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Településünk először 2007-ben csatlakozott 
az Európai Autómentes Nap megrendezését 
vállaló önkormányzatokhoz. Akkor – ahogy 
ebben az évben is – szombati napon került 
sor a programok lebonyolítására. A vetélke-
dők és feladatok az óvodásoktól a nyugdíjaso-
kig minden korosztályt megmozgattak. Szép 
időben, aktív városi részvétellel zárult a nap. 
2008–2013. között – függetlenül attól, hogy 
milyen napra esett szeptember 22. – mindig 
hétköznapra szerveztünk, s így igazából az 
oktatási intézmények diákjaira épültek a prog-
ramok, mert a városlakók aktivitása csökkent. 
A legtöbben azt hozták fel indokként, hogy hét 
közben dolgoznak, így nem érnek rá. Szept-
ember 22. most hétfőre esik, de hogy senki ne 
maradjon le semmiről, az önkormányzat kép-
viselő-testülete „előrehozta” szombatra a ren-
dezvényt. Ettől kezdve kifogásnak helye nincs! 
Várunk minden korosztályt, családi és baráti 
társaságot, csapatot, hogy látogasson el a Rá-
kóczi utcára, és csatlakozzon minél több prog-
ramhoz! Senki el ne feledkezzen arról, hogy 
folytatódik a hagyomány, hogy ahány helyszí-
nen részt vesz valaki, annyi ingyenes tombola-
szelvényt kap ajándékba, és a fődíj most is egy 
kerékpár! A szervezők most is mindent meg-
tesznek azért, hogy aki rászánja az idejét, az ta-
pasztalatot és élményeket gyűjthessen! A prog-
ram szerint délelőtt 9 órától délután négy óráig 
lehet „válogatni”. Szeretnénk, ha minél többen 
mondhatnák el a nap után, hogy ennyit érde-
mes volt rászánni! Arra is kérünk mindenkit, 
hogy akinek lehetősége van, vegyen részt a 
véradáson! Előre is köszönjük!

A szervezők nevében: 
Szabóné Széles Erzsébet

 
 
 
 

A mi utcánk, a mi jövőnk!” 
A mi városunk! 

Európai Autómentes Nap 
VÁSÁROSNAMÉNY 
2014. szeptember 20. 

 
 

Helyszínek: 
Rákóczi utca, Művelődési Központ, Eötvös Iskola és AMI. 

800 – 1600-ig forgalomelterelés a Rákóczi utcán a Szabadság tértől az Alkotmány utcáig. 
 

Programok: 
(Folyamatosan működő standok-helyszínek 1000-1400 óráig): 

- Véradás: a Művelődési Központban 830-tól 14 óráig, 
- Információs stand, 

- Egészségügyi alapellátás, ÁNTSZ: ingyenes szűrővizsgálatok, 
- Természetbarát Diákkör: vízvizsgálat, zajmérés, mikroszkópos bemutatók, aszfaltrajz, 

- ÖKOMATA, 
- „E”-mentes asztal – az ételek, italok ingyen megkóstolhatóak – 

- Kárpátokért Egyesület környezetvédelmi asztala, 
- Újraélesztés a gyakorlatban a Mentőszolgálat irányításával, 

- Használt gumiból készült bútorok bemutatója, 
- Ügyességi versenyek a Rákóczi utcán – görkori, kerékpár – saját eszközökkel. 

 
 

900 órakor megnyitó, a napi program ismertetése, kerékpártároló és gumibútorok átadása – a 
Művelődési Központ előtt. 

1000 órakor „Séta az egészségért” a Kraszna-hídig. 
 

1100 órakor 2014 vagy 2x2014 méteres futás –regisztráció a helyszínen fél 11-ig. 
 

1300 órakor Kerékpáros csapatversenyek. Regisztráció a helyszínen fél egyig, 3-4 fős 
csapatok jelentkezését várjuk. 

 
 

 1600 órakor Eredményhirdetés, tombolasorsolás a megnyitó helyszínén. 
 

 
A tombola fődíja ismét egy kerékpár, de más értékes nyereményekkel is várjuk az 
érdeklődőket.  Tombolaszelvényt vásárolni továbbra sem lehet, de aki bármilyen 

programon részt vesz, mindegyiken ingyen tombolaszelvényt kap. 
 

 Szeretettel várunk minden korosztályt, a családokat, baráti társaságokat! 
 

A szervezők 

Európai Autómentes Nap 2014. 
Kedves Városlakók!
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Kedves Városlakók!

Ismételten megköszönöm mindenkinek, aki segítette a 2. Tiszai PET 
Kupa megrendezését, a palackok gyűjtését, a hozzájárulásokat, a 
munkát, időt, energiát!
 Jó lett volna, ha többeket is megmozgat ez a kezdeményezés, hi-
szen akik itt élnek, azoknak az élete szorosan összekapcsolódik folyó-
ink életével.  A városunkat képviselő csapat kemény munkával elnyer-
te az idei PET Kupát, amely egy évig lesz a birtokukban. Remélem, 
hamarosan folytatódik a tavaly elkezdett akció, hiszen sok-sok palack 
vár arra, hogy vizeink helyett a gyűjtőrendszerben végezze… 

Köszönettel a résztvevők nevében: Szabóné Széles Erzsébet

A PET Kupa szervezője és a 
kezdeményezés felelőse 

a Természet� lm.hu Tudományos
Filmműhely. Minden jog fenntartva. 

www.termeszet� lm.hu,
 info@termeszet� lm.hu

Start előtt a PETANIC

Vízen a PETkány

A PET KUPA

A naményi induló csapat

Indul a TISZ(t)APET
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Ösztöndíj pályázat

A BURSA HUNGARICA felsőoktatási ön-
kormányzati ösztöndíjpályázatok a követ-
kező lapszámban jelennek meg!

A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás (BEREGTÖT) kezdeményezéseként, 
immár harmadik alkalommal került megren-
dezésre Vásárosnaményban augusztus 29–30-
án az „Ó-Bor Búcsúztató Mulatság” kicsik-
nek és nagyoknak elnevezésű rendezvény. 
 Kinőve a helyi kereteket a program elérte 
célját, az lett, aminek szánták: különböző tele-
pülések egy nemes ügyért tevékenykedő kistér-
ségi ünnepe, hiszen a rendezvényre meghívott 
fellépők többsége az ország beregi szegletében 
olyan értékeket hozott létre és ápol a mai napig, 
melyek mindenki számára követendő például 
szolgálnak kulturális és hagyományőrző, nép-
zenei és népművészeti szempontból. 
 A BEREGTÖT a fenti pályázat keretében 

– a Rákóczi utca két oldalán felállított ren-
dezvénysátraiban – szemléltette és működés 
közben bemutatta a program legfontosabb te-
vékenységeit, az érdeklődők számára lehetővé 
téve azt, hogy közelebbről is megismerhessék 
a pályázat alapvető pilléreit.

 A rendezvényen a következő programele-
mek kerültek bemutatásra:
• I� úsági Pont
• Közösségi Ház és Tér
• Biztos Kezdet Gyerekház
• Nyári Játszóház
• Nyári Napközbeni Tábor
• Boldog Napok Nyári Játszóház
• Közösségépítő és fejlesztő gyermektá-

borozás
• Szolgáltatásfejlesztés és koordináció
• Prevenciós Tevékenység
• Tanácsadói Szolgáltatás
• Nevelési Tanácsadás Kapacitásbővítése
 Mind a felnőttek, mind pedig a gyerekek 
részt vehettek az értékes nyereményekért folyó 
játékos vetélkedőkben, melyek két napon ke-
resztül zajlottak. 

 A prevenciós tevékenység keretén belül 
vércukorszintmérésre és az újraélesztés tech-
nikájának megismerésére, elsajátítására is le-
hetőség nyílt. 
 A sátrakban szakképzett dolgozók segít-
ségével tematikus foglalkozások zajlottak. Le-
hetőségük volt a gyermekeknek és szüleiknek 
lu� hajtogatásra, arcfestésre, gyöngyfűzésre és 
szociális tanácsadásra is.
 A rendezvényt két napon keresztül a fel-
állított nagyszínpadon fellépők sokasága tette 
színessé és változatossá. A hagyományőrző 
kulturális programokon túl az estét olyan 
fellépők és zenészek tették vonzóvá, mint 
a Kubából hozzánk látogató Tropical Show 
táncosai, a látványos Tűztáncos lányok Buda-
pestről, Subecz Tamás, Bebe, Somló Tamás, az 
Abrakazabra zenekar vagy Horváth Charlie. 
 Szeretnénk felhívni minden kedves város-
lakó � gyelmét arra, hogy ebben hónapban a 
BEREGTÖT ismét egy nagyszabású rendez-
vénnyel kedveskedik a kistérségben élőknek. 
Jó szívvel várjuk és elvárjuk Önöket
alábbi rendezvényünkre:

 „MUSTOLÓ” Egészségnap
 „Legyen egy egészséges 

napja Önnek is!”

Állásbörze és Pályaorientációs kiállítás

Szeretettel várjuk az egészséges életmód iránt 
érdeklődő és sportot szerető, vagy éppen ki-
próbáló lakosságot ezen a napon, ahol a reg-
gel 9 órakor kezdődő programokon több ver-
senyszámban (futás, váltófutás, kerékpározás, 
stb.) is megmérettetheti magát kicsi és nagy. 
Értékes nyereményekben és élményekben 
gazdag napot tárunk Önök elé, ahol többek 
között ismét lesz városi felvonulás rögtönzött 

táncbemutatókkal, velünk lesz Hidvégi Üstös 
Pál, a Tisza Nagykövete, túlélési és navigációs 
specialista, extrém sportoló, túravezető, aki az 
elmúlt évek expedícióiról és a sport szereteté-
ről fog mesélni a Nagyérdeműnek, itt lesz az 
expedícióihoz nélkülözhetetlen gépjárműve 
sátortáborral, kiállítással, teaházzal. 
 Este 20 órától egy igazi legendás énekes-
nő fogja elbűvölni Önöket: Kovács Kati élő 
koncertjét hallhatja a közönség. Az énekesnőt 
a már jól ismert Abrakazabra zenekar fogja 
kísérni, melynek tagja BEBE is, tehát ő velünk 
lesz ezen az estén is. 
 Szeptember 27-én Vásárosnaményban, a 

„MUSTOLÓ” Egészségnap kísérő program-
jaként az „Állásbörze és Pályaorientációs 
kiállítás” keretében sok hasznos információt 
és reményeink szerint álláslehetőségek sokasá-
gát is megismerheti a munkalehetőségek iránt 
érdeklődő és a továbbtanulni vágyó kedves la-
kosság. 

 Szeretettel várjuk szeptember 27-én pén-
teken Önt is, hogy „Legyen egy egészséges 
napja Önnek is!”!   

Beregi Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás 

„Biztos Alapok Felsőfokon” – a vásárosnamé-

nyi kistérségben minden gyermek egyenlő 

eséllyel indul

TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0010

Ó-Bor Búcsúztató és 
MUSTOLÓ 

visszatekintő és beharangozó

Beregi Többcélú Kistérségi 

Önkormányzati Társulás

4800 Vásárosnamény, 

Tamási Áron u 1.

Tel/fax: 06-45/470-258

E-mail: beregtot@namenynet.hu

web: www.beregtot.hu
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Interaktív palatábla
Az iskolakezdés napjaiban, heteiben, mikor a gyermekek, szülők és pedagógusok ismerkednek 
egymással, a tantermekkel, és az egész új helyzettel, amelyet a hosszú – sokak szerint inkább 
rövid – nyári szünet utáni bele- illetve visszarázódás alakít, érdemes visszapillantani arra a régi 
iskolai világra, melynek tárgyai és dokumentumai bárki számára hozzáférhetők a Beregi Múze-
um iskolatörténeti kiállításában. Az idősebbeket vezetheti a nosztalgia és a felismerés öröme, az 
i� abb korosztályokat a rácsodálkozás a régi elemi iskola szemléltető eszközei, tárgyai kapcsán.
 A kiállítás előző változata nagyon sokáig az Eötvös-kúria termeiben volt látogatható, de im-
már évek óta a Beregi Múzeum székhelyén, a Rákóczi úti Máthé-kúriában fogadja a távolról és a 
helyből érkezőket – köztük nagyon sok iskolást és pedagógust –, megújult formában.
 „Minden iskolapad egyforma!” – mondta 
nekem nemrégen egy � atalember magabiz-
tosan. Ám mindenki tanúsíthatja, aki nem az 
elmúlt években koptatta ama bizonyos pado-
kat, hogy a manapság használatos asztaloktól-
székektől bizony különböztek a régi iskolák 
hasonló célra szolgáló bútorai. A kiállításban 
láthatók a száz évnél is régebbi padok, ahogy a 
tanítói asztal is a katedrán. Az asztalon nyug-
szik – és sajnos nem ébred fel álmából, sóhaj-
tanak nosztalgiától révedezve az idősebbek – a 
fegyelmezés első számú eszköze, a nádpálca. Azok is meghatódnak ennek láttán, akik közeleb-
bi ismeretségbe kerültek vele, mondjuk a körmeik révén. Az 1912-es panyolai osztálykönyvből 
nem csak a diákok érdemjegyeit ismerhetjük meg, hanem fontos adatokat a családjukról is.
 Az írás-olvasás elsajátításához nyújtottak segítséget a különböző falitáblák, rajtuk a dőlt betűs 
szabvány szépírás elemeivel. A betűk rajzolása nem a füzetben kezdődött a régi elemi iskolában, 
hanem a porban. Ahogyan az ábra illusztrálja: pálcával próbálkoztak porba írni a nebulók, és 
csak később tértek át a drága papírra és tintára. A „porfelület”, akárcsak a palatábla, néhány moz-
dulattal törölhető – hasonlóan a mai szövegszerkesztők ablakához –, így máris rendelkezésre áll, 
tiszta lappal. 
 Az iskolatermek kötelezően előírt tartozékai voltak a fali térképek. Ám hogy a gyermek ne 
rögtön a síkban elvonatkoztatva ismerkedjen meg a földrajzi fogalmakkal, ún. domború térké-
peket készítettek nekik. És ha azt hinnénk, hogy valami központi, állami tanszergyár szállította 
ezeket a falusi iskolákba, akkor tévedünk. Maguk a falusi tanítók „gyártották” a 3D-s szemléltető 
eszközöket, saját tudásukat, kézügyességüket felhasználva, ahogy erről a térképek (Bereg várme-
gye, Szatmár) feliratai is tanúskodnak.
 Az interaktív táblák, modern informatikai eszközök világából ide csöppenve megtaláljuk a 
kiállításban a projektor ősét, a természetes fényforrással működő – hol van még ekkor a villany-
világítás! – diavetítőt. A mindenféle tantárgyhoz alkalmazható diaképek üvegre készültek; első-
sorban az Uránia Tanszergyár forgalmazta azokat az oktatási diasorozatokat, melyekből a Beregi 
Múzeum országosan jelentős, 440 darabos anyaggal bír. Ezek egy része megtekinthető helyben, 
de a különleges üvegdia-gyűjtemény egésze digitálisan is rendelkezésünkre áll.
 Az iskolások ruházatára és „táskáikra” is rácsodálkozhatnak a mai kor farmerhez szokott és 
a népszerű sportszergyártó cégek hátizsákjaival „villogó” diákjai: a tarisznyák, fonott szatyrok, az 

„unisex” ruhácskák megdöbbenést és zavart vihogást egyaránt kiváltanak az iskolásoknak szóló 
tárlatvezetések alkalmával.
 Felsorolni sem lehet rövid terjedelemben a kiállítás számtalan érdekességét, kuriózumát. 
Hogy mást ne mondjak, van itt latin nyelvű büntetőírás 1575-ből. És hogy mi az a büntetőírás? 
 Jöjjenek el a Beregi Múzeum „régi” épületébe, és mi megmutatjuk, elmondjuk!

Varga János
igazgató

Beregi Múzeum

Palatábla és palavessző a Beregi Múzeum 
gyűjteményéből

Tanulmányi 
kirándulás 
Angliában

A vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc 

Gimnázium néhány tanulója idén is 

részt vett a már hagyománnyá vált lon-

doni kiránduláson. Június 28-án indul-

tunk busszal a hosszú, de élményekben 

gazdag útra. Első megálló Brüsszel volt, 

ahol diákjaink ellátogattak a híres Grand 

Place térre, megnézték a jelképpé vált 

„pisilő kisfiú” szobrát és megcsodálhatták 

a Szt. Mihály székesegyházat. Ezután az 

Atomium látképe tárult elénk. Az éjsza-

kát egy Forma 1-es szállodában töltöttük. 

Másnap reggel hajóval átkeltünk az an-

gol csatornán és ellátogattunk a doveri 

várhoz. A következő megálló Canterbu-

ry mesés városka és katedrálisának meg-

tekintése, majd a Leeds kastély volt. Este 

elfoglaltuk szállásunkat egy tengerparti 

városban. A következő napok London 

nevezetességeinek megismerésével tel-

tek: the Houses of Parliament, Westmins-

ter Abbey, Buckingham Palace, British 

Museum, Trafalgar Square stb. Gyorsan 

eltelt ez a hét és már indultunk is vissza 

a „csalagúton” keresztül. Az utolsó napot 

Párizsban töltöttük, ahol lehetőség nyílt 

felmenni az Eiffel-toronyba, hajókázni a 

Szajnán, gyönyörködni a szebbnél szebb 

épületekben és megpihenni a Notre 

Dame előtt.

 Úgy gondolom, diákjaink egy életre 

szóló élménnyel lettek gazdagabbak, és 

nyitottabbá váltak a világra, más nemze-

tek, kultúrák megismerésére. 

 Remélem ezután sikerül évente meg-

szervezni egy ilyen kirándulást. 

Himcsukné Kósa Tünde 

angol szakos tanár
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Hagyományai szerint, augusztus utolsó vasárnapján, egyesületi 
halfogó versenyre gyűltek a Postás H. E. tagjai. A 63. éve folyama-
tosan működő civil szervezet történetének eme sokadik rendezvé-
nyére mégis az „I. Szűcs Imre Horgászverseny” megnevezéssel 
érkeztek a meghívók. Az egy éve elhunyt alapító tag, az egyesület 
örökös elnöke iránti tisztelete jeléül, közgyűlési határozat alapján, a 
2014. esztendőtől az összes egyesületi halfogó versenyt Szűcs Imré-
re emlékezve rendezi meg a naményi horgászközösség.
 Az egyesületi tagok közös akaratuk szerint Szűcs Imre, és az ed-
dig elhalt összes egyesület tag iránti tiszteletből és hálából, 2014. 
augusztus 31-én kopjafát állítottak az egyesületi horgászvíz, a Kes-
keny partjára. A kopjafát az ugyancsak horgászközösségi tag, Mile 

Pál (a képen) készítette el nagy műgonddal és szakértelemmel.
 Az I. Szűcs Imre horgászversenyt gyermek- és i� úsági kategóriában Nagy Bence, felnőtt 
kategóriában Mándi Zsolt Géza nyerte meg. 

TL

HORGÁSZVERSENY ÉS 
KOPJAFA-AVATÁS A KESKENYEN

A „Beregi ízek a múzeumban” projektcímmel 
arra utalunk, hogy a megvalósított progra-
mokkal a régi Bereg gasztronómiájának bemu-
tatására törekedtünk a múzeum gyűjteményé-
nek felhasználásával.
 Kilenc állandó kiállítással és párhuzamo-
san több időszaki kiállítással várjuk a látoga-
tókat. A Tomcsányi kastélyban látható állandó 
kiállításunk Bereg régészeti, néprajzi, népmű-
vészeti, iparművészeti és helytörténeti emléke-
it mutatja be. A kiállítási anyag amellett, hogy 
bemutatja a Beregi-Tiszahát régészeti emlékeit, 
a híres beregi keresztszemes mintázatú hím-
zésekből és szőttesekből, kézi festésű hímes 
tojásokból is számos egyedi darabbal büsz-
kélkedhet. A Máthé kúriában látható állandó 
kiállításban a múzeum iskolatörténeti gyűjte-
ménye tekinthető meg.
 Múzeumpedagógiai koncepciónk lényege 
az „Élő Múzeum” megteremtése. Azoknak a 
hagyományoknak a felélesztése, amelyek jel-
lemzőek a beregi térségre és alkalmasak arra, 
hogy a ma embere életét szebbé tegyék, és be-
építhetők a mai életbe. Azokat élő közelségbe 
hozza a múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, 
hogy a gyermekek mindennapjainak része le-
hessen.
 A beregi ízek, a népi ételek témakörben a 
három alkalmas témanapok foglalkozássoro-
zaton élményszerű, tapasztalati úton való is-
meretszerzést biztosítottunk felső tagozatosok 
számára az Ételek a kemencéből, középiskolá-
soknak pedig a Kemencés ételek programon. 
A tanulók a hagyományos beregi ízek elké-
szítését tanulták meg. A foglalkozások során 
a résztvevők megismerték a Beregi Múzeum 
gyűjteményén keresztül a táplálkozás történe-
tét és használati tárgyait, a régi konyhák leg-
fontosabb tárgyi eszközeit. Játékos versenyre 
hívtuk az óvodásokat Népi gyermekjátékok 

kétalkalmas foglalkozássorozat keretében. A 
vetélkedővel a mára már elfeledett népi gyer-
mekjátékokat, mozgásos játékokat ismertettük 
meg a gyerekekkel. A felső tagozatosok az Éte-
lek a kemencéből témanapok során elsajátított 
elméleti, tárgyi és gyakorlati ismeretek segít-
ségével kiscsoportban mérettethették meg 
magukat a kétalkalmas Főzőversenyen, míg 
a középiskolások a Receptverseny keretében 
vethették össze tudásukat – beregi receptek el-
készítésével, adaptálásával. 

 A projekt keretében elkészültek a foglalko-
zások lebonyolításához szükséges kellékek és 
demonstrációs eszközök. A múzeumpedagó-
giai foglalkozásokhoz kidolgoztuk és elkészí-
tettük a  „Beregi ízek a múzeumban” című re-
ceptes füzetet. Elkészült a múzeumpedagógiai 
projektről a közoktatási partnerek szemszögé-
ből megfogalmazott módszertani útmutató. A 
foglalkozásokat támogató online játékkal bő-
vült a múzeum honlapja.
 Az eltelt 20 hónapban 27 témanapot és 30 
vetélkedőt tartottunk, amelyeken Együttmű-
ködési megállapodással rendelkező tizenkét 
oktatási-nevelési partner intézményünkből 
több mint 450 fő vett részt.
 Az Európai Unió és a Magyar Állam által 
nyújtott támogatás összege: 30 000 000 Ft.

A megvalósítás ideje: 2012. november 9. – 
2014. július 8.

Kapcsolat:
Varga János, múzeumigazgató

Telefon: 06-45/470-638

Beregi ízek a múzeumban
A vásárosnaményi Beregi Múzeum által, 2012 novemberében elindított, tan-

órán kívüli iskolai programokat támogató múzeumpedagógiai fejlesztési 

projekt sikeresen befejeződött. A pályázat az Új Széchenyi Terv keretében eu-

rópai uniós forrásból valósult meg. Köszönet érte.
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A városunkban működő iskolák igazgatóit arra kértük, 

hogy adjanak rövid helyzetképet az új tanév személyi és 

tárgyi feltételeiről; a nyár olyan történéseiről, amelyek 

hatással lehetnek az új tanév munkafeladatainak a telje-

sítésére. Kértük, hogy nevezzék meg azokat az új kötele-

zettségeket, amelyeket a törvényi előírások megkövetel-

nek iskolaközösségüktől.

Babus Jolán Kö-

zépiskolai Kollé-

gium; Ács Péterné: 
Kollégiumunkban 
száznegyvenhárom 
fő középiskolai ta-
nuló kért és kapott 
elhelyezést szept-
ember 1-ig. Tíz fős 
nevelőtestületünk 
felel azért, hogy in-
tézményünk Nevelési programja és éves munkaterve megvalósuljon. Fő 
célunk – természetesen – neveltjeink biztonsága, felkészülési és pihenési 
feltételeiknek az optimalizálása és személyiségük sokoldalú fejlesztése, 
sport- és kulturális programok szervezésével is. A kollégium tisztaságát 
és műszaki biztonságát nyolc fő technikai munkatárs tartja fenn. Pe-
dagógusközösségünk kész és képes valamennyi tantárgyban segítséget 
adni intézményünk gyermekeinek. A nyáron az összes lakószobát és 
az összes tanulószobát kifestettük. Az ősz folyamán négy szoba teljes 
felújítását még elvégeztetjük. Tíz kerékpárral bővült eszközkészletünk, 
hogy kollégiumunk lakóinak egészséges életmódra való nevelése az új 
kerékpárok használatával is színesedjék. Teljes nevelőközösségünk részt 
vett egy olyan továbbképzésen, ahol a tevékenységközpontú pedagógiai 
nevelés elméleti és gyakorlati lehetőségeivel ismerkedtünk.
 Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Tag-

intézményei; Szabó Zoltán: Kilencszázhetvenhét beírt tanulónk van 
a vitkai és a gergelyiugornyai tagiskolai létszámot is � gyelembe véve. 
Kilencvenkilenc pedagógus kolléga neveli és oktatja a majd ezer fős ta-
nulóközösséget. A három telephelyen tizenkilenc technikai munkatárs 
felel az épületek tisztaságáért és kifogástalan műszaki állapotáért. Szanyi 
F. Katalin és Tóth Józsefné tanító nénik nyugdíjba vonulnak. Helyettük 
három új tanító nénit vettünk fel, mert iskolánk létszáma nőtt az előző 
évihez képest. Hat elsős osztályban kezdték iskolás életüket a naményi 
hat–hét éves gyerekek. Megnyugtató, hogy intézményünkben a szakos 
ellátottság teljes, 100%-os. A nyáron a tantermek felfrissültek, a vizes-
blokkok fertőtlenítő meszelését hiánytalanul elvégeztettük. Eszközeink 
egy 200.000 Ft értékű ún. „kölyök atlétikai csomaggal” gyarapodtak. 
A tankönyvhelyzet még nem problémamentes. Van néhány tantárgyat 
érintő hiány is, és elkeveredett tankönyvek is vannak. (Nem azok a 
könyvek érkeztek, amelyeket megrendeltünk.) Újszerű, hogy az 1. – 2. 
évfolyamon minden tanítványunk ingyenesen kapta meg a tankönyveit. 

A 3. – 8. évfolyamon tanulók „rászorultsági alapon” kapnak segítséget 
tankönyvcsomagjaik meglétéhez iskolánk könyvtárán keresztül. Új tan-
tárgyak lesznek az idei tanévben:1. – 5.-ig kötelező lesz az erkölcstan 
és/vagy a hit- és erkölcstan. Pályázati eredményünk, hogy központi 
támogatással, külső segítőkkel alakulhat iskolánkban egy ún. „fejlesztő 
csoport”. Tevékenységüktől számos fontos cél megvalósulását reméljük. 
Csak egyet emelek ki, egy nagyon fontosat. Célunk lesz, hogy az idei 
tanévtől környezettudatosabbá, az idegen nyelvek terén gyakorlatiasab-
bá és az informatikai készségeik alapján a kommunikáció terén céltuda-
tosabbakká váljanak neveltjeink.
 Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola; Májer 

Ibolya: Az új tanévet hétszázharminckét beírt tanulóval kezdtük el. Öt-
venkét pedagógussal látjuk el nevelő-oktató feladatainkat. Iskolánkat, 
tanműhelyeinket, udvari környezetünket tizennyolc fő technikai mun-
katársam tartja rendben, ügyel kifogástalan műszaki állapotára minden 
vagyontárgyunknak. 
 Tanulólétszámunk csökkent az előző évihez képest, amely tény szük-
ségessé tette az iskola pedagóguslétszámának a csökkentését is. Iskolánk-
ban a szakos ellátottság teljes, 100%-os. A nyár folyamán számottevő 
felújítási munkálatot végeztettünk. A Jókai úti épületünket, ahol a szakkö-
zépiskolásaink tanulnak, teljes körűen renováltattuk. A Kossuth úti épület 
földszintje teljesen megújult és a felnőtt iskolai tagok részére kialakítta-
tunk egy konyhácskát és egy kellemes étkező helyiséget is. Kicseréltettük a 
régi kerítést is a Kossuth úti telephelyünk körül. Négymillió forintért he-
gesztés-technikai eszközöket, a pék szakmás tanítványainknak pedig egy 
ki� isodró gépet vásároltunk. A kerettanterv felmenő rendszerű kiterjesz-
tése kötelezővé teszi, hogy a tízedik évfolyamon tanulók is részt vegyenek 
bibliaismereti és/vagy hittan foglalkozásokon. A tizenegyedik évfolyamo-
sainknak is kötelező lett szeptember 1-től a mindennapos testnevelés.
 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium; Szalainé Bíró Katalin: Háromszáz-
hatvanöt fő tanulóval, huszonnyolc fő főállású pedagógussal, és három fő 
óraadó kollégával kezdjük az új tanévünket. A szakos ellátottságunk tel-
jes, 100 %-os. Az intézményben részleges festés és felújítás folyt a nyáron. 
A mosdók állagmegóvását, a hátsó épületrész lapos tetejének javítását és szi-
getelését, a tornaterem burkolatának csiszolását, lakkozását és festését végez-
ték el a szakemberek. A használati eszközeink balesetvédelmi karbantartása 
is megtörtént. A nyár folyamán iskolánkba érkezett az ún. „NETFIT mérési 
eszközcsomag”, amivel a tanítványaink � zikai � ttség-mérését végezzük majd. 
A tankönyvek időben megérkeztek iskolánkba. Augusztus 26-a és szept-
ember 1-je között, mindenki megkapta a tankönyvét. Egész sor új tantárgy 
oktatása kezdődik iskolánkban a kerettanterv felmenő rendszerű bevezeté-
sének következményeként. Néhány érdekesebbet meg is nevezek: pénzügyi 

és gazdasági kultúra, tanulásmódszertan, a saktika! ? (sakk–matematika), és 
a családi életre nevelés. A nyarunk legnagyobb öröme az volt, amikor kaptuk 
sorra tanítványainktól az örömteli hírt, hogy: „felvettek”! Végzős diákjaink 
90%-a az 1. helyen megjelölt felsőoktatási intézménybe jutott be. Hat tanít-
ványunk orvosi karon (1 fő fogorvosi, 5 fő általános orvosi karon) folytat-
hatja tanulmányait. Erről a sikerről az Új Beregi Élet következő számában 
szeretnénk részletesen beszámolni.

TL

 ISKOLÁINKBAN IS BECSENGETTEK
(a 2014/15. tanév elkezdődött)
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Rácz János Budapesten született, de gyökerei Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyébe nyúlnak vissza: nagyszülei az akkori Kopócsapátiban (a mai 
Aranyosapáti) éltek. Már középiskolában, 16 évesen a Rockszínház stú-
dióban játszott, Schubert Éva magániskolájában tanult. A Színház és 
Filmművészeti Akadémia elvégzése után az akkori Nemzeti Színház-
hoz (a mai Pesti Magyar Színház) szerződött. 1996-ban az Egri Társulat 
tagja lett. Elsősorban táncos-komikus, zenés vígjátékokban játszik, de a 
drámai szerepek is megtalálják.
 A közel tíz éve alakult Kontársulatot aligha kell már bemutatni a 
városlakóknak, hiszen fennállásuk óta minden évben egy új darabbal  
örvendeztetik meg közönségüket. Így lesz ez idén, október 5-én is. Neil 

Simon: Pletykák című darabját viszik színpadra. A szatirikus vígjátékot 
Rácz János, az Egri Színház művésze rendezi. A közelgő bemutató kap-
csán kérdeztük a színész-rendezőt.
 – Hogyan kerültél kapcsolatba a Kontársulattal?

 – A Nemzeti Színi Akadémián egy évig osztálytársam volt Filep-
né Madarász Viktória, aki most a helyi társulat tagja. Ő 
keresett meg azzal a kéréssel, hogy vállaljam el a csapat 
rendezését. 
 – Mi szólt amellett, hogy a viszonylag nagy távolság ellené-

re elfogadtad a felkérést?

 – Bár még nem rendeztem, de mindig is motoszkált 
bennem a gondolat, hogy bimbózó rendezői ambícióim 
kipróbálhassam. Egerben, ahol dolgozom és élek, szin-
tén működik egy amatőr színtársulat (Adáshiba néven), 
ahová meghívtak vendégszínésznek játszani. Ez a munka 
számomra egyáltalán nem volt degradáló, sőt rengeteg 
energiát adott az amatőrök lelkesedése.
 – Mire számítottál és mik a tapasztalataid?

 – A vásárosnaményi amatőrök felkérése mindenkép-
pen nagy kihívás számomra, hiszen ez az első rendezésem. 
Voltak félelmeim: nem tudtam, képes leszek-e átadni azt 
a színházi tudást és tapasztalatot, amit szeretnék. Azonkí-
vül tudtam, hogy személyi változások is történtek a csa-
patban, de nagy örömömre az újak felzárkóztak, és for-
málhatóak, hajlandók átadni magukat, és ezt köszönöm.  
Minden nehézséget feledtet velem az, hogy bár tudom, 
hogy sok problémával terhelt emberkék is vannak a csa-
patban, mégis szívvel-lélekkel játszanak. Gyakran érzem 
úgy, hogy nem is amatőrökkel dolgozom, mert már-már a 
pro� zmus határát súrolja a színpadi jelenlétük. 
 – Miért esett a választásod erre a darabra?

Nem volt konkrét elképzelésem, amikor a felkérést kap-
tam. Döntő szempont volt a csapat összetétele, a fér� ak és 
nők aránya. Fontos volt, hogy mindenki közel egyformán 
hangsúlyos szerepet kapjon. Mindenképpen vígjátékot 
szerettem volna, ami elsősorban a nézők szórakoztatá-
sáról szól. Így bukkantam rá Neil Simon Pletykák című 
darabjára.

Új Beregi Élet / Kultúra, oktatás

 – Mesélj a darabról illetve írójáról!

 – Neil Simon az egyik legsikeresebb 
Amerikában élő New-York-i származású író. 
Témái többnyire: család, házasság, párkapcsolat. Ismertebb darabjai: 
Mezítláb a parkban, Furcsa pár, Napsugár � úk. A Pletykák című da-
rab egy szatirikus vígjáték erős társadalomkritikával, sok intellektuális 
humorral, iróniával, helyzetkomikumokkal fűszerezve. Maga a darab a 
pletyka természetrajzán keresztül mutatja be mindazokat az emberi tu-
lajdonságokat, amikkel felruházzuk a felső tízezret: úgymint sznobság, 
önös érdek, egoizmus, baráti hűtlenség. 
 – Milyen érzésekkel várod a bemutatót?

 – Nagy várakozással és természetesen nagy izgalommal. Bízom ab-
ban, hogy színpadon a játék öröme magával ragadja a társulat tagjait, s 
ha ez megtörténik, sikeres és emlékezetes előadás születik.
 – Köszönöm a beszélgetés, mindenkit várunk a darab bemutatójára!!

Újra színre lép a Kontársulat 
– Beszélgetés Rácz János rendezővel
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Szelektív-e a szelektív?

Többen megfogalmazták felénk azt a kérdést, hogy mi értelme van a kü-
lön gyűjtésnek, ha csak egyféle zsák van, illetve a szigetekről is egy autóba 

„ömlesztik” a hulladékot?! Megkérdeztük a közszolgáltatót, és a következő 
választ kaptuk:

„Tisztelt Cím!

Társaságunk a szelektív hulladék gyűjtését a következőképpen végzi:
 A hulladékot alapvetően két módszerrel gyűjtjük be:
 1. Családi házaknál zsákos gyűjtés havonta egyszer,
 2. Szelektív szigeteken szükség szerint.
 Mindkét esetben a papír és a műanyag hulladék begyűjtését egy gép 
végzi, mivel így egy fuvarral megoldható a két frakció begyűjtése és szállítá-
sa. A begyűjtött anyag a Nyíregyházi válogató csarnokba kerül, ahol a gépi 
és kézi válogatás eredményeként a kereskedelemben értékesíthető frakci-
ók leválogathatóak. Társaságunk számításai szerint költséghatékonyabb az 
együttes begyűjtés, mint a külön-külön, mivel külön történő begyűjtés ese-
tén is mindenképp szükség van még az utóválogatásra, ellenben a „kevert” 
gyűjtés jelentős költségmegtakarítással jár.

Üdvözlettel: 

ÉBERHARDT Gábor
ügyvezető igazgató

A NEMZETI ÜNNEPNAP 
VÁROSUNKBAN

Augusztus 20-án Filep Sándor polgármester úr köszöntötte a Szabad-
ság téri ünnepség résztvevőit. Dr. Balázsy Erzsébet alpolgármester 
asszony az államalapító történelmi érdemeit méltatta ünnepi beszédé-
ben. Dr. Pótor Imre és Nyíri János református lelkészek és Lukács Imre 
görögkatolikus parókus is megáldotta az új kenyeret. Az ünnepség va-
lamennyi résztvevője evett az újkenyérből, testvéri összetartozási tuda-
tunk jelképéből. A Református Gyülekezet Női Kara – Kovács Lászlóné 
karnagy vezetésével – és az Iványi Tamás karnagy által dirigált Vásáros-
naményi Liszt Ferenc Vegyeskar az állami ünnep érzelmi és hangulati 
elemeit erősítette a szép számú ünneplő közösség lelkében. 

TL

Adj esélyt!
 Egy szép őszi estén vacsora után nézed a tv-t. Minden csendes és  
nyugodt. Egyszer csak csörömpölést hallasz a konyhából. Először nem is 
foglakozol vele, biztos csak leesett valami, de túl nagy csend következik. 
Úgy döntesz, hogy kimész, megnézed. Az eltelt idő: fél perc. A rokonod 
a földön fekszik, és nem mozdul. Odarohansz hozzá, rázod, szólongatod, 
nem reagál semmire. Az eltelt idő: egy perc. Pánikba esel. Nem tudod, mit 
csinálj, kiabálnál segítségért, de nincs senki a lakásban. Mentőt kell hívni, 
jut eszedbe, de hol a telefonod, és mi a mentők hívószáma? Megtalálod a 
telefont, bizonytalanul hívod a 104-et, úgy gondolod, ez a jó szám. Az eltelt 
idő: két perc. Kapkodva próbálod elmondani, mi is történt, a vonal másik 
végén lévő személy megpróbál fontos információkat nyerni tőled, először 
is azt, hogy hová kell küldeni a mentőket. Miután megmondod a címed, ő 
már indítja is a mentőket, és közben megpróbál segíteni neked, hogy amíg 
a mentő megérkezik – ez akár 10–20 perc is lehet, attól függően, hogy hol 
laksz –, te is tudj segíteni. Az eltelt idő: négy perc.  Telefonnal a kezedben 
visszamész a konyhába, letérdelsz a beteg mellé, és megpróbálod megnézni, 
hogy vesz-e levegőt. De nem tudod, hogy kell. A telefonon keresztül meg-
próbálja elmagyarázni neked a mentős. Remegő kézzel próbálod megtenni, 
amire kér. Az eltelt idő: öt perc. Elkéstél!
 Öt perc a kritikus idő! Öt perccel a szív leállását követően az agyban 
maradandó károsodások keletkeznek, 10 perc elteltével gyakorlatilag nincs 
esély a sikeres újraélesztésre, ez azt jelenti, hogy hiába érkeznek meg a men-
tők, nem tudnak érdemben segíteni, ha te nem kezdted meg az újraélesztést.   
 Hazánkban évente 20–25 ezer ember hal meg hirtelen szívmegállásban, 
azaz Magyarországon minden 30. percben meghal valaki! Tedd fel magad-
nak a kérdést: te tudod, mit kell csinálnod, ha valaki melletted esik össze? 
Te tudsz esélyt adni neki?
 Az alapszintű újraélesztést bárki képes megtanulni, akár 10 perc alatt. 
Ha úgy gondolod, te is szeretnéd megtanulni, szeretettel várunk 2014. 
szeptember 20-án Vásárosnaményban az Autómentes napon, ahol bárki-
nek segítünk elsajátítani ezt,  és más, elsősegélynyújtással kapcsolatos isme-
reteket. 
Keress bennünket!

Kántor Tímea mentőtiszt

Az olvasó írja

Nyugdíjas Pénzügyek

A pénz – mint korábbi lapszámunkban olvashattuk – az áru- és szol-
gáltatáscsere közvetítője, gerjesztője. Boldogság-forrásként ritkán je-
lölik, pedig jó, ha van. Emiatt értékmérő tulajdonsággal is felruházzák. 
A gazdagoknak sok van, annyit is érnek. A szegényeknek – a 3.3 millió 
havi 66 ezer forintnál kevesebből élő szegény magyarnak, köztük a 
nyugdíjasok többségének – kevés, annyit is érnek. A bakról Máté és a 
védőnő üzent a nyugdíjasoknak, hogy lesz, több jut majd tejre és ke-
nyérre. Igaz, előbbi lehetőségét az áremelések elvitték, de jutott eme-
lésre 2.4% a csirkenyak és farhát mellé, így telik… � lére is. 
 A törött fogsor pótlása kisebb beruházással felérő vállalkozás, 
ezért takarékoskodni kell: apránként, 5–10 ezer forintjával a lakossági 
folyószámlán. Ha összegyűl hónapok múltán a fedezet, saját (nélkülö-
zött) megtakarított pénzét a limit felett csak borsos adó fejében emel-
heti le számlájáról a nyugdíjas. Ez bizonyára valakiknek eldorádó. 
Az előrelátó nyugdíjas, hogy az utolsó út költségeit ne testálja teljes 
egészében utódaira, éveken át takarékoskodni próbál. Pénzét bankban 
helyezi el. Így lesz belőle a népi kapitalizmus törvényei szerint tőkés. 
A befektetett tőke hozama övé marad, ami 1.7%-os jövedelmet jelent. 
Ebből levonják a 20%-os kamatadót és jogosan a számlavezetés költ-
ségét. A kisember boldogulásának eszközei ilyenek.

eme 

Észak-alföldi Környezetgazdálkodási K� .
H-4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.
Tel.: +36 42 508-364, 20-516-1011
e-mail: eberhardt@eakhulladek.hu”
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Tini nindzsa teknőcök 3D

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

Maja a méhecske 3D

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

MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT

SZEPTEMBERI 
MOZIMŰSOR

A galaxis őrzői 3D

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

Szeptember 16. (kedd) 1900

Szeptember 30. (kedd) 1700

Szeptember 30. (kedd) 1900

Villám és a varázsló  3D

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

Szeptember 16. (kedd) 1700

KICSIKNEK

BECSENGETTEK
(a te jövőd a tét)

Ugye hallottátok már, hogy a gyerekeknek nem 

kellett mindig iskolába járniuk?

Tanulniuk persze már az őskorban is kellett, 
hiszen a halászat, vadászat és az eredményes 
gyűjtögetés előfeltétele is a jó és eredményes 
módszerek elsajátítása volt. Később, az ókor-
ban a mezőgazdaság, a kézművesség és a keres-

kedés alapjait kellett megtanulnia a � ataloknak 
ahhoz, hogy maguk és leendő családjuk meg-
élhetését biztosíthassák. A fent nevezett tudást 
szüleiktől, családtagjaiktól a velük együtt foly-
tatott munkavégzés közben, iskola nélkül is 
elsajátíthatták az ős- és ókori gyerekek.
 Jó 6000 évvel ezelőtt, az ókori Mezopotá-
miában, a sumér társadalomban azonban már 
annyi írott tudásérték halmozódott fel, hogy 
szükségessé vált az írnokképzQ, az úgynevezett 
templomiskolák létesítése. A tanulók az iskola 
udvarán, a tanító lábainál ültek. Az iskolaépü-
letbe csak rossz időben húzódtak be. Szeren-
csések voltak, akik az „Édubba” (a tábla háza) 
nevű képzőhelyre, vagy még inkább, akik a 
magasabb képzettséget nyújtó „Bét mummi-
ba” (a bölcsességek házába) bekerülhettek. Az 
iskolaszerű intézményekben írnokká képzett 

személyek társadalmi megbecsültsége igen 
nagy volt.
 Magyarországon a vásárosnaményi kötő-
désű báró Eötvös József vallás- és közokta-
tásügyi miniszter által előterjesztett 1868. évi 
XXXVIII. törvénycikk elfogadását követően 
lett „kötelező és általános” az iskolába járás. Az 
úgynevezett polgári társadalom a XIX. század 
második felére olyanná fejlődött, amikor már 
csak azok az emberek remélhettek könnyebb 
boldogulást hazánkban, akik (legalább) az 

„elemi népiskolát” elvégezték. Eötvös József tör-
vénye 6 éves kortól 12 éves korig mindenna-
pos iskolába járást írt elő valamennyi magyar-
országi gyerek számára.
 De miért a gyerekeknek kell iskolába járni? 

– kérdezhetitek.
 Ez azért van, mert gyerekkorban nagyon 
fogékony az ember, ezért könnyen tanul. Sok-
féle képességgel születik minden ember, de 
a tudást az életévek előrehaladtával, nehéz 
munkával, mindenkinek magának kell meg-
szereznie. Kicsiny korban az ember mindent 
szeretne kitapasztalni. Folyton kérdez, és jól 
meg is jegyzi azt, amit megtudott. Az iskola 
fegyelmezett, logikus gondolkodásra tanítja 
neveltjeit az életkoruknak megfelelő szinten. 
Mire az iskolát elvégzik a gyerekből i� úvá 
cseperedő � atalok, birtokába kerülnek mind-
azon ismereteknek is, amikre felnőttkorukban 
szükségük lesz.

 Napjainkban azonban olyan 
gyorsan változik a társadalom és 
a gazdaság, hogy a felnőtteknek is 
folyamatosan tanulniuk kell. Tehát 
a felnőtteknek is szólt a tanévkezdő 
csengő!
 Az iskolás gyerekekhez képest 
a felnőtteknek két nehézséggel is 
meg kell küzdeniük, miközben a 
tudásukat korszerűsítik, gyarapít-
ják. Az egyik nehézség, hogy ne-
kik munka mellett kell tanulniuk… 
A másik az, hogy „felnőttkorban 

az emberi agy már nem annyira 

befogadóképes” , mint a � ataloké.
 Ezért jó dolog � atalnak lenni, 

iskolába járni, és: …. „tanulni, ta-
nulni, tanulni!”
 Beszélgess szüleiddel, hogy 
mit várnak tőled az új tanévben, 
és arról is, hogy te mit szeretnél 
elérni a 2014/15. tanesztendőben!

TL
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A TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0099 azonosító számú projektünk kere-
tében létrehozott Vásárosnaményi I� úsági Klub megvalósításával kap-
csolatos feladatok 2014.06.30. napjával teljesültek, ezt követően 5 éves 
időtartamban a fenntartási időszak következik.
 A projekt megvalósítását követően a Klub tovább működik és min-
den kedves � atalt  szeretettel várunk. Változatlanul kulturált, tiszta, ké-
nyelmes környezetben tölthetitek a délutánjaitokat klubhelyiségünkben, 
ahol barátaitokkal, vagy akár nálunk megismert kortársaitokkal az aláb-
bi szórakozási lehetőségek közül választhattok: 
• társasjáték, csocsó, léghoki, kézműves foglalkozás, olvasási lehe-

tőség, 

Kedves Fiatalok!

• számítógép és internetezés igénybe vétele,
• közös zenehallgatás, beszélgetés a � atalokat érintő közös témákról.

 Minden szórakozási lehetőséget ingyenesen vehettek igénybe.
 Célunk a fenntartási időszakban továbbra is az, hogy az utcán 
csellengő, buszra váró, vagy csak egyszerűen társaságra vágyó � atalok 
találjanak egy helyet, ahol igényes és � atalos környezetben hasznosan 
tölthetik el a szabadidejüket. 
 Bátran mondhatjuk, hogy az elmúlt két évben tartalmas progra-
mokkal, és vidám percekkel ajándékoztuk meg a Klub életébe bekap-
csolódott � atalokat. Tették ezt a szervezők nagy odaadással és szere-
tettel. Reméljük, hogy a jövőben is sok közös programnak lehetünk 
részesei.
 Töltsétek meg továbbra is élettel a Klubot! 
 Megtaláltok minket a szokott helyen a Művelődési Központban. 

Az I� úsági Klub munkatársai

A fenti latin nyelvű felszólítást so-
kan meghallották, hiszen a nyír-
egyházi CANTEMUS kóruscsalád  
X. Nemzetközi Kórusfesztivál-
ján több földrész – ezúttal főként 
Ázsia – 18 kórusa vett részt. A Sza-
bó Dénes Kossuth- és Liszt-díjas 
karnagy nevével fémjelzett méltán 
világhírű kórusiskola ezúttal házi-
gazdaként vizsgázott – jelesre! 
 A rendkívül színes és szín-
vonalas rendezvénysorozat mél-
tó volt a rendezőkhöz, egyúttal 
bepillantást engedett abba, hogy 
szerte a világon Spanyolország-
tól Kínán át Indonéziáig na-

gyon sokfelé olyan minőségű, új 
szemléletű kóruskultúra virágzik, 
ami az elismert „magyar isko-
la” számára is példát mutathat. 
A Nyíregyházán zajló fesztivál és 
minősítő verseny kísérő program-
jaként a megye több településére, 
így Vásárosnaményba is szervez-
tek koncertet. Nem akármilyen 
zenei élményben volt részük 
azoknak, akik augusztus 17-én 
a római katolikus templomban 
részt vettek a hangversenyen, 
ahol rendhagyó módon kizáró-
lag fér� hangokat hallhattunk. És 
micsoda hangokat! A koncert első 

felében a Cantemus kóruscsalád 
keretein belül alakult, kizárólag  
fér�  énekesekből álló Acapellart 

énekegyüttes  varázsolta el a hall-
gatókat. Különleges hangzásuk, 
muzikalitásuk, igényes műsorvá-
lasztásuk és előadásmódjuk igazi 
zenei csemegével ajándékozta 
meg a hallgatókat. 
 A műsor további részében a 
Hong Kongból érkezett Wah Yan 

� úkórus énekelt. A csengő � ú-
hangok Magyarországon ritkán 

Cantemus – Énekeljünk!
hallható élményt adtak. Váratla-
nul szép és erőteljes hangzásuk, 
sodró lendületű, lelkes előadás-
módjuk magával ragadta a szép 
számú hallgatóságot.  
 A koncert után Filep Sándor 
polgármester úr jó hangulatú va-

csorán látta vendégül a fellépőket, 
akik reményeink szerint jó emlé-
kekkel távoztak városunkból. 
 A koncert hallgatósága bizto-
san egyetért velem abban, hogy 
ezen az estén igazából mi voltunk 
a vendégek, és felejthetetlen zenei 
vendéglátásban volt részünk!

ET

Acapellart énekegyüttes

Wah Yan � úkórus
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KÖNYVAJÁNLÓ

szeptember             
Curry 1

Curry 2

Curry 1 – 630 Ft/m2      •      Curry 2 – 650 Ft/m2

4800 Vásárosnamény, Ilki út 1.  
Tel.: 06-45/570-260 • Fax: 06-45/570-261

4600 Kisvárda, Hármas út 2.
Tel.: 06-45/500-275 • Fax: 06-45/500-274

info@horvathtuzep.hu

Az akció 
2014. szeptember 01. 

– szeptember 30.-ig érvényes.

Családregény. Falu Szatmárban, magyarok, románok, ruténok, cigá-
nyok és zsidók, különböző múlttal, összefonódó jelennel. Ahogy egy 
gyerek látja, hallja, megéli. Naturalista őszinteséggel, kíméletlenül. 
 Amikor egy közösség hagyományai már csak üres formák, bilin-
csek, mert a nincstelenség kipusztítja belőle az értékeket. Az erősebb 
visz mindent, a gyengét kihasználják, megalázzák, 
eltapossák. És ki a leggyengébb? A gyerek és a kine-
vezett ellenség, az idegen. A bekerültek, a cigányok, 
zsidók, kulákok, a szegények. Akit éppen nem véd 
a törvény. Akit ki lehet közösíteni, akit meg lehet 
verni. Akit ki lehet rabolni, le lehet gyilkolni. Hol 
vannak a hagyományos erkölcsök, hol a szeretet és 
a szolidaritás? 
 A régmúlt talán szép volt, de a 20. század végig 
a kiszolgáltatottak kínlódásának és a hatalmasko-

dók terrorjának a történe-
te. Ahogy a családon belül, 
úgy a falu életében is, a vál-
tozó politikai jelszavakhoz 
alkalmazkodva. 
 A bűnök szinte kata-
lógusszerű számbavétele 
mennyire lehet hiteles? 
Egyedi sorsokból mennyi-
re lehet általánosítani? 

 Szépen meg-
írt, megrázó és 
elgondolkodtató 
könyv.

Várjuk azokat, akik beszélgetni szeretnének  róla a könyvtárunk 
olvasókörében  

2014. szeptember 24-én 17 órától.
A beszélgetést Badakné Péter Ildikó vezeti.
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272 Ft/db

298 Ft/db

151 Ft/db

161 Ft/db

291 Ft/db

355 Ft/db

2285 Ft/m2

2503 Ft/m2

2781 Ft/m2

2898 Ft/m2

2357 Ft/m2

2876 Ft/m2

4800 Vásárosnamény, Ilki út 1. • Tel.: 06-45/570-260 • Fax: 06-45/570-261

4600 Kisvárda, Hármas út 2. • Tel.: 06-45/500-275 • Fax: 06-45/500-274

info@horvathtuzep.hu

creation.hu akcio.craeton.hu

natúrvörös:

rézvörös:

natúrvörös:

rézvörös:

natúrvörös:

fekete matt:

BALANCE KERÁMIACSERÉP
– exkluzív engób kollekció – exkluzív engób kollekció – exkluzív engób kollekció

RÓNA KERÁMIACSERÉP RAPIDO KERÁMIACSERÉP

Az akció 
2014. szeptember 01. 

– október 31.-ig érvényes.

KIEMELT
AKCIÓ!


