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Ünnepi megemlékezés

Galériaavató Vitkában
Számos résztvevõ mellett zajlott le március 18-án a vitkai Kultúr-
házban a Beregi Fafaragó Galéria nyitóünnepsége.                        
Az átadón Kolocsán György igazgató úr és Dr. Czomba Sándor
államtitkár úr köszöntötte az egybegyûlteket, majd Szabó Zoltán
néprajzkutató-népzenész, a budapesti Hagyományok Háza osztály-
vezetõje nyitotta meg a tárlatot. Az ünnepélyes pillanatokban
összekoccanó pezsgõspoharak elõtt Filep Sándor polgármester úr
pohárköszöntõjében kifejezte elismerését és örömét az újranyíló
galéria alkotóinak és létrehozóinak.                                                
Idén júniusban 38. alkalommal töltenek majd együtt nálunk bõ
egy hetet az ország minden részébõl érkezõ famívesek. A közel
négy évtized alatt a táborban megfordult majd 100 magyarországi
és határon túli alkotó munkáiból nyílt galéria, mostantól a széles
nyilvánosság elõtt is nyitva áll. Jöjjön el Ön is, Kedves Olvasó, és
tekintse meg városunk régi-új büszkeségét, a Beregi Fafaragó
Galériát! (Bejelentkezés: 06/45 478-622)

 .

.

Zánné Kiss AndreaFilep Sándor polgármester pohárköszöntõje (fotó: Konyha Miklós)

Helye: Vásárosnamény, játszótér
Ideje: 
Program:Játszótér és –park mindenkinek
-rendõrségi KRESZ teszt és kerékpáros
 ügyességi verseny
-Slackline ( egyensúlyozó verseny”)
-ÖkoMat („Hozz magaddal kupakokat!)
-háztartási hulladékgyûjtés játék (Kivetítõn)
-ökológiai lábnyomkészítés
-villám rajzverseny
-ovis környezetvédelmi verselõ
 („Vidítsd fel a folyó tündérét!”)
-Fórum a városi környezeti problémákról 
 (vendég: Polgármester+ referens)
-Meglepetés koncert (helyi zenekar)
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„

Föld Napja 2011.

A 2011. évi Föld Napja rendezvény kere-
tében 12-18 éves fiataloknak környezet-
védelmi kalandversenyt hirdetünk. 3 fõs
csapatok jelentkezését várjuk 2011. április
19-ig a címen.
Az e-mailnek tartalmaznia kell a csapat
és a csapattagok nevét, tárgy rovatban
szerepeljen a „Föld Napja” szó. Minden
résztvevõ csapat díjazásban részesül.
Szervezõk: Kárpátokért Egyesület,
Vásárosnamény Város Önkormányzata,
BEREGTÖT,  „Seg í tõ  Há lóza t” ,
BIKSZE, Természetbarát Diákkör

karpatokert@gmail.com 

Felhívás

Jótékonysági
Bál Vitkán

Zánné Kiss Andrea

Egyszerre volt remek buli és eredményes
jótékonysági rendezvény a vitkai Kölcsey
ÁMK márciusi bálja. Az  iskola alsós tanulói-
nak népi tánca és a felsõs tanulók bécsi
keringõje nyitotta az estét, majd a pezsgõs
koccintást finom vacsora és hajnalig tartó
mulatság követte.

A felsõsök bécsi keringõje

A hangulatot kitûnõen tükrözi, hogy a ze-
nész sokadjára játszott „utolsó dala”  hajnali 6
óra elõtt csendült fel.                                    
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik
jelenlétükkel, támogatói jegy vásárlásával,
tombola ajándék felajánlásával vagy munká-
jukkal segítették jótékonysági bálunkat.

.

A gergelyiugornyai Petõfi Sándor ÁMK március 15-én
városi ünnepséget rendezett az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc 163. évfordulója alkalmából.               
Ünnepi visszaemlékezésünket a Himnusz közös elének-
lésével kezdõdött, majd ökumenikus istentisztelet
következett. Ezt követõen Filep Sándor Polgármester
Úr ünnepi beszédét hallgathatták meg az ünneplõk.      
Az iskola diákjai színvonalas mûsorral emlékeztek meg
a szabadságharc évfordulójáról. Az ünnepség a Petõfi
szobor megkoszorúzásával fejezõdött be. 

.

.
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Mi is lelkesedéssel készültünk február 18-ra, azért, hogy fogadjuk a
kis buksitörõket, és a Zrínyis versenyzõket. Jólesõ érzéssel
mondhatom el, hogy segítségben, odafigyelésben, szponzori
támogatásban sohasem és most sem volt hiány. Nincs hiány az
Eötvös iskola nevelõinek, dolgozóinak és szervezõinek kitartásában
és tenni akarásában sem.                                                                   
Városunkban már szállóigévé vált, ha február, akkor matekverseny.
E két verseny a mi versenyünk – mondogatjuk gyakran. Büszkék
vagyunk arra, hogy kis városunkban közel 1800 gyermek méri össze
tudását, s ha fél napra is, de közel 2200-an látogatnak el lakó-
helyünkre, mely minden más alkalommal is szívesen fogadja az
idelátogatókat.                                                                                  

A 2011-es verseny gyõztesei március 4-én ünnepélyes keretek között
vehették át a megérdemelt elismeréseket, díjakat. Évfolyamonként
(2-8. évfolyam) a legeredményesebb 15-15 tanuló és felkészítõje
kapott jutalmat. Az elsõ három helyezett büszkén és meghatódottan
állt a dobogóra s kapta meg a bronz, ezüst és arany érmet is.            
Köszönjük azon intézményeknek a támogatását, akik a verseny
napján termeket biztosítottak versenyzõink számára, valamint a
rendõrségnek, a polgárõrségnek, a Petõfi ÁMK nevelõinek, az
óvodapedagógusoknak, védõnõknek, iskolaorvosnak, a verseny
napján nyújtott segítéségét.                                                               
Bízom abban, hogy mindannyian – versenyzõk, felkészítõk, támoga-
tók, segítõk, szervezõk – a siker gyermekeink érdekében kitartunk,
és soha nem adjuk fel. Ehhez kívánok mindenkinek erõt, kitartást és
jó egészséget. Remélem, hogy 2012-ben ismét együtt köszönhetjük a
legeredményesebben teljesítõ gyermekeinket.                                   
Buksitörõ verseny 2. évfolyamában harmadik helyezést ért el Pollák
Szabina, az Eötvös József  Általános Iskola tanulója, felkészítõ taná-
ra: Farkas Józsefné. A Zrínyi verseny 5. évfolyamában az elsõ helyet
Szolnok Miklós szerezte meg, felkészítõ tanára: Székelyné Apáti Rita.
A 7. évfolyamosok versenyében Illyés Gabriella a dobogó harmadik
fokára állhatott, felkészítõ tanára: Asztalosné Tajdi Éva.                      
A város iskoláinak tanulói közül kiemelkedõ eredményt ért el a 2.
évfolyamosok közül az Eötvös József  Általános Iskolából Kázmér
Ágnes, Bíró Evelin (felkészítõ tanáruk: Földvári Gabriella), Német Nagy
Laura, Nagy Lóránt (felkészítõ tanáruk: Boda Istvánné), Fekete Zita
(felkészítõ tanára: Farkas Józsefné). A 3. évfolyamosok versenyében az
Eötvös József  Általános Iskolából Kovács Nikolett, Varga Szabolcs,

.

.

.

.

.

.

20 éves a Zrínyi matematikaverseny
Néhány héttel ezelõtt valóságos számháború zajlott az országban, hiszen közel 51.000 diák
oldotta meg a Zrínyis feladatokat. 

A csapatversenyben két második helyezést szereztek tanulóink: a 2.
évfolyamosok: Pollák Szabina, Fekete Zita, Nagy Lóránt, az 5. évfolya-
mosok: Szolnok Miklós, Gábor Krisztián, Szabó Ákos.                          
Köszönet a verseny támogatóinak: Balázs István, Koncz József  (vállal-
kozó), Diákönkormányzat, Kaláka Gyermekközösség, Cimbora Gyermekkö-
zösség, Asztalos István, Dévai Gábor, Gergely Pál, Misku Józsefné, Fejes
Attila, Kiss Mátyás, Filep Sándor, Dr. Deák Ferenc, Bittner József, Juhászné
Bittner Katalin, Vilaszil Pékség, Kati András, Luka István, Dr. Gyõrffy
Ernõ, Dr. Katonáné Turai Erika, Turai Zsigmond, Sütõüzem Vásárosna-
mény, Badak Gyula, Pálinkás Györgyné, Dr. Balázsy Erzsébet, Sztányi
József  (Pepsi), Tóth Józsefné (Belvárosi divatház), Kállai József, Lakatos
Jánosné (Stella Patika), Rózsa Cukrászda, Szilva Gyógyfürdõ, Diák
Sándorné, Magyar Tankönyvért Alapítvány, Mozaik Kiadó, Dr. Patakiné
Dr. Baráth Ida, Leveleki József, Ékszersziget, Zafír ékszer, Hungaroprint
Kft., OTP Vásárosnamény, Czetõ Pálné, Koncz József  (Tuti Fix), Spar
üzlet, B-Cer Agro Ktf., Kiss Sándor, TOYOU Fodrászat, Sebestyén Gusztáv,
Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet, Vancza Gábor, Gergely Imre, Takács
Sándorné, Fábián Istvánné, Papp Judit, Nagy Miklós, Anonim támogatók,
Székelyfa BT., Nyírzem, Kardos Sándorné, Kovács Endre, Szenáki
Kálmánné, Babus Jolán Kollégium, Nafém Kft., Beregvíz Kft., Eötvös
Alapítvány, Szalainé Bíró Katalin, Tippan Attila, Csobolya Attila, Varga
Valéria, Interspan Kft. Kiemelt támogatók: Forrás Klub, Kiss B-Ker Kft.,
Kereskedelmi és Hitelbank, Hajdu Trans Kft., Vásárosnamény Város
Önkormányzata

.

Bíró Éva 
szervezõ

Kósa Eszter, Simon Péter (felkészítõ tanáruk: Leveleki Józsefné), a
Kölcsey Ferenc ÁMK-ból Csikós Péter (felkészítõ tanára: Hadas
Antalné). A 4. évfolyamosoknál az Eötvös József  Általános Iskolá-
ból Kázmér Zsófia, Apáthy Száva, Pollák Anna, Bányász Eszter (felkészí-
tõ tanáruk: Bíró Éva). Az 5. évfolyamosok esetében az Eötvös József
Általános Iskolából Gábor Krisztián, Szalai Viktor (felkészítõ tanáruk:
Székelyné Apáti Rita), Szabó Ákos (felkészítõ tanára: Asztalosné Tajdi
Éva), a Petõfi Sándor ÁMK-ból Lakatos Dávid (felkészítõ tanára:
Kósa Józsefné) A 7. évfolyamosok közül Eötvös József  Általános
Iskolából Molnár Fanni (felkészítõ tanára: Asztalosné Tajdi Éva),
a Rákóczi Ferenc Gimnáziumból Péchy Béla Péter (felkészítõ tanára:
Trencsényiné Boros Ildikó). A 8. évfolyamból Eötvös József  Általános
Iskolából Szabó Gergely (felkészítõ tanára: Ferenczi Imre), Tóth Fruzsina,
Kovács Fanni (felkészítõ tanáraik: Asztalosné Tajdi Éva, Konczné Sugta
Lívia).

A legjobbakat éremmel is jutalmazták a verseny szervezõi

.Mindenki örömmel fogadta a 20. születésnapi tortát

Alig hihetõ, de 20
év telt el az elsõ
Zrínyi verseny óta.
A 179 fõvel induló
verseny, hamar ki-
nõtte iskolánk falait,
de a város oktatási
intézményei segítsé-
günkre siettek és
akár 2500 versenyzõ
fogadására is készen
álltunk.                   
Az elmúlt 20 évben
közel 35.000 ver-
senyzõ járt váro-
sunkban,s õket több
ezer pedagógus és
szülõ kísérte el.       

.

.
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Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
4800 Vásárosnamény Tamási Áron u 1
Tel/fax: 06-45/470-258
E-mail: beregtot@namenynet.hu
web: www.beregtot.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0038 „Segítõ hálózat” kialakítása

A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás a
TÁMOP 5.1.1-09/6-2010-0038 azonosító számú, „Segítõ
Hálózat” kialakítása elnevezésû LHH-s pályázatának meg-
valósítási idõtartama 2010. november 01 - 2012. június 30-ig
tart.                                                                                            
A pályázat megvalósítására az Európai Unió és a Magyar
Állam által nyújtott támogatás összege 575.081.066 Ft.         
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.                  

A TÁMOP 5.1.1-09/6 konstrukcióban meghatározott és a
„Segítõ hálózat” kialakítása a Vásárosnaményi kistérségben
elnevezésû projektben megfogalmazott célok elérése,
megvalósítása érdekében a Beregi Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás, mint projektgazda komplex segítõ
szolgáltatást alakít ki és mûködtet a kistérség valamennyi
települése számára.                                                                      
A Társulást a következõ települések alkotják: Aranyosapáti,
Barabás, Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, Gelénes, Gemzse,
Gulács, Gyüre, Hetefejércse, Ilk, Jánd, Kisvarsány, Lónya,
Márokpapi, Mátyus, Nagyvarsány, Olcsva, Tarpa, Tákos, Tisza-
adony, Tiszakerecseny, Tiszaszalka, Tiszavid, Tivadar, Vámosatya
és Vásárosnamény. A komplex Segítõ hálózat a kistérség 27 tele-
pülésén, 4 mikrokörzet központ kialakításával (Vásárosnamény,
Tarpa, Tiszaszalka, Csaroda) valósul meg.                                   
A projektgazda a kistérségben eddig nem létezõ komplex, a
helyi szükségletekre válaszoló segítõ szolgáltatás kialakítását
és mûködtetését kívánja megvalósítani. A kistérségben mély-
szegénységben élõ és szociális hátrányokkal küzdõ családokat
célozzák meg felkészítési programokkal, valamint a családsegítés
speciális eszközeivel.                                                                   
Az elsõdleges célcsoportnak mind eredményesebb támogatása és
segítése érdekében közel 100 fõ segítõ szakembert vonnak be és
foglalkoztatnak 19 hónapon keresztül, akik felkészítést kapnak,
majd a kialakított helyi programirodákban foglalkoztatva segítik
a célcsoport munkaerõ-piaci elhelyezkedését, valamint társadalmi
integrációját. Emellett a hátrányos helyzetû célcsoport elhelyez-
kedését szolgáló tréningek, valamint a munkavégzés hatékonyabb
ellátását segítõ felkészítések valósulnak meg.           
A segítõ hálózat helyi irodáiban számítógép-, és internet
használati lehetõséget biztosítanak a célcsoport számára.            
A segítõ hálózat kialakítása lehetõséget teremt a szociális
ellátórendszer hiányosságainak kiküszöbölésére, biztosítva a
szociális és gyermekjóléti intézmények szolgáltatásaiból hiányzó
elemeket.                                                                                     

.
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A föld embere

Vaska Pisti ilyen ember volt. Szenvedélyesen szerette és értette a
munkáját, mely a természethez, a földhöz kötötte. Tõsgyökeres
vásárosnaményi családból származott, élete is itt, a naményi-vitkai
földeken zajlott. 1968-tól 1975-ig elõbb technikusi végzettséget,
majd agrármérnöki diplomát szerzett, ezt követõen a vásárosna-
ményi Termelõ Szövetkezetben növénytermesztési ágazatvezetõ-
ként, majd fõágazat-vezetõként dolgozott 1992. október 1-jéig (a
vitkai Mezõgazdasági Szövetkezet megalakulásáig), melynek
elnöke lett. Ekkor (a rendszerváltást követõ kaotikus években)
mutathatta meg igazán eredményeivel, hogy a föld jó gazda kezé-
ben sok ember megélhetését biztosíthatja. Szerencsésen ötvözõ-
dött benne a munkája szeretete szakmai hozzáértéssel, melyhez
az évtizedes tapasztalat és vezetésre való tehetség – korunkban
egyre ritkábban megnyilvánuló –  emberséggel párosult.              
Mindenkiben a jót kereste és látta meg.                                       

Maximálisan akart és tudott dolgozni, és a körülötte lévõ embe-
rektõl is ezt várta el. Ha nem ezt tapasztalta, akkor hirtelen felin-
dulásból nyers is tudott lenni. Ennek ellenére nem volt haragtartó
és nála csak addig tartott a harag, amíg le nem higgadt. Minden-
kin, aki hozzá fordult, igyekezett segíteni, és a múltbeli esetleges
sérelmeket soha nem éreztette senkivel sem, és családját, környe-
zetét is erre intette.                                                                      

A pihenést is a természetben találta meg. A kikapcsolódást, feltöl-
tõdést a horgászatban lelte meg. Fiatal korában a naményi csapat-
ban focizott évekig. Majd a hivatása, munkája miatt egyre ritkáb-
ban tehette ezt meg, de a futball szeretete élete végéig elkísérte.   

Imádta családját, unokáit. 2002-ben egy rutinvizsgálaton derült ki
a betegsége, de még ekkor is feleségét és családját féltette. Beteg-
ségével úgy volt, hogy ezt a problémát is megoldja, mint annyi
mást élete során. Úgy is tûnt, hogy igaza lesz, mert szinte élete
utolsó pillanatáig autót vezetett, irányította a munkát a földeken. 
A mobiltelefon és az autója elengedhetetlen tartozéka volt az éle-
tének, még a kórházi ágyáról is telefonált és vezette a Szövetkeze-
tet, de ha horgászni ment, akkor is bármikor elérhetõ volt.          

2010. március elsején szervezete feladta a küzdelmet, de nem
közvetlenül a betegsége miatt távozott el végleg, hanem a napja-
inkban oly félelmetes H1N1-es influenza vírus támadta meg a
kezelésektõl legyengült immunrendszerét, és erre már sem õ, sem
orvosai, sem szervezete nem voltak felkészülve. A kórházban érte
63 éves korában a halál.                                                                

Családja – felesége, fia, lánya, veje és két imádott unokája –,
barátai, ismerõsei, és bízvást mondhatom egész Vásárosnamény,
a gazdatársadalommal egyetemben gyászolja és emlékét megõrzi.

Nyugodj békében Pisti!                                                               
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Tavasz kezdetén, amikor
mindenki a hosszú tél után
várja a természet újjáéledését,
különösen fájdalmas a halálhír.
Fõleg, ha olyasvalaki távozik el
végleg közülünk, aki maga is a
tavaszt tekintette egy új év
kezdetének, aki ilyenkor érezte
elemében magát.

Segítõ Hálózat
a szegénység ellen

http://www.beregtot.hu
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Az ORFK - Országos Baleset-megelõzési
Bizottság felmenõ rendszerû gyermekrajz-
-pályázatot hirdet „Közlekedésbiztonság gyer-
mekszemmel” címen, három kategóriában:
óvodások (3-6 éves), alsó tagozatos (7-10
éves) és felsõ tagozatos (11-15 éves) általá-
nos iskolai tanulók részére.                          
Alkalmazott technikák: grafit, színes ceruza,
zsírkréta, lino, tus, tempera, olaj, diópác,
szénrajz. Az alkotások mérete kizárólag A/4
vagy A/3 méret lehet.                                 
Az elsõ fordulóba a pályamunkákat a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bale-
set-megelõzési Bizottság címére kell be-
küldeni (4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2.)
az alkotó adatainak (név, életkor, lakcím,
iskolája) feltüntetésével.                           
A beküldési határidõ: 2011. április 18.     
A legjobbnak ítélt alkotásokból kategórián-
ként 5-5 pályamû kerül tovább a második
fordulóra az ORFK Országos Baleset-meg-
elõzési Bizottsághoz.                                   
1. díj: kategóriánként 1-1 kerékpár, 2.-6. díj:
kategóriánként tárgyjutalom. A pályamûve-
ket nem õrizzük meg,és nem küldjük vissza!
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Egy korábbi rajzverseny egyik díjazottja

FELHÍVÁS

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Baleset-megelõzési Bizottság

A nyíregyházi „Magyarország-
ért Európában” Egyesület
március 25-én járt intézmé-
nyünkben, a vitkai Kölcsey
Ferenc ÁMK-ban. A négy
igen felkészült szakember két
órán át kötötte le felsõs tanu-
lóink figyelmét a rövid elõadá-
sokkal és játékos vetélkedõk-
kel tarkított délelõttön. Szó
esett az Európai Unió múltjá-
ról, jelenérõl, jövõjérõl. A
gyerekek nyelvén beszéltek az
unió civil társadalmáról, a kul-
túráról, a gazdasági- és népe-

Rajtunk volt a sor

Zánné Kiss Andrea

Március 19-én az Eötvös József  Általános Iskola megrendezte hagyományaihoz híven
a „Hozd magaddal a szüleidet is!” sportnapot. Két helyszínen zajlottak a sportos feladatok.

Hozd magaddal a szüleidet is!

Simon Edit

Iskolánkban, a vásárosnaményi Petõfi Sán-
dor ÁMK-ban a 2001-es nagy tiszai árvíz 10.
évfordulójáról emlékeztünk meg. Két pályá-
zatot hirdettünk a gyerekeknek: egy irodal-
mit és egy rajzpályázatot. Mindkettõre szép
számmal érkeztek munkák annak ellenére,
hogy sok gyermek még nem is élt akkor,

„Zúgva, bõgve törte át a gátat…”
Immár tíz éve, hogy pusztított az ár,
Immár tíz éve, hogy átszakadt a gát. 
A mi Tiszánk pusztította a kis népet,
És elöntött minden jót, minden szépet.

Nem készültünk fel, hogy robbantják a gátat,
S mint egy ostromlóként pusztítja várat.
Elöntött mindent, házat és a friss kerteket,
Mi az akkori téli mámorból ébredezgetett.

Királyi palástját maga mögött hagyván,
Kiömlött a Tisza március hatodikán. 
Nem kímélve senkit, se kutyát, se embert,
Nagy pusztítást végezve harangot is vert.

De az emberek összefogtak, segítették egymást,
S visszavitték medrébe a megõrült királyt. 
Az emberi összefogás és a nagy segítség
Úrrá lett rajta, s bizonyára megbékélt.

Kuru Dániel 6. osztály: „A 2001-es árvíz” Deskó Tamara 2. o.: „Az állatok mentése”

Árvíz 2001

Fehér Eszter, 8. osztály

sedéspolitikáról, a szociális ügyekrõl, a környezetvédelemrõl, az értékek és érdekek kö-
zösségérõl, hazánk szerepérõl az EU-ban. A résztvevõ 30 gyerek mindegyike a megszer-
zett tudáson kívül kis ajándékcsomagot is átvehetett, valamint süteménnyel és üdítõvel is
vendégül látták õket. A magyar elnökség évében, a hozzánk látogató roadshow-n most
kicsit jobban átélhettük, hogy „Rajtunk a sor.”

nem tudja, milyen pusztítást végzett a folyó.
Szülõk, pedagógusok segítettek elképzeltetni
velük az akkori eseményeket.                        
Gratulálunk minden gyereknek!                   

A rajzpályázat nyertes munkái:

.

.

Az alsósok a Sportcsarnokban
gyülekeztek, ahol aerobikkal,
mazsorett-bemutatóval kezdõdött
évfolyamonként a sorverseny,
majd különbözõ próbák, feladatok
tették érdekessé a napot.               
A szülõk kötélhúzásban bizonyít-
hatták erejüket. A felsõ tagozato-
sok az iskolában vetélkedhettek,
sportolhattak, és az osztályok
mérhették össze sportteljesítmé-
nyüket.

.
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Zoárd napi
pályázat
Vásárosnamény Város Önkormányzatának
Egészségügyi-, Szociális-, és Mûvelõdési
Bizottsága rajz-, vers és prózamondó pályá-
zatot hirdet.                                                 
A pályázatok témája: a halászat, a vadászat
és pásztorkodás.                                           
A nyár folyamán megrendezésre kerülõ
Zoárd napi sokadalom programjának
egy-egy napja e három mesterségre, tevé-
kenységre épül. Ehhez csatlakozna a két
pályázat is.                                                   
Az alkotások szabadon választott technikával
készülhetnek A/4-es vagy A/3-as méretben,
lehet vers, vagy meseillusztráció, de akár
élményrajz is.                                               
Beadási határidõ: 2011. május 27.            
A pályamunkák Bíró Éva igazgatóhelyettes-
nek adhatók le az Eötvös József  Általános
Iskolában.                                                    
Vers- és prózamondó verseny idõpontja:             
2011. május 19. (csütörtök).                        
Jelentkezési határidõ: 2011. április 20.     
Jelentkezni Bíró Éva igazgatóhelyettesnél
lehet az Eötvös József  Általános Iskolában. 
Mindkét pályázatot óvodás, alsó tagozatos,
felsõ tagozatos korosztályban értékeljük.     
A legjobb alkotások kiállításra kerülnek a
három napos program keretében, a legjobb
vers- és prózamondók pedig fellépnek a
rendezvényen.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Bíró Éva 
biz. elnök

A Magyar Köztársaság Alkotmányának 46. § (2) bekezdése értelmében a törvény által
meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az
ítélkezésben. A bíróságok ülnökeit a helyi önkormányzatok 2007-ben választották,
megbízatásuk 2011. május 22-én lejár. A választás a helyi önkormányzatok feladata.
A Vásárosnaményi Városi Bíróságra 15 fõ ülnök választandó, melybõl 6 fõnek pedagó-
gusnak kell lennie. Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választó-
joggal rendelkezõ magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén mûködõ helyi
önkormányzatok és a társadalmi szervezetek – kivéve a pártokat – jelölik.                        
A fiatalkorúak büntetõ ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi
területén mûködõ alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei
jelölik. Jelölni azt a büntetlen elõéletû 30. életévét betöltött, de a 70. életévét el nem ért
magyar állampolgárt lehet, akinek választójoga van. A jelöléshez csatolni kell a jelölt
elfogadó nyilatkozatát, a hatósági bizonyítványt a jelölt büntetlen elõéletének igazolására.
A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik. A nyilatkozat a jelölt nevét, születési
helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozá-
sát, munkahelye nevét és címét, havi átlagkeresetét, valamint az aláírását tartalmazza.       
A jelölt köteles arról is nyilatkozni, hogy büntetve volt-e, rendelkezik-e választójoggal. A
jelöléshez, és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal
(Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1. ) Fsz. 2. számú szobájában kérhetõk.                             
A jelölt a jelölés elfogadását követõen haladéktalanul, az ülnökké történõ megválasztására
jogosult képviselõ-testület részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja büntetlen elõéletét,
melynek elmulasztása esetén nem lehet ülnökké megválasztani.                                        
A hatósági bizonyítvány a Bûnügyi Nyilvántartó Hatóságtól postai úton az adattovábbítá-
si kérõlap nyomtatványon kérhetõ meg, annak a Magyar Posta hivatalában történõ
megvásárlása és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése után. Az adattovábbítási kérõ-
lap az ügyfélkapun keresztül elektronikus ûrlapon is benyújtható. Tekintettel a hatósági
bizonyítvány kiadási és postázási idejére a hatósági bizonyítványt a jelölt mielõbb szíves-
kedjen megkérni. A jelöléseket, az elfogadó nyilatkozatokat, és a hatósági bizonyítványo-
kat 2011. március 25-ig lehet benyújtani Vásárosnamény Város Jegyzõjéhez.                    
Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató megismerhetõ a Polgár-
mesteri Hivatalban, valamint Vásárosnamény Város honlapján

.

.

.

.

.

.

. (www.vasarosnameny.hu).

Hirdetmény

A készülõdés húsvétra már hetekkel-hóna-
pokkal korábban megkezdõdött. Sokan már
karácsonytól gyûjtötték a tojás megfestésé-
hez a hagymahajat, zöld búzát; a bolti festé-
ket hetekkel hamarabb megvásárolták. Nagy
szégyennek számított, ha nem volt elegendõ
hímes a locsolók számára. A tojásfestés ideje
a beregi Tiszaháton a nagypéntek.                
A beregi szokás szerint a legények korán kel-
tek, hogy az ágyban lucskossá öntözhessék a
lustább lányokat, de vályúban, árokban is fü-
rösztöttek. De ez nem volt mindig egyolda-
lú: az asszonyok, lányok is vödröt ragadtak,
és visszaadták a kölcsönt. A régi hagyomány
szerint délután három-négy legény elment a
meglocsoltakhoz, akiktõl tojást kaptak, ezu-
tán estig közösen szórakoztak. – Ez kb. az I.
világháborúig volt szokásban.                       
Aztán megjelent a rózsavíz, a kölni, a gyer-
mekeknél a szappanos víz. A legények vízzel
való locsolkodása elmaradt. A legények délu-
tán indultak locsolkodni, és estig maradtak a

.

.

Beregi húsvéti hagyományok
A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, amelyen a keresztények Krisztus feltámadását ünneplik. De a húsvéti nép-
szokásoknak van egy mélyebb, pogány gyökere, amellyel a megújuló életet, a tavaszt, a bõséget és termékenységet köszöntik,
ünneplik. Erre utalnak a köszöntõ és locsoló versek, a húsvéti kántálás szokása, és ezt fejezi ki maga a locsolkodás szokása is.

lányokkal. Délelõtt csak a pulyák (gyerme-
kek) jártak házról-házra. A húsvéti locsolko-
dás régen és ma is a társadalmi kapcsolatok
egyik formája. Fontos, hogy ki locsol meg és
kit, illetve hogy milyen idõbeli és fontossági
sorrend az általános a locsolkodás tekinteté-
ben.                                                             
A régi beregi szokások szerint a  fiúgyerme-
kek elõször az anyjukat, családtagjaikat
locsolták meg, de a szülõket nem öntözték
(vízzel). A keresztfiú a szülei után elsõnek a
keresztanyját locsolja meg. A többi rokont is
kötelezõ meglocsolni a társadalmi elvárások
szerint, de például a legény a szeretõjénél
elidõzhet. A fiúknak a keresztszülõk után a
szomszédokat kell meglátogatni.                  
A húsvéti kántálás az ünnep másnapjának éj-
szakáján történt. A fiúk csoportokban elin-
dultak az eladó lányos házakhoz. Az ablak
alatt megállva elénekelték a kántáló éneket.  
A lány a szakajtóba odakészített piros hímes
tojásokat kinyújtotta az ablakon, és abból

.

.

.

minden fiú vett egy párat a kántálásért, majd
indultak a következõ házhoz.                       
Végezetül álljon itt egy locsoló vers, amelyet
a nagyobb iskolás fiúk mondtak házról-házra
járva:

.

Varga János
Muzeológus, Beregi Múzeum

„Keljetek fel lányok a tollas párnából,
Adjátok a tojást a cifra kosárból, 
Mert ha nem adjátok, vizet öntök rátok,
Tiszta facsaró víz lészen a ruhátok.”



TEMETKEZÉSI
SZOLGÁLTATÁS

 ESütõ és Simon Kft.

  H (45) 488-038;
  :(30) 903-61-13;
       (30) 466-14-37;
  - Tarpa, Petõfi út 98.

.

:   

Vásárosnamény, Kölcsey út 2. Tel./Fax: 06-45/472-184;
/volt KTSZ-tõl 50 m-re, a régi TITÁSZ  épületében/

 ILLKER KFT.M
VILLANYSZERELÉSI ANYAGO

CSILLÁROK és LÁMPÁK SZAKÜZLETE
K, SZERSZÁMOK

-

TIFFANY LÁMPÁK
NAGY

VÁLASZTÉKBAN!
LED-es izzók már -tól.

Villanykapcsolók, konnektorok már -tól.

többféle foglalatban 1350 Ft

490 Ft

A kisállatorvosi rendelõ Vásárosnaményban
 alatt található!új címen, az Ifjúság út 11. sz.

(megközelíthetõ a Béke utca vége felõl)
Dr. Erdélyi Miklós Tel.:  06-30/636-81-51
Dr. Erdélyi Vanda  Tel.: 06-30/346-61-37

KISÁLLATTARTÓK FIGYELEM!
ÁTKÖLTÖZTÜNK!

KISÁLLATTARTÓK FIGYELEM!
ÁTKÖLTÖZTÜNK!

KISÁLLATTARTÓK FIGYELEM!
ÁTKÖLTÖZTÜNK!

Rendelés: Hétfõ-Szerda-Péntek

00 00

Páros héten: 14 -18
00 00

Páratlan héten: 17 -19

Pankotai Ferenc ötvösmester
Az akció 2011. 04. 10. és 2011. 05. 20. között tart. Érdeklõdjön üzleteinkben.

Szolgáltatásaink:

Szemüvegkeret forrasztása.

EZÜST FELVÁSÁRLÁS.

 Ékszerjavítás,
vésés, készítés, kõpótlás

szakszerûen, rövid határidõvel.

Swarowski köves ékszerek
kõpótlása, felújítása.

DOXA, Casio, Q&Q, Astron,
Seiko órák, fali- és ingaórák

Karikagyûrûk
nagy választékban, egyedi rendelésre is.

Zafír
Ékszerüzlet
Vásárosnamény,
Szabadság tér 15/a.
                Tel.: 20/530-50-61

Topáz
Ékszerüzlet,

Fehérgyarmat,
Kossuth tér 3-5.

Arany felvásárlás a legmagasabb napi áron, beszámítás
új ékszer vásárlásakor 6900 Ft/g* (a vásárolt ékszer súlyáig).
*A változtatás jogát fenntartjuk. Az árak az arany világpiaci árának függvényében változhatnak.

POLICE órák és ékszerek forgalmazása

a térség legnagyobb választékával, 

Ballagásra arany és ezüst

ékszerek 20-30% engedménnyel,
kedvezõ árakon!

ÚJ Új szolgáltatásunk:
Gravírozás kisebb ajándéktárgyakba, tollba, ékszerekbe.

Fotógravírozás, saját kézírás gravírozása.

BEMUTATÓTEREM: Vásárosnamény-Vitka,
Kazinczy út 3. 06-20/911-42-48

 www.lukacsfa.hu  lukacsfa@lukacsfa.hu
Tel.: 06-45/472-570; 

Web: E-mail:

LUKÁCS-FA KFT.LUKÁCS-FA KFT.

GEALAN, TISSEN, REHAU,
PANORAMA, ALUPLAST

ZEGYEDI BÚTORGYÁRTÁS
ZFA-, MÛANYAG-, AJTÓ, ABLAK 

ZREDÕNY, RELUXA

BEMUTATÓ KONYHABÚTOROK KIÁRUS TÁSAÍ
50% 59.990 ÁRENGEDMÉNNYEL már  Ft-tól!

AKÁR KAMATMENTES RÉSZLETRE IS!

A tájékoztatás nem teljeskörû, a részletekrõl érdeklõdjön elérhetõségeinken!
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!    ÚJDONSÁG: 

ELÉRHETÕ ÁRON!

92 mm-es beépítési mélységu,
   4-szeres gumiszigetelésu, 3 rétegu
   üvegezésu, passzív ház minosítésu,
   fa nyílászárók 
http://www.accord-zsalugaterek.hu

Gránit, márvány, mûkõ
  emlékek, kripták, kandallók és

         ablakpárkányok készítése.

Gránit, márvány, mûkõ
  emlékek, kripták, kandallók és

         ablakpárkányok készítése.

Síremlékek
már 290 eFt-tól .

Síremlékek
már 290 eFt-tól .

Egyedi, saját elképzelését
is megvalósítjuk!

Egyedi, saját elképzelését
is megvalósítjuk!
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HÚSVÉTI AKCIÓ!
MINDEN CSILLÁR ÉS LÁMPA

10 % - 20 %-os ÁRENGEDMÉNNYEL!

HÚSVÉTI AKCIÓ!
MINDEN CSILLÁR ÉS LÁMPA

10 % - 20 %-os ÁRENGEDMÉNNYEL!

Áraink ÁFÁ-s árak. Akciónk 2011.04.01. és 2011.04.30. között tart. A tájékoztatás nem teljeskörû, érdeklõdjön elérhetõségeinken!
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számítógép - , internet használat
közösségi játékok:

csocsó, léghoki, darts, stb.

tanácsadás:
pályaválasztási, baráti, párkapcsolati,

tanulási, diákjogi stb.

INGYENES 

ÚJDONSÁG:
DIVATTÁNC OKTATÁS

Nyitvatartási rend:
00 00Hétfõtõl - Péntekig: 9  - 17

Szombaton és Vasárnap: ZÁRVA

4800 Vásárosnamény, Árpád köz 1/B.
Tel.: 06-30/933-87-43 

E-mail: 
www.fiatalok.eu

vninformaciospont@gmail.com

A képzés a TÁMOP-5.5.1./A-10/1-2010-0021 projekt keretében valósul meg.

JELENTKEZZ

INGYENES

További információ:
FIX - Vásárosnaményi Információs Pont 
4800 Vásárosnamény, Árpád köz 1/B.

Tel.: 06-30/933-87-43;
E-mail: vninformaciospont@gmail.com

- Számítógép- és internet használói tanfolyamunkra
- Kulcskompetencia-fejlesztõ tréningünkre

Kapcsolódj be munkánkba:
Legyél az ÖNKÉNTESünk, és 

 Kortárssegítõ tréningünkön!

részt vehetsz
újságíróként a turmix nevû újság szerkesztésében,

vagy zöldkommandós, illetve rendezvény és
programszervezés vagy szociális jellegû feladatok
ellátásában, valamint

A program az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg. 

Kedvezményezettek:
Fiatalok Kulturális Szövetsége – Ifjúsági Egyesület, Elsõ Nyírségi Fejlesztési Társaság.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 52.755.150 Ft

Szerzõdés dátuma: 2010. 07. 28.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

www.tamop.irm.gov.hu 

Az Észak-alföldi, az Észak-magyarországi és a Dél-dunántúli Régió az
ország három leghátrányosabb területe bûnözési szempontból. Ezért
indult el a kilenc érintett megyében a TEtt – program az áldozatokért és
tettesekért. A program keretében kialakított áldozatsegítõ szolgáltatásokról
beszélt dr. Bukta Annamária, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Szolgálatának osztályvezetõje és Doszpoly Orsolya, az Áldozatse-
gítõ Vonal vezetõje március 29-én Nyíregyházán.                                           

A TEtt program három területen vezet be új szolgáltatásokat: egyrészt a bûnmeg-
elõzési szakemberképzés, másrészt a bûnelkövetõk társadalmi visszailleszkedésé-
nek elõsegítése, végül, de nem utolsó sorban a bûncselekmények áldozatait célzó
segítségnyújtás terén.                                                                                             
Az áldozatsegítéssel kapcsolatban cél, hogy az eddigi – körülbelül 10%-os –
aránynál hatékonyabban érje el az áldozatokat: többen vegyék igénybe a szolgálta-
tást, valamint hogy az eddigieknél jobb szolgáltatást, valódi segítséget nyújtsanak,
illetve hogy csökkentsék az áldozattá válás esélyét.                                                
2011. február 22-én elindult a 06-80-225-225 számon éjjel-nappal hívható áldozat-
segítõ vonal. A diszpécserszolgálat munkatársai azonnali segítséget nyújtanak az
áldozatoknak: megnyugtatják õket, tájékoztatják õket jogaikról, a segítségnyújtás
formáiról, az azonnali pénzügyi segély, a kárenyhítés, a jogi tanácsadás, az érdek-
érvényesítés lehetõségérõl, illetve arról, hogy milyen ügyben, milyen hivatalos lé-
pést kell tenniük. Elmagyarázzák, hogy miért fontos feljelentést tenniük a rendõr-
ségen.                                                                                                                    
Ha az áldozat nem képes önállóan segítséget kérni, akkor a TEtt program kereté-
ben létrehozott önkéntes hálózat a helyszínen is segít majd neki. Jelenleg a hálózat
kiépítése folyik, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében minimum 10 fõre számíthat-
nak majd az eddigi adatok alapján, de 2012-re megyénként minimum 12 önkéntest
állítanak szolgálatba.                                                                                              
Az áldozatsegítõk munkáját 3 pszichológus is támogatni fogja, akik szükséges
esetben személyesen fogadják majd az áldozatokat, valamint terápiás csoportok
segítségével oldják a felgyülemlett feszültséget.                                                      
A TEtt program ( ) a Belügyminisztérium, a Miskolci Egye-
tem, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata, a Bün-
tetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és a Baranya, valamint a Jász-Nagykun
-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja együttmûködésében
valósul meg. További információ: Nagy Gabriella 06-1-336-0840, vagy a

 e-mail címen kérhetõ.

.

.

.

.

.

.
www.tamop.irm.gov.hu

nagy.gabriella@prime-time.hu

Éjjel-nappal azonnali segítség
az áldozatoknak

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata

1145 Budapest Róna utca 135. é  é www.kih.gov.hu www.tamop.irm.gov.hu

A szülõk támogatásával megrendezett farsangi ünnepség alkalmával a
gyerekek ötletes jelmezbe öltöztek, és táncos  mûsorszámokkal szóra-
koztatták társaikat,  illetve a szép  számmal megjelent szülõket, vendé-
geket. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult a far-
sang megrendezéséhez.

Farsang a Perényi tanyán

Paróczai Csaba, Vásárosnamény

http://www.kih.gov.hu
http://www.tamop.irm.gov.hu
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Sok idõs embernek nehézséget okoz a
mindennapok során a gyógyszerek kiíratá-
sa, kiváltása, a bevásárlás, a fûtés megoldá-
sa. Otthonaikhoz ragaszkodnak, bentlaká-
sos intézménybe nem akarnak költözni.     
Rajtuk segítenek a gondozónõk, a házi
segítségnyújtás keretében. A szolgáltatásról
Koncz Edinával, a Humán Szolgáltató
Központ mb. intézményvezetõjével beszél-
gettünk.                                                     

- Mennyien végzik a házi segítségnyújtást Vásá-
rosnaményban?                                              

- 10 gondozónõ látja el ezt a feladatot, akik
a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen
szociális gondozó ápoló OKJ végzettség-
gel rendelkeznek. Mindemellett társadalmi
gondozókat is alkalmazunk ebédhordásra,
azoknak, akik étkeztetést igényelnek. Õk
lehetnek házi gondozottak, de lehetõség
van csak étkeztetést igényelni szociálisan
rászorultság alapján is, melynek feltételeit
önkormányzati rendelet határozza meg, a
szociális törvény rendelkezései alapján.      

- Mennyien veszik igénybe a házi segítségnyújtást
és melyek a leggyakrabban kért szolgáltatások?   

- Mûködési engedélyünkben 90 fõ szere-
pel. Jelenleg 86 idõs ember kéri a házi
segítségnyújtást. Leggyakrabban igényelt
szolgáltatások: takarítás, bevásárlás, gyógy-
szerfelíratás, illetve -kiváltás, háztartási
teendõkben segítségnyújtás, mentális gon-
dozás, szükség szerint alapápolási felada-
tok ellátása: pl. sebkötözés, fürdetés.          

- Egy-egy gondozóhoz mennyi idõs ember tartozik
és általában milyen idõközönként látogatja gondo-
zottját?                                                        

- Jogszabályi elõírásnak megfelelõen maxi-
mum 9 ellátott juthat 1 gondozónõre.        
Átlagban 7-8 idõs embert lát el egy gondo-
zónõ. A gondozási szükségletnek megfele-
lõen látogatják a gondozottakat, illetve a
gondozott eldöntheti, heti hány alkalom-
mal kívánja igénybe venni a szolgáltatást. A
házi segítségnyújtást igénybevevõk száma
az elmúlt évekhez képest növekvõ tenden-
ciát mutat.                                                  

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Ezek az idõs emberek egyedül élnek vagy van
családjuk?                                                      

- Változó, hogy családos-e vagy magányos az
ellátott. Sok esetben van családja, de õk nem
tudják megoldani a gondozást, hiszen õk is
dolgoznak, vagy éppen másik városban él-
nek. Olyan is elõfordul, hogy nem akarnak
hozzátartozójukkal foglalkozni, ezért kérik
ezt a szolgáltatást. De sok család nélkül
maradt idõs is van, akik csak így tudnak
megbirkózni a mindennapi nehézségekkel.   
Általánosságban elmondható az idõsek zöme
egyedül élõ, akik elvesztették házastársukat. 

- Az elmúlt idõszakban többször lehetett hallani
az országos híradásokban, hogy sok idõs ember ki-
hûlt az otthonában. Fokozottan figyelnek a mun-
katársak arra, hogy ne történhessen meg ilyen váro-
sunkban? Esetleg volt már olyan eset, amikor intéz-
kedni kellett a gondozónak, mert nem volt pl. fûtés
a lakásban?                                                    

- A veszélyeztetõ helyzetek elhárítása szintén
a feladatok közé tartozik. Kötelessége a
gondozónõnek jelezni, ha bármi olyan
problémát észlel, ami veszélyezteti a gondo-
zott életét, testi épségét, s ez nem csak a
lakás hõmérsékletét jelenti, hanem egyéb
körülményeket is: éhezik, nem megfelelõ
körülmények között él, bántalmazzák, nincs
pénze, stb. Sajnos volt olyan eset, hogy nem
volt a lakásban fûtés. Ilyenkor tûzifát próbá-
lunk meg szerezni, indokolt esetben pedig
elintézni idõsek otthoni elhelyezését.            
Legutóbb életveszélyessé vált egy gondozot-
tunk háza és még fûtés sem volt. Gondos-
kodtunk az ideiglenes elhelyezésérõl, majd
beleegyezésével elindítottuk a bentlakásos
elhelyezési kérelmet.                                     

- Kik kérhetik a szolgáltatást, van e feltétele, illetve
mennyit kell fizetni érte?                                    

- Házi segítségnyújtás igénybevételét meg-
elõzõen vizsgálni kell a gondozási szükségle-
tet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az
intézményvezetõ végzi el az igénylõ gondo-
zási szükségletének vizsgálatát. Ezt követõen
megállapítja a napi gondozási szükséglet
mértékét. Amennyiben a gondozási szükség-
let meghaladja a napi 4 órát, az igénylõ

.

.

.

.

.

.

.

számára bentlakásos intézményi elhelye-
zést ajánlunk fel. A szolgáltatás jelenleg
térítésmentes.                                            

- Ha valaki igénybe venné a házi segítségnyújtást,
mit kell tennie?                                             

- Kérelmet kell benyújtani a Humán Szol-
gáltató Központba (cím: 4800 Vásárosna-
mény Bartók Béla út 20/A). Természete-
sen intézményünkben, munkaidõben

30 00 7 -16 között személyesen, illetve telefo-
non: 45-570-217; 45-570-218 lehet érdek-
lõdni, hogy van-e szabad kapacitásunk. Ha
pillanatnyilag nincs, akkor várólistára
kerülnek az ellátottak.                               
A kérelemhez csatolni kell az igénylõ
egészségi állapotára vonatkozó igazolást,
melyet a háziorvossal kell kitöltetni.          

Ezután megtörténik a gondozási szükség-
let vizsgálata, s a végén megállapodás szü-
letik arra vonatkozóan, hogy milyen idõ-
tartamban biztosítjuk a házi segítségnyúj-
tást.                                                           
Minden érdeklõdõt, szívesen várunk,
hiszen fontos,hogy a házi segítségnyújtást
igénylõk saját otthonukban kapják meg a
segítséget, önállóságukat megtartva.          

A Kérelemhez csatolni kötelezõ:           

- Az utolsó havi nyugdíjszelvényt, bank-
számlakivonatot vagy éves nyugdíjösszesí-
tõjét (az adott évit), illetve egyéb jövedel-
mérõl szóló igazolást eredetiben, nem
fénymásolatban.                                        

- Cselekvõképességet kizáró, illetve korlá-
tozó gondnokság esetén a bírósági hatá-
rozatot.                                                     

- Ideiglenes gondnokság esetén a gyámhi-
vatal beleegyezõ határozata szükséges.      

- Személyi igazolvány, lakcímkártya, adó-
kártya, közgyógyigazolványt (ha van), TAJ
kártya, nyugdíjas törzslap fénymásolatát.   

- Zárójelentés másolatát.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Házhoz jön a segítség
Egyre többen veszik igénybe a házi segítségnyújtást, melynek keretében az otthonaikban
élõ idõs emberek mindennapjait gondozónõk segítik. 
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A Megoldás-ház munkatársainak törek-
vése, hogy ellátottaik  és dolgozóik minél
igényesebb környezetben töltsék napjai-
kat. Az igényességet ezúttal Konyha
Miklós Vásárosnaményban élõ fotográ-
fus alkotásai biztosítják.

Fotókiállítás a
Megoldás-házban

Helyesírás mesterfokon
A Lónyay Menyhért Szakközép- és Szakképzõ Iskola egyik legfontosabb célja az itt
tanuló diákok felzárkóztatása, és alapvetõ kompetenciáik továbbfejlesztése.

ébreszti a bizonyítási vágyat, s ez az elisme-
rés és sikerélmény további munkára ösztönzi
valamennyi diákunkat.

Ennek érdekében pedagógus kollégáimmal
együtt, tanítási idõ után, rendszeresen felzár-
kóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat
tartunk.                                                       
Nagy örömünkre szolgál, ha sikerül egy-egy

 .

tehetséget felfedeznünk, akivel bátran indul-
hatunk különbözõ versenyeken.                   
Ebben a tanévben Bónás Szilvia, 10.f  osztá-
lyos tanuló is öregbítette iskolánk hírnevét.
Tanítványunk a háziverseny gyõzteseként, az
Észak-alföldi Régió szakképzõ iskolái közötti
helyesírási versenyen is a legjobb eredményt
produkálta. Teljesítményével jogot szerzett,
hogy a Gyula városában megrendezett
Implom József  helyesírási verseny országos
(egyben Kárpát-medencei magyarok) döntõ-
jében immár a régió szakképzõ iskoláit is
képviselje.                                                     
A lónyays diák a szakiskolások között orszá-
gos 4. helyezett lett. Bízom benne, hogy
Szilvia sikere még jó néhány diákunkban fel-

.

.

Szabó Katalin
felkészítõ tanár

Kisebbségi Társulási
Kezdeményezés

Balogh Benjámin

Március 23-án a Városháza  nagytermében
megjelentek a  Beregben lévõ  kisebbségi 
önkormányzatok, ahol egy társulási megbe-
szélésen vettek részt.                                    
Balogh Róbert, a Vásárosnaményi CKÖ
elnöke köszöntötte az egybegyûlteket és
Balogh Lajossal, a Gulácsi CKÖ elnökével
közösen vázolták, milyen lehetõségeket nyúj-
tana számukra a társulás. A kisebbségi ön-
kormányzatok örömmel fogadták a kezde-
ményezést, felszólalásukkal támogatták, és
karöltve igyekeznek a célt megvalósítani és
véghezvinni.

.

Különleges élmény Konyha Miklós szemén
keresztül nézni a jól ismert tájat, hiszen
azoknak is újat mutat a fényképezõgépen ke-
resztül, akik itt élnek évek, évtizedek óta.
A Megoldás-házban április végéig várják sze-
retettel a fotók iránt érdeklõdõket, hiszen a
képek ingyenesen megtekinthetõk.               
A Megoldás-ház nyitva hétköznapokon

00 00 308 -16 óráig, pénteken 13 -ig. Kopogjanak
be a Megoldás-házba (Vásárosnamény, Esze
Tamás út 4.)! Megéri!

.

Két fotósorozatot is megtekinthetnek az ér-
deklõdõk az intézmény falai között. Az egyik
sorozat megdöbbentõ hitelességgel ábrázol
romániai magyar sorsokat. A portrék mesél-
nek nekünk a múltról, székelyföldi álmokról,
emberségrõl, szeretetrõl. Gondolatokat éb-
resztenek az alkotások. Egy-egy székely arc
elõtt állva talán más fényben látjuk a saját
sorsunkat,átértékeljük álmainkat, életünket.  
A másik sorozat gyönyörködtet. Tudják-e,
kedves vásárosnaményiak, milyen csodák
színhelye idõnként a folyónk? Milyen izgal-
mas játékot játszik a fény a víz tükrén?
Hogyan bújnak a köd palástjába a part menti
fák, vagy milyenek, amikor kíváncsian a nap
felé tartják üstöküket?

.

A Vásárosnaményi Önkormányzat kibõvítése mi-
att nem csak a BEREGTÖT költözött, hanem
városunk raktára is. A volt raktárépületeket le kell
bontani, ezért az Önkormányzat a régi kisegítõ is-
kola jelölte ki, ami a Dózsa György út 2/a. alatt
található új raktárnak és melegedõ helyiségeknek
a közcélú munkák végzéséhez. A raktárhelyiségek

gépek, eszközök megfelelõen legyenek tárolva. A
raktárkezelés és nyilvántartás is alapjában megvál-
tozott, pl. PMH jelöléseket is kaptak a szerszámok.

Raktárköltözés

Balogh Benjámin
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A megalapozott gyanú szerint saját
lakásában, élettársa szeme láttára egy-
más után többen szexre kényszerítettek
egy 46 éves asszonyt március 22-én éjjel
Vásárosnaményban.                                

A pár a villanyáram nélküli házban tartóz-
kodott, amikor este egy környékbeli fiata-
lokból álló banda rájuk törte a szöggel be-
akasztott bejárati ajtót. Fenyegették, bántal-
mazták õket és két vendégüket, majd távoz-
tak. A rendõrséget ekkor nem értesítették.  
Éjjel négy fiatal visszatért, a férfit megver-
ték, meggyújtották majd eloltották ágyne-
mûjét, a megalapozott gyanú szerint a nõt
pedig elõször orális szexre kényszerítették,
majd meg is erõszakolták. A támadók tá-
vozása után a sértettek egy közeli rokonuk-
nál aludtak, és csak másnap reggel tettek
feljelentést.                                                 
A Vásárosnaményi Rendõrkapitányság még
aznap õrizetbe vett egy 16, egy 17 és egy 18
éves fiút, akiket erõszakos közösülés és ma-
gánlaksértés minõsített esetének megalapo-
zott gyanújával õrizetbe vettek. Kihallgattak
egy negyedik személyt is, az õ szerepének
tisztázása még folyamatban van. A feltétele-
zett elkövetõk közül többen nem tagadták,
hogy ittas állapotban rátörtek a párra, de
azt állították, hogy a szex nem erõszakkal
történt. A rendõrség kezdeményezi a gya-
núsítottak elõzetes letartóztatását.

.

.

.

Többszörös nemi
erõszak

rendõrségi hírek

kisebb munkái már
január elején elkez-
dõdtek, hogy biz-
tonsági feltételek-
nek is megfeleljen.
A költözés lehetõ-
séget adott arra,
hogy a szerszámok,

Vásárosnamény Város Önkormányzatának
és lakosságának havi, közéleti lapja.
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Közös ügyünk: a környezetvédelem
Február 18-án nyolcadik alkalommal rendeztük meg a Kölcsey Ferenc Fõgimnázium
épületében a „Közös ügyünk” határokon átívelõ környezeti nevelési ifjúsági együtt-
mûködési program a Felsõ-Tisza mentén programsorozat keretében Szatmárnémeti
és Vásárosnamény középiskolái közötti környezetvédelmi vetélkedõt „Együtt Euró-
pában” néven, amelyen a szlovákiai Nagykapos Mezõgazdasági Szakközépiskolájá-
nak diákjai is részt vettek.

A diákok megmutathatták, hogyan képzelik el
õk a hulladékok újrafelhasználását

Toldi Zoltán
Természetbarát Diákkör, a program koordinátora

Sportsikerek az Eötvösben

A beszámolók alapján készítette: 
Bíró Éva

A Diáksport Egyesület két korosztálya – 2000-es és 1997-es – is részt vett március
14-én a VII. alkalommal megrendezett Bethlen kupán Demecserben. A résztvevõ
csapatok: Nyíregyházáról, Budapestrõl, Levelekrõl, Salgótarjánból, Kecskemétrõl,
Debrecenbõl, és Vásárosnaményból érkeztek.

Babus Kupa
bronzéremmel

edzõje Kazamér László.               
Említésre méltó a szülõk nagyszerû és
sportszerû hozzáállása és szurkolása.       
Összességében hasznos és eredményes
volt torna, ahol a mi gyerekeink is meg-
kóstolták a „kupák ízét”, bebizonyították
önmaguknak és az edzõknek is, ha
dolgoznak, a siker nem marad el.

A csapat .

.

A mi csapataink igen eredményesen helytáll-
tak, a 2000-es korosztály a 3. helyen végzett.
A kapus – Szenes Dániel – a torna legjobb
kapusa, a csapat legjobbja Tári Patrik lett.   
A 2000-es korosztály legjobb edzõje címet
Tóth Szilárd kapta.                                       
Az 1997-es korosztály a tornán az ezüstér-
met szerezte meg. Örömmel vették át a
különdíjakat is. A torna legjobb kapusa
címet Balázs Gábor kapta, míg a legjobb
játékos címet Horváth Máté érdemelte ki. 

.

.

A márciusi elsõ hétvégét évek óta a
Babus Kupa teremlabdarúgó torna
nyitja meg a Babus Jolán Kollégium-
ban.                                                       
A rendezvény sikerességét, rangját a
megyei kollégiumok között mi sem
bizonyítja jobban, minthogy idén is
15 szabolcsi csapat nevezett be a
versenyre, de mellettük a hajdúbö-
szörményiek is részt vettek a tornán. 

A Kupát március 4-én a vásárosnaményi 
városi sportcsarnokban rendezték meg,
ahol Ács Péterné igazgatónõ és Filep
Sándor polgármester köszöntötte a
megjelenteket.                                         
Délelõtt a selejtezõ mérkõzések zajlottak,
a csarnokban népes szurkolótábor
biztatta a versenyzõket. A fáradt sporto-
lókat frissítõ és pogácsa valamint
szendvics várta a kollégiumban, amelyet
a 10. évfolyam AJKSZP-s lányai és a
DT-sek készítettek folyamatosan.           
A döntõre késõ délután került sor, végül
a nyíregyházi Zrínyi Ilona Kollégium
csapata állhatott a dobogó legfelsõ
fokára.                                                    
Második helyen végzett a tiszalöki Teleki
Blanka Kollégium, a vásárosnaményiak a
kisvárdai Bessenyei Kollégiummal a
harmadik helyért mérkõztek, melyet
sikerült is megszerezniük.                       
A „Legbiztosabb kezû kapus” címet is
naményi sportoló, Gáspár István nyerte el.
Örömmel láttuk, hogy vendégeink jól
érezték magukat nálunk, elégedettek
voltak a torna megszervezésével és
lebonyolításával.                                     
Az elõkészületekért és a hazai csapat
felkészítéséért köszönet illeti Albirt József
tanár urat.

.
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nyos receptjei alapján készültek. A vetélkedõn sokszínûen összeállított kérdésekre kellett
anyanyelvükön választ adni a fiataloknak.                                                                              
A versenyen az elsõ helyezett a szatmárnémeti "IOAN SLAVICI" Fõgimnázium lett, máso-
dik a szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont, a harmadik
helyen pedig a vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium végzett.                                
A megmérettetés elõtt a program szervezõje és elindítója, Toldi Zoltán vetítéses elõadáson
beszélt a környezeti nevelés és a közel egy évtizede tartó rendezvénysorozat során kialakult
nemzetközi ifjúsági összefogás fontosságáról. Többek között bemutatta a 2010-ben, Vásá-
rosnaményban a Víz Világnapján meghirdetett felhívást, amit akkor 41 magyarországi, szlo-
vákiai, ukrajnai, romániai település, 83 iskolájának, 162 csapatának nevében tettek közzé. A
mostani vetélkedõre, a három ország 17 iskolájából érkezõ fiatalok csatlakoztak és egyben
meg is újították a felhívást, amelynek legfõbb üzenete: „Ne Bántsd a folyót, mert vízre unokáink-
nak is szüksége lesz”.

.

.

Közel tíz éve kezdõdött az a szakmai kapcsolat,
amely eredményeképpen Toldi Zoltán, a vásáros-
naményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tanára,
az ott mûködõ Természetbarát Diákkör vezetõ-
jének irányításával a határokon átnyúló ifjúsági
együttmûködés, a környezeti nevelés fejlesztése
érdekében munkacsoport jött létre a Felsõ-Ti-
sza mentén. A programsorozatba a koordináló
romániai szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Fõ-
gimnázium, a szlovákiai nagykaposi Mezõgaz-
dasági Szakközépiskola, az ukrajnai beregszászi
Bethlen Gábor Gimnázium együttmûködésével
évrõl évre közel kétszáz iskola több ezer diákja
kapcsolódik be. Ennek a rendezvénysorozatnak
volt a nyitórendezvénye a Szatmárnémetiben
megtartott „Együtt Európában” vetélkedõ és ifjú-
sági találkozó.                                                   
A csapatoknak nevezési feladatként makettet
kellett tervezniük, amelyekben a hulladékgaz-
dálkodást és a hulladékok újrafelhasználásának
lehetõségeit mutatták be a diákok. Emellett
olyan ételeket kellett készíteniük, amelyek a
Szamos és Tisza mellett élõ emberek hagyomá-

.
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Itt a tavasz és a tavasszal együtt megsokszorozódnak
tennivalóink is. Eljött a tavaszi nagytakarítás és a
lomtalanítás ideje. A néhány téli hónap alatt rengeteg
lomot, hulladékot halmoztunk fel, amitõl a legtöbben
szeretnénk kulturált módon megválni.                           

De mit tehetünk a kidobásra szánt holmikkal, hová tehetjük õket?
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft, mint a település
hulladék-köz- szolgáltatója idén megszervezi a lomtalanítást,
melynek idõpontja: 2011. április 16.                                             
A lakosok a pénteki nap folyamán (2011. április 15.) az ingatlanuk
elé, a saját hulladékgyûjtõ edényeik helyére helyezzék ki a lomot
(nem a kommunális hulladékot), ahonnan Társaságunk gépjármû-
vei szombat reggel 6 órától folyamatosan szállítják el azt. A lom-
talanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladék: nagyobb
méretû darabos hulladék (így pl. nagyobb háztartási eszköz, be-
rendezési tárgy bútor, ágybetét stb.).                                            
Közterületen az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy
az a jármû és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterülete-
ket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy
károkozás veszélyének elõidézésével.                                            
A településük tisztaságára való tekintettel kérjük a lakókat, hogy
szombaton már ne helyezzenek ki lomokat, mivel azokról a
területekrõl, ahonnan már elszállítottuk a feleslegessé vált dolgo-
kat, nem áll módunkban ismét szállítani!                                      
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Tilos veszélyes hulladékot a
lomok közé kirakni, mivel az sok esetben nem azonosítható, és
csomagolóanyagok sérülése miatt mind a környezetre, mind az
ember egészségére megnövekedett kockázatot jelent.

.

.
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Lomtalanítás
2011. április közepétõl színes zsákokba helyezhetik ki elszállításra a
Vásárosnaményban élõk a szelektíven gyûjtött csomagolási hulladé-
kokat. A város önkormányzata, az Észak- Alföldi Környezetgazdál-
kodási Kft., valamint a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. együtt-
mûködésének köszönhetõen minden háztartás térítésmentesen ve-
heti át a papír és mûanyag hulladékok gyûjtésére szolgáló zsákokat.
Jelentõs mérföldkõ ez a hulladékgyûjtésben, hiszen a csomagolási
hulladékok elkülönített gyûjtésével minimálisra csökkenthetõ a
kommunális hulladék mennyisége. A kevesebb hulladék kevésbé
terheli a környezetet, csökken a környezetterhelés. A szelektíven
gyûjtött hulladék érték, mivel újrahasznosítható. A megfelelõ elõ-
készítés után másodnyersanyagot állítanak elõ belõle, amit újra fel
lehet használni különbözõ termékek gyártásához.                            
A szelektív hulladékgyûjtés egyik legegyszerûbb módja a zsákos sze-
lektív hulladékgyûjtés, hisz nem kell mást tenni, mint követni a zsá-
kokon szereplõ utasítást és a megtelt zsákokat a szállítási napokon
kihelyezni elszállításra. A színes zsákok közül a sárga színû szolgál a
mûanyag,- a fémhulladék, valamint az italos kartondobozok gyûjté-
sére, a kék pedig a papírhulladékok gyûjtésére. A könnyebb követhe-
tõség kedvéért minden családi ház hulladékszállítási naptárt kap, a-
miben jelölve lesz a különbözõ hulladékok elszállításának idõpontja.

.

Zsákos szelektív
hulladékgyûjtés

Fontos dátumok a zsákos szelektív hulladékgyûjtésben
 valamennyi lakó átveheti a színes zsákokat

 elsõ mûanyaghulladék szállítási idõpont

mûanyaghulladék szállítás

papírhulladék szállítás

2011 április:
2011. április 18-19:

Minden hónap harmadik hétfõ - kedd:

Minden második hónap harmadik hétfõ - kedd:

Városunkban a zsákos szelektív gyûjtõrendszer kiépítése mellett ígéretet
kaptunk településrészenként egy-egy gyûjtõsziget kialakítására is.         

A gyûjtõszigeteken kizárólag a másodnyersanyagként hasznosítható összetevõk
(döntõen csomagolási hulladékok) gyûjthetõk (pl. papír, mûanyagpalack, színes
és fehér üveg, fém italos dobozok). Gyûjtõszigeteken veszélyes hulladékok
(szárazelemek, festékes dobozok stb.) továbbá bomló szerves hulladékok és
más az egészségre káros, továbbá nagydarabos hulladékok nem gyûjthetõk!    
Az edényzetekbe csak a jelölésüknek megfelelõ anyagok helyezhetõk! Belõlük a
guberálás, az edényzetek rongálása bármilyen módon tilos! A gyûjtõszigeteken
olyan szabvány edényzetet helyeznek el, amelynek a fedelét fedélrögzítõ zárral
látták el, és bedobónyílást alakítottak ki rajta.                                                    
A piktogramok különbözõek lehetnek, de a konténerek színe mindenhol egy-
értelmû jelzést ad a benne gyûjtött anyagfajtára, melyek a következõk:

.

 .

.

Szelektív hulladékgyûjtõ
szigetek a városban

Mûanyag      Fehér üveg    Zöld, barna          Papír               Fém
üveg

Vásárosnamény, Kossuth utca 2.
(a rendõrséggel szemben) Tel.: +36-45/570-018;

Amaril
cipõ és bõrdíszmû

cipõk, papucsok, szandálok,
bõr-, és alkalmi táskák,

bõröndök, övek,
pénztárcák,

nõi, férfi,
gyermekMINÕSÉGI

nagy választékban, kedvezõ áron!
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Megérkezett a 2011-es
tavaszi - nyári kollekció!
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Hamar Bettina 8.a, Kovács Edina 8.a,
Szabó Gergely 8.b és Tóth Fruzsina 8. d
osztályos tanulókkal már tavaly június
óta dolgozhattam együtt egy vetélkedõ
kapcsán. A csapat kialakítása egész
spontán jött, hiszen nem minden tanuló
a tanítványom.                                           
A nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium
hirdette meg a „Kimûvelt emberfõk” el-
nevezésû tudománytörténeti vetélkedõt. 
A cél nem kevesebb, mint megismerni
megyénk neves szülötteit, akik a tudo-
mány különbözõ területein alkottak, és
nevüket méltán jegyezheti az utókor.      

Olyan személyek életrajzával foglakoztunk a
felkészülés során, mint Jósa András, Béres
József, Bessenyei György, Krúdy Gyula, Babus
Jolán, Csiszár Árpád, Schwarz Mór, vagy a vá-
sárosnaményi születésû Eötvös Tamás, Dancs
Lajos, Ámi Lajos, hogy csak néhányat emeljek
ki a sok közül, akiket az iskolai tananyag
nem tartalmaz, de sokat köszönhet nekik
nemcsak megyénk, hanem az egész ország.  
Közel száznyolcvan híres ember életrajzát
tanulmányoztuk át, és ehhez kapcsolódóan
kellett két fordulón át feladatokat megolda-
nunk. Elkészítettük gróf  Lónyay Menyhért
amerikai típusú önéletrajzát, ajánlólevelet ír-

.
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A „Kimûvelt emberfõk” és az Aranycsapat
tunk, de talán a legnagyobb kihívás a máso-
dik forduló feladata volt, amikor iskolaújsá-
got kellett készítenünk, amely tartalmazza az
érintett személyek többségének jellemzõit,
az újságírás szabályait betartva. Az elkészített
különszámunkat, mint újságot az újságban,
közzétettük iskolaújságunk, a Diákcsemege
hasábjain, hogy a diákok is részesüljetek egy
töredékébõl annak az óriási munkának,
amelynek részesei lehettünk.                        
A vetélkedõ döntõjére 2011. február 14-én
került sor, ahová a legjobban teljesítõ hat
csapatot hívták meg a szervezõk. A mi csa-
patunk az elsõ helyen jutott be a döntõben
résztvevõk közé, és a szóbeli megméretteté-
sen második helyen végeztünk. Egy picit el-
keseredtünk, hogy lecsúsztunk a dobogó fel-
sõ fokáról,de a jutalom kárpótolt bennünket.
A könyvajándékok mellett betekintést nyer-
tünk március 11-én a Móricz Zsigmond
Színház kulisszái mögé, illetve megnézhettük
az Aranycsapat címû elõadást. Egész más
megvilágításban láttuk a produkciót úgy,
hogy elõtte találkoztunk a színészekkel a
fodrásznál, a Színészbüfében, beszélgettünk
a technikusokkal, a szabókkal, láttuk a pró-
batermeket, az elõkészített díszletet, jelmeze-
ket, kellékeket a színpad másik oldaláról is.    
Úgy gondolom, a csapattagoknak életre

.

.

szóló élményt nyújtott ez a vállalkozás, nem-
csak a szerzett tudás, hanem a felkészülés is
emlékezetes volt mindannyiunk számára.     
Több könyvet, cikket kellett elolvasnunk,
feldolgoznunk, de elõfordult olyan eset is,
amikor önállóan kellett gyakorolniuk, saját
feladatokat gyártaniuk, táblázatokat készíteni
a könnyebb elsajátítás érdekében. Mindez
nem okozott gondot.                                   
Személy szerint nagyon örülök, és büszke
vagyok arra, hogy négy ilyen tanulóval
dolgozhattam, s bebizonyították, hogy a mai
média diktálta világban az olvasást és az
önképzést is felvállalják még néhányan.

.

.

Részlet az Aranycsapat c. elõadásból (Internet)

Dr. Siposné Szilágyi Ildikó

HAGYOMÁNYÁPOLÁS

Színes és érdekes programok várták márci-
usban a Szilva Gyógyfürdõbe érkezõket, hi-
szen a fürdõzés mellett különbözõ elõadáso-
kon, szépségversenyen is részt vehettek az
érdeklõdõk. Március 5-én gyermek szépség-
verseny nyitotta meg a hónap eseménynap-
tárát, március 12-én Nagyné dr. Bíró Valéria
orvos, természetgyógyász, gyermekgyógyász
szakfõorvos tartott elõadást „A betegségek
lelki okai. Megelõzés és kezelési lehetõségek termé-
szetes gyógymódokkal” témában. Március 26-án
pedig az elismert bükszentkereszti gyógyfü-
ves ember, Szabó Gyuri bácsi beszélt az õsi
magyar népi gyógyászatról.

Rendezvények a
Gyógyfürdõben

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2011.
március 10-én megalakult a Vásárosnaményi
Sport Egyesület. Mivel az idei évben a város
költségvetésébõl nem kap támogatást az
egyesület, ahhoz hogy a 2011/12. évi baj-
nokságban el tudjon indulni a focicsapat,
szükség van a szurkolók támogatására, fel-
ajánlásokra. Ezek lehetnek anyagi és egyéb
felajánlások.                                                 .
Az elkövetkezõ idõkben több alkalommal
szervezünk társadalmi munkát annak érde-

Tisztelt vásárosnaményi sportbarátok, kedves
futballszurkolók!

Violin Kulcs Alapítvány
4800 Vásárosnamény, Rákóczi út 9.

2010. évben realizált bevételek:
APEH SZJA 1% felajánlás: 44.823
Kapott bankkamat: 22.10
Összes bevétel: 66.924
2010. évben realizált kiadások:
Szolgáltatások: 60.000
Bakköltség: 5.047
Személyi jellegû juttatások: 0
Összes kiadás: 65.047
Megjegyzés:
A Violin Kulcs Alapítvány
2010. évi eredménye: 1.877 Ft.
A Violin Kulcs Alapítvány
összes pénzeszköze: 622.397 Ft.,
ebbõl lekötött betét: 572.038 Ft.

Közhasznúsági jelentés

A Petõfi Sándor ÁMK Nyugdíjas Klubja  a régi ha-
gyományokat felelevenítve mutatta be a városrész 
lakóinak a szövés mesterségét. Az intézménynek
10 darab rongyszõnyeget ajándékoztak ebbõl az
alkalomból. Munkájukat ezúton köszönjük meg!

Sporttársi üdvözlettel:
Egyesület elnöksége

Könyvbemutató
a Múzeumban
Könyvbemutatót tartottak március 8-án a
Tomcsányi Kastélyban, ahol a Keresztsze-
mes minták Beregbõl határon innen és túl,
valamint Az egykori Beregi Református Egy-
házmegye templomai határon innen és túl címû
kiadványokat mutatták be a nagyközön-
ségnek. A könyvek a Beregi Múzeum és a
Kárpátaljai Református Egyházkerület
Levéltára és Múzeuma együttmûködésé-
vel kerültek kiadásra.

kében, hogy összefogással olyan állapotba
hozzuk a sportpályát és környékét, hogy al-
kalmas legyen a mérkõzések megrendezésé-
re. Errõl a késõbbiekben tájékoztatjuk Önö-
ket.                                                               
A felajánlásaikat az alábbi telefonszámokon
tehetik meg: 70/389-80-80 és 70/459-62-55
Segítségüket elõre is köszönjük.                   

.
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