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Magyar hősök,
magyar évszázadok
TISZAVASVÁRI. Kárpátalja a tör-

ténelem viharaiban címmel
dr. Drabancz M. Róbert tart
előadást augusztus 16-án,
pénteken
Tiszavasváriban.
A városi könyvtár „Magyar
hősök, magyar évszázadok”
ingyenes rendezvénye 16
órakor Márton Áron kiállításmegnyitójával kezdődik, az
előadás után levetítik Zsigmond Dezső A föld nyeli el
című
dokumentumfilmjét,
majd közönségtalálkozót tartanak az alkotókkal.
KM

Ne dobja ki, inkább
adja szeretettel!
Petrohán Zoltán, Bégányi Ábel, Somlyai Lászlóné és Uri Izabella Dóra; Pálvölgyi Miklós János, Papp Erzsébet Ágnes, Horváth Sándor és Jaczina Zsolt
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Nem érték be a második hellyel

Tóth Andrásné FOTÓ: PALICZ ISTVÁN
NYÍREGYHÁZA. Sok család számára anyagilag igen megterhelő a gyermekeik beiskolázása. A Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Nyíregyházi
Csoportja az idén is várja a
beiskolázáshoz
elengedhetetlen kellékeket: táskákat,
tolltartót
iskolaszereket,
gyermekruhákat, cipőket, a
szívből jövő adományok minden hétfőn és csütörtökön 14–
17 óra között a szeretetszolgálat irodájában (Nyíregyháza,
Arany János út 7., földszint)
adhatóak le – adta hírül Tóth
Andrásné csoportvezető. KM

Tanulásban, sportban
és „rend-őri” szolgálat
terén is díjazta legjobbjait a nagyközség.

A megyei közgyűlés bronz emlékérmei mellett
számos jutalom talált méltó gazdákra a közelmúltban
NYÍRBOGÁT.

Nyírbogáton, a 15. Bogáti
Forgatagon, a nagyközség
képviselő-testületének döntése alapján.
A település polgármestere
és jegyzője elsőként a tanulmányi és sportversenyeken
kiemelkedő
teljesítményt
nyújtó tanulóknak és az őket
felkészítő pedagógusoknak

nyújtották át az elismeréseket.

Bajnoki teljesítmény
Az ünnepségen elhangzott:
Somlyai Lászlóné felkészítő
pedagógus okkal lehet büszke lelkiismeretes munkájára
és tanítványa kimagasló teljesítményére, hiszen Uri Iza-

Idejüket és erejüket áldozzák másokért
– A polgárőrök anyagi juttatás
nélkül, önzetlenül, pusztán
lelkesedésből és a közösség
iránti elkötelezettségből dolgoznak a szabadidejükben
társadalmi munkában – szögezte le elöljáróban Jaczina
Zsolt, a Nyírbogáti Polgárőr
Egyesület két éve megválasz-

tott elnöke, majd így folytatta:
– A lakosság örömmel veszi, hogy rendszeresen jelen
vagyunk a nagyközség teljes közigazgatási területén,
évente több ezer órát járőrözünk. Az önkénteseink szívük-lelkük legjavát nyújtják,

az idősek, egyedülálló betegek hogylétére kiemelten
figyelünk, mindezzel akarva-akaratlanul is példát mutatunk a környezetünknek.
– A rendőrséggel jó kapcsolatot ápol az egyesületünk,
mindenben segítjük egymás
munkáját.

bella Dóra, a Vántus István
Általános Iskola 5. osztályos
tanulója a TIT Megyei Történelem Versenyen 1. helyezést
ért el.
A hetedikes Petrohán Zoltán a Magyar Íjász Szövetség pályaíjász országos bajnokságon mérettette meg
magát BBFS kategóriában,
itt, valamint az idei természetíjász országos bajnokság
észak-magyarországi régiós
kvalifikációs versenyén, sőt
az I. Alföld Kupa kvalifikációs
teremíjászversenyén (BBFS
kategóriában) is a legjobbnak
bizonyult.
Pásztor Zsolt (6. b) a Unified World Championships
világbajnokságon 54 kg-os
kategóriában, valamint az
I. Yokkao Muaythai Magyar

Bajnokságon is 1. helyezést
ért el.
A 11 éves Bégányi Ábel a múlt
hónapban a IV. Országos Cápa
Bajnokságon bizonyított: 200
és 100 méteres pillangóúszásban sem talált legyőzőre, így
korosztályában háromszoros
magyar bajnok lett.

Figyelnek és védenek
A Nyírbogát Nagyközség Közbiztonságáért elismerések is
jó kezekbe kerültek: a község
biztonságáért végzett önzetlen szolgálatért Papp Erzsébet
Ágnest, Jaczina Zsoltot, Horváth Sándort és Pálvölgyi Miklós Jánost díjazták, valamenynyien a Nyírbogáti Polgárőr
Egyesület oszlopos tagjai.
PALICZ ISTVÁN

istvan.palicz@kelet.hu

Tündérszépek: egzotikus
utazás vár a legszebbekre
Elmúltál 16, de még
nem töltötted be a
harmincat? Jelentkezz
a versenyünkre!

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG. Ősz-

956391

szel lapunk, a Kelet-Magyarország és hírportálunk, a Szabolcs Online is csatlakozik az
országos szépségversenyhez,
azaz megyénkben is keressük
2020 Tündérszépét, aki akár
te is lehetsz! Ehhez nem kell
mást tenned, mint megkeresni szon.hu-n a már aktív
jelentkezési felületet, és az
űrlap kitöltésével könnyedén
ott találhatod magad a legszebbek mezőnyében!
A Tündérszépek 2020 megyei szinten induló, majd a
regionális fordulókon keresztül országos döntővel végződő szépségverseny, amelyre
jelentkezhetsz saját fotókkal,
de ha nincs ilyen, fotóriporterünk elkészíti rólad.

HIRDETÉS

Értékes szavazatok
A most induló Tündérszépek
országos szépségverseny tehát megyei válogatókkal veszi kezdetét, majd ezt követik
a regionális fordulók, illetve
később a központi döntő. Az
előző versenyekhez hasonlóan, a megyei és regionális
előválogatókból a szakmai
zsűri által kiválasztott 3 versenyző, illetve a szavazók
által legmagasabb értékelést
kapott versenyző jut tovább a
döntőbe.
Hozhatod a saját fotósorozatodat, de kérhetsz profi
fotózást is, amivel leadhatod
a nevezésed. Ha most jelent-

kezel, akkor növeled annak
az esélyét, hogy bekerülsz
az augusztus végi fotózáson részt vevő hölgyek közé,
megelőzvén a szeptember
16-án induló megyei fordulót;
jelentkezni a Tündérszépek
oldalon (www.tunderszepek.
hu) tudsz.
Celebek a zsűritagok
A
megyei
előválogatóba
30 hölgy jut be, a regionális fordulóban Borsod-Abaúj-Zemplén,
Hajdú-Bihar
és
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye 4 lánya küzdhet a
továbbjutásért. Majd az országos döntőben szereplő
lányokra online január elejétől lehet szavazni, a televíziós döntő pedig január 24-én
lesz a képernyőn, melyen
celebekből álló zsűri kezébe
kerül a lányok sorsa – akik
közül fény derül a szépségkirálynő, a két udvarhölgy,
valamint az olvasók által
Fábián Evelin,
2019 Tündérszépe
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legtöbb szavazatot kapó lány
kilétére.

Mit nyerhetsz?
Azon túl, hogy életre szóló élményt szerezhetsz, egy felkészítőtábor, számtalan nyeremény, vásárlási utalványok,
mobiltelefonok és egzotikus
utazás is vár a legszebbekre.
Sőt, idén a szavazók között is
osztunk ki ajándékokat, így
érdemes lesz izzítani a különböző elektronikus eszközöket!
ÉKN

