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Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett októ-
ber 23-i ünnepségen, Vásárosnamény Város Képviselõ-testülete
posztumusz „Díszpolgári  címet” adományozott néhai
Szombathy Bélának, élete munkásságáért, a város fejlõdéséért és lakos-
sága érdekében kifejtett önzetlen munkájáért.                                   
A „Köz szolgálatáért” kitüntetõ díjban részesültek kiemelkedõ köz-
szolgálati tevékenységükért, amellyel hozzájárultak a város jó hírne-
vének öregbítéséhez: Deskó Lászlóné, Hornyák Mihály, Mártonné Kozma
Ilona, Dr. Pótor Imréné Beregszászi Erzsébet, Varga Gyöngyi.                    
Vásárosnamény polgármestere Filep Sándor „Vásárosnaményért Em-
lékérmet” adományozott Hegedûs Istvánnak, Kónyáné Divinyi Eleonórá-
nak, Sziklainé Juhász Anikónak.                                                          
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriuma és Vásárosnamény
Város Polgármestere „Örökségünkért” érmet adományozott
Kántor János nyugdíjas tanyagondnoknak.
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Kitüntetések átadása a városban

Trencsényi Miklós

Értesítem a város lakosságát,  hogy Vá-
sárosnamény Város Képviselõ-testülete

30- 2011. november 21-én (hétfõn) 16  órá-
  tól a Perényi tanyán a Közösségi Házban, 

00- 2011. november 21-én (hétfõn) 18  órá-
  tól a vitkai városrészen a Kölcsey Ferenc
  ÁMK ebédlõ helyiségében (Damjanich u.
   34. sz.),                                                   

00- 2011. november 22-én (kedden) 17
  órától a gergelyiugornyai városrészen a
   Mûvelõdési Házban (Munkácsi u. 2. sz.), 
- 2011. november 24-én (csütörtökön)

30  17 órától az Esze Tamás Mûvelõdési
   Központ nagytermében (Rákóczi u. 11.)
   – a képviselõ-testületi ülés után -            

közmeghallgatást tart,  melyre minden-
kit tisztelettel meghívok.                        

A közmeghallgatás tárgya:                     
1./ Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi
      gazdálkodásáról, tevékenységérõl.        
2./ Tájékoztató az Önkormányzat 2012.
      évre vonatkozó terveirõl.                     
3./ Egyéb közérdekû kérdések.
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Közmeghallgatás

Filep Sándor
polgármester 

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy településünkön az Ilki úti szemétle-
rakó bezárásával egyidõben megszûnt
a lehetõsége az ingatlanokon keletkezõ
zöldhulladék szervezett elszállításának.  

Kérek mindenkit, hogy az ingatlana elé, a
közterületre ne tegye ki a zöld hulladékot,
mert az illegális hulladék-elhelyezésnek
minõsül, így büntetést vonhat maga után.     

Javaslom, hogy a zöldhulladék megsemmi-
sítése/hasznosítása elsõsorban komposztá-
lással történjen.                                            

Bármilyen eredetû hulladék nyílt téri, illetve
háztartási tüzelõberendezésben történõ elé-
getése tilos!                                                  

Tisztelettel kérek mindenkit a jogkövetõ
és környezettudatos magatartásra.
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tájékoztató

Néhány szó a
komposztálásról

dr Deák Ferenc
jegyzõ

(A komposztálással kapcsolatos legfontosabb  tudni-
valókat az 7. oldalon olvashatják.)

Felhívjuk a Tisztelt Városlakók
figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatal
épületének felújítása miatt 2011.
október 19-tõl – elõreláthatóan – 2012.
május 31-ig a Hivatal teljes apparátusa
ideiglenesen a Szilva Fürdõ épületében
– Vásárosnamény, Beregszászi u. 1/B –
került elhelyezésre.                                  

Az ügyfélfogadás a korábbi rend szerint
ezen a helyszínen zavartalanul folytatódik. 

A telefonszámok és elektronikus elérhetõ-
ségek továbbra is érvényben maradnak.
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Felújítják a
Hivatalt

Filep Sándor
polgármester

dr Deák Ferenc
jegyzõ
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Az aratástól a kenyérig – tárgyak ember-
közelben                                         

A kenyér a magyar nyelvben az élet
szimbóluma. Meghatározza egész éle-
tünket. Azt írja róla Végh Antal: „A ke-
nyér az egyik legszebb magyar szó… az
ételek között olyan, mint az imádságok
között a Miatyánk”. Kenyér nélkül el
sem tudjuk képzelni az életünket.           

A Beregi Múzeum látványos új idõszaki kiál-
lításon mutatja be az aratás, gabonafeldolgo-
zás és a kenyérsütés régi tárgyi eszközeit.     
Ezek közé tartozik például az egy fából ki-
vájt 18. századi gabonatároló bodon, a kasza,
a sarló, a cséphadaró, a Tarpán készült kü-
lönleges lemezvékák, a komlóskorpa-szárító,
a szakajtótálak és -kosarak, a dagasztóteknõ,
sütõlapát stb.
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A család kenyere

tést nyújtva a ma emberének az aratástól a
kenyérsütésig tartó hajdani mindennapokba.
A kiállítás koncepciója szerint a tárgyakat
emberközelbe szeretnénk hozni: vagyis a
látogatóktól nem vitrinekbe elzárva, síkban a
fal mellé elhelyezve mutatjuk be az eszközö-
ket, hanem a térben – „3D-ben” –, karnyúj-
tásnyira (vagy még attól is közelebb), a kö-
zönség elé és köré, feje fölé kiállítva, fokozva
a befogadói élményt. A tárgyak funkcióját
rövid szövegek ismertetik, a vonatkozó fotó-
anyag digitális változata folyamatosan nézhe-
tõ a kiállítótérben elhelyezett képernyõn.     
A kiállításmegnyitón mozgóképes különle-
gességgel is szolgálunk: egy 1993-ban
Gergelyiugornyán készült, a kenyérsütést be-
mutató filmet nézhetnek meg a vendégeink.
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A kiállítást archív fotók színesítik a Beregi
Múzeum gyûjteményébõl, illusztrálva az
egyes  munkafolyamatokat,  egyúttal betekin-

Az  Eötvös  József   Általános Iskola 5 éve
házigazdája az Országos Bolyai Mate-
matika versenynek. Az október 14-én
megrendezett versenyen a megye 145
csapata vett részt. A négyfõs csapatok
számot adhattak matematikai ismerete-
ikrõl és az együttdolgozás képességérõl.

Bolyai-sikerek

Bíró Éva
szervezõ

Iskolánk tanulói is eredményesen helytálltak:
I. Minimanók 3.o (Fekete Zita, Filep Kata 
Ibolya, Mile Dóra Edit, Pollák Szabina,            
felkészítõ: Bíró Éva).                                     
Nyerõ Manók 8.o (Csekõ Dániel, Illyés
Gabriella, Molnár Fanni, Nemes Nikoletta,        
felkészítõ: Asztalosné Tajdi Éva)                    
II. Oszt kész 6.o (Filep Gábor Pál, Miklovich
Zsolt, Nyiscsák István Zsolt, Szolnok Miklós,     
felkészítõ: Székelyné Apáti Rita)                     
III. Négyen a négyzeten 4.o (Illés Dóra
Kata, Kovács Nikolett, Kósa Eszter, Simon Péter, 
felkészítõ: Nagyné Szabó Henrietta)                 
IV. Furfangos lányok 4.o (Molnár Emese,
Németh Nagy Laura, Bíró Evelin, Kázmér Ágnes, 
felkészítõ: Bíró Éva),                                     
      Atomatek Bogarak 5.o (Rákóczi Eszter,
Kázmér Zsófia, Apáthy Száva, Szolnok Henrietta,
felkészítõ: Konczné Sugta Lívia)                      
VI. HÁROM „L” 3.o (Bene László, Lõrincz
Laura, Nagy Lóránt, felkészítõ: Bíró Éva)       
Az ünnepélyes eredményhirdetésre
2011. október 28-án került sor.
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Ma emberek százai kutatják lázasan:
lakik-e még valaki rajtunk kívül a világ-
mindenségben.                                         
A kutatásban hajtja õket a kíváncsiság
is, de még inkább az árvaság érzése: ne
lennénk annyira egyedül.                         

Én nem tudom megmondani, hogy találnak-e vala-
kit, de az biztos, hogy én találtam. Pontosabban
mondva: Õ talált meg engem. 15 éves voltam,
amikor elõször átéltem a Jézussal való találkozást.
Odaállt mellém az Isten Fia. Nem láttam Õt testi-
leg, de mégis tudtam, hogy Õ van ott. Azt mondta,
hogy a kereszten értem is szenvedett. Nem számon
kért a tetteimért, hanem a bûneimet kérte. Letettem
azokat a kezébe. Azóta az Övé vagyok. Találko-
zás volt ez, a javából: az Isten Fia eljött hozzám.  
Aztán értettem meg, hogy Õ már korábban eljött
ebbe a világba. 2000 éve, kisgyermekként, az elsõ
karácsonyon. A mennybõl jött el hozzánk, árva
gyermekeihez, hogy bennünket megkeressen. Nem
akarta, hogy árván maradjunk, és elvesszünk, bû-
neink miatt. Eljött hozzánk, hogy újjászülessünk,
hogy Övéi legyünk, hogy tartalmas és áldott életet
kapjunk Tõle.
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Adventi gondolatok
De azt is megértettem, hogy ez a találkozás nem
csak a földi életre szól.                                      
Majd, az utolsó órámon is Õ jön el értem. Õ, a
halál felett is gyõztes Úr, aki nem valami „csóna-
kon”, vagy „ladikon” visz át a túlsó partra, hanem
szeretõ ölében.                                                 
Most már várom, hogy még egyszer eljön a földre.   
Eljön az ég felhõiben, az angyalok ezreivel, amikor
minden szem meglátja õt. Eljön ítélni élõket és hol-
takat. Számomra örömteli találkozás lesz ez. Nem
világvégét várok, rettegve, hanem Megváltómat vá-
rom vissza, örömmel. Ha ilyen gazdag és áldott volt
az élet Vele itt, a földön, mennyivel boldogabb lesz
majd a mennyben!                                            
Advent! Ez a szó azt jelenti: az Úr eljövetele. Õ
eljött, 2000 évvel ezelõtt, az elsõ karácsonyon.       
Eljön hozzánk is, megtérésünk alkalmával, hogy
Megváltónk legyen. Eljön értünk, az Õ gyermekei-
ért, halálunk óráján. És eljön majd, az utolsó
ítéletkor, hogy hazavigye megváltott népét.             
A négy adventi vasárnap figyelmeztessen bennünket
is Jézus négyszeri eljövetelére. A karácsony legyen a
Jézussal való személyes találkozásunk alkalma. E
találkozás gyújtsa meg szívünkben a reménység
lángját, hogy Jézust, mint Megváltónkat várjuk
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. vissza, a Gyülekezet közösségében. E várakozás
serkentsen bennünket készülésre, hogy  majd meglát-
hassuk Õt az Õ dicsõségében. 

Nyíri János
lelkész
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A közoktatási törvényt 2012 szeptemberétõl új törvény, a köz-
nevelési  törvény  váltja.  Az  új törvény  a  szakiskolai  és  a
szakközépiskolai képzést alapjaiban megváltoztatja.                
A szakiskolát választó nyolcadikosok a jelenlegi négy tanév
helyett három tanév követelményeinek a teljesítésével
szerezhetnek szakmunkás bizonyítványt.                                   

A szakközépiskolába jelentkezõk négy tanév követelményeinek a telje-
sítésével érettségi bizonyítványt és szakmai tudást igazoló végbizonyít-
ványt is kiérdemelhetnek. A beregi térség legnagyobb és legrégebbi
szakképzõ iskoláját, a Lónyayt, számos olyan szülõ kereste már meg,
akinek most nyolcadik osztályos a gyermeke. A továbbtanulásra
készülõ gyermekeink szüleit a jövõ tanévi szakiskolai továbbtanulás
lehetõségei érdekelték.                                                                      
Az iskolában járva megtudtuk, hogy a 2012/13-as tanévben az iskola
két érettségit is adó osztály indítását tervezi:                                        
Az „A”-jelû osztályba 35 fõ mûszaki érdeklõdésû gyermeket várnak,
akik az „automatikai technikus”-i szakma alapjait is elsajátíthatják az
„érettséget” biztosító általános mûveltség megszerzése mellett,
A „B” – jelû osztályban „kereskedelmi ügyintézõ”-i vagy „vendéglõs”
ismeretek járulnak az érettségi tantárgyakhoz.                                  
A szakiskolába felvett 14 évesek három tanév alatt szerezhetik meg
azt az elméleti és gyakorlati tudást, amely révén önálló munkaválla-
lóként boldogulhatnak. A férfiszabó szakmára 15 fõt, a szerkezetlakatos
szakmára 30 fõt, a szakács és pincér szakmára 30-30 fõt, a cukrász
szakmára 15 fõt fogad majd az iskola, ruházati-, mûszaki- és zöldség-
-gyümölcs eladói szakmára 36 fõ felvételére lesz lehetõség.                   
Az iskolaközösség a még részletesebb tájékoztatásra 2011. novem-
ber 17-én 9 órától „Nyílt nap”-on várja az érdeklõdõ szülõket és
gyermekeiket.
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Hogyan tovább a
Lónyayban?

A vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban a
2011. november 14-én (hétfõn) és november 15-én (kedden)
megrendezendõ nyílt napok alkalmával az érdeklõdõk meg-
ismerkedhetnek az iskolában folyó munkával, tájékoztatást
kaphatnak a 2012/2013. tanévben indítandó osztálytípusok-
ról. Az iskola ezen alkalmakra szeretettel hív és vár minden
leendõ középiskolás diákot, a szüleiket és osztályfõnökeiket.

A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium kínálatában valamennyi általá-
nos iskolás tanuló megtalálhatja a számára leginkább megfelelõ
képzési formát. A diákok érdeklõdésük szerint magasabb óra-
számban tanulhatnak humán vagy reál tantárgyakat, ennek meg-
felelõen választhatnak az osztálytípusok közül.

Nyílt napok a naményi
gimnáziumban

2011. november

volt Vásárosnamény Szociális, Egészségügyi-
és Mûvelõdési Bizottsága, valamint Filep
Sándor polgármester úr egyéni felajánlással.
Köszönet illeti a program megszervezéséért
a Megoldás Közhasznú Egyesület dolgozóit,
akik a Mûvelõdési Központ közremûködésé-
vel ismét egy olyan programot hoztak létre,
amely nagyon sokaknak okozott örömet és
hosszan tartó élményt. 

Színjátszó fesztivál Vásárosnaményban
A „Megoldás” KHE és az Esze Tamás
Mûvelõdési Központ szervezésében 3.
alkalommal találkoztak a fogyatékkal
élõk színjátszó csoportjai október 5-én
Vásárosnaményban.                                  

Bíró Éva, az önkormányzat Szociális, Egész-
ségügyi- és Mûvelõdési Bizottságának elnöke
meleg szavakkal köszöntötte a fellépõket,
akik közül sokan már visszajáró vendégek.   
Nyíregyházáról, Kisvárdáról, Záhonyból,
Gacsályból, Újfehértóról és természetesen
Vásárosnaményból érkeztek a fellépõk, akik
civil szervezetek, egyházak, önkormányzatok
által fenntartott, mûködtetett intézmények
lakói vagy gondozottai, és – mint kiderült –
lelkes mûvészetbarátok és felkészült amatõr
elõadók.                                                       
A nap folyamán rengeteg tehetséggel, õszin-
te örömmel, lelkesedéssel, és szorgalmas fel-
készülést, nagyon sok türelmes munkát sej-
tetõ produkcióval találkozhattunk. A színját-
szó csoportok jól megválasztott, „testresza-
bott” színdarabokkal jelentkeztek. Láthat-
tunk komoly, dramatizált bibliai jelenetet,

.
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Iványi Tamás
zsûritag

népmese-adaptációt, „klasszikus” témát fel-
dolgozó játékot. Bátran állítható, hogy több
produkció – így például a kisvárdai Mosoly
Színkör „Arany János: Bajusz” címû versé-
nek felhasználásával készült darabja, vagy a
vásárosnaményi „Csakazértis” Színkör „Az
okos katona” címû elõadása – a szélesebb
nyilvánosság elõtt is megállná a helyét.          
Hallhattunk még szép verseket – köztük saját
verseket is – szépen tagolt, átélt elõadásban.
Énekes és táncos produkciókban is gyönyör-
ködhettünk, sõt a déli szünetben a kiállító
teremben megnyílt a fogyatékkal élõ alkotók
kiállítása gyönyörû termésképekkel és ígére-
tes rajzokkal, akvarellekkel.                           
Üde színfoltja volt a napnak Deák József  sok
humorral és empátiával átszõtt konferálása,
és a szünetekben a színpadon Bátyi György
hangulatos zenéjével kísért felhõtlen táncos
mulatság, melynek sikere bizonyította, hogy
a komoly program mellett ugyanolyan fontos
a találkozás öröme, a vidámság közösen átélt
élménye.                                                       
A fesztivál a Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatásával valósulhatott meg. Támogatónk 
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2011. szeptember 22. délelõtt fél tíz van. Gyönyörûen süt a nap. A
második kávémat iszogatom a mentõállomás udvarán üldögélve egy
padon. Még minden nyugodt. Néhány perc múlva begurul az elsõ
tartalék mentõautó az udvarra, aztán a második is, és kezdõdik a
rohanás. Azok a kollégáim, akik vállalták, hogy szabadidejüket felál-
dozva segítenek nekem megvalósítani az évekkel ezelõtt megálmo-
dott bemutatót, birtokba veszik az autókat. Átnézik a táskákat,
bepakolják a több helyrõl kért különbözõ tartalék eszközöket. Lel-
kesek, de izgulnak is. Pedig nincs rá okuk. Nap, mint nap vonulnak a
bemutatóhoz hasonló balesetekhez, látnak el valódi sérülteket.          
Nézem õket, és arra gondolok, hogyan jutottunk el idáig. Az ötlet
Molnár Lajosné Marikától,a helyi Vöröskereszt vezetõjétõl származott.
Õ keresett meg azzal, hogy lenne-e arra lehetõség, hogy egy elkép-
zelt balesetet szimulálva hívjuk fel elsõsorban a fiatalok figyelmét
arra, hogy milyen veszélyes ittasan, bódult állapotban autót vezetni. 
Utána jártam és augusztus elején elkezdtük a szervezést. Az idõpont
kiválasztásában több dolog is közrejátszott. Ezen a napon a város-
ban autómentes nap kerül megrendezésre, így a bemutatót be tudtuk
illeszteni ennek a programjába, valamint az Ifjúsági Vöröskereszt is
az idén ünnepli 90. évfordulóját.                                                        
Most pedig, másfél hónap után, itt ülök és remélem minden simán
fog menni. Megcsörren a telefonom. Meghozták az elsõ roncsautót.
Rohanok a tervezett helyszínre. Közben telefonálok tûzoltóknak,
akik segítenek a roncsokat letenni, és elõkészíteni a bemutatóra. Már
mellettem toporognak az önkéntes segítõim, a helyi általános iskola
elsõsegélynyújtó csapata és lelkes gimnazisták is. Õk fogják a
sérültek szerepét eljátszani, és közülük kerülnek majd ki a laikus
elsõsegélynyújtók is.                                                                          
A roncsok végre a helyükre kerülnek becsületesen megrongálva.
Közben megérkeznek a kollégáim, és a részt vevõ rendõrök is.         
Mindenki a helyszínen. Egy utolsó egyeztetés: ki, mikor fog érkezni,
hol fog megállni, mi lesz a feladata, milyen sorrendben történik majd
a sérültek ellátása. Mind-mind olyan dolgok, amiket egy valódi hely-
színen nem tudunk elõre. Ezután mindenki megy a saját állomására.
Az imitátorokkal én is megyek a bemutató „fõhadiszállására”, a
Vöröskereszt irodájába. Felkerülnek a mûsebek. Most már mindenki
izgul.                                                                                                 
12.45: Irány a helyszín. Mindenki elfoglalja a helyét, megérkezik a
halottat játszó kollégám is. Még néhány liter mûvér a sebesültekre, és
készen is van minden. Egy órakor mikrofon mögött állok és köszön-

.
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Egy mentõtiszt naplójából
töm a megjelenteket, és elkezdõdik a bemutató. Amíg a társszervek 
kollégái és a saját bajtársaim a valóságnak megfelelõen végzik a
munkájukat, igyekszem a rendõrség és a tûzoltóság képviselõivel
közösen kommentálni a történteket, hogy jobban be tudjuk mutatni
a munkánkat.                                                                                    
Magamon körülnézve érdeklõdõ arcokat és cseverészõket is látok.
Aztán a mentõautók elmennek a helyszínrõl, és megérkezik a halott-

szállító autó. A hangfalakból egy fiatal fiú búcsúja hallatszik az édes-
anyjától,és közben a halottat játszó kollégámat a koporsóba helyezik.
Már csak a döbbenet látszik az arcokon. Végsõ soron ez volt a cél.  
Fel akartuk hívni mindenki figyelmét arra, hogy milyen törékeny az
emberi élet. Egyetlen rossz döntés is elég, és vége mindennek.         
Szeretném megköszönni a Polgármesteri Hivatalnak, az Eötvös
József  Általános Iskolának, mint bázis iskolának, a Vöröskeresztnek,
Dr. Pataki Piroskának, a Sütõ-Simon Kft.-nek, Tóth Béla vállalkozó-
nak, Dicsõ Gábornak, az Országos Mentõszolgálatnak, a helyi
Tûzoltóságnak és Rendõrségnek, hogy munkájukkal segítették a
bemutató megvalósulását.

.

.

.

Kántor Tímea
mentõtiszt

Lónyay-s pincér-sikerek
A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Nyíregyháza és
Környéke Regionális szervezete 2011. október 4-én, a Hotel
Koronában megrendezte az elsõ Gaál Ferenc Terítési Emlék-
versenyt.                                                                                          
A meghirdetett téma, az "ÕSZ A NYÍRSÉGBEN", jól tükrö-
zõdött az asztalok kivitelezésében, a menükártyákban is.         

A neves szakemberekbõl álló zsûri döntése értelmében, a Lónyay
Menyhért Szakközép- és Szakképzõ Iskola pincér tanulója,
Gajdics Attila, az elõkelõ harmadik helyen végzett. A Lónyay-s
lányok csapata (Demeter Nikolett és Miskolczi Dóra) a hatodik helyért
kapott elismerõ oklevelet.                                                                 
A versenyt számos vendéglátó vállalkozó megtekintette. Az ilyen
jellegû versenyeken a tanulók szívesen mérik össze tudásukat, ráter-
mettségüket, szívesen tanulnak egymástól, hiszen a cél a tapasztalat-
szerzés, az egészséges versenyszellem erõsítése, a kreativitás
kibontakoztatása.

.

.

.
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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

valamint
kulcskompetencia-fejlesztõ

tréningünkre

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

További információ:

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

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

TE IS LEHETSZ ÖNKÉNTES!
JELENTKEZZ MÉG MA!

Egy olyan csapat tagja lehetsz, amely
tele van vidámsággal, részt vehetsz

különbözõ feladatokban,
melyek lehetnek:

rendezvény és programszervezés,
újságíró-szerkesztõ, valamint
részt vehetsz zöldkommandós

akcióinkban!

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 fejtetvesség évrõl-évre visszatérõ problémát jelent a
gyermekközösségekben. Terjedése közvetlen érintkezés útján
történik, leggyakrabban játék közben, ha a gyermekek feje
összeér, de sapkacserével, azok együtt tárolásával, fésûvel is
átvihetõ. A közösségbõl a gyermekek hazavihetik és az egész
családot megfertõzhetik.                                                               

A fejtetû 3-4 mm nagyságú rovar, amely a haj színének megfelelõen
változtatja a színét. Petéit serkének nevezzük, melyet erõs cement-
szerû anyaggal a hajszálak tövéhez ragaszt, ezért nehezen eltávolít-
ható. A serkébõl 7-8 nap alatt kelnek ki a tetvek, amelyek 8-10 nap
után, már maguk is képesek petét rakni. Ez az oka, hogy ha nincs
alaposan lekezelve a tetvességgel fertõzött személy, vagy nem veszik
észre idõben, nagyon gyorsan elszaporodnak a tetvek. A tetû kizáró-
lag az ember vérét szívja, ártalmuk fõleg a viszketés, vakarózás és
ezek okozta bõrgyulladás. Jelen tudásunk szerint fertõzõ betegséget
nem terjeszt.                                                                                      
A tetvesség szûrését, a gyermekközösségekben a védõnõk végzik
rendszeres idõközönként és alkalmanként a Népegészségügyi Inté-
zet munkatársai. Azonban a megelõzésnek és az irtásnak a leghaté-
konyabb tényezõje a szülõi gondoskodás. Nagyon fontos feladata a
szülõnek a gyermekek tisztálkodásának, fésülködésének rendszeres
ellenõrzése. A gyermeke haját legalább heti rendszerességgel átvizs-
gálni, hogy nincs-e benne tetû vagy serke. Ha a közösségben elõfor-
dult tetvesség, akkor akár naponta ellenõrizni szükséges. Gyanú ese-
tén fõleg a fülek mögötti és a tarkó területét kell megvizsgálni. A
tetû fénykerülõ, ha széthúzzuk a hajat elmenekül, a serkét könnyebb
megtalálni. Sûrû fésûvel való többszöri átfésüléssel azonban a tetû is
eltávolítható. Ez a fésû nem azonos az otthoni sûrû fogú fésûvel,

.

.

Küzdelem a tetvesség ellen
hanem kifejezetten erre
a célra gyártott, gyógy-
szertárban kapható.
Az irtás viszonylag egy-
szerû, különbözõ ható-
anyag tartalmú szerek
állnak rendelkezésre,
amelyek a felkenés után
rövid idõn belül elpusz-
títják a tetveket, serké-
ket. Ezek egy része
megelõzésre is alkalmas

Sziklainé Juhász Anikó
Védõnõ

Fontos a rendszeres és alapos vizsgálat
(A kép illusztráció, fotó: Internet)

(Pl: Nittyfor, Pedex, Nix, Hedrin, Neemoxan, Paranit stb.).               
A használat során, a szernek megfelelõ utasításokat kell követni.
A szer felkenése nem elegendõ! A serkéket, tetveket el kell távolítani
a hajról! Ez nem egyszerû feladat, gyakran fájdalmat okoz a sûrûfé-
sûvel való fésülés, hiszen azt többször is el kell végezni, és csak úgy
hatásos, ha a fésû folyamatosan érintkezik a fejbõrrel. Ez hosszú
vagy göndör haj esetében nehezen kivitelezhetõ. A serkementesség
jelzi, hogy alapos volt a kezelés!                                                        
A tetvesség nemcsak piszkos, elhanyagolt családokban fordul elõ.
Nincs tekintettel korra, nemre, rangra, vagyonra, bárki fertõzõdhet. 
Megkapni nem szégyen, de eltitkolni, kezeletlenül hagyni annál in-
kább. Ha valaki észleli gyermeke fertõzöttségét, azt feltétlenül jelez-
ze, hogy a közösség többi tagja is védekezhessen és idõben elkezd-
hesse a kezelést. Kérjük a szülõket legyenek segítségünkre a tetves-
ség terjedésének megakadályozásában, ez mindannyiunk érdeke.

.

.

.
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Röviden a komposztálásról
A kert lehetõleg árnyékos részén lazítsuk fel
a talajt egy ásónyomnyira, majd laza szálas
hulladékot (faforgács, szalma) tegyünk rá.
Erre kerülhetnek vegyesen a komposztálható
szerves hulladékok rétegenként földdel és ol-
tóanyaggal keverve. A komposzthalmot lehet
dombformára építeni, vagy komposztkeretbe
rakni, a földbe süllyesztett komposztgödör
kevésbé tud szellõzni. /Kész komposztáló
alkalmazása esetén a rétegeket csak folyama-
tosan bele kell tölteni az edénybe, itt idõn-
ként átszellõztetni, s a kész komposzt alulról
fokozatosan eltávolítható./                          

A megfelelõ hõmérséklet, nedvesség és
szellõzés biztosítása                                  
A komposzthalmot rétegenként locsolni kell
úgy, hogy egy maréknyi kevert komposztot
összenyomva csepegjen belõle a víz. Ha a
komposzthalom eléri az 1 méteres magassá-
got, párolgás ellen takarjuk be fûvel. A kom-
poszthalmot célszerû havonta átforgatni úgy,
hogy a külsõ réteg belülre kerüljön, ha pedig
területe nagyobb 1 négyzetméternél, akkor
hagyjunk benne szellõzõnyílásokat!              

Az oltóanyagok                                          
Biztosítják a baktériumoknak szükséges nit-
rogént. A legjobb komposztoltó az átrostált,
félig-kész komposzt rostaalja, az érett kom-
poszt, illetve a trágyafélék. Ennek hiányában
más állati eredetû adalékanyag is alkalmazha-
tó, mint a szaruliszt, vérliszt, csontliszt, vagy
fahamu, szénsavas mész, stb.                       

A komposzt áthelyezése                            
A komposztot 2-3 hónaponként áthelyez-
hetjük egy másik silóba: kéttenyérnyi durva
anyagra kerüljön egy réteg nyershumusz és 5

.

.

.

.

.
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cm vastag kerti föld vagy komposztréteg,
némi szerves trágya és kõliszt, esetleg a
komposztálást beindító anyag.                      
 
A komposzt rostálása                                 
Az érési folyamat végeztével még mindig
maradnak olyan nagyobb darabok a kom-
posztban, melyek nem bomlottak le, ezért
használat elõtt át kell azt rostálnunk.             

A komposzt bedolgozása                           
A rostált komposztot ezután ideiglenesen
tárolhatjuk más helyen, vagy rögtön
szétteríthetjük az ágy felszínén. Kb. 1 cm
vastag rétegben terítsük a talajra, majd
kultivátorkapával vagy talajlazítóval óvatosan
dolgozzuk be.                                               

Komposztálható anyagok                          
Kerti hulladékok (a beteg növényeket kivé-
ve!), nyers konyhai hulladék, száraz széna,
levelek, sövénynyírásból származó ágak,
levelek, szalma, hamu, kartonpapír (mérték-
kel), kávézacc (mértékkel).                            

A komposzt felhasználása                         
A friss, 4-6 hónapos komposzt nagyon gyor-
san hat, de csak a talaj felszínén használható,
pl. bogyósok, fák, cserjék, veteményesek õszi
betakarására. Pázsit, valamint földkeverékek
számára alkalmatlan.                                     

A komposztálás fõ szabályai                     
- az alapanyagokat lehetõleg aprítsuk 5 cm-
  nél kisebb darabokra,                                  
- biztosítsuk a jó oxigénellátást,                     
- teremtsük meg az optimális nedvességtar-
  talmat,                                                        
- biztosítsuk a megfelelõ tápanyagtartalmat,  

.
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- használjunk minél többféle alapanyagot,    
- a gyorsabb érés érdekében a komposzthal-
  mot 6-8 hetente keverjük össze,                 
- a komposzthalmot folyamatosan ellenõriz-
  zük és javítsuk a hibákat.                            
Az érett 8-12 hónapos komposzt lassan hat,
kiváló talajjavító tulajdonságokkal rendelke-
zik és földdel egyenletesen összekeverve
fontos alapanyaga a cserepes- és balkonnö-
vények, valamint a veteményesek földjének.
Rostálás után valamennyi növénykultúra szá-
mára felhasználható.                                    

Eszközök                                                   
Ásóvilla, daraboló eszköz, komposztrosta

.

.

.
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Több éves ígérgetések után, végre
kellemes meglepetés érte a Peré-
nyi-tanya lakóit. Az új köszöntõ-
tábla nagy öröm sokak számára,
mely üdvözli az ide érkezõket.     

A lakosság nevében ezúton
szeretném kifejezni köszönetemet
Vásárosnamény Polgármesteri
Hivatalának, Kiss András tanya-
gondnoknak, Kolocsán Györgynek,
és a fafaragó tábor fafaragóinak.
Külön köszönet a tanya azon
lakóinak, akik segítségünkre vol-
tak az üdvözlõtábla felállításánál.

.

Üdvözlõtáblát kapott a
Perényi tanya

Paróczai Csaba

Kiss András tanyagondnok szervezésével tanyanapot rendeztek a
Perényi-tanyán. A nap folyamán színpadi produkciók, ízletes ételek,
játék, jó hangulat várta a vendégeket, az egész napos rendezvény
bállal ért véget.  Köszönet illeti azokat, akik anyagi,  és tárgyi felaján-
lásukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

Tanyanap a Perényin

Paróczai Csaba



Meghívó
A Petõfi Sándor ÁMK Szülõi Közössége, Nevelõtestülete

Jótékonysági Bált
szervez,

melyre ezúton meghívja Önt, partnerét és családtagjait

Idõpontja: 2011. november 19. (szombat) 19 óra

Helye: Gergelyiugornyai Általános Iskola

Részvételi díj: 2700 Ft,
mely magába foglalja a vacsorát és egy pohár pezsgõt

Zenél: Bíró Bertalan

Alsós diákjaink néptánccal,
7-8. osztályosaink bécsi keringõvel készülnek

Támogatójegyek is kaphatóak 500 Ft és 1000 Ft értékben

Belépõ-, illetve támogatójegyek megvásárolhatóak
az iskola titkárságán

A bál bevételét a gyermeknapi rendezvény
megszervezésére fordítjuk

.
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V.namény, Szabadság tér 5. 
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Vásárosnamény, Tamási Áron út 1. Tel.: 45/470-022
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Nyomdai munkák: SZENDECZKI NYOMDA

Szerkesztõbizottság:

70/376-65-58

Balogh Benjámin, Bíró Éva, Zánné Kis Andrea, Fejes
Csilla, Garamvölgyi-Kiss Bernadett, Juhász István,
Szabóné Széles Erzsébet, Sziklainé Juhász Anikó,
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Iroda: 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 34. fsz. 1.
              (a Korona Butik mellett az Ingatlan Irodában)

00 00 00 00Ügyfélfogadási idõ: Kedd:   9  – 18 -ig Péntek: 9  – 18 -ig
Székhely/Iroda: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 10. fsz. 2.
      (nyíregyházi ügyfélfogadás: Hétfõ, Szerda és Csütörtök)

Tel.: 06-30/604-36-69;  e-mail: dr.kzoltan@gmail.com

- peres képviselet
- szerzõdések és egyéb
  okiratok készítése
- jogi tanácsadás

M3-as autópálya

(Vásárosnamény, Rákóczi út 9.)

Jegyigénylés: 45/470-153 vagy személyesen a helyszínen.
Jegyek elõvételben 2300 Ft, a helyszínen 2600 Ft.

az Esze Tamás Mûvelõdési Központban

2011. november 16-án, 19 órai kezdettel.

A Vásárosnaményi Esze Tamás Nyugdí-
jas Klub az elõzõ évek hagyományát
követve az õsz, a szüret hangulatát idézõ
rendezvényére számos nyugdíjas klubbot
meghívott, hogy együtt tölthessenek egy
szép délutánt.                                            

Örömükre szolgált, hogy az Abasári Nyugdí-
jas Klub tagjai is elfogadták meghívást, a
nagy távolság sem volt akadály, hogy a nem
régen kialakult barátságot tovább ápolják. A
vásárosnaményi klubtagok bemutatták a
város nevezetességeit, a Tisza partot, ami
nem kis élményt jelentett a hegyvidékrõl
érkezõk számára.                                         
A rendezvényt a város polgármestere Filep
Sándor nyitotta meg, aki az Idõsek Világnapja
alkalmából emléklapokat adott át a helyi klub
70 év feletti tagjai részére. A megható
ünnepséget finom ebéd követte, majd vidám
zenére fiatalosan ropták a táncot. Természe-
tesen a tombola sem maradhatott el, ahol a
fõdíj most is a tehetséges klubtag Szenáki
Kálmánné, Jolika festménye volt.                    
A rendezvény sikerességét segítették szpon-
zoraink: Filep Sándor Polgármester, Dr. Deák
Ferenc Jegyzõ, Konczné Dr. Sápi Mónika a
BEREGTÖT Irodavezetõje, Kósa Mónika
Mûvelõdési Központ Igazgatónõje, Bíró Éva,
Csobolya Attila, Nagy Miklós önkormányzati
képviselõk, valamint az Aranyborostyán
Patika, Tóth István mezõgazdasági bolt,
AGROMARK, Flamingó virágüzlet, Tesco
virágüzlet, Zokni fehérnemû bolt, Ajándék
népmûvészeti bolt, Városi Múzeum, Szilva
Gyógyfürdõ, melyet ez úton szeretnénk
mindannyiuknak megköszönni.

.

.
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Agentura Adventure Utazási és Jegyiroda 
 2011. november 16. – december 15. közötti programajánlója 

 
     Egy kis ízelítõ azokból a koncertekbõl, elõadásokból, amelyekre jegyek vásárolhatók irodánkban: 

 
® Fenmo – A kínai Jinani Acrobata 

Csoport látványos elõadása 2 órában a 

Fõvárosi Nagycirkuszban 
® ExperiDance elõadások a budapesti RaM 

Colosseumban 
® DARLENE ZSCECH - HILLSONG 

AUSTRALIA, a világhírû ausztrál 

énekesnõ dicsõítõ estje 
DEBRECENBEN, a Fõnix Csarnokban és 

a Református Nagytemplomban 
® Erasure koncert a Hajógyári Szigeten 

® A Metropolitan Opera a Mûvészetek 

palotájában, Budapesten 
® Depresszió - Vízválasztó 

Lemezbemutató Koncert a Club 202 – 

ben, Budapesten 
® Wolf Kati – Nagykoncert a budapesti 

RaM Colosseum – ban 

® Tom Jones - Praise & Blame Tour a 
Papp László Budapest Sportarénában 

® Dr. Csernus Imre elõadása a 
párkapcsolatokról Budapesten az IBS 
Színpadon 

® Sade koncert a Papp László Budapest 
Sportarénában 

® Elton John - Tim Rice: AIDA – musical 
a budapesti RaM Colosseum - ban 

® Gadget Expo - Szórakoztatóelektronikai 
kiállítás és vásár a budapesti Syma Sport- 

és Rendezvényközpontban 
® Halász Judit lemezbemutató koncertje a 

szegedi IH Rendezvényközpont 
® Havasi Balázs Symphonic Concert Show 

a Budapesti Kongresszusi Központban 
® Hull a pelyhes - Mikulás napi lovas gála 

a komáromi Magyar Lovas Színházban 
® Palya Bea koncert a Mûvészetek 

palotájában, Budapesten 
® Takács Nikolas – Nagykoncert a 

budapesti  RaM Colosseum - ban 
® Magyar Állami Népi Együttes: Álomidõ 

címû elõadása a Mûvészetek palotájában, 

Budapesten 
® Böröczky emlékest a Szikra Cool Tour 

House – ban, Budapesten 
® Rihanna - Loud Tour a Papp László 

Budapest Sportarénában 
® Hooligans - 15 éves jubileumi koncert a 

Papp László Budapest Sportarénában 
® Rost Andrea népdalestje a Mûvészetek 

palotájában, Budapesten 

 

               Kiemelt belföldi utazási ajánlatunk 

 

                  Károlyi Vadászkastély és Hotel *** - Kõkapu 
 
                  3 nap/ 2 éjszaka szállás a Kõkapu Hotelben*** 19.990,- Ft/fõ 
                  4 nap/ 3 éjszaka szállás a Kõkapu Hotelben*** 26.990,- Ft/fõ 
                  5 nap/ 4 éjszaka szállás a Kõkapu Hotelben*** 29.990,- Ft/fõ 

 
               Bõvebb információ 
 

              AGENTURA ADVENTURE UTAZÁSI ÉS JEGYIRODA 
              4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 9.      

              Telefon: 45/570-206, Mobil: 30/401-8911, Fax: 45/570-207,  

              E-mail: vasarosnameny@agentura.hu 

              Web: www.agentura.hu 

Nyugdíjas
találkozó

Tombola – zene – tánc
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