ingyenesen biztosítja minden résztvevőnek! A tanfo-
lyamok sikeres elvégzéséhez az órák minimum 80%-
án meg kell jelenni és a képzést lezáró teszten 60%-os 
eredményt kell elérni. A támogatott képzések kezdő-
től (A2) a haladó 2-es (B2) szintig kerülnek megvaló-
sításra. A képzés 14 fő esetén indul! A jelentkezéssel 
kapcsolatos részletes információkkal kapcsolatosan az 
Önkormányzat nyújt felvilágosítást.

Tájékoztatás az Egyenlő Bánásmód 
Hatóság ügyfélszolgálatáról

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszol-
gálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nem-
zetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossá-
ga, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti 
meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anya-
nyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuá-
lis irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy 
egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés 
éri! Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos 
megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása 
és megszüntetése. Keresse fel Dr. Kovács Krisztián Haj-
dú-Bihar megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfo-
gadását. Elérhetőségei: 06304085619, kovacs.krisztina@
vipmail.hu, Hajdú-Bihar Megyei Család, Esélyteremtési 
és Önkéntes Ház (4025 Debrecen, Simonffy u. 21. I. 
emelet 125. szoba). Időpontok: június 15. (13-15 óra), jú-
nius 19. (8-10 óra), június 22. (13-15 óra). Vámospércsen: 
Vámospércsi Mikrotérségi Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat (Piac u. 4.), 8.30-12.30 között.

Vinczéné Gáll Anikó 
intézményvezető

Egyre több tartalékos katona szolgál a 
megyében

Újabb tartalékos katonák kötöttek szerződést a Ma-
gyar Honvédséggel 2018. április 18-án Berettyóújfalu-
ban. Az eseményen Hajdú-Bihar megye 250. területvé-
delmi tartalékos katonáját is köszöntötték. Ahogy arról 
már több fórumon lehetett hallani, a Magyar Honvéd-
ség 2017-ben megújította tartalékos rendszerét, mely-
nek révén létrejött az önkéntes területvédelmi tartalé-
kos szolgálati forma. A munka vagy tanulás mellett is 
vállalható, azokkal jól összeegyeztethető katonai szol-
gálatformával a honvédség célja, hogy ne legyen olyan 
járás az országban, amely nem rendelkezik tartalékos 
katonával, kiképzett katonai erővel. A megalakult járási 
századokhoz bárki csatlakozhat, aki szeretne részt vál-
lalni honvédelmi feladatokban, illetve szükség esetén 
kész segítséget nyújtani lakókörnyezetének.

A területvédelmi tartalékos századok feltöltésében 
Hajdú-Bihar megye az élen jár: eddig 237-en csatlakoz-
tak a rendszerhez, de ez a szám április 18-án több mint 
20 fővel bővült.

„A megyében kapott támogatásnak, a tapasztalható 
összefogásnak és a közelmúltban végrehajtott intenzív 
toborzó kampánynak is köszönhető, hogy a mai napon 
24 fő csatlakozott a berettyóújfalui járásban létreho-
zott területvédelmi századhoz” – tudtuk meg a Berety-
tyóújfalui Járási Hivatal Fráter László nagytermében 
tartott ünnepélyes szerződéskötés után Nagy Zoltán 
alezredestől, az MH Katonai Igazgatási és Központi 
Nyilvántartó Parancsnokság debreceni központjának 
parancsnokától. „Velük együtt immár 261 főre nőtt a 
megyében tartalékos szolgálatot vállalók száma. Jelen 
pillanatban a debreceni és a berettyóújfalui járási szá-
zadok rendelkeznek a tervezett létszám több mint felé-
vel, ám reményeink szerint hamarosan egyre több járás 
mondhatja majd el ezt magáról.”

Az ünnepélyes szerződéskötést követően Nagy Zol-
tán alezredes elmondta: a területvédelmi tartalékosok 
felkészítése alapvetően helyben, az adott járásban tör-
ténik, a kidolgozott modulrendszer alapján ez évente 
mindössze 20 napot jelent számukra. A kiképzések 
során a civil életben is hasznos elméleti és gyakorlati 
tudást kapnak, mint például egészségügyi, tereptan és 
tájékozódási ismeretek, közelharc oktatás. A területvé-
delmi tartalékosok szükség esetén veszély- és katasztró-
fahelyzetben (pl. árvízi védekezés), rendezvénybiztosí-
tási, toborzási, illetve különböző díszelgési feladatok-
ban vehetnek részt. Az alezredes kiemelte még, hogy 
a szolgálatot vállalók különböző juttatásokban része-
sülnek, így megilleti őket szerződéskötési, illetve éves 
rendelkezésre állási díj, valamint – behívásuk idején 
– a tényleges szolgálatért járó illetményre jogosultak. 
A fiatalok csatlakozásának ösztönzése kapcsán pedig 
megemlítette, hogy a tanulói jogviszonnyal rendelkező 
tartalékosok honvédségi ösztöndíjra is pályázhatnak. 
Ezek az összegek éves szinten százezres nagyságrendű, 
akár több százezer forint plusz jövedelmet is jelenthet-
nek.

A parancsnok hangsúlyozta, hogy folyamatosan vár-
ják a katonai pálya iránt érdeklődőket, akik tartalékos 
vagy akár szerződéses szolgálatot is vállalhatnak. A 
rendszerhez az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig 
csatlakozhat minden nagykorú, magyarországi lakóhely-
lyel rendelkező, büntetlen előéletű és cselekvőképes 
magyar állampolgár, aki legalább általános iskolai vég-
zettséggel rendelkezik. Jelentkezni a megyeszékhelye-
ken lévő toborzó ügyfélszolgálatokon lehetséges, ami 
Debrecenben a Péterfia utca 58/a. szám alatt található. 
Emellett ma már a Kormányablakokban is lehetőség van 
a hagyományos, személyes úton történő jelentkezésre, 
illetve kapcsolatba lehet lépni a toborzó szervekkel az 
Interneten keresztül is a www.iranyasereg.hu oldalon, 
ahol részletes információ is található valamennyi kato-
nai szolgálati forma vonatkozásában.

Smidróczki Róbert főhadnagy 

A Bocskai kertben dupla építési telek és Hyundai 
kisteherautó friss műszakival eladó.

Érdeklődni a 0630/3128638 telefonszámon lehet.

Vámospércsi Téka

Tudta-e Ön, hogy Vámospércsen született Oláhné 
Erdélyi Mária matematikus, a neveléstudomány kandi-
dátusa? Oláhné Erdélyi Mária 1929. január 15-én szüle-
tett településünkön. Rövid ideig a debreceni Fazekas 
Mihály Gimnáziumban tanított, majd 1953-tól tanárse-
géd, 1961-től adjunktus, 1978-tól docens a Kossuth La-
jos Tudományegyetemenen. Előbb az absztrakt algebra 
kérdései foglalkoztatták, több értekezése jelent meg e 
tárgykörből. Fő műve az Abel-csoportok körébe tar-
tozó On an-algebraically closed groupe (Publ. Math., 
1960). Ezután figyelme a hazai és a külföldi matema-
tikaoktatás történetének és iskolaügyének a kérdése 
felé irányult, mintegy 30 terjedelmesebb tanulmányt 
írt ebből a tárgykörből. Kandidátusi értekezését kéz-
iratként őrzi a KLTE Matematikai Intézete. (Matemati-
kaoktatásunk a két Ratio idején Debrecen, 1979). 1980. 
április 23-án hunyt el Debrecenben.



Május utolsó vasárnapján 
gyermekzsivajjal telt meg a 
Művelődési Ház melletti ár-
nyas park. Pedig a kezdés 
előtt egy órával még fenyege-
tő szürke felhők lepték el az 
eget, majd hirtelen lecsapott a 
vihar és nagy mennyiségű eső 
kezdett hullni, dörgött a min-
denség. A gyermeknap azon-
ban nem vehet ki szabadságot, 
nem jelenthet esőnapot, tudja 
ezt minden felnőtt. A május 
27-i fieszta így csapadékbiztos 
helyen, a Művelődési Ház 
és Könyvtár nagytermében 
kezdődött, Tompeti és bará-
tainak a szórakoztató zenés 
műsorával és Peti bohóc 
„lufiakrobatikus” mutatványa-
ival. Mire Tompetiék utolsó 
visszatapsolása is megtörtént 
és Peti bohóc sem pukkasz-
totta ki örömében egyik lu-
fiját sem, elvonult a vihar és 
szabadtéren folytatódhatott a 
rendezvény. Az ugrálóvárral, 
a csúszdákkal, a trambulinnal, 
az arcfestők és a kézműves 
foglalkozások résztvevőivel, 
finom fagylaltokkal és selyme-

sen oldódó vattacukrokkal. 
Míg a gyermekarcokra került 
festék száradt, felvonultak a 
kutyabemutató sztárjai, meg-
érkeztek az elmaradhatatlan 
tűzoltó- és rendőrautók is. A 
gyereknapi programkavalkád 
idén is ingyenes volt. A park 
szélén Papp Laci fája és a Le-
gendák Kútjának szarvasa 
őrizték a jókedvet. A szerve-
zők köszönetüket fejezik ki az 

önkéntes segítőknek: Lehóné 
Szőke Irénnek, Nagy Boglár-
kának, Németh Jánosnak és 
az óvoda munkatársainak, 
a technikai dolgozóknak, a 
Hajdú-Bihar Megyei Kataszt-
rófavédelem Nyíradonyi Tűz-
oltóinak és a Vámospércsi 
Rendőrőrs dolgozóinak a se-
gítséget.

A gyermeknap nem ijedt meg a 
zivatartól!

Idén másodszor osztották 
ki a Debreceni Tankerületi 
Központ Nemzedékek Jövő-
jéért díjait. A pedagógusnapi 
ünnepségen három kiváló pe-
dagógust, Kocsisné Szentjóbi-
Szabó Enikőt, Lakatosné 
Tóth Ildikót és legnagyobb 
örömünkre a Vámospércsi 
Mátyás Király Általános Is-
kola és AMI tanárát, a Búza-
virág Gyermekkar vezetőjét, 
Ráczné Stummer Ibolyát 
tüntették ki. A pedagógusok 
mellett idén először közéleti 
személyiséget is díjaztak, jele-
sül Kósa Lajos országgyűlési 
képviselőt, Debrecen korábbi 
polgármesterét, minisztert, a 
debreceni köznevelési rend-
szer kiépítéséért, valamint a 
tehetséggondozásban vállalt 
szerepéért. Pappné Gyulai Ka-
talin, a Debreceni Tankerületi 
Központ igazgatója a peda-
gógusnapi ünnepségen érté-
kelve a tanévet megköszönte 

annak a 3000 embernek a 
munkáját, akik a 42 közneve-
lési intézményben lehetővé 
tették a gyerekek kiegyensú-
lyozott nevelését. Városunk 
közössége büszkeséggel és 

köszönettel gratulál Ráczné 
Stummer Ibolya tanárnőnek 
több évtizedes, elkötelezett, 
minőségelvű, gyermekbarát 
munkája elismeréséhez.

Nemzedékek jövőjéért! – rangos 
díjat kapott Ráczné Stummer 

Ibolya tanárnő
A nyár első napján, június 

elsején, 11 óra 50 perc körül 
a Vámospércsi Mátyás Ki-
rály Általános Iskola és AMI 
könyvtárszobájának interak-
tív tábláján megjelent egy 
képregény – felvezethetnénk  
talán így is, kissé mesesze-
rűen, ám az igazságból sem 
elvéve, sem hozzáadva azt 
az eseményt, amin Lakatos 
István író, képregényrajzoló 
és Tarr Ferenc gyerekiroda-
lom-szakértő, a HUBBY el-
nökségi tagja voltak vendégei 
városunknak. A budapesti 
Fiatal Írók Szövetsége idén 
is meghirdette Írókölcsönző 
című programját, melynek 

célkitűzése az, hogy vidéki 
iskolákat felkeresve, lehetővé 
tegyék a gyermekek találko-
zását a kortárs fiatal irodalom 
élvonalával. A vámospércsi is-
kola azon tizenöt intézmény 
egyike lett, ami részesülhetett 
ebben a projektben. Lakatos 
István kétszer érdemelte ki 
az Év Gyerekkönyve-díjat, 
valamint kétszer jutalmazták 
(a legjobb képregényeket el-
ismerő) Alfabéta-díjjal, olyan 
nagyhatású művek fűződnek 
a nevéhez, mint a Lencsilány, 
a Dobozváros, az Óraverzum. 
Az eseményen hatodik és 
hetedik osztályos tanulók a 
képregény-rajzolás alapjaival 

és legbelsőbb műhelytitkai-
val ismerkedhettek meg. Szó 
volt arról, hogy milyen rajzos 
eszközökkel fejezhetők ki kü-
lönféle érzések, érzelmek, ho-
gyan töltheti ki a fantázia az 
üres szóbuborékokat, hogyan 
és milyen irányból olvasha-
tunk egy képregényoldalt, mi 
volt előbb Lakatos István saját 
műveinél: a szöveg vagy a kép. 
Az író-olvasó találkozót köve-
tően minden gyermek egy az 
erre az alkalomra készített La-
katos István képregény-részle-
tet tartalmazó könyvjelzővel 
gazdagodott, az iskola pedig 
kortárs könyvcsomagban ré-
szesült.

A képregény házhoz jött

Június 7-11. között került 
megrendezésre Magyarország 
legnagyobb könyves soka-
dalma, az Ünnepi Könyvhét 
Budapesten és a főbb vidé-
ki városokban. Idén olyan 
kiváltságos helyzetbe kerül-
tünk, hogy több vámospércsi 
vonatkozású szerző is új mű-
vel mérethette meg magát 
a nagyérdemű és a szakma 
előtt. Vámospércs díszpolgá-
ra, Halász Margit Jómadarak 
pácban címmel adta közre a 
Naphegy Kiadó gondozásá-
ban, Igor Lazin gyönyörű il-
lusztrációival ékesített ifjúsá-
gi meseregényét. A történet 
szerint a madárkórházban 
nagy az izgalom, farsangra 
készülnek a beteg madarak. 
Senki sem sejti, hogy a háttér-
ben madárrabló gonosz erők 
mesterkednek. Sötét tervük 
sikerül, reggelre eltűnik egy 
madár. Ki mást hívhatnának 
a rejtély megoldására, mint 
Euzébiót, nagymenő pesti 
detektívmacskát. Vajon sike-
rül megtalálnia az elveszett 
madarat? – e kérdésre azok 
kaphatnak választ, akik elol-

vassák az írónő, a Hortobágyi 
Madárkórháztól is ihletett 
könyvét. 

Extravagáns nagyregény-
nyel jelentkezett idén a város-
unkban gyermekkori nyarait 
töltő Térey János Babérkoszo-
rú-díjas költő, a kortárs ma-
gyar kulturális élet kivételes 
alakja. Káli holtak című vas-
kos színházi környezetben 
játszódó könyve csípős sza-
tíra és kíméletlen kritika. A 
karrierjét szívós tudatosság-
gal építő főhős, Csáky Alex 
szakmai és magánéleti kudar-
cok sorozatán át bukdácsolva 
nemcsak a kortárs színházi és 
filmes világot szemléli egyre 
kritikusabban, de lassanként 
önmagával is meghasonlik. 
A  Káli holtak Budapesten, a 
Káli-medencében, Rómában, 
Isztambulban, Szentpétervá-
ron és Kolozsváron játszó-
dik. Térey olvasói ismerős 
alakokkal is találkozhatnak a 
szerző első regényében, de 
bármilyen hasonlóság a kor-
társ magyar kultúra alakjai-
hoz és eseményeihez csupán 
véletlen. A szerző bámulatos 

stílusérzékkel és virtuozitás-
sal megalkotott regényében a 
magyar lélek és temperamen-
tum rejtelmeinek is élvezetes 
kommentárját adja.

A két szépprózai alkotás 
mellett érdemes leemelni a 
könyvesboltok polcairól a vá-
rosunkban élő Porczió Vero-
nika, Korpa Tamás, valamint a 
budapesti Pataki Viktor iroda-
lomtörténészek által szerkesz-
tett, A magyar falu poétikái 
című tanulmánykötetet. A je-
les tudósok tanulmányait köz-
readó könyv azt a kérdést járja 
körül, hogy milyen emberi és 
irodalmi tapasztalatoknak a 
„fedőneve” a falu? A válaszok 
legalább annyira bonyolul-
tak, mint némely kalotaszegi 
varrottas: a közösségformálás 
és kirekesztés, idegenség és 
otthonosság, menekülés és 
hazatérés, a szeretetlenség 
világa; a vidéki nosztalgia és a 
hétköznapi valóság kettőssé-
ge; a romantikus falukép és a 
„móriczi hagyomány” újraírá-
sa. A könyv első bemutatóját 
június 9-én tartották Debre-
cenben.

Könyvhét – vámospércsi 
szálakkal

Újra városunkban fog ze-
nélni a hazai könnyűzene 
egyik emblematikus képvise-
lője és a Hajdú Napok talán 
legfergetegesebb koncert-
jét adja Kozák László, vagy 
ahogyan az ország ismeri: 
Kis Grófo. A mindössze hu-
szonöt éves énekes 2006 óta 
van jelen a zenei életben, 
művésznevét a szintén ze-
nész édesapja – Kozák László 
Gróf – nevéből választotta. A 
Fonogram-díjjal is kitüntetett 
Kis Grófo az elmúlt évtized-
ben egyértelműen műfajt te-
remtett: mulatásinak nevezett 
slágerei – például a No roxa 
áj, Bulibáró, A nézését meg a 
járását – milliós nézettségnek 

örvendenek a világhálón, ő 
maga fellépett a Sziget Fesz-
tiválon, a VOLT, az EFOTT és 
a Campus Fesztiválokon, és 

örömmel jelenthetjük: a Haj-
dú Napokon is!

Kis Grófo szállítja majd a 
mulatásit!
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Gyereknapi élmények az óvodában. Ebben az évben az óvoda gyerek-
napi programsorozata a Közlekedési Nappal indult. Reggel a nagycsopor-
tosok kerékpárral megkerülték az óvodát. A helyi Polgárőrség biztosította 
az útvonalat. Ezen a napon a Nyírábrányi határrendészet dolgozói kutya-
bemutatóval és egy rendőrségi busz bemutatásával kedveskedtek a gyere-
keknek. Az óvoda előtti parkolóban felsorakozott egy igazi MTZ traktor, 
tréler, rallys Trabanttal, a Nyíradonyi Katasztrófavédelem tűzoltóautója. 
Az udvaron egy különleges oldalkocsis, és egy szupermodern Jopper tí-
pusú motorkerékpárra ülhettek fel az óvodások. A szülők és a gyerekek 
közös KRESZ-tábla felismerő játékban vehettek részt. A gyereknapi ren-
dezvény következő programja május 25-én,  a Kölyökidő Alapítvány jóvol-
tából valósult meg. Az ovi udvarán egy óriási ugrálóvárat állítottak fel, ami 
önfeledt szórakozást biztosított a gyerekek számára. Ezen kívül népi gyer-
mekjátékok és arcfestés várta az ovisokat, akikről szép fotók is készültek. 
Rendezvénysorozatunk zárásaként június 1-én egy különleges rendőrku-
tya-bemutatót láthattunk. A rendkívüli képességekkel rendelkező kutyák 
nem csak ügyesek és fegyelmezettek voltak, de a bemutató végén még 
azt is megengedték, hogy a gyerekek megsimogassák őket. Bízunk benne, 
hogy minden óvodás számára sikerült igazán élvezetessé, emlékezetessé 
tenni az Ő napjukat. Ezúton köszönjük minden közreműködő segítségét!

Hajzer Imréné
óvodapedagógus, programfelelős

Április 11-én az Alapműveleti Matematikaverseny körzeti fordulóján, 
Létavértesen, Árva Kristóf (8.b) 2., Cseh Donát (8.b) 3. helyezést ért el. 
Felkészítő nevelő: Kelemenné Hajdó Mária.

Április 21-én Nyírábrányban a Tankerületi felolvasó versenyen vet-
tek részt tanulóink. Petró Zalán 3.c (felkészítő: Hetey Lajosné) I., Balogh 
Cintia 3.a (felkészítő: Molnár Edit) II. helyen végzett.

Ugyanezen a szombati napon az 1-6. évfolyam számára pályaválasztá-
si napot szerveztünk. Az alsósokhoz szülők jöttek a tanterembe, hogy me-
séljenek a saját foglalkozásukról. A tanító nénikkel kisfilmeket néztek, be-
szélgettek a szakmákról, játékos feladatokat oldottak meg a gyerekek. Az 5. 
és 6. évfolyamos gyerekek üzemlátogatásra mentek: a lányok a cukrászok 
és a kereskedelemben dolgozók munkájával ismerkedhettek, míg a fiúk 
az asztalos és különböző vasas szakmák rejtelmeibe kukkanthattak bele. 
Köszönjük a lelkes szülők közreműködését, valamint a lehetőséget, hogy 
látogatást tehettünk a Kiss-Virág Cukrászdában, a Kiss-Fa Família Kft.-nél, 
az NTL Üzletház Gazdaboltban és a Vámosgép és Acélszerkezetgyártó Kft. 
üzemében! A 7. évfolyammal korábban a budapesti Szakma Sztár Fesz-
tiválra utazhattunk a HBM Kereskedelmi és Iparkamara segítségével, a 
nyolcadikosok pedig a Szelet a vitorlába! pályaválasztási kiállítást látogat-
ták meg. Ők ezen a napon nem a szakmákkal ismerkedtek, hanem Föld 
napi projektnapon vettek részt.

Az Angol nyelvi akadályversenyen Lakatos Bence és Szabó Gergő 
nyolcadikos, valamint Gellén Attila hetedikes tanulóink alkotta csapat ért 
el 4. helyezést. Felkészítőjük Szentjóbi Marianna tanárnő volt.

A Megyei Képzőművészeti Verseny alsós pályaműveiből ebben az 
évben is intézményünk rendezhette meg a kiállítást, melynek alkotásai-
ban hetekig gyönyörködhettek tanulóink.

A május minden évben a kompetenciamérések és a kirándulások 
hónapja az iskolákban. A 6. és 8. évfolyam számára kötelező idegen nyelvi 
és az országos kompetenciamérés mellett a 6.b osztály természettudomá-
nyos kiegészítő mérésen is részt vett.

A Határtalanul! pályázat finanszírozásában 33 hetedikes tanulónk és 4 
kísérő tanár (Hamecz Erika Emese, Kelemenné Hajdó Mária, Szentjóbi Ma-
rianna és Tankáné Antal Irén) négy napig barangolhatott Erdély csodás tá-
jain „Arany János nyomában”. Meglátogattuk Nagykárolyban a Károlyi kas-
télyt, Szilágynagyfaluban Arany János, Kolozsváron Mátyás király szobrát 
koszorúztuk meg. Torockón, ahol kétszer kel fel a nap, a festett bútorok-
ban és a táj fölé magasodó Székelykőben gyönyörködhettünk. A legemlé-
kezetesebb a tordai sóbánya félelmetes mélysége volt a legtöbb gyermek 
számára. Szovátán túráztunk, körbejártuk a heliotermikus tavakat, és el-
látogattunk egy helyi magyar általános iskolába is. A parajdi sószoros, a 
korondi népművészeti vásár, a Királyhágó feledhetetlen élmény maradt 
számunkra. Hazafelé még betértünk Nagyszalontán az Arany János Emlék-
múzeumba és a szoborparkba, majd este fáradtan, de élményekkel telve 
érkeztünk haza.

A következő héten az ötödikesek utaztak a Mátrába, ahol osztályfőnö-
keik négy napos erdei iskolát szerveztek számukra. Mátrafüred-Sástón 
a program: reggeli torna, túrázás, erdei tornapálya, kilátó, állat-és növény-
ismeret, lézerharc, üvegfúvás, hegyek, jó levegő, játék, sport, vidámság 
voltak. A gyerekeket 4 nevelő (Kelemenné Hajdó Mária, Kovácsné Nagy 
Anikó, Ráczné Stummer Ibolya és Debreceni Adrián) kísérte el. 

Eközben itthon egy osztály a Közlekedéstudományi Intézet által elin-
dított Mobil Suli Programban közlekedésre felkészítés, közlekedési ve-
szélyhelyzetek elkerülése témában vett részt interaktív foglakozáson, míg 
mások a Fiatal Írók Szövetsége „Írókölcsönző” rendhagyó irodalomóráján 
a képregényekkel, az írói mindennapokkal, a kortárs irodalommal ismer-
kedhettek.

Iskolánk a kezdetektől fogva részt vesz a Vámos Települések Szövet-
sége és a NAV által kiírt diákvetélkedőn. Idén harmadik alkalommal 
lett győztes a csapatunk, így a kupát végleg megtarthatjuk. A csapat tagjai: 
Cseh Donát, Nagy Nándor, Varga Dániel; a mindenkori csapatot évek óta 
Fodor László készíti fel a megmérettetésre.

Gellén Attila Hajdúnánáson vett részt a Culture Quiz országismereti 
angolversenyen, ahol mindenkit maga mögé utasított. Felkészítője 
Szentjóbi Marianna.

Június 2-án egyéni versenyzők és kis csapatunk is indult a 2. 
TündérFutás jótékonysági futóversenyen, ahol a Tündérek Iskolája cí-
mért folyó versenyben második helyezést értünk el.

Június 16-án bezárjuk ezt a tanévet, de a nyáron sem lesz hiány program-
ban. Az EFOP 3.3.5 pályázat keretében napközis művészeti táborunk 
működik június 3. és 4. hetében. Összesen 80, 1.,2. és 4. és 6. osztályos 
tanuló vesz részt a pályázati tematikus terv alapján zajló programokon. 
A gyerekek népi mesterségekkel ismerkedhetnek, kézműveskedhetnek, 
kerékpártúrán tekerhetnek, de a program része a kirándulás a Tisza-ta-
vi Ökocentrumba, a Nyíregyházi Állatkertbe, és aszfaltrajzverseny is lesz. 
A tábort vezetik: Ludmanné Németh Marianna, Nagyné Pesti Gyöngyi, 
Plaveczné Gábori Csilla és Tarr Ildikó.
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