
2014. február / március

Vásárosnamény Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nevében tisztelettel 
meghívom az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc hőseinek emlékére

2014. március 14-én 17 00 órakor

a Vásárosnaményi Eötvös József 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Pető�  Sándor Tagintézményében 
– Vásárosnamény, Iskola út 54. 

– tartandó  ünnepségre.

Ünnepi program:

• Himnusz
• Ünnepi beszédet mond: 
Filep Sándor polgármester

• A Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Pető�  Sándor 

Tagintézménye ünnepi műsora
• Szózat

• Koszorúzás a Pet   szobornál

 Filep Sándor
 polgármester

„1848, te csillag”

Meghívó
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Az Országos Ment szolgálat európai uniós fejlesztési programja újabb állomásához érkezett.    
Február 11-én sajtótájékoztató keretében mutatták be Budapesten a mentésfejlesztési projekt 
keretében érkez  új ment autók els  példányait, amelyeket további 200 darab fog követni au-
gusztus 31-éig. Az első 5 jármű a napokban érkezett meg Balatonfüred, Dunaföldvár, Siófok, 
Tata és Vásárosnamény ment állomásokra. Az új Mercedes típusú ment autók a legmodernebb 
biztonságtechnikai berendezéssekkel, a beteg és az ellátó személyzet komfortérzetét javító esz-
közökkel vannak ellátva. 

 Városunkba február 24-én érkezett meg az új autó, amely már aznap szolgálatba is lépett, és a 
nap 24 órájában a lakosság rendelkezésére áll. Hivatalos átadására 2014. március 12-én 8 órakor 
került sor a Vásárosnaményi Mentőállomáson .

Kovács István

állomásvezető 

Új mentőautó érkezett 
Vásárosnaményba

Tisztelt Adózók!
2014. március 17. (hétfő) az önkormányzati adók (gépjárm adó, ipar zési adó, építmény-
adó) I. félévi be  zetési határideje.
 Az adóhatóság a korábbi évekhez hasonlóan a � zetési felhívásokat postázta. A � zetési kö-

telezettségeiket a megfelel  önkormányzati bankszámlára történ  átutalással vagy postautal-
ványon teljesíthetik. Amennyiben nem áll rendelkezésükre postautalvány, úgy azok átvehet k 
a hivatalban ügyfélfogadási időben.

Számlaszámok: 

 Gépjárm adó:   11744065-15403399-08970000
 Ipar zési adó:   11744065-15403399-03540000
 Építményadó:   11744065-15403399-02440000

Dr. Szilágyi Péter

jegyző

Tisztelt Városlakók!

Tájékoztatom Önöket, hogy Településü-
kön a közvilágítás aktív elemek karbantar-
tásáról (hibás lámpatestek kijavításáról) a 
Fényhozam Közvilágítás Üzemeltető 
és Karbantartó Kft gondoskodik.
 Amennyiben hibát szeretnének beje-
lenteni, úgy az alábbi lehetőségek állnak 
rendelkezésükre:
 A már megszokott módon Önkor-
mányzatunknál:
Vásárosnamény Város Önkormányzata

4800 Vásárosnamény, Tamási Á. út 1.
Toldi István műszaki ügyintéző

E-mail: toldi@vasarosnameny.hu
Telefonszám: 06-45-570-022

Amennyiben közvetlenül a karbantartó 
Társaságnak szeretnék a hibát jelezni, úgy 
az alábbi lehetőségek bármelyikén meg-
tehetik azokat:

E-mail: hibabejelentes@indamail.hu
Tel.: +36/70-930-2402 

(hétköznap 8-16 óráig)

• Kérjük bejelentésükben, mely az 
egyedi hibacímekre vonatkozik, pon-
tos utca, házszám vagy esetlegesen 
oszlopszám megjelölésével közöljék 
bejelentendő hibacíműket.

 Javítási határidő: főútvonal átkelési 
szakasza bejelentéstől számított 6 
munkanap, mellékútvonal átkelési 
szakasza, bejelentéstől számított 12 
munkanap.

• Amennyiben szakaszhiba van a Te-
lepülésen (teljes utcában vagy kör-
zetben nem világít a közvilágítási 
lámpatest), úgy pontos utcák megje-
lölésével kérjük a hibák bejelentését. 

 Javítási határidő: a szakaszhiba javítá-
si határideje, bejelentéstől számított 
48 óra, kivéve, ha valamilyen külső, 
előre nem látható tényező azt befo-
lyásolja, és ezzel együtt késlelteti a 
hiba elhárításának ütemét. 

Filep Sándor
polgármester

LAKOSSÁGI 
TÁJÉKOZTATÁS 
KÖZVILÁGÍTÁS 

HIBA-
BEJELENTÉSÉRŐL
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 Számos ok következtében immár második 

esztendeje, hogy a Lónyay Menyhért Szakkép-
z  Iskola a Magyarországi Baptista Egyház ál-
tal fenntartott közoktatási intézmény lett. Az 

új fenntartó különösen fontosnak tartja, hogy 

 Papp János úr a Magyarországi Baptista 
Egyház Elnöke gratulál Szabó Tamásné 

tanárnőnek

Szenczi Sándor úr a Baptista Szeretetszolgá-
lat Alapítvány vezetője Tóth Lajos nyugalma-

zott címzetes igazgatónak átadja a 
„KÖSZÖNET” érmet

A gyermekekért, a kultúráért
„El nem engedni a kezét egyetlen gyermeknek sem, aki szülei irántunk való 

bizalmából megfogta a mi kezünket, hogy tanulmányi évei alatt az időtálló 

általános emberi …, és a legkorszerűbb szakmai kultúrértékek birodalmán 

végigvezessük” – Tóth Lajos pedagógus, címzetes igazgatói címmel nyug-

díjba vonult iskolavezetőnknek a pedagógiai hitvallása az idézett gondolat. 

Ebben a szellemben vezette Bereg legrégebbi és legnagyobb szakképző isko-

láját szűk másfél évtizeden át. Pedagógiai ideáleszményét, értékrendjét elfo-

gadta, átvette és ma is őrzi a felnőtt iskolaközösség.

intézményeiben az alapfeladatait a legkiemel-

ked bb módon ellátó munkatársait erkölcsi-
leg és anyagilag elismerje és jutalmazza. Az 
elismerésre érdemes személyekre az adott in-

tézmény dolgozói tehetnek javaslatot. A kivá-
lasztott személy(ek) munkaérdemeir l alapos, 
hiteles írásos méltatást kell készíteni.

 Az intézmények által javasolt személyek 
„érdemesültségét” az országos intézményi 

hálózat Igazgatói Tanácsa bírálja el. Ebben a 
tanévben közel kétszer annyi ajánlás érkezett, 
mint a kiadható elismerés.

 Nagy öröm volt iskolaközösségünk teljes tag-
sága számára, hogy az Igazgatói Tanács mindkét 
jelöltünket méltónak találta az elismerésre. 
 Szabó Tamásné magyar-történelem sza-

kos tanárunk, 1985 óta az intézményünkben 
teljesíti pedagógiai hivatását. Másfél évtizede 
a humán munkaközösség vezet je. Kollégánk 
magyartanárként a művészetek általi nevelés 

m vészévé vált. Iskolánk egyik legnépszer bb, 
legeredményesebb legelismertebb pedagógusa. 
2013. december 22-ét l a „MINDEN TISZ-
TELET – ÉREM” kitüntető cím birtokosa.

 Tóth Lajos nyugalmazott címzetes igazga-
tónk mögött több mint négy évtizednyi peda-

gógiai munka áll. A 42 nevel munkával töltött 
esztend ben több, mint harminc évet iskolai 
vezet ként (igazgatóként, helyettesként) dol-
gozott le. Volt munkahelye valamennyi dol-
gozójának egyöntet  javaslatára, iskolánk je-
lenlegi fenntartója, a „KÖSZÖNET – ÉREM” 

adományozásával ismerte el igazgató úr nem 

mindennapi iskolateremt   életpályáját.

Májer Ibolya

igazgató

 Horgászhírek
Több évtizedes hagyományának megfelel en február utolsó szom-
batján, a Kovács étteremben tartotta éves közgy lését Vásárosna-
mény legrégebbi civil szervez dése, a 62 év óta folyamatosan m kö-
d  Postás Horgász Egyesület.
 Az egyesület vezet sége értékelte a 2013. esztend  történéseit, 
mind a tervezett és megvalósított programok, mind az elfogadott 
költségvetés tükrében.

 Sikerként élte meg az egyesület tagsága, hogy: a saját vizükb l az 
el z  esztend ben 2,5 tonnányi – egy tagra kivetítve 31 kg fölötti – 
halat zsákmányoltak a horgászközösség tagjai. A legeredményesebb 
egyesületi tag 180 kg halat fogott. Sikeres pályázat eredményekép-
pen 1,2 millió Ft értékben szerezhettek be halgazdálkodást könnyít  
technikai eszközöket.

 A 2013. évben kétszer is megmerült az él  Tiszából az egyesületi 
tó, a Keskeny, ezért a Keskenyben él  halak kiváló természeti környe-
zetben élhettek, gyarapodhattak az elmúlt esztend ben is.

 Pénzügyileg stabil az egyesület. Jelentősnek mondható pénztar-

talékkal kezd dhet a 2014. évi horgászidény, és az egyesületi élet is.
 A vezet ség tagjai részletekbe men en ismertették a tagokkal az új 

„halászati törvény” horgásztevékenységre ható §-ait. (2013. évi CII. tv.)

  A jó hangulatú közgy lést  nom, közös ebéddel zárták. 
 Valamennyi horgász azzal a reménnyel távozott, hogy a 2014. év-
ben is gyakran hajlik majd a botja szépen fejlett halegyedek „fárasz-
tása” közben.

TL

Magyar Péter HE titkár értékeli az egyesületi évet
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Eötvös Iskola

 Véget ért a február. Ebben a hónapban álta-
lában még mosolygós kis hópihék szállingóznak 

udvarainkra, de ez idén nem így volt. Sok ház 
udvaráról roskadozó hóemberek könnyes pil-
lantása vet dött ránk, s ha néha fel is csillant 
reményünk újabb örömteli szánkózásokra, a 
gonosz izzó égitest általában napokon belül 

egyesével égette vízzé a kis pihecsodákat.

 Farsangot ünnepelt az Eötvös iskola gye-

rekserege. Színes, érdekes jelmezek születtek 
egyszer , padláson talált kacatokból. Az alsó 
tagozatosok h sök, katonák, királyn k sztárok 
vagy akár tündérek jelmezeibe bújhattak, s né-
ha-néha múmiával találtuk szembe magunkat 
a folyosón. S amikor minden kis királylány 

felhúzta habos-babos gyönyör  ruháját, az 
iskola aulájában fergeteges mulatság vette kez-
detét. Hófehérke törpéje Pókemberrel, banya 
a tündérrel, Hamupip ke mostohájával rop-
ta. Aki szusszanni akart, a tantermében  nom 
házi sütemények, szendvicsek, üdít k közül 
válogathatott. S amikor már minden kutyuska 

Kölcsey Tagintézmény 

Február 28-án került sor a vitkai Kölcsey 
Ferenc Általános Iskolában a farsangi 

mulatságra.  A vízkeresztt l hamvazószer-
dáig, a nagyböjt kezdetéig tartó id szakot 
hagyományosan vidám mulatságok, bálok 
jellemzik.
Az egyéni jelmezeseken kívül az alsósok és 
a fels sök különböz  csoportos produkci-
ókkal léptek a színpadra.

A délutáni m sorban szerepeltek: boszor-
kányok, hip-hop táncosok, színes ceruzák, 
és ByeAlex Kettesem c. dala. Részleteket 
láthattunk a Spice Girls kontra Backstreet 
Boys együttes dalaiból, a Grease c.  lm-
b l, az els  osztályosok közrem ködésé-
vel egy lakodalmas jelenetbe is betekintést 
nyerhettünk. Kórház a káosz szélén című 

humoros jelenettel zárták ezt a kellemes 
délutánt végz s diákjaink. Természetesen 
a tombolasorsolás sem maradhatott ki. Kö-

szönet illeti az iskola vezetését, dolgozóit, 
szül ket és mindenkit, aki segítette felejt-
hetetlenné tenni a gyerekek számára ezt a 

napot! 
Lénárt Tímea

Pető�  Tagintézmény 

Hagyományainkhoz híven idén is színvonalas farsanggal búcsúztat-
tuk a telet.
 Nyolcadik osztályos tanulóink kering vel nyitották meg az estét. 
Ezután a legkisebbekt l kezdve egészen az ötödikesekig egyéni jelme-
zes bemutató következett. Itt mutatkozott meg csak igazán, milyen 
kreatívak tudnak lenni szül k és gyerekek egyaránt. Voltak csoportos 
fellépőink is.

 A farsangi hangulatot tovább fokozta az igazi, hamisítatlan far-
sangi fánk. Végül a tombolasorsolás izgalmai következtek. Volt is mi-

ért tenyeret izzasztani, mert sok-sok ajándék várta nyertesét.
 A sok taps arról tanúskodott, hogy mindenki igazán jól érezte 
magát és élményekkel teli estét zárt. Ráadásul úgy t nik, a tél valóban 
odébb állt.

Télbúcsúztató az iskolákban

visszatért, s már egy méhecske sem szálldogált 
az aulában, elkezd dött az ötödikes osztályok 
táncbemutatója. Betekinthettünk egy cirkuszba, 
ahol zsongl röket láttunk, de volt olyan osztály 
is, ahol a gyerekek kis cowboy-oknak öltöztek. 
Mint minden évben idén is színvonalas bemu-
tatkozásokat láthattunk, s a (most már) fels sök 
méltán mutatkoztak be a Kaláka közösségünk 
körében. De van, aki búcsúzik. A kering z  
nyolcadikososok már hónapok óta készülődtek 

a táncra. Lelkesen próbálgatták a 
ruhákat, de ezekben a fehér cso-
dákban nem csak öröm rejlik. 
Benne van a szomorúság is. Igaz, 
hogy itt fogják hagyni az iskolát, 
de rengeteg szép emlékkel gazda-

godtak. S a táncuk közben szüleik 
szeméb l ezt olvashattuk: „ez az 
én gyermekem, milyen jó, hogy 
már ilyen nagy, szinte már feln tt.” 
De a könnycseppekből nemcsak 

ez olvasható. „Nemsokára itthagy.” 

 Persze nem ez volt a nap üzenete, ezt csak 
a pillantásuk legrejtettebb zugaiból lehetett kiol-
vasni. Amikor levonultak a kering z  osztályok, 
elkezd dött a fényképezés, hogy gyönyör  ru-
hában csodaszép frizurákkal különleges emlé-
kek születhessenek.

 Ezek a fotók, amiket majd nagymamák és 
nagypapák örömmel mutogatnak unokáiknak. 
Ez a farsang lényege. Nem csak az, hogy el z-
zük a telet, hanem, hogy egy pillanatra herceg-
n k lehessünk. Ez egy emlék, melyet nem csak 
a  ókban lév  fotópapír, hanem szívünk is fog 
rizni, örökké. 

Kósa  Eszter 6.c.
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FAÜLTETÉS 
A PETŐFIBEN

Mint minden évben, így az idén is, az els s és nyolcadikos tanulók fát 
ültettek iskolánk parkjában, melynek tövéhez elhelyezték az osztály 
névsorát.

 Ennek a hagyománynak köszönhetjük a sok gyönyör  fát és cserjét, 
melyek zöld környezetet biztosítanak az itt tanuló gyerekeknek.

Eötvös sikerek
 

Néhány nappal ezelőtt rendezték meg Nyíregyházán az Apáczai he-

lyesírási versenyt. Nagy örömünkre az ünnepélyes eredményhirdetésre 

több tanuló is meghívást kapott.
 

1. Kóróczki Dóra 2.o felkészítő: Bori Béláné
Liba Liliána 2.o   felkészítő: Bori Béláné

2. Kosztel Amina 4.o felkészítő: Simon Edit

3. Kósa Boglárka 4.o felkészítő:  Illésné Szombathy Katalin

4. Gáspár Zsanett 4.o felkészítő: Illésné Szombathy Katalin

Gratulálunk!

„Otthonunk a Föld”

Vásárosnamény Város Önkormányzata és a Kárpátokért Egyesület a „Föld 
Napja” alkalmából „Környezetünk, ahol élünk” címmel rajzpályázatot hirdet. 
 Közvetlen környezetünk tisztasága nagy hatással van az egészségünkre, 
az életminőségre. Hívjuk fel a � gyelmet mindkettő fontosságára!
 Jelentkezni: 6-10, 10-14, 15-20 éves korcsoportokban lehet. 
 A rajzok tetsz leges technikával készülhetnek, lehet ség szerint A/3-as 
méretben.
 Beadási határidő: április 11. (péntek) 1200 óra, Az elkészült munkákat 
folyamatosan a Városházán adhatják le a versenyz k Szabóné Széles Erzsé-
betnél.
 A rajzokat áprilisban kiállítjuk a M vel dési Központ kiállítótermében. 
 Eredményhirdetés: a Föld Napja alkalmából 2014. április 25-én 1400-kor.
 A pályamunkák hátuljára kérjük ráírni a következ  adatokat:
A kép címe, a készít /k neve, életkora, évfolyam és osztály megjelölése.

Eredményes munkát kívánunk mindenkinek!

A Szervezők

Tagtoborzó
A vásárosnaményi Liszt Ferenc kórus jöv re ünnepli fennállásának 50. 
évfordulóját.
 A jubileumi koncertre készülés jegyében tagfelvételt hirdetünk. El-
s sorban a fér   szólamokat szeretnénk er síteni, de a n i szólamokba is 
szeretettel várjuk a megfelel  énekhanggal rendelkez , énekelni szeret  
embereket. Jelentkezni a Művelődési Központban lehet a csütörtökön-

ként 18 órakor kezd d  próbákon, vagy el zetesen Iványi Tamás kórus-
vezetőnél.

 A kórus ebben az évadban Komáromban, Záhonyban, Nyírbátor-
ban és két alkalommal Mátészalkán is nagy sikerrel szerepelt, emellett 
karácsonykor a vásárosnaményi katolikus és református templomban is 
énekelt, illetve több városi eseményen „hallatta a hangját”.

A fénykép a Magyar Kultúra Napja alkalmából Mátészalkán rendezett 

kórustalálkozón készült.

HOZZÁVALÓK:
2 tojás habosra keverve
15 dkg nádcukorral és 

6 dkg vajjal.

Kell még hozzá: 
20 dkg cékla (amit megf ztünk v. megsütöttünk és lereszeltünk), 
1 ev kanál vanília kivonat, pici reszelt gyömbér, 20 dkg liszt (ha 
van otthon, 1/3 arányban keverjünk a fehér liszthez teljes ki rlés  
rozslisztet), 2 dkg kakaó, 1csomag süt por. 
 Tegyünk hozzá 10 dkg étcsokoládét is apróra vágva. 
 H légkeveréssel 150 fokon kb 35 perc alatt sül meg. 

RECEPTSAROK

CÉKLÁS SÜTEMÉNY
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A Vásárosnaményi I� úsági Klub 
2014. február hónapjában megrendezésre 

került programjairól

„Gyermekek és � atalok 

társadalmi integrációját 

segítő programok”

TÁMOP-

5.2.5/B-10/2-2010-0099, 

„Vásárosnaményi 

I� úsági Klub létrehozása 

és működtetése”

Hasonlóan a korábbi hónapokhoz, 
2014. februárjában is nagyon sok 
érdekes és színvonalas programmal 

vártuk az I  úsági Klubba betér  és 
érdeklődő � atalokat. A heti rend-

szerességgel megtartásra kerülő 

programjainkon kívül több olyan 
rendezvényre is sor került, mely 
emlékezetes és élményekkel teli volt 

mindazok számára, akik a progra-
mokba bekapcsolódtak.     

Az érdekl d k 2014. február 18-án 
a „Szakmák napja” programelem 
keretein belül Nyírbátorban a Diehl 

Aircabin Gmbh. repülőgép alkat-

rész gyárba szervezett látogatáson 

vehettek részt. A gyárban megte-

kinthették az Airbus, Boeing, vala-
mint az Eurocopter and Embraer 
típusú repül gép-alkatrészek ( ajtó-
tok burkolatok, bels  oldalfal, – és 
szellőző berendezések ) elkészítésé-

nek folyamatát. Az itt gyártott kész 

termékek utasszállító repül gépek-
be kerülnek be. A Diehl konszern 

gyártja az utasszállító repül k bels  
alkatrészeit, a pilótafülke berende-

zéseit l kezdve egészen az utastéri 
elemekig. A kész elemeket a gyár-

tási folyamat végén Toulouseban 
(Franciaország) vagy Hamburgban 
(Németország ) szerelik be a repü-

lőgépekbe. 

 A Diehl csoportnak jelenleg 
az Amerikai Egyesült Államok-

ban, Franciaországban, Kínában és 
Szingapúrban is vannak gyártó bá-

zisai. Els  kelet-európai gyárának 
a nyírbátori számít, amely mellett 
lengyelországi és csehországi jelöl-
tekkel szemben döntöttek a cég ve-

zetői. A gyárlátogatáson részt vevő 

csoport olyan élményekkel gazda-

godott, amelyet soha nem fognak 
elfelejteni.   
 További kiemelkedő esemény 

volt a Klub életében 2014. február 
28-án a „Kultúrák, szubkultúrák kö-
zötti kapcsolaterősítő programok” 

keretében megtartott nemzetiségi 

nap, mely a megyénkben, illet leg a 
kistérségünkben élő nemzetiségek 

mindennapjait, kultúráját mutatta 
be. A rendezvényt Vásárosnamény 

Város Polgármestere, Filep Sándor 
nyitotta meg. Elsőként Pergerné 

Hangácsi Olga el adásában ismer-
kedhettünk meg a rakamazi német 

nemzetiség életével és hagyomá-

nyaival.  Ezt követte a Szabó Réka 

és Krómer Gergő által német nyel-

ven el adott „Ich wünsche dir zeit” 
című vers. 

 A vers elhangzása után az Er-
zsébet Királyné Német Nemze-

tiségi Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Szakiskola 

Rakamaz „Kleine Talente” tánccso-

port színvonalas előadását tekint-

hették meg a jelenlév k.  
 A program további részében 

rendhagyó történelem óra kere-

tében Majoros Béla a II. Rákóczi 

Ferenc Gimnázium történelem 
szakos tanára tartott ismertetőt „A 

többség és kisebbség, avagy nem-
zetiségek Magyarországon” címmel. 

A nemzetiségi napon a Vásárosna-

ményi Eötvös József Általános Is-

kola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Zeneiskola hallgatói is felléptek, 
m sorukban a környez  országok, 
Ukrajna, Románia és Oroszország 
zenevilágát mutatták be. A nem-
zetiségi nap zárásaként rendhagyó 

kézműves foglalkozás megtartására 

került sor, mely a nemzetiségi nép-
csoportok hagyományainak ápolá-

sa jegyében telt. 
Az I  úsági Klub napi programjai, 
szolgáltatásai továbbra is zajlanak, 
ingyenesen elérhetőek. A kéz-

műves foglalkozások szinte egész 

hónapban a farsangi készülődés 

jegyében teltek, melynek egyik je-
lent s eseménye volt, hogy 2014. 
február 22-én Vásárosnamény-Pe-
rényi tanyán farsangi szemüvegeket 

díszíthettek, illetve farsangi álarco-
kat készíthettek az ott élő gyerekek.    

Az I� úsági klub munkatársai 

Tavaszi méregtelenítés
Tavasszal nem csak a természet, de testünk is megújulni, 

tisztulni vágyik. Az úgynevezett „tavaszi fáradtsághoz” 

nem csak a vitaminok hiánya, hanem a testünkben fel-

halmozódott méreganyagok is hozzájárulnak.

• De mit l kell szervezetünknek megtisztulnia?
 A salakosító folyamatokat elősegítik a válogatás nélkül és mér-
téktelenül elfogyasztott ételek, melyeket sajnos alapos rágás nélkül 
fogyasztunk. Étkezési szokásaink szerint nem választjuk külön a fe-
hérjét a szénhidráttól és a zsírtól, így a bevitt táplálék sokfélesége miatt 
emészt rendszerünk nem tudja azokat tökéletesen megemészteni.

• Milyen anyagokról beszélünk valójában?
 Toxikus anyagok (f ként a környezetünkb l származó káros és 
szennyez  anyag), egyes tartósítószerek, cukrok, zsírok, nagy meny-
nyiségben elfogyasztott szénhidrátok.
 A méreganyagok felhalmozódása állhat a közérzetet érintő pana-
szok hátterében: pl. fáradékonyság, fejfájás, felfúvódás, élettelen fakó 
b r, nyugtalan alvás, súlygyarapodás.
• Hogyan kezdjünk méregteleníteni?
 Mértékletesen. Jól fontoljuk meg, milyen forrásból származó 
módszereket, információkat tekintünk megbízhatónak! Tartózkod-
junk mindenféle radikális megoldástól!
 A kúrát olyan id szakra érdemes tervezni, amikor az ember ki tud 
szakadni a hétköznapokból, alkalmat tud találni a lazításra, pihenésre. 
A legnagyobb  zikai vagy szellemi megterhelések idején semmiképp 
nem szabad gyötörni magunkat. (Folytatás a 12. oldalon!)
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Need For Speed 3D 1700

Digitális 3D
Teljes árú jegy: 1300 Ft

Gyerekjegy (12 éves korig): 1100 Ft
• • •

A BIRODALOM HAJNALA 3D 1900

Digitális 3D
Teljes árú jegy: 1300 Ft

Gyerekjegy (12 éves korig): 1100 Ft

MR. PEABODY ÉS SHERMAN 3D 1700

Digitális 3D
Teljes árú jegy: 1300 Ft

Gyerekjegy (12 éves korig): 1100 Ft
• • •

NOÉ  3D 1900

Teljes árú jegy: 1000 Ft
Gyerekjegy (12 éves korig): 800 Ft

Március 18. (kedd)

Április 1. (kedd)

KÖNYVAJÁNLÓ

Boldogan éltek, míg meg 
nem haltak… és azután? 

Amikor a kisgyerek a „halál” szót hallja, vajon 
belegondol-e, mit is jelent valójában? Ha meg-
kérdezi a szüleit l, vajon kap-e rá megnyugta-
tó választ? 

 Ez a foglalkoztató könyv abban a rend-

kívüli nehéz helyzetben igyekszik segítséget 

nyújtani az egész családnak, amikor meghal 
egy szeretett családtag vagy hozzátartozó. 

Megmutatja, hogy lehet és kell is beszélni a ha-
lálról, a szomorúságról, a dühr l, a b ntudat-
ról – és mindenféle érzelemr l, amely a gyász 
gyakori kísér je. A szül knek fogódzkodót 
nyújt, hogyan állhatnak gyászoló gyermekük 
mellé, foglalkoztató feladataival pedig segíti a 
gyerekek gyászfeldolgozását. 

Március hónap legnevezetesebb napja a 15. 
nap. Nemzeti ünnep. A magyar polgári for-
radalom kezdőnapja. Ennek a napnak a fő-
szereplőit „a márciusi i� ak”-nak nevezzük.
Tanuld meg te is öt márciusi i� ú nevét!
Pet   Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Vajda Já-
nos és Vidats János

 Ennek a napnak a jelképe a „KOKÁRDA” 
lett. (A márciusi i  ak is kokárdát t ztek a mel-
lükre.) Ezen a napon a magyar emberek a már-

ciusi i  ak bátorsága iránti tiszteletük jeleként 
kokárdát t znek a ruhájukra, a szívük fölé.
 Beszélgess szüleiddel a bátorságról!

 Szüleid segítségével NEKED IS LEHET 
kokárdád.
 Kellékei: 20 cm-nyi nemzeti szín  szalag, 
olló, t  és (zöld színű) cérna, kicsi biztosító t
 Az elkészítés menete:

 A szalag két végét cakkosra vágjuk úgy, 
hogy hosszában ketté hajtjuk, majd egy kis há-
romszöget kivágunk bel le.
 Gondolatban három részre osztjuk a sza-

lagot hosszában, majd a középső részt a zöld 

színnél fércöltéssel (föl - le ; föl - le) végigvarr-

juk. A cérnát szorosra húzzuk, hogy a középs  
rész egy háromnegyed kört tegyen ki, majd 
elvarrjuk. 

 A hátuljára varrjunk, vagy t zzünk apró 
biztosító tűt.

 Így nézzen ki! 

 Ha nem sike-
rült elkészíteni 

a kokárdát,  szí-
nezd ki ezt!
 (Ha kivágjá-
tok ezt is a szíved 

fölé tűzheted.)

 

Kicsi gyereknek nem szabad gombostűvel 
feltűzni a kokárdát, mert az balesetveszélyes!

TL

GYEREKSAROK

Terjesztési és műszaki adatok:
Megjelenik: havonta (minden hó 15-ig)

Példányszám: 3 500 háztartás
Terjedelem: 12 oldal

Anyagleadás: E-mailben 
A hirdetések leadási időpontja: 

a megjelenés előtt legkésőbb 10 nappal
-------------------------------------------------------

Hirdetésfelvétel, hirdetési árak:

Borbás László
Telefon: 06-70/984-1880

E-mail: borbaslaszlo@vasarosnameny.hu
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A Dandos Gyula Cigányegylet névadójáról és a 
szervezet életéről a következő írást kapta szerkesz-

tőségünk :

 Dandos Gyula 1956-ban, diákkorában vált ci-
gányforradalmárrá Nyíregyházán. Torockón szü-

letett unitárius családba. Korán jutott árvaságra, 
ezért állami gondozásba került.

 A forradalom napjaiban fontos szerepet és 
több pozíciót is betöltött. Tagja volt a Nyíregyhá-
zi Városi- és Megyei Forradalmi Bizottságnak. A 
november 2-án megalakult Nyíregyházi Forradal-
mi Diáktanács vezet jeként beszédeivel, szervez  
tevékenységgel a  atal forradalmárok munkáját  
fogta össze, tevékenységüket  koordinálta.
 Az általa vezetett diákok röplapokat és kiáltvá-

nyokat szerkesztettek, nyomtattak és osztogattak is. 
Fontos logisztikai- és hírszerző szerepet is elláttak. 

Fegyveres polgár rséget is szervezett csoportja 
tagjaival.
 Dandos Gyulát két forradalmi küldöttségbe is 
beválasztották.

 Forradalmi szerepének a jelent ségét bizonyít-
ja az a tény, hogy a karhatalmisták már november 
6-án elvitték a diákotthonból. El ször Ungvárra 
szállították a szovjet titkosszolgálat börtönébe, 
majd az ÁVH nyíregyházi börtönébe került át.
 1957 januárjában súlyos légúti betegsége miatt 
egy szentgotthárdi szanatóriumba vitték át. Innen 
kétszer kísérelt meg szökést. Svájcba akart vissza-
térni ismer seihez, akiknél gyermekéveiben tanult.
 1957. február 10-én – második szökése közben 

– elfogni nem tudták, ezért agyonl tték. Nyughelye 
mindmáig ismeretlen.

 Err l a méltatlanul keveset említett cigányfor-
radalmárról 2009. pünkösd szombatján a III. Bere-
gi Unitárius Búcsúban hallottunk el ször Fazekas 

Árpád ’56-os munkástanácsi elnökt l; Dandos 
Gyula kutatótól, aki emlékez  ünnepi beszédet 
mondott, és bemutatta a gy jtése tárgyi emlékeit 
is Dandos Gyula ’56-os tevékenységér l.
 Ezt követően Dömötör Zoltán vezérezredes, 
a Magyar Köztársaság Arany Kereszt rendjének 

Hagyományteremtő cigány 
� atalok Vásárosnaményban
A magyar kultúra napját 1989 óta szerte az országban és a nagyvilágban is 

számos szervezetben, közösségben ünnepelik a magyar identitású kortársa-

ink. A Beregi Unitárius Szórvány � ataljai 2009-ben határozták el, hogy ezt a 

napot minden évfordulón szavaló- és énekversennyel köszöntik, és keresik a 

lehetőséget, hogy széles körben ismertté tegyék példaképüknek és i� úsági 

szervezetük névadójának, Dandos Gyulának, az életútját.

kitüntetettje is méltatta 
Dandos Gyula forradalmi 
érdemeit, és posztumusz 
hadnaggyá léptette elő a 

cigányforradalmárt az Eöt-

vös-kastélyban lévő gyüle-

kezeti teremben a Magyar 

Nemzetőrség megbízásából.

 A posztumusz rang adományozása e szavak-
kal történt: „Dandos Gyula bajtársat, az 1956-os 
szabadságharc 18 éves korában hősi halált halt 

mártírját, posztumusz nemzet r hadnaggyá lépte-
tem elő.”

Tisztelt Városlakók!

Vásárosnamény Város Önkormányzata lakossági veszélyes hulladék gyűjtési napot tart 
2014. március 22. napján – szombaton.

Helyszín: Vásárosnamény, Dózsa György út 2. – a volt „kisegít  iskola” udvara.
Átvétel ideje: reggel 700-tól 1400-ig.

A leadható hulladékok a következők:

Hulladék megnevezése
Hulladék EWC 

kódja

Veszélyes hulladékok

Irodatechnikai patronok, tonerek 08 03 17*
Fáradt olaj 13 02 05*
Fáradt olaj (10% víz- és iszaptartalom felett) 13 02 05*
Olajjal szennyezett m anyag- fémgöngyölegek 15 01 10*
Festékkel, növényvéd szerrel veszélyes anyaggal
szennyezett m anyag-, fém-, üveggöngyölegek 15 01 10

Ólomakkumulátor 16 06 01*
Lejárt szavatosságú gyógyszermaradékok 18 01 08*
Növényvédőszer maradékok 20 01 19*
Elemek 20 01 33*
Elektronikai képcsöves hulladék (tv, monitor) 20 01 35*
Elektronikai hulladék (háztartási gépek, számítógép) 20 01 35*

Nem veszélyes hulladékok
Termékként tovább nem használható gumiabroncsok 16 01 03
Használt étolaj és zsír 20 01 25
Elektronikai hulladék (fax, fénymásoló, scenner, nyomtató, egér, cd és dvd lemezek) 20 01 36

Átvétel csak a lakosságtól, háztartási mennyiségeknek megfelel en! A megsemmisítés díját az 
Önkormányzat � zeti.

 Az el léptetési okiratot jelképesen Jónás 

László naményi cigány  atal, a Beregi Unitárius 
Szórvány i  úsági szervezetének egyik vezet je 
vette át.

 A Beregi Unitárius Szórvány 2010-ben 
Dandos Gyula-díjat alapított. A díjat els ként 
dr. Fazekas Árpád nyíregyházi gyermekorvos, 
56-os forradalmi vezet , Dandos Gyula kortár-
sa kapta, aki értékes kutatómunkát végzett a ci-
gányforradalmár életéről és tevékenységéről.

 Második díjazottunk Lakatos László vásá-

rosnaményi unitárius presbiter, aki éveken át a 
Dandos Gyula Cigányegylet elnöke volt.
 Dandos Gyula élete ugyan rövid és tünékeny 
volt, azonban példamutatásban, bátorságban, 
hazaszeretetben bővelkedő.

 Bízunk benne, hogy a nagyszer  példakép 
szellemiségét tovább rzi és folytatja a most 
kibontakozó Dandos Gyula Beregi I  úsági Ci-
gányegylet tagsága.

 Az egylet tagjait két elv vezérli: „A lelki élet 
építése és a közéletiség.”

 Közös érdekünk, magyaroké és cigányoké, 
hogy ez a misszió sikeres legyen.

A Beregi Unitárius Szórvány Presbitériuma
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RENDŐRSÉGI HÍREK

A rend rség ügyeletére 2014. 
február 11-én Gemzsér l utcai 
verekedésr l érkezett bejelentés. 
A Készenléti Rendőrség megerő-

sít  szolgálatot ellátó jár rei a 
helyszínre mentek, ahol elfogták 
azt a 34 éves fér  t, aki a jelenlegi 
adatok szerint korábbi tartozásai 

miatt bántalmazta a vele azonos 

korú másik fér� t. Az önbírásko-

dás bűntett elkövetésével megala-

pozottan gyanúsítható V. Gyula 
gemzsei lakost a Vásárosnaményi 

Rendőrkapitányságra állították 

el , ahol kihallgatását követ en 
őrizetbe vették.

• • •
 A Vásárosnaményi Rendőrka-

pitányság lopás bűntett elköveté-

sének meglapozott gyanúja miatt 
indított nyomozást A. László 24 
éves gyürei lakos ellen. A rendel-

kezésre álló adatok szerint a fér�  

2014. február 17-én egy gyürei 
lakóház előtt parkoló személy-

gépkocsi jobb oldali els  szélvé-
d jét betörte és az utastérb l egy 

Családi 
rejtvény

táskát tulajdonított el, a benne 
lévő készpénzzel. A rendőrség a 

bejelentést követ en a b ncselek-
mény elkövetésével megalapozot-

tan gyanúsítható fér  t elfogta, a 
rendőrkapitányságra előállította 

és gyanúsítottként kihallgatta.

• • •
A Vásárosnaményi Rendőrkapi-

tányság rongálás vétség elköve-

tésének megalapozott gyanúja 
miatt indított nyomozást B. Iván 
23 éves aranyosapáti lakos ellen. 
A fér  t a jár rök 2014. február 
17-én 9 óra 55 perckor Vásáros-
namény belvárosában tetten ér-

ték, miközben egy középület falát 
összekarcolta. A rendőrök a � atal 

fér  t elfogták, a rend rkapitány-
ságra előállították és gyanúsított-

ként kihallgatták.

• • •
A Vásárosnaményi Rendőrkapi-

tányság testi sértés bűntett elkö-

vetésének megalapozott gyanúja 
miatt indított nyomozást egy 15 
éves tiszakerecsenyi � ú ellen. A 

rend rségre 2014. február 17-
én egy édesanya tett bejelentést, 
hogy 13 éves  át egyik iskola-
társa az iskola aulájában el zetes 
szóváltást követően bántalmazta. 

A rend rség a  atal  út elfogta, a 
rendőrkapitányságra előállította 

és gyanúsítottként kihallgatta.

• • •

FELHÍVÁS
Felhívom a Tisztelt Képvisel  Jelöltek, jelöl  szervezetek  gyelmét 
arra, hogy a választási plakátok egyes középületeken és a közterü-
let meghatározott részén történő elhelyezésének tilalmáról szóló 

3/2002. (II. 18.) önkormányzati rendelet szabályozza a választási 
plakátok kihelyezésének a feltételeit. A rendelet teljes szövege meg-
található a város honlapján.
 A rendelet 4. § (2) bekezdése alapján tilos a plakátok elhelye-
zése a rendelet mellékletében felsorolt területeken. 
 Kérem, hogy a tilalom alá es  fákon, épületeken ne helyezzenek 
el plakátokat!

 Az engedélyezett helyeken kifüggesztett plakátok választás utáni 
eltávolításáról – a megadott határidőig – minden kihelyező köteles 

megfelelően gondoskodni!

Vásárosnamény, 2014. február 18.

Dr. Szilágyi Péter 

jegyz

A Vásárosnaményi Rendőrkapi-

tányság Nyírmadai Rendőrőrsé-

nek jár rei 2014. február 27-én 
Nyírmadán igazoltatták M. Erzsé-

bet 21 éves püspökladányi lakost. 
Mivel a nő ellen a Dabasi Járásbí-

róság közokirat-hamisítás bűntett 

miatt elfogatóparancsot adott ki, a 
rendőrök őrizetbe vették.

Miért érdemes 
hirdetni 

az Új Beregi 
Életben?

Mert minden vásárosnaményi 
lakoshoz eljut a hirdetés üzenete. 
Mert a hagyományos hirdetési 
újságokkal szemben az Új Beregi 
Élet olvasói az újság valamennyi 
oldalát átnézik. Mert a hirde-
tések kiváló minőségű papíron, 
korszerű nyomdatechnikával je-
lennek meg. Mert a hirdetések a 
cikkek között helyezkednek el, így 
olvasás közben is rájuk terelődik a 
� gyelem. Mert Vásárosnamény 
honlapján minden új szám olvas-
ható, így a világháló segítségével 
a világ bármely tájáról láthatóak a 
hirdetések is.
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Egyedül ketten

A versbarátok délután Mikolai Bertics Mihály vásárosnaményi költő 

új kötetének bemutatóján vehettek részt. Bertics Mihály versei gyakran 
hangzanak fel különböző ünnepségeken. Most kiadott kötete az elmúlt 

hét év verseit tartalmazza. Dr. Szöllősi Tibor író megnyitó beszédében 

a szerz  költ i, prózaírói és a történelmet vallató munkásságát méltatta 
alapos felkészültséggel és már-már lírai érzékenységgel. A versbarát kör 

tagjai közül többen vállalkoztak arra, hogy az új kötet egy-egy számuk-
ra különösen kedves darabját megismertessék a hallgatósággal.

 Az est további része a tánc jegyében zajlott: El bb a Bokortanyák 
Lakosságáért Egyesület tirpák hagyomány rz  m sorát láthattuk, majd 
Cservenyák Gábor vezetésével nyílt salsa órán vehettek részt a vállalko-
zó kedvű táncolni vágyók.

 Március 1-én, szombaton a nyugdíjas klubok regionális találkozó 
keretében farsangi bállal búcsúztatták a telet.

Iványi Tamás

A Magyar Népművelők Egyesülete által meghirdetett három napos ren-

dezvénysorozathoz Vásárosnamény is csatlakozott. A szervezőket az a 

cél vezérelte, hogy ráirányítsák a  gyelmet a közm vel dési intézmé-
nyeknek a helyi társadalomban betöltött közösségépítő szerepére. 

Február 28-án az I  -klub által szervezett nemzetiségi nap keretében a 
Magyarországon él  nemzetiségek történetével és kultúrájával ismer-
kedhettek a  atalok. Majoros Béla tanár úr tartalmas el adása a lakos-
ság nemzetiségi összetételének fontosabb változásait villantotta fel ezer-

éves történelmünk során. 

 A Rakamazi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hagyomány rz  
csoportja hangulatos zenés-táncos bemutatója, valamint a Városi Ze-
neiskola hangszeres növendékeinek el adása kultúránk sokszín ségét 
bizonyította.

Új Beregi Élet / Civilek

Kultúrházak éjjel-nappal 
2014. február 28. – március 2.

In memoriám Orosz Miklós 
Nem olyan régen voltam nála szokásos baráti beszélgetésre. Kitűnő 
 zikai és mentális állapotban, a t le megszokott vehemenciával foga-

dott. Panasza a cserépkályhás ellen irányult.
 Hogy is gondolhattam volna, hogy ez az utolsó találkozásunk. 
Nekem komoly terveim voltak a vegyeskórus 50 éves jubileumi kon-
certjét illet en, hiszen a kórus alapító tagja volt.
 Sajnos, már nem számíthatok rá. Távozásával egy szép, gazdag 
élet fejez dött be. Nem volt gondtalan a sorsa. Hogy is lehetett vol-
na, hiszen lelkész nagyapja, kántortanító édesapja nem volt jó aján-
lólevél az akkori hatalom számára. Dobálta a sors. Munkahelyei: a 
dohánybeváltó,  kultúrház, Füszért, ÁFÉSZ, majd a járási tanács ke-
reskedelmi osztálya, ahol nyugdíjazásáig dolgozott. 
 33 évesen Szabó Margittal házasságot kötött, büszkeségük lett két 
 ú: János és Gyula.

 Az 50-es években nagy hagyománya lett településünkön a szín-
játszásnak. M ködött csoport a dohánybeváltóban, az ÁFÉSZ-nél, a 
kultúrházban, s  valamennyi csoportnak tagja volt. Kiváló adottsá-
gai, sokoldalúsága, szép beszéd- és énekhangja, vonzó külseje, megje-
lenése tette alkalmassá e feladatra. Hány és hány nagysiker  el adás: 
a Mária f hadnagy, a Mágnás Miska, a Lili bárón , a Csárdáskirályn , 
a Nevet  ember balladája, Gábor diák, János vitéz stb. Az is meg-
adatott, hogy imádott feleségével szerepeljen. Jártuk a beregi falva-

kat nem klímás autóbuszokkal, hanem esetenként nyitott zetorokkal, 
jobb esetben ponyvás teherautókkal. Mennyi, de mennyi megélt él-
mény és siker volt a jutalom! 
 A színjátszó mozgalom leáldozása után a kórusmozgalom éltette. 
Alapítója volt a Liszt Ferenc Vegyeskórusnak, a fér   kamarakórusnak.
 Igazi közéleti ember, lokálpatrióta volt. Soha nem a haszonszer-
zés vágya irányította tevékenységében. Minden érdekelte, ami körü-
löttünk történt, de legjobban a sport, a labdarúgás. Rajongásig sze-
retett futballozni. Már 40 éves volt, mégis rúgta a labdát a naményi 
csapatban, s ahogy abbahagyta az aktív labdarúgást, edz ként a csa-
pat szakmai irányítója lett. Bármilyen meccs volt, kis összecsukható 
székével sétált le a pályára, s foglalta el törzshelyét a kapu mögött. 
Nála jobban senki sem kísérte  gyelemmel a labdarúgó csapat sze-
repléseit..

 Elment. Nem fontos már, ki kivel játszik, hogyan néz ki a tabella. 
Maradt általa millió kedves emlék s a versei. Jelenléte hiányozni fog 

a református gyülekezetb l is, ahol cseng  hangjával gazdagította az 
istentiszteleteket.

 Jó volt vele együtt élni, együtt dolgozni. Boldoggá tesz, hogy vele 
lehettem színpadon, futballpályán s a közéletben.

Sánta Miklós
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Óriási sikereket értek el városunk úszói a Kecskeméten 2014. márci-
us 1-jén és 2-án megrendezett Úszás Diákolimpia Országos Dönt jé-
ben. Balogh Krisztián 100 m hátúszásban, megyénkb l egyetlen egyéni 
aranyérmesként állhatott fel a dobogó legfels  fokára, míg a 4x50 m 
gyorsváltó tagjai Dóbus Domokos, Dóbus István, Molnár Máté és Si-

mon Péter a második helyet szerezték meg hatalmas úszással . Mágocs 

Dóra 50 m mellúszásban országos 6. helyen, míg Simon Balázs 50 m 
mellúszásban a 20. helyen  zárta a versenyt. Gratulálunk a gyerekeknek 
és edz jüknek Hankovszkiné Medve Mónikának.

Tisztelt Futballszurkolók, Kedves Sportbarátok!

 A Vásárosnamény Sportegyesület futballcsapata a rá-
hangolás vége felé jár a 2013/2014-es bajnoki év, tavaszi 
szezonjára történ  felkészülés során. A Nyírbátorban megrendezett 

„Arany Fácán” m füves torna,  a lejátszott edz meccsek jól szolgálták a 
megfelel  er állapot kialakítását, valamint a taktikai elemek begyakor-
lását. Az eddigi mérk zések mérlege 3 gy zelem, és 4 vereség.

A csapat személyi állományában az alábbi változások történtek:

• Érkezett: Mándi László, Szabó Krisztián, Bicskó Gábor (Tiszamenti 
SE), Orosz Ádám (Beregdaróc SE), Kiss Zoltán (Kisvarsány SE)

• Távozott: Bogáti Gerg , Biró Attila (Kisvarsány SE.), Tivadar And-
rás (Nagydobos SE) Kiss Ádám, Gajda Attila (Tiszamenti SE), 
Ködöböcz Norbert (Beregdaróc SE)

A tavaszi sorsolás a következő:

2014. március   9. 14 óra Nyírcsaholy USE–Vásárosnamény SE

2014. március 16. 14 óra Vásárosnamény SE - Kölcse SE

2014. március 23. 15 óra Tarpa FC - Vásárosnamény SE
2014. március 29. 15 óra Vásárosnamény SE - Tisztaberek SE

2014. április      5. 15 óra Vásárosnamény SE - Vámosoroszi KSE

2014. április    12. 16 óra Milota SE - Vásárosnamény SE

2014. április    19. 16 óra Vásárosnamény SE - Tiszakóród SE

2014. áprolis   26. 16 óra Mátészalkai MTK - Vásárosnamény SE

2014. május      3. 16 óra Vásárosnamény SE - Beregdaróc SE
2014. május    11. 17 óra Mérk-Vállaj NSE - Vásárosnamény SE
2014. május    17. 17 óra Vásárosnamény SE - Tunyogmatolcsi SE
2014. május    25. 17 óra Vitka SE - Vásárosnamény SE

2014. május    31. 17 óra Vásárosnamény SE - Túrricse SE

2014. június      7. 17 óra Nyímeggyes SE - Vásárosnamény SE

 Szurkoljunk együtt csapatunk eredményes szerepléséért, hogy a ta-
bellán minél előkelőbb helyen végezzenek a � úk!

Hajrá Namény!

Miskolcon februárban rendezték meg a regionális judo diákolimpiát, 
a vásárosnaményi klub judosai közül Vaska Fanni , Matyi Éva, Insticei 
Réka első , Kakuk Eszter, Rácz Róbert harmadik, Holló Viktor ötödik, 

Nagy Szabolcs hetedik helyen jutott tovább a ceglédi döntőbe.

Ismét Országos Diákolimpiai 
úszóbajnokot avathatunk 

városunkban….

Vásárosnamény Sportegyesület hírei

Folytatás a 6. oldalról!

 Sokan a léböjtre esküsznek és néhány napon át semmiféle szilárd 
ételt nem vesznek magukhoz csak folyadékot. A teljes táplálékmeg-
vonás azonban veszélyes is lehet! A szervezet működéséhez szükség 
van bizonyos tápanyagokra: fehérje, min ségi szénhidrát, eszenciális 
zsírsavak, stb. Ha ezekb l a minimális mennyiséget sem biztosítjuk, 
annak rosszullét, hányinger, teljes kimerültség lehet a következmé-
nye! 
• Néhány hasznos információ a kúra idejére:
 A kúra alatt (ami 1-2 nap), naponta fogyasszunk 3-4 l folyadé-
kot. Ez lehet gyógytea (csalán, zsurló, csillagánizs.) szénsavmentes 
ásványvíz vagy frissen préselt zöldségek leve.
 Szilárd táplálékként sok zöldséget, halat, gyümölcsöt, zsír-, és 
szénhidrátszegény ételeket fogyasszunk
 A tisztító kúrák nagyszerű kiegészítői a szakember által végzett 
méregtelenít  hatású kezelések: pl. nyirokmasszázs, hullámmasszázs, 
infraszauna, b rradírozás, különféle illóolajos arc-, és testkezelések. 
Néhány nap alatt a szervezet csodálatos módon képes megújulni és 
új energiákkal tölt dni, ha a tisztítás lehet ségét biztosítjuk számára!

Barta Zsuzsanna

gyógymasszőr

Tavaszi méregtelenítés
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M e g h í v ó
Vásárosnamény Város Önkormányzata nevében szeretettel meghívom a

víz világnapja alkalmából

2014. március 20-án 14 00 órakor

a Művelődési Központ színháztermében tartandó ünnepségre.

Ünnepi program:

• Köszönt : Filep Sándor polgármester

• Víz és energia – az  elválaszthatatlan kapcsolat 
– Ambrusz László műszaki titkár Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

• „30 év a környezeti nevelésben”
30 éves a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 

Természetbarát Diákköre – Toldi Zoltán összegzője.

• Ünnepi m sor: „Szép, sz ke szerelmünk, a Tisza”
 – premier el tti fi lmvetítés Gyenes Károly stábjával.

• Zárszó: Uray Károly szakaszmérnökség vezet , 
Folyamos Szakaszmérnökség Fels -Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Filep Sándor polgármester

Új Beregi Élet / Hirdetés
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