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tájékoztató

A természetes fürdõvizek minõségi köve-
telményeirõl, valamint a természetes fürdõ-
helyek kijelölésérõl és üzemeltetésérõl szó-
ló kormányrendeletben foglaltakra hivat-
kozva tájékoztatom a lakosságot, hogy a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormány-
hivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv Vásárosnaményi, Baktalórántházai
Kistérségi Népegészségügyi Intézete enge-
délyezte a Tisza folyó vizének fürdõvízként
való használatát a következõk szerint:
A fürdési idény 2011. június 10-tõl 2011.
augusztus 31-ig tart. A fürdési szezon
alatt a fürdõvíz minõségének ellenõrzésére
4 db vízmintát kötelezõ az üzemeltetõnek
bevizsgáltatni. A fürdõvíz és fürdõhely
védõterülete a vízfelületen minden irány-
ban 100 méter, a vízparton, a strandterüle-
ten túl 10 méter kiterjedésû.                       
Kérek minden fürdõzõt, hogy a balesetek
elkerülése érdekében a fürdési szezon alatt
a megfelelõ magatartási szabályokat és elõ-
írásokat kövesse! Külön felhívom a figyel-
met, hogy magas vízállás esetén az érvény-
ben lévõ tiltásokat mindenki tartsa be!

.

Megkezdõdött a
fürdési szezon

Tisztelettel felhívom a városlakók figyel-
mét, hogy a sárga és kék színû – papírt,
mûanyagot és fémet tartalmazó – szelektív
gyûjtõzsákok elszállítása minden hónap
utolsó hetében történik.                             
Hétfõn : Gergelyiugornya, Vitka és Perényi
tanya területérõl,                                        
Kedden: a vásárosnaményi városrészrõl
történik az elszállítás.                                 
Csak ezeken a napokon szállítják el a
zsákokat, ezért kérek mindenkit, hogy csak
ezekben az idõpontokban és reggel 6 óráig
helyezze ki a zsákokat.

.

.
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Idén elsõ alkalommal kerül megrendezésre Vásárosnaményban a Zoárd Napi  Soka-
dalom címû rendezvénysorozat. Július 15-17. között népmûvészeti vásár és színes
programkínálat várja a nagyközönséget.                                                                         

Július 15-én Halász-horgásztalálkozó, kiállítások, csónakázás, színpadi produkciók és fõzés
színesíti a vásárt. Július 16-án a pásztoroké a fõszerep. A Pásztortalálkozót, amelyet a juhfaj-
ták bemutatója, a lovas íjászok, hintózás, kiállítások és természetesen a pásztorételek kósto-
lása egészít ki, este 21 órától a Csík zenekar koncertje zárja a napot. Július 17-én a Vadászta-
lálkozó ígér tartalmas és színes kikapcsolódási lehetõséget. Öt földrész vadászélmény beszá-
molói, trófeák és preparátumok, vadászfotók és festmények, vadászkutya- és solymász
bemutató, vadétel fõzõverseny és sok különlegesség várja az érdeklõdõket.                          
A belépés mindhárom nap díjtalan.

.

.

Zoárd napi sokadalom

Kósa Mónika

dr. Deák Ferenc
jegyzõ

dr. Deák Ferenc
jegyzõ

Zsákos szelektív-
gyûjtés ideje

Hatvan új dolgozó a Berwin-nél

V. Fogathajtó-verseny
Június 5-én rendezte meg a Tisza-menti Lovassport Kör az ötödik meghívásos C
kategóriás fogathajtó versenyét Vásárosnaményban. A rekkenõ hõség ellenére szép
számmal érkeztek a versenyzõk és a nézõk is pályára.                                                   

Délelõtt és délután az alapidõs hajtásban vethették össze a hajtók és lovaik ügyességüket. A
nézõk 3 pónifogat és 21 fogat nemes versengésében gyönyörködhettek. Az alapidõs hajtás
után a hat legjobb fogat állt újra rajthoz, hogy az összevetésben megküzdjenek a díjakért. 
Az izgalmas versenyben a következõ sorrend alakult ki:                                                        
1. helyen Vass Szabolcs (Jármi),                                                                                               
2. helyen Nagy Miklós (Újfehértó),                                                                                         
3. helyen ifj. Gál Sándor (Vásárosnamény),                                                                             
4. helyen Szabó Zoltán (Olcsvaapáti),                                                                                      
5. helyen Juhász József (Bocskaikert),                                                                                      
6. helyen Csalah Attila (Vásárosnamény)                                                                                
fogata végzett.

.
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Bér- és járuléktámogatás révén hatvan új
munkahely létesül a vásárosnaményi
Berwin Ruhagyárban - jelentette be
Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért
felelõs államtitkár a Szabolcs-Szatmár-
-Bereg megyei kisvárosban.                     

/Az üzemben megtartott sajtótájékoztatóról részle-
tesen a 2. oldalon olvashatnak./

.

Berwin

A versenypálya mellett a felnõtteket kisebb
kirakodóvásár, a gyermekeket ugrálóvár és
pónilovas fogatozás várta. A szervezõk arról
is gondoskodtak, hogy senki ne maradjon
éhesen, hiszen lehetõség volt ínycsiklandó
ételek és finomabbnál finomabb sütemények
vásárlására.
A  szervezõk  köszönetet  mondanak  Vásárosnamény  Város  Önkormányzatának,  a Forrás
Vállalkozói Klubnak, valamint minden fogatsportot támogató vállalkozónak.
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Lapzárta után kaptuk meg a képeket az Eötvös József  Általános Iskola tanulóiról, de
június közepén õk is búcsút intettek az általános iskolának, hiszen a nyári szünet
után már nem megszokott iskolájukban folytatják tanulmányaikat.

Elballagtak az Eötvösbõl is/folytatás az 1. oldalról/

A beregi térség legnagyobb foglalkozató-
jának számító, angol érdekeltségû ruha-
gyár a gazdasági válság miatt két évvel
ezelõtt még munkahelymegtartó támo-
gatásban részesült, az idén azonban már
lehetõvé vált a már meglévõ dolgozói
állomány mellé újabb hatvan, elsõsorban
nõi dolgozó alkalmazása.                         

A Berwin Ruhagyár Zrt. a munkaügyi köz-
pont hagyományos bértámogatási rendszerét
veszi igénybe – mondta Czomba Sándor,
hangsúlyozva, hogy a vásárosnaményi üzem-
egységnél nemcsak a munkahelymegtartás,
hanem a fejlesztés lehetõsége is megvan.      
Rezsõfi István, a megyei kormányhivatal
munkaügyi központjának igazgatója az MTI
kérdésére elmondta: a beruházás forrásigé-
nye mintegy 30-35 millió forint, amelyet
részben a Munkaerõpiaci Alap decentralizált
részébõl és részben uniós forrásból finanszí-
roznak. A hatvan új dolgozót a tervek
szerint három lépcsõben veszik fel, a folya-
mat július elejétõl szeptemberig tart – tette
hozzá Rezsõfi István.                                      
Czomba Sándor emlékeztetett arra is, hogy a
kormány a napokban írta ki félmilliárd forint
értékû munkahelymegõrzõ pályázatát a
kis-és középvállalkozások számára. A kiírás-
ra eddig két pályázat érkezett, az egyik ezek
közül Fehérgyarmat térségébõl, a pályamun-
kák elbírálása a napokban várható.               
A támogatást a legalább ötven fõt leépíteni
szándékozó vállalkozások vehetik igénybe,
ugyanakkor a program hat hónapos tovább-
foglalkoztatást is lehetõvé tesz. Munkaválla-
lónként a kötelezõ legkisebb munkabér leg-
feljebb 135 százalékát lehet támogatásként
megpályázni – ismertette az államtitkár.       

Kaska Zoltán, a Berwin Ruhagyár Zrt. terme-
lési igazgatója az MTI kérdésére elmondta: a
Berwin jelenleg összesen 570 fõt foglalkoztat
vásárosnaményi gyárában és budapesti
logisztikai központjában. Az angol Berwin &
Berwin Ltd. magyarországi vállalatának
tavaly 3 milliárd 55 millió forint volt az
értékesítési árbevétele, amelynek 98 százalé-
kát az angol anyacéghez kötõdõ export tette
ki, a termékek nagy részét fõleg Nagy-Bri-
tanniában, Németországban és Olaszország-
ban értékesítik.

.

.

.

.

.

(forrás: MTI)

Dr. Czomba Sándor és Kaska Zoltán üzemlátogatáson

Fotó: MEGYEI SAJTÓSZOLGÁLAT/kiko
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önkormányzati tájékoztató

Zajlanak a város-rehabilitációs
munkák
Ahogyan azt már tapasztalhatták, több
helyen is zajlanak a város-rehabilitációs
projekt kivitelezési munkálatai.             
Az alábbiakban az egyes építési mun-
kákról kívánom tájékoztatni Önöket.

.

A   munkálatokból   eredõ   esetleges
kellemetlenségek   miatt   kérem  szíves
türelmüket, megértésüket!

Jókai út 2. szám alatti iskolaépület        
A munkák kivitelezõje a PRO-FA ST Kft.
Az épület utcafronti homlokzatának felújí-
tási munkálatai folyamatosan zajlanak, a
homlokzat felállványozása miatt az épület
elõtti járdaszakaszon a gyalogosforgalom
szünetel, a gyalogosok az úttest túloldalán
lévõ gyalogjárdát vehetik igénybe.  Az isko-
laépületben a tanítás a felújítási munkák
alatt is zavartalanul folyik. A munkálatok
befejezésének várható ideje: 2011. július.

.

Szabadság tér 9. szám alatti épület
(volt Bíróság)                                           
A munkák kivitelezõje a RÓZSAÉP Kft.
Az épület utcafronti homlokzatának felújí-
tási munkálatai folyamatosan zajlanak, a
földszinti nyílászárók cseréjét követõen
hamarosan következik az épület felállvá-
nyozására, ezt követõen az épület elõtti
járdán a gyalogosforgalom szünetel. Az
épületben található üzletek nyitva tartásáról
az üzletek bérlõi nyújtanak felvilágosítást.  
A munka várható befejezése: 2011. július.

.

.

Balázs  József   Városi Könyvtár felújítá-
sa, akadálymentesítése                           
A munkálatok kivitelezõje a RÓZSAÉP
Kft. A Balázs József  Városi Könyvtár épí-
tési munkálatai folyamatosan zajlanak. Az
épület utcafronti homlokzatának felújítása
miatt elkerülhetetlen volt a gyalogjárda egy
részének állványozás miatti elkerítése. A
munkálatok alatt a könyvtár nyitva tartása
a munkálatok jellegéhez, ütemezéséhez
igazodik, a nyitva tartással kapcsolatban a
könyvtár dolgozói nyújtanak felvilágosítást.
A munka várható befejezése: 2011. július.

.

Polgármesteri Hivatal felújítása, bõvítése
A munkálatok kivitelezõje a RÓZSAÉP
Kft. Ezen idõpontig az építési terület elke-
rítésére, többek között a Polgármesteri Hi-
vatal mögötti parkoló lezárására került sor.
Jelenleg a hivatal bõvítésének földmunkái
zajlanak, valamint befejezõdött a hivatal és
a múzeum között található idõs fák kivágá-
sa is. Ezen a munkálatok – a parkoló lezá-
rását kivéve – a lakosságot közvetlenül nem
érintik, a Polgármesteri Hivatal az ügyfél-
fogadási rendjének megfelelõen fogadja a
városlakókat. A további szakaszokban vár-
ható esetleges ügyfélfogadási rendváltozá-
sokról, annak rövid ideig történõ esetleges
szüneteltetésérõl a késõbbiekben tájékozta-
tást fogunk adni. A munkálatok várható
befejezése 2012. május 31.

.

Filep Sándor
polgármester

„Az élet egyik legszebb jutalma, hogy miközben az ember másokon segít, egyben önmagán is segít.” (Ralph
Waldo Emerson) Ez lehetne a jelmondata a programsorozatnak. Elsõdleges szempont, hogy a
városban egyébként megrendezésre kerülõ programokhoz csatlakozzunk, azok kiegészítõ
elemeként megjelenjünk, elõadások tartásával, egészséges ételek kóstolásával bemutassuk a
helyes táplálkozást, illetve olyan szûréseket végezzünk, melyre kevesen és ritkán jutnak el.
Örömteli, hogy sok, a terület iránt elkötelezett személyt nyertünk meg az ügynek, akik
tevékenyen, szakmai támogatásukkal nagymértékben hozzájárultak a programsorozat
eredményességéhez, színvonalához. Nekik ezúton is köszönjük segítségüket.                       
A programsorozat a május 29-i Gyermeknapon vette kezdetét, amikor az ún. szûrõsátorban
már elkezdõdött a Védõnõk és Alpolgármester Asszony közremûködésével a koleszterin,
cukorszint, vérnyomás és testzsír mérés. Igen nagy volt az érdeklõdés fiatalok és idõsek
részérõl egyaránt, melyet mi sem bizonyít jobban, hogy 184 személy szûrése már ezen a
napon megtörtént.                                                                                                                
A programot 2011. május 30-án a Kölcsey ÁMK–ban folytattuk, ahol 60 fõ részvételével 37
fõ szûrésével zajlott a rendezvény. Május 31-én a Petõfi AMK-ban, 64 fõ részvételével 44 fõ
szûrésével fejeztük be a napot. Június 01-jén a Winkler-Ház teraszán 49 fõ részvételével 11
fõ szûrése történt meg. Június 02-án a Perényi tanyán 46 fõ részvételével 20 fõ szûrésével
zajlott a program. A programsorozat zárásaként június 03-án a Mûvelõdési Központban 13
fõ szûrésével ért véget az Egészség hét. Az alapellátás rendelõiben közel 200 fõ szûrésére
került sor. Ez összesen több, mint 600 fõ regisztrált részvételét jelenti, mely közel 700 fõ
érdeklõdõt jelent.                                                                                                                  
Minden helyszínen egészséges ételek kóstolására nyílt lehetõség a Winkler Ház és Winkler
Jánosné Ági közremûködésével, valamint az egészséges táplálkozásról szóló elõadás hangzott
el Andrásiné Temesi Hilda dietetikus, életmûdíjas mesterszakács prezentációjában. Ezt követ-
ték a védõnõk közremûködésével az egészségügyi szûrések. A Népegészségügyi Szakigazga-
tási Szerv részérõl dr. Pataki Piroska tiszti fõorvos munkatársaival tájékoztatót tartott a
helyes kézmosásról, száj- és fogápolásról. A szûrésekhez szükséges eszközöket a városi Pati-
kák (Arany Borostyán, Remény, Stella) ajánlották fel. Köszönjük a „Segítõ Hálózat kialakítása a
Vásárosnaményi kistérségben” címû projekt megvalósítóinak anyagi és személyes segítségét,
valamint azon intézmények közremûködését, akik a helyszínt és a szervezést biztosították.  
A résztvevõk közül sokan megfogalmazták a kezdeményezés fontosságát és annak szüksé-
gességét, mely megerõsített bennünket abban, hogy igény van és fogadókészség a város la-
kossága részérõl az ilyen és hasonló kezdeményezések iránt. Az Önkormányzat az elkövet-
kezendõ években is folytatni kívánja ezt a programsorozatot, illetve a Zoárd napi rendezvé-
nyen szûrésekkel és egyéb módon részt kíván venni az egészség megõrzésében.                   
Szándékunkban áll a sok egészséges saláta és további receptgyûjteményt közzé tenni, s az
ebbõl befolyó összegbõl a következõ – egészséges életmód – programok költségeihez a
tárgyi eszközök egy részét biztosítani.

.

.

.

.

.

Egészség hét az egészségért
Vásárosnamény   Város   Önkormányzata   elfogadta  és  támogatta   „az  egészséges
táplálkozás, egészséges életmód ” programot. Ennek kapcsán célul tûzte ki, hogy
2011. évben az egészséges életmódra, egészséges táplálkozásra még tudatosabban,
szervezettebben és rendszeresebben hívja fel a lakosság figyelmét. 
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A Lónyayban is beérett a vetés
Mint az õszi vetésbõl megélõ
földmûves élete, olyan az
iskolák világa. Szeptemberben
kerül a fejlõdést biztosító
pedagógiai közegbe társadal-
munk legértékesebb kincse, a
gyermek. Az õsz, a tél és a
kora tavasz az érlelés, az érle-
lõdés idõszaka. Az iskolák a
júniusi hónapot megelõzõ
hetekben a legjobb diákjaik
tudását, versenyek feltételei
között megmérik, a legjobban
teljesítõket rangsorolják és
jutalmazzák.                           
Városunk legrégebbi szakkép-
zõ iskolájában, a Lónyayban,
ebben a tanévben is eredmé-
nyességgel nevelõdtek ember-
ré a jövõ szakmunkásai.

.

Megyei Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny I. helyezett csapata:
Dúl Gergõ, Deskó László, Krutilla Ádám 9.A, Kokas Gábor 9.D,

felkészítõ tanár: Demjén József  nyugalmazott mérnöktanár.

Megyei csecsemõgondozási verseny I. helyezett csapata:
Balogh Gizella, Bakó Éva, Lakatos Edina 10.F osztályos tanulók,

felkészítõ: Debreceniné Szabó Éva ifjúsági védõnõ

A „Szabolcsi honvédek nyomában” megyei vetélkedõ I. helyezett csapata:
Kosztel Zoltán, Jónás Kálmán 10.A., Szabó Flóra és Balla Dominika 10. B,

felkészítõ tanár: Himcsuk István.

„Kiváló tanulói díj” Lengyel Erika 13. g,
felkészítõ tanár: Papfalusi Angéla

Az Eötvös József  Általános Iskola és AMI. tanulói, valamint a
Lónyay Menyhért Szakközép-és Szakképzõ Iskola tanulói sza-
badidejükben, tanítási idõ után szívesen tanulnak csecsemõ-
gondozást és elsõsegélynyújtást. Az elsajátított elméleti és
gyakorlati ismereteikbõl országosan meghirdetett versenyeken
adtak számot.                                                                                 

A Vöröskereszt és a mentõsök által szervezett körzeti elsõsegély-
nyújtó versenyen elért elsõ helyezést követõen jutottak tovább május
14-én a megyei versenyre, melynek a nyíregyházi Sóstói Múzeumfalu
adott otthont. Az Általános Iskola tanulóinak 3. helyezést sikerült
elérniük, azaz Demeter Richárdnak 7.b., Debreceni Nórának 7.a.,
Debreceni Imolának 7.a., Dobos Cintiának 7.a., Koncz Vandának 7.a., és
Kazamér Ákosnak 8.a. osztályos tanulóknak. Felkészítõ: Nagyné Varga
Krisztina Iskolavédõnõ.                                                                     
A megyei csecsemõgondozási versenyt május 20-án rendezték meg
a Debreceni Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Karán Nyíregyházán,
ahol az Eötvös Iskola és a Lónyai Menyhért Szakközépiskola tanulói
mindkét kategóriában megnyerték az elsõ helyezést. Ezután követ-
kezett az országos megmérettetés Budapesten június 04-én a Kós
Károly Kollégiumban, ahol eredményesen képviselték megyénket.

.

.

Csecsemõgondozás és elsõsegélynyújtás
Az Eötvös diákok a 8. helyezést érték el, melynek tagjai: Szabó Lilla,
Hetei Eszter, Csizmár Beatrix 7.a osztályos tanulók, felkészítõjük
Nagyné Varga Krisztina.  A Lónyay Menyhért Szakközépiskola megyei
csecsemõgondozó versenyen elsõ helyen szereplõ diákjai: Balogh
Gizella, Bakó Éva, Lakatos Edina 10.f  osztályos tanulók.  Az országos
csecsemõgondozó versenyen a 14. helyezést érték el: Balogh Gizella,
Szõke Nikolett, Lakatos Edina 10.f  osztályos tanulók. Felkészítõjük:
Debreceniné Szabó Éva Ifjúsági Védõnõ.
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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.

Június a kirándulások hónapja a Petõfi
Sándor ÁMK-ban, alsósok, felsõsök
különbözõ idõben, más helyszínre tettek
utazást. 

„Utolsó napjaink emlékei”

A 6. osztályosaink három napra Budapestre
kirándultak. Alsósainkkal a diósgyõri várat
látogattuk meg, majd Lillafüredet barangol-
tuk végig. Az 5. és 7. osztályosaink Nyíregy-
házán töltöttek el felejthetetlen napot, ellá-
togattak az állatkertbe, majd moziba mentek.
A ballagó osztály Nyírbátorba utazott vonat-
tal, az utolsó közös kirándulást töltötték el.
Az idõ is kegyes volt hozzánk, minden alka-
lommal elkerült az esõ.                                 
A tavalyi évhez hasonlóan idén is az Atlanti-
ka Vízividámparkban ünnepeltük a gyermek-
napot. Nyugdíjas klubtagjaink több mint 300
db palacsintát sütöttek, így vendégelve meg a
diákokat. Nagy sikert aratott, hamar el is fo-
gyott. Lubickolással hamar eltelt a nap. Dél-
ben fóka show-t is nézhettünk, s utána lehe-
tõség volt a fókával közös fotózkodásra.       

hiszen közelebbrõl megcsodálhattuk a Tiszát. 

.

.

Arany Katedra
Emlékplakett
A Petõfi Sándor ÁMK igazgatója, Sebestyén
Gusztáv Igazgató Úr Arany Katedra Emlék-
plakett kitüntetést kapott a Nemzeti Erõfor-
rás Minisztériumtól. A díjat városunk polgár-
mestere Filep Sándor Polgármester Úr adta át.

Kiváló emberi, szakmai értékei, nagyszerû
eredményei, 41 évi lelkiismeretes alkotó
munkája elismeréseként részesült  kitüntetés-
ben. Sebestyén Gusztáv 1975-ben szerezte
testnevelés-földrajz szakon diplomáját.         
1991-tõl igazgatóként irányítja, szervezi a
Petõfi Sándor ÁMK életét, nagy hozzáértés-
sel, gazdag szakmai és vezetõi tapasztalattal.

.

„Móra Matek” megyei matematika verseny
megyei 4. hely: Czirják Tamás 1. osztály,
felkészítõ nevelõ: Monori Erika. Szivárvány
országos matematika verseny országos 13.
hely: Baráth Zsolt 2. osztály, felkészítõ:
Lõrinczné Mándi Katalin. Hevesy György
országos kémia verseny megyei 5. hely:
Filep László 7. osztály, felkészítõ pedagógus:
Vastag Barnabásné. Megyei kémia verseny
megyei 6. hely: Filep László 7. osztály, felké-
szítõ pedagógus: Vastag Barnabásné. Herman
Ottó országos biológia verseny megyei 5.
hely: Filep László 7. osztály, felkészítõ peda-
gógus: Vastag Barnabásné. A Kisiskolák Or-
szágos Versenyén labdarúgásból megyei 3.
helyezett csapat névsora: Czirják Máté, Darás
Dénes, Dobos Márk, Simon Roland, Szabó Zsolt,
Szászi Milán, Udvarhelyi Zoltán, Varga Tamás,
felkészítõ: Hornyák Mihály.

VIP-ÖKO-TOUR

Elsõ alkalom: 
Zoárd-napi sokadalom

VÁSÁROSNAMÉNY
2011. július 15-17.

Akikre büszkék
vagyunk
A 2010/11-es tanév is véget ért. Az év fo-
lyamán tanulóink több megyei és orszá-
gos versenyen is sikerrel szerepeltek. Az
iskolai teendõk mellett is szívesen gya-
koroltak a különbözõ versenyekre,  siker-
rel vették az akadályokat. Méltán büsz-
kék lehetünk rájuk.

A nyár szünet
elõtti utolsó
napon hajóki-
ránduláson ve-
hettünk részt.
Kicsik-nagyok
egyaránt élvez-
ték az utazást,
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Június 19-22. között Békéscsabán rendezték a Kis Iskolák
Sportversenyének országos döntõjét. Nem a ballagás volt tehát
az utolsó közös élmény a Kölcsey Ferenc ÁMK nyolcadikosai
számára, hiszen a vitkai lányok érdekeltek voltak a leány kézi-
labdában.                                                                                        

A fõpróbát a vásárosnaményi elõdöntõ, majd a Gyulaházán május
18-án rendezett megyei döntõ jelentette. Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyébõl nyolc csapat nevezett. A megyei döntõt Geszteréd csapa-
tával játszottuk, azzal az együttessel, akik tavaly egy hajszállal ugyan,
de megelõztek minket. Az elmúlt évi fájdalmas vereség után idén
még nagyobb elszántsággal indultunk neki a megmérettetésnek.       
A végsõ gyõzelmet az utolsó percben lõtt két góllal érdemeltük ki.
Egy álom vált valóra.                                                                        
Miközben mások már a vakációjukat töltötték, mi még keményen
dolgoztunk. Aztán eljött június 19. A vasárnapi kimerítõ utazást kö-
vetõen este ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét a versenysorozat.
A sorsolás úgy hozta, hogy Kismarjával, Déggel és Ikervárral kerül-
tünk egy csoportba. A rajt jól sikerült, hiszen csapatunk fölényesen
múlta felül Kismarja (Hajdú-Bihar) együttesét. Egyenletes teljesít-
ményt nyújtva alakítottuk ki a tekintélyes különbséget. A végered-
mény 12-7 lett. A második játéknapot egy 10-0 –ás gyõzelemmel
nyitottuk Dég ellen.  Az már a Vitka - Ikervár csoportzáró rangadó
elõtt nyilvánvaló volt, hogy a mieinknek gyõzniük kell a csoportel-
sõségért, mert azonos pontszám mellett a gólkülönbség Ikervárnak
kedvez. A mérkõzés rendkívüli izgalmakat tartogatott. 25 másod-
perccel a lefújás elõtt lehetõségünk volt a döntetlen kiharcolására,
ám a nagy kapkodásban mindez nem sikerült. A záró periódus Iker-
váré lett. Egy gyorsindítással állították be a 14-12 –es végeredményt.
Kedd estére megjelentek a fáradtság jelei is. Pontatlanul, egyre több
technikai hibával és érezhetõen lassúbb tempóban kézilabdáztunk. A
komoly játékerõt képviselõ és kirobbanó formában lévõ Balatonsze-
mes (Somogy) csapatával csak az elsõ félidõ közepéig tudtuk tartani
a lépést. A szemesi lányok feltartóztathatatlannak bizonyultak, és a
szünetig felépített kilenc gólos elõnyükkel (13-4) gyakorlatilag eldön-
tötték a találkozót. A somogyiak a 21-14 –es végeredménnyel bizto-
sították helyüket a legjobb négy között, mi pedig az 5-8. hely vala-
melyikével vigasztalódhattunk.                                                         
A harmadik játéknap reggelén nagy fájdalmak közepette, táskás sze-
mekkel sétáltunk át a városi sportcsarnokba. Elsõ alkalommal orszá-
gos döntõben, 16 megye legjobbjai közt 8. helyen végezni szép ered-
mény.– nyugtáztuk mindannyian.De az 5. helyért játszani még szebb!
Az utolsó tartalékokat mozgósítva az 5. hely megszerzéséért gyõze-
lemre hangoltunk. Söjtör (Zala) kézilabdásai kezdtek jobban, a féli-

.

.

.
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Az országos diákolimpiai döntõ VI. helyén végzett csapat tagjai:
Riczu Réka, Kiss Natália, Fórizs Viktória, Káplár Patrícia,
Ujvári Ildikó, Lukács Edina, Izbéki Krisztina, Puskás Anna.

Vakáció helyett országos döntõ 
dõben 7-5 –re vezettek. A második játékrészben aztán meglehetõsen
hullámzó játékkal, de sikerült fordítani. 5 perccel a lefújás elõtt már
négy góllal is vezettünk,ám a záró szakaszban képtelenek voltunk
gólt lõni. A koncentráció hiánya a védekezésben is megmutatkozott.
A záró részben szerzett három söjtöri találat újabb izgalmakat tarto-
gatott. Utolsó támadásunk eredménytelenül zárult, és csak távolról
szemléltük, ahogy kapusunk bravúrosan védi a gyorsindításból kiala-
kított gólhelyzetet. Mindezt a lefújás elõtt 4 másodperccel. Drámai
befejezés. Söjtör – Vitka 13-14. Az örömüket könnyekbe fojtó vitkai
lányok így az ötödik hely megszerzéséért léphettek pályára.              
Képtelenek voltunk azonban erõt meríteni a Söjtör elleni gyõzelem-
bõl, és ismételten megújulni. A mieinkre egy az eddigieknél jóval
nehezebb erõpróba várt: a tavalyi bronzérmes Révfülöp (Veszprém)
ellen.                                                                                                  
A kis létszám miatt (12 helyett 8 játékos) gyakorlatilag cserepad nél-
küli csapatunk a második félidõben összeroppant. Így több mint tíz
gólos vereséggel zártuk a versenysorozatot. Révfülöp – Vitka 18-7.
Az ünnepélyes díjátadáson aztán újra sikerült mosolyogni. Örömmel
vettük át a VI. helyezettnek járó vázát, oklevelet és pólót. Büszkék
vagyunk az eredményünkre. Az országos döntõben megfelelõen
helytálltunk, közben pedig sok-sok maradandó élménnyel gazdagod-
tunk.                                                                                                 
Nem utolsósorban köszönjük az alábbi támogatóink segítõkészségét:
Bereg Tüzép, Balázs István, Fórizs Árpád, Kati András, Lakatos Szabolcs

.

.

.

seink elszállításában. A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete is segítségünkre volt a szemétgyûjtés alkalmával, hiszen Molnár Lajosné
valamint számos önkéntese és egy mentõtiszt biztosította a sérültek ellátását, amire szerencsére nem került sor.  Az illegális szemétlerakó
eltûntetése után a szervezõ ( Fiatalok Kulturális Szövetsége Ifjúsági Egyesület Vásárosnaményi Információs Pont) egy tányér  paprikás-
krumplival látta vendégül a résztvevõket.

A Fiatalok Kulturális Szövetsége-Ifjúsági
Egyesület tagjai és önkéntesei is részt vet-
tek a május 21-én megrendezett országos
szemétgyûjtési napon. A munkatársak és
önkéntesek vállalták, hogy megtisztítják
Vásárosnamény-Gergelyiugornya üdülõte-
rületén felhalmozott illegális szemétlerakót.
A megmozduláson részt vett Vásárosna-
mény város polgármestere Filep Sándor és a
Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára
Dr. Czomba Sándor.                                     
A megmozduláson a helyi Polgárõrség
nyújtott segítséget a helyszín biztosításával
valamint segédkezet nyújtottak az önkénte-

.
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A Beregi Alapítványi Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

ESTI GIMNÁZIUM

Esti tagozaton korhatár NINCS! NAPPALI TAGOZATON: 22 év
KEDVEZMÉNYEK: (családi pótlék, árvasági ellátás, diákigazolvány)

2011-2012-es tanév képzési ajánlata

IGAZGATÓ: SZERÉNYI LÁSZLÓNÉ
SZAKKÉPZÉSEK (ESTI ÉS NAPPALI MUNKARENDBEN)
> IRODAI ASSZISZTENS > PÉNZÜGYI

-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZÕ 
> VIRÁGKÖTÕ, BERENDEZÕ, VIRÁGKERESKEDÕ

> LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZÕ 
> MARKETING- ÉS REKLÁM-

ÜGYINTÉZÕ  

TANDÍJMENTES!AZ ESTI GIMNÁZIUM ÉS AZ ELSÕ SZAKMA:

VÁSÁROSNAMÉNY: Konczné Nagy Katalin (45/570-300)
ANARCS: Kertész Zoltánné (45/404-088; 30/591-46-77)
NYÍRTASS: Lévai Csaba (45/457-078; 70/658-96-59)
MÁNDOK: Közösségi Ház, Nemes Tiborné (45/435-085)
NYÍRMADA: Szegediné Tisza Judit (45/492-237; 30/603-25-18)
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A nagyszüleim meghívták az osztályt mézpergetésre.
A szülõk kivittek minket a méhekhez, ahol óriási él-
ményben volt része az osztálynak.

Mézpergetés az osztállyal

Nyíri Tamás 3/c.  Eötvös József  Általános Iskola

ÚJ BEREGI ÉLET

Szerkesztõség: Balázs József  Városi Könyvtár
V.namény, Szabadság tér 5. 

Kiadja: Vásárosnamény Város Önkormányzata
Vásárosnamény, Tamási Áron út 1. Tel.: 45/470-022

Fõszerkesztõ: Sebestyén Tímea,

Hirdetésfelvétel: 

Nyomdai munkák: IMI PRINT KFT.

Szerkesztõbizottság:

70/376-65-58

Balogh Benjámin, Bíró Éva, Zánné Kis Andrea, Fejes
Csilla, Garamvölgyi-Kiss Bernadett, Juhász István,
Szabóné Széles Erzsébet, Sziklainé Juhász Anikó,

beregi.elet@gmail.com

sebestyentimi@freemail.hu

ujberegielet@gmail.com

ISSN 1585-8774

Vásárosnamény Város Önkormányzatának
és lakosságának havi, közéleti lapja.

A nagypapám, Máté Tóth Árpád részletesen beszélt
nekünk a méhek életérõl, a mézgyûjtésrõl és a pergetésrõl.
Majd kaptunk saját fejvédõt, és közelrõl megnézhettük a
milliónyi szorgos méhecskét. Láthattuk, hogyan fiasíta-
nak, hogyan töltik meg a kereteket mézzel, és ezt meg is
kóstolhattuk. Aztán végignézhettük a pergetés folyamatát
és mi is megtekerhettük a pergetõt. Ámulva csodáltuk,
hogyan folyik ki a finom, édes méz. A szülõk friss vajas
kenyeret varázsoltak elõ, és nagymamám rácsorgatta a
frissen pergetett mézet. Ragadt mindenünk, de nagyon
jólesett a rögtönzött uzsonna, melyet málnaszörppel öblí-
tettünk le. Azt hiszem, ez a rendhagyó környezetóra
mindannyiunk számára felejthetetlen volt, mert az osztály
nagy része el sem tudta képzelni, hogyan is készül a méz.

XXXVIII. Beregi Fafaragótábor
2011. június 25-tõl július 3-ig a vitkai Kölcsey Ferenc Általános Mûvelõ-
dési Központ adott otthont a XXXVIII. Beregi Fafaragótábornak.           

A tábort 1972-ben Sárospatakon Mezei Tamás fafaragó alapította. Az alapítók
között találhatjuk Schmidt Sándor fafaragó iparmûvészt is, aki a késõbbiekben
lelkes, szervezõje volt a fafaragók találkozóinak.                                                
Ez a nyaranta megrendezésre kerülõ tábor Magyarországon egyedülálló szak-
tábor, amely ennyi idõn keresztül folyamatosan mûködött. Lehetõséget adott a
fiataloknak, hogy megtanuljanak közösségben élni, alkotni, és a mesterségbeli
fogásokat ellessék idõsebb mestereiktõl. A tábor résztvevõi az elmúlt 38 év
alatt megismerkedhettek a Szatmár–Beregi térség népi kultúrájával, betekintést
nyerhettek Kárpátalja és Erdély népmûvészetébe, Németországba és Dániába
is ellátogathattak.                                                                                               
A tábort 4 éve fogadta be a Kölcsey Ferenc Általános Mûvelõdési Központ, az
intézmény a jövõben is biztosítja a mûködését. Az idén került sor a Galéria új-
raavatására, amelyben több mint 400 alkotás van tematikusan kiállítva. A részt-
vevõk köztéri alkotásokkal is szépítették Vásárosnamény parkjait, tereit, közin-
tézményeket díszítettek értékes alkotásaikkal. Ettõl az évtõl a tábor vezetését
fiatal fafaragók, Halász Attila és Gál Szabolcs vette át, akik 1992 óta rendszeres
részvevõi a táboroknak.                                                                                     
Szeretettel várunk mindenkit, aki a Beregi Fafaragótábor munkájával szeretne
megismerkedni, vagy a Galéria kiállítási anyagában szeretne gyönyörködni.

.
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Vásárosnamény képviselõtestülete
április 28-án megtartott ülésén 15 fõ
bírósági ülnököt, valamint Cigány
Kisebbségi Önkormányzata 1 fõ bí-
rósági ülnököt választott meg a Vá-
sárosnaményi Városi Bíróságra. Az
ülnökök május 13-án tették le a bí-
rói esküt Némethné dr. Szabó Éva a
Vásárosnaményi Városi Bíróság El-
nök Asszonya elõtt, mellyel egyide-
jûleg megbízólevelüket Filep Sándor
polgármester és Horváth Gusztáv
CkÖ képviselõ adta át részükre.

Ülnökválasztás városunkban

Május utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyerekeket.  A városi gyereknap idén
is megrendezésre került Bíró Éva szervezésével, amelyben a Fiatalok Kultu-
rális Szövetsége-Ifjúsági Egyesület is kivonult és a gyerekek részére kézmû-
ves foglalkozásokat tartott. Ezen a rendezvényen a Vásárosnaményi Infor-
mációs Pont Önkéntesei és munkatársai is részt vettek igen nagy számban.
A foglalkozásokat több részre osztott asztalon folytak, hiszen a gyöngyfû-
zéstõl a kifestõkön át egészen a hûtõmágnesek készítéséig vehettek részt a
foglalkozásokon, így számos kézmûves technikával és fortéllyal ismerked-
hettek meg a gyerekek ezen a napon.
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