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Vásárosnamény Város Képviselő-testülete,  
valamint a vitkai Kölcsey Ferenc  
Általános Művelődési Központ 

tisztelettel meghívja  
a város lakóit 

2010. március 15-én 9.30 órai kezdettel 
az 1848-as Forradalom és Szabadságharc  

évfordulója tiszteletére tartandó ünnepi megemlékezésre.
Az ünnepség helye: Kölcsey Ferenc ÁMK, Vitka

A megemlékezést  követően az  i sko la  épülete  e lőtt  
megkoszorúzzuk  az  1848-as  emlékművet . 

Koszorúzási szándékukat kérjük előre jelezzék a 06/45 478–622–es telefonszámon.

M e g h í v ó

A vásárosnaményi Szilva Gyógyfürdő és az Életet az 
Éveknek Nyugdíjasklubok Megyei Szövetség elnök-
helyettese, aki klubunk vezetője is, Sápi Istvánné, 
meghirdetett egy-kedvezményes belépőjeggyel - 
megyei nyugdíjas fürdő találkozót.

Erre az örvendetes eseményre 2010. február 15-én 
került sor. A kemény mínuszok ellenére 200-an felüli 
nyugdíjas társunk vette a fáradságot és megjelentek a 
reggel 9-től este 20 óráig tartó fürdőzésen.
Körülbelül 12 településről, jelképesen Záhonytól–
Beregsurányig jöttek a vendégek.
Délelőtt a köszöntő után úszóverseny rendezésére ke-
rült sor, ahová 4 nő és 10 férfi társunk nevezett be. A 
győzteseknek a fürdő vezetője és az ügyvezető igazga-
tója ajándékkal kedveskedett. A versenyek hangulatát 
csak hangos fotó tudná visszaadni.

A délután folyamán habfürdő várta a jókedvű társasá-
got. Kedvenc zenészünk, a beregsurányi „Öcsi bácsi” 
tangóharmonikájával lépett a képzeletbeli porondra. A 
kedves résztvevők, akiknek bátorsága, jó énekhangja 
van, előadhatták szavalataikat, dalaikat. Akinek kedve 
volt vízi tornán is rész vehetett. Ahogyan az már lenni 
szokott, a nyugdíjasklubok tagjai mindig megteremtik 
saját szórakoztatásukhoz a hangulatot ingyen és bér-
mentve.
Nekünk, helybelieknek is nagy élmény volt e rendez-
vény. Amit fájlaltam, hogy kevés nyugdíjas jött el vá-
rosunkból. Csodálatos érzés bent lenni ebben a szép, 
esztétikus, tiszta, meleg fürdőkomplexumban. A hatal-
mas ablakokon keresztül gyönyörködni a behavazott 
tájban, a Kraszna-töltésben. Munkahelyemen az egyik 
kedves kollegám szavajárása volt azt mondogatni, 
hogy „ volt ez a múltba?” Én is úgy éreztem jó pár tíz 

évvel ezelőtt, a legszebb álmunkban 
sem képzelhettük el, hogy szép kis 
városunkban ilyen csodálatos helyen 
pihenhetünk.
Az egész nyugdíjas társaság na-
gyon megköszönte a vezetőség és 
a közreműködők segítségét, és ha 
lehetséges, máskor is rész venné-
nek egy ilyen rendezvényen, segítve 
a vásárosnaményi Szilva Gyógyfürdő 
népszerűségének növelését.

Szenáki Kálmánné
klubtag

Vásárosnamény, 2010. február 18.

Idősek Welness partIja  
a vásárosnaményi szilva Gyógyfürdőben.a kétévente megrende-

zésre kerülő rákóczi hét 
a középiskola életének 
jeles eseménye.

Az idén a rendezvénysorozat már-
cius 22-én veszi kezdetét. Egy 
héten át ünnepélyes pillanatok, 
színvonalas, szórakoztató prog-
ramok helyszíne lesz a II. Rákóczi 
Ferenc Gimnázium. A diákok már 
készítik munkáikat a különböző 
tantárgyakból kiírt pályázatokra, 
készülnek a versenyekre és persze 
a „Ki mit tud?”-ra. A műsorszámok 

mögött sok munka, próba, tanári 
ösztönzés rejlik. Maguk a pedagó-
gusok jó példával járnak elől, hi-
szen az idén is készülnek egy meg-
lepetés-produkcióval. A zárónapon 
a munkájukat kiemelkedően végző 
dolgozók és tanulók az iskola leg-
magasabb szintű elismerését, a 
Rákóczi plakettet vehetik át.
Március 27-én (szombaton) 17.30 
órai kezdettel a Rákóczis diákok 
szülei is eltölthetnek egy jó han-
gulatú estét a Művelődési Házban, 
ahol a „Ki mit Tud?” legsikeresebb 
műsorszámait tekinthetik meg.

Rákóczi hét a Rákócziban

Jótékonysági bál. Február 13-án (szombaton) Jótékonysági Bált 
szerveztünk iskolánkban, a Petőfi Sándor ÁMK-ban. Az este a 8. 
osztályosaink keringőjével vette kezdetét. A vacsora után mindenki 
birtokba vehette a táncparkettet. A hangulatfelelős Bíró Bertalan 
volt. A befolyt összegből a májusban megrendezésre kerülő gyerek-
napot finanszírozzuk. 

Farsangi mulatság a Petőfi Sándor ÁMK-ban. Hagyományainkhoz 
híven idén is a 8. osztályos tanulóink rendezték meg a Farsangot 
február 20-án. A vidám délutánt keringőjük nyitotta meg, majd ezt 
követte az osztályok jelmezes felvonulása. Nagy meglepetést okozott 
3 busó megjelenése, akik a színpadon bemutatták magukat. A mas-
karás bemutatkozás után tombolasorsolásra került sor. A rengeteg 
ajándék mind gazdára talált. Az estét disco zárta. Reméljük sikerült 
elűzni a hideget, a telet. 
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A vásárosnaményi Babus Jolán 
 Középiskolai Kollégium Oktatási nevelési Alapítvány 

köSzönetet mond támogatóinak  
a jövedelemadó 1%-nak FelajánláSáért, 

melyet a tanulók sokoldalú segítésére, csoportos 
rendezvények,tanulmányutak szervezésére, támogatására,  

intézmények közötti versenyek szervezésére,  
vetélkedők költségeinek  hozzájárulására használ  fel.

VÁLASZTÁS I  KÖZLEMÉNY
Ezúton is tájékoztatom a tisz-
telt választópolgárokat, hogy az 
országgyűlési képviselők 2010. 
évi általános választásának első 
fordulójára 2010. április 11-én 
(vasárnap) – esetleges második 
fordulójára 2010. április 25-én 
(vasárnap) – kerül sor.
A választással kapcsolatos leg-
fontosabb tudnivalókról a város 
több forgalmas helyén kihelyezett 
nagyméretű plakátok, illetve a már 
kézbesített személyre szóló „Érte-
sítő”-k adnak tájékoztatást. A tud-
nivalók közül néhány fontosabbat 
kiemelek: 

Jelöltet ajánlani, illetve jelöltet •	
bejelenteni 2010. március 19-
én 16.00 óráig lehet. 
Igazolást – a választás első és •	
második fordulójára egyaránt – 
személyesen vagy meghatalma-
zott útján legkésőbb 2010. áp-
rilis 9-én 16.00 óráig, ajánlott 
levélben pedig úgy lehet kérni, 
hogy az legkésőbb 2010. április 
6-án megérkezzen a HVI-hez. 
Igazolást – a választás első és 
második fordulójára is – legké-
sőbb 2010. április 9-én 16.00 
óráig lehet kiadni. 
A módosított névjegyzék 2010. •	
április 9-én 16.00 óráig és 
április 23-án 16.00 óráig te-
kinthető meg a polgármesteri 
hivatalban
A szavazatszámláló bizottságok •	
választott tagjait és a szükséges 
számban póttagokat legkésőbb 
2010. március 22-én kell meg-
választani.

A választási bizottságok meg-•	
bízott tagjait a választókerület-
ben jelöltet, listát állító jelölő 
szervezet és a független jelölt 
legkésőbb 2010. április 2-án 
16.00 óráig jelentheti be.
A választási kampány 2010. áp-•	
rilis 9-én 24.00 óráig és április 
11-én 19.00 órától április 23-
án 24.00 óráig tart. Kampányt 
folytatni 2010. április 10-én 
00.00 órától április 11-én 
19.00 óráig és 2010. április 24-
én 00.00 órától április 25-én 
19.00 óráig tilos. 
A plakátot az, aki elhelyezte, •	
vagy akinek érdekében elhe-
lyezték, 2010. május 25-ig kö-
teles eltávolítani.
Szavazni egyébként továbbra •	
is a szokott helyeken működő 
szavazóhelyiségekben, illetve a 
szokott időben és módon lehet.

Az érdeklődők részletesebb tá-
jékoztatást szerezhetnek az Or-
szágos Választási Iroda honlap-
járól (www.valasztas.hu), vagy a 
jegyzo@vasarosnameny.hu címen 
is készséggel adok bővebb felvi-
lágosítást.
Választási Irodánk a következő 
telefon, illetve telefax számokon 
érhető el:
– OEVK. Választási Iroda Vezetője: 
 T: (45) 470-049, Fax: (45) 
470-022/28. mell.
– OEVK. Választási Iroda Vezető-
helyettese:
 T/Fax: (45) 470-035,
– Okmányiroda:
 T/Fax: (45) 470-412
 T: (45) 470-386
Vásárosnamény, 2010. március 2.

Lipták József
címzetes főjegyző,
az OEVI.  Vezetője

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy az ország-
gyűlési képviselők 2010. évi általános választására a 8. SZÁMÚ 
ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
(OEVB)  eddig a következő képviselő jelölteket vette nyilvántartás-
ba:

Jelölt neve, lakcíme: Jelölő szervezet neve:
Adorján Béla Jánd, Bajcsy-Zs. u. 12. sz. Jobbik Magyarországért 
 Mozgalom – Párt (Jobbik)

Daróczy Pál Barabás, Árpád u. 39. Magyarok Egymásért  
 Szövetsége (MESZ)

Dr. Kapolyi László Budapest XII,  Magyarországi 
Béla Király u. 30/C. sz Szociáldemokrata Párt 
 (MSZDP)

Dr. Legény Zsolt Tornyospálca,  Magyar Szocialista Párt                        
Kossuth u. 37. sz.   (MSZP)

Információnk szerint a héten adja le a szükséges kopogtatócédulá-
kat Czomba Sándor, a Fidesz-KDNP képviselő jelöltje.

Választott tagok neve, lakcíme:
1) Szabó Zoltán elnök Vásárosnamény,  
     Alkotmány u. 3. 
2) Kovács Attila elnök-helyettes Vásárosnamény,
     Bartók B. u. 27/E. I/4.
3) Jávorszkyné Temesi Éva tag Vásárosnamény,   
     Tamási Á. u. 1/10. III/9. 

Delegált tagok neve, lakcíme:
Megbízó szervezet neve:

4) Konczné dr. Sápi Mónika Vásárosnamény,  
     Gulácsi u.11. Jobbik Magyarországért
  Mozgalom – Párt (Jobbik)
5) Demjén József Vásárosnamény,  
Orbán B. u. 11. 1/4. Magyar Szocialista Párt  (MSZP)

Választott póttagok neve, lakcíme:

1) Nagyné László Eszter Vásárosnamény,  
     Munkácsi u. 159. 
2) Mándi Zoltán Vásárosnamény, Táncsics u. 6. 
3) Baráth Tibor Vásárosnamény, Bajcsy Zs. u. 12. 
4) Koncz Edina Vásárosnamény, Alkotmány u. 14.

Vásárosnamény, 
2010. március 2.

Lipták József sk.
címzetes főjegyző,
az OEVI.  Vezetője

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI 8. SZÁMÚ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI  
VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

(OEVB székhelye, hivatali helyisége: Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1. sz.) összetételéről 

Ha szeretnétek egy olyan 
csapat részévé válni,

akik bejárják a beregi •	
térséget társadalmi és 
természeti értékek után 
kutatva,
megismerkednek a fo-•	
tózás, videókészítés, 
holnapszerkesztés rejtel-
meivel
kipróbálják a hagyomá-•	
nyos népi mesterségeket, megkóstolják a népi ételeket,
kipróbálják az önkéntesek izgalmas életét,•	
és ezek mellett munkájuk gyümölcseként még értékes •	
ajándékot is kaphatnak,
akkor jelentkezzetek minél hamarabb a „Gyerekek tere-•	
pen	–	önkéntesség	a	Beregben”	című	programunkra.	

Jelentkezés feltételei:
13	és	18	év	közötti	4	fős	csapatok	egy	felnőtt	kísérővel	•	
(elsősorban	pedagógus)
valamilyen	kötődés	a	Bereghez	(iskola,	lakhely,	stb.)•	
vállalkozó	szellem,	kreativitás.•	

Jelentkezés módja és határideje:
E-mail	 küldése	 a	 karpatokert@gmail.com	e-mail	 címre,	•	
amelyben	 feltüntetitek	 a	 csapat	 nevét	 (fantázianév),	 a	
résztvevők	nevét,	életkorát,	a	felnőtt	segítő	nevét,	életko-
rát,	elérhetőségét.	A	tárgy	mezőben	tüntessétek	fel:	„Ön-
kéntesség	a	Beregben”.
A	regisztrációs	e-mailt	legkésőbb	2010.	április	2-ig	küld-•	
jétek	el.
Az	 e-mail	 beérkezését	 követően	 részletes	 tájékoztatást	•	
kaptok a programról, valamint elküldünk egy jelentkezési 
lapot.

Mivel	a	programban	összesen	10	db	4	+1	fős	csapat	vehet	
részt,	ezért	a	jelentkezők	közül	a	jelentkezési	lapok	alapján	
egy	bizottság	választja	ki	 a	versenyben	 résztvevő	csapato-
kat.

A progrAm támogAtójA: Norvég Civil támogAtási AlAp

FIATALOK FIGYELEM!

A vitkai „Kölcseys Gyermekekért” 
 Alapítvány ezúton  

szeretne Köszönetet  
mondAni mindAzoKnAK, 

akik adójuk 1 %-ával támogatták  
szervezetünket.

Kérjük, amennyiben módjában áll,  
támogassa idén is alapítványunkat!

Adószámunk: 18795127-1-15
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A XVI. BEREGI ÜNNEPI HÉT keretében  
a vásárosnaményi PETŐFI SÁNDOR  

ÁMK nemzetközi  
VÁCI MIHÁLY VERSMONDÓ VERSENYT HIRDET  

a határon túli testvériskolák és a  
Beregi Iskolaszövetség diákjainak.

A nevezés módja: nevezni egy kötelezően megadott és egy bármely sza-
badon választott művel lehet.
A versenyt 4 korcsoportban rendezzük: 1-2. osztály; 3-4. osztály; 5-8. 
osztály; 9-12. osztály
Jelentkezni mindegyik kategóriában 3-3 fővel lehet (1-2. osztály össz. 3 
fő, 3-4. osztály 3 fő, 5-8. osztály 3 fő, 9-12. osztály 3 fő)

VERSENYFELHÍVÁS

Kötelezően választható  
Váci Mihály versek: 

1-4. osztály
•	Eső
•	Ereszalja
•	Pipacsok	a	búzamezőben
•	Nyírség
5-8. osztály
•	Származás
•	Gyalog	szerettem	volna	jönni
•	Még	nem	elég!
•	Fájó	ölelés

9-12. osztály
•	A	jövő	irgalmáért
•	Közülük	magasodva
•	 De	 szerettem	 is	 őket	 –	 Iste-
nem!
•	Mindenütt	otthon

A verseny időpontja:
2010. május 15. (szombat) 9.30 óra

Jelentkezési határidő: 
2010. április 26. (hétfő)

(Mindenképpen a név, osztály, 
település megjelölésével.)

Levélcím: Petőfi Sándor ÁMK 4803 Vásárosnamény,  Iskola út 54.
E-mail cím: petofiamk@petofi-vnameny.sulinet.hu

Telefonszám: 06-45/570-320
Ha szükséges a kötelező verseket e-mailen el tudjuk küldeni.

Sikeres felkészülést kívánunk!  
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tisztaságának megőrzése érdekében jóval na-
gyobb figyelmet kell szentelnünk környezetünk 
védelmére is. A víz jelenléte meghatározza 
mindennapi életünket, természetesnek vesszük, 
hogy a jó minőségű ivóvíz kellő mennyiségben 
mindig a rendelkezésünkre áll. Ennek következ-
tében sokszor nem úgy viszonyulunk lételemünk-
höz, mint ahogy azt megérdemelné. Gyakran pa-
zaroljuk, nem vigyázunk környezetünkre, ezáltal 
felszíni és felszín alatti vizeinket szennyezzük. 
Beláthatatlan következményekkel járhat, ha rö-
videsen nem változtatunk ezen a magatartáson. 
Jelenünk és az eljövendő generációk sorsa töb-
bek között azon is múlik, hogy miképp gazdálko-
dunk a Földön meglévő vízkészleteinkkel, hogyan 
óvjuk és hasznosítjuk vizeinket. Kétfordulós já-
tékra hívjuk a városlakókat. A Víz és a Föld nap-
jai alkalmából a márciusi és áprilisi lapszámban 
megjelenik egy-egy feladatsor. Beadandó a már-
ciusi tesztfeladat megoldása a Polgármesteri Hi-
vatal 10. irodájába április 1-ig, az áprilisi május 
1-ig névvel, címmel ellátva. Eredményhirdetés a 
városi gyermeknapi rendezvényen.

MÁRCIuSI TOTÓ:
1. Mit nevezünk elsivatagosodásnak?
1, Amikor a víz elmos mindent.
2, Amikor a vízhez nem lehet hozzáférni.
X, Amikor az esőerdőket, és a legjobb le-
gelőket szántókká alakították át, és ezzel 
eróziókeltő folyamatokat indítottak be.
2. A Föld mekkora felszínét borítja víz?

1, kb 1/3-át.
2, kb felét..
X, kb 71%-át.

3. Milyen elemekből áll a vízmolekula?
1, Hidrogénből és Oxigénből.
2, Nitrogénből és Oxigénből.
X, Hidrogénből és Szénből.

4. Hány fokon a legsűrűbb a víz?
1, 0 C0
2, 4 C0
X, 20 C0

5. Mekkora a földi édesvíz-készlet?
1, A teljes vízmennyiség 2-2,5 %-a.

2, A teljes vízmennyiség 60-70%-a..
X, A teljes vízmennyiség 10-15%-a..

6. Hány szikű a Tiszavirág?
1, Kétszikű.
2, Egy se.
X, Egyszikű.

7. Mi a plankton?
1, Félig növény, félig állat.
2, A vízben lebegő apró növényi és 
állati életformák összessége.
X, Az élet legelemibb része.

8. Az emberi test kb hány százaléka víz?
1, 50
2, 70
X, 90

9. Hazánk melyik folyó vízgyűjtő terüle-
téhez tartozik?

1, Tisza.
2, Duna
X, Dráva.

10. Mikor szennyeződött a Tisza és a 
Szamos ciánvegyületekkel katasztrofá-
lisan?

1, 2000-ben
2, 2001-ben
X, 2004-ben

11. Melyik állítás helyes?     
1, A vezetékes víz károsabb az ás-
ványvíznél.
2, A megfelelően kezelt vezetékes víz 
fogyasztása nem hátrányosabb a pa-
lackozott vizeknél.
X, A szénsavas ásványvizek a leg-
egészségesebbek.

12. Hány folyó határolja 
Vásárosnaményt?

1, 1
2, 2
X, 3

13. Mi a Víz Keretirányelv célja?
1, 2015-ig jó állapotba hozni minden 
felszíni és felszín alatti vizet az Euró-
pai Unió egész területén.
2, Szabályozni a vízfogyasztást.
X, Felmérni a lakossági és ipari víz-
szükségletet.

13 +1. Miről szól a Ramsari Egyez-
mény?

1, A vizes élőhelyek védelméről.
2, A vándorló állatok védelméről..
X, A védett állatok kereskedelmének 
a tiltásáról.

Márciusban  
meghirdetésre kerül:

1. Rajzpályázat a következő té-
mákban: - „Aktív közlekedéssel az 
egészségért és az élhető környe-
zetért.” „Fenntartható közlekedés 
– környezetkímélő közlekedési 
eszközök.” Méret: A/4 vagy A/3, 
tetszőleges technikával. A pá-
lyamunkák beadási határideje: 
május 10. Benyújtási helyszín: 
Polgármesteri Hivatal 10. iroda 
2. Irodalmi pályázat, műfaji kö-
töttség nélkül - Föld, Víz, Élővilág 
témakörökben A pályamunkák 
beadási határideje: május 10. Be-
nyújtási helyszín: Polgármesteri 
Hivatal 10. iroda
3. Makett-tervezés – minimum 
A/2 méretű, vastag karton ala-
pú  - Téma: fenntartható település 
– további részletek a város honlap-
ján és az Új Beregi Életben - Neve-
zési határidő: április 16.  Nevezé-
si cím: karpatokert@gmail.com A 
pályamunkák beadási határideje: 
Föld Napja rendezvény, április 22. 
12.00. Benyújtási helyszín: az 
Esze Tamás MKP előtti standnál.
4. Környezetvédelmi vetélkedő-
sorozat – Az általános iskolás 
korosztálynak több fordulóban. - A 
város lakosságának a honlap és a 

városi újság segítségével.
5. Mutassuk be a környezetünket 
károsító illegális hulladék-elhe-
lyezés negatívumait, a környe-
zettudatos viselkedést, a tudatos 
vásárlást ösztönző lehetősége-
ket. – A Természetbarát Diákkör 
tagjainak kiadványát a település 
minden háztartásába eljuttatjuk.
Március 22. a Víz Világnapja A 
Természetbarát Diákkör koordi-
nálásával megrendezésre kerül 
március 19-21. között a „Közös 
Ügyünk” rendezvénysorozat ifjúsági 
találkozója, melyhez csatlakozik a 
megyei Víz Világnapja rendezvény, 
s ennek keretében a határokon 
átnyúló programsorozat díjkiosz-
tó ünnepsége is megtörténik. A 
város lakossága és az oktatási 
intézmények tanulói a majdnem 
hagyománnyá vált tavaszi „Tisztít-
suk	meg	városunkat!”	akció	kere-
tében fákat és cserjéket ültetnek, 
illetve megtisztítják – ha szüksé-
ges – közvetlen környezetüket. Az 
ültetés helyszínei: Eötvös-park, 
Gergelyiugornya-Vásrosnamény kö-
zötti új kerékpárút, Vitka új kerék-
párút melletti területek. Időpont: 
március 19. 13.00. Önkéntesek 
jelentkezését várjuk a Polgármes-
teri Hivatal fsz 5. irodájában Soós 

Orsolyánál.
Április 22. a Föld Napja A Kárpá-
tokért Egyesület koordinálásával 
kerékpáros programok és a ma-
kett-verseny eredményhirdetése 
valósul meg. Üzemben lesz az 
ÖKOMATA is újabb tanulságos kér-
désekkel. Helyszínek: Esze Tamás 
MKP előtti rész, régi Kraszna híd, 
kerékpárutak Színház a kicsiknek 
az élővilág védelme jegyében. 
Helyszín: Esze Tamás MKP Idő-
pont: április 22. 10.00 és 14.00.
Május 10. a Madarak és Fák 
Napja „Terepgyakorlat” – a kör-
nyezetvédelmi vetélkedő legtöbb 
pontot elért csapatainak a végső 
sorrendért. ÖKOMATA Helyszín: 
Vásárosnamény, Játszótér és kör-
nyéke Időpont: május 10. – hétfő 
– 13.00. Séta Gergelyiugornyán a 
töltésen.
Május 30. Gyermeknap A gyer-
meknapi programokhoz csat-
lakozva eredményhirdetések, 
aszfaltrajzverseny, ÖKOMATA, a 
programsorozat értékelése.

A rendezvények a Közlekedési, 
Hírközlési és Energiaügyi Minisz-
térium és Vásárosnamény Város 
Önkormányzata támogatásával 
valósulnak meg. 

Programtervezet a „Lakosság és elsősorban az  
iskolás gyermekek környezettudatos gondolkodásának 

fejlesztésére” című támogatás felhasználására

Kétfordulós játék a V íz Világnapján
A Víz Világnapját minden évben március 22-én ünnepeljük, melyről az ENSZ 47. 
közgyűlése 1992-ben döntött Dublinban. A tagországok célja az volt, hogy felhívják 
a világ figyelmét: bolygónk édesvízkészlete nem kifogyhatatlan forrás. 
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A FELSŐ-TISZA VÖLGYE  
HACS PÁLYÁZATI HÍREI

A Felső-Tisza Völgye HACS (Helyi Akciócsoport) munkaszervezete 
tájékoztatja pályázóit, hogy január elején hivatalosan is teljesítette 
a 123/2009. (IX.17.) FVM rendelettel módosított 141/2008. 
(X.30.) FVM rendelet 8. számú mellékletében leírt követelménye-
ket, melyeket az MVH Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Regionális 
Illetékességű Kirendeltsége helyszíni ellenőrzés keretében 
megvizsgált és megfelelőnek talált. 

A tanúsítványnak köszönhetően a munkaszervezet új irodájában (4800 
Vásárosnamény, Rákóczi u. 32/B.) végezheti a térségi pályázatok 
feldolgozását, így már januárban megkezdhette az EMVA IV. tengely 
LEADER pályázatainak a feldolgozási munkálatait. Február elején a pá-
lyázók postai úton átvehették hiánypótlásaikat pályázataikkal kapcso-
latosan, a visszaérkező dokumentációk feldolgozása hamarosan befe-
jeződik. A feldolgozást követően a pályázatok további három szinten 
kerülnek ellenőrzésre és várhatóan március végén a HACS Döntéshozó 
Bizottsága eredményt hirdethet a beérkező 22 darab pályázat támoga-
tásával kapcsolatosan.
A LEADER pályázatok feldolgozásával párhuzamosan az EMVA III. 
tengely 2. körös pályázatainak adminisztratív feldolgozása is lezaj-
lott, melyekből összesen 28 darab érkezett be a munkaszervezethez. 
Várhatóan a közeljövőben elkezdhetjük ezeknek a pályázatoknak is a 
hiánypótló- és helyszíni ellenőrzési feladatait.
Továbbá tájékoztatjuk meglévő és új ügyfeleinket is, hogy a címváltozá-
sunk mellett telefonos elérhetőségeink is módosultak, így tel./fax szá-
munk 45/470-296, mobil elérhetőségünk 30/847-4987. Elektronikus 
leveleiket továbbra is a felsotisza@gmail.com címre várjuk, míg postai 
címünk 4801 Vásárosnamény, Pf.: 72.-re módosult. Főbb híreinket, 
pályázatokkal kapcsolatos információinkat továbbra is a www.felso-
tiszavolgye.hu oldalon olvashatják. 

 Szöllősy László
munkaszervezet vezető 

Szeretnénk megköszönni azon intézmé-
nyek segítségét, amelyek tantermeket  
biztosítottak versenyzőink számára. 
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Lónyay 
Menyhért Szakközép és Szakképző 
Iskola. Köszönjük a rendőrségnek, 
polgárőrségnek, a katasztrófavéde-
lemnek, a Pefőfi S. ÁMK nevelőinek, 
az óvodapedagógusoknak, szülőknek a  
verseny napján nyújtott segítséget, az 
Eötvös iskola minden dolgozójának a 
csapatmunkáját. Versenyünk megren-
dezéséhez sokan járultak hozzá anyagi 
és tárgyi segítséggel.
Támogatóink: Kaláka Gyermekkö-
zösség, Diákönkormányzat, Cimbora 
Gyermekközösség, Illés Zsolt, Asztalos 
István, Kiss Mátyás, Hegedűs An-
tal, Nagy Miklós, Varga Péter, Czető 
Pálné, Dr. Győrffy Ernő, Dr. Győrffy 
Ernőné, Beregvíz Kft., Bódor Bertalan, 

Szombathy Béla, Szilágyiné László 
Judit, Interspan Kft., Fórizs Árpád, 
Balogh Sándor, Fejes Attila, Dr. Pataki 
Béláné Dr. Baráth  Ida, NYÍRZEM, Ba-
lázs István, Dévai Gábor, Dr. Czomba 
Sándor, Misku Józsefné, Badak Gyu-
la, Turai Zsigmondné, Lukács István, 
Kati András, Spar Üzlet, Balázs Éva, 
Dr. Katonáné Dr. Turai Erika, Pálinkás 
György, Ékszersziget, Zafír Ékszerbolt, 
Leveleki József, Hungaroprint, Szé-
kelyfa Bt., Pepsi Cola Nyháza, Bittner 
József, ,Feketéné Lázár Emese, Fábián 
Istvánné, Tippan Attila, Vancza Viola, 
Kardos Sándorné, Kiss Sándor, Adorján 
Béla, Koncz József, Újvári Józsefné, 
,Szilva Gyógyfürdő, Dr. Legény Zsolt, 
Nyárádi István, Csobolya Attila, Gerő 
Sándor, OTP Vásárosnamény, Szalainé 
Bíró Katalin, Juhászné Bittner Ka-
talin, Baranyi Szilárd, Sütőüzem 

Vásárosnamény, Szabó Lászlóné, 
PSRUDO TRADE Kft. (Battyányi István), 
SZÉ-KER-TÁRS (Kerezsi István), Eötvös 
Alapítvány, Hajdú Csaba, Tóth Józsefné, 
Luka István, Mozaik Kiadó, Kállai 
József, Gergely Pál, Vancza Gábor, 
Gergely Imre, Szaniszlóné Diák Éva, 
Lakatos Jánosné, Magyar Tankönyvért 
Alapítvány, Babus Jolán Kollégium, Gál 
Zoltánné, Molnár József, Nemzeti Tan-
könyvkiadó, Takács Sándorné, Anonim 
támogatók, 
Kiemelt támogatóink: Magyar Vil-
lamos művek   Budapest, Hübner 
Gumi Kft. Nyíregyháza, Kiss B. Ker. 
Vásárosnamény, Kereskedelmi és Hitel-
bank Vásárosnamény, Vásárosnamény 
Önkormányzata, Nafém Kft., Interspán 
Kft.

Filep Sándor, igazgató
Bíró Éva, szervező

Február 19-én iskolánk 19. alkalommal 
volt házigazdája a Zrínyi Ilona Országos 
Matematikaverseny megyei fordulójá-
nak. A 3-8.-os korosztály 1700 tanulója 
mérte össze tudását. A 2. osztályos 
tanulók immár  15. alkalommal – 250 
fő – a Buksitörő feladatsoron törhette a 
buksiját. Akik eljöttek e két versenyre, 
már egyfajta győztesnek is érezhették 
magukat, hiszen vállalták a megmé-
rettetést évfolyamonként 280-340  
társukkal. 

„Az	 okos	 emberek	 megoldják	 a	
problémákat,/a  zsenik pedig meg-
előzik	őket”	 /	Einstein	/

Az ünnepélyes eredményhirdetésen 
a jól és okosan gondolkodóknak, s 
ezáltal zseniális megoldásokat kódo-
ló 130 gyereknek, az őket felkészítő 
pedagógusoknak nyújtottunk át aján-
dékot sok-sok támogatónk jóvoltából. 
A díjazásban, elismerésben részesülő 
tanulók között számos vásárosnaményi 
diák is  volt.
Sok-sok támogatónk jóvoltából.

Eötvös sikerek
2. évfolyam:   / 253 versenyző közül /
4. h. Kovács Nikolett  / Szűcs Judit /
16. h. Kósa Eszter  / Szűcs Judit /
20. h. Tar Dominik  / Varga Katalin /
3. évfolyam:  / 304 versenyző közül /
3. h. Apáthy Száva  / Bíró Éva /
10. h. Deák Máté  / Bíró Éva /
14. h. Szolnok Henrietta  / Bíró Éva /
17. h. Pollák Anna  / Bíró Éva /
18. h. Leveleki Marcell  /Bíró Éva /
4. évfolyam: /335 versenyző közül/
9. h. Nyiscsák István Zsolt  
 / Leveleki Józsefné /
11. h. Szolnok Miklós  
 / Leveleki Józsefné /
5. évfolyam:  / 302 tanuló közül /
10. h. Báthory Dóra  / Ferenczi Imre /
6. évfolyam: / 267 tanuló közül /
1. h. Illyés Gabriella  
 / Asztalosné Tajdi Éva /

21. h. Molnár Fanni  
 / Asztalosné Tajdi Éva /
7. évfolyam:  / 222 tanuló közül /
10. h. Tóth Fruzsina  
 / Asztalosné Tajdi Éva /
8. évfolyam:   /179 tanuló közül /
14. h. Fehér Csaba  / Borbély Zoltán /
17. h. Kardos Eszter  
 / Székelyné Apáti Rita /

A vásárosnaményi iskolák  
tanulói közül jól teljesítettek:
Eötvös József Általános Iskola  

és AMI.
Illés Dóra 2. o.  / Koncz Csabáné /
Csatlós Viktória 2. o.  /Koncz Csabáné/
Rákóczi Eszter 3. o.  / Bíró Éva /
Tóth Marcell 3. o.  / Bíró Éva /
Balogh Boglárka  3. o.  / Bíró Éva /
Szabó Ákos 4. o.  / Leveleki Józsefné /
Miklovich Zsolt 4. o.  
 / Leveleki Józsefné/
Jónás József 5. o.  / Ferenczi Imre /
Illés Zsolt 5. o.  / Ferenczi Imre /
Magyar Zsolt 5. o.  / Ferenczi Imre /
Dobos Cintia 6. o.  
 / Asztalosné Tajdi Éva /
Gábor Szilárd 7. o.  
 / Asztalosné Tajdi Éva /
Szabó Gergely 7. o.  
 /Ferenczi Imre – Asztalosné Tajdi Éva/
Komonyi Ádám 8. o.  / Borbély Zoltán / 
Kósa Lívia 8. o. 
  / Székelyné Apáti Rita /
Kölcsey Ferenc ÁMK.
Újvári Ildikó 7. o.  /Kolocsán Györgyné/
Petőfi Sándor ÁMK.
Derkó László 8. o.  / Kósa Józsefné /
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 
Kiss Alexandra  8. o.  / Szilágyi Péter /

A  csapatversenyben sikerült  
3 dobogós helyet szereznünk

II. hely     3. évfolyam
/ Apáthy Száva, Deák Máté, Szolnok 
Henrietta /
II. hely    6. évfolyam
/Illyés Gabriella, Molnár Fanni, Dobos 
Cintia /
III. hely   5. évfolyam

/ Báthory Dóra, Jónás József, Illés 
Zsolt, Magyar Zsolt 
Nagy izgalom előzte meg a vándorser-
leg és a kupa átadását, a 87 résztvevő 
iskola közül:
1. hely: Apáczai Csere János Általános 
Iskola Nyíregyháza
2. hely: Móricz Zsigmond  Általános 
Iskola Nyíregyháza
3. hely: Eötvös József Általános Iskola 
és AMI. Vásárosnamény

A legizgalmasabb perceket az orszá-
gos döntőbe szóló meghívók átadása 
jelentette. Azt, hogy megyénkben ismét 
kimagasló eredmények születtek, mi 
sem jelzi jobban, mint az, hogy a ver-
senyszabályok alapján megállapított 9 
fő juthatott volna tovább, de 20 tanuló 
vehet  részt – kiváló teljesítménye alap-
ján – a Székesfehérváron megrendezen-
dő döntőben.
A Matematikában Tehetséges Gyerme-
kekért Alapítvány /Kecskemét/ 15 fel-
készítő nevelőt részesített díjazásban 
közülük két iskolánkbelit: Asztalosné 
Tajdi Éva és Bíró Éva.
Az ünnepségen kellemes perceket szer-
zett a mazsorett csoport, az énekkar, a 
mesemondó és a néptáncosok.

„ A siker jobbára azon múlik,
hogy akkor is kitartsunk,
amikor mások már feladták.”
  / Willian Feather /

Bízom benne, hogy mindannyian – ver-
senyzők, felkészítők, szervezők, segítők, 
támogatók – kitartunk, s 2011-ben újra 
részesei leszünk gyermekeink kimagas-
ló eredményeinek,  örömének és közös 
összefogás sikerének.

Fotóösszeállításunk  
a következő számban

Bíró Éva,  
Szervező

Ismét „törhettük” a buksinkat
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A Lónyai Menyhért Szakközép-és Szak-
képző Iskola igazgatója 2009-ben több 
testületi ülésen felhívta a figyelmünket, 
hogy az iskola fenntartójától oly kevés 
támogatást kap az intézmény, hogy nem 
tudják kifizetni a napi ezer adagnyi étel 
nyersanyagköltségeit beszállítóiknak. 
November hónapban már több tíz millió 
Ft kifizetetlen számláról tájékoztatott 
bennünket. 

Az iskola Alapító Okiratában meghatározott 
feladatok pénzügyi feltételeinek biztosítása 
a fenntartó ill. a fenntartó nevében eljáró 
polgármester kötelessége. A szakképző 
iskola vezetői már 2009 januárjában kifo-
gásolták költségvetési előirányzatuk elég-
telenségét. Az iskola vezetői három alka-
lommal próbálkoztak a reális finanszírozás 
elfogadtatásával a polgármesternél, de 
mindig elutasítást kaptak. Novemberi sza-
bályos költségvetés-módosítási kérelmüket 
is elutasította a városunk polgármestere. 
Több száz – ingyenes étkezésre jogosult 
– általános- és középiskolás gyermek jog-
biztonsága, napi ételszükségletének az 
elkészíthetősége vált ekkorra már kétsé-
gessé, bizonytalanná. Az iskola vezetői – a 

kétségbeejtő helyzetben – írásban kértek 
segítséget a Pénzügyi Bizottságtól, a tart-
hatatlan helyzet megoldására.

Az iskola alul lett finanszírozva

A Pénzügyi Bizottság az iskola által bemu-
tatott dokumentumelemzést követően helyt 
adott az iskola kérésének, és a testület elé 
vitte az intézmény pénzügyi helyzetét.  Vá-
rosunk képviselői  2009. november 30-ai 
ülésükön – a polgármester által hangoz-
tatott kétkedés hatására – úgy döntöttek, 
hogy az iskola jelenlegi pénzügyi helyzetét 
egy külső, független pénzügyi szakértő-
vel is megvizsgáltatják, majd a vizsgálat 
eredménye alapján újratárgyalják a Lónyay 
költségvetési helyzetét. A vizsgálati jelentés 
elkészítésének határideje 2009. december 
10. volt. A vizsgálati jelentés határidőre el-
készült. A független szakértők leszögezték, 
hogy a 2008. december 31-én fennálló 
23,4 M FT szállítói tartozást a 2009-re 
tervezett szakiskolai költségvetésnél a hi-
vatal nem vette figyelembe. A költségvetés 
tehát törvénytelenül lett megtervezve, mert 
a 2009. évi költségvetésnek tartalmaz-
nia kellett volna a Lónyay 2008. évi jogos 

számlatartozásait ill. a kifizetetlen számlák 
fedezetét.
Szakszerűen szólva: ”Az iskola alul lett 
finanszírozva.” A független szakértők vizs-
gálati jelentését, képviselő-testületünk, 
2009. december 18-án megtárgyalta és 
azt elfogadta. Határozatában kötelezte 
városunk polgármesterét, hogy szakképző 
iskolánk költségvetés-módosítási kérelmét 
fogadja el, és mielőbb utaljon pénzt az is-
kola számlájára, hogy az iskola teljesíthesse 
törvények és szerződések által szabályozott 
kötelezettségeit. A polgármesteri hivatal 
úgy-ahogy azóta rendezte a hiányosságait. 

Gyermek „éhen” nem maradt 
Vásárosnaményban 

A polgármester úr mindent megpróbált, 
hogy az iskola pénzügyi nehézségeit az in-
tézmény „rossz gazdálkodás”-ának terhére 
írja, pedig a független pénzügyi szakértők 
jelentéséből semmi ilyesmi nem derült ki. 
Most újabb pénzügyi vizsgálatot indított el 
a polgármester a Lónyayban. A vizsgálattal 
a BEREGTÖT (Beregi Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás) belső ellenőrét 
bízta meg.  Jüttner Csaba polgármeste-

rünk a BEREGTÖT-nek társulati elnöke. A 
megbízott belső ellenőr felett ő gyakorolja 
a munkáltatói jogokat. Önkéntelenül is jön 
a	 kérdés!	 Független-e	 a	 most	 vizsgálódó	
pénzügyi szakértő? Polgármesterünkre 
miért nem vonatkozik a képviselő-testület 
határozata, mely szerint a Lónyay pénzügyi 
helyzetéről „független szakértő”-nek kell 
jelentést adni? Mindezek ellenére biztosra 
veszem, hogy a Lónyay költségvetését ille-
tően, a BEREGTÖT belső ellenőre is ugyan-
azokra	a	tervezési	hiányosságokra	(ÉRTSD!	
„alulfinanszírozottság”) fog rámutatni, mint 
a valóban független pénzügyi szakértők 
2009 decemberében.
Csakhogy ez a két jelentés a városunknak 
sokba	került	már!	Nem	is	a	pénzre	gondo-
lok	elsősorban,	hanem	az	erkölcsi	károkra!	
A Lónyay jogos követelésének kétségbe 
vonásában  – a polgármester részéről – va-
lószínű  a választási évekre jellemző újabb 
presztízsberuházások városi önrész alapjá-
nak az előteremtési szándéka is meghúzó-
dott. De a városi szegénycsaládok gyerme-
keinek járó állami étkeztetési normatívák 
visszatartása révén szabad így cselekedni?
Vásárosnamény, 2010. március 2.

Hegedűs Antal

Gazdálkodás, vagy önkényeskedés?

RENDŐRSÉGI HÍREK. Országos Rendőrségi Véradónap alkalmából 2010. február 25-én a Vásárosnaményi 
Rendőrkapitányságon is megszervezésre került a véradónap, ahol összesen 62-en adtak vért, köztük 
rendőrök, polgárőrök, tűzoltók, a polgárvédelem dolgozói és civil állampolgárok. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Nagy István r. alezredes rendőrségi tanácsos kapitányságvezető  
2010. március 22-én, 10-12 óráig fogadóórát tart hivatali helyiségében.

Katica
Egy,	kettő,	három
Három petty egy szárnyon
Egy,	kettő,	három,	négy
Három meg négy ugye hét?

Hét pettyes katica
Szállj le az ujjamra
Meséld el, hol jártál
Merre, mit csináltál?

Hetedhét országból
Hét napig repültem
Hétpettyes szárnyammal
hozzád	menekültem.

Győrfi András Ernő

Gyereksarok

A katicabogarat kis gömbölyű alakja, gyö-
nyörű, élénk piros színe és persze fekete 
pöttyei teszik kedvessé . A pöttyök száma 
mindig a fajta jellegzetességét jelzik, so-
hasem a katica korát!  Biztosan láttatok 
már olyan katicabogarat, amelyiknek a 
hátán kettő, és olyat is, amelyiknek a há-
tán hét pötty volt. Bizony ez nem életkort 
jelent, hanem két különböző fajról van 
szó.  A katicabogarak családja nagyon 
nagy család, mintegy 4000 fajuk ismert. 
Ez a nagy család igen tarka. Vannak a 
mi piros és fekete pöttyös katicáinkon 
kívül, sárga alapon fekete pöttyösek, és 
fordítva is, fekete alapon piros és sárga 
pöttyös szárnyfedelű katicabogarak is. 
Magyarországon és Közép-Európában a 
hétpettyes katicán kívül, nagyon elterjedt 
a kétpettyes katicabogár, a szemfoltos 
katica és a négyfoltos szerecsenkata. 
Rövid életük (alig egy év) alatt nagyon 
hasznosak, levéltetvekkel és pajzstetvek-
kel táplálkoznak. Ha napos az idő, a kora 
tavaszi időben is találkozhatunk velük.
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HIRDETÉSEK
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talán kevesen tudják, hogyan kapcsolódik 
vásárosnamény neve az idei Filmszemlé-
hez. Pedig a válasz igen érdekes, ugyanis a 
nyolcéves, vásárosnaményi Nyíri tamás az 
egyik film szereplője.

Huncut szemű, mosolygós kisfiú nyit ajtót, amikor megérkezem 
a Nyíri család otthonába, hogy élményeikről beszélgessünk. 
Érdekes élménnyel ajándékozta meg őket az elmúlt ősz. A 
Bunkerember című filmet a megyénkbeli Kishódoson forgat-
ta Zsigmond Dezső filmrendező, aki a színművészek mellé a 
kisebb szerepekre helyi lakosokból választott szereplőket, sta-
tisztákat. Így került a filmbe Tomi is, akit a helyi színkörösök 
javasoltak meghallgatásra.
Aki ismeri a gyermeket, nem csodálkozik ezen. Tomi eleven kis 
vagány, igazi életrevaló, értelmes fiúcska, akinek a kedvessé-
gébe mindig keveredik egy kis huncutság. 
Tominak a mindenki által ismert kocsordi atombunker-építő 
Árpád 5 éves és 7 éves kisfiát kellett eljátszania. A gyermek 
filmbeli szüleit színművészek alakították, akik hamar megsze-
rették a talpraesett, élénk fiúcskát.  A filmbeli apukája, aki a 
történet főhőse, Trill Zsolt színművész, a debreceni Csokonai 
Színház tagja, az anyukája pedig Botos Éva színművésznő, akit 
Tomi nagyon megszeretett a forgatás alatt.
Tomi háromszor jelenik meg a filmben néhány percre, mégis 
három forgatási napot kellett „végigdolgoznia”, hiszen egy-
egy jelenetet több kameraállásból is rögzítettek. Nem volt 
kis feladat a forgatás a kisfiú számára, de ő ebben szívesen 
vett részt. Még az sem szegte kedvét, hogy az egyik jelenetet 

éjszaka vették föl.  A szülőknek az éjszaka közepén kellett út-
nak indulniuk Kishódosra az alvó kis színésszel, akit éjfélkor 
ébresztettek föl a forgatásra. Tomi ebben a szituációban sem 
hazudtolta meg magát. A szülők elmesélése szerint a felnőttek 
hajnalban már jobbra-balra dőltek a fáradtságtól, míg kis hő-

sünk vidáman vetette a cigánykereket Kishódos főutcáján. A 
stáb tagjai nagyon meg voltak elégedve Tomi munkájával, amit 
mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy az eredetileg tervezett 
távoli felvételek mellett közeli képeket is forgattak vele. Azt 
persze nem tudták – hiszen azt csak a szerető szülői szem 
veszi észre –, hogy az első jelenet felvétele után, amikor 50 
idegen szempár meredt a bátor kislegényre, Tominak „reme-
gett a nadrágja”.  De mi, felnőttek már tudjuk, hogy nem az a 
bátor, aki nem fél, hanem aki legyőzi a félelmet.
Amikor a kisfiút arról kérdeztem, mi volt érdekes vagy szokat-
lan a forgatáson, ő elmesélte, hogy semmit sem látott, mikor 
a szemébe világított a lámpa, vagy átázott a ruhája az esős 
időben. Majd jókedvűen előadta, hogy mennyire elképedtek a 
budapesti stáb tagjai, amikor az egyik kishódosi bácsi – aki 
statiszta volt a filmben –, eltűnt a forgatás kellős közepén. 
Mindenki őt kereste, mert nélküle állt a forgatás. Amikor so-
kára előkerült, a bácsi mosolyogva mondta, hogy megfejte a 
teheneket – tette hozzá Tomi, azzal el is száguldott, úgyhogy a 
beszélgetésben újra a szülőkre hagyatkoztam. Ők elmesélték, 
hogy a Filmszemle ünnepélyes bemutatójára meghívták a csa-
ládot a Palace MOM Park Moziba, ahol örömmel üdvözölték 
őket a stáb tagjai.
Az édesanya így nyilatkozott: nekünk nagy esemény volt, örü-
lünk, hogy egy élménnyel gazdagabb a gyermekünk. Érdekes 
volt ebbe a különös világba belelátni.
Végezetül megkérdeztem Tomit, hogy milyen foglalkozást vá-
laszt majd, ha felnő. Informatikus leszek – vágta rá gondol-
kodás nélkül, majd hozzátette – másodállásban, lehet, hogy 
színész!		 (cs.a.)

Tomi informatikus vagy színész lesz
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A II. Rákóczi  Ferenc  Gimnázium lány kosárlabda csapata február 15-én és 
18-án játszotta sorsdöntő mérkőzéseit a nyíregyházi Sipkai Szakközépis-
kola ellen. Az első mérkőzést Nyíregyházán játszották a lányok és a szezon 
leggyengébb	teljesítményét	nyújtva	31	pontos	vereséget	szenvedett!

Ny. háza Sipkai Szakközépiskola     -    II. Rákóczi F. Gimnázium
 70 - 39
Dobóteljesítményben Hézser Zsófi  kivételével (19 pontot  dobott) minden-
ki		gyengén	teljesített!	Következett	a	visszavágó,	melynek	tétje	az	országos	
döntőbe	jutás	volt!	A	31	pontos	hátrány	behozhatatlannak	tűnt,	de	a	lá-
nyok ezen a napon soha nem látott teljesítményt produkáltak és majdnem 
sikerült	a	bravúr!	Továbbjutásunkhoz	32	ponttal	kellet	volna	nyerni,	ami	
sajnos	nem	sikerült!
II. Rákóczi F. Gimnázium           -             Ny .háza  Sipkai Szakközépiskola
 77 - 53
A	különbség	24	pont!	Csupán	négy	kosárral	kellett	volna	többet	dobnunk	
és	 sikerülhetett	 volna	újra	az	 	országos	döntőbe	 jutni!	A	 lányokat	 így	 is	
csak	dicséret	illeti,	hiszen	minden	tőlük	telhetőt	megtettek	a	sikerért!!!!
A két mérkőzés dobóteljesítményének összehasonlítása:
 i.mérkőzés  ii.mérkőzés
Hézser Zsófia 19p 20p
Kiss Andrea 6p 22p
Kiss Anita 5p 16p
Illés Kitti 5p 13p
Szarka Ágnes 4p 6p

Szeretnénk megköszönni támogatóinknak: Szalainé Bíró Katalin igazga-
tónőnek, Tóth Lajos úrnak a Lónyay Szakközépiskola igazgatójának, a 
NAFÉM Kft., az MVILL-KER Kft., a Varsány Sütő Kft., a Kraszna Tüzép tu-
lajdonosainak, Bittner Józsefnek, Popovics Jánosnak, Zsoldos Tibornak és 
Kiss Zoltánnak  a segítségét, hiszen nélkülük a bajnokságba nevezni sem 
tudtunk	volna!

Jövőre újra megpróbáljuk !!!!
Orosz Miklós

Véget ért a megyei  
középiskolás kosárlabda bajnokság!

Két évvel ezelőtt mutatták be először a 
vásárosnaményi színjátszók  a Füle Lajos költő 
verseiből készült Futás című előadást, melyet 
Kósáné Csalah Anita állított színpadra. A látvá-
nyos versszínházi produkciót a helyi bemutató 
után Nyíregyházán és Mátészalkán is láthatta a 
közönség. Most újabb kisvárosban mutatkoztak 
be a színjátszóink. Kisvárdán a Református Gim-
názium tanulói egy délutáni, a felnőtt érdeklődők 
pedig egy esti előadást tekinthettek meg. A versek 
megérintették a kisvárdai közönséget is, ahogyan 
azt a fellépők a visszajelzések, gratulációk alapján 
érezhették. A naményi színkörösök az előadások 
teljes bevételét a kisvárdai fogyatékkal élők javára 
ajánlották föl.
Az előadás kedves aktualitását az adja, hogy a 
Vásárosnaményban élő költő 85. születésnapját 
fogja ünnepelni áprilisban.

Köszönjük a vásárosnaményi Esze Tamás Műve-
lődési Központ segítségét, melyet az előadások 
megvalósításához	nyújtottak!

Elégett a kiszebábu a „Megoldás-ház” udvarán.
Vidám ünnepséggel búcsúztak a  Megoldás-ház 
gondozottjai és dolgozói a téltől. Február 18-án az 
intézmény dolgozói és ellátottjai egyaránt jelmez-
be bújtak, álarcot öltöttek és versekkel, tánccal, 
mókázással zavarták el a hideget. Az egésznapos 
vígasság során elégették a telet jelképező kisze 
bábut. A kisze bábu zsebében a tűz megsemmi-
sítette a cédulákat is, amelyekre a gondokat, 
szomorúságokat írták. A mulatságban a talpalá-
valót Ágoston Árpád és Báki Bertalan zenészek 
biztosították a fogyatékkal élők és családtagjaik 
nagy örömére, melyért a Megoldás-ház ellátottjai 
ezúton	is	köszönetüket	fejezik	ki!

Vásárosnaményi színjátszók kisVárdán

Kedvezményes húsvéti vásár
AJÁNDÉK ÉS NÉPMŰVÉSZETI BOLT 

Vásárosnamény, Szabadság tér 2. Bíróság mellett

Üzletünkben vásárlási  
utalvány kapható!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánok.

TERMÉKEINK :

kézi festésű  tyúktojás,• 
gyöngyfűzéssel készült tojás, • 
eredeti hímes tojás, • 
különböző motívummal festett-  • 
színes fa tojás:  45 Ft-tól,
húsvéti szalvéták:  • 490 Ft-tól,
húsvéti alátétek:  • 290 Ft-tól,

porcelán és kerámia nyuszik: •  180 Ft-tól,
kiscsibe tyúkanyóval  • 190 Ft-tól,
színes kismadarak, lepkék, • 
asztali díszek, ágak, barkák,valamint• 
Rózsa parfümök,eszenciák,samponok,• 

    testápolók, tusfürdők,testpermetek.
Rózsaolajból készült krémszappanok, • 
arckrémek, tisztító tejek, melynek alapja 
a természetes rózsaolaj.

Még lehet jelentkezni a Megoldás-házba azoknak a pszichiátriai 
betegséggel küzdő vagy fogyatékkal élő Vásárosnamény és környéki 
lakosoknak, akik napközben
- jó közösségre vágynak
- szakmai segítségnyújtást igényelnek
- szívesen részt vennének változatos programokban
- segítségre szorulnak ügyeik intézésében.
- vagy csupán beszélgetni szeretnének egy jót…
Helyszín: Vásárosnamény, Esze Tamás út 4. (Táncsics utcából nyílik)
Nyitvatartás: 8-16 óráig

Szeretettel	várjuk!

Hí voga tó


