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tájékoztatás

Felhívom a Tisztelt Ingatlantulajdono-
sok figyelmét, hogy településünkön
jelenleg nincs lehet ség az ingatlanokon
keletkez  zöldhulladék szervezett elszál-
lítására. Kérek mindenkit, hogy se az
ingatlana elé, se közterületre ne tegye ki
a zöldhulladékot, mert az illegális hulla-
dék-elhelyezésnek min sül, így büntetést
von maga után.                                      
Javaslom, hogy a zöldhulladék hasznosí-
tása els sorban komposztálással történ-
jen. Bármilyen eredet  hulladék nyílt
téri, illetve háztartási tüzel berende-
zésben történ  égetése tilos! Kérek
mindenkit jogkövet  és környezettuda-
tos magatartásra.                                   
A komposztálással kapcsolatosan a

 városi honla-
pon is elolvashatják a legfontosabb tud-
nivalókat. A weblapon elhelyezett Rövi-
den a komposztálásról  cím  tájékoztató
anyag ezeket részletesen tartalmazza.     

Tájékoztatjuk a Tisztelt Városlakókat,
hogy a vásárosnaményi piac a felújítási
munkálatok alatt is zavartalanul üzemel.

.

.

.

www.vasarosnameny.hu

Dr. Deák Ferenc
jegyz

felhívás

Felhívom a Tisztelt Városlakók/Föld-
használók figyelmét,hogy a méhek védelme
érdekében a növényvédelmi (permetezé-
si) esetleges égetési munkálataikat úgy
végezzék, hogy az a rovarokban, illetve
az általuk gy jtött mézben/virágporban
kárt ne okozzon, s az a jogszabályokban
foglaltak szerint történjen, ellenkez  e-
setben a jogszabályokban meghatározott
szankciók alkalmazására kerülhet sor.

Dr. Deák Ferenc
jegyz

Egészségtudatos programok a városi gyereknapon
2012. május 27. (vasárnap)

A 2012. év egészségtudatos programjai kere-
tében Vásárosnamény Város Önkormányza-
ta versenyt hirdet az általános iskolai osztályok
számára  a városi gyermeknapon. A nevez
közösségek feladata gyümölcsök és zöldsé-
gek felhasználásával látványos Egészség-ko-

Ezzel egy id ben az Esze Tamás M vel dé-
si Központban a Véd n k által végzett egész-
ségügyi sz réseken vehetnek részt az érdekl -

00 00d k délel tt 9  órától 13  óráig.

sár  készítése, amelyeket utána közösen el-
fogyasztanának a résztvev k. Az els  3 he-
lyezett csapat jutalomban részesül. Az osztá-
lyok/szül k által elkészített ételek közül
pedig a legegészségesebbet különdíjjal jutal-
mazzuk. Nevezés a helyszínen.

Az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Kft
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
2012. május 15. napjától a szemétszállító jár-
m vek vezet inél és a Szilva Fürd ben 
Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B  a Kft.
ügyfélszolgálati irodájában lehet ség lesz a
lakosságnál keletkez  többlethulladék elszál-
líttatásához a Kft. emblémájával ellátott
gy jt zsákok megvételére.                           
A zsákok ára 375 Ft, amely magába foglalja
a szállítási és megsemmisítési költséget is. A
kukák mellé kihelyezett jelöletlen szemetes

.

Tájékoztatás többlethulladék elszállításáról
zsákok elszállítását a Kft-nek nem áll módjá-
ban elvégezni.                                              

A zsákok nem a közszolgáltatási szerz dés-
ben rögzített egységnyi kuka helyett, hanem
a mellette keletkez  többlethulladék elszállí-
tása érdekében kerültek bevezetésre.
Az ügyfélszolgálati iroda nyitva tartása: hét-

00 00 f t l csütörtökig: 8  órától 16 óráig, pén-
00 30teken 8 órától 13  óráig tart.

.
.

Éberhardt Gábor 
ügyvezet  igazgató

Május elején megkezd dtek az érettségi vizsgák, de el tte a vásárosnaményi két középfokú intézményb l
elballagtak a végz sök. (Részletek 9. oldal)

Ballagás városunk iskoláiban

Gyereknap 2012. május 27. vasárnap
(részletes program a 7. oldalon)

Szabóné Széles Erzsébet
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Mai rohanó életünkben egyre kevesebb id t fordítunk
a sportra, pedig a gyerekek számára a rendszeres test-
mozgás elengedhetetlen. Ezért nagyon örültünk, ami-
kor tudomásunkra jutott, hogy Hankovszkné Medve
Mónika úszótanfolyamokat szervez minden korosz-
tály számára.                                                                    

A legkitartóbb gyerekek miután megtanultak úszni,tovább-
ra is együtt maradtak, és heti két alkalommal edzésekre jár-
tak. Eközben a kis csapat igazi, er s közösséggé vált Móni-
ka   vagy ahogyan a gyerekek hívják Móni   irányítása alatt.
Versenyeken is megmérettették tehetségüket, amelyeken
nagyon szép sikereket értek el. Ennek hatására a Vásáros-
naményi DSE-n belül 2011. februárjában megalakult 12
f vel a vásárosnaményi úszócsapat.                                   
Az eltelt egy év alatt a megye különböz  területein meg-
rendezett úszóversenyeken rengeteg éremmel tértek haza a
kis úszóink. A gyermekek elhivatottságát és kiemelked
tehetségét mutatja az a tény, hogy a versenyek alkalmával
olyan hivatásos, leigazolt versenyúszókkal szemben is kivá-
lóan megállták a helyüket, akik naponta több alkalommal
edzenek.                                                                            
Nincs még egy olyan sportág a városunkban, amelyben
ennyire rövid id  alatt ilyen sok sikeres eredményt értek
volna el, hiszen az idei úszó diákolimpián két gyermek is
bejutott az országos dönt be (Simon Balázs, Hankovszki
Evelin), akik képviselték városunkat.                                  
Szeretnénk  és közös érdekünk is , ha a csapatunk támo-
gatásban részesülne, hogy további szép sikereket érhesse-
nek el gyermekeink, akik nem csak az Eötvös iskolának,
hanem a városnak is hírnevet szereztek. Az alábbiakban a
három legrangosabb esemény eredményeit közöljük, de
úszóink az eltelt egy évben további 8 versenyen is részt
vettek, ahol hasonló helyezéseket értek el.

.

.

.

.

Szárnyal  az úszócsapat
Megyei Diákolimpia 2012

100m fiú gyors 1997-1998:
10. hely: Kazamér Ákos
100m lány gyors 1993-1995:
1. hely: Hankovszki Evelin
100m fiú hát 1999-2000: 
2. hely: Balogh Krisztián
100m fiú mell 1997-1998:
4. hely: Kazamér Ákos
50m fiú mell 2003-2004:
1. hely: Simon Balázs
50m lány gyors 2003-2004:
3. hely: Balogh Emese,
4. hely: Németh Nagy Laura
50m fiú gyors 2003-2004:
4. hely: Simon Balázs
50m lány mell 2003-2004:
6. hely: Balogh Emese,
8. hely: Németh Nagy Laura
50m fiú gyors: 2001-2002:
4. hely: Dóbus István,
13. hely: Dóbus Domonkos,
20. hely: Molnár Máté
50m lány gyors 2001-2002:
15. hely Illés Dóra
50m fiú hát 2001-2002:
4. Dóbus István
50m lány hát 2001-2002:
8. hely: Mágocs Dóra
50m fiú mell 2001-2002:
5. hely: Dóbus Domonkos,
14. hely: Molnár Máté,
15. hely: Balogh Máté
50m lány mell 2001-2002:
3. hely: Mágocs Dóra,
8. hely: Illés Dóra,
14. hely: Koncz Boglárka
50m fiú gyors váltó:
2. hely: Dóbus István,
Balogh Máté, Dóbus
Domonkos, Molnár Máté, 
50m lány gyors váltó:
4. hely: Illés Dóra, Mágocs
Dóra, Molnár Emese,
Koncz Boglárka

Filep Sándor, Vásárosnamény Város polgár-
mestere elevenítette fel a Beregi Ünnepi Hét
több évtizedes történetét és nyitotta meg a
XVII.  Beregi Ünnepi Hetet.  A rendezvény-
sorozat a beregi amat r fest k kiállításával
vette kezdetét, ahol tíz amat r fest  mutat-
kozott be képeivel.

Beregi Ünnepi Hét

Dr. Kopriva Attila  munkácsi fest m vész
képeib l nyílt kiállítás a Beregi Ünnepi Hét
keretén belül a Beregi Múzeumban, a Tom-
csányi-kastély Tet galériájában. Köszönt t
mondott Felh sné dr. Csiszár Sarolta  etnográ-
fus. A kiállítást megnyitotta Csorba István Ka-
dosa  fest m vész, a Magyar Kultúra Lovagja.

Varga János

A Partium irodalmi, képz m vészeti, közé-
leti folyóirat estjére került sor a vásárosna-
ményi Balázs József  Városi Könyvtárban, a
Beregi Ünnepi Hét keretén belül. A folyóirat
szerkeszt i és szerz i közül Bakos Kiss Károly
költ -szerkeszt , L rincz P. Gabriella költ ,
Oláh András  költ -drámaíró-f munkatárs,
Kürti László költ -f munkatárs, Farkas Gábor
költ -szerkeszt , Felh s Szabolcs f szerkesz-
t , Varga János  szerkeszt -kritikus és dr. Nagy
Ákos védnök (UART-elnök) gondolataival és
m veivel, illetve a Partium folyóirat történe-

Kopriva Attila kiállítása

Partium-est a Balázs József  Városi Könyvtárban

Varga János

Program:                                                
10.00 órától: Megnyitó gondolatok,        
áldáskérés. Vezeti: Katona László lp.      
10.30-tól: El adás: Mi van a családi
tarisznyában?   A mai családok életre
felkészít , útnak indító sajátosságairól.   
El adó: Nagy Béláné  debreceni
bölcs devezet ,  szociálpedagógus,
pedagógia tanár.                                     
11.15-t l: El adás: Szociopoly játék
ismertetése és bemutatása. A szocio-
poly szociális érzékenységünkben és a ja-
vaink beosztásában fejleszt  társasjáték. 
El adó: Diebel Andrea  Debreceni
Egyetem, Szociológia és Szociálpolitika
tanszék, szociológus, a debreceni Free-
dom Közösségi Ház stratégiai vezet je.  
Lakatos Ildikó  szociológus, szociálpoli-
tikus, debreceni Humán Fejleszt k
Kollégiuma.                                           
12.30-tól: Ebéd. (Kérjük, hogy a résztvev k
önellátó módon biztosítsák maguknak!)         
13.30-tól: Játékok:  foci, ping-pong, tollas-
labda, és más szabadtéri csoportos játékok.     
Kérjük, a szociopolyba és a többi játékba
a résztvev k önkéntes bekapcsolódását! 
A napi program több id pontjában,
közös és ifjúsági éneklésben részvételre,
mandolinos gospelmuzsika hallgatására
is lehet ség lesz.                                    
Szeretettel várjuk az érdekl d ket!
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Meghívó

tével  és  a  szerkeszt ség  munkájával ismer-
kedhettek meg az érdekl d k.

Május 28-án, Pünkösd hétf  de. 10 órától
Szabadtéri közösségi napot tartunk

az Evelyn Villa parkjában.
(41 út - Károlyi tanya  Hak-Quad pálya mögött.)

Nagydobosi Baptista Körzet tagjai
Szervez k
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Alsó tagozat

Herman Ottó
megyei magyar verseny:
1. Kóróczki Dávid 2. o.
    /felkészít  Bori Béláné/
2. Kósa Boglárka 2. o.
    /felk. Cserepesné File Enik /
    Pollák Szabina 3. o.
    /felk. Borosné Bodnár Erika/
4. Varga Bernadett 2. o.
    /felkészít  Bori Béláné/
    Kázmér Ágnes 3. o.
    /felk. Tóthné Fedor Gabriella/
    Balogh Máté 3. o.
    /felk. Borosné Bodnár Erika/
5. Nagy Edit 2. o.
    /felkészít  Bittner Józsefné/
    L rincz Laura 3. o.
    /felk. Tóthné Fedor Gabriella/
    Kovács Nikolett 4. o.
    /f. Illésné Szombathy Katalin/

Kazinczy hangos olvasási
megyei verseny:
2. Tótfalusi Fanni 4. o.
    /felkészít  Orosz Mihályné/
4. Illés Dóra 4. o.
    /felkészít  Orosz Mihályné/

Bendegúz nyelvész verseny
1. Varga Szabolcs 4. o.
    /f. Illésné Szombathy Katalin/
2. Illés Dóra 4. o.
    /felkészít  Orosz Mihályné/
5. Kósa Eszter 4. o.
    /f. Illésné Szombathy Katalin/

TITOK
országos magyar verseny
6. Illés Dóra 4. o.
    /felkészít  Orosz Mihályné/
Evangélikus magyar verseny
3. Kovács Nikolett 4. o.
    /f. Illésné Szombathy Katalin/
5. Bodnár Gabriella 4. o.
    /f. Illésné Szombathy Katalin/

.

.

.

.

Eötvös sikerek
Iskolánk tanulói ebben a tanévben  is  igen  eredményesen  szerepeltek  megyei  és
országos versenyeken. Az 1-5. illetve az 1-10. helyezést elér kkel szeretnénk megis-
mertetni lapunk olvasóit. (Az eredményeket folyamatosan közöljük a következ  számainkban.)

Apáczai magyar verseny
2. Pollák Szabina 3. o.
    /felk. Borosné Bodnár Erika/
4. Németh Nagy Laura 3. o.
    /felk. Tóthné Fedor Gabriella/
Vértesi matematika verseny
1. Pollák Szabina 3. o.
    /felkészít  Bíró Éva/
2. Nagy Edit 2. o.
    /felkészít  Koncz Csabáné/
3. Deák Eszter 2. o.
    /felkészít  Sz cs Judit/
    Kázmér Ágnes 3. o.
   /felkészít  Bíró Éva/
3. Kovács Nikolett 4. o.
    /felkészít  Leveleki Józsefné/
4. Fekete Martin 3. o.
    /felkészít  Bíró Éva/
    Simon Péter 4. o.
    /felkészít  Leveleki Józsefné/
5. Nagy Lóránt 3. o.
    /felkészít  Bíró Éva/
    Illés Dóra 4. o.
    /felkészít  Leveleki Józsefné/

Aranyos  környezetismeret
verseny
1. Bodnár Gabriella 4. o.
    /f. Illésné Szombathy Katalin/
2. Kósa Eszter 4. o.
    /f. Illésné Szombathy Katalin/
3. Bodnár Éva 4. o.
    /f. Illésné Szombathy Katalin/
Képes matematikaverseny
1. Fekete Martin 3. o.
   /felkészít  Bíró Éva/
2. Mile Dóra Edit 3. o.
    /felkészít  Bíró Éva/
    Kovács Nikolett 4. o.
    /felkészít  Leveleki Józsefné/
3. Kósa Boglárka 2. o.
    /felkészít  Varga Katalin/
    Deák Eszter 2. o.
    /felkészít  Sz cs Judit/
    Balogh Marcell 2. o.
    /felkészít  Sz cs Judit/
    Székely Csenge 2. o.
    /felkészít  Sz cs Judit/

.

.

.

    Fekete Zita 3. o.
    /felkészít  Bíró Éva/
    Illés Dóra 4. o.
    /felk. Leveleki Józsefné/
    Dávid Ádám 4. o.
    /felk. Leveleki Józsefné/
4. Dóbus István 3. o.
    /felkészít  Bíró Éva/
    Simon Péter 4. o.
    /felk. Leveleki Józsefné/
5. L rincz Laura 3. o.
    /felkészít  Bíró Éva/
    Koncz Gábor 4. o.
    /felk. Leveleki Józsefné/

Móra matematikaverseny
2. Deák Eszter 2. o.
    /felkészít  Sz cs Judit/
3. Nagy Nándor Botond 1. o.
    /felkészít  Boda Istvánné/
    Nagy Edit 2. o.
    /felkészít  Koncz Csabáné/
    Pollák Szabina 3. o.
    /felkészít  Bíró Éva/
4. Ács Szabó Zsóka 1. o.
    /felkészít  Farkas Józsefné/
    Fekete Zita 3. o.
    /felkészít  Bíró Éva/
5. Kovács Nikolett 4. o.
    /felk. Leveleki Józsefné/

Móra prózamondó verseny
2. Pócsi Krisztián 1. o.
    /f. Mártonné Kozma Ilona/
3. Kondor Karina 2. o.
    /felkészít  Bittner Józsefné/

Váci vers- és prózamondó v.
1. Kondor Karina 2. o.
   /felkészít  Bittner Józsefné/
   Szucsányi Bence 4. o.
   /felkészít  Orosz Mihályné,
    Szucsányiné Magocsa Edit/
2. Varga Bernadett 2. o.
    /felkészít  Bori Béláné/
    Nagy Csenge 3. o.
    /fk. Tóthné Fedor Gabriella/
3. Tótfalusi Fanni 4. o.
    /felk. Orosz Mihályné/

.

.

.

A kullancsokról
A meleg id  beköszöntével nemcsak mi
emberek, hanem a vérszívó él sköd k 
a kullancsok  is aktívabbakká válnak.   
Magyarország közepesen fert zöttnek szá-
mít: minden negyedik kullancs hordoz vala-
milyen kórokozót. Kirándulás, kerti munka: 
minden szabadban tartózkodás után vizsgál-
juk át testünket, és a lehet  legrövidebb id n
belül távolítsuk el az esetleges kellemetlen

.

.

vendéget ! Hegyes csipesszel, vagy a pati-
kában kapható kanállal a b r felett megfog-
va és enyhe  forgó mozgatással  szépen kive-
het , az esetlegesen bennmaradó kapaszko-
dója már nem fert z! Nem kell bekenni, a
sebet nem kell bekötni! Védekezésként a
kullancsriasztó krémeket, spray-ket használ-
junk, valamint szedjünk a B vitamint, gyak-
ran nyírjunk füvet, a permetezés ajánlható.

A kullancsok által terjesztett vírusos-agyhár-
tya-, agyvel gyulladás ellen véd oltással, a
Lyme kór ellen antibiotikumokkal küzdhe-
tünk. A véd oltás mindenkinek javasolható,
hiszen a kullancsok gyakorlatilag  mindenhol
el fordulhatnak. Vigyázzunk és figyeljünk
másokra is, hiszen ezzel életet menthetünk!

Dr. Balázsy Erzsébet
háziorvos 

Bereg Tüzép Kupa
Eredményesen szerepelt a Vásárosna-
mény Diáksport Egyesület 2001-2002-es
Korosztálya a  2012.  április  28-án
megrendezett  Bereg Tüzép Kupa
utánpótlás tornán.                                    
A csapat minden mérk zését megnyerve,
néha közönség-szórakoztató játékkal, kapott
gól nélkül végzett az 1. helyen. A csapat
mérk zéseinek eredményei:                         
1. Vásárosnamény-Csaroda 10:0,                 
góllöv k: Gál P. 3, Murzsa R. 2, Illés G. 2,       
Koncz M. 2, öngól 1.                                       
2. Vásárosnamény- Tiszaszalka 4:0,             
góllöv k: Rácz R. .2,Gál P. 1, Illés G. 1            
3. Vásárosnamény- Nyírmada 3:0                
(játék nélkül)                                               
4 Vásárosnamény -Gergelyugornya 12:0,     
góllöv k: Murzsa R. 3, Illés G. 2, Rácz R. 2,  
Koncz M. 2, Vezse M. 1, Simon P. 1, Ujvári P. 1
5. (Dönt ) Vásárosnamény-Vaja 6-0,góllöv k:
Rácz R. 2, Illés G. 2, Murzsa R. 1, Simon P. 1.
A torna legjobb kapusa:                              
Tar Gerg  (Tiszaszalka)                                 
Gólkirály: Váradi Dávid  (Vaja) (8 gól)           
Legjobb Játékos: Koncz Martin V.namény     
Legjobb hazai játékos:Vezse Marcell V.namény
F szponzor különdíj: Illés Gábor V.namény   
A tornán résztvev  játékosok: Tar Dominik,
Szucsányi Bence, Simon Péter, Gál Péter, Vezse
Marcell, Koncz Martin, Rácz Róbert, Illés Gábor,
Murzsa Roland, Ujvári Patrik,  a csapat edz je:
Tóth József                                                    
Szeretnénk megköszönni az alábbi szponzo-
rok támogatását. Kerezsi István a Bereg Tüzép
ügyvezet je, a torna f szponzora, Bittner
József  vállalkozó, Kovács Endre vállalkozó,
Kiss B. Zoltán vállalkozó, Simon Csaba vállal-
kozó,  Oleksza János  vállalkozó, Rózsa
cukrászda (Szabó Lászlóné) vállalkozó, Diák-
sport Egyesület Vásárosnamény, Vásáros-
namény Város Önkormányzata.

.
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A 2001-es  Korosztályú Futballcsapatunk
Nagyszabású tornán vett részt 2012. áp-
rilis 15-én Vásárosnaményban. A tornán
7 csapat vett részt, így egy 4-es és egy
3-as csoport alakult ki.                             
(részletes beszámolónk a következ  lapszámban)

.

Diáksport hírek

Kokas Bálint
D.S.E elnöke



4 Új Beregi Élet 2012. május

A gimnázium dolgozói és diákjai nagy izgalommal készültek
az idei ünnepi hétre, mely ez alkalommal is felpezsdítette az
iskola közösségi életét.                                                                  
A rendezvénysorozat (március 26-30.) hétf n vette kezdetét a nyitó-
ünnepséggel, melynek helyszíne az iskola el tti park volt. Itt tisztel-
gett a névadó szobra el tt a tantestület és a diákság. Az ünnepélyes
pillanatoknak nem is lehetett volna méltóbb folytatása, mint a Rákó-
czi vetélked , melyre az osztályok lelkiismeretesen felkészültek.       
El z  héten a helyesírás, az idegen nyelvek iránt érdekl d k és a
matematikusok mérettek  meg, ekkor ugyanis angolból és németb l
szövegértési verseny, matematikából pedig feladatmegoldó verseny
zajlott. A helyesírási versenyen szintén sok tanuló vett részt.            
Kedden (27-én) és szerdán (28-án) került sor a természettudomá-
nyos és informatikai pályázatok ismertetésére, értékelésére. A diá-
koknak a tanáraikból álló zs ri el tt kellett megvédeniük munkáikat.
Ugyancsak ezen a délutánon volt a fizikai eszköz- és kísérletbemuta-
tó. A tanulók a maguk által készített eszközök segítségével érdekes
el adásokat tartottak.                                                                       
Aki a szellemi táplálék mellett fizikai er nlétét is szerette volna ki-
próbálni, arra minden délután adódott lehet ség. Ekkor zajlottak a
bajnokságok a különféle sportágakból.                                             
Csütörtökön a Ki mit tud? -on aztán minden osztály, csoport,
fellép  újra megmutathatta, mire képes. A dal és a tánc éppúgy vele-
járója volt a délel ttnek, mint a saját ötletek, szerzemények , melyek
mindig remek hangulatot teremtenek. Az iskola tanárai is hozzájá-
rultak fellépésükkel a vidám percekhez, az idegen nyelvi munkakö-
zösség tagjainak jóvoltából pedig a közönség képzeletben beutazhat-
ta Európát, természetesen a nyelvek szárnyain. A rendezvényen a
m sorszámokat az iskola nyugdíjas pedagógusai is élvezhették, akik-
kel egy kellemes délel ttöt tölthettek el a diákok, s a dolgozók.

.
.

.
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.
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Névadójukra emlékeztek a rákóczisok

Szalainé Bíró Katalin
igazgató

A dobogós helyezetteket a zs ri választotta ki, melynek tagjai voltak:
Takács László  tanár úr, a gimnázium egykori tanára, dr. Szabó Istvánné,
a Babus Jolán Kollégium nyugállományba vonult igazgatója, Koncz
László alezredes, tanár úr, a Szül i Szervezet elnöke, Heged s Péterné,
az Eötvös József  Általános Iskola nyugdíjas tanára, valamint tanulói
részr l Gáspár Nikolett, a Diákönkormányzat leköszön  elnöke.       
A m sorszámokat követ en Takács László tanár úr, a zs ri elnöke
értékelte a Ki mit tud?  produkcióit, majd Szalainé Bíró Katalin igaz-
gatón  átadta a díjakat a versenyeken, sportmérk zéseken eredmé-
nyesen szerepl  tanulóknak, elismerésben részesültek a legjobb
pályázatok írói is. A délel tt végén került sor a legünnepélyesebb
pillanatokra, a Rákóczi plakettek átadására.                                      
Bíró Lajos, mátészalkai ötvös, szobrászm vész által készített bronz
plakettet vehettek át kimagasló teljesítményükért: Arnóczki Tímea,
Miklovich Katalin, Kovács Nóra, Mihalkó József 11. évfolyamos diákok,
Gáspár Nikolett, Baráth Lívia, Sipos Marcell, Andrási Nóra Csilla és Kiss
Dóra  12. évfolyamos tanulók. A pedagógusok közül az iskola legma-
gasabb szint  elismerésében Herczegné Andrássy Éva, Himcsukné Kósa
Tünde, Nagyné László Eszter, és Majoros Béla részesültek.                     
Március 30-án, pénteken este a diákok szüleiket hívták meg a M ve-
l dési Központba, ahol a szép számban megjelent érdekl d k a Ki
mit tud?  legsikeresebb m sorszámaiból láthattak válogatást.            

A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium diákjai és dolgozói ezúton is sze-
retnének köszönetet mondani a szül knek, hogy jelenlétükkel meg-
tisztelték a rendezvényt, és felajánlásaikkal segítették az iskolát.
Ugyancsak köszönet illeti azokat is, akiknek a támogatása nélkül a
rendezvénysorozat nem jöhetett volna létre.

.
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A kerékpározás szabályai
(rend rségi tájékoztató)

Els  és legfontosabb dolog, hogy a közúti közlekedésben olyan jár-
m vel vegyünk részt, amely hiánytalanul fel van szerelve a jogsza-
bályban el írt berendezésekkel.                                                        
A 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet 116. §.-a alapján a kerékpárt
fel kell szerelni:                                                                                
- könnyen kezelhet , megbízható kormányberendezéssel,                
- két, egymástól függetlenül m ködtethet  fékszerkezettel, melyek
közül az egyik az els , a másik a hátsó kerékre hat,                        

- hangjelz  berendezéssel, amely csak cseng  lehet,                         
- egy el re fehér, vagy kadmiumsárga fényt adó lámpával,                
- egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta id ben legalább
150 méter távolságról látható helyzetjelz  lámpával,                       
- hátul egy vagy két, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög
alakú, piros szín  fényvisszaver vel,                                                           

- legalább az els  keréken legalább 1 db borostyánsárga szín ,         
mindkét  oldal  felé  hatásos  oldalsó  fényvisszaver vel
(küll prizmával).                                                                           

Továbbá tudnunk kell azt, hogy kerékpárral hol lehet közlekedni.    
Ezen rendelkezést az 1/1975 ( II.5.) KPM-BM Együttes rendelet
54. §.-a. szabályozza, melynek értelemében: Kerékpárral a kerékpár-
úton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés esetében az autóbusz
forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra
alkalmas útpadkán, illet leg  ha az út és forgalmi viszonyok ezt
lehet vé teszik  a lakott területen kívüli úton, a f útvonalként
megjelölt úton az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni.
Lakott területen lev  olyan úton, ahol az úttest kerékpár közleke-
désre alkalmatlan, kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül
és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad közlekedni.
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Deák Ferenc r.százados
közlekedésrendészeti alosztályvezet  

A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a külön
jogszabályban meghatározott lámpákkal kell kivilágítani és a kerék-
párt hajtó személynek  lakott területen kívül                                   
 fényvisszaver  mellényt (ruházatot) kell viselnie.                               

Vásárosnamény város területén a mindennapok során a kerékpá-
ro-sok gyakran követnek el szabálytalanságot, melyb l meg kell,
hogy említsük a legjellemz bb, nap mint nap el forduló eseteket:    
- világítási szabályok megsértése,                                                      
- szabálytalan utas szállítás,                                                               
- ittas vezetés,                                                                                   
- Behajtani tilos!  jelz tábla figyelmen kívül hagyása,                         
- Kerékpárral behajtani tilos!  jelz tábla figyelmen kívül hagyása.        
A fentiekben felsorolt szabálysértések elkövetése veszélybe sodor-
ja a kerékpáros életét, testi épségét, mivel a kerékpár egy labilis 
két keréken futó  járm , ami nem rendelkezik zárt utastérrel, így
ennél fogva nem tudja megvédeni a járm vet vezet  (hajtó) személyt
a bekövetkezett közúti baleset során az esetleges sérülésekt l. A ke-
rékpárral történt közúti balesetek esetében a járm vet vezet  (hajtó)
személy az esetek 96 %-ában valamilyen testi sérülést szenved.        
Vásárosnamény területén problémát jelent a kerékpárral közleke-
d k körében az, hogy rendszeresen figyelmen kívül hagyják a Be-
hajtani tilos!  jelz táblát és az egyirányú forgalmú úton a forgalom-
mal szemben közlekednek. Ez a közlekedési mód megengedhet
lenne, ha az Egyirányú forgalmú út!  jelz táblával együtt ki lenne
helyezve kiegészít  táblával az, hogy a kerékpáros a jelz táblán
megjelölt iránnyal szemben is közlekedhet. Ilyen jelzés viszont Vá-
sárosnamény területén jelenleg nincs érvényben, így a gépjárm -
vezet nek nem kell a menetiránnyal szemben közleked  kerékpá-
rosra számítania.                                                                               
(folytatás a lap következ  számában)  
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Finn  magyar szakmai gyakorlat a Lónyay-ban
A Lónyay Menyhért Szakközép és Szak-
képz  Iskola immár harmadik alkalom-
mal pályázott sikeresen Európai Uniós
forrásra. A Leonardo da Vinci mobilitási
programnak köszönhet en 6 szakács ta-
nuló tölthetett el 3 hetet a finnországi
Kajaani város szakképz  iskolájában.     

A program célkit zése volt az egészséges és
korszer  táplálkozás elveinek és módszerei-
nek adaptálása, valamint a modern konyha-
technológiai m veletek elsajátítása. A hét-
köznapok  a pályázati munkaprogram sze-
rint  szakmai gyakorlattal teltek a külföldi
intézmény tankonyháján és Kajaani város ét-
termeiben, a hétvégék kirándulással és pihe-
néssel. A magyar diákok a tudatos kiválasz-
tásnak, és a szakmai és idegen nyelvi felké-
szítésnek köszönhet en remekül helytálltak.
Bátran keresték a kapcsolatokat, idegen
nyelven kommunikáltak és igyekeztek minél
több szakmai ismeretet elsajátítani. Büszkén

.

.

és helyesen képviselték a magyar gasztronó-
miai és kulturális értékeket.                          
A külföldi partnerintézmény  akivel jó kap-
csolatunk közel tíz éve fennáll  is sikeresen
pályázott. EU-s támogatási forrásokat fel-
használva, 6 finn tanuló teljesítette három
hetes gyakorlatát intézményünkben. Tartal-
mas és színvonalas szakmai és kulturális
programot sikerült összeállítani részükre.    
Az iskola tankonyháján elsajátították a
magyar konyha jellegzetes konyhatechnoló-
giai m veleteit, és el is készítettek a klasszi-
kus fogásokat. Szakmai gyakorlatukat a
Lónyay Étekházban és a Winkler Házban
töltötték. Ezen felül részt vettek péküzem
látogatáson, fagylalt-készítési bemutatón, va-
lamint egy beregi kirándulás kapcsán megis-
merhették a hagyományos ételkészítési eljá-
rásokat: kemencében, szabad t zön, nyárson
való sütést. Az érdekl d  vendégek a
Lónyay Étekházban rendezett finn nap -on
kóstolhatták meg skandináv vendégeink által

.

.

készített fogásokat. A szakmai programok
mellett a diákok megismerhették a város és a
régió nevezettességeit, kultúráját.                 
A mobilitási programot teljesít  finn és ma-
gyar diákok EUROPASS mobilitási igazol-
ványt kapnak, mellyel külföldi munkavállalá-
si esélyük növekszik. Örülünk, hogy ered-
ményesen és tartalmasan sikerült mindkét
projektet lezárni. Reméljük, a következ
években ismét lehet séget tudunk nyújtani
tanulóinknak, hogy gyakorlati idejük egy
részét külföldön teljesíthessék.

.

A Lónyaysok az ország legjobbjai
2011. októberében az Iparfejlesztési Köz-
alapítvány Hulladékkör  címmel Pro-
jektversenyt hirdetett, melynek témája:
Éljünk vegyszerek nélkül!  Iskolánkból
a 13. C osztály nevezett be a versenyre. A
projekt az Egyszer , de nagyszer !  el-
nevezést viselte.

A f díj 300 000 Ft, amit osztálykirándulásra
költhet az els  helyezett csapat. A díjátadás-
ra 2012. 03. 24-én került sor Zalaegerszegen.
A záró rendezvényen elhangzott, hogy
ebben a korosztályban magasan a legjobban
teljesített az els  helyezett csapata. Eredmé-
nyességük okaiként a következ ket említet-
ték: a feladat értelmezése a legjobbra sike-
rült, a tervezés profi munka volt, kivitelezés
során minden felhasználható módszer be-

mutatásra került, az el adás során diákjaink
magabiztosak voltak, tudásukat, képességei-
ket maximálisan felhasználták. Az is látszott,
hogy valós csapatmunka volt, melyet nem
csak a jelenlév  négy versenyz  alkotott,
hanem a teljes osztályközösség. Végül a
projekt megfelelt a fenntarthatóság elvének,
melyet azóta is többször bizonyítottak,
hiszen interneten népszer sítik módszerei-
ket, és bemutatókat tartanak minden lehet-
séges alkalommal.                                        
A továbbiakban nehéz feladat vár még rájuk.
Meg kell szervezniük az osztálykirándulást,
melynek tervezett helyszíne Gyula!              

De csak  300.000 Ft-ot költhetnek!

.

.

A cél az volt, hogy a háztartásokban hasz-
nált  környezetre és egészségre  káros
vegyszerek helyett minél többen alkalmazza-
nak természetes és környezetbarát terméket.
Figyeltek arra, hogy a marketing- és reklám-
elemeinek alkalmazása során is minden
mozzanatban jelen legyen a környezetvéde-
lem és a fenntartható fejl dés  elve.           
Az els  fordulóban a projektterveket érté-
kelték, így ezzel az eredménnyel a 13.C-sek
bejutottak a regionális dönt be, ahol az osz-
tályt képviselve egy 4 tagú csapat vehetett
részt. Márkanevük egyben a csapat neve is
lett. A No chemical  nev  csapat tagjai:  
Káté Krisztina, Kovács Nikolett, Tóth Henrietta,
Varga Hajnalka,  (felkészít  tanárok: File
Katalin, Szászi Dóra). A szolnoki el dönt -
ben az volt a feladat, hogy a csapatok mu-
tassák be a projekttervet. A tanulók prezen-
tációt készítettek és termékbemutatót tartot-
tak, mellyel könnyen meggy zték a zs rit ar-
ról, hogy k a legjobbak, így a novemberben
tartott regionális versenyen sikerült megsze-
rezni az els  helyezést, amivel az országos
dönt ig juthattak. Ide már csak öt 5 csapat
kapott meghívást. Már csak annyi dolguk
maradt, hogy megvárják az összesítést.        
Azonos pontszám esetén további feladato-
kat kellett volna megoldani, de szerencsére
erre nem volt szükség, hiszen elégnek bizo-
nyult az elért pontszám az els  helyhez.

.

.
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Ballag már a...
Minden év júniusában az utolsó cseng -
szó bocsátja útjára a végz s 8. osztályos
tanulókat. Az idei cseng szó Sebestyén
Gusztávot is búcsúztatja, aki 42 évi lelki-
ismeretes alkotó munka után nyugdíjba
vonul.                                                         
1970-ben kezdte oktató-nevel  munkáját. Jó
szakmai felkészültséggel, változatos mód-
szerekkel nagyon sok gyerekkel, feln ttel
szeretette meg a sportot, sportolást, az
egészséges életmódot. 1983-90-ig mint
sportosztályvezet , majd ifjúsági- és sport-
csoportvezet ként  tevékenykedett  a
vásárosnaményi Városi Tanácson.               
1990-ben visszahúzta a szíve az iskolához, a
gyerekekhez. Egy évig igazgató-helyettes-
ként, 1991-t l igazgatóként irányítja, szerve-
zi a Pet fi Sándor ÁMK életét.                    
Dinamikus, határozott, céltudatos egyéniség.
Sokoldalú szervez , vezet , aki mindig töre-
kedett, hogy jól felszerelt, szép és esztétikus
környezetben tanulhassanak diákjai, dolgoz-
hassanak munkatársai. Folyamatos újítás jel-
lemzi, mindig az újra, a szebbre törekszik.   
Igazgatói évei alatt új számítástechnika
terem, gyönyör  könyvtár és olvasóterem
épült. Sportpályákkal, futó- és távolugró
hellyel is gazdagodott iskolánk.                    
Nemcsak a gyerekekkel, szül kkel, hanem a
lakossággal is jó kapcsolatot alakított ki.      
Képvisel ként részt vesz az önkormányzat
munkájában. Szívügye, hogy az egyre szépü-
l , épül  városunkban él  emberek kiegyen-
súlyozottan, megelégedéssel és nyugalom-
ban éljenek. Munkáját ezúton is köszönjük. 
Kívánunk nagyon szép, egészségben és
boldogságban eltöltött nyugdíjas éveket!

.
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A Pet fi Sándor ÁMK dolgozói 
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Az rendben van, hogy hosszú és kemény
volt a tél. Az is rendben van, hogy Magyar-
országon nem fagyhat meg tüzel hiány mi-
att senki sem. Az viszont nincs rendben,
hogy sokaknak nincs munkájuk, emiatt nincs
jövedelmük, és nem tudnak tüzel t sem ven-
ni télire. Ezért van rendben, hogy a rászoru-
lók  a közösb l  szerezzék be maguknak a
megfagyástól megóvó mennyiség  t zifát.   
Az viszont már nincs rendjén, hogy a rászo-
rultak  több tízezer forintos motoros láncf -
résszel, letarolják a köz tulajdonát! Ha gépre
futotta, tüzel re is futná. Az meg aztán vég-
képp nem rendjén való, hogy a kidöntött fát,
a mások által rendben tartott sírokon és uta-
kon gallyazták, darabolták a motorf részes
rászorultak .                                                
Az sem rendjén való, hogy csak a tövét  vit-
ték el, a gallyakat otthagyták. Holott a gally
is adott volna (adna) meleget. Fát is keveseb-
bet kellett volna kivágni, hogy több rászorul-
tnak is hadd juthatott volna!                         
Ha elvitték volna a gallyakat is, nem írnám,
hogy ami a télen a sírokkal, utakkal és a fák-

.

.

.

Barbárság a vitkaiak régi temet jében

kal történt az barbarizmus. Nem írnám,
hogy akik a temet t  a vitkaiak régi teme-
t jét  így megcsúfolták: BARBÁROK! Mi
lesz, ha az idén is ismét kemény lesz a tél, és
a szegénység sem sz nik? Hogyan fognak a
járhatatlanná tett utakon, meleget ontó fát
hazavonszolni a valóban rászorulók? Vagy
lesz merszük, lehet ségük a motorf részes
sírgyalázóknak újra megsérteni a halottaink
kegyeletét?                                                   
Hosszú lesz a nyár! Tegye jóvá b nét, aki
elkövette!

.

Trágya és szemét került egy vitkai emberpár hantjára!

Az Eötvös József  Általános Iskola és AMI
Cimbora Gyermekközössége hagyományo-
san minden évben megrendezi Húsvét el tt
a Nyuszifutást. Az alsós gyerekek évfolya-
monként futnak a városközpontban. Az els
három célba ér t éremmel jutalmaztuk és
minden futó csokinyulat kapott ajándékba.

Nyuszifutás

Simon Edit Ildikó
Cimbora Gyermekközösség vezet

A rendezvény lebonyolításában  köszönjük a
Rend rség segítségét.

Tóth Lajos

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után

Pünkösd el tt - sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd el tt - ígéretek zenéje.
Pünkösd el tt - esedezés, esengés.

Pünkösd el tt - halk hajnali derengés.
Pünkösd el tt - szent vágyak mozdulása.
Pünkösd el tt - koldusszív tárulása.
Csendesen várni - várni, hinni, kérni!
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után - szent égi er t-vetten,
pünkösd után - Lélekkel telítetten.
pünkösd után - bátor tanúvá lenni,
pünkösd után - régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után - adni, adni, adni!
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A Beregi Ifjúságért Közm vel dési és
Szabadid  Egyesület támogatásával az
Eötvös József  Általános Iskolában, 2012.
március 13-án ismét megrendezésre
került az Eötvös Cimbora  rajzverseny.
A verseny a térségi iskolák részére szer-
vez dött 1-4. osztályosok számára.           

A verseny témája az alábbiak voltak:            
1. Az öröm vagy te, Sport!;                             
2.  ragyog szemünk, ;                               
3. és tiszta szárnyra kel a gondolat .                  
A résztvev knek 60 perc állt rendelkezésük-
re, hogy a helyszínen, szabadon választott
technikával elkészítsék alkotásaikat.             

Az alábbi eredmények születtek:             
Az 1. évfolyam eredményei:                         
1. helyezett: Ádám Eszter,  Beregsurány,   
2. helyezett: Insticei Hajnal,  Csaroda,      
3. helyezett: Losonczi Vivien,  V.namény  
A 2. évfolyam eredményei:                          
1. helyezett: Ferenczi Kata, Vitka,            
2. helyezett: Varga Bernadett, V.namény, 
3. helyezett: Ecsedi Petra, Csaroda          
A 3. évfolyam eredményei:                          
1. helyezett: Szakács Eszter,  Csaroda,      
2. helyezett: Tári Regina,  Beregsurány,     
3. helyezett: Insticei Réka,  Csaroda         
A 4. évfolyam eredményei:                          
1. helyezett: Simon Richárd, Csaroda,      
2. helyezett: László Bereniké Zoé,           

Vásárosnamény,                      
3. helyezett: Baráth Máté, Vásárosnamény

A versenyen az évfolyamonként els  három
helyezetteken kívül különdíjat is osztottak a
szervez k, ezek az alábbiak szerint alakultak:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.                    .

Eötvös Cimbora  rajzverseny
Különdíjak:                                                
A Vásárosnaményi Szociális, Egészségügyi
és M vel dési Bizottság elnöke, Bíró Éva  az
alábbi tanulóknak adott különdíjat:              
1. évfolyamon: Gulyás Lili,  V.namény,       
2. évfolyamon: Sz cs Dóra,  Nyírmada,     
3. évfolyamon: Deskó Tamara, V.namény,
4. évfolyamon: Kiss Dániel,  Vitka.            
Az Eötvös József  Általános Iskola és AMI
különdíját, Szabó Zoltán Igazgató úr az
alábbi tanulóknak adta át:                            
1. évf.: Togyeriska Krisztina, V.namény,   
2. évf.: Mika Zoltán, Gergelyiugornya,      
3. évf.: Szlávik Csenge, Vásárosnamény,   
4. évf.: Bíró Alexandra,  Csaroda.               
A Beregi Ifjúságért Közm vel dési és Sza-
badid  Egyesület Különdíját, Insticei Zoltán
Elnök, az alábbi tanulóknak adta:                
1. évf.: Turi Orsika,  Gergelyiugornya,       
2. évf.: Kiss Titanilla,  Nyírmada,               
3. évf.: Sz cs Kitti,  Nyírmada,                   
4. évf.: Kakuk István, Nyírmada, és          
           Bíró Dávid, Vásárosnamény.          
Az Eötvös Alapítvány különdíját az alábbi
tanulók kapták:                                            
1. évf.: Csek  Réka,  Vásárosnamény,         
2. évf.: Deák Eszter,  Vásárosnamény,        
3. évf.: Pollák Szabina,  Vásárosnamény,    
4. évf.: Bodnár Éva, Vásárosnamény.         
A Cimbora gyermekközösség különdíját:     
1. évf.: Dobos Petra, Vásárosnamény,        
2. évf.: Koncz Virág,  Vásárosnamény,        
3. évf.: Kázmér Ágnes, Vásárosnamény,    
4. évf.: Tyurin Alex,  Vásárosnamény.         

A Beregi Ifjúságért Közm vel dési és
Szabadid  Egyesület ezúton gratulál minden
nyertesnek, és résztvev nek.

.
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Ideje:  2012. május 27. /vasárnap/
30 h h                8    -  16  

Helye: Eötvös Iskola el tti  útszakasz
(lezárva a M vel dési  Központtól  a Kis
ABC fagyizóval  bezárólag)  és az  iskola
udvara

30 008  - 10 : Köszönt   Megnyitó
              Mazsorett csoportok bemutatója
              Bábcsoport el adása
              Kengu bemutató

00 0010  - 11 : Színpadra termett:
                  tánccsoportok bemutatkozá-
                  sa a színpadon 

00 3011  - 11 : Távirányítású repül gép,
                  autó /modellez  bemutató/

00 0011  - 12 : Aszfaltrajzverseny:
                  - Gyermeknap 2012.
                  - Varázsceruza

00 0011  - 14 :  Léggömbhajtogató
                 /bemutató és vásár/ 

30 0013  - 14 :  Habfürd
                 /t zoltóság bemutatója/      

30 0014  - 15 :  T z és víz:
                  /t zoltósági bemutató/

00 0015  - 16 : Legyen a zene mindenkié

Folyamatos programok:
- Körhinta,  ugráló,   rodeo - bika,  óriás-
  -csúszda,  quad,   mászófal,   városnéz
   kisvonat,sétakocsikázás, póni  lovaglás,
   egyensúlyozó roller, a város felett   e-
   mel daru kosarában, trambulin
   (a játékok ingyenesek)
- Kerékpáros ügyességi verseny
- Gyorsaság mérés
- Fegyverzettechnikai bemutató 
- B nügyi technika kiállítás  
- Könyvtár    / sátorban /:    könyvvásár;
   mesebeli ételek  készítése /külön  kiírás
   szerint/ kézm ves foglalkozás
- Állatsimogató 

00- Segít  hálózat sátrában 13  tól:
   Hétpróba /ügyességi játékok/, ping-pong
   -bajnokság /
   M vel dési Központ földszint/
- Egyensúlyozó játékok, versenyek   
- Wolksvagen autók kiállítása
- Ép testben, ép lélek : sz rések, egészség-
  stand, Egészségkosár  (pályázat el zetesen)
  kiállítás, díjazás.
- Íjászat /bemutató és lehet ség a kipró-
  bálásra/
- Kézm ves  udvar : origami,   gipszfestés,
  gyöngyf zés,   b rdíszm -készítés,   fa-
  faragás, vászonvirág-készítés, agyagozás
  stb.
- Szilva Gyógyfürd be ezen a napon a
  belépés ingyenes a gyerekeknek!

Mindenkit szeretettel várunk!

Gyereknap 2012.

Minden évben hagyomány a Pet fi Sándor
ÁMK-ban, hogy els seink fát ültetnek az
iskola udvarán. Az elültetett fa mellé egy
üvegbe az osztálynévsor is a földbe kerül,
így állítva emléket az utókornak. Idén
Tiszafával gazdagodott iskolánk, köszönet
érte az els s szül knek.

Faültetés

Mozgalmas napok a Megoldás-házban
Festékes vödrök és ragasztók között botla-
doztak a Megoldás-ház ellátottai ez év ele-
jén, de immár minden a helyére került.        
Tavaszra az intézmény is megújult és meg-
szépülve várja ellátottait. A festés-felújítás
mellett a programokra is b ven jutott id  a
Fogyatékos Személyek Nappali Ellátásában
és Pszichiátriai Betegek Nappali Intézmé-
nyében, hiszen az ellátottak Egészség-percek
rendezvénysorozaton hallottak az egészséges
életmód titkairól, a különböz  betegségek
tüneteir l és kezelésér l, valamint praktikus

.

életvezetési tanácsokat is kaphattak.             
M vészeti programokban is b velkedtek az
idejárók, hiszen a farsang és a gazdag kiállí-
tások mellett  amelyekr l már beszámol-
tunk az olvasóknak , kulturális programok-
ban is részesültek. Így a nyugdíjas klub zenés
-kulturális m sora mellett vidám vetélked n
vehettek részt az ellátottak és gondozón ik.
A program a Magyar Kormány támogatásá-
val valósult meg.

.

.
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Februárban a vásárosnaményi Kárpáto-
kért Egyesület önkénteseinek  kezdemé-
nyezésére Jótékonysági rendezvényt
szerveztünk, melynek célja a helyi gim-
náziumban tanuló Török Éva  gyógyke-
zelésének támogatása volt.

Önkéntes összefogás a gyógyulásért
A jelenlév k jó hangulatban, kikapcsolódva
tudtak segíteni.                                            
A rendezvényeket követ  önkéntes megbe-
szélésen sok jó tapasztalatot osztottak meg a
fiatalok, sokat tanultak bel le. Megtapasztal-
ták, hogy segíteni nem csak pénzzel, hanem
munkával, utánajárással is lehet.                   
A tárgyi felajánlásokból megvalósuló ár-
verés, büfé, tombola bevétele és a pénzado-
mányok együttes összege 180.110 Ft lett.

.

.A rendezvények megszervezését és lebonyo-
lítását az önkéntesek végezték, az egyesület
munkatársai segítségével. A fiatalok kerestek
fellép ket, támogatókat, adományozókat.    
Kitartó munkájuknak köszönhet en a két-
napos, két helyszínen megvalósuló rendez-
vénybe 15 fellép t és közel 30 adományozót
sikerült bevonni. A program egyedülállósá-
gát mutatja,hogy az els  napon megvalósuló
jótékonysági gálát követ en, másnap egy
könny zenei esttel folytatódott a gy jtés.      
Az önkéntesek sok energiát fektettek a ren-
dezvényekbe, volt, aki fellép ket toborzott,
volt, aki az üzleteket, vállalkozókat keresett
fel, mások plakátokat, szórólapokat terítet-
tek vagy a rendezvényeken a büfében, ruha-
tárban segédkeztek. Mindenki megtalálta a
testhezálló feladatot. Az id járás sajnos nem
hozott szerencsét, hózápor és kemény fagy
volt, de aki akart, az így is elment.

.

.

Támogatták a rendezvényt:
Forrás Vállalkozói Klub, Vásárosnamény Önkor-
mányzata, Overcomp,  Karát  dolgozói, Angéla  já-
tékbolt, M VILL Ker:, Tourinform, Balla Tamás,
Horgászbolt,  Arany  Borostyán   Patika,   Rózsa
cukrászda,  Éva zöldségbolt, Winkler Ház, Diófa
Camping, Meggyesi ABC, Városi Könyvtár, Spar
Magyarország dolgozói,  Profi dolgozói,  nyírmadai
Alfi dolgozói, Eviker, Club Glamour Mátészalka,
Lónyay Menyhért Szakközép- és
Szakképz  Iskola, Flamingó
Étterem Mátészalka, VPAUTO
Autókölcsönz  Mátészalka.

Pályázati felhívás
.a lovak iránt valami

si, kiolthatatlan érdekl -
dés,vonzalom, szeretet él
bennünk.                      

Július 14-15-én újból
részesei  lehetünk a
Zoárd Napi Vigassá-
goknak. A két nap ren-
dezvényeiben szerepel
pl. fogathajtás, lovasbe-
mutató,lovas felvonulás.
Sok-sok ember kedvenc
és szeretett állata a ló
kerül több program
középpontjába.            
Rajpályázatunk is ehhez
kapcsolódik az alábbi
címekkel:

.

.

.

Technika:
szabadon választott
Méret: A/3, A/4
Beadási határid :
2012. június 04.
(Eötvös Általános Iskola,
Bíró Éva)
Értékelés: korcsopor-
tonként 2012. július
14-én (a Zoárd napi prog-
ram keretében)

 Paripám csodaszép
    pejkó
 Lovas nemzet vagyunk
 Illusztráció
  (vers, mese, monda stb.)

Szervez k

A Zeneiskola Violin Kulcs  közhasznú alapít-
ványa több mint 14 éve alakult. Idén jogosult a
12. alkalommal arra, hogy a  személyi  jövede-
lemadó 1%-át megkaphassa. Kérjük Önt, hogy 
lehet sége szerint támogassa alapítványunkat.
Adószámunk: 18798986-1-15
Támogatását köszönjük!
Közhasznúsági jelentés 2011.
Violin Kulcs Alapítvány
4800 Vásárosnamény, Rákóczi út 9.
2011. évben realizált bevételek:
APEH, SZJA, 1 % felajánlás: 21.610,-
Kapott bankkamat:                10.276,-
Összes bevétel:                    31.886,-
2011. évben realizált kiadások:
Támogatás:                            25.000,-
Szolgáltatások:                       45.000,-
Bankköltség:                            1.731,-
Egyéb ráfordítások:               20.000,-
Személyi jelleg  juttatások:             0,-
Összes kiadás:                     91.731,-
Megjegyzés:
A Violin Kulcs Alapítvány 2011. évi
eredménye:                             -59.845 Ft
A Violin Kulcs Alapítvány összes
pénzösszege:                          563.180 Ft
Ebb l lekötött betét:              400.000 Ft

Föld Napja 2012
2012. április 20-án a Kárpátokért Egye-
sület szervezésében érdekes programok
várták az érdekl d ket a régi Kraszna-
-hídon és környékén. A vállalkozó ked-
v ek kipróbálhattak többféle játékot,
többek között a métát, és kupakokból
plakátokat készítettek.                             
Április 23-án pedig közel 200-an szedték a
szemetet a város útjai mentén, köztük 120
általános és középiskolás fiatal. Az akciót a
korábbiaknak megfelel en az Országos
Közút Kht. szervezte, s k gondoskodtak az
összegy jtött több száz zsáknyi hulladék
elszállításáról is.                                           
Köszönet az önkéntes segít knek, akik a
felel tlen emberek után dolgoztak!

.
.

.

Szabóné Széles Erzsébet

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

00 00 00 00Ügyfélfogadási id : Kedd:   9   18 -ig Péntek: 9   18 -ig
Székhely/Iroda: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 10. fsz. 2.
      (nyíregyházi ügyfélfogadás: Hétf , Szerda és Csütörtök)
Tel.: 06-30/604-36-69;  e-mail:  dr.kzoltan@gmail.com

- peres képviselet
- szerz dések és egyéb
  okiratok készítése
- jogi tanácsadás
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Lónyay Menyhért Szakközép-és Szakképz  Iskola
végz s diákjai

12. A
Elektronika -
elektrotechnika
Osztályf nök:
Kardos Béla

Angalét Mátyás
Annus Alex Péter
Antalik Richárd
Avacz Levente
Bódi Zsolt
Bódor Attila
Fábián Norbert
Hamar Csaba
Katona Miklós
Kerezsi Norbert
Kiss Dávid
Kiss Tibor
Koncz László
Kósa Dávid
Kovács József
K rizs Gyula Zsolt
Maroshi Ishtvan
Rézmüves Péter
Szilágyi Tamás
Sz cs Sándor
Török Béla
Varga Ádám
Veres Tamás

12. B
Kereskedelem -
marketing
Osztályf nök:
Pásztor Éva

Bába Katalin
Balogh Vivien
Barabás Barbara
Czine Szabina
Csercsa
  Klementina
Csercsa Rebeka
Dévai Enik
Erdei Eszter
Erdélyi Edit
Gergely Rita
Gulyás Evelin
Gyetkó Ádám
Jardik Renáta
Kardos Dávid
Kozák Roland
Mester Bence
Motonok Nikolett
Rutkovszki
  Bernadett
Simon Eszter
Szabó Edina
Szalma Judit
Szántó Klaudia
Tar Zsófia
Treszkai Dóra
Váradi Gréta
  Roxána

12. D
Férfiruha készít ;
Szerkezetlakatos
Osztályf nök:
Fekete Roland

Férfiruha készít
Szakoktatók:
Filéné Huszti
Zsuzsanna
Veres Antalné

Jóni Heléna
Lakatos Éva
Murzsa Katalin
Rézm ves János
Rózsa Ibolya
Szarka Bence
  Péter
Tóth Renáta

Szerkezetlakatos
Szakoktatók:
Lengyel Csaba
Nagy Ferenc
Varga Krisztián

Farkas József
Gönczi Csaba
Horváth Endre
Jóni Dávid
Munkácsi Miklós
Samu Károly
Szabó Barna
Sz cs Péter
Tóth István

12. E
Élelmiszer- és
vegyi áru eladó 
Ács-állványozó 
K m ves
Osztályf nök:
Mándi Zoltán

Élelmiszer- és
vegyi áru eladó
Szakoktató:
Kalydyné Kiss
  Anna

Balogh László
Berki Henrietta
Filep Ádám
Hicsár Georgina
Horovicz Mariann
Jantyik Melinda
Mónok Melinda
Nyirati Mercédesz
Orosz Tünde Éva
Pólyán Ágnes
Sesztina Linda
  Zsuzsanna
Simon Alexandra
Simon Szabina
  Nikolett
Somogyi Klaudia
  Katalin
Sz gyényi Enik
Sz cs Klaudia
Sz cs Tamás
Tordai Anikó
Tóth Nikolett
Varga Hajnalka
Zolcsák József

Ács-állványozó
Szakoktató:
Kári János

Deák Dávid
  Miklós
Éles András
Nagy Attila Zsolt
Sz ke István

K m ves
Szakoktató:
Hunyadi László

Lengyel Sándor
Máté Andor
Simon Imre
Sz ke József
  Gerg

12. F
Szakács - Cukrász
Osztályf nök:
Jávorszkyné
  Temesi Éva

Szakács
Szakoktatók: 
Kósa László,
Krasznai Sándor,
Székely László

Farkas Ibolya
Gonda Mária
Gyuricska Mihály
Kádár László
Kópis Gerg
Lakatos József
Lemák Sándor
Mika Lilla
Oláh Ágnes
Radvánszki Anita
Tarcsa Adrienn
Varga Adrienn

Cukrász
Szakoktatók:
Balázsné Sipos
  Éva
Kissné Lapos Judit
Fejes Ágnes

Balogh Nikoletta
Baracsi Barbara
Bertók István
Cseh Tamás
Dancs Adrienn
Ficsor Dóra
Filep Dénes Attila
Fórizs Mónika
Halász Dóra Beáta
Kovács Krisztina
Ködöböcz Csilla
Kufta Mónika
Máté Éva
Mez  Csilla
Tóth Mónika
Tóth Szilvia
Varga Csaba
Varga Dóra

12. G
Pincér
Osztályf nök:
File Katalin
Szakoktató:
Varga Zoltán

Aranyos
  Alexandra
Bakó Tünde
Berki Viktória
Bulyáki Renáta
Csatári Roland
Demeter Jolán
  Zsuzsanna
Demeter Nikolett
Fodor Attila
Gajdics Attila
Jóni Gy z
Jóni Enik
Kozma József
Kuritár Levente
Miskolczi Dóra
Rácz Bernadett
Rácz Evelin
Stefán Anita
Szigeti Norbert
Tári Zsolt
Vántus Adrienn
Vántus Barbara
Vass Sándor
Zámbó Noémi

13. D
Férfiszabó;
Szerkezetlakatos
Osztályf nök:
Lengyel Csaba

Férfiszabó
Szakoktató:
Veres Antalné

Balogh Bettina
Bákai Georgina
Rózsa György
Tóth Csaba
Tóth Ignác

Szerkezetlakatos
Szakoktató: 
Nagy Ferenc
Péchy Béla

Balogh Tibor
Balogh Zsolt
  Gyula
Kormos Szabolcs
Szabó István
Szabó Roland
Szolnoki Béla
Rózsa András
Tóth Richárd
  József

13. G
Pincér
Osztályf nök:
Papfalusi Angéla

Szakoktatók:
Baksa Krisztián
Varga Zoltán
Végh Beáta

Balogh Richárd
Czapp Róbert
Csuka Alexandra
Gáspár István
Gönczi Ilona
Hamza Márk
Jeremcsuk Aliz
Lakatos Róbert
L rincz Alexandra
Nagy András
Nagy Noémi
Rézm ves József
  Gábor
Soós Krisztián
Uszkai Szilveszter
Varga András
Varró Csaba
Varró Melinda
Zakor László

13. F
Szakács - Cukrász
Osztályf nök:
Dér Sándorné

Szakács
Szakoktató:
Kósa László

Aranyi László
Ballai László
Balogh György
  Szabolcs
Bartha Zoltán
Deák József
Herczku Richard
  Béla
Kapás Anett Ildikó
Kerekes Attila
Kuczmog András
Lakatos András
Lakatos Dániel
Lakatos Sándor
Szakács Péter
Szászi Szabolcs
Sz cs Sándor
Tóth József
Tibor András
Vass Sándor
Vincze Dániel

Cukrász
Szakoktató:
Balázsné Sipos Éva

Balogh Noémi
Kóczé Krisztina
Mércse Beáta
Mitru Erika
Nagy Adrienn
Palcsák Norbert
Paragh Róbert
Sz ke József
Zolcsák Viktor
Vastag Ibolya

II. Rákóczi Ferenc
Gimnázium

végz s tanulói
12.A OSZTÁLY
Osztályf nök:
Toldi Zoltán

Nagy Béla
Farkas Anikó
Fodor Béla
Gombos Adrienn
Gonda György
Gonda Ildikó
Hazura Anett
Jónás Barbara
Kelemen Róbert
Kiss Alexandra
Macsi Brigitta
Ésik Lajos
Orosz Éva
Simai Zsolt
Simon Henrietta
Szabó Renáta
Szeles Renáta
Szoták Eszter
Sz ke Ákos Sándor
Takács Krisztián
Torma Gábor
Torzsás Csaba
Váradi János
Vass Renáta

12.B OSZTÁLY
Osztályf nök:
Majoros Béla

Albirt József
Bakos Viktória
Baráth Lívia
Biró Eszter
Borbás Nikolett
Böjtös Evelin
Czeglédi Krisztina
Ecsedi Anita
Fábián Viktória
Fehér Bernadett
Gáspár Nikolett
Gere Orsolya
Gutper Anna
Hadar László
Haklik Dorina
Hézser Zsófia
  Anna
Huzina Bianka
Illés István
Jónás Krisztina
Kocsis Réka
Kónya Eszter
Kósa Imola
Nagy Katalin
Nagy Nikolett
Nyíri Dániel
Péter Ilona Tünde
Rétfalvi Krisztián
Rostás Lilla
Rózsa Paula
Sebestyén Fruzsina
Sipos Marcell
Tég Attila
Varga Miklós
Vass József
Vastag Éva Gabriella

12.C OSZTÁLY
Osztályf nök:
Nagyné László
  Eszter

Andrási Nóra
  Csilla
Varga Zsuzsanna
Bakó Illés Bence
Balla Andrea
Balogh László
Baráth Andrea
Diák Klaudia
Hatala Bertalan
Hidvégi András
Himcsuk Noémi
Jóni Alexandra
Juha Dóra
Kiss Dóra Petra
Kresznóczki
  Cintia
Liba Zsuzsanna
Sárközi
  Alexandra
Szilágyi Csaba
Toldi Andrea
Török Enik
Ujlaki Zsigmond
  Ákos
Angyal Viktória

12.D OSZTÁLY
Osztályf nök:
Baráth Tibor

Bakó Szilvia
Bakó Tamás
Baksa Róbert
Balogh Anett
Balogh Bence
  István
Bancsi Teodóra
Baráth Zita
Bodnár Anita
Bolla Krisztina
Danku László
File Anita
Gáll Henrietta
Kiss Márk
Koncz Edina
Kormos Ádám
Zán Zsófia
Kovács Dávid
Krutilla Gabriella
Mezei Dorottya
Misku Tibor
Salánki Ferenc
Tar Richárd
Tóth Ákos
Tóth Dávid
Tóth Márk
Tóth Szilvia
Kósa Erzsébet



Külföldi megállapodás

Balogh Benjámin

A Vásárosnaményi kisebbségi vezet ket
felkereste a Romani Jag Romaszervezet
vezet je Ukrajnából, az Európai Roma
Parlament képvisel je, Ádám Aladár, aki
igyekszik létrehozni a roma nemzetisé-
g ek mentalitásának legjobban megfele-
l  struktúráját. Ádám Aladár  fáradozása
a kulturális örökségének népszer síté-
sén, hagyományainak ápolásán, az sök-
t l örökölt kultúra meg rzésén alapszik.

A megkeresés után együttm ködési megálla-
podás született március 5-én, amit Ádám
Aladár  és Balogh Róbert az RNÖ (Roma
Nemzetiségi Önkormányzat) elnöke írt alá.
A megállapodás célja, hogy a felek közösen
m ködjenek közre programok és pályázatok
lebonyolításában.                                        

Megalakult a Roma Ügyi Koordinációs
Tanács is, melynek a régi CKÖ vezet k is
tagjai lettek. A Tanács els  feladata a
stratégia megvitatása, hogy összefogják a
romákat, hogy minél inkább tudják segíteni
a  helyi  szükségleteket.  A  kisebbség
reménnyel,bizakodva tekint a megállapodás-
ra, illetve a Tanács létrehozásra, melynek
során olyan kapuk nyílnak ki, amelyek eddig
zárva voltak.

.

.
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Nemzetközi Váci Mihály
Versmondó verseny

1-2. osztály:
I. Kondor Karina (Eötvös József  Általános
Iskola és AMI, felkészít : Bittner Józsefné),
II. Varga Bernadett (Eötvös József  Általá-
nos Iskola és AMI, felkészít : Bori Béláné),
III. Birgány Adrienn  (Kölcsey Ferenc
ÁMK. felkészít : Groholy Ágnes),
Különdíj:
L rincz Zsófia (Kölcsey Ferenc ÁMK,
felkészít : István Lászlóné)
3-4. osztály:
I. Setét Erika (Nagykapos,
Felkészít : Szücs Ágnes),
I. Szucsányi Bence (Eötvös József  Általá-

A Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Temetkezési Vállalat
tájékoztatja a lakosságot,

hogy változatlanul teljeskör
szolgáltatással, 24 órás

halottszállító ügyelettel áll a
temettet k 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, Pet fi u. 1. sz.
Telefon:            06/45/482-086
Halottszállítás: 06/30/352-8476

TÁJÉKOZTATÁS

Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk
az Isten, hanem az er , a szeretet és a józanság
lelkét                                                           
(2Tim 1,7).                                                   
.

Pünkösdöt húsvét után 50 nappal, áldozó-
csütörtök után 10 nappal ünnepeljük.          
Pünkösd Szentlélek kitöltetésének ünnepe.  
Zúgó szél és kett s tüzes nyelvek formájá-
ban töltetett ki Isten Szentlelke. Az els
pünkösdkor 3000 lélek tért meg, megkeresz-
telkedtek, megkapták a Szentlélek ajándékát.
Így alakult meg az egyház. Pünkösd tehát az
egyház születésnapja. Egyház azért van,
mivel Isten adta Szentlelkét.                        

A fenti igéhez kapcsolódóan elmondhatjuk,
hogy Pál fiatal szolgatársának írt levelében
ezt el ször negatív értelemben fogalmazza
meg. Nem a csüggedés vagy a félelem lelkét
vettük. A tanítványok számára a Szentlélek
kitöltetése éppen a csüggedt állapot és
félelmük végét jelentette. Akik Szentlelket
kaptak,azokból elt ntek a pogányos szoron-
gások az ismeretlent l, az embert körülvev
vak er kt l, sorstól, végzett l, balszerencsét l .  
A csüggedés rendszerint akkor jön, amikor
valaki nem látja tovább élete értelmét.         

Minket is gyakran elfog a csüggedés és a
félelem. Amikor a Lélek kiárad, a csüggedés
elt nik, mert bizonyosságot ad Isten, hogy
Jézus Krisztus az Úr. Aki tehát csüggedt és
er tlen, imádkozzon Szentlélekért.              
Az er , a szeretet és a józanság lelkét adta
nekünk Isten. A Szentlélek a keresztyén
életében a szolgálat mozgatóereje. Ezékiel
próféta látomása szerint a Léleknek népeket
megelevenít  ereje van (Ez 37. rész). Így hát
az életnek minden jeléért a Szentléleknek
tartozunk hálaadással.                                  

A Szentlélek a szeretet lelke is. A szeretet
Isten és ember felé egyaránt irányul. Ahogy
Krisztus szeretete nem csupán szavakban,
hanem egész életének odaszánásában mutat-
kozott meg, úgy az Isten Lelkével megtöl-
tött ember is nem csupán szavakkal, hanem
egész életfolytatásával is arról tesz tanúbi-
zonyságot, hogy Isten megváltott, megszen-
telt, odaszánt élet  gyermeke. Akinek
mások megtérése és üdvössége is fontos.    

A Szentlélek a józanság lelke is. Ahova Isten
lelkét adja, ott a gondolkozás megvilágosítá-
sa következik be,és az emberek egyre inkább
szentül és józanul élnek a világban. Ez az
ünnep hálaadásara hív és imádságra buzdít
azért, hogy a Szentlélek Isten újra és újra
adassék b ségesen, hogy megteljen életünk
er vel, szeretettel és józansággal.

.
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PÜNKÖSD

Dr. Pótor Imréné 
református lelkipásztor

nos Iskola és AMI, felk.: Orosz Mihályné),
II. Nagy Csenge (Eötvös József  Általános
Iskola és AMI, felk.: Tóthné Fedor Gabriella),
III. Tótfalusi Fanni ((Eötvös József  Álta-
lános Iskola és AMI, felk.: Orosz Mihályné),
Különdíj:
Bónizs Emese (Pet fi Sándor ÁMK,
felkészít : Kósa Józsefné)
5-8. osztály:
I. Bajusz Petra (Tiszaszalka,
felkészít : Tekerman Zsuzsanna),
II. Nyiscsák István Zsolt (Eötvös József
Ált. Iskola és AMI, f: Konczné Kelemen Ildikó),
III. Smajda Szilvia  (Pusztadobos,
felkészt : Bereczki Gabriella),
Különdíj:
Gazdag Erzsébet (Tiszaszalka,
felkészít : Tekerman Zsuzsanna),
Jóni Dzsenifer (Pusztadobos,
felkészít : Bereczki Gabriella)
9-12. évfolyam:
I. Koncz Dominika (Lónyay Menyhért
Szakközép  és Szakképz  Iskola,
felkészít : Laczkó Edina),
II. Filep Edina  (II. Rákóczi Ferenc
Gimnázium, felkészít : Katona Anita),
III. Varga Miklós (II. Rákóczi Ferenc
Gimnázium, felkészít : Katona Anita) 

Eladó 8 éves Ariston 120 literes villanybojler jó állapotban
10 eFt-ért. Ugyanitt eladó 10 éves Thermo öv/E 35 kW-os
álló gázkazán, kéménnyel tökéletes állapotban. Ár: 50 eFt.

Érdekl dni telefonon: 06-20/911-42-48

A Beregi Ünnepi hét keretében iskolánk,
a Pet fi Sándor ÁMK nemzetközi Váci
Mihály Versmondó versenyt rendezett.
A hagyománnyá vált megmérettetésre 11
intézményb l összesen 60 gyerek jelent-
kezett.                                                        

Négy korcsoportban hirdettük meg el zete-
sen a versenyt, s a hagyományokkal szakítva
idén Pet fi verset adtunk meg kötelez nek.
E mellé kellett még egy szabadon választott
verssel készülni. A zs rinek nagyon nehéz
feladata volt, a mez ny er snek bizonyult.  
De a döntést meg kellett hozniuk.

.

.
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Manapság már Vásárosnaményban szinte
senki sem vitatja, hogy  Gyöngyösi Ivett
zongoram vész nemzetközileg a városunk
legnépszer bb embere, aki varázslatos
zongorajátékával  kápráztatja el egyaránt a
hazai  és a nemzetközi publikumot. Tudását,
akaraterejét, a hangképzés terén nyújtott
egészen kivételes kvalitásait, dinamikáját,
színpadi szépségét és zenei ízlését, szerény-
ségét  és eleganciáját a világ sajtója, a
koncertlátogatók közönsége mind-mind
szinte kivétel nélkül respektálja és elismeri.  
Élmény t színpadon látni, nagy büszkeség
számunkra  páratlan eredményeit számba
venni. Vásáry Tamás  mondja róla:  ... nem
hiszem, hogy a  hazai kortársak közül találni ilyen
min ség  zenét játszó m vészt, akár a fiúk között
is. A Liszt: 'La Leggierezza'-ját  nem hallottam
még a világon  senkit l jobban játszani. Olyan
tálentum, páratlan  tehetség, aki még rengeteg
dics séget fog szerezni a  hazának,  már ma a világ
legjobbjai között tartjuk Ivettet számon .             
Ivett mindent a m vészetének rendel alá.
Nem éli a korosztálya bulizós életét, nappal,
este és sokszor éjszaka is  dolgozik,
színpadra  lép, gyakorol, a zeneszerz  és az
el adó  m vész  állandó kölcsönhatásai és
dilemmáinak feloldása, a m vészi szabad-
ságának  kiteljesedése tölti ki minden  szabad
idejét. Zenei szeretete, az els  ez irányú
képességének, tehetségének kibontakozása 
vásárosnaményi tartózkodásának és tanulá-
sának  id szakában keletkeztek. Ebben
nagyon  nagy segítséget, elévülhetetlen
érdemeket szerzett itteni tanára Antalovszky
Erzsébet, akir l Ivett nagy-nagy szeretettel
beszél, szinte mindenütt elmondja, hogy
mennyi mindent köszönhet tanárának és
Vásárosnaménynak, hogy mennyire büszke
"gyökereire".  Emellett  Hauser  Adrienne
elévülhetetlen érdemeit méltatja abban, hogy
rábeszélésének köszönhet en felvételizett a
zeneakadémiára.                                          
Tíz esztend sen már nagy siker  telt házas
koncertet adott, err l felvételeket mutat.     
Nívó- Díjat  nyert  Balassagyarmaton,
megnyerte a Ferenczy György  országos
zongoraversenyt. Ekkor már nagyon magas
színvonalon játszott a hazai ifjú zongoristák
körében, ezért úgy döntött, hogy ezentúl
csak nemzetközi összehasonlításban  méret-
teti meg magát, nem veszi el a  lehet séget
kortársaitól. Tizenegy éves korában  vették
fel a  Zeneakadémia Kivételes Tehetségek
nemzetközi osztályába Keveházy  Gyöngyi,
Esztó Zsuzsa és Némethy Attila  tanítványaként,
s innent l indult meg a nemzetközi karrierje. 
Tizenkét évesen nemzetközi Chopen  ver-
senyt nyert Budapesten számos  különdíjjal. 
Tizenhárom éves korában Steinway ver

.
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senyt
nyert Hamburgban, amelynek folyománya-
ként  ifjúsági Steinway-díjjal jutalmazták.     
Mindez idáig  Magyarország egyetlen ifjúsági

Kisvárosból a világhírnév felé
S t e i nway - d í j a s
m vésze.              
Már ekkor önálló
koncert keretében
felléphetett Tisza-
dobi  Zongorafesz-
tiválon.                 
Tizennégy évesen
Budapesten nyert
szintén  nemzet-
köz i  zong o r a -
versenyt.              
Tizenöt  évesen
Bécsben Czif fra
György nemzetközi
versenyt nyert 18

.

.

.

kozik, mindig az elkövetkez  feladatokra
koncentrál. Nagyon szeretik t Ausztriában,
a  bécsi közönség nagy kedvence. Arra vi-
szont  nagyon büszke, hogy bárhol is játszott
eddig Kijevt l-Hamburgig, Bécst l-Bukares-
tig, kivétel nélkül mindig visszahívták. A
legnagyobb koncertsikerei közül csak párat
említ,  hiszen érzése szerint mindenütt
befogadták  mind magát, mind a zenéjét.      
Több ezer f  el tt játszhatott hamburgi és a
bukaresti fellépései során, telt ház el tt
játszhatott a Zeneakadémián és Bécsben, a
Musikverein-ben.                                          
Idén márciusban  Bukarestben az Állami Fil-
harmóniában koncertezett A Román  Állami
Szimfonikusok kíséretében,  áprilisban
Vásáry Tamás vezénylete mellett a Savaria
Zenekar kíséretében Chopin: e moll zongo-
raversenyét játszotta országos turné kereté-
ben több helyszínen. Itthon legközelebb ok-
tóberben a  M vészetek Palotájában hallhat-
juk-láthatjuk bérletsorozat keretében a  Zug-
lói Filharmonikusokkal Záborszky Kálmán
vezénylete mellett. Tanulmányai mellett
nagyon foglalkoztatott m vész már most,
alig a feln ttkor küszöbén.                            
Szinte hetente ad koncertet a Sándor-Palotá-
tól a nagykövetségekig. Imád koncertezni.   
Számtalan kurzuson vesz részt, a világ legna-
gyobb m vészeit keresi fel. Mint mondja a
zenei irányultságok és ízlések legtöbbjét meg
akarja ismerni ahhoz, hogy mindinkább
kiteljesedhessen a saját zenei elképzelése.     
Részt vett már Vásáry Tamás, Kocsis Zoltán,
Gottlieb Wallis, Badura Skoda, Naumov,
Alexander Strukov mesterkurzusain, most ép-
pen Arie Vardi-hoz készül Németországba.
Itthon 7 éve Némethy Attila tanítványa a  ze-
neakadémián,emellett évek óta Vásáry Tamás
foglalkozik rendszeresen vele.                      
Gyöngyösi Ivett osztja Ferenczy György hit-
vallását, amely szerint sokan játszanak jól, de
kevesen játszanak szépen . Eme gondolat
jegyében kívánja folytatni zenei pályafutását,
szolgálni szeretné alázattal a zenét, azontúl
minél több örömöt okozva mindezzel az
embereknek.
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és 30 évesek között, amelyért Cziffra-Díjas
m vész címmel jutalmazták.                         
Ezen a  versenyen 443 feln tt közül válasz-
tották ki gy ztesnek!                                   
Tizenhat évesen Magyarország történetében
el ször lett a harkovi jubileumi X.Vlagyimir
Krainev Zongoraverseny 1. helyezettje.       
Ekkor a müncheni központú EMCY
társaság díjával is kitüntették egyedüliként a
mez nyb l. Harkovba a világ minden tájáról
érkeztek a versenyre ifjú 18 év alatti
zongoristák, pl. a teljes moszkvai- és szent-
pétervári élmez ny is képviselve volt.          
Tizenhét  évesen  megnyerte  Európa
Kultúrális  F városában a  Lions Tri
Jumelage  Nemzetközi Zongoraversenyt,
többek között a  minnesotai gy ztes német
versenyz t is megel zve.                             
Tizennyolc évesen érte el minden eddigi  leg-
nagyobb sikerét. Az EURORÁDIÓ (EBU)
által 1967 óta évente 40 ország részvételével
sorra kerül  versenyen - mondanom sem
kell most is a mez ny legfiatalabbjaként -
Ivett lett 2011. év NEW TALENT-je!         
A  verseny 45 éves történetében még magyar
nemhogy nem nyert, de még dönt be sem
került soha!                                                  
E verseny 3 fordulóját követ en a pozsonyi
dönt be 8 versenyz  jutott. A helyszínr l a
világ tizenöt rádió és televíziós társasága
egyenes adásban a közvetítette a versenyt.   
Ivettnek  a dönt ben egy hazai szlovák
tehetséggel is meg kellett birkóznia, de a
tizenöt tagú zs ri egyetért leges elismerése-
ként fogható fel, hogy a dönt t követ en
pár  percen belül kihirdették Ivettet verseny-
gy ztesnek a Pozsonyi Nemzeti Színházban,
ahol  a Szlovák Rádió Szimfonikus Zenekara
kísérte Ivett  el adását a Beethoven 4.
koncertjét, a G-dúr zongoraversenyt.          
Játékával elkápráztatta a közönségét, teljesít-
ményét UNESCO különdíjjal ismerték el!   

Ivett  végig nagyon szerényen viselkedik,
eredményeit is inkább visszafogottan, a leg-
kevésbé sem büszkélkedve sorolja. Mint
mondja, a sikerrel csak pár óráig ha foglal-
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