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A Költészet Napja alkalmából Ketten a
versben címû verses-zenés estére várnak
minden érdeklõdõt  április 13-án

30(pénteken) 17 -tól a Balázs József  Városi
Könyvtárba.A verseket Tallián Marianne
és Lázár Balázs adják elõ.                        
Az elõadás tematikája a szerelem köré
épül. A magyar költészet kincsestárából
válogatva a szerelem különbözõ korsza-
kait mutatja be a színész házaspár. Az
estén elhangzanak többek között
Csokonai Vitéz Mihály, József  Attila,
Weöres Sándor, Radnóti Miklós, Ady
Endre alkotásai. A rendezvényt támo-
gatja a Szépírók Társasága.

.

Ketten a versben
Czomba Sándor foglalkoztatásért felelõs államtitkár és
Wáberer György elnök-vezérigazgató megállapodása alap-
ján Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 240, Szabolcs-
-Szatmár-Bereg megyében 120 új munkahelyet hoz létre
a Waberer's International Zrt. szállítmányozási cég. 
A program lényege, hogy a Megyei Kormányhivatalok
Munkaügyi Központjai által a Waberer's szakembereivel
közösen kiválasztott álláskeresõk – központi forrásból
finanszírozott – hivatásos nemzetközi gépjármûvezetõ-
-képzésben részesülnek.                                                 
Az európai közúti fuvarozási piacon májusban jelennek
meg az elsõ borsodi és szabolcsi kamionsofõrök, akik
eleinte a Waberer's tapasztalt pilótáinak felügyeletével,
majd késõbb önállóan vezetik a legmodernebb, 24 ton-
nás, Euro5-ös, környezetbarát hajtómûvekkel szerelt
nehézgépjármûveket.

.

120 új álláshely a megyében

2012. március 22-én – a Víz Világnapján – megérkezett az elsõ két
szelektív sziget a városba.                                                                 
A lap megjelenéséig pedig már a gergelyiugornyai és a vitkai mûve-
lõdési központ elõtt is kihelyezésre kerül három-három színes kuka.
A , a , a 

„várja”. A papírgyûjtõ konténerbe vegyes újságot és kar-
tont, az üveggyûjtõbe kupak és dugó nélküli üvegeket, a sárgába

.

zöld a vegyes üveget kék a papírt sárga a mûanyag hul-
ladékot 

Megérkeztek a szelektív gyûjtõszigetek

Szabóné Széles Erzsébet

2012. február 1-jétõl a talajterhelési díj mértéke a korábbi tízsze-
resére emelkedett. A lakossági terhek könnyítése érdekében
Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
6/2012. (III.31.) önkormányzati rendeletében döntött a szenny-
vízhálózatra való csatlakozás önkormányzati támogatásáról.       
A rendelet értelmében az Önkormányzat kamatmentes
kölcsön formájában visszatérítendõ átmeneti segélyt nyújt azon
szociálisan rászoruló személynek, aki az általa használt ingatla-
non vállalja a szennyvíz bekötõvezeték kiépítését és csatlakozta-
tását az Önkormányzat illetékességi területén kiépített közmûves
szennyvízelvezetést szolgáló szennyvíz törzshálózathoz, illetve a
rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.            
A támogatás részletes feltételeirõl a város honlapján és a polgár-
mesteri hivatal ügyfélfogadójában kaphatnak felvilágosítást.

.
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Támogatás szennyvíz bekötéséhez

A Felsõ-Tisza Völgye Vidékfejlesztési
Egyesület munkaszervezete ha megfe-
szített munkatempóval is, de tartani tud-
ta a Vidékfejlesztési Minisztérium által a
LEADER-programmal kapcsolatosan
kiadott és elfogadott pályázatkezelési
határidõket.                                                

2011. december 5-ig összesen 62 darab pá-
lyázat érkezett be elektronikusan az egyesü-
let munkaszervezetéhez, melyeknek feldol-
gozását december 9-én kezdhették meg a
kérelemkezelési szakreferensek. Kezdetben
a pályázatok alapjogosultságoknak való meg-
felelését vizsgálták meg, majd a beadott pá-
lyázatok tartalmának írásos hiánypótlását vé-
gezte el a munkaszervezet. Az idõjárás sem

.

Határidõre feldolgozott LEADER-pályázatok
könnyítette a munkaszervezet munkáját,
mert a legnagyobb hóban és hidegben került
sor a kiválasztott 18 db pályázat helyszíni
szemléjére. Március 8-a volt a végsõ határidõ
arra, hogy a munkaszervezet minden pályá-
zattal kapcsolatosan elvégezze a feldolgozási
folyamatokat, értékelje a pályázatokat, majd
központi felülvizsgálatra átadja a teljes
pályázati anyagot a Mezõgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatalnak. Egyesületünk munka-
szervezete tartani tudta a határidõt, s jelen-
leg a központi ellenõrzés eredményét várja.
Ezt követõen, várhatóan 1-2 hónapon belül
a Döntéshozó Testület a keretösszegek
erejéig jogcímenkénti ponthatárok meghúzá-
sával dönt a pályázatok támogatottságáról
vagy elutasításairól.

A LEADER-pályázatok feldolgozásának
lezárásával tovább folytatódnak a pályázati
munkálatok az egyesület munkaszervezeté-
nél, várhatóan áprilisban kiírásra kerül a
mikrovállalkozások létrehozását és fejlesz-
tését célzó pályázati lehetõség, melyre a
Felsõ-Tisza Völgye térségében 60-65 %-os
támogatottság mellett, maximálisan 15 millió
Ft támogatásra lehet majd pályázni. Ezt
követi a turisztikai fejlesztésekre irányuló
pályázati lehetõség, mely hasonló támogatási
intenzitás mellett maximálisan 12 millió Ft
támogatás elnyerésére ad majd lehetõséget a
pályázóknak.

Szöllõsy László
munkaszervezet vezetõ

pedig laposra taposott,
kiöblített mûanyag hul-
ladékot kell helyezni.      
Háztartási szemét és
egyéb hulladék nem
rakható egyikbe sem!     
Kérünk mindenkit a ren-
deltetésszerû használatra!

.

.



2 Új Beregi Élet 2012. április

Február 17-én kilencedik alkalommal
rendezték meg a romániai Kölcsey
Ferenc Fõgimnázium épületében a
„Közös ügyünk” határokon átívelõ
környezeti, nevelési, ifjúsági együttmû-
ködési program a Felsõ-Tisza mentén
programsorozat keretében, Szatmárné-
meti és Vásárosnamény középiskolái
közötti környezetvédelmi vetélkedõt.      
Az „Együtt Európában” elnevezésû
programon a szlovákiai Nagykapos
Mezõgazdasági Szakközépiskolájának
diákjai is részt vettek.                               

Több mint tíz éve kezdõdött az a szakmai
kapcsolat ,  amely eredményeképpen
Toldi Zoltán, a vásárosnaményi II. Rákóczi
Ferenc Gimnázium tanára, az ott mûködõ
Természetbarát Diákkör vezetõjének irányí-
tásával a határokon átnyúló ifjúsági együtt-
mûködés, a környezeti nevelés fejlesztése
érdekében munkacsoport jött létre a Felsõ-
-Tisza mentén. A programsorozatba a koor-
dináló romániai szatmárnémeti Kölcsey
Ferenc Fõgimnázium, a szlovákiai nagyka-
posi Mezõgazdasági Szakközépiskola, az uk-
rajnai beregszászi Bethlen Gábor Gimnázi-
um együttmûködésével évrõl évre közel két-
száz iskola több ezer diákja kapcsolódik be. 

.

.
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Együtt Európában – sikeres határmenti
együttmûködés kilenc év óta

Toldi Zoltán
Természetbarát Diákkör
A program koordinátora

A nehéz gazdasági helyzetben egyre keve-
sebb lehetõség van a tanórán kívüli ifjúsági
programok szervezésére, pedig a felnövekvõ
generációk számára fontos hogy megértsék,
az együttmûködésnek nincs alternatívája.    
Csak a közösen végzett tevékenységekkel
lehet megõrizni a társadalmi toleranciát. Így
lehet tudatosítani azt, hogy Együtt Európá-
ban, európai polgárként, csak együtt lehet
útját állni a növekvõ bizalmatlanságnak, az
elszegényedésnek, a természeti erõforrása-
ink fokozódó elherdálásának. Ezért is
köszönjük mindenkinek, aki megértve
szavunkat, csatlakozva hozzánk, segíti
programjaink megvalósulását.

.

A versenyfeladatok komoly odafigyelést igényeltek.

A februárban megrendezett megyei Buksi-
törõ Matematikaversenyen Czirják Tamás,
a Petõfi ÁMK 2. osztályos tanulója kiváló-
an eligazodott a számok világában. Mi sem
bizonyította ezt jobban, mint az, hogy a
dobogó 3. fokára léphetett. Megérdemel-
ten vehetett át különdíjat is, hiszen váro-
sunk 2. osztályos versenyzõi közül õ ért el
legjobb eredményt.                                   
A felkészülésben Monori Erika tanító néni
segítette. Ezúton is gratulálunk mind-
kettõjüknek.                                              
A márciusi számunkban megjelent felsoro-
lásból kimaradt Tamás és felkészítõje
amiért utólag elnézést kérek. Zrínyis
versenyzõként visszavárjuk, de addig is
szép sikereket kívánok nekik.                    

.

.

.

Tamás, a kis buksitörõ

Bíró Éva 
szervezõ

A Zrínyi Matekverseny támogatói:
dr. Deák Ferenc, Balázs István, Diákönkor-
mányzat, Kaláka Gyermekközösség, Cimbora
Gyermekközösség, Asztalos István, Dévai
Gábor, Gergely Pál, Misku Józsefné, Fejes
Attila, Kiss Mátyás, Filep Sándor, Bittner
József, Juhászné Bittner Katalin, Vilaszil
pékség ,  Kati  András,  Luka István,
dr. Gyõrffy Ernõ, Sütõüzem Vásárosnamény,
Badak Gyula, dr. Balázsy Erzsébet,

.

Ennek a rendezvénysorozatnak volt a nyitó
rendezvénye Szatmárnémetiben megtartott
„Együtt Európában” vetélkedõ és ifjúsági
találkozó.                                                     
Nevezési feladatként rövid reklámfilmet és
egy plakátot kellett készíteni. A vetélkedõn
sokszínûen összeállított kérdésekre kellett
választ adni a fiataloknak. A feladatokat a
XXI. századi életünk nagy környezeti
problémái, a klímaváltozás okozta gondok,
az idegen, inváziós élõlények terjedése és a
Felsõ-Tisza vidék élõvilága témaköreibõl
válogatták a szervezõk.                                
A vetélkedõn a legeredményesebben az
alábbi csapatok szerepeltek:                         
I. Hám János Római Katolikus Teológiai
Iskolaközpont – Szatmárnémeti,                 
II. Kölcsey Ferenc Fõgimnázium – Szatmár-
németi,                                                        
III. Lónyay Menyhért SZKI és a II. Rákóczi
Ferenc Gimnázium közös csapata - Vásáros-
namény                                                       
A vetélkedõ résztvevõi értékes díjakat vehet-
tek át a program támogatóinak felajánlásai-
ból. Szatmárnémeti Város és a FETIVIZIG
(Felsõ-Tisza vidéki  Vízügyi Igazgatóság)
felajánlásával, a vetélkedõ valamennyi részt-
vevõje tavasszal egynapos, tiszai hajózással
egybekötött kiránduláson vehet részt.

.

.

.
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Varga Zoltán (Pepsi), Tóth Józsefné (Belvárosi
divatház), Kállai József, Lakatos Jánosné
(Stella Patika), Szilva Gyógyfürdõ, Diák
Sándorné, Magyar Tankönyvért Alapítvány,
Dr. Patakiné Dr. Baráth Ida, Kiss Sándor,
Leveleki József, Ékszersziget, Fórizs Árpád,
Zafír ékszer, Hungaroprint Kft., OTP Vásá-
rosnamény, Czetõ Pálné, Forrás Vállalkozók
Klubja, Koncz József, Takács Sándorné, Papp
Judit, Anonim támogatók, Mozaik Kiadó,
Székelyfa  Bt., Forta-Trans Kft., Feketéné
Lázár Emese, Kovács Endre, Tippan Attila,
Siti-Trans Kft., Sebestyén Gusztáv, Borsodi
Sörgyár, Magyar Péter, Szatmári-Ízek Kft.,
Mada-Center, Simák Györgyné, Nagy Miklós,
Kiss László, Csobolya Attila, Lévai Csabáné,
Lengyel Bertalan, Kardos Sándorné, Szalainé
Bíró Katalin, Kovács Endre, Szenáki
Kálmánné, Babus Jolán Kollégium, Nafém Kft.,
Beregvíz Kft., Eötvös Alapítvány, Kiss B Ker,
Insticei Zoltán – Kovács László Beregi Ifjúságért
Szabadidõs Egyesület                                   
Kiemelt támogató:                          
Kereskedelmi és Hitelbank,                           
Vásárosnamény Város Önkormányzata          

.

.

.
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Vásárosnamény Város Képviselõ-testü-
lete 2012. március 29-én tartott ülésén az
a l ap fokú  ok t a t á s i  i n t ézmények
átszervezésének szükségességérõl szóló
elõterjesztést megtárgyalta, és úgy
határozott, hogy az ehhez szükséges
szakvéleményeket beszerzi, az egyezteté-
si eljárásokat lefolytatja és az intézmé-
nyek átszervezésérõl szóló végleges
javaslatot a 2012. májusban tartandó
ülésén fogja megtárgyalni.                      
Szeretném kihangsúlyozni, hogy az
esetleges átszervezést követõen is mind
a Kölcsey Ferenc ÁMK, mind a Petõfi
Sándor  ÁMK tag intézményként
megmarad, a gyerekek továbbra is a
megszokott intézményükben folytathat-
ják tanulmányaikat.

.

tájékoztatás

Filep Sándor
polgármester

Iroda: 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 34. fsz. 1.
              (a Korona Butik mellett az Ingatlan Irodában)

00 00 00 00Ügyfélfogadási idõ: Kedd:   9  – 18 -ig Péntek: 9  – 18 -ig
Székhely/Iroda: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 10. fsz. 2.
      (nyíregyházi ügyfélfogadás: Hétfõ, Szerda és Csütörtök)

Tel.: 06-30/604-36-69;  e-mail: dr.kzoltan@gmail.com

- peres képviselet
- szerzõdések és egyéb
  okiratok készítése
- jogi tanácsadás
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Csiszár Árpád református lelkész, múze-
umszervezõ és alapító Fülesden szüle-
tett 1912. március 8-án. A teljes elhíva-
tottsággal végzett lelkészség mellett a
teológiai, hitbeli kérdésekkel párhuza-
mosan, vagy még inkább azzal együtt
egy életen át kutatta múltunkat.             

Ahol hosszabb, rövidebb ideig letelepedett
vagy csak megfordult, elsõ dolga volt szem-
revételezni a helyet, annak múltját, kezdve
az eke által a földbõl kifordított emlékekkel,
a természeti adottságokon át a családi
társadalmi kapcsolatokig, az ember tárgyi
kultúrájáig.                                                  
Fiatalkori Szamos-parti megfigyelései ösztö-
nözték arra, hogy az õskorról minél többet
tudjon; így hallgatta debreceni teológus
korában a teológia mellett az egyetemen Dr.
Roska Márton régészprofesszor elõadásait,
vagy ezért lett szinte mindennapos vendége
a debreceni Déri Múzeumnak, amelynek ak-
kor dr. Sõregi János régész volt az igazgatója. 
A környezete titkainak megfejtése irányította
a figyelmét az egyetem földrajzi, történeti és
filozófia tanszékeinek szemináriumaiba is.   
Míg régmúltunkra az egyetemi kurzusok, a
népünk kultúrájára maga a falu tanította.     
Szamostatárfalva, ahová a gyermek és ifjú-
kor kötötte, majd sorban állomáshelyei, ahol
hosszabb, rövidebb idõt töltött; Bátyú, Nád-
udvar, Halmi, Kisbábony, Somkerék, Ma-
gyarköblös, Mérk, Tákos, Gergelyiugornya. 
Mindig a forrásból indult ki és csak azután
vette kezébe a szakirodalmat. Megfigyeléseit
mindig a legjobb szakemberekkel vitatta meg.
Mindig összehasonlított és összegzett. Ki-
mondva vagy kimondatlanul egy életen át
készült a múzeumszervezésre. Különös ke-
gyelemnek, szolgálati lehetõségnek tekintet-
te ezt a munkát, amelyre 1963-ban kapott
megbízatást, és amelybõl kinõtt egy nagyon

.

.

.

.

.

.

Csiszár Árpádra emlékeztünk

Felhõsné dr. Csiszár Sarolta – Varga János

Több éves kiemelkedõ munkáját ismer-
ték el Vári Istvánnak március 19-én a
Szépmûvészeti Múzeumban, ahol 21-en
vehették a MOL Életpálya Díját.             

Az elismerést évrõl-évre a legalább 25 éves
MOL-csoportos munkaviszonnyal rendelke-
zõ kollégáknak ítélik oda kiemelkedõ, érték-
teremtõ szakmai tevékenységükért, elkötele-
zett munkavégzésükért, az utánpótlás neve-
lésben vállalt szerepükért. Az idei díjazottak
közül többen 30, sõt 40 éve dolgoznak vál-
lalatcsoportnál. Az oklevéllel, emlékgyûrûvel
és pénzjutalommal járó kitüntetést Molnár 
József  vezérigazgató és az adott divízió, illet-
ve vállalat elsõ számú vezetõje adta át.         

Vári István a Kandó Kálmán Villamosipari
Mûszaki Fõiskolán végzett villamos üzem-
mérnöki szakon, majd a Miskolci Egyetem
gázipari szaküzemmérnöki szakán szerzett
diplomát. 1978-tól dolgozik az olajiparban,
a Beregdaróci Kompresszorállomáson kezd-
te pályafutását a kompresszor állomás építé-
sének villamos és mûszerautomatika mûsza-
ki ellenõreként. Az üzembe helyezést köve-
tõen vezetõ elektrikus, részlegvezetõ, majd
üzemvezetõ munkaköröket töltött be.          
1990-ben került Fényeslitkére, a Barátság II
kõolajvezeték üzemeltetését végzõ Távveze-
téki Üzem élére. Felettesei javaslatára kétsze-
res vállalati „kiváló dolgozó”, egy ízben pe-
dig kiváló miniszteri kitüntetésben részesült.

.

.
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Életpálya Díj a több
évtizedes munkájáért

Jelenlegi munkahelyén legfontosabb felada-
tai közé tartozik többek között a Barátság II
kõolajvezeték rendszer 224 km-es szakaszá-
nak üzemeltetése, az import kõolaj hivatalos
átadás-átvétele a fényeslitkei szivattyú- és
mérõállomáson.                                           
Vári István nõs, két lánygyermeke és két
unokája van, akik hat és két évesek. Szabad-
idejét legszívesebben az unokákkal, család-
dal tölti, de szenvedélyesen szeret horgász-
ni, vadászni, természetet járni. Szereti a
sportot, szabadidejében sportrendezvények-
re, foci- meccsekre jár, de a tévémûsorok
közül is a sportközvetítéseket részesíti
elõnyben.

.

Középen Vári István, balról Molnár József, a
MOL vezérigazgatója, jobbról Horváth Ferenc

divízióigazgató

gazdag, értékes
gyûjtemény, a
Beregi Múzeum.
Március 10-én
Csiszár Ár pád
református lelki-
pásztorra és a
Beregi Múzeum
alapítójára emlé-
keztünk Vásá-
rosnaményban. 
A délelõtti isten-
tiszteleten a ger-

.

Fotókiállítás a Megoldás-házban
Talán kevesen tudják Szabó Zoltánról, az Eötvös József
Általános Iskola mosolygós igazgatójáról – hiszen eddig
csupán irodáját díszítették fényképei –, hogy szabadidejé-
ben természetfotózással foglalkozik.                                      
Most a XVII. Beregi Ünnepi Hét keretében a környék lakói is
megcsodálhatják fotóit. A vásárosnaményi Megoldás-ház ellátot-
tai és munkatársai nagy örömmel fogadták a kiállítást, amely
2012. május 10-ig szépíti a foglalkoztató szobák falait.                
A napi gondok, bajok sokszor elfeledtetik velünk, milyen szép
világban élünk. Szabó Zoltán ezt mutatja meg számunkra. Aki vé-
gignézi a fotókat, annak el kell ismerni, hogy a bennünket körül-
vevõ természetben semmi nem „hétköznapi”. A természet ezer-
nyi eleme a maga valójában különleges, és csak az emberi gondo-
latok elszürkülése okozza, hogy ezt nem mindig vesszük észre.   
Japán kutatók bebizonyították, hogy a természetnek csupán a lát-
ványa is segíti a lelki béke megteremtését. Térjenek hát be a Meg-
oldás-házba gyönyörködni és feltöltõdni. A kiállítás ingyenesen
látogatható hétköznapokon 8-16 óra, pénteken 8-13 óra között.

.

.

.

gelyi református templomban igét hirdetett
dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református
Egyházkerület püspöke. Nyíri János lelki-
pásztor és Filep Sándor polgármester
köszöntötte a vendégeket. A Baráth Sándor
fafaragó népi iparmûvész által készített
emléktáblát megáldotta Csegei István, a
Szabolcs-Beregi Egy- házmegye esperese.   
A Csiszár Árpád felesége és gyermekei által
adományozott templomi hímzett garnitúrát
átadta Csiszár Ákos tb. esperes. Ezután az
ugornyai református templomban emlék-
tábla-avatás és a templomi hímzett garnitúra
átadása következett, majd a délelõtti
programot koszorúzás zárta a temetõben.   
Délután múzeumi megemlékezés vette kez-
detét a Beregi Múzeum állandó kiállításainak
helyszínén, a Tomcsányi-kastélyban. Varga
János múzeumigazgató köszöntõje után
dr. Bene János megyei múzeumigazgató (Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok
Igazgatósága), dr. Viga Gyula néprajzkutató,
egyetemi tanár, dr. Pusztai László ny. múze-
umigazgató, Lengyelné Kiss Katalin, az Öntö-
dei Múzeum ny. igazgatója, és dr. Istvánovits
Eszter osztályvezetõ régész (Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága)
emlékeztek a legendás múzeumalapítóra.

.

.
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Az Eötvös-hét program-
jai már évek óta hagyo-
mányként elevenednek
meg márciusban, isko-
lánkban.1991-ben Farkas
Mátyás, az akkori iskola-
igazgató, a nevelõtestü-
let, a szülõi társadalom
és a tanuló ifjúság kezde-
ményezték, hogy az I.
számú Általános Iskola
báró Eötvös József  nevét
viselje.

Eötvös-hét az Eötvösben

A hét keretein belül természetesen megkoszo-
rúzták az iskola névadójának szobrát.

A hét eseményein keresztül szerettük volna az Eötvös korától
1991-en keresztül 2012-ig ívelõ képzeletbeli hidat felépíteni, ami
–úgy érezzük– megvalósult. Az emlékhét rendezvénysorozatát az
ünnepi megemlékezés és a koszorúzás, tiszteletadás után, azon tanu-
lók jutalmazásával folytattuk, akik az iskolai tanulmányi versenyeken
a dobogó 1-2-3. fokán állhattak, és szorgalmukkal, tehetségükkel
méltóvá váltak névadónk szavaihoz: „Az élet elsõ pillanatától tanulni
kell, hogy megérdemelje az ember az életet.”                                               
A hagyományos programok – a már említettek, valamint Iskolagyû-
lés, Táncház, Eötvös-Teaház, megemlékezés a Víz Világnapjáról,
Eötvös-kupa, múzeumlátogatás – mellett, igyekeztünk aktuális, isko-
lánkat érintõ témákat is beépíteni a tanórán kívüli foglalkozásokba. 
A „Közlekedj ÖKO-san” foglalkoztató órák, a technikai adottságok
sokrétû alkalmazásával, a szünetekben folyó rajzfilmvetítés, de a tea-
házi témák – a puskázás technikája, illetve egy ellenõrzõ kalandjai –
is megmozgatták a résztvevõk fantáziáját, életre keltették kreativitá-
sukat. Osztályfõnöki órákon felidézték az osztályközösségek
iskolánk névadójának életútját, munkásságát.                                   
Hisszük és valljuk, ha a 199 évvel ezelõtt született báró Eötvös József
ha most is közoktatásügyi miniszter lenne, elégedett lenne azzal,
amit a héten láthatott a nevét viselõ intézményben: tartalmasnak
mondható, sokszínû programokat, vidám, érdeklõdõ, vállalkozó
kedvû gyereksereget, segítõkész pedagógusokat, akik mindezt a
mindennapi tevékenységük, a tanulás illetve a nevelõ-oktató munka
mellett végezték. Most is érvényesek az író-politikus XIX. század-
ban írt gondolatai: „Az emberi szívnek nincs nagyobb boldogsága, mint bol-
dogságot látni, melynek alkotói mi vagyunk.”

.

.

.

A szervezõk

Kölcsey-hét a Kölcseyben
A vitkai iskolában néva-
dónkra, Kölcsey Ferencre
emlékezünk minden ta-
vasszal, bõ egy hetes ren-
dezvénysorozatunkkal. A
Kölcsey-héten pályázatok
kiírásával, ünnepi meg-
emlékezéssel, tanulmá-
nyi,sport és ügyességi ve-
télkedõkkel igyekszünk
színesebbé tenni diákja-
ink és a településrész
lakóinak mindennapjait.

A képen az „Itt a tavasz” kiírásra érkezett
pályamunkák és készítõik láthatók. 

Minden év márciusában
rendezzük meg Névadó
hetünket, melyet az
1848/49-es ünnepi meg-
emlékezéssel kezdünk.
Egy hétig szórakoztató
programokkal töltjük el
a délutánokat, többek
között tanulmányi verse-
nyek, kézmûves délután,
filmvetítés, játékos vetél-
kedõk, és a várva várt „1

Petõfi-hét a Petõfiben

Az Egy perc és nyersz! Játékot mindenki élvezte.

További információ: Vásárosnaményi Információs Pont 
4800 Vásárosnamény, Árpád köz 1/B.

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

Jelentkezz digitális- és kulcskompetencia
képzéseinkre!

Költségtérítést biztosítunk minden jelentkezõnek.

TÁMOP-5.5.1/A-10/1-2010-0021. A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

perc és nyersz” címû játék szerepelt idei programjaink között. Kicsiket
és nagyokat egyaránt sikerült megmozgatnunk, s az idõ is kedvezett
szabadtéri játékainknak. Mindenki megtalálhatta a saját érdeklõdésé-
nek megfelelõ programot.

„Haszontalan dolog az élet, ha  azt magunk  hasznossá tenni
nem iparkodunk.”. Eötvös József  szellemében igyekeztünk
hasznossá tenni magunkat, amikor hozzáfogtunk a névadó
tiszteletére programjaink összeállításához.

Nehezen belátható az a széles körû mûveltség, nyitottság a rendsze-
rezõ s egyszersmind alkotóelme munkássága, amellyel Eötvös József
nemcsak a közoktatás, hanem az egész mûvelõdés kérdéseivel fog-
lalkozott, kezdve a kötelezõ népoktatás bevezetésétõl, a pedagógiai
folyamat indításán, a tantervek írásán, a könyvtárszervezéseken
keresztül a felsõoktatás megreformálásáig.                                       
Úgy gondoljuk, amikor 21 éve a nevelõtestület a névváltoztatás mel-
lett döntött, nemcsak a báró vásárosnaményi vonatkozása miatt
tette ezt, hanem életútját, pályafutását szerette volna példaként állí-
tani a tanulóifjúság elé.

.
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Beregi amatõr festõk kiállításának megnyitója.
Helyszín: Mûvelõdési Központ
Szabó Zoltán amatõr fotós kiállítása.
Helyszín: Megoldás-ház

14.00 óra: Manó Olimpia (kisiskolások ügyes-
ségi vetélkedõje). Helyszín: Sportcsarnok
14.00 óra: Az „Álmodtam egy világot”, az
„Utazás a világ körül” és a „Tavaszi zsongás”
címû rajzpályázatok eredményhirdetése és a
kiállítás megnyitója.
Helyszín: Vásárosnamény, Eötvös Iskola
15.00 óra: Kopriva Attila munkácsi festõmûvész
kiállításának megnyitója. Helyszín: Beregi
Múzeum – Tomcsányi-kastély

 Közönségtalálkozó: Schäffer Erzsébet,
a Pipacsvirágom, Bodobács, Egyszer volt
történetek címû könyvek írója
( Minden történet mögött ezer és ezer elõzõ történet
lapul, melyekre talán sohasem derül fény”).
Helyszín: Városi Könyvtár

9.30 óra: Bereg Kupa asztalitenisz-bajnokság.
Helyszín: Vásárosnamény, Eötvös Iskola
16.00 óra: Szegedi Attila festõmûvész kiállításá-
nak megnyitója Beregiekrõl, beregiektõl, be-
regieknek... Felolvasó délután a tájegységen
született írók, költõk tollából, a Vásárosna-
mény és környékérõl, valamint az itt élõ
emberekrõl szóló írásokból.
Helyszín: Vitka, Fafaragó Galéria

2012. Április 16. (hétfõ)  14.00 óra:

2012. Április 17. (kedd) 

2012. Április 18. (szerda)

17.00 óra:

„

XVII. BEREGI ÜNNEPI HÉT
2012. ÁPRILIS 16–21.

18.00 óra: A Liszt Ferenc Kórus és a Városi
Zeneiskola volt növendékeinek közös kon-
certje, vendég: Csuprik Etelka zongoramû-
vésznõ. Helyszín: Mûvelõdési Központ

9.00 óra: Rákóczi Kupa.
Helyszín: Sportcsarnok
10.00 óra: Zeneiskolai nemzetközi zongoraverseny
Helyszín: Mûvelõdési Központ
17.00 óra: A Partium folyóirat irodalmi estje.
Szerzõk felolvasása és beszélgetés az irodal-
mi lapok múltjáról, jelenérõl, jövõjérõl.
Vendégek: Bakos Kiss Károly, Felhõs Szabolcs,
Kürti László, Lõrincz P. Gabriella,
Marcsák Gergely, Oláh András, Varga János.
Helyszín: Városi Könyvtár

9.00 óra: Bereg Kupa labdarúgó-bajnokság.
Helyszín:Vásárosnamény, Sportcsarnok
10.00 óra: A szomorú folyótündér
(versmondó napocska ovisoknak).
Helyszín: Mûvelõdési Központ
19.00 óra: Meseautó (a Körúti Színház elõa-
dásában). Jegyek elõvételben: 2.000 Ft, a
helyszínen: 2.500 Ft. Jegyrendelés:
45/470-153. Helyszín: Mûvelõdési Központ

9.00 óra: Váci Mihály Szavalóverseny.
Helyszín: Gergelyiugornya, ÁMK
16.00 óra: SZÍNRELÉPÕ amatõr Ki mit tud?
(próza-vers, zene-ének, minden más kategó-
ria). Helyszín: Mûvelõdési Központ 

2012. Április 19. (csütörtök)

2012. Április 20. (péntek)

2012. Április 21. (szombat)

60 éves a Postás Horgász Egyesület
Hat évtizedes fennállását ünnepelte a
Postás Horgász Egyesület, melynek
jelenleg 84 tagja van. Magyar Péter, az
Egyesület titkára elmondta lapunknak,
miért jó egy ilyen társulathoz tartozni.   

A horgászat mindenkinek kikapcsolódási
lehetõséget nyújt kellemes környezetben,
emellett természetesen a halfogás élménye
sem hanyagolható el. Az egyesületnek van
egy 20 hektáros vízterülete, az ún. Keskeny,
ahol a tagjaik kifoghatják a különbözõ édes-
vízi halakat, mint a ponty, amur, süllõ, csuka.
Magyar Péter hozzátette, egész évben van te-
endõjük a víz környékén. Télen a lékelés,
hogy oxigént biztosítsanak a halaknak, ta-
vasszal pedig a vízpart rendbetétele, kar-
bantartása következik, majd április elején
kezdõdik a haltelepítés.                                
Az egyesület csapata több horgászversenyen
is megméretteti magát, egyéniben és csapat-
ban is kiemelkedõ eredményeket érnek el,
hiszen a megyei 1. osztályban is képviseltetik

.

.

magukat. Emellett a már hagyománynak
számító házi horgászversenyüket is megren-
dezik évente augusztus utolsó vasárnapján.  
Az egyesület titkára arra a kérdésre, hogy
miért jó hozzájuk tartozni, a következõket
válaszolta: a Postás Horgász Egyesület egy
közösség, életformáló szerepe is van, össze-
köti õket a természet szeretete, nem utolsó
sorban életre szóló barátságok is kialakulnak.

.

Szûcs Imre, az Egyesület alapító tagja, örökös
elnöke 60 éves tagságáért és az egyesületért végzett

munkája elismeréséért kitüntetésben részesült.



Pedro Antonio de Alarcon novellája szerint, egy
ház lakói Napóleon katonái elõl elbújtak a kiszá-
radt kútjuk öblös üregébe. Ám a közöttük lévõ
csecsemõ megéhezett és elkezdett sírni. Édesanyja
keblére szorította, nehogy elárulja õket sírásával és
valahányszor sírni kezdett – anyateje nem lévén –
anyai szorításával csendesítette el. A veszély elmúl-
tával kijöttek a kútból, de a gyermek már halálra
volt szorítva anyja kebelén. A háború után a szü-
lõk felkeresték plébánosukat, hogy a kútban tör-
ténteket meggyónják. Ám a plébános azt mondta:  
Anyuka, maga nem gyermekgyilkos, hanem fiacs-
kája egy nemzeti hõs, mert élete árán megmentette a
kút mélyén rejtõzõ többi honfitársa életét.             
Isten is ezt tette, amikor Jézust leküldte e
földre, aki vállalta és elvégezte keresztáldo-
zatát érettünk. Jézus, mint teljesen Istennek
engedelmes ember, halálában véglegesülve
Isten elé jutott. Isten válasza erre az volt,
hogy õhozzá kötötte az emberek üdvössé-
gét, a kegyelmet, az istenkapcsolatot, melyek
a hit viszonylatában ragadhatók meg szá-
munkra. Jézus, a halálba beleoltotta törlése
okát, mert nincs a halálra többé ok,ha van
engedelmesség és istenkapcsolat. A halál a
bûn zsoldja és nem az engedelmes életé!      
Feltámadásával rést nyitott a halál zárt,
személyiségkínzó világán, de nem csak
önmagának, hanem mindazoknak, akik
hisznek benne. Ezzel egy új lét-teret hozott
létre, az Újszövetségben több mint 80-szor

.

.

„Teljes a diadal a halál fölött”
1Kor 15:54b

Katona László

említett „Krisztusban, õbenne, õvele, stb.” neve-
zett lét lehetõségét. Többé nem csak térben,
idõben élhetünk, hanem az „Úrban” is,
akiben már nincs halálprogram, hanem az e-
nyészhetetlen élet minden emberi képzeletet
felülmúló gazdagsága.                                 
A halhatatlanság, amely most a feltámadott
Krisztus állapota, azt jelenti, hogy a biológi-
ai, idõbeli, térbeli létezés és minden kozmi-
kus erõ fölötti létformája van,és ez minden
hatalom birtoklását is jelenti.                       
Az ember meghívást kapott a halhatatlan-
ságba, mert az igazi CELEB (héberül
CELEM= képmás) volta Istenre mutat, lel-
ke nem evolúciós termék, hanem a Halha-
tatlan Istenbõl ered. Ebbõl következik, hogy
képességei, funkciói az örökkévalóságban
teljesedhetnek ki, míg az testben, anyagban,
idõben korlátozott. Ezért hív Isten önmagá-
hoz minden embert evangéliuma által. S aki
benne hisz, az örök dimenziói feletti
kompetenciájára ráébred és élni kezd vele.   
Isten felé adható személyes válaszunk dönti
el, hogy a halál uralma alatt maradunk, vagy
Jézusban való hittel bekerülünk örökkévaló
dimenziójába. Építkezzünk e húsvéton az
ünnep bibliai üzenetével, és a fenti gondola-
tok is segítsenek ebben az olvasónak.          
Áldott ünnepet minden kedves olvasónak.

.
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Idén is megrendezésre kerül a Kárpáto-
kért Egyesület és Vásárosnamény Város
Önkormányzata közös szervezésében
2012. április 20-án 12 és 16 óra között a
vásárosnaményi Kraszna-híd környékén
a Föld Napja rendezvény. A program
célja a tudatos vásárlásra való ösztönzés.

A szervezõk az elõzõ években már megszo-
kott környezetvédelmi tesztek, Ökomata
mellett sok új érdekes programmal várják az
érdeklõdõket. Lesz filmvetítés, kerékpáros
ügyességi verseny, közösségi játékok.           
Általános iskolás felsõs vagy középiskolás 3
fõs csapatok jelentkezését várjuk a környe-
zetvédelmi kalandversenyre 

 címen. A versenyzõknek egy le-
galább A/3-as méretû, környezetvédelmi
témájú, mûanyag kupakból készült mozaikot
kell magukkal hozni elsõ feladatként.           
A rendezvény keretében bemutatásra kerül a
városban elhelyezett hulladékgyûjtõ szigetek
helyes használata. Készül egy kerékpáros
akadálypálya is, ahol minden érdeklõdõ ki-
próbálhatja ügyességét. A helyszínre hozott, 
összegyûjtött csomagolóanyagokból közö-
sen készítünk egy szobrot, amit a rendez-
vény végén körbeviszünk a városban.          
A kárpátaljai önkéntesek egy õsi magyar
csapatjáték: a méta alapjait mutatják meg, aki
szeretné, ki is próbálhatja ezt a sportot a
helyszínen. A rendezvény végén egy figye-
lemfelkeltõ felvonulás keretében ismertetjük
meg a tudatos vásárlás fontosságát.             
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

.

.

.

.

karpatokert@
gmail.com

Föld Napja 2012

Március 29-én a vásárosnaményi Esze Tamás
Nyugdíjasklub tagjai voltak a Megoldás-ház vendé-
gei. A klub tagjai már nagy hagyományokkal ren-
delkeznek a színjátszás, népdaléneklés és tánc te-
rén, így igényesen összeállított mûsorral szórakoz-
tatták a ház ellátottait. A házigazdák boldogan fo-
gadták a nyugdíjasok vidám jeleneteit, együtt éne-
kelték a népdalcsokrot, a néptáncelõadás végén
még táncra is perdültek a vendégekkel.

Nyugdíjasok a Megoldás-házban

A Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Temetkezési Vállalat

tájékoztatja a lakosságot,
hogy változatlanul teljeskörû

szolgáltatással, 24 órás
halottszállító ügyelettel áll a
temettetõk rendelkezésére.

           Vásárosnamény,
          Kossuth u. 58. sz.
Telefon:            06/45/470-614

Halottszállítás: 06/30/352-8476

           Ilk, Jókai u. 1. sz. 
Telefon:            06/70-413-4367

Halottszállítás: 06/30/352-8476

 Aranyosapáti, Petõfi u. 1. sz.
Telefon:            06/45/482-086

Halottszállítás: 06/30/352-8476

TÁJÉKOZTATÁS

A Balázs József  Vá-
rosi Könyvtár már-
cius 14-én felolva-
sást és versmondást
rendezet t  Petõf i
Sándor mûveibõl.    
Az „örömversmondás-
ban” minden kor-
osztály képviseltette
magát, Tóthné Kondor
Edit pedig a költõ
megzenésített versei-
vel örvendeztette
meg a hallgatóságot.

.

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

Kiadja: Vásárosnamény Város Önkormányzata
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ha nálunk készítteti szemüvegét!ha nálunk készítteti szemüvegét!
komputeres szemvizsgálat

Ismerõs Önnek ez a probléma?Ismerõs Önnek ez a probléma?
Spóroljon velünk!Spóroljon velünk!

3  helyett, most
1 szemüveggel 

szemüveg
megoldjuk a problémáját,

FÉLÁRON!
Multifokális és vékonyított szemüveglencsék 50%-os,Multifokális és vékonyított lencsék -os,szemüveg 50%
szemüvegkeretek -os kedvezménnyel!30%szemüveg 30%keretek -os kedvezménnyel!

INGYENES
Kisvárda, Szent László u. 24. (45/411-826; 45/415-827; 70/227-0001)
Vásárosnamény, Szabadság tér 5-7. (45/570-258; 70/227-0003)
Záhony, József Attila u. 2. (45/426-267; 70/227-0027)

Jelentkezzen be MOST!

Akciónk 2012. március 1-tõl visszavonásig tart! A tájékoztatás nem teljeskörû, kérjük érdeklõdjön üzleteinkben!

Lomtalanítás a városban
Az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási
Kft. 2012. április 17–20. között településün-
kön lomtalanítást szervez. A lomtalaní-
tásra minden utcában a rendes hulladék-
gyûjtési napoknak megfelelõen kerül sor.
A lom hulladékot a Szolgáltató kéri a hulla-
dékgyûjtõ edények mellé kihelyezni a szállí-
tás napján reggel 6 és 7 óra között.           
A guberálás megakadályozása végett kérjük,
elõzõ este ne tegyék ki a lomokat.               
A szállítás napjai:                                      
Vitka – Perényi-tanya: április 17. (kedd)    
Gergelyiugornya: április 18. (szerda)         
Vásárosnamény: április 19. (csütörtök),    
április 20. (péntek) – a rendes hulladék-
szállításnak megfelelõen.                         
A lomtalanítás keretében a Közszolgáltató
kizárólag a lakosságnál a háztartásokban
képzõdött, de a rendszeres hulladékszállítás-
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ra használatos gyûjtõtartályokba el nem he-
lyezhetõ nagydarabos hulladékot (lom) szál-
lítja el és gondoskodik ártalmatlanításáról
(hasznosításáról). A lomtalanítás semmi-
lyen más hulladékra (pl. építési törme-
lékre, jármûroncsra,rendszeres háztartá-
si szilárd hulladékra stb.) nem terjed ki.
Az elszállításra kihelyezett hulladékot úgy
kell elhelyezni, hogy az a jármû- és gyalo-
gosforgalmat ne zavarja, a zöldterületet és a
növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon
baleset, vagy károkozás veszélyének elõidé-
zésével.                                                        
Nem helyezhetõk ki a következõ veszé-
lyesnek minõsülõ hulladékok:                 
elektronikai eszközök, sütõzsiradék, gyógy-
szerek, festékes dobozok, maradék festékek,
permetszeres, mosószeres flakonok és mara-
dékok, fáradt olaj.
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A vitkai Kölcsey Ferenc ÁMK
2012. április 21-én este 20.00 órától 

vacsorával egybekötött

A mulatság az iskola diákjainak
nyitótáncával veszi kezdetét.

Zenél: Kõrizs Balázs
Belépõdíj: 2500 Ft/fõ

Iskolánk tanulóinak és 14 éven
aluliaknak a vacsorás belépõ ára: 1500 Ft.
Támogatói jegyek: 500, 1000 és 2000 Ft

értékben vásárolhatók. 

A belépõdíj megvásárlásával támogatja
Gyermekszervezetünket, megtekintheti
a nyitótáncot, vendégül látjuk egy pohár

pezsgõre, és egy ízletes vacsorára,
valamint hajnalig tartó vidám mulatságra

marasztaljuk.

Jótékonysági Bált rendez.

Önt is szeretettel várjuk!

A vásárosnaményi judokák a márciusi hosz-
szú hétvégén az Újpesti Torna Egylet nyílt
versenyén mérhették össze tudásukat az or-
szág más részeiben judozó gyerekekkel. A
küzdelmeket kivétel nélkül ipponokkal nyer-
ték, egy-egy mérkõzésüket pedig minimális
különbséggel yukoval hosszabbításban vesz-
tették el. A két induló versenyzõ a második
helyen végzett, így ezüstéremmel térhettek
haza: Vaska Fanni, Insticei Réka, felkészítõ
edzõjük Erdélyi György volt. Sikerüket növeli,
hogy a lányok a fiúkkal vegyes csoportok-
ban érték el a szép eredményt! A klub
legközelebb az áprilisban megrendezésre
kerülõ nemzetközi nyílt Budapest Kupán
képviselteti a megyei judo életet.                  
A Beregi Ifjúságért Egyesület vásárosnamé-

.

A judoban a kicsik is nagyok
nyi Judo klubjának versenyzõi az évtizedes
hagyományokkal rendelkezõ MVSC - Mis-
kolci Sportiskola judo versenyén is megmé-
rettették magukat a Miskolci Vasutas Sport-
telep Judo-csarnokában. A 2003/2004-ben
születetteknek meghirdetett versenyen min-
den benevezett versenyzõnk érmet nyert.    

25 kg-os súlycsoport: 2. hely Vaska Fanni,   
                                 3. hely Vaska Lili       
30 kg-os súlycsoport: 2. hely Hohner Zsófia   
40 kg-os súlycsoport: 1. hely Insticei Réka     
25 kg-os súlycsoport: 3. hely Apáthi Lõrinc   
30 kg-os súlycsoport: 2. hely Fekete Martin   
Felkészítõ-edzõ: Erdélyi György                     
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Insticei Zoltán

A miskolci versenyen minden indulónk érmes lett

A Petõfi Sándor Nyugdíjas Klubban március
elején ünnepeltük a legidõsebb tagunknak, a
88 éves Luterán Lászlónénak, Emma néninek a

Köszöntés

születésnapját. A klub
tagjain kívül Emma nénit
lánya, fia és menye, a ál-
talános iskola vezetõsé-
ge köszöntötte verssel,
virággal e szép ünnep
alkalmából. Gyermekei
vacsorával, tortával ked-
veskedtek a néninek és nekünk, hiszen mi is
olyanok vagyunk, mint egy összetartó család.
Kívánunk számára további jó egészséget, és
szerettei körében eltöltött boldog éveket!
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