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Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő ünnepélyes megnyitójával 2014. 
május 15-én projektnyitó rendezvénnyel megkezdődött a Felső-Tisza Völ-
gye Vidékfejlesztési Egyesület Lovas-turisztikai szolgáltatások fejlesztése 
című projektje.
 A projekt hatásait a Felső-Tisza Völgye illetékességi területén Filep Sán-
dor, a Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület elnöke mutatta be.
 A rendezvény során bemutatásra kerültek a projektben megvalósítani 
kívánt tartalmi elemek (lovastúra-útvonalak kialakításának módszerei, di-
gitális útvonalak előállítása, képzések, marketing és disszemináció). A tar-
talmi elemeket Lóska János, a Magyar Lovas Turisztikai Szövetség elnöke 
és Szabolcs Zoltán, a Chrome Kreatív K� . képviselője mutatták be előadá-
saikban. 
 A rendezvényt megelőző sajtótájékoztatón Filep Sándor elnök úr arról 
tájékoztatott, hogy a rendezvény célja az, hogy részletesen tájékoztassa a 
helyi, turisztikában érintett szolgáltatókat és érdeklődőket a projekttel kap-
csolatosan. A Lovas-turisztikai szolgáltatások fejlesztése című projektet a 
Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület a LEADER Térségek közötti 

Projektindító szakmai rendezvény 
a Felső-Tisza Völgyben

együttműködés keretében valósíthatja meg, a projekt teljes kötele-
zettségvállalási összege meghaladja az 5,6 M forintot.

Szöllősy László

2014. május 17-én kivágásra került a „Vitkai Platánsor” három fája a 
megépítésre kerülő körforgalom helyének biztosítása céljából. Ezt meg-
előzően már évekkel korábban hosszas viták, felülvizsgálatok, érvek és 
ellenérvek ütköztetésére került sor. A kivágást a közlekedés biztonsága, 
ezen belül az élet- és vagyonvédelem indokolta. Többször kérték az itt 
közlekedők, hogy az Önkormányzat a kereszteződést alakítsa át körfor-
galommá, mert hiába a 30 km/órás sebességkorlátozó tábla, azt szinte 
senki sem tartja be. Ezért aki Vitka vagy a benzinkút felől szeretne fel-
hajtani a 41-esre, várakozhat, vagy önmagát – és a közlekedőket is – ve-
szélyeztetve „kivág”, s indul… Statisztikai adatok támasztják alá, hogy a 
körforgalmas csomópontoknál a baleseti arány 1:10 000 000-hoz, ezzel 
szemben a rendőrségi nyilvántartás szerint az elmúlt 5 évben a kereszte-
ződés 50 m-es körzetében 26 közlekedési baleset történt.

 A 41. sz. főút- 41117j. önkormányzati út körcsomóponttá való ala-
kítása érdekében az elmúlt években többször is történt kezdeménye-
zés. A beruházás legutóbb önkormányzati forráshiány miatt (35 M Ft 
lett volna az önrész) nem valósult meg. 

(Folytatás a 10.oldalon)

A „ Három platán 
körforgalom”
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Évente egyre többen választják nyári pihenésük helyszínéül, a Gergelyiugornyai Tisza-partot.
 A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtése, a szabadidőben történő regenerálódás 
megvalósulása érdekében, felhívom � gyelmüket a 12/2000. (V. 26.) Ök. rendelet 23. § (2) 
bekezdés a), c) pontjaiban foglaltak maradéktalan betartására, amely szerint:
 Az üdülővendégek – különösen a szomszédok – nyugalmának biztosítása érdekében TI-

LOS az üdülőterületen:
 2200 órától reggel 1000 óráig a szabadban, vagy az üdülő, illetve egyéb épületben a csendet 
énekléssel, zenéléssel, kiabálással, gépjárművek indokolatlan zajkeltésével, vagy más módon 
zavarni,
 Bármely zajkeltő tevékenység folytatása, amely mások üdülését, pihenését, nyugalmát in-
dokolatlanul zavarja.
 A rendelet fent nevezett pontjainak megsértése szabálysértésnek minősül, elkövetése 
esetén (a szabálysértésről szóló törvény alapján) helyszíni bírság kiszabására, szabálysértési 
eljárás kezdeményezésére, illetőleg a szabálysértés elkövetéséhez használt zajkeltő eszköz le-
foglalására kerül sor.
 Az üdülőterületre gépjárművel történő behajtás csak engedéllyel történhet (kivéve áru-
szállítás, mentők, tűzoltóság, rendőrség). Az engedélyeket jól látható módon a gépjármű 
szélvédője mögött kell elhelyezni. Az engedéllyel nem rendelkező járművek részére kijelölt 
parkolóhely az aszfaltozott � zető parkoló. Jogszabályi változás miatt (KRESZ 14. § n) pont 
14. bekezdés) alapján a rendelkezést megszegőkkel szemben 30 000 Ft közigazgatási bírság 
kiszabására kerül sor.
A behajtási engedéllyel rendelkezőknek a gépjárművek parkolását a Garabonciás Tábor kerí-
tése mellett, illetve a faházak melletti közterületen kell megoldani.

Bízva jogkövető magatartásukban:
                                                             Tisztelettel:

dr Szilágyi Péter

jegyző

Tisztelt Üdülőterületi 
Vendégek!

Valamennyi iskola legfőbb értéke a jól felkészült, 
elhivatott, gyermekszerető pedagógusközössége, 
a tantestülete. Az iskolák eredményes nevelő-
oktatómunkájának inspirátorai és felelősei az 
iskolavezetők. Szerencsések azok a régiók, ame-
lyek iskoláiban dolgoznak olyan pedagóguskö-
zösségek, melyekből a régióhatárokon messze 
túlra is megismerhető, elismerhető tanáregyéni-
ségek is oktatnak, nevelnek.

 Varga Zoltán, a vásárosnaményi Lónyay 
Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakisko-
la szakmai igazgatóhelyettese 2014. május 23-án 
a „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Szakkép-
zéséért” elismerést vette át a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara kül-
döttgyűlésén.
 Varga Zoltán pedagógus másfél évtizedes 
eredményes pedagógiai munkálkodását Pekó 
László, a kamara elnöke méltatta. A naményi 
pedagógus szakmai elhivatottságát, gyermek-
szeretetét, kreativitását példaértékűnek nevez-
te. Felsorolta tanítványai számos eredményes 
szereplését a regionális és országos szakmai 
versenyeken, és a szakmai bemutatókon. Utalt 
rá, hogy Varga Zoltán kollegiális kapcsolata-
it korrektség, türelmesség, � gyelmesség és a 
munkatársai személyiségének feltétlen tisztelete 
jellemzi. Szervezőkészsége magas fokának bi-
zonyítékaiként: a 2013. évi „II. Schnitta Sámuel 
Emlékverseny regionális fordulóját”, valamint, 
a 2014. évben – ugyancsak a Lónyayban meg-
rendezett – országos szintű „I. Bibliaismereti és 

Gasztronómiai Verseny” hibátlan szervezettségi 
fokát említette a kamarai elnök. Elismeréssel 
szólt még Pekó László a Lónyay tanműhelye-
inek modern felszereltségéről, eszközgazdag-
ságáról, amelyek pályázati úton történő „meg-

érdeme is a megnevezett nemzetközi kapcsolat 
folyamatos fenntartása, és tartalmi elemeinek a 
gazdagítása”  –  fejezte be méltatását a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi- és Ipar-
kamara elnöke.
 Varga Zoltán, a Lónyay Menyhért Baptista 
Szakközépiskola és Szakiskola szakmai igazgató-

helyettese, a gazdaságfejlesztési- és érdekképvi-
seleti szervezet nyíregyházi dísztermében vette 
át kitüntetését.

T L

EGY KISUGÁRZÓ ELHIVATOTTSÁGÚ 
TANFÉRFIÚ A LÓNYAYBÓL

(Varga Zoltán szakmai igazgatóhelyettes megyei kitüntetett)

szerzésében” Varga Zoltán igazgatóhelyettesnek 
is elévülhetetlen érdemei vannak. Hangsúllyal 
szólt a Lónyay nemzetközi (� nn) kapcsolatai-
ról, amely együttműködés módot ad a lónyays 
diákoknak szakmai- és idegen nyelvi készségeik 
fejlesztésére; a Vásárosnaményba érkező külföl-
di diákoknak pedig a magyarországi szakmai 
tudás átvételére és a beregi régió természeti, tör-
ténelmi és kulturális értékeinek a megismerésé-
re. „A Leonardo Mobility Project iskolai mento-
raként, Varga Zoltán szakmai igazgatóhelyettes 
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Vásárosnaményban több évtizedes múltra te-
kint vissza a művészetoktatás. 
 Sánta Miklós, városunk köztiszteletben álló 
nyugalmazott közművelődési szakembere, már 
az 1970-es években felismerte gyermekeink 
művészeti nevelésének fontosságát, ezért meg-
szervezte a zongoraoktatást a kultúrházban. A 
zongoratanárok nem rendelkeztek igazi zenetári 
diplomával, de ösztönösen jó pedagógusok és 
kiváló felkészültségű zenei szakemberek voltak, 
akik eredményesen nevelték növendékeiket a 
művészet értékeinek felismerésére, a komolyze-
ne szeretetére.
 Dr. Ujhelyi Istvánné, Éva néni, Dr. Hor-
váth Györgyné, Ilu néni és Lőrincz Gáspárné, 
Babuci néni, legendás úttörői településünk zene-
iskolai történetének. A megkezdett munka foly-
tatói lettek a � atalabb generáció diplomás szak-
emberei: Tyukodi Lászlóné Petrik Klára, férje 
Tyukodi László és Kovács Lászlóné szakképzett, 
diplomás zenetanárok.
 A zenei munkaközösség a Nyíregyházi Ze-
neiskola irányításával működött. Vikár Sándor 
igazgató úr vizsgáztatta a naményi gyerekeket. 
Tanítványaink felkészültsége Minden vizsga 
után elégedettségének kifejezésére késztette a jó 
nevű szakembert.
 1994-re a zenét tanulni vágyó gyermekek 
egyre növekvő létszáma miatt városunkban 
szükségessé vált a zeneiskola. Juha Pálné zeneta-

nár nagyszerű szervező munkájának köszönhe-
tően az általános iskola keretein belül jött létre a 
naményi zeneiskola. Főként naményi, és számos 
környékbeli gyermek személyiségét gazdagította 
a zeneiskola által sugárzott zenei kultúra.
 Néhány év múlva Márfai József (Józsi bácsi) 
vezetésével fúvószenekar alakult a városunkban. 
Az ő munkáját folytatta Kiss László, Tyukodi 
László és Tóth Sándor is.
 A 2000-2001-es tanévtől az általános iskola 
még nyitottabbá vált a művészeti képzés lehető-
ségeinek bővítésére. Borbély Zoltán, általános 
iskolánk akkori igazgatója, minden lehetőséget 
megragadott az újabb művészeti ágak: báb-
, szín-, képzőművészet és néptánc csoportok 
beindítására. Felvette a kapcsolatot a megye 
olyan közművelődési szakembereivel, akik ta-
nácsokkal látták el az oktatókat, illetve konkrét 
segítséget nyújtottak a művészeti oktatás színe-
sebbé- és színvonalasabbá válásához.
 A következő tanévtől a zeneiskola elkülönült 
az általános iskolától, és önálló intézményként 
működött egészen a most futó tanévig.
 Évtizedekre visszamenőleg nagy elismerés-
nek örvendett az önálló iskola, a különböző mű-
vészeti ágakban végzett munka színvonala miatt. 
Tehetséges tanítványink bemutatkozhattak az 
intézményi, városi, megyei és országos rendez-
vényeken és versenyeken is. Számos oklevél, 
tárgyi emlék, elismerés tanúskodik a művészeti 

oktatás nagyszerűségéről. Néhányat – a teljesség 
igénye nélkül – meg kell említenem:
 Zeneiskolánk tanítványaként indult, je-
lenleg a világsiker felé tart Gyöngyösi Ivett 
zongoraművésznő. Tanárára, Antalovszky Er-
zsébet tanárnőre még most is példaképként 
tekint, és szoros kapcsolatot tart vele. Danku 
Dávid néptánc kategóriában többször is or-
szágos bajnok volt. Cserepes Zita, ma már 
egyetemista, egyik díjnyertes képzőművészeti 
alkotását a Szépművészeti Múzeum látogatói 
is megcsodálhatták.
 Színjátszóink Csalah Attiláné tanárnő irá-
nyításával évről évre dobogós helyen végeztek 
megyei versenyeken és fesztiválokon. Erzsike 
néni igazi közösséggé formálta tanítványait, és 
tevékenységével nagyban hozzájárult tanítvá-
nyai személyiségfejlődéséhez.
 Bábosaink Sánta Miklósné tanárnő vezeté-
sével sokszor megörvendeztették a különböző 
korosztályokhoz tartozó nézőiket. Csoportjaival 
megyei és országos megmérettetéseken is reme-
kül szerepelt. Tanítványaival olyan mértékben 
megszerette a bábművészetet, hogy csoportjai 
az ő nyugdíjba vonulása után sem oszlottak fel. 
Utódja x.y.  a naponta Nyíregyházáról kijáró 
tanárnő nagyszerű folytatója az Erika néni által 
elkezdett útnak. 
 2014. április 26-án bábosaink meghívást kap-
tak a nyíregyházi Korzó áruház bábszínpadára. 
Kilenc fős csoportunk Hattyúfeleség című darab-
jával nagy sikert aratott a teltházas előadáson. A 
nézők többször is visszatapsolták gyermekeinket.
 A 2013-14-es tanévtől a művészeti oktatás 
ismét a Vásárosnaményi Eötvös József Általános 
Iskolához tartozik.
 Ettől a tanévtől kezdve a tizenhárom fős 
művészetis kollektíva együttes erővel még ha-
tékonyabban dolgozik a gyermeki személyiség 
fejlesztésén. Minden lehetőséget megragadunk, 
hogy eme tanulmányi munkán kívüli gyermek-
központú pedagógiai módszerekkel hozzájárul-
junk tanítványaink problémamegoldó- és alko-
tóképességének fejlesztéshez. Fontosnak tartjuk , 
hogy tanítványaink hasznosan töltsék szabad-
idejüket, és a művészeti nevelés által egész életre 
szóló, maradandó élményeket szerezzenek.
 Bízom abban, hogy az elkövetkezendő idő-
szakban is töretlen marad az érdeklődés a művé-
szeti oktatás iránt.

Kovács Lászlóné,

a művészeti oktatás vezetője

A művészetoktatás múltja és jelene

EGÉSZSÉGPNAP A PETŐFIBEN!
Egészséges étel, egészséges ember

Mint azt minden ember tudja, ha egészséges ételekkel táplálkozunk, sokkal egészségesebbek 
lehetünk. Sőt még � nomak is az ilyen ételek!
 Mindezt tökéletesen bebizonyította Anikó néni egy szerdai napon, amikor is egészséges 
ételeket ettünk. Anikó néni kreatívan kitalálta, hogy egy-egy osztály más-más feladatot kap. 
Az elsősök egészséges és egészségtelen ételek rajzolásával bizonyíthatták rajztudásukat és is-
mereteiket ebben a témában. 
 A 6. osztály táblázatot készített, ezekhez újságból vágtak ki ételekről képeket. Az 5. osz-
tály az aulában kiállítást rendezett: melyek az egészséges ételek és melyek nem azok. Én csak 
ezt a három dolgot eleveníteném fel. A 8. osztály készítette nagy szorgalommal a tízórait és 
az ebédhez járó gyümölcssalátát. Finom is volt… tele az asztal mindenféle egészséges étellel. 
Többször is lehetett repetázni. Az ebéd után megkaptuk a gyümölcssalátát, ami mindenkinek 
nagyon ízlett. A délután folyamán fajátékokkal is lehetett játszani, mivel a sport is nagyon 
befolyásolja egészséges életünket. Aki úgy gondolta, hogy szeretne biztos lenni egészségében, 
orvosi vizsgálaton vehetett részt. 
 Köszönjük szépen a támogatást és Anikó néni odaadó munkáját, hogy ilyen remek na-
pot tudott nekünk „varázsolni”, teljesen egészséges „terülj-terülj asztalkámat”, méghozzá olyat, 
amin még a szánk is tátva maradt!

Jenei Nóra 

5. osztályos tanuló Pető�  Sándor Tagintézmény 
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12.B
Osztályfőnök: Gecseyné Papp 
Zsuzsanna
Kereskedelem-marketing, Ven-
déglátás-idegenforgalom, Elekt-
ronika-elektrotechnika szakma-
csoport

Andrási László Máté
Ardai Kristóf Károly
Balogh Jenifer Petra
Balogh Rózsa
Bata Kristóf
Barnai Andrea
Danó Szabolcs
Éles Alexandra
Gál Cintia
Gál Zsanett
Hadar Mónika
Huszti Alexandra
Illés Kitti
Jóni István
Kanalas Klára
Kolleg István
Koncz Roland Péter
Kovásznai László 
Kőrizs Evelin
László István
Liba Nándor
Matyikánics Zsanna
Nagy Gabriella
Palkó István Máté
Rácz Dávid
Sebestyén Ottó
Szegedi Gergő
Szőke Dóra
Szücs Viktória
Tóth Bernadett
Tóth Roland

Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola 
és Szakiskola ballagás

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium ballagás

Tóth Vilmos
Varga Emese

12.d
Osztályfőnök: Péchy Béla

Szerkezetlakatos
Ballai Tamás Árpád
Balogh Dávid
Balogh Norbert
Balogh Olivér
Biró Alex
Deneter Attila
Fórika Ákos
Hanyu Barnabás
Horváth Erik
Horváth Lajos
Horváth Márk
Koncz Tamás
Kokas Mihály Gábor
Kovács Dániel
Krutilla Ádám József
Lakatos Dávid
Náni Mátyás János
Rostás Edvárd Richárd
Zolcsák József

12.e
Osztályfőnök: Szabó Tamásné 

Élelmiszer- és vegyiáru eladó
Balogh Nóra
Balogh Viktória
Biró Zoltán
Danó Barbara
Horváth Alexandra
Horváth Éva 
Jóni Beatrix
Orgován Sándor 

Péter Nikolett
Rákosi Izabell 
Rózsa Klaudia 
Szabó Nikoletta
Tarcsa Viktória 
Tóth Brigitta
Zsupkó József 

Fér� szabó 
Horváth Alexandra
Rózsa Erzsébet 
Simon Fruzsina 
Szűcs Sándor 
Tóth Lajos 

12.f
Osztályfőnök: Tóth Andrea 

Szakács-cukrász
Bozsányi Dalma
Bulyáki Renáta 
Csercsa Zsuzsanna 
Csiki Katalin 
Ferenczi Dóra 
Ferenczi Karolina 
Horváth Béla 
Ilku Dóra 
Jármi Jenifer

Jóni Zsanett 
Nagy Anita 
Nagy Barbara Edina 
Oláh Mária 
Pályka László
Rézműves Norbert 
Simon Dániel 
Strom Tibor 
Szabó Erika 
Szikszai Mariann
Szing Henriette
Szórádi Valéria 
Vass Brigitta
Veres Árpád 

12.g
Osztályfőnök: Gégényi Kinga

Pincér
Balogh Dávid 
Balogh Vivien 
Biró Ibolya 
Farkas Ibolya 
Feigel Szabolcs 
Fórika Nikolett
Horváth Elemér 
Jóni Evelin 
Kádár Dávid 
Kóka Zoltán 
Lánczi Gergő 
Matolcsi Zsanett
Mező Győző 
Nyiri Zsanett
Papp Imre 
Rézműves Csaba
Rózsa Evelin 
Rózsa Katrin 
Rózsa Valentina 

12.A
Osztályfőnök: Ács József

Balla Kitti
Balogh Attila
Bencs András
Birgány Richárd
Dévai Vanda
Dojcsák Bence
Dubnicz Dávid
Feka Alexandra
Filó Béla
Fórika Dezső
Illés Fanni

Kapi Annamária
Leskó Levente
Máté Alex Lóránd
Nagy Nóra Eszter
Orgován Napsugár
Péter Dávid
Petróczi Dávid
Selyem Dávid Csaba
Szilágyi Gabriella
Takács Barbara
Tóth Béla
Tóth Orsolya
Vass Attila
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12.B
Osztályfőnök: Majoros Imre

Brecko Ádám
Dubnicz András
File Gréta
File Mercédesz
Fülöp Viktória

Gál Bence
Gergely István
Hankovszki Evelin
Jászay Noémi
Juhász Judit
Kapin Henrietta
Kardos Eszter
Kiss Viktória Ivett
Komáromi Henrietta
Komonyi Ádám
Kovács István
Kovács Zoltán
Krutilla János Attila
Nagy Róbert
Novák Viktor
Nyárádi Réka
Ombodi Boglárka Katalin
Pusztai Péter
Szabó Zsolt
Szilágyi Dóra
Szilágyi Patrik
Szlávik Szlávna
Szpodnyi Júlia
Szücs Alex
Toldi Szabolcs
 
12.C
Osztályfőnök: Szilágyi Péter

Baksa Nikolett
Baksa Viktória
Balázs Bettina
Baráth Fanni

Bencs Dániel
Bódi Gergő
Butella Dániel
Csatári Gábor
Csomó Hajnalka Éva
Dudics Dávid
Ficze Dávid
Hodászi Debóra

Juhász Attila
Kazsuk Ákos László
Király Márk István
Kiss Alexandra Eszter
Kiss Dániel Roland
Kondor Éva
Kósa Lívia
Krutilla Alexandra
Medve Zsanett
Poncsák Vivien
Smajda Viktória
Szabó Fruzsina
Szücs Noémi
Tóth Anita
Török Éva
Vincze Felicia

12.D
Osztályfőnök: Bodó Beáta

Balogh Viktória
Borbás Nóra
Fehér Csaba
Feigel Erika
Ferencz�  Evelin
Jónás Tibor
Juhász Katalin 
Jurkinya Mihály
Kiss Alex
Kiss Alexandra
Kiss Bernadett
Korponai Edina
Kósa Viktória

Kovács Bettina
Pál�  Máté Gergely
Romanovics Máté
Toldi Ádám Ferenc
Tóth Dorottya
Tóth Evelin Diána
Varga Erika 
Varga Judit

12.E
Osztályfőnök: Dóbus Emőke

Balogh Ibolya
Balogh Tibor Dávid
Cserepes Klaudia
Csonka Nóra Nikolett

Farkas László
Fülöp Ágnes Erzsébet
Gulyás Anett
Juhász Sándor
Kovács Gergő Károly
Krutilla Mihály
Nagy Orsolya
Polyák Enikő
Simai Brigitta
Szabó Krisztián
Szabó Norbert
Szalai Andrea
Szalma István
Varga Nikoletta
Vondorkovics Márk

FINN GASZTRONÓMUSOK 
A LÓNYAYBAN

Március 24-től - április 11-ig, a � nnországi Kajaani város szakképző 
iskolájából szakács, cukrász és pincér tanulók teljesítettek szakmai 
gyakorlatot a Lónyay Szakképző Iskola vendégeiként. A szakmai ta-
pasztalatszerzés költségeit uniós pályázati pénz, a Leonardo mobi-

litási program keretében megszerezhető támogatás biztosította. A 

mostani csoport már szinte „hazajött” Vásárosnaményba, hiszen 

a Lónyay és a Kainuun Ammattiopisto szakképző intézmények 
között, 2002 óta létezik szoros 
baráti-szakmai együttműködés.
 A Lónyay étekház napi fel-
adatainak teljesítéséből dereka-
san kivették részüket a � atal � nn 
szakmunkásjelöltek. Tapaszta-
latszerzés céljából egy napot a 
Winkler Házban, egy másik na-
pot Baktalórántházán a Fenyves 
Szálloda és Konferencia-köz-
pontban töltöttek el.
 Maradandó szakmai él-
ményt adott számukra az a nap 
is, amikor Tákoson, a Baráth család portáján, kemencében süthették 
ki – majd fogyaszthatták el – a helyi háziasszony útmutatása alapján 
sikerített lángost, kőttest és tepsis húsételeket.
 A „Finn ételek napján”, a Lónyay étekházban, városunk ínyencei 
a vendégtanulók keze munkájának eredményeit, � nom � nn specia-
litásokat kóstolhattak.
 Nyelvrokonaink, Szatmár-beregi körúton rápillantottak környé-
künk neves egyházművészeti, háziipari, irodalmi és természeti érté-
keire  is.
 Bizton kijelenthetjük, hogy újabb barátokat szerzett hazánknak, 
városunknak, kultúránknak a Lónyay Szakképző Iskola közössége.

T L
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Vásárosnamény várossá válásá-
nak 35. évfordulója alkalmából 
a Balázs József Városi Könyvtár 
és Művelődési Központ a Beregi 
Ünnepi hét keretében mindhá-
rom városrészben várostörténeti 
vetélkedőt rendezett általános 
és középiskolás diákoknak, va-
lamint a nyugdíjasoknak azzal 
a céllal, hogy név szerint, vagy 
nevük említése nélkül adózzunk 
azoknak a hajdan volt, vagy ma is 
élő naményiaknak, beregiekenek, 
akik munkájukkal, életük példá-
jával hozzájárultak településünk 
és az egész Bereg boldogulásához. 
Célunk volt továbbá az is, hogy 
felvillantsunk néhányat azokból 
az eseményekből, amelyek segí-
tették településünknek és kör-
nyékének fejlődését, vagy éppen 
próbára tették az itt élők áldo-
zatvállaló készségét.  A csapatok 
május 12-én és 14-én versenghet-
tek. Első feladatként a felkészülés 
során olyan nevet kellett válasz-
taniuk, mely valamilyen módon, 
formában kötődik városunkhoz. 
A második feladatban városunk 
történetének rövid kivonatában 
hibákat ejtettünk, melyeket a ver-
senyzőknek fel kellet ismerniük 
és javítaniuk. Volt olyan feladat 
is, ahol olyan személyekre vol-
tunk kíváncsiak, akik egyrészt 
hírét vitték Vásárosnaménynak 
a „nagyvilágba”, másrészt itt élve 

Várostörténeti vetélkedő

Tájékoztató a kötelező eboltásról
Értesítjük a lakosságot, hogy Vásárosnaményban 2014. június 21-én, szombaton veszettség elleni pót-
oltást szervezünk.
 • 7-8 óra között a Polgármesteri Hivatalnál és az Eötvös kastélynál
 • 9-10 óra között Vitkán, a templom el tt és Gergelyiugornyán a temet nél.  
 Az oltás és féregtelenítés díja 3.000 Ft/eb, a microchip behelyezése (ha még nem történt meg) 3.500 Ft/db.

A veszettség vírus okozta, emberre és állatra nézve egyaránt gyógyíthatatlan betegség, ami főleg a fer-
tőzött állatok (róka, kutya, macska) marásával terjed. Hazánk a szigorú ebrendészeti intézkedéseknek 
köszönhetően (az ebek nyilvántartása és kötelező oltása, a kóbor ebek ártalmatlanítása) az 1930-as évektől 
kiemelkedő eredményeket ért el a betegség felszámolása terén. Az utóbbi időben a védekezést erősíti a 
rókák orális immunizálása is. 
 Az ebek oltásának fontosságát napjainkban is igazolják az utóbbi egy évben az alföldi megyékben 
megemelkedett rókaveszettség esetek, illetve a szomszédos országok (Ukrajna, Románia) kedvezőtlen jár-
ványhelyzete. 
 A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet előírása 
szerint az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása továbbra is a kutya tartójának kötelessége. Az 
állattartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén beoltatni. 
Az oltás feltétele az állat microchippel történt megjelölése, amit a 41/2010 (II. 16.) Kormány rendelet ír 
elő. A megjelölési és oltatási kötelezettség megszegése esetén a tulajdonos bírságot köteles � zetni, melynek 
alapösszege 15.000 Ft, amit - a jogsértés körülményeitől függően - meg kell szorozni a rendelet szerinti 
szorzókkal. Nem kötelező, de ajánlott a macskák veszettség elleni védőoltása is, amely az állatra nézve 
teljesen ártalmatlan.
 A gazdasági haszonállatok tartásmódjának változása és a vágóhídi húsvizsgálat következtében egyes 
parazitás betegségek (borsókakór, trichinella) visszaszorultak. A társállatok (kutya, macska stb.) „köze-
lebb kerülése” az emberhez, a nem megfelelő tartási higiénia főleg a gyermekekre és terhes nőkre jelent 
veszélyt (lárváris orsóférgesség, hólyagférgesség, toxoplasmózis stb.)
 Az állatok parazitózisai, és a kapcsolódó emberi fertőzések ellen kombinált hatóanyag-tartalmú fé-
regtelenítők rendszeres használatával lehet védekezni.         
 A féreghajtási kötelezettséget az Állategészségügyi Szabályzat és a zoonózisokról szóló 81/2002. (IX.4.) 
FVM rendelet 8. § (2) bekezdése írja elő.
 Kérjük az állattartókat, hogy saját- és állatai egészségvédelme érdekében az oltatási és gyógykezel-
tetési kötelezettségüknek tegyenek eleget.

dr. Kiss János

hatósági állatorvos

lámkérdések mellett a nyugdíjas 
korosztály körében az elénekelt 
tiszai népdalok, tréfás falucsúfo-
lók, és az „Add tovább” nevű já-
tékos feladat arattak nagy sikert. 
Minden helyszínen és minden 
részvevő csapattal elértük elsődle-
ges célunkat, mert a részvevők jól 
szórakoztak és vidámságot loptak 
egymás szívébe.
Ajándékként minden csapattag 
emléklapot kapott, és könyvjuta-
lomban részesült.
Valamennyi résztvevőnek gratulá-
lunk a sikeres felkészüléshez és a 
közreműködéshez! 

jelentős közéleti szerepet töltenek, 
illetve töltöttek be.  A diákoknak 
városunk nevezetes épületeit, köz-
téri alkotásait kellett képkirakó 
feladatban összeállítani.  Totók, vil-
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EMLÉKKÉPEK A XVIII. BEREGI ÜNNEPI HÉT ESEMÉNYEIRŐL
(Vásárosnamény – Gergelyiugornya)

Lezajlott a XVIII. Beregi Ünnepi Hét 2014. május 12-18-ig, melynek keretében számos kulturális (színházi, zenei, irodalmi)  ismeretterjesztő és 
sport program valósult meg. Fő támogató Vásárosnamény Város Önkormányzata volt, de a Kiss B. Ker. K� , a Bereg Siba Bt. Tiszaszalka, a Kárpá-
tokért Egyesület és a Kovács Étterem szponzorálása is hozzájárult a sikeres lebonyolításhoz. Köszönjük Filep Sándor polgármester úrnak, Varga 
János múzeum igazgatónak, Liptákné Juhász Anikónak, Sánta Miklósnak, Kati Andrásnak, Hankovszkiné Medve Mónikának, Kazamér Lászlónak, 
az oktatási intézmények vezetőinek, a könyvtárosoknak és népművelőknek, a testnevelő tanároknak a szervezésben és a lebonyolításban végzett 
munkáját! 

T L 

KÉPALÁÍRÁSOK:
1. Filep Sándor polgármester a Beregi Múze-

umban megnyitotta a nagy hagyományú 
kulturális rendezvényt

2. A három folyó és a Vérke-parti város 
vezetője, Filep Sándor és Babják Zoltán 
polgármesterek, aláírják a két település 
közötti Testvérvárosi Megállapodás szán-
déknyilatkozatát

3. A Beregszászi Magyar Népszínház művé-
szei Gergelyiugornyán, a Művelődési Ház 
színpadán

4. A Kontársulat művészei a Csalfa asszony, 
csalfa férj című előadás egyik jelenetében

5. Darvasi László író dedikál a könyvtárban 
az író-olvasó találkozó után, melyen Vi-
rágzabálók c. regényéről folytatott beszél-
getést Badakné Péter Ildikóval a jelenlévő 
olvasókör és az érdeklődő közönség aktív 
részvételével

6. Prof. dr. Hanusz Árpád, főiskolai tanár, Kár-
pátalja turisztikai vonzerejének természe-
ti-, történeti-, infrastrukturális- és humán 
elemeivel ismertette meg a közönséget a 
Lónyay Étekházban

7. 35 km-es kerékpártúra gyerekekkel a le-
aszfaltozott Tisza-töltésen Tiszaadonyig 
és vissza

8. Városunk zeneiskolájának volt tehetséges 
növendéke Brecko Mónika, aki - immár a 
Debreceni Zeneművészeti Főiskola hall-
gatójaként – nagy sikerrel adott elő egy 
Bartók és egy Liszt zongoradarabot

9. Az Ungvári Művészeti Iskola énekkara és 
népi zenekara az ukrán népzene gyöngy-
szemeiből válogatott művek parádés be-
mutatásával feledhetetlen zenei élmény-
ben részesítette a (méltánytalanul kicsiny 
létszámban!?) megjelent közönséget

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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RENDŐRSÉGI HÍREK

Elfogták a nyírmadai késes rablót

Arcát maszkkal elfedve ment be egy fér�  Nyírmadán egy kisboltba 2014. 
május 14-én 18 óra körül. Az üzletben két � atal eladónő tartózkodott, a 
rabló előbb az egyiknek, majd a másiknak nyakához tartotta a kb. 30 cm 
pengehosszúságú kését és a bevételt követelte. A nők dulakodni kezd-

tek az elkövetővel, aki végül a kasszából kimarkolt pénzzel, kerékpáron 
menekült el.
 A vásárosnaményi kapitányság rendőrei a bejelentést követően 
azonnal megkezdték a nyomrögzítést és az elkövető felkutatását. Az 
adatgyűjtés során a Nyírmadai Rendőrőrs egyik munkatársa olyan 
információk birtokába jutott, mely alapján azonosítani tudta a feltéte-
lezett tettest. Körözést adtak ki ellene, de hiába keresték lakcímén és 
egyéb vélt tartózkodási helyein. A keresett fér�  végül három nap bujká-
lás után, a helyi polgárőr parancsnok kíséretében bement a rendőrőrsre 
és feladta magát. D. Imre 38 éves nyírmadai lakost a Vásárosnaményi 
Rendőrkapitányságon rablás bűntett elkövetésének megalapozott gya-

nújával hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték előzetes 
letartóztatását. A gyanúsított kezdetben nem akart vallomást tenni, de 
a nyomozók által elé tárt bizonyítékok hatására végül beismerte cselek-
ményét. A fér�  azt is megmutatta a rendőröknek, hol rejtette el a bűn-
cselekményhez használt kerékpárt és maszkot.

Zöld kommandó akció Vásárosnaményban

 2014. május 9-én az országos „TE-SZED!” szemétszedési akcióhoz 
a Vásárosnaményi Rendőrkapitányság által alapított „Zöld kommandó” 
elnevezésű csoport is csatlakozott. Ezen a napon az együttműködési 

megállapodásban szereplő résztvevők - összesen 35 fő - vett részt Vásá-
rosnaményban és a környező településeken a bel- és külterületek meg-
tisztításában. 
 Az akciót a Vásárosnamény Rendőrkapitányság szervezte meg, 
melynek során nagy mennyiségű szemét került összeszedésre és elszál-
líttatásra megsemmisítés céljából.

A helyi polgárőr parancsnok kísérte be a gyanúsítottat.
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Transformers: A kihalás kora 3D

Teljes árú jegy: 1300 Ft
Gyerekjegy (12 éves korig): 1000 Ft

Így neveld a sárkányodat 2. 3D

Teljes árú jegy: 1300 Ft
Gyerekjegy (12 éves korig): 1100 Ft

MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT

JÚNIUSI, JÚLIUSI 
MOZIMŰSOR

DEMÓNA 3D

Teljes árú jegy: 1300 Ft
Gyerekjegy (12 éves korig): 1100 Ft

Június 24. (kedd) 1900

Július 8. (kedd) 1700

Július 8. (kedd) 1900

Rio2 3D

Teljes árú jegy: 1300 Ft
Gyerekjegy (12 éves korig): 1100 Ft

Június 24. ( kedd) 1700

KICSIKNEK

Június hónap jeles napjai közül, most a 29. na-
pot választottuk. Június 29-e Péter-Pál napja. 
Hazánk több tájegységén is június 29-én kezd-
ték aratni a gabonát. A néphagyomány szerint 
azért, mert a búza „nem vár tovább”. 
 „Arat” szavunk ősi uráli eredetű. A  „ŝur3” 

hangalak az ősi uráli alapnyelvben → „vág” 
(valamit) jelentéssel bírt. (Ma, a megérett 

szálasgabona levágásának műveletét jelenti az 

arat igénk.)

 Minden történelmi korban nagyon fontos 
volt, hogy a megérett gabonamagvak időben, 
kellő mennyiségben, biztonságos helyre ke-
rüljenek. „Kenyérkérdés”, létkérdés volt! (és 
maradt) ez a feladat valamennyi történelmi 
korban, valamennyi társadalom életében.
 Ősidőkben az emberek vagy a tenyerük-
kel dörzsölték ki a lábon álló kalászból a ma-
got, vagy kézzel tépték le a kalászokat, vagy 
a nyűvést, a növény szárastól való kihúzását 
választva gyűjtögették a túlélésüket biztosító 
gabona magvakat.
 Több mint 8000 évvel ezelőtt alkalmaztak 
vágóeszközt, mégpedig a sarlót Mezopotámia 
és Egyiptom földműves népei.
 A kaszával való aratást az 1400-as években 
Európában, a Németalföldön, majd néhány év-
tizeddel később Magyarországon is alkalmazni 
kezdték. Ma már hihetetlen, hogy kontinen-
sünk egész területén csak a 20. sz. elejére ter-
jedt el a kasza.
 A „kaszás aratást” többféle munkamódban 
és munkaszervezetben végezték.
 Nagyszüleitek a „rávágó kévéző” kaszás 
aratási módot még látták, de lehet, hogy alkal-
mazták is. Ennek az aratási módnak általában 
három szereplője volt:

 A kaszás: -aki (rendszerint ereje teljében 

lévő fér� ) a kaszára szerelt csapó segítségével 
úgy sújtott, hogy a gabona nem a tarlóra, ha-
nem az előtte álló sorra „dűlt”, azaz a még álló 
gabonasorra „vágta rá” a gabonát.

 A marokszedő: -aki (rendszerint nő volt) 
a kaszás után haladt és a kaszás által létreho-

zott „terítéket” –puszta kézzel, sarlóval vagy 
marokszedő horoggal– összegyűjtötte, és az 
előre elkészített búza- vagy rozsszálakból font 

„kötélbe” tette. Ha párban dolgoztak, a kaszás 
kötötte be a kévéket. Ha harmadik személy is 
aratott;
 A kötő: -aki (rendszerint fér�  volt) az ő dol-
ga volt a „kévébe kötés”.

 A bekötött kévéket a tarlón „keresztekbe” 
rakták.

József Attila, 1922-ben, így örökítette meg az 
aratást:

Aratásban

A búzát vágja sok szilaj legény

- Marokszedő leány halad nyomukba –

A síma réz-orcájok kipirulva.

És villog a nap kaszájok hegyén.

A rengő búza hódoló remény.

Tikkadtan fekszik lábaikhoz hullva;

Mint fáradt gyermek, anyjára borulva.

És ihatnék a kutya is, szegény.

Egy szomjazó legény hűs fához lábol,

Jó hosszút kortyant öblös kulacsából,

És visszaindul, várja a dolog.

A nap forró haragja újraéled,

A homlokokról izzadság csorog,

De gyűl a keresztekbe-rakott élet.

 Tanuld meg ezt a szép verset!
 A XIX. században előbb a lóvontatású 
aratógép majd a kombájn könnyített ezen a 
fontos, de nagyon nehéz munkán.
 Beszélgess szüleiddel a mezőgazdaság-
ról!

 T L
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A tél elmúltával továbbra is hasz-
nos és érdekes programokat kínált 
a Vásárosnaményi I� úsági Klub. 
 2014. március 18-án a „Szak-
mák napja” programelem kere-
tében az ács-állványozó szakma 
rejtelmeibe kaphattak betekintést 
a részvevők. Az előadás első részé-
ben elméletben került bemutatás-
ra valamennyi, az ács-állványozó 
foglalkozás elsajátításához és gya-
korlásához szükséges információ, 
ezt követően pedig gyakorlatban 
ismerkedhettek meg a gyerekek 
a szakma rejtelmeivel Szabó Béla 
műhelyében. Köszönetünket fe-
jezzük ki a lehetőségért. 
 2014. március 25-én a „Csa-
ládtervezési kompetenciák” 
programelem kapcsán védőnői 

„Gyermekek és � atalok társadalmi integrációját segítő 
programok”

TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0099, „Vásárosnaményi 
I� úsági Klub létrehozása és működtetése”

A tavasz eseményei az I� úsági Klubban

előadáson kapott tájékoztatást 
a célcsoport - többek között - az 
ideális családtervezésről, a serdü-
lőkori változásokról, a pozitív csa-
ládtervezésről. 
 2014. március 31-én a „Tu-
datos pénzügyi tréning”-en a 
piacon megjelenő egyéb kereseti 
lehetőségek kerültek bemutatás-
ra, kiemelve a piramis-játékok 
kockázatát és lényegét. Téma volt 
az MLM története, jellemzői, a 
feketebárány pilótajáték, a hálóza-
tok építése, a „jövedelemforrások” 
csapdái, az aktív-passzív jutalékok 
feltételei, az árrés számítása és vé-
gül a ma ismert MLM alapon mű-
ködő cégek köre.
 Az I� úsági Klub rendszeres 
programjain túl tartalmas kirán-

dulásokon vehettek 
részt a vásárosna-
ményi és a térségben 
élő diákok. A tavasz 
nyitányaként már-
ciusban Budapesten 

jártunk, ahol a 0 km követ, az Or-
szágházat, illetve Budapest egyéb 
látványosságait kerestük fel. Ápri-
lis elején híres történelmi helyszí-
nünkön, az Egri várban jártunk. 
Ezt követően ismét visszatértünk 
Budapestre, ahol a Csodák Palo-
tájában az első interaktív tudomá-
nyos kiállítás részeseként játékos 
eszközökkel ébredtünk rá, hogy 
a természettudományhoz napi 
szinten van közünk. A termé-
szethez közelítve a Nyíregyházi 
Vadasparkban jártunk, ahol az 
állatvilág több mint 500 faja, és 
több mint 5000 egyede él.  Április 
végén a nagy érdeklődés miatt is-
mét visszatértünk az Egri várhoz. 
Májusban is színes volt a paletta 
a kirándulásokat illetően, elláto-
gattunk Ópusztaszerre, Szegedre, 
Szarvasra, Nagyvázsonyra, Szé-
kesfehérvárra, Tihanyba. Termé-
szetesen nemcsak a messzi tájak 
szépek, ezért Szatmár-Beregi kör-
úton is részt vettünk.

 A tavasz utolsó programja-
ként rendhagyó „Szakmák napja” 
keretében a budapesti Ericsson 
gyárba juthattunk el, ahol megis-
merkedhettünk a távközlés meg-
határozó szereplőjével. Ezúton is 
köszönetünket fejezzük ki a cég 
vezetésének a lehetőségért és a 
tartalmas programokért. 
Rendhagyó programjainkon kívül 
a rendszeres szolgáltatásainkat is 
folyamatosan igénybe vehették az 
érdeklődők. Kézműves foglalko-
zásainkon egyedi tervezésű tár-
gyak készültek, melyek az alkotók 
kreativitását fejlesztették. 
 Az I� úsági Klubban tovább-
ra is folyamatosan működnek a 
szolgáltatások. Ingyenesen érhető 
el pszichológus, pályaválasztási, - 
pályázati és jogi tanácsadás. Vár-
juk a � atalokat az angol és német 
nyelvi beszélgető kör foglalkozá-
saira is. 

Az I� úsági Klub munkatársai

A „ Három platán körforgalom”
(Folytatás az első oldalról)

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. be-
ruházásában – Önkormányzati önerő nélkül 

–  most megépül a körforgalom. 
 A kivitelező kérelmet nyújtott be Önkor-
mányzatunkhoz, hogy a szükséges engedélyek 
birtokában megkezdhesse a munkát. A kör-
forgalom tervezett területén három – helyi 
védelem alatt álló – platánfát érintett, melyek 
kivágásának engedélyezéséhez szükséges volt 
a 28/2007. (I. 4.) Ök. rendelet módosítására 
(84-ről 81 db-ra csökkent a védett platánok 
száma). Azaz három fát közérdekből ki kellett 
venni a helyi védelem hatálya alól.

 Felmerült a kérdés, meg lehet-e menteni 
a fákat áttelepítéssel, vagy a csomópont más 
helyre történő tervezésével? 
 A szakvéleményt adó erdész szerint a ki-
vágni tervezett platánfák átültetésére reálisan 
nem kerülhet sor, mert új helyen való meg-
eredésükre, életben maradásukra életkoruk 
(kb. 70-80 év), s ezzel összefüggő nagyságuk, 
valamint a fafajtára jellemző tulajdonságuk 
(gyökér- és ágszerkezet stb.) miatt nincs esély. 
 A vezető tervező teljes felelősséggel azt 
nyilatkozta, hogy már a tanulmánytervek ké-
szítésénél elsődleges szempont volt számukra 
a védett fasor megkímélése, de a vizsgálatok 
eredménye az volt, hogy minimálisan 3 fa 

érintésével lehet a csomópontot elhelyezni, s 
más műszakilag elfogadható, a védett fákat 
jobban kímélő megoldás nincs.
 A fákat abból a szempontból is megvizsgál-
ták, hogy van-e rajtuk fészek vagy odú, amiben 
megkezdődött a költés, de ilyet sem találtak.
 A hasznosítható faanyagot az Önkor-
mányzat a fafaragó tábornak adományozta, 
akik majd megvizsgálják annak a lehetőségét, 
hogy mire tudják felhasználni. Ha megoldható, 
s a közút kezelője is hozzájárul, terveink sze-
rint lehetne a körforgalom közepére „emléket 
állítani” a három kivágott fának. 

Dr. Szilágyi Péter 

jegyző
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Az Eötvös József Általános Iskola 
és AMI csapata (Vásárosnaményi 
DSE 2005-2006-os korosztálya) 
az I. Korcsoportos Diákolimpián 
� ú labdarúgásból a 2013/2014-es 
tanév megyei döntőjén III. helye-
zést ért el.
  A legkisebbek (I. korcso-
port) először a városi versenyt 
megnyerve a megyei elődöntőbe 
jutottak, majd onnan elsőként 
továbbjutva a 2014. április 26-án 
Nyíregyházán megrendezett Tele-

kom Labdarúgó Diákolimpia me-

gyei döntőjén vettek részt. 
 A városkörzeti versenyekről a 

megyei elődöntőbe jutó csapatok:

• Kisvárdai Református Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium 
és Kollégium

• Eötvös József Általános Iskola 
AMI Vásárosnamény

• Kazinczy Ferenc Baptista 
Óvoda Általános Iskola Nyír-
bogdány

 A kicsik a változatos, zömé-
ben esős időben megrendezett 
megyei döntőn a szokásos ügyes-
ségükkel és kitartásukkal játszot-

LABDARÚGÓ 
DIÁKOLIMPIA – 

MEGYEI III. HELY!
tak, melynek eredményeképpen a 
III. helyezést érték el.

A megyei döntőbe jutott csapatok:

• Móra Ferenc Általános Iskola 
Nyíregyháza

• Eötvös József Általános Iskola 
AMI Vásárosnamény

• Nyírbátori Református Általá-
nos Iskola

A csapat tagjai:
• Valánszki Bálint (Kölcsey Fe-

renc Tagintézmény) 2.o
• Pankotai Marcell Gábor 2.d
• Gyügyei Zoltán (Kölcsey Fe-

renc Tagintézmény) 2.o
• Nyitrai Gábor 2.a
• Nagy Péter 2.a
• Kálmán Bence 2.a
• Baksa Ákos 2.a
• Nagy Ádám (Kölcsey Ferenc 

Tagintézmény) 2.o
• Darás Márk (Pető�  Sándor 

Tagintézmény) 3.o

Versenyszervező: Kazamér László
Testnevelő tanárok: Koncz Csaba, 
Hornyák Mihály, Moldván Tibor
Edző: Majoros Imre

JUDO 
I. Május 3-4-én Közép-Európa 
egyik legnagyobb és legrégebbi 
cselgáncs utánpótlás versenyét 

rendezték meg 27. alkalommal 
Budapesten, az UTE Jégcsarno-
kában. A kétnapos viadalra 14 
ország 1075 versenyzője négy 

korcsoportban nevezett, köztük a 
távoli Azerbajdzsánból is érkezett 
népes csapat. A vásárosnaményi 
judo klub a Szelet Kelet Sport-
egyesület képviseletében négy fő-
vel képviseltette magát. 
 Az erős mezőnyben az U13 
lányok mezőnyében Insticei Réka 
ezüstérmet szerzett, az U15-ösök 
között Juhász Eszter hetedik he-
lyezést ért el. 

II. Május 25-én hatodik alka-
lommal rendezték meg Budaörs 
Kupát a budaörsi városi sport-
csarnokban ahol több, mint 400 
cselgáncsozó gyermek küzdött 
az érmekért. A diákolimpiára ké-
szülve, a vásárosnaményi klubban 
edző Insticei Réka a 2003-ban 
születettek között hibátlanul, két 
mérkőzést nyerve szerezte meg a 
49 kg-os súlycsoport első helyét.

KÖNYVAJÁNLÓ

Rakovszky Zsu-
zsa A kígyó 
árnyéka című 
könyve 2003-
ban megkapta a  
Magyar Irodal-
mi Díjat. A regény a XVII. században játszódik, amelyben egy öregasz-
szony meséli el gyermek- és leánykorát, majd felnőtt életét. Nagy bűne 
miatt tizenhat éven át titokban kell tar-
tania kilétét, hogy ne kerüljön hóhér-
kézre. A lány és patikus apja a külvilág 
előtt házaspárként mutatkozik, titkos, 
otthoni életükben szeretet, gyűlölet, fél-
tékenység és szenvedély egymást váltva 
uralkodik.
 A regény a hamis identitásról szól, 
arról, hogy mi történik, amikor az egyén 
énképe nem azonos a külvilágnak róla 
alkotott véleményével. A főszereplőnek, 
Orsolyának élete történéseinek követ-
keztében szerepet és nevet kell cserélnie. 
Már kislánykorától kezdődnek nyomo-
rúságos dolgai, egy titkokkal teli, szét-
esett családban. Biztonságra vágyik, de csúszós, ingoványos talajra kerül, 
ami az embert a legmélyebb lelki nyomorba dönti. Kapaszkodók nélkül 
a ma embere is belesodródhat olyan tragikus helyzetekbe, amelyekbe a 
regény főhőse is került. Azt, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk, vagyis 
az identitásunkat a családtól, az iskolától, a szülőhelytől, az egyháztól 
kapjuk, egy olyan egészséges miliőtől, ahol a maguk szabályai ellenére is 
a személyiség nem kényszerül szerepjátszásra, hanem kiteljesedhet, és 
képes az egyén megfelelni az elvárásoknak is. Aki e nélkül nő fel, annak 
homályos lesz a magáról alkotott képe, a kritikus élethelyzetekben áldo-
zattá válik és a reménytelenségbe menekül. 
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Miért érdemes hirdetni 
az Új Beregi Életben?

Mert minden vásárosnaményi lakoshoz eljut a 
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Borbás László
Telefon: 06-70/984-1880

E-mail: borbaslaszlo@vasarosnameny.hu

Használt cip･ akció!
Vásárosnaményi üzletház udvarában, 

a Gombolyag méteráru után lévő 
használt cipő üzletben.
Minden papucs, szandál, cipő 
50%-os áron eladó 

2014.06.15-től, 
a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényes az akció. 

Minden hétfőn árufeltöltésｬ

Kerékpárbérlés a  
Tourinform irodában! 

 Új szolgáltatás a Tourinform irodában! 

20 db ÚJ Schwinn Csepel kerékpár és 10 db elektromos kerékpár 
érkezett a Tourinformba, melyeket bérelni lehet. 

Részletekért keresse irodánkat! 

4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 9. 
Tel.: 45/570-206 Fax: 45/570-207 
E-mail: vasarosnameny@tourinform.hu 
Honlap: www.tourinform.hu 


