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Cimbora Gyermekközösségünk az idén is
megrendezte hagyományos Mûsoros estjét. 
A második és negyedik évfolyamon tanuló
osztályok mutatták be színvonalas mûsor-
számaikat, a nézõk láthattak mazsorett és
táncos produkciót, musical részletet, regény-
részletet a Légy jó mindhalálig címû mûbõl,
illetve uv-s elõadást. A befolyt összegbõl a
gyermekközösség programjait tesszük színe-
sebbé és változatosabbá.

.

Egy este Cimborák
között

Jöjj el tavasz, ne késlekedj,
Hiszen már oly régen várunk
Elég volt a hideg télbõl
Már egy kis melegre vágyunk.

Álmosan ég felé merednek
Kopasz ágaikkal a fák
Bátortalan, piciny rügyek
Csalogatják a napsugárt.

Kíváncsian bújik elõ
A tavasz elsõ kis virága
De a cudar északi szél
Gyönge kis fejét megcibálja.

Arra gondol bizonyára
Korán volt még felébredni
Jobb lenne még a földanya
Meleg ölében pihenni.

Felhõkig repül trillázva
A kis rigó, s a nyitnikék
Hátha a napocska meghallja
Hívogató, szép énekét.

Ember, állat, fû, fa, virág
Éltetõ napfényre vágyik
Mert akinek szíve hideg
Annak a lelke is fázik.

Jöjj hát tavasz, jöjj mielõbb 
Melegítsd fel szívünk, lelkünk
Olvadjunk fel a szeretetben
Hogy mielõbb egymásra leljünk.

Dudásné Balázs Éva

Tavaszváró

 Magyarország nemzeti ünnepe alkalmából, az
1848-1849-es forradalom és szabadságharcra emlékezve

a Mûvelõdési Központ színháztermében tartandó
városi ünnepségre

szeretettel várjuk Vásárosnamény valamennyi polgárát.

Ünnepi program:

Himnusz

Petõfi Sándor: Föltámadott a tenger
Elõadja: Koncz Dominika 11. b. osztályos tanuló

„Ott áll majd a krónikákban Neved,
pesti ifjúság…”

irodalmi színpad
Elõadják: A Lónyay Menyhért Szakközép és

Szakképzõ Iskola 9. b osztályos tanulói
Betanította: Humán tárgyak munkaközössége

Citeramuzsika
Elõadják: Filéné Huszti Zsuzsa tanárnõ és tanítványai

Ünnepi beszéd
Tóth Lajos, a  Lónyay Menyhért

Szakközép és Szakképzõ Iskola igazgatója

Ökomenikus Istentisztelet

Szózat
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Ünnepeljünk együtt!

 Filep Sándor
 polgármester

 002012. március 15-én 10  órakor

Simon Edit
Cimbora Gyermekközösség vezetõje

Minden férfi életében kitüntetett szerepe
van a hölgyeknek, hiszen életünk meg-
határozó pillanataiban mindig mellet-
tünk állnak nagymamaként, anyaként,
feleségként, barátként, megértõ társként
és tanárként, akik megpróbálnak vezetni
bennünket a tanulás világában.               
Õk teszik szebbé mindennapjainkat,
kedvességük, gyengédségük, gondosko-
dásuk nélkül nem lenne teljes az életünk.
Nõnap alkalmából tisztelettel köszön-
töm most õket abban a reményben,
hogy nemcsak egy nap, hanem az év
minden percében érzik szeretetünket és
megbecsülésünket.

.

A nõi lélek nem alkot,  hanem megért,
nem okoskodik, hanem megérez,
nem tud, hanem megsejt.
                                 (Csáth Géza)

Tisztelt Hölgyeim!

Filep Sándor
polgármester

A 2012. I. félévi adók késedelmi-pótlék-
mentes befizetési határideje: március 19.

közlemény

Tisztelt Adózók!

dr. Deák Ferenc
jegyzõ
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Városunkban már szállóigévé vált, ha február, akkor matema-
tikaverseny. Büszkék vagyunk arra, hogy Vásárosnaményban
közel 1600 gyermek méri össze tudását, s ha fél napra is, de
közel 2000-en látogatnak el lakóhelyünkre, mely minden más
alkalommal is szívesen fogadja az idelátogatókat.                     

Két héttel ezelõtt valóságos számháború zajlott az országban,
hiszen közel 51 000 diák oldotta meg a Zrínyis feladatokat. Mi is
lelkesedéssel készültünk február 17-re, azért, hogy fogadjuk a kis
buksitörõket, és a Zrínyis versenyzõket. Jólesõ érzéssel mondhatom
el, hogy segítségben, odafigyelésben, szponzori támogatásban most
sem volt hiány.                                                                                 
„A matematikához nem vezet királyi út …” Talán a feladatok megoldása
sokszor nehézséget okozott, a megoldáshoz vezetõ út kissé görön-
gyös volt, de az eredményhirdetésre meghívottak, „királyi módon”
ünnepelhettek. Március 2-án 135 gyermeket és felkészítõjét ajándé-
koztuk meg támogatóink jóvoltából. Az ünnepélyes eredményhirde-
tést színesítette a mazsorett csoport, a 2. c. osztály tánca, a Petõfi
ÁMK tánccsoportjának, az énekkarnak, és Dobos Evelinnek a fellépé-
se. Tótfalusi Fanni elõadásában azt is megtudtuk, „hogyan neveljünk
matematikatanárt”.                                                                              

Az Eötvös iskola tanulói közül dobogós helyezést értek el:       
1. h. Pollák Szabina 3. o. /felk. Bíró Éva/                                           
1. h. Illyés Gabriella 8. o. /felk. Asztalosné Tajdi Éva/                          
A vásárosnaményi iskolák tanulói közül kimagasló helyezést
értek még el:                                                                                  
4. h. Szolnok Miklós 6. o. /felk. Székelyné Apáti Rita/                       
6. h. Deák Eszter 2. o. /felk. Szûcs Judit/                                            
6. h. Fekete Martin 3. o. /felk. Bíró Éva/                                             
7. h. Kovács Nikolett 4. o. /felk.Leveleki Józsefné,Nagyné Szabó Henrietta/
12. h. Illés Zsolt 7. o. /felk. Ferenczi Imre/                                           
15. h. Apáthy Száva 5. o. /felk. Konczné Sugta Lívia/                           
19. h. Kázmér Zsófia 5. o. /felk. Konczné Sugta Lívia/                           
19. h. Magyar Zsolt 7. o. /felk. Ferenczi Imre/                                      
20. h. Nagy Edit 2. o. /felk. Koncz Csabáné/                                       
20. h. Fekete Zita 3. o. /felk. Bíró Éva/                                               
A vásárosnaményi tanulók közül dicséretesen teljesítettek:      
Eötvös József  Általános Iskola:                                                    
Székely Csenge, Simon Tamás, Kóróczki Dávid 2. o. /felk. Szûcs Judit/     
Kázmér Ágnes, Németh Nagy Laura 3. o. /felk. Bíró Éva/                     
Kósa Eszter 4. o. /felk. Leveleki Józsefné, Nagyné Szabó Henrietta/         
Bányász Eszter, Pálinkás Panna 5. o. /felk. Konczné Sugta Lívia/           
Nyiscsák István Zsolt, Miklovich Zsolt 6. o. /felk. Székelyné Apáti Rita/  
Bartha Norbert, Dobos Cintia 8. o. /felk. Asztalosné Tajdi Éva/             
Kölcsey ÁMK:                                                                                
Csíkos Péter  4. o/felk. Hadas Antalné/                                               
Petõfi ÁMK:                                                                                   
Czirják Máté 6. o. /felk. Kósa Józsefné/                                               
II. Rákóczi F. Gimnázium:                                                           
Szabó Barbara 7. o. /felk. Trencsényiné Boros Ildikó/                             
A csapatversenyben iskolánk 3 csapata is remekelt:                  
1. h. Fekete Martin, Fekete Zita, Pollák Szabina 3. o. /felk. Bíró Éva/    
3. h. Deák Eszter, Nagy Edit, Kóróczki Dávid 2.. o.  /felk. Szûcs Judit,
Koncz Csabáné/                                                                                 
3. h. Bartha Norbert, Dobos Cintia, Illyés Gabriella 8. o. /felk. Asztalosné
Tajdi Éva/                                                                                        

A Zrínyis verseny ebben az évben ünnepli 21. születésnapját. Az
Eötvös József  Általános Iskola versenyzõi ez évben még eredmé-
nyesebben dolgoztak, de lehetséges, hogy a szerencseszám (21) is
besegített, mivel az iskolák közötti versenyben elõször nyertünk elsõ
helyezést:
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„A matematikához nem vezet királyi út …”
1. Eötvös Vásárosnamény                                                                
2. Apáczai Nyíregyháza                                                                    
3. Móricz Nyíregyháza                                                                     

A Kecskeméti Matematikában Tehetséges Tanulók Alapítványa
könyvjutalomban részesítette a legeredményesebben felkészítõ ne-
velõket. Iskolánkból ezt Asztalosné Tajdi Éva és Bíró Éva vehette át.
Kimagasló teljesítményükért az országos döntõbe kapott meghívást
16 fõ, közülük 2 fõ Eötvös iskolás: Pollák Szabina és Illyés Gabriella.  
Szeretném megköszönni azon intézményeknek a támogatását, akik
a verseny napján termeket biztosítottak versenyzõink számára:        
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Lónyay Menyhért Szakközép- és
Szakképzõ Iskola. Köszönjük a rendõrségnek, a polgárõrségnek, a
katasztrófavédelemnek, a védõnõknek, iskolaorvosnak, a verseny
napján nyújtott segítségét. Itt szeretném kifejezni köszönetemet az
iskolánk alsós és felsõs matematikát tanító nevelõinek felkészítõ
munkájukért és segítségükért.                                                           

„A siker jobbára azon múlik,                                                                
hogy akkor is kitartsunk,                                                                      
amikor mások már feladták.”                                                                
(William Feosther)                                                                               

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. Bízom abban, hogy 2013-ban ismét együtt köszönhet-
jük a legeredményesebben teljesítõ gyermekeinket.                           

(A támogatók névsorát az áprilisi számunkban közöljük.)
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Bíró Éva
szervezõ

A legjobbakat éremmel és különbözo ajándékokkal is jutalmazták a verseny
zárórendezvényén.
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Évekig tartó, türelemmel viselt súlyos betegség után 2012.
február 14-én, életének 71. évében elhunyt dr. Lányi Botond
Aranytollas újságíró, aki éveken keresztül az Új Beregi Élet
felelõs szerkesztõje volt.                                                          

Frissdiplomás gépészmérnökként a Borsodi Vegyi Kombinátban
ismerkedett meg az újságírással: a Borsodi Vegyész címû üzemi
lap külsõ munkatársa, majd gyakornoka lett. Az eredetileg
Nyírbátorból indult fiatalember 1968-ban tért vissza a szûkebb
pátriába, a szabolcs-szatmári napilap, az akkor felívelõben lévõ
Kelet-Magyarország szerkesztõségébe. Nyíregyházán kezdettõl
gazdasági témákkal foglalkozott, hozzáértõen, színvonalasan.     
Ennek elismeréseként hamarosan a lap rovatvezetõje, majd
szerkesztõje lett.                                                                         
Mellékfoglalkozásban több mint másfél évtizeden át szerkesztet-
te a MÁV Záhonyi Átrakókörzet nagy példányszámú üzemi lap-
ját. Munka mellett is tanult: miskolci mûegyetemi végzettsége
mellé a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett
második diplomát, majd ugyanitt doktorált. Idõközben Buda-
pesten elvégezte a MÚOSZ kétéves Újságíró Iskoláját is.            
A rendszerváltás, majd a megyei lap privatizációja után a számá-
ra felajánlott fõszerkesztõ-helyettesi tisztség helyett független
médiavállalkozást szervezett, amelynek keretében városi lapokat
jelentetett meg, köztük az általa alapított Nyíri Futárt, Esti Szót,
majd a Nyíregyházi Naplót, utóbbinak 2004. évi nyugdíjba
vonulásáig szakmai vezetõje is volt. Nyugdíjasként az MTI külsõ
tudósítójaként és a vásárosnaményi önkormányzat városi lapjá-
nak szerkesztõjeként dolgozott.                                                  
Lányi Botond nemcsak felkészült kolléga, hanem jó közösségi
ember is volt. Részt vállalt a munkahelyi szakszervezeti munká-
ból, dolgozott a Magyar Autóklub, a Közgazdasági Társaság, a
Tájékozódási Futó Szövetség társadalmi segítõjeként. Aktív volt
a MÚOSZ-életben is, a kollegák több mint húsz éve minden
kongresszusra, küldöttgyûlésre delegálták, részt vett a szakosztá-
lyi munkában, a megyében pedig a helyi csoport, majd pedig az
Észak-Alföldi Sajtóklub alapító tagjaként volt aktív részese szak-
mai közösség munkájának. Tevékenységét a Kiváló Munkáért
kitüntetéssel, a Munka Érdemrend bronz fokozatával, a Nyír-
egyháza Érdemes Újságírója címmel, valamint a Magyar Köz-
gazdasági Társaság Széchenyi Emlékplakettjével is elismerték.     
Kiegyensúlyozott családi életet élt, feleségével két gyermeket
neveltek fel, akik már évek óta eredményesen viszik tovább a
házaspár mérnöki munkán alapuló családi vállalkozását.             
Nyugodj békében Botond!
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Elhunyt Lányi Botond

Lányi Botond 2011-ben, az Aranytoll-díjátadó ünnepségen (a kép jobb
szélén) – mellette Szepesi György, az Aranytoll Bizottság elnöke és Eötvös

Pál, a MÚOSZ volt elnöke [Fotó: eMasa / Kallos Bea]

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

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

Jelentkezz digitális- és kulcskompetencia
képzéseinkre!

Költségtérítést biztosítunk minden jelentkezõnek.

TÁMOP-5.5.1/A-10/1-2010-0021. A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Vásárosnamény Város Képviselõ-testülete pályázatot hirdet 
a „Játékország Óvodái” óvodavezetõi,

  a Nevelési Tanácsadó intézményvezetõi 
munkakörök pályázat útján történõ betöltésére

Az álláshelyek betöltésének legkorábbi idõpontja: 2012. 08. 01.
A részletes pályázati felhívások megtalálhatóak a

honlapon, illetve a pályázati kiírásokkal
kapcsolatos további információt Trencsényi Miklós
ügyintézõ nyújt a 45/470-022/20-as telefonszámon.

.

www.vasarosnameny.hu 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A vásárosnaményi fogyatékkal élõ-
ket és pszichiátriai betegeket ellátó
Megoldás-ház dolgozóinak célja,
hogy a ház ellátottait újabb és
újabb szépségekkel vegyék körül,
valamint az intézményt nyitottá
tegyék a város lakói elõtt. Ezért
szerveznek kiállításokat a foglal-
koztató szobáikban, ahol szeretet-

Kiállítás a Megoldás-házban

tel várják az érdeklõdõket hétfõtõl csütörtökig 8-16 óra, pénteken
8-13 óra között.                                                                                
Ez alkalommal Szegedi Attila Ópályiban élõ fiatalember alkotásaiból
nyílt kiállítás az intézményben. A festõ képei között egyaránt megta-
láljuk a tájképeket, bibliai témájú festményeket, illetve portrékat.      
Különleges hangulatú festményeit március végéig tekinthetik meg az
érdeklõdõk. A belépés ingyenes.

.

.
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FOGI SZÍNHÁZ
BUDAPESTI BULVÁRSZÍNHÁZ

HALÁSZ-EISEMANN-BÉKEFFI 

–zenés vígjáték két felvonásban – 

ESZE TAMÁS MÛVELÕDÉSI KÖZPONT

Vásárosnamény, Rákóczi út 9.

Egy csók és más semmi

2012. március 19. hétfõ 19 óra

Lakásbiztosításának díja magas?
Most csökkentheti a teljeskörû kockázatok

megtartásával + kiegészítõ csomaggal!
Ajánlatunk éves díjfizetéssel:

A díj a melléképületek biztosítását is tartalmazza!

Hívjon, hogy segíthessek!
Szász György Alkusz kisegítõ
Biztosítási és Pénzügyi tanácsadó

06-20/250-84-13 06-45/481-32500 17  után 

20 -  40 m
41 - 50 2m

251 -  60 m
261 -  70 m
271 -  80 m
281 -  90 m
291 - 100 m
2101 - 110 m
2111 - 120 m
2121 - 130 m
2131 - 140 m

10 258
12 264
13 729
15 888
17 825
19 949
22 050
23 832
25 331
26 783
28 034

 Ft
 Ft
 Ft
 Ft
 Ft
 Ft
 Ft
 Ft
 Ft
 Ft
 Ft

Munkatársak
jelentkezését

is várom!

Mezõgazdasági
biztosítások!

2lakás alapterület m                éves díj

Meglepetés! A Fogi Színház-Budapesti
Bulvárszínház a nézõk között kisorsol a

zalakarosi 4*-os MenDan Wellness Hotelbe
4 db: 2 fõre, 2 éjszakára szóló, kedvezményes

szálláslehetõségre jogosító utalványt.
Jegyek elõvételben 2000 Ft-ért,

aznap 2500 Ft-ért kaphatók:
a Mûvelõdési Központban

Tel.: 45/470-153, e-mail: muvkvn@enternet.hu,

További információ: fogiszinhaz@gmail.com
www.etmkvasarosnameny.hu

www.bulvarszinhaz.hu

A vitkai szõlõben
(zártkert) telket veszek.

Érdeklõdni:

06-70/376-65-58

Mit ér a fiatal, ha vidéki?
A napokban vehette át szociális asszisz-
tensi végzettségüket igazoló bizonyítvá-
nyát az a 20 személy, akik a Fiatalok
Kulturális Szövetsége- Ifjúsági Egyesület
és az Elsõ Nyírségi Fejlesztési Társaság
közös képzésének köszönhetõen szerez-
hettek piacképes tudást.                           

A képzésben részt vevõk egy év tanulás és
szakmai gyakorlat után – melyet a helyi szo-
ciális intézményben töltöttek – sikeres vizs-
gát tettek, ahol elméleti tudásuk mellett
szakmai ismeretüket is számon kérték a
vizsgáztatók. A cél nemcsak az oktatás volt,
hanem a közösségépítés és az önkéntesség
ügyének erõsítése, hiszen 2011. az önkéntes-
ség éve volt.                                                 
A Fiatalok Kulturális Szövetsége - Ifjúsági
Egyesület önkéntes projektjein több mint

.

.

Rákóczi hét a
Rákócziban
A kétévente megrendezésre kerülõ
Rákóczi hét a középiskola életének jeles
eseménye. Az idén a rendezvénysorozat
március 26-án (hétfõn) veszi kezdetét.    

Egy héten át ünnepélyes pillanatok, színvo-
nalas, szórakoztató programok helyszíne
lesz a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium. A
diákok már készítik munkáikat a különbözõ
tantárgyakból kiírt pályázatokra, készülnek a
versenyekre, és persze a „Ki mit tud?”-ra. A
mûsorszámok mögött sok munka, próba, ta-
nári ösztönzés rejlik. Maguk a pedagógusok
– jó példát mutatva – idén is készülnek egy
meglepetés-produkcióval. A zárónapon a
munkájukat kiemelkedõen végzõ dolgozók
és tanulók az iskola legmagasabb szintû elis-
merését, a Rákóczi plakettet vehetik át.        
Március 29-én (pénteken) 18 órai kezdettel a
rákóczis diákok szülei is eltölthetnek egy
kellemes estét a Mûvelõdési Házban, ahol a
„Ki mit Tud?” legsikeresebb mûsorszámait
tekinthetik meg.                                           
Az iskola idén ünnepli 60. születésnapját, így
a Rákóczi hét és az egész tanév eseményei is
annak jegyében telnek, hogy a diákok és ta-
náraik méltóképpen felkészülhessenek az
augusztus 25-én (szombaton) 15 órai kez-
dettel megrendezésre kerülõ jubileumi
ünnepségre. Erre az alkalomra minden egy-
kori rákóczis diákot és érdeklõdõt szeretettel
vár a gimnázium közössége.                        
(A jubileumi ünnepség részletes programjáról a ké-
sõbbiekben várható tájékoztatás.)

.

.
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Szalainé Bíró Katalin
igazgató

100 önkéntes közel 8000 munkaórát töltött
önkéntes tevékenységgel. A kistérség külön-
bözõ rendezvényein folyamatosan képviselik
magukat, így többek között részt vettek a
szemétgyûjtésben, a gyereknapi programok-
ban és a Zoárd napi eseményeken is.            
Természetesen a jövõben folytatni szeretnék
a megkezdett munkát, szolgáltatásaikat bõví-
teni, ezért szeretnék fejleszteni a program-
nak helyszínt adó Információs Pont infra-
struktúráját is.

.

2012. március 31-én, szombat este fél 9
-kor ismét megrendezésre kerül a Föld
Órája, a WWF által életre hívott, a klí-
maváltozás elleni nemzetközi esemény.

A Föld órája akció népszerûsítése, illetve egymás ösz-
tönzése is különbözõ, „zöldnek” számító
tettekre, például egy félmaraton lefutására,
vagy akár a Kilimandzsáró megmászására, ha
további tízezer ember csatlakozik a prog-
ramhoz.                                                    
A 2011-es Föld Órája egyébként 135 or-
szág, és több mint 5200 város részvételével
zajlott, Magyarország a 2008-as csatlakozá-
sa óta az egyik legnagyobb támogatóvá
nõtte ki magát, a lakosságszámhoz mérten
kiemelkedõen magas arányú részvételével.
Arra kérünk mindenkit, aki teheti, március
31-én (szombat) este fél 9-tõl fél 10-ig
csökkentse az energiafogyasztást. Kapcsol-
jon le legalább egy fogyasztót, de ha teheti,
töltse azt az egy órát csendesebben, keve-
sebb fényben.

.

Szabóné Széles Erzsébet

A még hátralévõ napok sem telhetnek el a-
zonban tétlenül az elkötelezett környezet-
védõk számára. Február 14-én bejelentet-
tek egy egyedülállónak számító kezdemé-
nyezést. Elsõsorban a közösségi oldalakat
(Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr, YouTube és
Google+) megcélozva tették fel a szervezõk
a következõ kérdést: Mire lennél hajlandó
bolygónk meg- mentéséért?                              
Az „I Will If  You Will” kampány célja a
március végi, egy órás lámpaoltással járó

.
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Versmondó verseny

A XVII. Beregi Ünnepi Hét keretében a
vásárosnaményi Petõfi Sándor ÁMK
nemzetközi Váci Mihály versmondó
versenyt hirdet a határon túli testvéris-
kolák és a Beregi Iskolaszövetség diák-
jainak.                                                    

A nevezés módja: nevezni egy kötele-
zõen megadott (Petõfi Sándor versek)
és egy bármely szabadon választott
mûvel lehet.                                           
A versenyt 4 korcsoportban rendez-
zük: 1-2. osztály, 3-4. osztály, 5-8. osz-
tály, 9-12. osztály                                   
Jelentkezni mindegyik kategóriában 4-4
fõvel lehet (1-2. osztály össz. 4 fõ; 3-4.
osztály 4 fõ; 5-8. osztály 4 fõ; 9-12. osz-
tály 4 fõ)                                                
Kötelezõen választható Petõfi Sándor
versek (1-et kell kiválasztani):                
1-2. osztály                                           
Arany Lacinak                                       
Anyám tyúkja                                        
Füstbe ment terv                                   
A naphoz                                              

3-4. osztály                                           
Ebéd után                                              
Szülõimhez                                            
Ha                                                         
János gazda                                           

5-8. osztály                                           
Ezrivel terem a fán a meggy                  
Vizet iszom                                           
Te az enyim, én a tied…                        
Szülõföldem                                          

9-12. osztály                                         
Dicsõséges nagyurak                             
Minek nevezzelek?                                 
A magyar nemzet                                  
Szomjas ember tûnõdése                       

A verseny idõpontja:                           
2012. április 21. (szombat) 9.00 óra        
Jelentkezési határidõ:                          
2012. április 13. (péntek)                        
(Mindenképpen a név, osztály, település,
felkészítõ pedagógus megjelölésével)     
Elérhetõségek:                                    
Levélcím: Petõfi Sándor ÁMK               
4803 Vásárosnamény, Iskola út 54.        
E-mail cím:                                          

Telefonszám: 06-45/570-320               

Ha szükséges a kötelezõ verseket e-mail-
en el tudjuk küldeni. Sikeres felkészülést
kívánunk! Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!
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petofiamk@petofi-vnameny.sulinet.hu  

Sebestyén Gusztáv
ÁMK igazgató

Az, hogy a gyerekek számítógépes játékok-
kal töltik idejük nagy részét, sokak elõtt
ismeretes. Ennek következtében rengeteget
ülnek a gép elõtt, ezzel sokat ártanak saját
egészségüknek. Mivel a több órás ücsörgés
gátolja a jó keringést, a Nintendo kifejlesz-
tett egy olyan videojáték-konzolt, és hozzá
játékokat, amely különbözõ mozgásformák
utánzását teszi lehetõvé. Különleges tulaj-
donsága, hogy vezeték nélküli távirányító a
játék vezérlõje. Használatakor a televízióval
szemben állva ezt az eszközt kézben kell tar-
tani és a játék eseményének megfelelõen
3D-s mozgásokat lehet vele végezni. A játé-
kok sokféleségét jelzi, hogy a kerékpározás,
asztalitenisz, tenisz, tánc és aerobic jellegû
mozgások mellett megtalálható a klasszikus-
nak mondható egyik legrégebbi játék is, a
Super Mario. Kicsiknek és nagyoknak egya-
ránt ajánljuk, próbálja ki, aki mozogva
szeretne kikapcsolódni!

Wii a könyvtárban

A gyerekek élvezik a játékokat a Könyvtárban
Magyar Petra Csenge

10 éves 

Ebben az évben ismét városunk a házigaz-
dája a Beregi Ünnepi Hét rendezvényso-
rozatának. A program keretében rajzpályá-
zatot hirdetünk az alábbi témákban:            

· Álmodtam egy világot                            
· Utazás a világ körül                                
· Tavaszi zsongás                                      

A három megadott témából egyet kell
választani (de több pályamunka is beadható).      
Méret: A/3 vagy A/4                                 
Technika: szabadon választott (akvarell,
zsírkréta, tus stb.)                                        
Beadási határidõ: 2012. 04. 02. (Eötvös Jó-
zsef  Általános Iskolába, Bíró Éva tanárnõnek)     
Értékelés és díjazás korosztályonként: óvo-
dás; 1-2. osztály; 3-4. osztály; 5-6. osztály,
7-8. osztály, középiskolás; felnõtt.                
A beadott munkákból kiállítás nyílik az
Eötvös Iskolában, majd a Mûvelõdési
Központban.                                               
Értékelés és kiállítás megnyitása:                  

002012. 04. 17. (kedd) 14 
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Rajzpályázat

Szervezõk

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy
kedves és szeretetben élõ fiatal házaspár,
akik egy vidéki kisvárosban kezdték meg
közös életüket.                                            
Ahogy a mesékben lenni szokott,nemsokára
kopogtatott a gólya és megérkezett a kisfiúk.
Igen ám, de bizony sokat kellett dolgozniuk
és a kis legényt nem tudták kire bízni.          
Élt a szomszédban egy kedves néni, aki igen
magányos volt,mert a családja messze-mesz-
sze lakott tõle. Látta, hogy a fiatal anyuka
gondterhelt és mivel igen jó szívû volt, meg-
kérdezte segíthet-e valamiben. Az anyuka
nagyon megörült és megegyeztek, hogy ezu-
tán segít, ha szükség van rá.                         
A kisfiú szépen cseperedett és a szomszéd
nénibõl családtag lett. Sok idõt töltöttek
együtt és szinte észrevétlenül a nénibõl ma-
ma lett a fiú és a család számára. Idõközben
tovább gyarapodott a család és egy kislány
érkezett, mindenki legnagyobb örömére.     
Teltek múltak az évek, békében, boldogan
éltek egymás mellett. Aztán a fiatalok észre-
vették, hogy a mama egyre soványabb és
sápadtabb. Kiderült, hogy nagy a baj. Az
egész család mellette volt és reménykedtek a
gyógyulásban. Szeretettel és gondoskodással
vették körül.                                                
A gondoskodás meghozta gyümölcsét és a
mama egyre jobban lett, végre a családja
körében lehetett. A gyerekek is elég nagyok
voltak ahhoz, hogy segíthessenek a minden-
napi teendõkben. Elmentek a boltba és be-
vásároltak neki, kivitték a szemetet és sok-
szor meglátogatták egy-egy finom tányér
étellel. Örültek, hogy viszonozhatták a sok
jót, amit õk kaptak az évek során.                
A néni büszkén beszélt ismerõseinek unoká-
iról, akik csodálkozva hallgatták, hiszen tud-
ták, hogy soha nem született gyermeke, így
unokája sem lehet.                                       
Már a kicsi lány is iskolába jár és nemsokára
ötödikes lesz.                                               
Lassan be is fejezem a mesémet, mert úgy
látom itt az ideje elsöpörni a havat és én
segítek az anyukámnak, mert lakik a szom-
szédban egy néni, aki már nagyon öreg és
egyedül van, hogyan is tudná ezt a nehéz
munkát elvégezni.                                        
Remélem tetszett a mesém, és ha a te köze-
ledben is lakik valaki, aki már öreg vagy
beteg és segítségre szorul, remélem, eszedbe
jut majd ez a kis történet. Hiszen ha szerete-
tet adunk, szeretetet kapunk cserébe, és ez a
legjobb dolog a világon. Egyszer mi is meg-
öregszünk és milyen jó lesz, ha valaki ezt
kérdezi: Segíthetünk?                                   
Gondoljunk erre karácsonykor is, a szeretet
ünnepén. Hogy ez mese-e vagy valóság,
döntsd el te magad, de remélem sok ilyen
igaz mese születik még.
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Az én mesém!



A Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Temetkezési Vállalat

tájékoztatja a lakosságot,
hogy változatlanul teljeskörû

szolgáltatással, 24 órás
halottszállító ügyelettel áll a
temettetõk rendelkezésére.

           Vásárosnamény,
          Kossuth u. 58. sz.
Telefon:            06/45/470-614
Halottszállítás: 06/30/352-8476

           Ilk, Jókai u. 1. sz. 
Telefon:            06/70-413-4367
Halottszállítás: 06/30/352-8476

 Aranyosapáti, Petõfi u. 1. sz.
Telefon:            06/45/482-086
Halottszállítás: 06/30/352-8476

TÁJÉKOZTATÁS

A TETT program az áldozatokért és a
tettesekért szóló program, mely az
észak-magyarországi, dél-dunántúli,
észak-alföldi régiók megyéiben valósul
meg a TÁMOP 5.6.2 projekt keretében.

A TEtt – program célja az áldozatsegítõ
szolgáltatások bõvítése, melynek koordiná-
lásáért a Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium Igazságügyi Szolgálata a felelõs.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Nyír-
egyházán mûködik áldozatsegítõ osztály
(Nyíregyháza, Kereszt út 9.), ahol többféle
szolgáltatást is igénybe vehetnek a rászoru-
lók. Mindenekelõtt rendkívül fontos az ál-
dozat ingyenes, gyors, szakszerû tájékozta-
tása többek között az áldozatsegítõ támo-
gatások fajtáiról, az igénylés feltételeirõl.
Az érintettnek személyre szabott felvilágo-
sítást kell kapnia alapvetõ jogairól és az õt
megilletõ egészségügyi, biztosítási és szoci-

TETT program az áldozatokért
ális ellátásokról. Emellett ügyének további
intézése szakjogászi közremûködést kíván,
akkor a szolgálat köteles õt a jogi segítség-
nyújtó szolgálathoz irányítani (pl. beadvány-
készítés, ügyvédi képviselet stb.)                          
Az áldozatsegítõ szolgálat továbbá gyors
anyagi segítséget is nyújt az áldozatoknak. A
legalapvetõbb szükségletek fedezésére adha-
tó, mint pl. lakhatás, gyógyszer, élelem, ruha.
Feltétele nincsen, megítélése nem szociális
rászorultságon, hanem a bûncselekmény
következtében kialakult mérlegelésen alapul.
Maximális összege 2011-ben 85.914 Ft, és öt
napon belül igényelhetõ.                              
Kárenyhítésre az jogosult, akinek sérelmére
szándékos személy elleni erõszakos bûncse-
lekményt követtek el, és ennek következté-
ben testi épsége, egészsége súlyosan károso-
dott. Egyösszegû vagy járadék lehet, mely-
nek maximális összege 1.288.710 Ft, de
számlával vagy egyéb módon igazolni kell a

.

.

vagyoni kárt.                                             

Az áldozatsegítõ osztály három új szolgál-
tatással is bõvült: pszichológiai segítség-
nyújtás, 24 órás diszpécserszolgálat, ön-
kéntes áldozatsegítõ hálózat.                     
A nap bármely szakában hívható ingyenes
telefonszám: 06-80-225-225                      
A megyében 27 önkéntes vesz részt a
munkában, akik segítséget nyújtanak az
áldozatoknak ügyeik intézésében.             
Vásárosnaményban 2 önkéntes teljesít
szolgálatot, akiket a Családsegítõ Szolgálat-
nál  Vásárosnamény, Rákóczi u. 32.) lehet
felkeresni. (www.tettprogram.hu)

.
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A Vásárosnaményi Rendõrkapitányság
még januárban indított nyomozást isme-
retlen tettes ellen, aki január 20-23-a
közötti idõben ablakbetöréssel behatolt
egy vásárosnaményi iroda helyiségbe, és
onnan két laptopot, valamint két mobilte-
lefont tulajdonított el. A nyomozás során

rendõrségi hírek

Mûszaki cikkeket loptak
beszerzett adatok alapján a nyomozóknak
sikerült beazonosítaniuk két 21, illetve 15
éves vásárosnaményi lakost, akik összefüg-
gésbe hozhatóak a bûncselekmény elköve-
tésével. A két fiatal fiút a rendõrök elõállí-
tották, és gyanúsítottként hallgatták ki,
melynek során a betörés elkövetését

elismerték. A gyanúsítottak otthonában
megtartott házkutatás során elõkerültek az
eltulajdonított mûszaki cikkek is.              

Az idõsebb többszörösen büntetett elõ-
életû gyanúsítottat a Vásárosnaményi
Rendõrkapitányság õrizetbe vette és
kezdeményezi elõzetes letartóztatását,
fiatalkorú társa szabadlábon védekezhet.

.

…mert adni jó!
A hideg idõ, komoly megpróbáltatásoknak
teszi ki a hátrányos helyzetben élõ családo-
kat, gyermekeket. A Védõnõi Szolgálat Vé-
dõnõiként szívesen vállaljuk ezen családok
segítését, az Önök közremûködésével. Szí-
vesen fogadjuk és folyamatosan, a lakosság
részérõl felkínált: gyermekruhát, takarót,
ágynemût, pelenkát, játékot, gondozási esz-
közt, élelmiszert, tápszert, bébiételt, stb.

Kérem, gondolják át a nélkülözõ gyermekek
helyzetét, gyakran a nagyon kicsi adomány is
sokat jelenthet szükség idején. (pl: egy fél
doboz tápszer, néhány kinõtt pelenka). Szí-
vesen vállaljuk, hogy az adományokat folya-
matosan eljuttatjuk, a legrászorultabbakhoz. 
Elérhetõségeink:                                       
Andalikné Mike Szilvia 06-70-337-61-67       
Orosz Éva 06-70-337-64-48                          
Szûcs Annamária 06-70-337-61-86                
Sziklainé Juhász Anikó 06-70-337-64-47        

.
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KÉREM SEGÍTSENEK!!!

Segítséget szeretnék kérni, ahhoz, hogy az egészséges gyerekek életét élhessem.             
Ehhez mûtétem után több hónapig steril szobában kell élnem és további gyógyszeres
kezelések szükségesek. Ezeket a körülményeket sajnos a szüleim egyedül nem tudják
biztosítani. Adományaikat a 11773449-01447035 számlaszámra utalhatják.        
Kérem segítsenek, ha tudnak. Elõre is köszönöm!                                                          
Csodás segítség: 2012. 02. 21-én Ausztriából új szívet kaptam.

.

.

.
 

Fannika

Ambarus Fanni vagyok. 8 éves múltam. Gergelyiugornyán la-
kom édesapámmal Ambarus Sándorral,édesanyámmal Ambarus-
né Balogi Melindával, és a testvéremmel.                                    
Sajnos szívizomgyulladással születtem, mindeddig gyógyszeres
kezeléssel éltem a mindennapjaimat. Januárban aztán kiderült,
hogy „nem tudok tovább ezzel a szívvel élni” és szívátültetésre
van szükségem.

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

ha nálunk készítteti szemüvegét!ha nálunk készítteti szemüvegét!
komputeres szemvizsgálat

Ismerõs Önnek ez a probléma?Ismerõs Önnek ez a probléma?
Spóroljon velünk!Spóroljon velünk!

3  helyett, most
1 szemüveggel 

szemüveg
megoldjuk a problémáját,

FÉLÁRON!
Multifokális és vékonyított szemüveglencsék 50%-os,Multifokális és vékonyított lencsék -os,szemüveg 50%
szemüvegkeretek -os kedvezménnyel!30%szemüveg 30%keretek -os kedvezménnyel!

INGYENES
Kisvárda, Szent László u. 24. (45/411-826; 45/415-827; 70/227-0001)
Vásárosnamény, Szabadság tér 5-7. (45/570-258; 70/227-0003)
Záhony, József Attila u. 2. (45/426-267; 70/227-0027)

Jelentkezzen be MOST!

Akciónk 2012. március 1-tõl visszavonásig tart! A tájékoztatás nem teljeskörû, kérjük érdeklõdjön üzleteinkben!

közlemény

A vásárosnaményi Petõfi Sándor Általá-
nos Mûvelõdési Központ „Tiszaparti Jege-
nyék Alapítványa” megköszöni mindazok
felajánlását, akik személyi jövedelemadó-
juk 1%-ával az alapítványt támogatták.   
A 2011. évi felajánlásból befolyt 212.620
Ft-ot az alapító okiratban meghatározott
célokra (osztálykirándulások, tehetséges
tanulók támogatására, az informatika ok-
tatás feltételeinek javítására) fordítottuk.
Felajánlásukat megköszönve számítunk
további támogatásukra.                          
Adószámunk: 18798498-1-15
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Önkormányzatunk kiemelkedõen fon-
tosnak tartja a lakosság egészségi álla-
potának a lehetõségek szerinti javítását. 
Az elõzõ év pozitív visszajelzései után
ebben az évben is több alkalommal sze-
retnénk megvalósítani az egészségtuda-
tosság jegyében lakossági programokat.

Az elsõ rendezvénysorozat megvalósítására
2012. március 26. és 30. között kerül sor. A
Húsvét elõtti várakozás, készülõdés közepet-
te gondolhatunk egészségesebb ételek készí-
tésére, s lelki egészségünk megõrzésére is.   
Ebben segítenek a hét minden napján a Ló-
nyay Menyhért Szakközép és Szakképzõ Is-
kola munkatársai, tanulói, akiknek a segítsé-
gével az érdeklõdõk megtanulhatják a helyes
ételkészítési technikákat.                              
Naponta 12 fõ városlakó vehet részt az
Étekház tankonyháján a helyes ételkészítési
technikák elsajátításában, az elkészített
egészséges ételek kóstolásában, és kicserél-
hetik a magukkal hozott recepteket. Akik
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A márciusi egészséghét programjai
szívesen részt vennének ezeken a progra-
mokon, Dr. Balázsy Erzsébet Alpolgármester
asszonynál jelentkezhetnek be elõre a
06-45/470-633-as telefonszámon hétfõtõl

30 30péntekig 9 -tól 13 -ig. A konyha az oktatási
intézmények részére egész héten – még a
szokásosnál is kiemeltebben kezelve a
témát – egészséges, de ugyanakkor a gyere-
kek által mégis kedvelt ételeket készít.         

00Március 29-én (csütörtök) 14  órától az
Étekház biztosítja a helyszínt a Védõnõi
Szolgálat által megszervezett egészségügyi
szûrések számára – különös tekintettel a
nõgyógyászati és mammográfiai vizsgálatok
fontosságának hangsúlyozásával.                 
Szintén március 29-én két elõadásra is sor
kerül. Az elsõ a hypertónia (magas vérnyo-
más) és a diabetesz (cukorbetegség) témakö-
rét öleli fel, a második pedig életmód-ta
nácsadás, a viselkedési szokások megváltoz-
tatásának a lehetõségeirõl szól majd.            
Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk. Éljünk
egészségesebben, de ne csak kampányszerûen!
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A 2012. év „egészségtudatos” prog-
ramjainak tervezete:                            
2012. március 26-30.: HÚSVÉT ELÕTT
2012. május 27.:GYERMEKNAP          
2012. július13-15.:ZOÁRD NAP           
2012. szept. 22.: AUTÓMENTES NAP 
A további programokról részletesebben
az aktuális lapszámokban tájékoztatjuk a
Tisztelt Városlakókat.
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A Víz Világnapja össze az esõvizet.
Ez szerencsére a
mi vidékünkön
még nem annyira
szennyezett,
hogy ne használ-
hatnánk öntözésre.

Minden év március 22. napján ünnepel-
jük a Víz Világnapját. Ez a környezet-
védelmi jeles nap el kellene, hogy gon-
dolkodtasson bennünket arról, hogy
mekkora kincs számunkra a tiszta víz.    

A Földön milliók nem jutnak naponta nem-
hogy tiszta, de még elegendõ vízhez sem!
Számunkra pedig az a természetes, hogy ha
megnyitjuk a csapot, színtelen, szagtalan, íz-
telen – de mégis finom – víz csordul a poha-
runkba, vagy a kezünkre.                             
Ez a kincs egyre ritkább, s emiatt egyre drá-
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gább is. A Föld édesvíz tartalékai folyamato-
san csökkennek. A sarkvidékek jégtábláiban
raktározó édesvíz beleolvad az óceánok sós
víztömegébe. A folyókba jutó szennyezõdé-
sek tönkreteszik a víz minõségét, gyakran
elpusztítva a bennük lakó élõlényeket is. A
természetes utánpótlás nem gyõzi kielégíteni
a fogyasztás növekvõ szükségleteit. A szeny-
nyezettebb víz tisztítása pedig sokkal többe
kerül, mintha elkerülnénk a károkozást.       
Gondolkodjunk el azon, hogy mit tehetünk
a pazarlás és a szennyezések csökkentése
érdekében, hiszen a kezünkben a kulcs a
takarékosabb felhasználáshoz. Ne hagyjuk
csepegni a csapokat, s ha kertes házban
élünk, a növényeink locsolására gyûjtsük

.

Szabóné Széles Erzsébet

Ez csak két kiragadott példa, de mindenki
tudná még a sort folytatni.                           
Levegõ, víz, élelem. Ez a fontossági sorrend
az emberi életforma fennmaradásában.       
Vigyázzunk rá, s ne csak március 22-én! 
Akit bõvebben érdekel a téma, látogasson el
a www.vizvilagnap.hu honlapra.
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