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Ünnepi program:
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• A megjelenteket köszönti: 
   Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő 

   és Filep Sándor polgármester
• Ünnepi megemlékezés: 

   a Vásárosnaményi Eötvös József  Általános Iskola 
   és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 

   és pedagógusainak közreműködésével
• Szózat
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Ebben az évben közös kirándulásra invitálunk minden kerékpá-
rozni és túrázni kedvelőt. A jó idő beköszöntével márciustól min-
den hónapban egy alkalommal, pénteki vagy szombati napon 
kerékpártúrát szervezünk, melyre mindenkit szeretettel várunk. 
Azok se aggódjanak, akiknek nincs otthon saját kerékpárjuk, hi-
szen irodánkban lehetőség van hagyományos és elektromos ráse-
gítésű kerékpárokat is bérelni. Első túránk időpontja 2016. már-
cius 22., mely a Víz Világnapjához kapcsolódik.

További tervezett túráink: 
• Medvehagyma túra Gergelyiugornyára…Tekerj, szedj és süss 

egy jót!; 
• Kockáslilom túra; 
• Fedezzük fel közösen a Tarpai Nagyhegyet!; 
• Hallgasd a természetet és merülj el a Bockerek-erdő szépsé-

gében; 
• Zoárd útján két keréken; 

• Kerékpártúra Lónyára; 
• Kalandozzunk el közösen Tarpára, az Új Pálinka Ünnepe.

 A részletes programokról időben tájékoztatjuk a túrázni vá-
gyókat.
 Ne feledjék el követni facebook oldalunkat!

4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 9. 
Tel.: 45/570-206 • 30/401-8911

vasarosnameny@tourinform.hu • www.szatmarbereg.info
Facebook oldal: www.facebook.com/

TourinformVasarosnameny/
www.facebook.com/Agentura-Adventure-Utazási-és-Jegyiroda-

Vásárosnamény

Idén újra csatlakozott intézményünk a 
„Kultúrházak éjjel-nappal” programsorozat-
hoz. Február 5-én tartalmas, rendezvények-
ben bővelkedő estét tölthettek velünk az 
érdeklődők, amelynek méltó kezdete volt a 
Beregi Szirmok kiállítás megnyitója Bara-
csi Endre, a Megyei Közgyűlés alelnökének 
tartalmas gondolataival. A 23 vásárosna-
ményi és környékbeli amatőr képzőművész 
alkotásaiban február 26-ig gyönyörködhet-
nek a látogatók. A megnyitót az Eötvös Is-
kola néptáncos tehetségeinek bemutatója 
zárta. A következő majdnem egy órában 
a Városi Zeneiskola növendékei mutat-
ták meg hangszeres tudásukat, zeneszere-
tetüket. A mátészalkai Gondolat Kama-
ra másodszor látogatott el hozzánk. Két 
egyfelvonásos darabjuk (Éljen az i� ú pár, 
Kilátó) egyszerre szórakoztatta és késztette 
gondolkodásra a közönséget. Az estét az 5 
Pont Zenekar nyilvános próbája zárta, ahol 
a régi és új dallamokat együtt énekelte a kö-
zönség a „bandával”. A rendezvény után 
büszkén elmondhatjuk, hogy rengeteg te-
hetség van térségünkben. Feladatunk, hogy 
minél több alkalmat adjunk arra, hogy meg 
is mutathassák ezt. 

Nagy Csilla

Legyél Te is természetjáró! 
Kerékpározzunk és túrázzunk együtt!

Kultúrházak éjjel-nappal a vásárosnaményi 
Művelődési Központban
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latként olvasóink � gyelmébe.
 Tudósaink az uráli őshazát 
Kr. e. 4.–3. évezredtől a Balti-
kumtól a Nyugat-Szibériáig el-
terülő vidékre teszik. Népünk 
itt halászó-vadászó, gyűjtögető 
[hal, háló, lék; íj, nyíl, nyuszt; 
bogyó, toll, szirony] tevékeny-
séget folytatott és sámánhitű 
[révül, turul] lehetett.
 Az Urálon inneni területe-
ken török népekkel, csuvasok-
kal, tatárokkal, baskírokkal éltek 

együtt. Kultúrájukból átvettük 
a sztyeppei népek harcmodorát, 
[kard] a szőlő- és gyümölcster-
mesztés [dió, karó, szőlő], va-
lamint az állattenyésztés [tinó, 
disznó, kecske] alapjait.
 Őseink a honfoglalás előtt 
időkben szláv [járom, ladik, 
nadrág] népekkel is kapcso-
latba kerültek még. A szláv és 
germán hatás a Kárpát-meden-
cében továbberősödött.
 Jelentősen gazdagították 
őseink kultúráját az itt talált 
frankok, bajorok, avarok [ fur-
mint, trón, hárs], majd az álta-
lunk befogadott kabarok, kunok, 
besenyők, jászok [balta, tőzeg, 
agár, batka], mégkésőbb a né-
metek, szlovákok, szerbek, cigá-
nyok és a zsidók [lucerna, retesz, 
csizma, lóvé, sólet] is.
 A fenti felsorolás nem azt je-
lenti, hogy csak a magyarság vett 
át szavakat és a szavakkal együtt 

„KULTÚRA” szavunk latin jö-
vevényszó. Jelentései: gondozás; 
művelés. Szótáraink kiemelik, 
hogy a magyar nyelvben – az 
összmagyarságra értendő – ál-
landó és folyamatos „szellemi 
képzés” vagyis, ismereteinknek 
és tudásunknak folyamatos gaz-
dagítását – a TANULÁS-t is! – a 
kultúra szavunkkal fejezzük ki.
 Ha tehát azt mondjuk vala-
mire, hogy „kulturált”; értjük 
alatta, hogy: ápolt, termővétett, 
iskolázott.
 Csupa olyan dolog, amit 
csak az ember tesz, amit csak az 
ember tehet a környezetével és 

– legfőbbképpen – ÖNMAGÁ-
VAL.
 A magyar kultúra napja a 
magyar nemzet ünnepnapja, 
vagyis örömnapja.
 Legnagyobb szellemi ér-
tékünk, közös kincsünk, a vi-
lágban oly egyedülálló – mert 
teljességgel egyedi sajátosságú 

– szellemi alkotásunk és érté-
künk, magyar anyanyelvünk.
 Gondolkodásunknak ez a 
nélkülözhetetlen eszköze egy-
részt megőrizte négyezer évnyi-
re belátható történelmi utunk 
kulturális változásait, másrészt 
a jelenben is biztosítja az alkal-
mazkodási képességet népünk 
számára a folyamatosan változó 
nagyvilágban.
 Újságunknak, az Új Beregi 
Életnek az összes lapszáma sem 
lenne elegendő, hogy népünk 
kulturális eredményeinek csak 
a legjavát is számba vegyük, fel-
soroljuk.
 Emiatt csupán népünk vál-
toztatási képességét, és a jó és 
hasznos megtanulására, meg-
őrzésére és örökítésére való 
képességét, mint – alapvető és 
megtartó – kulturális sajátossá-
gokat javaslom ünnepi gondo-

kultúrértékeket. Természetesen 
mi – a magyarság – is adtunk és 
vettek át tőlünk a környező népek 
és a nagyvilág általunk teremtett 
kultúrértékeket és az ezen értéke-
ket megnevező szavakat is.
 Német sportriporter írta: 

„die Kantare im Gri�  zu halten”, 
azaz: „szorosan kézben tartani a 
kantárszárat (a gyeplőszárat). 
A bécsi Práterben található né-
met kiírás: „Langoschbäckerei”, 
azaz lángossütöde. A francia 
nyelvben meghonosodott: a 
shako (csákó), a sou-tache 
(sujtás), a hussard (huszár) 
szavunk, amely szó – nálunk 
magyaroknál is horvát/szerb 

– jövevényszó. A legnagyobb 
karriert: a „coach” (ejtsd: kócs), 
azaz kocsis, fogathajtó szavunk 
futotta be, ami a Komárom 
megyei Kocs község nevéből 
jött létre: a „kocsi = (szekér)→ 
kocsis!” jelentésváltozás ered-
ményeként. Napjainkban, szer-
te a nagyvilágban, már nem 
trainer (tréner) a futball-, il-
letve teniszedzők neve, hanem 

„COACH!” = hajtó, parancs-
nok, (kapitány)!
 Az eddig írottak bizonyos-
ságul szolgálhatnak, hogy a mö-
göttünk hagyott négy évezred-
nyi idő alatt a magyarság képes 
volt a változtatásra. A természe-
ti és a tárgyi világ társadalmilag 
hasznos elemeit folyamatosan 
át tudta és akarta is átvenni más 
közösségektől. 
 De! Adni is tudott – és akart is 

– más társadalmi közösségeknek a 
maga által kiművelt javaiból.
 A legnagyobb változtatásra – 
azonban – jó ezer évvel ezelőtt 
kényszerült nemzetünk.
 Régi hitét és ősi erkölcsei-
nek a feladását is követelte az 
új lakóhely: „Édes Hazánk!” a 
Kárpát-medence.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA  A régi hit- és erkölcsi vilá-
got a Bibliai tanításon alapuló 
új társadalmi és erkölcsi rend, a 
kereszténység váltotta 1000 ka-
rácsonyán. Forrongás, testvér-
harc, társadalmi átrétegződés 
áldozatai árán történt meg az 

„új ember”; és ezáltal a minden 
tekintetben erős és tekintélyes, 
európai  – mert keresztény –
Magyarország felépítése.
 Az ellenségeskedések elmúl-
tával a lélek művelése, keresz-
tény erkölcsi értékekkel történő 
töltekezés vette kezdetét a ma-
gyar keresztény egyház meg-
szervezésével.
 Az egyházszervezés iskola-
alapítással együtt járó folyamat-
tá vált hazánk területén is.
 A magyar kultúra napját 
azzal a meggyőződéssel emel-
hetjük személyes és közösségi 
ünnepnappá, ha hisszük, hogy 
nemzetünk akkor jár jó úton, 
ha nem hagyja el a templomot 
és az iskolát.
 A templom az a hely, ahol az 
ember befogadhatja Isten igéjét 
(értsd! tanítását), megtanulhat-
ja, hogy van másik ember, akit 
neki szeretnie kell.
 Az iskola az a hely, ahol 
nyelvi kultúránk gazdagodik 
a régmúlt és a jelen mindazon 
használható szavaival, amelyek 
ismerete nélkül kívülállóként, 
csak felesleges emberként ten-
gethetjük életünket a huszon-
egyedik század előttünk álló 
évtizedeiben.
 A Himnusz százkilencven-
harmadik születésnapján, ami-
kor gondoljuk, mondjuk vagy 
énekeljük, hogy – „ISTEN 
ÁLDD MEG A MAGYART!” – 
áldásként annak a képességünk-
nek a megmaradást reméljük, 
hogy alkalmasak maradtunk az 
időtálló értékeink megőrzésére 
és a valódi új értékek befogadá-
sára; a VÁLTOZÁSRA, a TA-
NULÁSRA is.

TL

(a Himnusz születésnapja)

Iskola a középkorban
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Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, 
közhiteles, az ország valamennyi címét tartalmazó cím-adatbázissal. 
Ez nagyon sok problémát okozott mind a lakosság körében a lak-
címügyintézések során, mind a közigazgatási feladatok ellátásakor 
az igazgatási szerveknek és a közszolgáltatóknak egyaránt. Ennek 
megoldásaképp a jelenleg különböző hatóságoknál párhuzamosan 
nyilvántartott címadatok egyetlen nyilvántartásba történő egyesí-
tésével a Központi Címregiszter (a továbbiakban: KCR) létrehozá-
sáról döntöttek.
 A KCR célja, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek, a 
különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek, 
és minden hatóság ezt a – azonos adattartalmú – nyilvántartást hasz-
nálja.
 A KCR létrehozásának feladataival a települési jegyzőket bízták 
meg, melyet 2016. december 31. napjáig kell teljesíteni.
 A Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai 
(a továbbiakban: hivatal) a vásárosnaményi címek felülvizsgálatát 
már 2015. évben elkezdték, jelenleg a felülvizsgálandó címek tisztí-
tása, a KCR adatbázis felállítása folyik. Ennek érdekében Vásáros-
namény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterüle-
tek elnevezéséről és a házszám–megállapítás szabályairól szóló 
16/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendeletét 2015. november 26-i 
ülésén módosította, melynek alapján a közterületek elnevezése és 
a közterületek jellege a hatályos vonatkozó jogszabályok előírása-
inak megfelelően pontosításra és kiegészítésre került.
 A KCR-be bejegyzett címmel kell rendelkezniük a Magyaror-
szág területén található alábbi ingatlanoknak:
• beépítésre szánt területen fekvő teleknek,
• beépítésre szánt területen fekvő telken

 » létesített épületnek,
 » létesített épületen belül található lakásnak,
 » létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési enge-

dély köteles pincének,
• beépítésre nem szánt területen fekvő teleknek, ha azon

 » épületet létesítettek,
 » létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély 

köteles pince található,
• beépítésre nem szánt területen fekvő telken létesített épület és 

pince,
• olyan, a beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt területen 

fekvő telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési 
egységnek, amelynek a címképzésért felelős szerv cím képzését 
szükségesnek tartja,   

• és olyan ingatlan, amely a polgár személyi adatainak és lakcí-
mének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXV. törvény 5. § (2) 
bekezdés alapján a polgár lakhelyéül, vagy külön jogszabály 
szerinti jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelke-
ző jogi szervezet székhelyéül, telephelyéül szolgál. 

 A KCR a következő címelemeket tartalmazza: az ország nevet, 
a megye nevét, település nevét, postai irányítószámot, ha van a te-
lepülésrész nevét, ha van a kerület megjelölését, a közterület nevét, 
közterület jelleget, házszámot, ha azonos házszám alatt egynél több 
épület van, a házszámhoz tartozó épülethez rendelt lépcsőház jelét, 
ha az épületben vagy a lépcsőházban több szinten találhatóak önálló 
rendeltetési egységek, az épülethez vagy a lépcsőházhoz tartozó szint 
jelét, és ha az épület vagy a lépcsőház azonos szintjén több önálló 
rendeltetési egység van, az önálló rendeltetési egység ajtajának, bejá-
ratának megjelölését.
 Cím akkor
• keletkezik, ha valamennyi címadatát bejegyezték a KCR-be,
• szűnik meg, ha valamennyi címadatát törölték a KCR-ből,
• módosul, ha valamely címeleme megváltozik.

 A címek tisztítása során ahol szükséges helyreigazítás, mó-
dosítás történt/fog történni. A vonatkozó jogszabályok szerint a 
KCR-ben egy ingatlannak csak egyetlen címe lehet. Ha az adott 
ingatlannak több címe is van (pl. saroktelek), a címellenőrzési eljárás 
során vizsgálni kell, hogy az ingatlant ténylegesen melyik közterület 
felől közelítik meg, vannak-e elkülönülten használt helyiségek. Azon 
címek, melyek jelenleg nem tekinthetők ténylegesnek, törlésre kerül-
nek. Ha a fentiek � gyelembe vételével továbbra is egynél több cím bi-
zonyul ténylegesnek, akkor a tulajdonos bevonásával külön eljárásra 
kerül sor.
 Házszám hiánya esetén az Építésügyi Csoport a házszám meg-
állapításáról döntést hoz. Társasházak esetében a lakások helyes 
címének megállapítása érdekében szükség lehet a társasházi alapí-
tó okirat, közgyűlési döntés és tulajdonosi határozat becsatolására. 
Ezért kérjük a társasházak közös képviselőit, hogy jelen tájékoz-
tató megjelenését/átvételét követően haladéktalanul keressék fel az 
illetékes ügyintézőt a hivatal emeletén található 33. számú irodá-
ban ügyfélfogadási időben, és csatolják az általuk képviselt társashá-
zi alapító okiratok, valamint műszaki dokumentáció – és ha egy 
ingatlanon több épület található az épület alaprajzának másolatát is.

Címváltozás esetén: 
• Az ingatlanba bejelentett személyek lakcímkártyájának cseréje 

szükséges. A lakcímkártya cseréje hatósági döntés miatt ille-
tékmentes. 

• A forgalmi engedély cseréje nem szükséges, ebbe – kérelemre 
– a kormányablakban illetékmentesen bejegyzik az új címet.

• Személyi igazolványt cserélni emiatt nem szükséges, mert ab-
ban lakcím nem található.

• A pénzintézetek felé az ügyfélnek van bejelentési kötelezettsé-
ge, mely szintén költségmentes. 

• A közszolgáltatók (EON, TIGÁZ Zrt., Észak-alföldi Környezet-
gazdálkodási Nonpro� t K� ., Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zrt., ELEKTRONET, esetleg más telekommunikációs szolgálta-
tók, NAV, OEP, stb.) felé a hivatal a közterületek elnevezését és 
jellegét bejelenti, azonban a lakcímek megváltozását mindenki-
nek egyénileg kell bejelenteni a lakcímkártya cseréjét követően.  

• A Vásárosnaményi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által 
vezetett ingatlan-nyilvántartás a tisztított adatokat automatiku-
san átveszi, így a városlakóknak ez irányban tennivalójuk nincs. 

TÁJÉKOZTATÁS
a központi címregiszter létrehozásával 

kapcsolatos – lakosságot érintő – 
változásokról
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A Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és AMI tanu-
lói szép sikereket értek el az Úszó Diákolimpia Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Döntőn Nyírbátorban, 2016. január 23-án és 
30-án.

 Résztvevők  és eredményeik: III. – IV. korcsoport
 Gáspár Zsanett  100 m hát I., 50 m mell II.
 Mágocs Dóra  100 m mell I., 100 m hát III.
 Dóbus István  100 m gyors I., 100 m hát I.
 Dóbus Domokos 100 m mell II.
 Nagy Edit  50 m mell III.
 Molnár Emese 100 m mell III., 100 m gyors VII.
 Illés Dóra  100 m mell V., 100 m gyors VIII.
 Kajdy Tamás  50 m mell V.
 Balogh Emese  100 m gyors V.

4x50 m gyorsváltó III. kcs. leány: 
 I.: Gáspár Zsanett, Nagy Edit, Kolozsvári Aténa, Balogh Emese
4x50 m gyorsváltó IV. kcs leány:
 II.: Illés Dóra, Mágocs Dóra, Koncz Boglárka, Molnár Emese
4x50 m gyorsváltó IV. kcs � ú: 
 I.: Dóbus István, Baráth Máté, Dóbus Domokos, Heuer Balázs
4x50 m gyorsváltó III. kcs � ú:
 III.: Pócsi Krisztián, Kajdy Tamás, Csatlós Ádám, Czirják Tamás
4x50 m gyorsváltó II. kcs � ú:
 V. hely : Miksi Dávid, Galajda Márk, Illés Péter, Vass Viktor

 Különböző versenyszámokban ígéretesen szerepeltek még: 
Andalik Rebeka, Baráth Máté, Czirják Tamás, Csatlós Ádám, Csat-
lós Eszter, Dóbus Dorka, Galajda Márk, Illyés Péter, Kelemen Nóra, 
Kolozsvári Aténa, Kolozsvári Dorka, Koncz Boglárka, Miksi Dávid, 
Nagy Mátyás, Rácz Kristóf, Tivadar Darina, Tótfalusi Fanni, Vass 
Veronika,Vass Viktor.

 Az iskola úszóit Hankovszkiné Medve Mónika és Dr. Pintye 
Zoltán készítette fel a versenyekre.
 A csapatösszesítő ponttáblázat 2. helyét szerezte meg iskolánk a 
29 induló intézmény közül. Az országos döntőbe jutott 1. helyezet-
tek Miskolcon képviselik megyénket. 

A Bolyai magyar csapatverseny 2015 novemberében került meg-
rendezésre megyénkben. Az ünnepélyes eredményhirdetésen 
iskolánk tanulói ismét büszkén vették át kiváló teljesítményük 
alapján a díjakat.
1. helyezett: 1 � ú és 3 lány 8. o.
 Bodnár Éva, Bodnár Gabriella, Kósa Eszter, Varga Szabolcs
 Felkészítő: Kovács Lászlóné

2. helyezett: Nápolyi lányok 7. o. 
 Lőrincz Laura, Filep Kata Ibolya, Molnár Emese, 
 Németh Nagy Laura
 Felkészítő: Bancsiné Sinkó Anna

2. helyezett: 4N KÉSZ N 6. o. 
 Gáspár Zsanett, László Noa Kiara, Gál Lili Tícia, Nagy Edit
 Felkészítő: Konczné Kelemen Ildikó

4. helyezett:
 Liba Liliána, Kóróczki Dóra, Illyés Péter, Szlávik Hanna
 Felkészítő: Illésné Szombathy Katalin

 Az 1 � ú és a 3 lány (8. o.) csapat már az eltelt időszakban 
résztvevője volt az országos megmérettetésnek is Budapesten, 
ahol 7. helyezést értek el.
Gratulálunk!!!

Bíró Éva

 Címváltozással, ha a vállalkozás székhelyének (telephelyének) 
címe is megváltozik, ezt elektronikusan, ügyfélkapun keresztül a vál-
lalkozás képviselője köteles a cégbíróságnak a változás bekövetkezé-
sét követő 180 napon belül bejelenteni, amelyet a cégnyilvánosságról, 
a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tör-
vény 53. § (1) bekezdése értelmében illeték és közzétételi költségté-
rítés meg� zetése nélkül lehet megtenni.
 Amennyiben az újra történő házszámozás elkerülhetetlen, az 
érintett ingatlanok tulajdonosait és birtokosait hivatalom érte-
síti arról, hogy címükben változás következik be. Az értesítésben a 
városlakókat (családonként 1 személyt) adategyeztetésre kérünk fel, 
melyben utcánként külön időpontot jelölünk meg. Az adategyezte-
tés helyszíne a belső városrészben lakók számára a hivatal épülete, 
Vitka és Gergelyiugornya városrészen lakók számára pedig a város-
rész Művelődési Háza.
 Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy további információ a 
www.vasarosnameny.hu honlapon, a Városháza hirdetőtábláján, 
az Új Beregi Élet önkormányzati lapban és a hivatal 06 (45) 470-
022 számú telefon 116-os mellékén kérhető.
 A Központi Címregiszter kialakítása érdekében kérem a Tisztelt 
Lakosság szíves megértését és együttműködését!

Vásárosnamény, 2016. január 26.
Dr. Szilágyi Péter sk.

jegyző

Eötvös sikerek

Sikeres diákúszóink
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A szociális igazgatásról és szociális ellátások-
ról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. XXXI. törvény szociális, családsegítő- 
és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintően 
2016. január 1-től jelentősen módosult. 
 Az alábbiakban a jelentősebb változások-
ról és a szolgáltatásokról kívánunk tájékozta-
tást nyújtani. 

Család-és gyermekjóléti Központ

A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormány-
zati Társulás Kistérségi Fejlesztési Iroda 
Család-és gyermekjóléti Központ 2016. ja-
nuár 01. napjától kezdte meg működését 
Vásárosnamény, Rákóczi út 32. szám alatt. 
 Szakmai vezető: Farkas Lászlóné
 Az intézmény telefonszáma: 
 06-45/570-214

 A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormány-
zati Társulás Kistérségi fejlesztési iroda Csa-
lád-és gyermekjóléti Központ által biztosított 
szolgáltatásokkal célunk az, hogy segítséget 
nyújtsunk Vásárosnaményi járás területén élő 
személyeknek, családoknak, gyermekeknek 
és hátrányos helyzetűeknek a meglévő prob-
lémáik megoldásához, illetve a problémák 
megelőzéséhez. Fő feladatunknak tekintjük, 
hogy szolgáltatásainkkal a társadalmi egyen-
lőtlenségekből adódó hátrányokat kompen-
záljuk, visszaszorítsuk a gyermekszegénységet 
és a gyermekek társadalmi kirekesztettségét, 
minden gyermek számára a korának, fejlett-
ségi állapotának, személyiségének és családi 
helyzetének megfelelő ellátást biztosítsuk. 
 Munkánk középpontjában a gyermek fej-
lődési szükségletein és jogain alapuló, integrált, 
a szülőket és valamennyi társszakmát, intéz-
ményt partnerének tekintő programok, szol-
gáltatások állnak. Alapvető szemlélet a szakem-
berek által jelzett problémák rövid időn belüli 
megoldása. A központ fő célcsoportjai a veszé-
lyeztetett, illetve a veszélyeztetettség valamely 
tényezőjével fenyegetett családok és gyermekek.
 A gyermek családban nevelkedésének 
elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzése érdekében a gyermek igényeinek 
és szükségleteinek és szükségleteinek megfe-
lelő önálló egyéni és csoportos speciális szol-
gáltatásokat, programokat nyújt, amelynek 
keretében biztosít:
• utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokol-

ják - lakótelepi szociális munkát,
• kapcsolattartási ügyeletet, 
• gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenlé-

ti szolgálatot,

• jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai 
tanácsadást,

• családkonzultációt, családterápiát, családi 
döntéshozó konferenciát;

 A gyermekvédelmi gondoskodás kereté-
be tartozó hatósági intézkedésekhez kapcso-
lódó, a gyermekek védelmére irányuló tevé-
kenységet lát el, amelynek keretében
• kezdeményezi a gyermek védelembe vé-

telét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetett-
ség esetén a gyermek ideiglenes hatályú 
elhelyezését, nevelésbe vételét, 

• javaslatot készít a veszélyeztetettség mérté-
kének megfelelően a gyermek védelembe 
vételére, illetve a családi pótlék termé-
szetbeni formában történő nyújtására, a 
gyermek tankötelezettsége teljesítésének 
előmozdítására, a gyermek családjából 
történő kiemelésére, a leendő gondozási 
helyére vagy annak megváltoztatására, va-
lamint a gyermek megelőző pártfogásának 
mellőzésére, elrendelésére, fenntartására 
és megszüntetésére,

• együttműködik a pártfogó felügyelői szol-
gálattal és a megelőző pártfogó felügyelő-
vel a bűnismétlés megelőzése érdekében, 
ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek 
megelőző pártfogását,

• a családjából kiemelt gyermek visszahe-
lyezése érdekében családgondozást végez 

– az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi 
gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző 
intézménnyel együttműködve – a család 
gyermeknevelési körülményeinek megte-
remtéséhez, javításához, a szülő és a gyer-
mek közötti kapcsolat helyreállításához,

• utógondozást végez – az otthont nyújtó 
ellátást, illetve a területi gyermekvédel-
mi szakszolgáltatást végző intézménnyel 
együttműködve – a gyermek családjába 
történő visszailleszkedéséhez,

• védelembe vett gyermek esetében elkészí-
ti a gondozási-nevelési tervet, családgon-
dozást végez, illetve a gyámhatóság meg-
keresésére a családi pótlék természetbeni 
formában történő nyújtásához kapcsoló-
dó pénzfelhasználási tervet (a továbbiak-
ban: pénzfelhasználási terv) készít;

• szakmai támogatást nyújt az ellátási terü-
letén működő gyermekjóléti szolgálatok 
számára.

Egyéb feladatok:
• Jogi tájékoztatásnyújtás
 Az intézmény működési rendje szerint 
előre egyeztetett időpontban jogász szakem-
ber áll rendelkezésre tanácsadás céljából. A 
szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

• Kapcsolattartási ügyelet
 Helye: az intézmény telephelye
 Ideje: nyitvatartási időben, valamint pén-
teken 13.30 órától 16.00 óráig. 
 Minden gyermeknek joga van családjával 
kapcsolatot tartani akkor is, ha az őt gondozó 
felnőtt a kapcsolattartásra jogosult személlyel 
nem tud a kapcsolattartás mikéntjéről megál-
lapodni, amennyiben az a gyermek érdekével 
nem ellentétes. 
 A kapcsolattartási ügyelet funkciója, hogy 
a gyermek számára kon� iktusoktól mente-
sebbé tegye a kapcsolattartást az arra jogosult 
személlyel. 
• Készenléti szolgálat
 A készenléti szolgálat célja a család- és 
gyermekjóléti központ nyitvatartási idején 
kívül felmerülő krízishelyzetekben történő 
azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoz-
tatás nyújtása, állandóan hívható, közismert 
telefonszám biztosításával.
 A készenlétet az intézmény munkatársa, 
mobiltelefon használatával a saját otthonában 
látja el. 
 Elérhetősége: 30/984-6798
 Ügyfélfogadás rendje:
 Hétfő – csütörtök: 08.00–12.00, pénteken: 
szünetel.

Család –és gyermekjóléti Szolgálat

Az integráció keretében új szervezeti egység 
a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányza-
ti Társulás Kistérségi Fejlesztési Iroda kere-
tein belül működő Beregi Többcélú Kistér-
ségi Önkormányzati Társulás Kistérségi 
Fejlesztési Iroda Család –és gyermekjóléti 
Szolgálata három településen, Vásáros-
namény, Olcsva, Jánd településeken 2016. 
január 1-től az alábbiak szerint működik: 
 A Beregi Többcélú Kistérségi Önkor-
mányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési Iro-
da Család- és gyermekjóléti Szolgálat Vásá-
rosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal 
(Vásárosnamény, Jánd, Olcsva) települések 
illetékességi területén élő lakosainak nyújt 
segítséget.
 A Beregi Többcélú Kistérségi Önkor-
mányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési Iro-
da Család- és Gyermekjóléti Szolgálata az 
alábbi helyiségekben fogadja ügyfeleit:
• Vásárosnamény Szabadság tér 9 szám,
• Jánd, Tisza út 1. szám,
• Olcsva, Kossuth út 1 szám alatt.
 Szakmai vezető: Szücs Attiláné
 Vásárosnaményi iroda elérhetősége: 
 06-45/448-034

VÁLTOZÁS A CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉN
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• tájékoztatást nyújt a szociális, családtá-
mogatási, és társadalombiztosítási ellátá-
sok formáiról, a hozzájutás lehetőségéről.

 A Család-és gyermekjóléti Szolgálat 
igénybevétele ingyenes.
 Célunk stabil, fejlődő és szakmailag is 
megalapozott, jó színvonalú szolgáltatási 

Ügyfélfogadás rend Vásárosnamény:
 Hétfő: 8:00–11:30 óra
 Kedd: 8:00–11:30 óra
 Szerda: 8:00–11:30 óra
 Csütörtök: 8.00–11.30 óra
Ügyfélfogadás rend Jánd:
 Hétfő: 8:00–12:00
Ügyfélfogadás rend Olcsva:
 Csütörtök: 8:00–12:00

A Család- és gyermekjóléti szolgálat célja:
 A gyermekek védelme a gyermek csa-
ládban történő nevelkedésének elősegítése, 
veszélyeztetettségének megelőzése és meg-
szüntetése, valamint a szülő vagy más hoz-
zátartozói gondoskodásból kikerülő gyer-
mekhelyettesítő védelmének biztosítására 
irányuló tevékenység.
 A gyermekek védelmét pénzbeli, termé-
szetbeni és személyes szolgáltatást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátás, gyermekvédelmi 
szakellátás és hatósági intézkedések bizto-
sítják. A gyermekjóléti szolgálat szervezési, 
szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.
 A családsegítés célja a településen élő 
szociális és mentálhigiénés problémák miatt 
veszélyeztetett, ill. krízishelyzetbe került sze-
mélyek, családok életvezetési képességének 
megőrzése. 

A Család- és gyermekjóléti szolgálat fel-
adatai:
• családlátogatás
• hivatalos ügyek intézésének segítése,
• szabadidős programok szervezése,
• a gyermeki jogokról és a gyermek fejlő-

dését biztosító támogatásokról tájékoz-
tatás, a támogatásokhoz való hozzájutás 
elősegítése, 

• családtervezési, pszichológiai, nevelési, 
egészségügyi, mentálhigiénés, ill. káros 
szenvedélyek megelőzését szolgáló ta-
nácsadás vagy ezekhez való hozzájutás 
megszervezése,

• szociális válsághelyzetben lévő váran-
dós anya, támogatása, segítése, taná-
csokkal való ellátása,

• veszélyeztetettséget észlelő- és jelző-
rendszert működtet, mely segít az okok 
feltárásában, felismerésében.

• � gyelemmel kíséri a településen élő 
gyermekek életkörülményeit és szoci-
ális helyzetét, gyermekjóléti és egyéb 
szociális ellátások iránti szükségletét, 
gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági 
beavatkozást igénylő helyzetét,

• családgondozást végez,
• felkérésre környezettanulmányt készít,
• családgondozás keretében segíti a csa-

ládot a gyermekneveléssel kapcsolatos 
problémák megoldásában

környezetet megteremtése, annak érde-
kében, hogy az információk és szolgálta-
tások együtt hasznosuljanak a családok 
számára.

Filep Sándor
Társulás Elnöke

Itt a farsang…
Az ünnep történeti eredete homályos, de gyökereit a természetkultuszok téltemető és 
tavaszköszöntő szertartásai között kell keresnünk. 
 Az egyházi és világi hatóságok egy véleményen voltak a pogány ünneppel kapcsola-
tosan: a farsang rendbontással, lármázással, zavargással jár, tehát a rossz, tiltandó szo-
kások közé tartozott. Ennek ellenére a farsangi szokásokat a mai napig is változatlan 
kedvvel űzik. 
 A farsangi ünnepkör legfeltűnőbb 
mozzanata hazánkban éppúgy, mint 
más népeknél a jelmezes-álarcos ala-
koskodás. 
 A XV. század óta szólnak az adatok 
a fér� -női ruhacseréről, álarcviselésről, 
az állatalakoskodások különböző for-
máiról. A királyi udvartól a kis falva-
kig mindenütt farsangoltak hazánkban. 
Már Mátyás király idejében a királynő itáliai rokon-
sága művészi álarcokat küldött ajándékba a magyar 
rokonoknak. 
 „Éneklem a fársáng napjait…” E szavakkal kezdi 
Csokonai Dorottya című vígeposzát, melynek témá-
ja egy farsangi népszokás: azokat a lányokat, akik 
pártában maradtak, farsang végén szokás volt ki-
csúfolni. Szatmárban pl. kongóztak: húshagyó ked-
den a pártában maradt lányok ablaka alatt pléhda-
rabokat ütögettek a � úk, s bekiáltottak az  ablakon: 
 Akinek van nagy jánya,
 Hajtsa ki a gulyára.
 A farsangi alakoskodások közül egy hazánk-
ban élő kisebbség tavaszünnepe, a busójárás a 
legismertebb. A Mohács környéki délszlávok 
(sokácok) farsangi felvonulása sok látogatót 
vonzó két napos esemény: a kifordított bundát, 
szalmával kitömött fehér gatyát, faálarcot és ko-
lompot viselő, kereplőt forgató busók járnak házról házra.
 Zajos felvonulásuk után a főtéren viaskodnak, majd hatalmas tüzet raknak, körülöt-
te kólót táncolnak, s elégetik a telet szimbolizáló bábut. 
 A déli országok közül a karneválnak Olaszországban van a legnagyobb hagyománya. 
A XX. század első felében még Nizza volt a leghíresebb a karneváljáról, de ma már a 
velencei rendezvény vonzza a legtöbb látogatót. 
 Mind közül azonban a legnagyobb, a legismertebb és a legfényűzőbb a hamvazó 
szerdát megelőző öt napig tartó riói karnevál, ami Brazília részben portugál, részben 
afrikai gyökerekből táplálkozó turisztikai látványossága. 

Hanyu Éva
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Tisztelt Városlakók!

2015. decemberben tájékoztattuk Önöket a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésé-
nek feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rende-
let) 7. §-ában foglalt rendelkezések hatályba lépéséről, azaz a kisebb űrtartalmú gyűjtőedé-
nyek bevezetésének lehetőségéről. 
 Levelünkben ígértük, hogy rövid határidővel megküldjük a településre számított 
edénydíjakat, melyeket a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 91. §-ának 
2016. január 1. napján hatályba lépő számítási metodikája alapján számítottunk ki a rezsi-
csökkentés alapjául szolgáló díjtételekből a meglévő edényméretek � gyelembe vételével. 
 Számításaink alapján Vásárosnamény településen 2016. január 1. napjától az alábbi 
díjtételek alkalmazhatók: 

edényzet térfogata
(liter/edény)

ürítés nettó egységára
(Ft/ürítés)

negyedéves bruttó ár
[13 ürítés/negyedév]

(Ft/negyedév)
60 112,5 1858
80 150,05 2477

120 225,07 3716

A kedvezményes díj számlázásainak feltételeit korábbi tájékoztatónk tartalmazta, mely 
szerint a csökkentett díj valamennyi feltétel együttes teljesítése esetén alkalmazható. 
 A csökkentett díjak igénybevételének feltétele, hogy a vegyes kommunális hulladékot 
az ingatlantulajdonos által biztosított, a nyilvántartásunkban rögzített űrtartalmú szab-
vány gyűjtőedényből szállítsuk el. 
 A csökkentett díj számlázásához szükséges új gyűjtőedények megvásárolhatók mű-
anyagipari termékeket árusító kereskedelmi egységekben, illetve igény esetén lehetőséget 
tudunk biztosítani egyéb, Társaságunktól történő gyűjtőedény beszerzésre is az alábbiak 
szerint:
 Társaságunk telephelyein az ingatlan tulajdonosa közvetlenül megvásárolhatja a 
60 vagy 80 l-es használt vagy új hulladékgyűjtő kukát (Telephelyek: Kisvárda – Hulladék-
kezelő telep, Nagyecsed Hulladékkezelő telep, Térségi Hulladék - Gazdálkodási Nonpro� t 
K� . Nyíregyháza, Bokréta u. 22. sz. telephelye), 
 Értékesítési ár:
  Új edény esetén:  80 l-es bruttó 9.000 Ft/db
  Használt (újszerű állapotban lévő) edény esetén:
    60 és 80 l-es bruttó 7.650 Ft/ db

Éberhardt Gábor ügyvezető
Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Nonpro� t K� . – Közszolgáltató

Az Országos Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Igazgatósága által 
támogatott Vásárosnamény Város Ön-
kormányzata által benyújtott „Szelektíven 
lépésről lépésre” című pályázat keretében 
meghirdetett óvodás vers- és mesemondó 
versenyen 2016. január 28-án 32 kis vers-
mondó/mesemondó állt ki a színpadra.
 A meseországi program rendhagyó 
módon, „in medias res” indult, Kósa Esz-
ter forgatókönyvíró/rendező ötletei alapján. 
Minden felvezető nélkül a jelenlévők bele-
csöppentek a cseppet sem mesés mesebeli 

környezetbe, ahol Hamupipőkének és több 
meseszereplőnek segítettek megtisztítani 
Meseországot a mindent elborító hulladék-
halmoktól. A gyermekek aktívan részt vet-
tek a hulladékok szelektív szétválogatásá-
ban is a versmondáson kívül. A megtisztult 
Meseország tündérei és királya pedig min-
den gyermeket „Meseország díszpolgára” 
címmel jutalmazott. 

 „Értékelés nélkül”, a szereplés sorrend-
jében a kis versmondók:
 Papp Sára, Turóczi Anna, Nagy Szabi-
na, Bíró Milán, Toldi Alex, Csatlós Dorka, 
Deák Hunor, Nagy Stefánia, Joó Máté, Sza-

„Szelektív mesemondó” verseny

Mesebeli szemétdomb

Verssel a tisztaságért

Tájékozatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Vásárosnamény Város Önkormányzata az 
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Igazgatósága által támogatott „Szelektíven lépésről lépésre” című pályázat 
keretében 2016. február 27-én – szombat – lakossági veszélyes és elektronikai hulladék-
gyűjtést szervez.
 A helyszín a „már megszokott”: Dózsa György út 2. – a Nevelési Tanácsadó mö-
gött.
 A hulladékokat reggel 8 órától 14 óráig lehet személyesen odavinni.

Filep Sándor 
polgármester

Elektronikai és veszélyes hulladék gyűjtése
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bó Dorina, Varga Dorka, Bodó Laura, Varga 
Dániel, Balogh Roland, Farkas Máté, Kósa 
Krisztián, Fekete Panna, Gyügyei Boglárka, 

Varga Linett, Kári Alexandra, Tóth Gergő 
József, Tóth Kristóf Dániel, Gergely István, 
Tóth Botond, Péter Lilla, Újhelyi Péter Za-
lán, Szolnoki Amanda Irén, Matuzsa Eszter, 

Kokas Levente, Künsztler Kinga, Kovács 
Kitti Anita, Tóth Elemér.
 Köszönet a kicsiknek, az őket felkészítő 
óvónéniknek és szülőknek, s a Kósa Eszter 

„tündér” mögé felsorakozó felnőtteknek! 
 A meghirdetett csokicsomagolás-gyűj-
tésben legtöbbet a Hétszínvirág Óvoda 
Boglárka csoportja gyűjtött, második lett 
a Liliom csoport, harmadik helyen a vitkai 
általános iskolások végeztek, negyedikként 
a naményi általános iskolások 4. a osztálya,  
5. jutalmazottként pedig a gimnázium 10. 
C osztálya szerepelt.
 A vitkai gyerekek 
ajándékcsomagot, a má-
sik négy csoport pedig 
egy-egy tortát kap aján-
dékba.

Szabóné Széles Erzsébet

Gőzerővel végzik a Beregi Múzeum mun-
katársai a digitalizálási feladatokat. A digi-
talizálás azt jelenti, hogy a múzeumi mű-
tárgyakat egyenként lefotózzuk, a korabeli 
dokumentumokat, papírokat, archív fotó-
kat beszkenneljük. A régi, 1963-tól veze-
tett leltárkönyvekből a kézzel írt adatokat 

– mikor és hol készült az adott tárgy, hol 
használták és mire, milyen anyagból van 
és milyen technikával hozták létre, méretei, 
ki adományozta a múzeumnak stb. – egy 
úgynevezett adatbázisba töltjük fel, az elké-
szült fotókkal együtt. Az adatbázis képei és 
leírásai utána megjelennek az interneten, a 
Múzeum honlapján is, így mindenki néze-
getheti, tanulmányozhatja a múzeumi gyűj-
temény darabjait, és keresgélhet is a digitá-
lis múzeumban.
 Ez a munka újra előtérbe hozott egy fan-
tasztikus tárgysorozatot, a régi iskolákban 
szemléltetőeszközként használt üvegből ké-
szült diapozitívokat. Ezeket a kb. 8,5 x 8,5 
cm-es, korabeli fényképeket vagy rajzokat 

ábrázoló lapocskákat a vetítőgépbe kellett 
helyezni. A vetítő természetes fényforrással 

– például petróleumvilágítással – működött, 
hiszen ne feledjük: ez az a kor – a 20. század 
eleje –, amikor a villamosítás áldása még 
nem sok települést érintett meg!
 Erdélyi Mór, császári és királyi udvari 
fényképész 1897-ben hozta létre mások-
kal együtt az Uránia Magyar Tudományos 
Egyesületet, amelynek a célja a tudományos 
ismeretterjesztés volt: előadásokat tartottak 

a nagyközönségnek, sokszor vetítésekkel 
illusztrálva az anyagot. 1908-ban pedig 
létrehozták az Uránia Szemléltető Tanesz-
közök Gyára Részvénytársaságot, diasok-
szorosításra és -árusításra, valamint fo-
tó-vetítőberendezések forgalmazására. A 
sokféle tantárgyhoz alkalmazható üvegdia 
szemléltetőeszközök – mint a kor legszín-
vonalasabb vizuális háttéranyagai – a leg-
kisebb falvak elemi iskoláiba is eljuthattak. 
Erdély Mór pedig udvari tanácsosi címet 
kapott  a magyar közoktatás fejlesztésében 
végzett kiemelkedő tevékenységéért. Az 
1911-es katalógusukban már 40.000 diaké-
pet ismertettek és kínáltak.
 Az Uránia mellett mások is foglalkoz-
tak diakészítéssel és -forgalmazással: pl. 
Calderoni és Társa, Budapest; Klösz György 

– a korszak egyik legjelentősebb fényképésze! 
– és Fia, Budapest; Torda fényképészeti és 
festészeti műterem, Budapest.
 A Beregi Múzeum történeti gyűjtemé-
nyében található közel 440 darab üvegdia is 
sokféle témában és tantárgyban nyújt képes 
ismereteket. Láthatunk történelmi képeket, 
híres személyiségeket, távoli, egzotikus vi-
dékek fotóit, különleges és megszokott fog-
lalkozások művelőit (kovács- és asztalos-
műhely, üvegfúvók), a népi élet pillanatait 
(fonás, szántás) és népviseleteket. De meg-
találhatók a diákon híres irodalmi művek, 
pl. Arany János Toldijának feldolgozása, 
valamint az elsősegélynyújtás elemeit be-
mutató rajzok is.

Varga János
igazgató

Beregi Múzeum

„Szelektív mesemondó” verseny

Mesebeli szemétdomb

Verssel a tisztaságért

A Tündérek Tanácsa jutalmaz

Minden jó, ha jó a vége

Szemléltetés a régi iskolában: 

Üvegdia-sorozatok 
a Beregi Múzeumban
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A csapat megkezdte a felkészülést a 2015/2016-
os bajnokság tavaszi időszakára. A bajnoki szü-
netben eddig az alábbi játékosok érkeztek:

Fejes János – Nyírmada ISE
Bancsi Gábor – Nyírmada ISE
Barta Ferenc – Tarpa FC
Lakatos Attila – Tiszamenti SE
Csatlós Ádám – Varsány Unió FC

 Részt veszünk a Nyírbátorban megrendezett Arany Fácán Kupa 
műfüves tornán. Két forduló került lebonyolításra, az alábbi ered-
ményeket értük el:

Vásárosnamény SE – Vámosoroszi KSE – 6:3
Kótaj SE – Vásárosnamény SE – 4:4

 Egyben tudatjuk a Tisztelt Szurkolókkal, hogy a bajnokság elő-
reláthatólag február 27-én kezdődik. A tervezett sorsolás a követ-
kező:

2016. FEBRUÁR 27. 1400: Vásárosnamény SE– Beregdaróc SE
2016. MÁRCIUS 06. 1400: Tunyogmatolcsi SE – Vásárosnamény SE
2016. MÁRCIUS 12. 1400: Vásárosnamény SE – Nyírmeggyes SC
2016. MÁRCIUS 20. 1500: Tiszakóródi SE – Vásárosnamény SE
2016. MÁRCIUS 26. 1500: Vásárosnamény SE – Mérk–Vállaj NSE
2016. ÁPRILIS 02. 1500: Csenger FC – Vásárosnamény SE
2016. ÁPRILIS 09. 1600: Vásárosnamény SE – Szatmárcseke KSE
2016. ÁPRILIS 16. 1600: Tarpa SC – Vásárosnamény SE
2016. ÁPRILIS 23. 1600: Vásárosnamény SE – Kölcse SE 
2016. ÁPRILIS 30. 1600: Vásárosnamény SE – Nyírcsaholy USE
2016. MÁJUS 07. 1700: Tisztaberek SE – Vásárosnamény SE
2016. MÁJUS 14. 1700: Vásárosnamény SE – Vámosoroszi KSE
2016. MÁJUS 21. 1700: Milota SE – Vásárosnamény SE
2016. MÁJUS 28. 1700: Vásárosnamény SE – Tyukod KHE
2016. JÚNIUS 04. 1700: Nábrád SE – Vásárosnamény SE

Egyesület Elnöksége

A Vásárosnamény 
Sportegyesület hírei

A hit szerepe a gyógyulásban címmel Czapp Enikő 
mentálhigiénés szakember tart ismét előadást, főként Márk 
evangéliuma felhasználásával.
 Az előadás helye: Művelődési Központ, Vásárosnamény
 Ideje: 2016. 02. 26. péntek, 17 óra

Az előadásra minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A belépés díjtalan.

A csapat megkezdte a felkészülést a 2015/2016-
os bajnokság tavaszi időszakára. A bajnoki szü-
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MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
FEBRUÁRI–MÁRCIUSI

MOZIMŰSOR

Norm, az északi

Teljes árú jegy: 
1200 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1000 Ft

Nagyfater elszabadul

Teljes árú jegy: 
1200 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1000 Ft

Hogyan legyünk szinglik

Teljes árú jegy: 
1200 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1000 Ft

Barbie: Titkos ügynökök

Teljes árú jegy: 
1200 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1000 Ft

Február 16. (kedd) 1700

Február 16. (kedd) 1900

Március 1. (kedd) 1900

Március 1. (kedd) 1700

KÖNYVAJÁNLÓ

Tudtad-e?

Egy nagyszerű ismeretterjesztő könyvet 
ajánlok könyvtárunkból a szülők és a gyere-
kek � gyelmébe, mely látványos képanyagá-
val és meghökkentő adatokkal köti le kicsik 
és nagyok � gyelmét, mert a világ érdekes.

 A Nap átlagos átmérője 1.391.016 
km, a Föld–Hold távolság 384.400 km, a 
vöröstorkú kolibri alig 2 g. Önmagukban 
az adatok nem többek a telefonszámoknál, 
ám amikor elkezdtünk viszonyítani, rájö-
vünk, hogy a világ érdekes. A Nap átmérője 
109-szerese a Föld átmérőjének; 160 napig 
kellene autóznunk 100 km/h sebesség-
gel, hogy a Földről elérjünk a Holdra, és 1 
evőkanál liszt éppen olyan nehéz, mint egy 
vöröstorkú kolibri.
 Az Ezt nem hiszem el! című könyv nem 
csak ígéri az elképesztő és látványos összeha-
sonlításokat, hanem meg is mutatja. Töb-
bek között olyan kérdésekre ad szemléletes 
választ, hogy Mekkora a Hold? Mekkora 
a legnagyobb csillag? Milyen magasak a 
homokdűnék? Mekkora a legnagyobb jég-
hegy? Milyen nehezek a csontjaink? Milyen 
messzire repülnek a madarak? Melyik állat 
úszik a leggyorsabban? Milyen gyors a leg-
gyorsabb vonat? Milyen messzire jutott el 
az ember az űrben? Milyen erős egy han-
gya? Mekkora a legmagasabb híd? Mi tör-
ténne, ha az összes jéghegy elolvadna?

A vásárosnaményi Szelet Kelet Sportegye-
sület versenyzői a Regionális Judo Diák-
olimpián Miskolcon az alábbi eredmé-
nyeket érték el:

 Insticei Réka I. hely
Vaska Fanni II. hely 

Dandár Levente II. hely
Balogh Bence III. hely 
Bencsik József III. hely

Kavalecz Kilián III. hely 
Szücs Ferenc II. hely
Koszta János III. hely 

Felkészítők, edzők: 
Lőrincz Ottó, Batizi István

JUDO

Bencsik József III. helyen.

 Az Ezt nem hiszem el! olyan könyv, 
amelyet négy éves kor felett minden gye-
rek és minden szülő szívesen forgat. Nem 
kell egy szuszra végigolvasni, hanem néha-
néha elővenni – esős délutánokon, álmos 
szombatokon – és nézegetni, felolvasni, ol-
vasgatni. Időt kell hagyni az adatok és isme-
retek feldolgozására, lassan, komótosan kell 

„felfalni”.
FCs.

A farsang a párválasztás időszaka volt és 
egyben fontos „esküvői szezon”, mivel a 
húsvéti böjt időszakában már tilos volt es-
küvőt tartani. Erre utal az ünnepnapok el-
nevezése is (pl.: első menyegzős vasárnap = 
vízkereszt utáni első vasárnap, vővasárnap 
= farsangvasárnap az i� ú férj az após kon-
tójára fogyasztott stb.).
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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 hirdetések ki-
váló minőségű papíron, korszerű nyomdatechnikával 
jelennek meg. Mert a hirdetések a cikkek között 
helyezkednek el, így olvasás közben is rájuk terelődik 
a � gyelem. Mert Vásárosnamény honlapján minden 
új szám olvasható, így a világháló segítségével a világ 
bármely tájáról láthatóak a hirdetések is.
---------------------------------------------------

Hirdetésfelvétel, hirdetési 
árak: Borbás László

Tel.: 06-70/984-1880 • E-mail: borbaslaszlo@
vasarosnameny.hu

Kéthetente, egy csésze Szamovárral készített forró tea mellett kötetlen 
beszélgetésre invitáljuk az orosz nyelv kedvelőit. 
 A találkozások alkalmával az orosz kultúráról, társadalomról, az 
orosz-magyar kapcsolatokról, élményekről, utazásokról, különleges 
orosz ételekről is szó esik. 
 Egy kis érdekesség az orosz teázásról: Az orosz teázás (csajepityije, чаепитие) alapja a 
szamovár (самовар) és a teaeszencia (zavarka, заварка). A teát üvegpohárból (sztakan, 
стакан) isszák, amelyet füles, fém pohártartó (podsztakannyik, подстаканник) foglal be. A 
tealevelet teáskannába (csajnyik, заварной чайник) teszik, a szamovár ugyanis nem teafő-
ző, hanem vízforraló. Eredetileg bronzból, sárga- vagy vörösrézből készül, közepén egy cső 
megy végig, ebben ég a faszén, az alsó része egy urna, amelyből a felforralt vizet egy csapon 
engedik ki. A belső cső kéményben végződik, amire rá lehet ültetni a teáskannát. Az orosz 
szamovárgyártás központja 1745 óta Tula, ezért a mondás: „Szamovárt szállít Tulába”, any-
nyit tesz: „vizet hord a Dunába.”
 Legyen ez a Teaház egyben egy Találkozóhely is!
 Következő alkalom: 2016. február 25.   délután 17 óra
Várunk szeretettel a Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központban, a Rákó-
czi u. 9. szám alatt!

Térj be hozzánk, szeretettel várunk 
Teaházunkban!

Lénárt Tímea
a TeaHáz szervezője


