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2011. január 1-jétõl az Észak-alföldi
Környezetgazdálkodási Kft. végzi Vásáros-
naményban a kommunális hulladék begyûj-
tését és ártalmatlanítását. A Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdál-
kodási Társulás Társulási Tanácsa és Vásá-
rosnamény Város Önkormányzata Képvi-
selõ-testülete kedvezõen módosította a
lakossági szemétszállítás díját.               
Ennek megfelelõen 2011. január 1-jétõl
2011. december 31-ig a 110/120 literes
edényzet egyszeri ürítési díja 200 Ft+ÁFA/
alkalom, évi bruttó 13 000 Ft 52 ürítéssel
számolva.                                                   
Továbbra is lehetõség van a többlet lakos-
sági hulladék ingyenes beszállítására havon-

3ta egy alkalommal a kisvárdai lerakóba 1 m
mennyiségig, lakcímigazolással. A konténe-
res hulladék egyszeri ürítési díja, amely ma-
gába foglalja a megsemmisítés díját is: 1100
literes konténer: 1833 Ft+ÁFA/alkalom
(hetente egyszer)                                        
A zsákos szelektív hulladékgyûjtés kereté-
ben 2011. április 18-19-re tervezett elsõ
mûanyaghulladék szállításának idõpontja
– technikai okok miatt – elmaradt. A szállí-
tás idõpontjáról a késõbbiekben kapnak
tájékoztatást a lakosok.
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Csökkent a szemét-
szállítás díja

Április 9-én óvodás gyerekekkel, szülõkkel, és kikapcsolódni vágyó
vendégekkel telt meg a városi sportcsarnok. Az intézmény dolgozói
ízlésesen feldíszítették a helyszínt, ahol az óvodások és óvónénik lát-
ványos, színes, hangulatos mûsorral szórakoztatták a nézõket. Az
esemény jeleskedik azon alkalmak sorában, amikor a gergelyiugor-
nyai, vitkai és a központi városrész közös akarattal és erõvel segíti
egy nemes cél megvalósulását. Köszönetet mondunk mindenkinek,
aki munkájával hozzájárult a rendezvény sikeréhez, illetve adomá-
nyával támogatta Játékország Óvodái alapítványát.

Óvodai jótékonysági gála

önkormányzati hírek felhívás

Tisztelt Adózók!            

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a
helyi iparûzési adó bevallásának határide-
je: 2011. május 31. A bevalláshoz szüksé-
ges nyomtatvány elérhetõ Vásárosnamény
Város honlapján ,
illetõleg beszerezhetõ a Polgármesteri
Hivatalban.

.

www. vasarosnameny.hu

dr. Deák Ferenc sk.
jegyzõ

30 30  8 - 9   Megnyitó
             Mazsorett csoportok bemutatója
             Bábcsoport elõadása
             Judo bemutató

00 00 9 -12   Léggömbhajtogatás Peti bohóccal
309          Tánccsoportok a színpadon /óvoda/
459          Street dance sholl tánccsoport

             fellépése 
1010 -      „Közmûvelõdésért!” díjátadás
15 0010 -11  Gólyalábasok bemutatója
00 2011 -11  Kengu bemutató
30 00 11 -13  Aszfaltrajzverseny:

              - Mondd, szereted az állatokat?
              - Mesebeli utazás

30 0011 -12  A nyíregyházi kutyaiskola
              bemutatója   

00 3013 -14  Legyen a zene mindenkié!

GYERMEKNAP
2011.

Folyamatos programok:                            
Körhinta, ugráló, Rodeo-bika, óriás-csúszda,
városnézõ kisvonat, kisvasút, sétakocsikázás.
„Kézmûves udvar”: gyöngyfûzés, origami,
stb., kerékpáros ügyességi verseny, Bûnügyi
technika kiállítás (motoros szimulátor, moto-
ros rendõr), fegyverzettechnikai bemutató,
autocross bemutató (iskolaudvar), tûzoltóság:
jármûvek – „oltás” habbal, Könyvsátor: Adj
egy könyvet és mentsd meg a kóborlókat!,
Fogadj örökbe!, „Ép testben, ép lélek”: egész-
ségstand (bemutatók, TOTÓ, vérnyomás-
mérés, stb.), trambulin, lovaglás.

.

Egy nap a Földért
Április 19-én és 20-án zajlottak városunk-
ban a Föld napi rendezvények. Minden
oktatási intézmény színvonalas mûsorral
mutatta be, hogy ez az egy Földünk van,
amit óvni, szeretni kell.

/folytatás a 2. oldalon/

A szemétszörny is ellátogatott a Föld napi rendezvényre

Anyák napjára
Füle Lajos: Most kezdem tudni

Miért van az, hogy annyi év után
csak most tudom,
most kezdem tudni végre:
ki voltál nekem?
Ma anyák napja van.
Lelkem földjébõl elkésett virágok
fakadnak föl és bókolnak neked,
ki messze vagy,
és nem vagy már sehol elérhetõ,
csak szárnyas porszemek
énekelnek a szélben rólad egy
mélyben fogant, örökszép dallamot.

Az elsõ napon  130 – fõként diák – önkéntes
segítségével csatlakoztunk a Magyar Közút
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2010-ben, immár második alkalommal
nyertünk támogatást a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztériumtól a településün-
kön megtalálható illegális szemétlerakók
felszámolására. A Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium 2010. május 29-i
megszûnése és a Vidékfejlesztési Miniszté-
riumba való integrálásása után a jogutód
Minisztérium folyósította részünkre a
896 078 forintnyi támogatást. Ehhez még
100 100 forint készpénzt és 124 000 forint
természetbeni hozzájárulást vállaltunk.      
2010 december végéig a megjelölt helyszí-

.

Ismét felszámoltunk több hulladéklerakót
3 nekrõl több mint 30 m építési törmeléket,

több mint 50 tonna települési szilárd hulla-
dékot gyûjtöttünk össze, és szállítattunk lera-
kóra. A „kibányászott” veszélyes és elektroni-
kai hulladékokat is biztonságos helyre juttat-
tuk. Volt olyan helyszín, ahonnan többször
is összegyûjtöttük a pályázat ideje alatt az
újrahalmozódott hulladékot. A Tisza árhullá-
mai is többször hoztak utánpótlást.              
Miután elolvadt a hó, s a belvíz is engedte,
újra bejártuk a területeket, s az a döntés
született, hogy áprilisban még egyszer, most
már csak kézi erõvel befejezzük a szemétsze-

.

dést. Ezt kb. két hét alatt el is végeztük.
Újabb zsákok teltek meg fõként csomago-
lási hulladékkal.                                          
Sajnos, ennek igazából soha nincs igazi
vége. Mióta bezárt a helyi lerakó, mindig
fedezünk fel újabb halmokat. Köszönet az
önkénteseknek, s jó lenne, ha a „hulladékel-
hagyóknak” tettük elkövetése elõtt megszó-
lalna a lelkiismerete.

.

Áprilisban nemcsak az idõjárás járatja velünk gyakran a bo-
londját, a hónap elsõ napján mi magunk is igyekszünk meg-
tréfálni barátainkat, ismerõseinket. A vitkai ÁMK-ban április
elsején rendszerint fordított napot rendezünk.                           

A titkos szavazással lezajlott választás eredményeként,  ahol minden-
ki voksolhatott, az iskola kulcsát – és ezzel az aznapi „hatalmat”
–  Izbéki Krisztina igazgató és Káplár Patrícia igazgatóhelyettes vehet-
ték át. A nap során a pedagógusok az iskolapadokba ültek, míg a
diákok felállhattak a katedrára egy-egy tanítási óra megtartására. A
10 percesrõl 20 percesre nyújtott szünetekben játékos vetélkedõkön
mulathattunk együtt az egyre „zsugorodó” újságpapíron táncolók-
kal, a vajas kenyeret késsel-villával evõkkel, a zenére székfoglalót ját-
szókkal. Mára már a régi vezetés igazgatja az intézményt, de most is
mosolyt csal az arcunkra, ha visszagondolunk a bolondos április
elsejére.

.

Fordított nap a Kölcseyben

Zánné Kiss Andrea

felhívásához, s több mint 150 zsáknyi szemetet szedtünk össze az
utak mentén. A második napon az Esze Tamás Mûvelõdési Központ
mögötti játszótéren került sor a városi rendezvényre. Az átlagos
átlagéletkor itt is 18 év alatt volt, de aki eljött, az jól érezte magát.     
Hét kalandvágyó csapat mérte össze tudását és ügyességét a három
állomásos versenyen, melynek jutalma egy-egy torta, és személyen-
ként egy belépõ lett a Szilva fürdõbe. Sok-sok kupakot gyûjtött össze
az ökomata, és az érdeklõdõk fejleszthették ismereteiket a parlagfû-
vel, allergiával, KRESZ-tudással kapcsolatban is. Jól sikerült a
„szemétszörny” akciója, s lelkesek voltak az óvódás „szabadítók”.         
Szenvedélyesen mondták el a szebbnél szebb verseket. A napot
meglepetés-koncert zárta.                                                                 
Köszönjük a résztvevõknek, hogy megtiszteltek bennünket a jelen-
létükkel, s köszönet a program szervezõinek, lebonyolítóinak:          
Kárpátokért Egyesület, Vásárosnamény Város Önkormányzata, BEREG-
TÖT, „Segítõ Hálózat”, BIKSZE, Természetbarát Diákkör, Lónyay Meny-
hért Szakközép és Szakképzõ Iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kor-
mányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Vásárosnaményi, Bakta-
lórántházai Kistérségi Népegészségügyi Intézete (korábban: ÁNTSZ)            

.
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/folytatás az 1. oldalról/

2010-ben hirdettük meg elõször zongoraversenyünket a tehet-
séges tanítványainknak. Eltelt egy év, és terveinknek megfele-
lõen az idén nemzetközi versenyt szerveztünk. Az ungvári test-
vériskolánk tehetséges növendékei mérték össze tudásukat a
Vásárosnaményi Zeneiskola növendékeivel.                               

Ünnep volt ez a nap a "fehér és fekete billentyûk" ünnepe. A zsûri
elnöke, Csuprik Etelka Ukrajna érdemes zongoramûvésze, a lembergi
akadémia professzora volt. A zsûri további tagjai Hromova Natália, az
ungvári mûvészeti iskola igazgatója, Antalovszky Erzsébet a Vásáros-
naményi Zeneiskola igazgatója. A Zeneiskola minden dolgozója
hónapok óta készült erre a rangos eseményre. A szülõk és szponzo-
raink lelkesen támogatták iskolánkat, hogy magas színvonalon
tudjuk megrendezni a nemzetközi versenyünket. A Mûvelõdési
Központ felújítása miatt csak korlátozott számban tudtunk fellépõ
versenyzõket fogadni, de a következõ évben szeretnénk újabb
mûvészeti iskolák növendékeit is fogadni. 

.

II. Nemzetközi Zeneiskolai Zongoraverseny
Kardos Zsuzsa 2.o. (Felkészítõ tanára: Antalovszky Erzsébet),
Kozák Zsuzsa 2.o. (Felkészítõ tanára: Brecko Szilvia),
Apáthy Száva 3.o. (Felkészítõ tanára: Antalovszky Erzsébet),
Kardos Eszter 4.o. (Felkészítõ tanára: Antalovszky Erzsébet),
Ujvári Ildikó (Felkészítõ tanára: Brecko Szilvia)
III. helyezettek:
Csatlós Viktória 1.o. (Felkészítõ tanára: Antalovszky Mihály),
Krutilla Panna 1.o. (Felkészítõ tanára: Antalovszky Mihály),
Kónya Boglárka 2.o. (Felkészítõ tanára: Brecko Szilvia),
Kiss Levente 4.o. (Felkészítõ tanára: Antalovszky Mihály)
Dicséretek:
Kiss Boglárka 1.o. (Felkészítõ tanára: Antalovszky Erzsébet),
Földvári Emese 2.o. (Felkészítõ tanára: Antalovszky Mihály),
Pálinkás Panna 2.o. (Felkészítõ tanára: Antalovszky Erzsébet),
Balogh Endre 2.o. (Felkészítõ tanára: Brecko Szilvia),
Nagy Dóra 2.o. (Felkészítõ tanára: Antalovszky Erzsébet)

I. helyezettek:
Borsos Eszter 1.o. (Felkészítõ tanára: Antalovszky Erzsébet),
Leveleki Marcell 2.o. (Felkészítõ tanára: Antalovszky Erzsébet),
Pollák Anna Teodóra 2.o. (Felkészítõ tanára: Antalovszky Mihály),
Báki Bence 3.o. (Felkészítõ tanára: Antalovszky Mihály),
Lukács Adrienn 4.o. (Felkészítõ tanára: Antalovszky Erzsébet),
Kiss Natália 6.o. (Felkészítõ tanára: Brecko Szilvia)
II. helyezettek:
Máté Dóra 1.o. (Felkészítõ tanára: Brecko Szilvia),

Szponzorok:                                                                                   
Vásárcsarnoki bútorbolt, Bíró Éva Oktatási és Sportbizottság elnök
asszonya, Bittner ABC. Baloghné Verebélyi Valéria üzletkötõ, Judit
Illatszer - Kállai József, Ékszer Sziget Vásárosnamény, Rózsa cukrász-
da - Szabó Lászlóné, Lõrincz Tünde, Ower Comp - Leveleki József,
Korona Butik - Fórizs Árpádné, Violin Kulcs Alapítvány, Szabadság
téri Írószer bolt, Demeter Dénes vállakozó, Balázsi Béla, Haklikné
Hegedûs Katalin, Zöldség - Gyümölcs Bolt Diák Sándorné Éva,
Polgármesteri Hivatal Vásárosnamény, A Zeneiskola dolgozói, a
fellépõ gyerekek szülei

.
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Március 26-án a Nyíregyházi Fõiskolán rendezték meg az V. Nyír-
egyházi Borbál, Év embere díjkiosztó gálát. A zsûri döntése alapján
2010-ben Posztumusz Év embere díjat a nemrég elhunyt Szombathy
Béla, a Nafém Kft. ügyvezetõ igazgatója kapta. A díjat ifj. Szombathy
Bélának Pekó László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke, Filep Sándor Vásárosnamény polgármestere,
Juhász István és Kiss B. Zoltán, a Forrás Vállalkozói Klub részérõl
adták át.

Posztumusz Év embere díj

Pályázati - megbízási - feltételek:                                            
A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995.
(VII. 25.) NM rendelet elõírásainak megfelelõ szolgáltató, aki a
munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi
vizsgálatáról és véleményezésérõl szóló 33/1998. (VI. 24.) NM
rendelet 11. § (1) bekezdése alapján foglalkozás-egészségügyi
alapszolgáltatás nyújtásárára jogosult.                                           

A foglalkozás-egészségügyi alapellátás keretében elvégzen-
dõ vizsgálatok, feladatok:                                                         
a) a vonatkozó jogszabályban  meghatározott  munkaköri  alkal-
   massági vizsgálatok, illetve az ehhez szükséges szakorvosi vizs-
   gálatok kezdeményezése,                                                          
b) a külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási
   megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása;        
c) a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata;             
d) az egyéni védõeszközökkel kapcsolatos tanácsadás;                 
e) a munkavállalók  munkakörülményeivel  kapcsolatos  
  felvilágosítás;                                                                            

f) külön jogszabályban meghatározottak szerint az 1. alkalmassági
  csoportba tartozó közúti jármûvezetõk egészségi alkalmassági
   vizsgálatát.                                                                               

Mûködjön közre:                                                                       
a) a munkahelyi veszélyforrások feltárásában;                               
b) foglalkozás-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, -higiénés
   feladatok megoldásában;                                                          
c) az elsõsegélynyújtás és a sürgõs orvosi ellátás megszervezésé-
   ben, az elsõsegélynyújtók szakmai felkészítésében;                   
d) a munkáltató katasztrófa-megelõzõ, -elhárító, -felszámoló és az
   elõidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában.

Pályázathoz csatolandó mellékletek:                                       
1. mûködési engedély foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatásra,
2. a pályázatban szereplõ vizsgálatok, feladatok körén kívül vállalt
   szûrõvizsgálatok, vizsgálatok listája,                                         
3. a szolgáltatást végzõ orvos(ok) neve, szakvizsga,                      
4. a szolgáltatás telephelye, ideje, gyakorisága.                              

A megbízás idõtartama:                                                            
a megbízás határozott idõre - a megbízás napjától - 3 évre szól.   

A pályázat benyújtásának helye, határideje:                           
A pályázatot Vásárosnamény Város Polgármesteréhez címez-
ve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. út 1. sz), írásban lehet
benyújtani ajánlott postaküldeményként, az „Új Beregi Élet” c.
lapban való megjelenésétõl számított 15 napon belül. A borítékra
„Foglalkozás-egészségügyi pályázat” jeligét fel kell tüntetni.
A pályázat elbírálására a benyújtásra nyitva álló idõt követõ 45
napon belül kerül sor, melynek eredményérõl a pályázók írásban
kapnak értesítést.                                                                         
A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselõ-testülete

az alábbi feltételek mellett
pályázatot hirdet

az önkormányzat és intézményeiben foglalkoztatott munkaválla-
lók foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásának ellátására.

A Felsõ-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Döntõbi-
zottsága április 18-i ülésén 260 millió forint támogatási ösz-
szeget hagyott jóvá a térség vidékfejlesztési kereteibõl. A
térség pályázói három jogcímre nyújthattak be fejlesztési
elképzeléseket: mikrovállalkozások létrehozására és fejlesz-
tésére, falumegújításra és mfejlesztésére, és vidéki örökség
megõrzésére.                                                                             

34 millió forint támogatást kapott három mikrovállalkozás, hogy
fejlesztési elképzeléseiket elkezdhessék és ezáltal munkahelymeg-
tartást és létrehozást is megvalósíthassanak a térségben.              
114 millió forintnyi forráshoz jut kilenc pályázó, melyek között
önkormányzatok, egyházak és közhasznú alapítványok is vannak.
Fejlesztési forrásaikat falumegújításra és annak fejlesztésére költ-
hetik, így több településen is közösségi terek, parkok jöhetnek
létre vagy szépülhetnek meg, új játszóterek épülhetnek, parókiák
újulhatnak meg.                                                                           
Nyolc pályázó, melyek között fõleg az egyházak szerepelnek, 112
millió forint támogatási forrást használhatnak fel arra, hogy a
vidéki örökség megõrzése jogcím keretén belül templomokat,
azok kertjeit, pihenõparkokat, közösségi házakat újítsanak fel,
illetve alakítsanak ki.                                                                    
A beérkezõ pályázatok többségének tartalma és minõsége rendkí-
vül jónak bizonyult, így a LEADER egyesület Döntõbizottságá-
nak nem jelentett nagy fejtörést ezek támogatása. A kiosztott
vidékfejlesztési források még nem merültek ki a térségben, így
várhatóan a közeljövõben ismételten megnyílhatnak a pályázati
lehetõségek.
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Szöllõsy László
munkaszervezet vezetõ

Zöldlámpa a fejlesztéseknek
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Ebben az évben is lezajlott a gimnáziumokban és szak-
középiskolákban a ballagási ünnepségek, és megkezdõ-
dött az érettségi idõszaka. Vásárosnaményban is több
osztály diákjai adnak számot tudásukról májusban és
júniusban. Reméljük, a felsorolt tanulók mindegyike a
legjobb tudását mutatja meg majd a vizsgabizottságok
elõtt, és olyan érdemjegyeket szereznek, amelyek a
továbbtanulási szándékukat segítik.

Ballagás 2011

12.A OSZTÁLY

Osztályfõnök:
Szabó Sándor

Adu Heléna Kármen
Bakti Dávid
Bodnár Éva Edina
Bódi Krisztián
Csobolya Róbert
Fórizs Edina
Gál Zoltán
Gáspár Zsuzsa
Herka Anett
Horovicz Szilvia
Krisztina
Horváth Ádám Dávid
Jóni Gergõ Attila
Kaposi Ferenc Zsolt
Juhász Anita
Kovács Alexandra
Kovács Gábor
Mezei Bianka
Mészáros György
Móré Szabolcs
Nagy Alexandra
Nánási Kitti
Peka Barbara
Selyem Renáta
Simon Attila
Szalma Noémi
Szender Júlia
Szõke Adrienn
Szücs Viktória
Varga Ferenc
Zsigmond Gergõ

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
12.B OSZTÁLY

Osztályfõnök:
Gálné

Simon Anita
Árkosi Boglárka
Bartha Alexandra
Birgány Alexandra
Bori Ágnes
Boros Anna
Demjén Mercédesz
Fejes Evelin
Gráf  Tamás
Gyöngyösi Ivett
Hetei Adrienn
Juhász Dóra
Kazamér Norbert
Kiss Csilla
Koncz Krisztián
Koncz Máté Ferenc
Koncz Tímea
Kósa Ferenc
Kovács Tamás
Kovács Vivien
Lengyel Krisztina
Liba Gergely
Lóky Donát
Magyar Tímea
Mándi Zoltán
Nagy Edit
Oláh Réka
Péter Roland
Pótor Dániel
Ricsei Izabella
Rostás Gergõ
Szabó Dóra
Szûcs Máté
Varga Zsófia
Végh Bettina
Veres Attila
Veres Tünde
Vezse Vivien

12.C OSZTÁLY

Osztályfõnök:
Himcsukné
Kósa Tünde
Ács Dávid

Balogh Ádám

Bakti Benjamin

Csalószki Pál

Csehil Raymund

Dávid Anikó

Dávid Attila

Gáspár Evelin

Kósa Veronika

Kristán Róbert

Nagy Dóra Judit

Nagy Vivien

Nyíri Boglárka

Pandula Péter

Rózsa Tibor

Simon Kinga

Szalai Nóra

Szarka Ágnes Dóra

Szõke Kitti

Szülek Gábor Zoltán

Tóth Máté

Tóth Vivien

Ujvári Tamás

Varga Ella

Vass Dániel Albert

Lónyay Menyhért
Szakközép- és Szakképzõ Iskola

„Légy hû magadhoz: így, mint napra éj,
Következik, hogy ál máshoz se léssz.”

(William Shakespeare)

12.A
Elektronika - elektrotechnika

Osztályfõnök:
Bokross Ödön Árpádné

Bálint Zoltán
Balogh Tamás
Dacsó Roland
Danó Róbert
Danó Zsolt
Deskó Dávid
Dufla Ádám Roland
Dul Máté Gábor
Gonda Tamás
Jászay Norbert
Kiss Roland
Kövér Zoltán Gábor
Lemmich Gábor Richárd
Opre Márk
Pécsi Péter
Roskó Tibor
Simon Richard
Szögyényi Szabolcs
Szûcs Róbert
Szûcs Zoltán Ákos
Vadon Dávid
Varga Gergõ

12. B
Kereskedelem - marketing

Osztályfõnök:
Katona Ida

„Egyszer mindent elér az ember
Azt is, mi most még messze cél.

Csak küzdj és áldozz, ne csüggedj el,
S gyõzelmed lesz a hõsi babér.”

(Bertold Brecht)
Baksa László
Balogh Dávid
Bodnár Dániel
Bulyáki Nóra
Csercsa Barbara
Faragó Tímea
Gaál Zoltán
Káté Krisztina
 Anita
Katona Beáta
Kocsis Nikolett
Kokas Krisztina
Kósa Renáta
Maticsák László
Nagy Gabriella

Czuri Krisztina
Hanyu Nikoletta
Máté Anna
Praczu Anett
Jónás Magdolna

Danó Csaba Kálmán
Danó Károly László
Fehér Tamás
Gáspár Sándor
Kovács Dénes
Lakatos Bertalan
Rákosi Ádám
Tóth József

13.D
Férfiruha készítõ;
Szerkezetlakatos

Osztályfõnök:
Tivadar András

Férfiruha készítõ

Szakoktató:
Veres Antalné

Szerkezetlakatos
Szakotató:

Lengyel Csaba
Nagy Ferenc

„A szárny megnõtt, üresen áll a fészek,
Csak állom volt a régi jó világ,

És mint a fecske alkonyati szélnek
Ma szárnyat bontott egy sereg diák.”

(Wass Albert)

Palkó Evelin
Papp Melinda
Rácz Katalin
Samu Ivett
Smajda Tünde
Szegedi Csilla
Szép Ágota
Szûcs Tímea
 Nikoletta
Tomori Alexandra
Tóth Henrietta
Vadicsku Nikolett
Varga Hajnalka
Veres Eszter
Vezse Zsuzsanna

12.E
Élelmiszer- és vegyi áru eladó

Osztályfõnök:
Gégényi Kinga

Szakoktató:
Kalydyné Kiss Anna

Ács Ádám
Balogh Adrienn
Balogh Etelka
 Barbara
Balogh Ignác
 Gergõ
Baranyi Paula
Blumenthal Tímea
Czine Evelin
Dicsõ Dorina
Elek Eszter
Gerzsenyi Imre
 Zoltán
Geszthelyi Klaudia
Herczku Krisztina
Huszti Edit
Huszti Eliza

"Ne csüggedj, hisz ifjú vagy,
S minden elérhetõ,

Ha van benned bátorság,
Remény, s szeretni erõ ...”

(Goethe)

Huszti Henrietta
Jámbor Barbara
 Erzsébet
Jámbor Eszter
Jónás Beáta
Kovács Klaudia
Kozma Mária
Lakatos Kitti
Lazur Valéria
Oláh Gergõ
Ráti Barbara
Rózsa Vikória
Tóth Enikõ
Tóth Gábor
 Miklós
Váradi Alexandra
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„Amit pályádul választottál, abban légy tökéletes.”
 (gróf  Széchenyi István)

13.F
Szakács - Cukrász

Osztályfõnök:
Domokos-Radvánszky Éva

Balogh Dóra
Balogh Enikõ
Baráth Barbara
Bákai Regina
Bálint Zoltán
Beregszászi Ágnes
Dombi Attila
Gergely Hajnalka
Guti Richárd
Kisgyörgy Péter
Molnár Károly
Orbán Gábor
Orbán Zoltán
Libor Mónika
 Katalin
Petrohai János
Roskó Miklós
Suba Gréta
Telegdi Ágnes
Toldi Nóra
Varga Anita

Szakács
Szakoktató:

Kósa László,
Nagy Lajos,

Székely László

Berki Nikolett

Csehi Anett

Demeter Bernadett

Fábián Sándor

Honfi Ádám

Kemenyicki Szabolcs

Kosztyu Mónika

Kóczé Anita

Mezõ Beáta

Ráti Alexandra

Szeles Zsuzsanna

Tóth Tünde

Cukrász
Szakoktató:

Balázsné Sipos Éva,
Kissné Lapos Judit,

Fejes Ágnes

Legyen elõtted mindig út.
Fújjon mindig hátad mögül a szél.

Az esõ puhán essen földjeidre.
A nap melegen süsse arcodat.

S amíg újra találkozunk,
hordozzon téged tenyerén az Isten!

(Ír áldás)

13.G
Pincér

Osztályfõnök:
Papfalusi István

Szakoktató:
Varga Zoltán

Feka László
Gál Dóra
Gyursánszki László
Gyügyi János
Halász László
Havasi Beáta
Huszti Dávid
Juhász Aliz
Kanálos Mária
Kertész Kitti
Lakatos Bernadett
Lengyel Erika
Magyar Szilvia
Smajda Szabina
Szabó György
Szalma Gergõ
Tóth József
Zakor Nikoletta
Zékány Zsanett
Zsoldos Beáta

Pónifogattal Vásárosnaményban
Nem mindennapi élményben volt részük a
Megoldás-ház ellátottjainak április 21-én
délelõtt. Kósa László olcsvai vállalkozó saját
készítésû pónifogata állt a Megoldás-ház
elé. A hintó elõtt póniló toporgott, amely a
délelõtt folyamán fáradhatatlanul rótta
Vásárosnamény utcáit a Ház lelkes kis csa-
patait szállítva. Nagy élmény volt az ellátot-
tak és dolgozók számára a fogatozás a ra-
gyogó tavaszi napsütésben, amelyet ezúton
is köszönnek a jólelkû vállalkozónak.

Az Új Beregi Vízgazdálkodási Társulatnál május 2-ától támogatott program keretében 110
fõ elvégzi a Társulat által kezelt belvízelvezetõ csatornákon a cserjeirtást, kaszálást, karban-
tartást, iszapolást a beregi térségben. Június elejétõl pedig közel 300 fõ dolgozik majd a Víz-
gazdálkodási Társulat keretein belül év végéig, nyolc órás munkaidõben. A munkavállalók
10 %-a egy képzésben is részt vesz, melynek elvégzése után csatornaõrként tevékenykedhet-
nek tovább.                                                                                                                           
Vásárosnaményban összesen 190 fõt alkalmaznak közfoglalkoztatás keretében, akik 

.
nagy-

részt intézményekben segítik az adminisztratív és egyéb kisegítõ munkákat, valamint az ön-
kormányzatnál látják el a köztisztasági és a zöldfelület fenntartásához kapcsolódó feladato-
kat. A jó gyakorlaton alapuló közfoglalkoztatás Vásárosnaményban címû program keretében
20 fõt alkalmaznak május 1-jétõl december 31-ig 8 órás munkaidõben. A munkaprogram
célja az értékteremtõ közfoglalkoztatás, és ennek keretében az alkalmazottak a Vitka Non-
profit KFT. területén a fóliaházat üzemeltetik, illetve a városi emlékparkok szakszerû gon-
dozásáról, az utcák, közterek, parkok rekonstrukciójáról gondoskodnak.

Munkahelyteremtés a Beregben

ELADÓ!ELADÓ!ELADÓ!

Eladó 2004-ben vásárolt

Toyota Yaris 1.0: ezüstszürke,

5 ajtós, vonóhoroggal felszerelt,

2012.12.13-ig érvényes

mûszakival és 4 db téligumival.

Érdeklõdni az alábbi számon:

06-30/415-1639

tájékoztató

Felújítás a könyvtárban
Értesítjük a lakosságot, hogy a könyv-
tár a nyár közepéig tartó felújítási mun-
kák alatt is nyitva tart.                            
Folyamatosan új könyvekkel, bár átmeneti-
leg nem a megszokott renddel várjuk Önö-
ket, ezért elnézésüket kérjük.                     
Az esetleges rövidebb ideig tartó bezárásról
aktuálisan a városi televízión adunk hírt.
Az épületben a munkák befejeztével moz-
gáskorlátozottak által is könnyen megköze-
líthetõvé válik minden helyiség, az emeletre
lifttel lehet majd feljutni. Megújul a külsõ
homlokzat, a tetõ, a nyílászárók és a lép-
csõház is. Reméljük, a megszépült 100 éves
épületet sokan fogják látogatni, várjuk
rendezvényeinken, információs igényeivel
forduljon a könyvtárosokhoz, szolgáltatá-
sainkat a megszokott magas színvonalon
nyújtjuk továbbra is. Amennyiben szemé-
lyi jövedelemadója 1%-ával intézményün-
ket szeretné támogatni, adószámunk a kö-
vetkezõ: 16815432-1-15. Megköszönve az
eddigi támogatásokat is, türelmüket és
megértésüket kérjük a munkák miatt!

.

.

Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u 1. Tel/fax:06-45/470-258
E-mail:  web:beregtot@namenynet.hu  www.beregtot.hu

Kiknek ajánlják?
Azoknak, akik:
- szeretnének naprakészen értesülni a legfrissebb kiállítói listáról, mun-
  kaadók és képzõ cégek ajánlatairól,
- a vásárosnaményi kistérségben mûködõ cégek tevékenységeirõl,
- nem akarnak lemaradni a korlátozott számú szakmai programokról,
- kíváncsiak a v.naményi kistérség turisztikai újdonságaira, szállásadóira,
- meg szeretnék tudni, hogyan készülhetnek fel legeredményesebben
  az állásinterjúra,
- részt szeretnének venni álláskeresési tanácsadáson,
- továbbtanulás elõtt állóknak, akik Munka Érdeklõdés Kérdõívet
  (MÉK) szeretnének kitölteni.
További programok:
- Rendõrségi, katonai bemutató
- ÁNTSZ szûrõvizsgálatok (vérnyomásmérés, vércukorszint mérés,
  BMI, haskörfogat-, testsúly-, testmagasság-, testzsír-, pulzusszám
  mérés, egészségügyi tanácsadások); helyes fogápolási technikák elsajá-
  títása gyermekek részére
- Vörökereszt elsõsegélynyújtással kapcsolatos ismeretek bemutatója 
- Játszóház a gyermekek részére
- Fiatalok Kulturális Szövetsége (FIX) Ifjúsági Egyesület grafológiai,
  pályaválasztási, pszichológiai, életviteli, pénzügyi tanácsadása valamint
  az önkéntes programok népszerûsítése
- 16.00 órától fellép Szirota Jennifer

Állásbörze
„Segítõ hálózat” kialakítása a  Vásárosnaményi  kistérség-
ben címmel I. állásbörzét szerveznek a vásárosnaményi
Sportcsarnokban május 29-én 10.00-18.00 óra között.

Partnerek: Bán Manufacturing Support Kft, Beregi Ifjúságért Közmûvelõdési és Szabadidõ
Egyesület, Berwin Ruhagyár Zrt., Bittner ABC, Csiperke Erdei Iskola, Észak-alföldi Re-
gionális Munkaügyi Központ Vásárosnaményi Kirendeltség, Fiatalok Kulturális Szövetsége
( FIX ) Ifjúsági Egyesület, Hét Csillag Üdülõ- és Konferencia Központ, Kárpátokért Egye-
sület, Kiss B Ker., Magyar Honvédség Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság
VII. Toborzó és Érdekvédelmi Iroda, Nyírség Utazási Iroda, Projekt Oktatási és Szolgál-
tató Kft., SiVár Bt., SPAR szupermarket – Vásárosnamény, Szatmár- Beregi Szilva Út
Egyesület, Szilva Termál- és Wellness Fürdõ – Vásárosnamény, TOURINFORM
Vásárosnamény, Tudás- Tár Képzõ Központ Kft., Vásárosnaményi Rendõrkapitányság



TEMETKEZÉSI
SZOLGÁLTATÁS

 ESütõ és Simon Kft.

  H (45) 488-038;
  :(30) 903-61-13;
       (30) 466-14-37;
  - Tarpa, Petõfi út 98.

.

:   

Vásárosnamény, Kölcsey út 2. Tel./Fax: 06-45/472-184;
/volt KTSZ-tõl 50 m-re, a régi TITÁSZ  épületében/

 ILLKER KFT.M

VILLANYSZERELÉSI ANYAGO
CSILLÁROK és LÁMPÁK SZAK

K, SZERSZÁMOK,
ÜZLETE

-

LED-es izzók már -tól.

Villanykapcsolók, konnektorok már -tól.

többféle foglalatban 1350 Ft

490 Ft

Pankotai Ferenc ötvösmester
Az akció 2011. 05. 10. és 2011. 06. 20. között tart. Érdeklõdjön üzleteinkben.

Szolgáltatásaink:

Szemüvegkeret forrasztása.

EZÜST FELVÁSÁRLÁS.

 Ékszerjavítás,
vésés, készítés, kõpótlás

szakszerûen, rövid határidõvel.

Swarowski köves ékszerek
kõpótlása, felújítása.

DOXA, Lorus, CASIO, Astron,

SEIKO, órák, fali- és ingaórákQ&Q 
Karikagyûrûk
nagy választékban, egyedi rendelésre is.

Zafír
Ékszerüzlet
Vásárosnamény,
Szabadság tér 15/a.
                Tel.: 20/530-50-61

Topáz
Ékszerüzlet,

Fehérgyarmat,
Kossuth tér 3-5.

Arany felvásárlás a legmagasabb napi áron, beszámítás
új ékszer vásárlásakor 6900 Ft/g* (a vásárolt ékszer súlyáig).
*A változtatás jogát fenntartjuk. Az árak az arany világpiaci árának függvényében változhatnak.

POLICE órák és ékszerek forgalmazása

a térség legnagyobb választékával, 

Ballagásra arany és ezüst

ékszerek 20-30% engedménnyel,
kedvezõ árakon!

ÚJ Új szolgáltatásunk:
Gravírozás kisebb ajándéktárgyakba, tollba, ékszerekbe.

Fotógravírozás, saját kézírás gravírozása.

Áraink ÁFÁ-s árak. Akciónk 2011.05.10. és 2011.06.15. között tart. A tájékoztatás nem teljeskörû, érdeklõdjön elérhetõségeinken!
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SZABÓSÁG

Férfi öltönyök
és nadrágok

készítése
méret alapján,

rövid határidõvel!

06-20/289-15-43

MUNKALEHETÕSÉG!MUNKALEHETÕSÉG!MUNKALEHETÕSÉG!

BALLAGÁSI AKCIÓ!
MINDEN TIFFANY LÁMPA

10 %-os ÁRENGEDMÉNNYEL!

BALLAGÁSI AKCIÓ!
MINDEN TIFFANY LÁMPA

10 %-os ÁRENGEDMÉNNYEL!

BALLAGÁSI AKCIÓ!

10 %-os ÁRENGEDMÉNNYEL!

MINDEN TIFFANY LÁMPA

Tisztelt Lakosság!

Ügyfélfogadási idõ:
Kedd: 9:00 – 18:00-ig
Péntek: 9:00 – 18:00-ig

Elérhetõségeim:
Tel.: 06-30/604-3669
Iroda: 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 34. fsz.1.
(a Korona Butik mellett az Ingatlan Irodában)
Székhely/Iroda: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 10. fsz. 2.
(nyíregyházi ügyfélfogadás: Hétfõ, Szerda és Csütörtök)
e-mail: dr.kzoltan@gmail.com

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy ügyvédi
tevékenységemet Vásárosnaményban is megkezdtem.

Várom kedves ügyfeleimet ügyfélfogadási idõben vagy
telefonos egyeztetés alapján a hét bármely napján.

Tisztelettel: Dr. Kovács Zoltán, ügyvéd

Induló fûrészüzembe
szalagfûrészes

karbantartót keresünk.

06-20/568-43-44

NYÁRFA RÖNKÖT
NAGYTÉTELBEN
VÁSÁROLUNK!
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A képzés a TÁMOP-5.5.1./A-10/1-2010-0021 projekt keretében valósul meg.

JELENTKEZZ

INGYENES

További információ:

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

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

- Számítógép- és internet használói tanfolyamunkra
- Kulcskompetencia-fejlesztõ tréningünkre

Kapcsolódj be munkánkba:
Legyél az ÖNKÉNTESünk, és 

 Kortárssegítõ tréningünkön!

részt vehetsz

újságíróként a turmix nevû újság szerkesztésében,

vagy zöldkommandós, illetve rendezvény és
programszervezés vagy szociális jellegû feladatok
ellátásában, valamint

A program az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg. 

Kedvezményezettek:
Fiatalok Kulturális Szövetsége – Ifjúsági Egyesület, Elsõ Nyírségi Fejlesztési Társaság.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 52.755.150 Ft

Szerzõdés dátuma: 2010. 07. 28.

számítógép - , internet használat
közösségi játékok: csocsó, léghoki, darts, stb.

INGYENES 
 

00 00Nyitvatartási rend: Hétfõtõl - Péntekig: 9  - 17
Szombaton és Vasárnap: ZÁRVA

ÚJDONSÁGOK május 1-tõl!
- Heti 2 órában Szigeti Judit
   szakpszichológus tart tanácsadást
- Divattánc oktatás

TANÁCSADÁS
-életvezetési tanácsadás
-tanulásmódszertani tanácsadás
-szexuális tanácsadás
-egészséges életre nevelés

4800 Vásárosnamény, Árpád köz 1/B.
Tel.: 06-30/933-87-43 
E-mail: 

www.fiatalok.eu
vninformaciospont@gmail.com

Március 12-én Nagyné dr. Biró Valéria
elõadást tartott „A betegségek lelki okai,
megelõzésük és kezelési lehetõségek az
alternatív medicinából” címmel a Szilva
Termál és Gyógyfürdõben. A legfonto-
sabb üzenet: éljük meg érzelmeinket!     

A modern tudomány által is bizonyított,
hogy a betegségek nagy százalékát lelki
konfliktus, trauma elõzi meg. Az egészséges
emberre a testi, lelki, szellemi egység, har-
mónia jellemzõ. Könnyen kibillenhetünk eb-
bõl az egyensúlyból. Nagyon sok elvárásnak
kell megfelelnünk és ez nem mindig sikerül.
A kudarc mindig stresszel, negatív érzelmek-
kel jár. Ráadásul ezeket az érzelmeket (düh,
harag, stb.) nem élhetjük meg, mert nem illik
vagy nem szabad. Ilyenkor jó mélyre el-
nyomjuk. Ezekbõl az elnyomott érzelmekbõl 
indulnak el a testünkben az elváltozások, kü-

 .

Beszéljünk érzéseinkrõl!
lönösen, ha sokáig raktározzuk magunkban.
Sok lehetõséget hallottunk az alternatív
medicinából, hogyan lehet oldani ezeket és
megelõzni vagy gyógyítani az ebbõl kialakult
betegségeket.                                                
A legegyszerûbb lehetõség, amire felhívta
doktornõ a figyelmünket: ha nem tudjuk
megélni érzelmeinket, akkor beszéljünk róla.
Legyen mindenkinek az életében egy olyan
ember (barát, társ, stb.) akinek tud beszélni
az érzelmeirõl! Ugyanis ha kimondjuk az
érzéseinket, automatikusan oldódnak az álta-
luk kiváltott blokkok. Igyekezzünk pozitívan
gondolkodni! Negatív gondolat csak negatív
érzést kelthet.                                              
Legyünk tudatosak, figyeljünk oda magunk-
ra, ne cipeljünk hetekig-hónapokig rossz
érzéseket magunkban! Tanuljunk meg meg-
bocsátani! Ezekhez kaptunk útmutatást, sok
tanácsot az elõadáson.

.
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Idén kilencedszer került megrendezésre a
már hagyománnyá vált találkozó, melyen 5
iskola (Szatmárcseke, Fehérgyarmat, Kölcse,
Kisar, Vitka) Kölcseys-diákjai és tanárai töl-
tenek el névadójukra emlékezve egy-egy na-
pot évente váltakozó helyszíneken.               
Most Szatmárcseke volt a vendéglátó. Elõ-
ször a híres kopjafás temetõben megkoszo-
rúztuk Kölcsey síremlékét, majd a mûvelõ-
dési házban folytatódott a program. A
Kölcsey-emlékszobában a kiállítás mellett
hallhattunk egy érdekes, sok, számunkra is új
információt tartalmazó elõadást a költõ
életérõl. Majd az iskolák csapatai játékos
vetélkedõn tehették próbára tudásukat,
talpraesettségüket, melynek végén valameny-
nyi résztvevõ iskola egy gazdag ajándékcso-
magot kapott emlékül.

.

Kölcsey iskolák
találkozója

Szabóné Baráth Zsuzsa

Cimbora Gyermekközösség hagyományaihoz
híven az idén is megrendezte a nyuszifutást.
Az alsósok évfolyamonként futottak a város-
központban. Évfolyamonként külön értékelték
az elsõ három helyezett fiút és lányt, de minden
futó gyerek csokitojást kapott ajándékba.

Nyuszifutás

Simon Edit

V. C - kategóriás Meghívásos
Fogathajtó Verseny
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves család-
ját a Vásárosnaményban megrendezésre
kerülõ V. C kategóriás Fogathajtó Versenyre.
Helyszín: Vásárosnamény–Vitka víztorony
mellett.                                                         
Ideje: 2011. június 05.                                 

00Megnyitó: 10  óra                                      
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rendõrségi hírek

A Vásárosnaményi Rendõrkapitányság rab-
lás elkövetése miatt vett õrizetbe egy 23
éves aranyosapáti férfit, aki a gyürei vasút-
állomáson egy éppen az állomásra beérke-
zõ vonaton utazó 75 éves nagyvarsányi

A Vásárosnaményi Rendõrkapitányság rab-
lás elkövetése miatt eljárást kezdeményezett
egy fiatalkorú nyírmadai lakos ellen, aki
megalapozottan gyanúsítható azzal,hogy
április 8-án egy román állampolgár kezébõl
kicsavart egy benzinmotoros láncfûrészt.   
Amikor a tulajdonos vissza akarta venni az
elkövetõtõl, az a láncfûrésszel ráütött a sér-
tett kezére, majd elszaladt. Az ügyben in-
tézkedõ rendõrök hely- és személyismere-
tének köszönhetõen a bûncselekmény elkö-
vetésével gyanúsított fiatalkorút a bejelen-
tést követõen egy órán belül elfogták, majd
házkutatás során az elrabolt láncfûrészt
lefoglalták.

.

Román állampolgár kirablása

Rablás a gyürei állomáson

asszony kezébõl kirántotta a táskáját, majd
elmenekült a helyszínrõl. A sértett próbálta
megvédeni értékeit, nem engedte el azon-
nal retiküljét, emiatt a földre esett,támadója
azonban addig rángatta a táskát és vele
együtt annak tulajdonosát is, amíg az el
nem engedte. A rendõrök a bûncselekmény
elkövetését követõen rövid idõn belül
elfogták a feltételezett elkövetõt, akinél
hiánytalanul megtalálták az eltulajdonított
táskából származó tárgyakat.

Súlyos baleset a 41-esen
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Kölcsey-emlékhét
„…tenni magában, vagy másokkal együtt

senkinek sem lehetetlen.” – írja intézmé-
nyünk névadója, Kölcsey Ferenc, akirõl
minden évben megemlékezünk a márci-
usi Névadó-héten.                                    

A 10 napig tartó rendezvénysorozaton szá-
mos vetélkedõn mérhették össze tudásukat,
rátermettségüket diákjaink. Volt matematika
tárgyból Észforgató, és „Elõtérben a logika”
verseny; történelem csapatverseny; „Ki a leg-
jobb magyaros?”, német egyéni, „Ti és mi” –
játékos vetélkedõk. A tornateremben felállí-
tott akadálypályán ügyességüket, gyorsasá-
gukat mutathatták meg a gyerekek.              
Névadónkra emlékezve rajz, irodalom, ének,
történelem pályázatokat is hirdettünk, mely-
nek jutalmazására majd a Tanévzáró ünnep-
ségen kerül sor. Az év minden szakában
igyekszünk méltóak lenni Kölcsey Ferenc
nevéhez. Reméljük, a Névadó-héten ismét
megmutattuk, hogy tenni a mi kis iskolánk-
ban sem lehetetlen.

.

.

Egy tábor, ahol garantáltan nincs reggeli
torna, és nincs tökfõzelék! Nyári tábor
sok-sok kézmûves foglalkozással, megle-
petésekkel, kalanddal! A programban a
kézmûves foglalkozásokon kívül szerepel
tiszai hajókázás, pónilovas fogatozás, für-
dõzés a Szilva Fürdõben. Lehetõséged
lesz érdekes játékokban kipróbálni magad,
barátságokat kötni, de activityben, vala-
mint izgalmas és csupa-csupa tréfa verse-
nyekben is részt vehetsz. Ha kedved van
focizhatsz, és csöppet sem unalmas sport-
játékokban is részt vehetsz. Ha mindezek-
ben elfáradtál, esténként énekelünk, gitá-
rozunk, vagy óriáskivetítõn filmet nézünk.
A bátrabbakkal pedig éjszakai túrára is
megyünk. A tábort pedagógusok és egy
védõnõ vezeti, de a kézmûves programo-
kon közremûködik iparmûvész, a zenés
programokon zenész vendégünk lesz.      
Szállás a Garabonciás Üdülõközpontban,
ideje 2011. augusztus 7- 12. között.        
Részletes felvilágosítás 70/708 7991-es
telefonszámon kapható.

.
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Kézmûves tábor

Zánné Kiss Andrea

Azoknak, akik szeretnek játszani és önmagukat kipróbálnák valami különlegesben. A színját-
szó táborosok részt vehetnek beszéd- és mozgástechnika fejlesztõ játékos foglalkozásokon,
amelyeken egyaránt megtalálhatók a kapcsolatteremtõ, bizalom, érzékelésfejlesztõ, valamint
a lazító és koncentráló, önismereti és szituációs játékok is.                                                     
A táborozók a hét folyamán színpadra állítanak egy színdarabot, amelyet táborzáráskor a
szülõknek bemutatnak. Természetesen a próbák mellett lesz idõ izgalmas tábori programok-
ba bekapcsolódni. A programban a színjátszó foglalkozásokon kívül szerepel hajókázás,
pónilovas fogatozás, fürdõzés a Szilva Fürdõben, filmvetítés, a bátrabbaknak éjszakai túra és
még sok-sok meglepetés. Helyszín: A Vásárosnamény-Gergelyiugornya üdülõterületen
található Garabonciás Üdülõközpont. Korhatár: 8-14 év. Idõpont: 2011. augusztus 7-12.
között. Részletes felvilágosítás: a 70/ 708 7991-es telefonszámon kapható.

.

Színjátszó tábor gyerekeknek

„Vesztek erõt, miután a Szentlélek eljön rátok és
lesztek nékem tanúim” (ApCsel 1,8) Jézus
Krisztus 10 nappal Pünkösd elõtt mondta
ezt a tanítványoknak. Mivel megerõtlenedett
világban élünk, ezért erõre van szükségünk,
hogy szembenézzünk életünk kihívásaival,
megpróbáltatásaival. Az ígéretet követõen tíz
nappal beteljesedtek Jézus szavai, mert kitöl-
tetett a Szentlélek 120 emberre zúgó szél és
kettõs tüzes nyelvek formájában. A Szentlé-
lek, a Szentháromság harmadik személye,
akit egyenlõképpen imádunk az atyával és a
Fiúval.                                                          
Az Isten Lelkétõl való erõvel prédikált Péter
az Üdvözítõrõl, Jézus Krisztusról Jeruzsálem
fõterén. Ekkor 3000 ember tért meg bûnei-
bõl. Megkeresztelkedtek és megkapták a
Szentlélek ajándékát. Pünkösd tehát az egy-
ház születésnapja.                                         
Hogyan lehet részesedni a Szentlélek ajándé-
kában? Jézus Krisztus azt mondta: „Ha ti
tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni,
mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket
azoknak, akik kérik tõle” (Lk 11,13). Az kapja
meg Isten Szentlelkét, aki teljes szívébõl kéri,
várja és elfogadja.

.
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Pünkösd

Dr. Pótor Imréné 
Református lelkipásztor
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értesítés

40 éves osztálytalálkozó
A vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gim-
názium és Mg. Szakközépiskolában 1971-
-ben 4.C osztályában végzettek részére 40.
éves osztálytalálkozót szervezünk. Osztály-
fõnökök: Hajdu Istvánné és Hajdu István.
Ideje: 2011. augusztus 19. 10.00 óra,
gyülekezés a gimnáziumban, ebéd a
Winkler Házban. Értesítési cím: Riedlné
Péter Etelka,  +36-30 9210 632, Vezséné
Popovics Magdolna,  +36-70 3700 199.          
Várjuk jelentkezéseteket, részletes progra-
mot késõbb küldünk!

.

Egy gyereket mentõhelikopter szállított
kórházba, a 41-es fõutat teljes szélességé-
ben lezárták. A 41-es fõút Nyíregyháza felé
kivezetõ szakaszán két gépkocsi ütközött
április 23-án. Az elsõdleges adatok alapján
az egyik autóban egy nõ és két gyermeke
sérült meg, a 13 éves lány olyan súlyosan,
hogy mentõhelikopter vitte kórházba. Az
érintett útszakaszt a rendõrség teljes széles-
ségében lezárta, a forgalmat elterelték.
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