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Tanítványaim vették észre az interneten, 
hogy számos képeslap található ott a régi, 
falusias jegyeket mutató Vásárosnamény-
ról. „Mikor változott Vásárosnamény, mi-
kor kapta városias jellegét?” – kérdezték a 
lónyays diákok. Tömör, a feltett kérdésre 
elégséges választ adó monogra� kus írás 
több is született városunkról. Éreztem 
azonban, hogy a gyermekek nem felsoro-
lást, nem kronologikus adathalmazt vár-
nak tőlem, hanem „mesét”. Őket az érdekli, 
hogy: kik, mikor, milyen elhatározások 
alapján? kezdték megváltoztatni a régi ké-
peslapokon látható falusias jegyeket muta-
tó települési arculatot, vagyis kik és mikor 
végezték el a település urbanizálását, váro-
siasítását. Források után kutatva „bukkan-
tam” az idén már 94. éves Varga Istvánra, 
településünk hétszer megválasztott egykori 
tanácselnökére. Varga István majd két évti-
zeden át volt Vásárosnamény első embere. 
A vele folytatott – majd hat órányi – beszél-
getést rögzítettem. Emlékeinek elbeszélése 
bizonyossá tette számomra, hogy a mostani 
városképre nézve meghatározó volt az a két 
évtizednyi idő (1959–1978), amelyikben 
Varga István állott településünk döntésho-
zó szervezetének – a Községi Végrehajtó Bi-
zottságnak – az élén, mint tanácselnök.

 Történelmünket az ’50-es évektől is-
merő vásárosnaményiak tudhatják, hogy 
hazánk gazdaságát és országunk telepü-
lésein a fejlesztésre fordítható források 
mértékét és azok célirányos felhasznál-
hatóságát is a Tervgazdálkodási Tanács 
és az Országos Tervhivatal határozta meg. 
A politika az „ötéves terv”-ek közzététele 

révén ismertette meg és fogadtatta el ha-
zánk népével a középtávú fejlesztési irányo-
kat. Mindezek ismerete képezte az alapját 
az eredményes településfejlesztési tervezés-
nek, a tervek megvalósításához szükséges 
állami források megszerzésének és a szín-
vonalas kivitelezési munkálatok elvégezte-
tésének.
 Varga Istvánnal folytatott beszélgeté-
sem meggyőzött, hogy a nevével összekap-
csolódó időszakban az akkori települési 
vezetők hozzáértéssel, településünk érdekei 
iránti elkötelezettséggel, a korszak politi-
kai kultúrájának szabály- és szokásrendje 
alkalmazásával látták el településirányítási 
feladataikat.
 A Varga István vezette közigazgatási 
szerv tagjai helyesen ismerték fel azt a tényt, 
hogy az 1920-as évektől járási székhellyé elő-
lépő Vásárosnamény az 1947. február 10-én 
aláírt párizsi békeszerződés után – immár 
végérvényesen – nemcsak közlekedési, pos-
taforgalmi és kereskedelmi központ, hanem 
(végérvényesen?) kulturális, egészségügyi, 
igazságszolgáltatási és ipari központja lett és 
marad is a beregi falvaknak.
 Az erősen falusias jellegű települést a já-
rási székhelyi státuszának megfelelő imázsú 
helységgé kellett fejleszteni.

A közművesítés

Első lépésként 
az úthálózatot 
korszerűsítették. 
Felszedették a 
porladozó tégla-
járdákat is. A bű-
zös és szennyező 
ÁFOR benzinkutat 
kitelepítették a 
Szabadság térről 
mai helyére, a 41-
es út mellé. Igény-

ként fogalmazták meg a falu parkosítását 
is. Rózsákat ültettek a terekre, az utak és a 
járdák közötti földsávokba. A Rákóczi út 
japán akácai is a ’60-as évek elején kerültek 
a naményi földbe. De az alapközműveket is 
ezekben az években építették be a telepü-
lési utak alá: ivóvíz- és szennyvízcsövek és 
hírközlési kábelek is növelték a település 

komfortját. Ma már hihetetlenül hangzik, 
hogy a településvezetés és a falu lakossága 
közötti legnagyobb kon� iktust épp a par-
kosítás okozta. 
 A legelőztető állattartást hosszú évszá-
zadok óta gyakorló falu lakóit meg kellett 
győzni arról, hogy a rózsák és facsemeték 
életben tartása miatt nem lehet sem a szar-
vasmarhát, sem a sertéseket kihajtani a falu 
legelőire…

Az egészségügy

A térség egészségügyi ellátásának javítása 
elodázhatatlan igénye volt a járás terüle-
tén élő embereknek. Ezen a területen az 
1960-as évek elején teremtődött meg a cse-
lekvés lehetősége. Történt, hogy a Határőr 
Parancsnokság a mai kórházi területről 
kiköltözött. Egy nagy tudású és minden-
ki által tisztelt személy, Dr. Pásztor János 
főorvos vállalta, hogy a kínálkozó helyen 
kialakít egy harminc ágyas kis kórházat, a 
rövidesen meg is teremtődő „Kiskórházat”. 
Ezzel egyidőben Tüdőgondozó Intézet és 
Mentőállomás is létesülhetett. A kórházala-
pítás azonban csak átmeneti megnyugvást 
hozott az egészségügy területén. Sok-sok 
pesti utazás és kilincselés eredményeként 
1964-ben felavatták Vásárosnaményban a 
most is álló kórházépületet. Vele szemben – 
nem könnyű kisajátítási eljárással megszer-
zett– két telken felépült az „Orvosház” is. 
Az egészségügyi szolgáltatást az 1965-ben 
„induló” SZTK (orvosi szakrendelés) és az 
1967-ben átadott Nővérszálló tette teljessé 
valamennyi beregi ember számára.

Az oktatás

1961-ben a gimnázium is új épületet kapott 
a Rákóczi úton, de napjainkban általános 
iskolások tanulnak már benne, mert 1964-
re a Kossuth úton egy alkalmasabb, típus-
terv alapján épített középiskola fogadta be a 
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium közösségét. 
A kisgyerekek elhelyezésére egy bölcsődét 
és a meglévők mellé még három óvodát is 
kialakított a településvezetés, ugyancsak a 
’60-as évek közepén. Döntő mértékben az 
oktatás, és a közművelődés színvonalát is 
a területen munkálkodók elhivatottsága és 

EGY KISFALU NAGY LÉPÉSEI
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szakmai felkészültsége határozza meg. Ezt 
felismerve, a település vezetői ösztöndíjjal 
segítették helyi kötődésű � atalok felsőfokú 
tanulmányait, akik diplomásan városunk 
kulturális életét gazdagították.

A közművelődés

A közművelődés területén hármas igény je-
lentkezett. Folytonos fejlesztést igényelt az 
egyre gyarapodó könyvállományú Városi 
Könyvtár, amelyikben olvasótermet, hely-
történeti részleget és gyermekkölcsönző 
kialakítását is segítette a ’60-as évek taná-
csi apparátusa. Máig ható szép hagyomá-
nyú rendezvénysorozattá nőtte ki magát az 
1965-ben elindított Beregi Ünnepi Hét, An-
tal Miklós neves könyvtárigazgató kezde-
ményezése. Babus Jolán tanárnő és Csiszár 
Árpád lelkész néprajzi gyűjteménye számá-
ra 1963-tól előbb ideiglenes, majd 1969-től 
véglegesnek gondolt épületet biztosított 
a Varga István elnök által vezetett tanácsi 
adminisztráció. Az Esze Tamás Művelődési 

Központ Rákóczi utcai épü-
lete „csak” 1975-ben készült 
el, pedig a településen Sán-
ta Miklós igazgató vezetése 
alatt élénk közművelődési 
tevékenység folyt a régi Kul-
túrházban, a Fiedlander-féle 
üzlethelyiségből átalakított 
épületben is…
 Településünk lélekszáma 
1960-ban 3790 fő volt. 1970-
ben már 5269 személyt tar-
tott nyilván az akkori anya-
könyvvezető. A majd 30%-os növekedést 
a folyamatosan bővülő települési munka-
lehetőségek: termelőszövetkezetek, üzemek, 
boltok, pénzügyi intézetek; a gyarapodó 
lakások: a (Mező Imre) Orbán Balázs körút, 
a Szabadság tér emeletes házai; és a mind 
élhetőbbé váló lakókörnyezet: parkok, szob-
rok, szökőkutak vonzása eredményezte.
 Varga István tanácselnök településfej-
lesztésért végzett eredményeit számos ki-
tüntetés is visszaigazolta. Legbüszkébb arra 

az oklevélre, amit 1970. december 29-én 
vett át, ami Vásárosnaményt „nagyközségi” 
rangra emelte. Csak betegség miatti nyug-
díjba vonulása akadályozta, hogy céltuda-
tos településfejlesztési munkája újabb el-
ismerését, a „város”-sá minősítés oklevelét 

– 1979-ben – nem ő vette át.
 Ez a vázlatos településtörténeti írás szá-
mos részletelem megírásával folytatódhat.

TL

Vásárosnaményban is elérhetővé vált a védőnői méhnyakszűrés. A té-
rítésmentes népegészségügyi szolgáltatást a meghívólevéllel rendel-
kező (25-65 év közötti) nők vehetik igénybe. A szűrésre a védőnővel 
egyeztetett időpontban, lakóhelyük közelében kerül sor, így megspó-
rolhatják a szakrendelőbe utazást és a várakozást. Erre kínál lehető-
séget egy európai uniós projekt (TÁMOP-6.1.3/A), amit az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal koordinál. Célja a védőnői méhnyakszűrés 
országos kiterjesztése, illetve hogy javítsa a méhnyakszűrés elérhető-
ségét és hozzáférhetőségét az érintett nők számára.
 Magyarországon naponta meghal egy nő méhnyakrák követ-
keztében, annak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti elváltozásai-
nak felismerésével és kezelésével a betegség gyógyítható. A méh-
nyak rosszindulatú elváltozásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 
a méhnyak daganatos nők 65%-a egyáltalán nem, vagy több mint 
három éve nem volt méhnyakszűrő vizsgálaton. Ezért különösen 
fontos, hogy elmenjenek a szűrésre.

 Amennyiben a védőnő a szűrés során, vagy a labor eredmé-
nyek ismeretében elváltozást észlel, a pácienst nőgyógyászati 
szakorvosi vizsgálatra irányítja. 
 A méhnyakszűrésre Vásárosnamény II. kerületben, Munká-
csi út 2. szám alatti védőnői tanácsadóban kerül sor előre egyez-
tetett időpontban. Jelentkezni lehet személyesen a tanácsadóban, 
csütörtök délelőttönként vagy a 06/70/3376447 telefonszámon. 
Ha kapott meghívólevelet, várom jelentkezését!

Tisztelettel:
Sziklainé Juhász Anikó védőnő

Nekem fontos az Ön egészsége, legyen fontos Önnek is! A szűrés éle-
tet ment! Tegyen az egészségéért, vegyen részt az ingyenes szűrésen, 
önmagáért, családjáért!

Védőnői méhnyakszűrés Vásárosnaményban

REJTVÉNY
A két ábrának ugyanaz a megfejtése. A baloldalihoz 
Jules Verne Sándor Mátyás című regényében használt 
kódfejtőt kell alkalmazni. A jobboldali „dekódolásá-
nak” kulcsa is az ábrában van.

Készítette: Kardos Béla
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nál tart, az UART tavaly volt tízesztendős. 
A kelet-magyarországi szellemi műhely 
megalapításának ideája 1987-ben, a Toka-
ji írótáborban fogalmazódott meg először. 
Itt állt össze a Partium Irodalmi Társaság, 
Ratkó József vezetésével. A folyóirat 2005-
ben kapott új arculatot. A Partium, a ré-
szek területi fogalmát, mint Felhős Szabolcs 
elmondta, kicsit kiterjesztették a Felvidék 
keleti végeire is, így Kárpátalját, és az Er-
délyre eső partiumi részeket képviselve már 
elég nagy területről szemezgethettek az év-
tizedek során irodalmi és kulturális értékek 
tekintetében, több-kevesebb sikerrel.
 A szerkesztőkkel folytatott beszélgetés-
ből kiderült, hogy a keleti régiókból szer-
kesztve is lehet első rangú szerzői gárdát 
toborozni. Szó esett a lap rovatairól, külö-
nösképpen az I� úsági rovatról, ahol � atal 
szerzők kapnak publikálási lehetőséget, s 
arról a nyitottságról, aminek mentén pálya-
kezdő, de tehetséges írók is viszontláthatják 

Öt év után
Partium-est az 

Írószövetségben
A Partium című, unitárius hátterű, irodal-
mi, művészeti és közéleti folyóirat öt esz-
tendő után mutatkozott meg újra a Magyar 
Írószövetségben, nevezetesen 2015. május 
14-én, csütörtökön.
 A lapot a szerkesztők – Oláh András író, 
költő; Kürti László költő; Farkas Gábor köl-
tő; az UART-ot, azaz az Unitárius Alkotók 
Társaságát pedig Felhős Szabolcs képviselte, 
az estet Novák Valentin író, költő moderálta, 
aki a Partium honlapjának (www.unit-art.
hu) gondnoka is egyben.
 Novák Valentin rövid felvezetője után  
szólásra kérte Felhős Szabolcsot, aki vázolta 
a Partium és az UART nem is olyan rövid 
történetét, hiszen míg a lap a 24. évfolyam-

kézirataikat a Partium hasábjaira tördelve.
 A diskurzust az Egressy Béni Művészeti 
Középiskola drámatagozatos tanulói – Sza-
bó Kata, Bódis Dániel és Csiki Áron – va-
lamint Farkasné Lajter Enikő tanárnő fel-
olvasásai színesítették, akik a szerkesztők 
verseiből  adtak elő. Oláh András, Kürti 
László, Farkas Gábor és Novák Valentin ma-
guk is felolvastak, miután két-három perc-
ben felvázolták irodalmi pályafutásukat.

Váradi Bakony Bálint

2015. június 4-én az Agentura 
Adventure Utazási és Jegyiroda szerve-
zésében Vásárosnaményban lépett fel 
a Showder-Klub által országszerte is-
mertté vált humorista, Hadházi Lász-
ló. A debreceni származású művész már 
több alkalommal fellépet megyénkben – 
legtöbbször tanult kollégájával, Aranyo-
si Péterrel – ám ezúttal önálló teljes estés 
előadást láthattunk tőle.
 Hadházi László kollégáihoz hason-
lóan – mint ahogy azt fentebb is emlí-
tettem – a stand-up comedy meghono-
sításán fáradozó Showder Klub nevű műsor által vált ismertté. De 
már korábban is több helyen láthattuk ill. hallhattuk. Főleg az egy-
kori Danubius Rádió, valamint a Sláger Rádió Bumeráng c. mű-
sorának és a szintén Boros Lajos és Bochkor Gábor által vezetett 
Kész Átverés Show-nak volt egyik jellegzetes szereplője, emellett a 
Juventus Rádió és regionális televíziók műsorainak oszlopos tagja.
 De mi is ez a stand-up comedy (azaz: állj ki és mondd! ) ? A 
kabaré és a szórakoztatás egyik 21. századi irányzata, mely Angliá-
ból indult hódító útjára. Nálunk Magyarországon is voltak hasonló 
próbálkozások a műfaj meghonosítására a 90-es évek végén és a 
2000-es évek elején, az egyik ma is működő kereskedelmi csatorna 
tett ilyen próbálkozást.
 Ez a műsor az „Emberek a Holdon” volt Rudolf Péter szín-
művész vezetésével. A műsorban olyan, még ma is ismert nevek 
tűntek fel, mint pl.: Józsa Imre, Kerekes József, Pindroch Csaba, 
Beleznay Endre  színészek, valamint � atal humoristák, pl. Erdélyi 
Sándor (Rokker Zsolti). A műsor nem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket, de valami elindulni látszott a hazai humor világában. 

 A későbbiekben a Rádiókabaré állandó résztvevőjeként Fábry 
Sándor karolta fel a tehetséges � atalokat, fellépési lehetőséget biz-
tosítva számukra műsorainak egy külön részében. Itt olyan tehet-
ségek mutatkoztak be, mint: Bödőcs Tibor, Kiss Ádám, Hadházi 
László, vagy épp Lóránt Barnabás („Trabarna”).
 A közönség hamar megkedvelte a tehetséges, spontán poénok-
kal teletűzdelt mulatságos történeteket előadó művészeket. 
 Így 2008-ban önálló műsort kaptak, mely nem volt más, mint a 
Showder Klub, ami mind a mai napig is jelen lévő műsor a kínálatban. 
 Hogy mi lehet a sikereik titka, azt személyesen tapasztalhatta 
meg az a szép számú közönség, akik színültig megtöltötték a Mű-
velődési Központ színháztermét.

Kiss Gábor

Hadházi László Vásárosnaményban
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A hála és a tisztelet jeleként május 14-én, a 
Városháza dísztermében, meghitt ünnep-
ség keretei között vették át „címzetes főor-
vos”-i kinevezésüket városunk és a Beregi 
kistérség háziorvosai, gyermekorvosai és 
fogorvosai. Összesen tizenkilencen, azok 
a doktorok, akik már legalább két évtize-
det töltöttek egészségmegőrző-felvilágosító, 
megelőző és gyógyító munkával szolgálati 
helyükön, itt az ország keleti szegletében 
meghúzódó kisvárosban és a falvacskákban.
 A bizonyító oklevelek a jogosultak nagy 
ívű szakmai pályafutásának elismerő do-
kumentumai. A legalább két évtizednyi idő 
alatt, a praxisaik magányában szolgálatot 
teljesítő családorvosok mindegyike szak-
vizsgát tett. Számosan új szakképesítést 
is szereztek. Kötelező továbbképzéseiken 
eredményesen bizonyították a legkorsze-
rűbb diagnosztikai és terápiás módszerek 
ismeretét. Közülük nem kevesen jogosultak 
orvostanhallgatók fogadására, akiknek át-
adhatják mindazon tapasztalataikat, ame-
lyeket eredményesen alkalmaznak pácien-
seik javára. Az itt vázolt szakmai fejlődést 
eleddig csak a kórházakban dolgozó orvo-
soknál honorálta a szakmai hierarchia.

 Miniszteri rendelet teremtette meg a 
lehetőséget (az előző esztendőtől), hogy az 
alapellátásban tisztesen helytálló családor-
vosok is megkaphassák azt a kitüntető cí-
met, amelyik kifejezi a praxiskörzet erkölcsi 
és az orvosi kar szakmai megbecsülését.

 A Beregi Többcélú Kistérségi Önkor-
mányzati Társulás tisztségviselői a díszok-
levelek átadási ünnepségére meghívták a 
kitüntető cím viselésére méltóvá vált csa-
ládorvosokat, és mindazon települések pol-
gármestereit is, akik olyan családorvossal 
szerződtek az alapellátási feladatokra, akik 

a „címzetes főorvos” cím viselésére jogo-
sulttá váltak.
 A Himnusz közös éneklését követően 
Lévai Ildikó, a BEREGTÖT munkatársa 
köszöntötte a meghívottakat, és köszönetet 
mondott a kitüntető címre jogosultaknak, 
hogy annyi csábító lehetőség ellenére is 
áldozatosan szolgálták térségünk lakóit, vi-
gyázták egészségünket.
 Filep Sándor polgármester úr arról szólt, 
hogy mekkora a felelőssége a magányosan 
dolgozó szakorvosoknak a helyes diagnó-

zis felállításá-
ban és a meg-
felelő terápia 
végigvitelében 
szolgálati helyü-
kön. Csodálatra 
méltó, hogy a 
több évtizedes 
szolgálati idő 
alatt az elisme-
rést kiérdemlő 
orvosok végze-
tes hibát egyszer 
sem követtek el, 

ami alapos szakmai felkészültségüknek is a 
bizonysága.
 Balázsné Hanyu Éva Reményik Sándor: 
Az orvos című versével a gyógyító szakem-
berek empatikus képességeinek nélkülöz-
hetetlenségét tolmácsolta mély átéléssel és 
meggyőző erővel.
 Nagy Editke és Diák Kristóf zeneisko-
lai növendékek kedves gitárjátékukkal ör-
vendeztették meg a megjelenteket.
 A főorvosi kinevezéseket minden címre 
jogosult orvosnak a település szerint illeté-
kes polgármester adta át, köszönetet mond-
va a lelkiismeretes szolgálatért.
 Kistérségünk címzetes főorvosai lettek: 
Dr. Biczkó Judit, Dr. Balázsy Erzsébet, Dr. 
Bogdán Sára, Dr. Donka Tünde, Dr. Kosz-
tolányi Katalin, Dr. Mikulka Ilona, Dr. 
Molnár Erzsébet, Dr. Szendrei Gabriella, 
Dr. Szuhányi Valéria, Dr. Bíró Valéria, Dr. 
Gáti Ottó, Dr. Jenei András, Dr. Gerzon 
József, Dr. Orémusz Gyula, Dr. Lajos Sán-
dor, Dr. Turóczi Zoltán, Dr. Tóth István, 
Dr. Tárnok Árpád és Dr. Veress Endre.
 A frissen kinevezett főorvosainknak 
gratulálunk, és megköszönve áldozatos 
munkájukat, szeretettel kívánunk jó egész-
séget és további eredményes szolgálatot.

TL

Címzetes főorvosok a 
beregi térség alapellátásában

Beregi Fafaragó tábor Vitkán

Újra megnyitja kapuit a Beregi Fafaragó tábor, 
mely június 27-től július 5-ig tart nyitva. 

A tábor ideje alatt mindenki betekintést nyerhet 
a fafaragók életébe 

és munkájába.

Helyszín: 
Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola, 

Vitka
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Eötvös sikerek
Iskolánk tanulói az elmúlt hetekben számos megyei versenyen 
vettek részt, ahol eredményesen helytálltak. 

Móra matematikaverseny

1. hely Tippan Lilla Anita 3. o. Felk.: Nagyné Szabó Henrietta
2. hely Nagy Nándor Botond 4. o. Felk.: Bíró Éva
3. hely Tar Zsombor 2. o. Felk.: Farkas Józsefné
4. hely Kóróczki Dóra 3. o. Felk.: Nagyné Szabó Henrietta
 Lukács Imre Márk 2. o. Felk.: Kerekesné Bertók Krisztina
5. hely Liba Liliána  3. o. Felk.: Nagyné Szabó Henrietta

Móra mesemondó verseny

4. hely Török Ádám  1. o. Felk.: Bittner Józsefné 
 Pankotai Anna 3. o. Felk.: Illésné Szombathy Katalin
5. hely Pócsi Krisztián 4. o. Felk.: Orosz Mihályné 

Bendegúz magyarverseny

2. hely Czető Koncz Kristóf 3. o. Felk.: Illésné Szombathy Katalin
3. hely Luka István 3. o. Felk.: Illésné Szombathy Katalin
4. hely Pankotai Anna 3. o. Felk.: Illésné Szombathy Katalin
 Kóróczki Dóra 3. o. Felk.: Illésné Szombathy Katalin
 Tippan Lilla Anita 3. o. Felk.: Illésné Szombathy Katalin

Vértesi matematikaverseny

1. hely Illyés Péter 3. o. Felk.: Nagyné Szabó Henrietta 
 Bancsi Bianka 4. o. Felk.: Bíró Éva 
2. hely  Balázs Borbála 2. o.  Felk.: Farkas Józsefné 
 Kóróczki Dóra 3. o. Felk.: Nagyné Szabó Henrietta 
 Nagy Nándor Botond 4. o. Felk.: Bíró Éva 
3. hely Balázs László 4. o. Felk.: Bíró Éva 
4. hely Lukács Imre Márk 2. o. Felk.: Kerekesné Bertók Krisztina
5. hely Tar Zsombor 2. o. Felk.: Farkas Józsefné 
 Luka István 3. o. Felk.: Nagyné Szabó Henrietta 
 Togyeriska Krisztina 4. o. Felk.: Bíró Éva 

Herman Ottó magyarverseny 

3. hely Bancsi Bianka 4. o. Felk.: Fedor Gabriella 
5. hely Togyeriska Krisztina 4. o. Felk.: Orosz Mihályné 

Országos levelezős német verseny

6. hely Nyíri Gyöngyike
 Siti Fanni
 Huszti Bence  Felk.: dr. Siposné Szilágyi Ildikó
 Szenes Dániel
 Tóth Péter

7. hely Bodnár Éva  Felk.: Horváth Istvánné
 Bodnár Gabriella
 Megyesi Ákos
 Varga Szabolcs

8. hely Bancsi Nikolett
 Kázmér Zsó� a  Felk.: dr. Siposné Szilágyi Ildikó
 Nagy Rebeka
 Skórán Fruzsina

Arany János anyanyelvi országos verseny

3. hely  Kosztel Amina 5. c. Felk.: Tamás Andrea 
7. hely Bodnár Éva 7. c. Felk.: Kovács Lászlóné 
7. hely Kázmér Ágnes 6. b. Felk.: Győri Katalin 
8. hely Lőrincz Laura 6. d. Felk.: Bancsiné Sinkó Anna 
8. hely Illés Dóra 7. b. Felk.: Tamás Andrea 
9. hely Bodnár Gabriella 7. c. Felk.: Kovács Lászlóné 

Apáczai helyesírási verseny / megyei /

2. hely Kosztel Amina 5. c. Felk.: Tamás Andrea 
2. hely Kázmér Zsó� a 8. b. Felk.: Kovács Lászlóné 
3. hely Gáspár Zsanett 5. b. Felk.: Konczné Kelemen Ildikó 
4. hely Kázmér Ágnes 6. b. Felk.: Győri Katalin 
5. hely Pollák Szabina 6. c. Felk.: Konczné Kelemen Ildikó 

Bendegúz megyei nyelvtan verseny

1. hely Gál Lili Ticía 5. b. Felk.: Konczné Kelemen Ildikó 
1. hely Kósa Eszter 7. c. Felk.: Kovács Lászlóné 
3. hely Bodnár Éva 7. c. Felk.: Kovács Lászlóné 
5. hely Filep Kata Ibolya 6. d. Felk.: Bancsiné Sinkó Anna 
5. hely Kovács Nikolett  7. c. Felk.: Bancsiné Sinkó Anna 
5. hely Varga Szabolcs 7. c. Felk.: Bancsiné Sinkó Anna 

Vértesi Géza matematikaverseny

5. hely Deák Eszter 5. c. Felk.: Ferenczi Imre

Megyei Diákolimpia labdarúgás

2. helyezett:

A csapat tagjai:
Illés Gábor 6. b.
Gál Péter  7. a.
Vezse Marcell 7. a.
Herka Máté 7. b.
Koncz Martin 7. b.
Rácz Róbert 7. d.
Tári Patrik 8. b.
Vezse Dominik 8. b.
Deák Máté 8. d.
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Alapműveleti matematikaverseny

2. hely Nagy Nándor Botond 4. o. Felk.: Bíró Éva

A tanév utolsó hetei, napjai is bővelkedtek még versenyekben és nagy örömünk-
ben jó helyezésekben is.

Megyei versenyek:

„Re� ” matek:

1. hely: Tar Zsombor 1. o. Felk.: Farkas Józsefné 
 Lukács Imre Márk 1. o. Felk.: Kerekesné Bertók Krisztina

2. hely: Laczkó Boglárka 1. o. Felk.: Szűcs Judit
 Kósa Jázmin Réka 2. o. Felk.: Boda Istvánné 

5. hely: Gecsey Petra 1. o.  Felk.: Koncz Csabáné 
 Lengyel Péter 1. o. Felk.: Szűcs Judit 

Dienes matemtatikaverseny:

1. hely: Kósa Jázmin Réka 1. o. Felk.: Boda Istvánné 
 Nagy Nándor Botond 4. o. Felk.: Bíró Éva 

2. hely: Lukács Imre Márk 2. o. Felk.: Kerekesné Bertók Krisztina 

3. hely: Tar Zsombor 2. o. Felk.: Farkas Józsefné 
 Tippan Boglárka 3. o. Felk.: Nagyné Szabó Henrietta 
 Luka István 3. o. Felk.: Nagyné Szabó Henrietta 

4. hely: Togyeriska Krisztina 4. o. Felk.: Bíró Éva 

5. hely: Liba Liliána 3. o. Felk.: Nagyné Szabó Henrietta 

Rajzpályázat – különdíj
 Bodnár Dominik 2. o. Felk.: Kerekesné Bertók Krisztina 

Országos versenyek

Szivárvány természetismeret:

2. hely: Illyés Péter 3. o. Felk.: Nagyné Szabó Henrietta 

3. hely: Laczkó Boglárka 1. o. Felk.: Bori Béláné 

Szivárvány magyar:

1. hely: Kóróczki Dóra 3. o. Felk.: Illésné Szombathy Katalin 

6. hely: Ács-Szabó Zsóka 4. o. Felk.: Orosz Mihályné 

Szivárvány matematika:

3. hely: Nagy Nándor Botond 4. o. Felk.: Bíró Éva 

Alapműveleti matematika:

9. hely: Nagy Nándor Botond 4. o. Felk.: Bíró Éva 

Gimis szemmel

Suzanne Collins: 
Éhezők viadala

Könyvajánló

Jól jellemzi a hozzáállásomat az egész könyvhöz, hogy a � lm után 
egy elvesztett fogadás kellett ahhoz, hogy én ezt kezembe vegyem. 
Még a kölcsönkapás után is tologattam egyik sarokból a másikba. 
Aztán szembenéztem vele, elvonatkoztattam a hisztériától, levittem 
az elvárásaimat (nincsenek benne vámpírok és disztópia – az utób-
bit nagyon szeretem, nem lehet olyan rossz). 
 És elolvastam. Na és most vagyok bajban.
 Mert nem mondom, hogy rossz, de azt se, hogy jó. 
 Maga az alaphelyzet ígéretes, szürkére mázolt, posztapoka-
liptikus világ. A főszereplő – üsse kavics –, ő is elmegy. Az E/1-ben 
írtakból is van jobb, de soha rosszabbat. 
 Szeretem a romantikus történeteket, ha van hozzá díszlet, ha a 
világok omlanak össze, háborúk dúlnak, és annak árnyékban szök-
ken szárba valami szerelemnek 
nevezett „izé”. A Viadal megfelelő 
díszlet az ízlésemnek. A románc 
része már kicsit nyálas nekem, 
azért többször ellensúlyozza ezt 
a „véres valóság”, elvégre itt a túl-
élés a cél, ami nem egyszerűen az 
ellenfél legyőzését jelenti egy ver-
senyszámban, hanem konkrét ki-
iktatását a tér-idő kontinuumból.
 Lehet, az én elvárásaim ma-
gasak, de azért elég habköny-
nyűre sikeredett ez a történet, 
elvégre 24 emberből a győzte-
sen kívül mindenki meghal, mégis… meg sem rázott. Ami nem is 
rossz arány a 200 oldalhoz képest, ez a tényleges túlélésről szól az 
Arénában.  Bár a maga módján ez még tetszett is.
 Lenne esély arra, hogy Katniss jól beolvasson a Kapitóliumnak, 
társadalomkritikát adjon a regény, azonban 1–2 kósza kísérlettől 
eltekintve inkább csak nyavalyog tovább. Talpraesett lány, na meg 
vajon én aztán hogyan viselkedtem volna? Valószínűleg az első 
körben elhullok már a Bőségszarunál.
 Végszóként és slusszpoénként megjegyezném, hogy abszolút 
hidegen hagy a látszólagos főszál, mi lesz Katnissal, kit választ a 
� úk közül. 
 Az érdekel, hogyan lehet megdönteni a Kapitóliumot.
 Összességében azoknak ajánlanám, akik szeretik az izgalmat, a 
szerelemtől túlfűszerezett háborúkat, és akik nem csak a felszínes 
cukormázon akarnak gondolkodni.

Bartha Balázs 9.c.
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A KÉPZELET
Melyik gyerek nem fantáziált már arról, 
hogy majd Ő!, egyszer, ha majd nagy lesz, 
megalkot, létrehoz valami olyat, ami révén 
eltűnik egy (vagy akár az összes) rossz, a 
Földre pedig öröm és gondtalanság költözik 
majd a találmánya révén?
 Az így megnyilvánuló gyermekre azt 
szoktuk mondani, hogy fantáziál.
 A fantázia görög eredetű szó (phantasia), 
aminek a jelentése: „az a lelki képesség az 
emberben, amelyikkel olyan javak létreho-
zására is képes az ember, amely javak az-
előtt még sohasem léteztek.”
 A pszichológusok szerint – az értelem, 
az akarat és az emlékezet mellett – a fan-
tázia az a (csak az emberre jellemző) fontos 
emberi tulajdonság, aminek birtokában (mi, 
az emberek) képesek vagyunk valamilyen 

„nem jelen lévő tárgy megjelenítésére” is.
 Az embertudományok az emberi kép-
zelet két működési formáját különböztetik 
meg: a reproduktív (újra megalkotó), és a 
produktív (újat alkotó) képzeleti tulajdon-
ságokat.
 A produktív képzelettel bíró embereket 
alkotóknak, alkotó embereknek tekintjük. Ők 
a képzeletük működése révén egy új, telje-
sen önálló, azelőtt sohasem létező képzeleti 
képet (valamilyen művet) hoznak létre, ami-
nek valamilyen gyakorlati haszna is van az 
ember(iség) számára. A művészek, tudósok, 
feltalálók, újítók a produktív képzeletük ereje 
által alkotják meg (élet)művűket.
 A reproduktív képzelet révén újra 
megalkotjuk azt, ami mások, vagy a mi 
képzeletünk révén már létrejött legalább 
egyszer. A szépirodalmi művek (mesék, ver-
sek, regények stb.) élvezete lehetetlen lenne, 
ha reproduktív képzeletünk nem működne. 
De a reproduktív képzelőerőnket használ-
juk akkor is, amikor a tudósok által meg-
alkotott képletek segítségével oldunk meg 
geometriai feladatokat, kottából olvasva 
reprodukálunk dallamokat, vagy a térképet 
nézve képzeljük magunk elé a földfelszín 
valamilyen részletét.
 Az emberi képzelet lehet szándékos, de 
lehet önkéntelen is. Az alkotó és az újra-
alkotó képzeleti működésünk többnyire 
szándékos. Viszont akaratlanul jelennek 
meg az álomképeink, és nagyobbrészt az áb-
rándjaink is. Ábrándképeink tartalma vá-
gyainkból, (esetleg tiltott) szándékainkból 
épül fel. Az irreális ábrándvilág veszélyessé 

válhat, ha cselekvés, tanulás, erőfeszítések 
helyett passzivitásra, csodavárásra kárhoz-
tatja az egyént.
 Az elmondottakból talán kitűnik, hogy 
a képzelet az ember fontos személyiség-
jegye. Fejlesztése a gyermekekben mind a 
család, mind az iskola kiemelt feladata. Kis-
gyerekkorban kitüntető helye van a képze-
let fejlesztésében a mesének, különöskép-
pen a népmesének.
 A mese a maga gyors egymás utáni 
fordulataival alkalmat ad, hogy az erkölcsi 
alapfogalmak megvilágosodjanak a gyer-
mekek számára. A gyermekekben a mese 
élvezete által ébredő képek és gondolatok 
nevelő és képzeletfejlesztő értékűek.
 A másik fontos fejlesztőeszköz az ima, 
az imádkozni tanítás. Az imádkozni tanítás-
sal az élet felé tárulkozó gyermeki lélek előtt 
végtelen távlatokat nyitunk. Felsejlik előtte a 
végtelen tér, a végtelen idő képzete, és a földi 
kötöttségeket legyőzni tudó mindenhatóság 
képzete is. Megsejtheti a földöntúli világ rop-
pant, lenyűgöző méreteit. Az imában sejlik fel 
a véges idő múltra és jövőre irányuló végtelen-
sége, az örökkévalóság fogalma is. Mindezek 

A TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0099 azonosító számú projektünk keretében létreho-
zott Vásárosnaményi I� úsági Klub a fenntartási időszakban is folyamatosan várja a 
� atalokat, és részt vesz a városi rendezvények lebonyolításában is. 
 Május 31-én kihelyezett kézműves foglalkozással csatlakoztunk a városi gyerek-
naphoz. A � atalok hőre száradó gyurmából nyakláncot és színes papírpillangókat 
készítettek. Különleges, egyedi alkotások születtek. 
 Június 10-én Papp Beáta pszichológus „Korunk terjedő betegsége: internetfüg-
gőség” címmel tartott előadást több mint száz diáknak. Reméljük, hogy a – szinte 
minden családot érintő – probléma megoldásához sikerült a � atalok fejében elindí-
tani a gondolatokat a változás/változtatás felé. 
 Szeretnénk felhívni a � gyelmeteket arra, hogy a nyári szünidőben is várunk tite-
ket tiszta, kényelmes környezetben, ahol barátaitokkal, vagy akár nálunk megismert 
kortársaitokkal az alábbi szórakozási lehetőségek közül választhattok: 
• társasjáték, csocsó, léghoki, kézműves foglalkozás, olvasási lehetőség, 
• számítógép és internetezés igénybe vétele,
• közös zenehallgatás, beszélgetés a � atalokat érintő közös témákról.
 Minden szórakozási lehetőséget ingyenesen vehettek igénybe.
 Jogi tanácsadásunk továbbra is térítésmentesen fogadja az érdeklődőket. Hét-
főtől csütörtökig 16.30-tól kizárólag előzetes bejelentkezés alapján vehető igénybe. 
Telefonszám: 06 70 3376192.
Megtaláltok minket a szokott helyen a Művelő-
dési Központban.
Gyertek el! Hívunk, várunk! 
 Az I� úsági Klub munkatársai

a gyermeki lelket további gondolatfűzésre 
sarkall(hat)ják, és amikor ezek során elakad, 
új, kiegészítő ismeretek megszerzésének vá-
gya tölt(het)i ki és tölt(het)i el a személyiségét.
 A vágyakozó gyermek soha nem lesz 
passzív ábrándozó. Inkább lesz alkotni vá-
gyó, valami hasznosat véghezvinni tudó és 
akaró felnőtté.
 Vannak olyan kreativitásfejlesztő játé-
kok, melyeket szóban játszhatunk. Ezeket 
utazás közben, (kocsiban vagy vonaton is) 
játszhatjuk, mert nem szükséges hozzájuk 
előkészület vagy kellék.
 Az egyik ilyen a: „Mire jó még?” címet 
viselő játék.
 Nevezzünk meg egy tetszőleges tárgyat, 
és kezdjünk el fantáziálni afelől, hogy: 
Mire jó még? – az alapfunkcióján kívül.
 Pl.: Mire jó még a gemkapocs?
 (horognak, iránytűnek, láncot lehet belő-
le készíteni, fülbevalónak, gyurmaszobor fü-
lének, apró szendvicsek összetűzésére, gomb 
helyett stb.)
 A játékot az nyeri, akinek a legtöbb elfo-
gadható fantáziaképe támadt.

TL

Kedves Fiatalok!

KICSIKNEK
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A Magyar Turizmus Zrt. idei legfrissebb 
összeállításában olyan családi éttermeket 
gyűjtött össze, amelyek őrzik a klasszikus 
házias vendéglátás és ételkészítés hagyo-
mányait. „Ahol a vendég tényleg az első, a 
berendezés ízléses és barátságos, az ételek 
pedig, mintha nagyanyáink készítették 

volna. Ahol úgy érezzük, nem étteremben, 
hanem vendégségben vagyunk, ahová bár-
mikor visszatérnénk.” – olvasható az itthon.
hu internetes portál „bor és 
gasztronómia” aloldalán.
 A hazai turizmus folya-
matos fejlődéséért munkál-
kodó nonpro� t társaság által 
országszerte ajánlott kisven-
déglők között kellemes meg-
lepetésre ott találjuk a vásá-
rosnaményi Winkler Ház 
Panzió & Éttermet.
 „A listát az éttermek 
online értékelései, általános 
megítélésük, eredményeik, 
weboldaluk minősége, han-
gulatuk, valamint kollégá-
ink, szakmai partnereink 
tapasztalatai és ajánlásai 
alapján állítottuk össze. A 
sorrend nem jelent rang-
sort.” – szögezi le a Magyar 
Turizmus Zrt. csapata né-
hány mondatban – a töb-
bi általuk ajánlotthoz ha-

sonlón – jellemezve is a közel húsz éves 
naményi vendéglőt:
 „Vásárosnamény belvárosában családi tu-
lajdonban lévő, meghitt hangulatú étterem, 
ahol a tradicionális és modern ételkülönleges-
ségeket elsősorban helyi alapanyagokból készí-
tik. Az étterem egyben kisebb rendezvények 

és esküvők helyszíne is. Nyáron a tágas, mégis 
meghitt hangulatú kerthelyiségben a kemen-
cében sült és grill ételek is étlapra kerülnek.

Minőségi Díjas a Winkler Ház
 „Az itt élő embereknek a látogató ked-
vében járni régi hagyomány, mi pedig ezt 
a hamisítatlan beregi vendégszeretet tettük 
magunkévá, amikor 1998-ben megnyitot-
tuk a Winkler Házat.
 Az éttermünk, kerthelyiségünk és hoz-
zá kapcsolódó látvány grillkonyhánk kiváló 
választás, legyen szó bármilyen alkalomról. 
A hagyományos-házias ízeket ötvözzük a 
modern gasztronómia elvárásaival.
 Konyhánk a felhasznált technológia 
mellett a nyersanyagok tekintetében is csak 
a legjobb minőséget képviseli. Szezonális 
étlapunk kínálata friss, lehetőség szerint 
helyi, vagy környékbeli nyersanyagokból 
készül.
 Folyamatos fejlesztéseinknek eredmé-
nyeként az idén panziónk szobáinak felét is 
sikerült teljes egészében felújítani.
 Munkánk eredményeit Védnöki táb-
lával, Rozmaring-díjjal és az múlt évben, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében „Az Év 
Kereskedelmi Vállalkozása” címmel is elis-
merték.” – mondja Winkler Zoltán, a csalá-
di vállalkozás ügyvezetője.

 Gratulálunk, és további sikeres műkö-
dést kívánunk!



Új Beregi Élet

10 · 2015. JÚNIUS

Tourinform Iroda Programajánló

• Beregi Keresztszemes Kézimunka Kiállítás és Vásár – Tákos
 Időpont: 2015. július 4.
 Helyszín: Templom melletti tér, Bajcsy-Zsilinszky út
 Tel: 45/701-606
 Email: takosph@namenynet.hu  
 Web: www.takos.hu  

• Nemzetközi Aratófesztivál – Ópályi
 Időpont: 2015. július 11-12.
 Helyszín: Sportcentrum
 Tel: 70/593-9711
 Email: anita@opalyi.hu 
 Web:  www.opalyi.hu

• Zoárd-napi Sokadalom – Vásárosnamény
 Időpont: 2015. július 11-12.
 Helyszín: Kraszna-híd és környéke
 Tel: 45/570-206, 70/363-1628
 Email: zoardnap@vasarosnameny.hu 
 Web: www.zoardnap.hu 

• Nemzetközi Molnártalálkozó – Túristvándi
 Időpont: 2015. július 18.
 Helyszín: Túristvándi Vízimalom udvara
 Tel: 44/721-112
 Email: turistvandi@freemail.hu
 Web: www.turistvandinepfoiskola.hu

• Csaronda Parti Kulturális Fesztivál Nemzetközi Népművé-
szeti Kiállítás és Vásár – Csaroda
 Időpont: 2015. július 25.
 Helyszín: Református templom kertje, Kossuth u. 4.
 Tel: 45/484-801
 Email: csaronk@freemail.hu
 Web: www.csaroda.hu

Kedves Városlakók!

A 3. Tiszai PET Kupa 
megrendezéséhez kérjük 

a segítségüket!

A Természet� lm.hu csapata idén harmadik alkalommal szervezi 
meg a Tiszai PET Kupát. Ebben az évben húsz hajó építését terve-
zik a lelkes civilek. A PET palackokból 2015. július 17–19. között 
ismét a gergelyiugornyai táborban készülnek el a hajók. A palacko-
kat a Tiszából, a Jándi-szigetről szedik össze, de ezek többsége nem 
alkalmas a hajóépítésre. Ezért ismét szükség van a lelkes „száraz-
földi” támogatókra! Azaz, minél több, nem összetaposott, kupak-
kal rendelkező PET palackra, amelyeket 2015. július 17-éig – ké-
sőbb megjelölt időpontban és helyszínen – fognak összegyűjteni. 
Ne feledkezzünk meg arról, 
hogy tavaly a mi hajónk nyer-
te el a kupát! Idén is vízre szál-
lunk a győzelemért! 
 17-én délután a hajósok sze-
métszedést szerveznek a Jándi 
szigetre, amelyhez szintén vár-
ják az önkéntes segítőket.
 Cél: minél több palackot ki-
szedni a Tiszából, s felhívni a � -
gyelmet a folyó és környezetünk 
védelmére.
 További információk a www.
petkupa.hu oldalon találhatók 
a programokról.

Felhívás

50 éves a 
vásárosnaményi 

Liszt Ferenc Vegyeskar
Ez alkalomból július 4-én nagyszabású emlékhangversenyt ren-
deznek az alapítók és a fenntartó. 
 Szándékunk szerint összesereglenek azok a kórustagok, akik 
valaha itt énekeltek, éljenek bárhol az országban, illetve a hatá-
ron túl.
 Jelen lesznek – és egy-egy művet vezényelnek – azok a karve-
zetők, akik az 50 év alatt vezették a kórust: Szarka László, mint a 
kórus első vezetője, Világi István Finnországból, Molnár László 
Szegedről, Gebri József Nyíregyházáról, Dr. Fazekas Ágnes Bu-
dapestről, valamint Nadzon Gusztáv zongorakísérő Nyíregyhá-
záról és természetesen jelenlegi karnagyunk, Iványi Tamás.
 Vendégként közreműködik a mátészalkai Ádám Jenő Kó-
rus Csányi Ottó, valamint a szintén mátészalkai Zenebará-
tok Vegyeskar Nagy Viola és a Szalka Consort Vonószenekar 
Béltekiné Szívós Ágnes vezetésével.

A szervezők kérik azokat, akik valaha is énekeltek a kórusban, 
és szívesen részt vennének, közreműködnének a találkozón, je-
lentkezzenek a 06/45 470 153, vagy a 06/20 475 1546-os, vagy a 
06/ 70 337 18 24-es telefonszámon.  

Sánta Miklós kórusalapító

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
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MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT

JÚNIUSI, JÚLIUSI
MOZIMŰSOR

Jurassic World - 3D

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

Superfast – Haláli iramban

Teljes árú jegy: 1000 Ft
Gyerekjegy (12 éves korig): 800 Ft

Agymanók - 3D

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

Terminátor: Genisys - 3D

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

Június 23. (kedd) 1900

Június 23. (kedd) 1700

Július 7. (kedd) 1700

Július 7. (kedd) 1900

KÖNYVAJÁNLÓ

SZÜLŐK ESTJE
Hagyományainkhoz híven idén is bemutatkoztak a Pető�  Sándor Tagintézmény felsős 
tanulói és művészeti csoportjai.
 Az alsósoktól mazsorett-bemutatókat láthattunk. 
 A felső tagozatosok néptánccal, matróztánccal, mazsorettel és két színdarabbal ked-
veskedtek a vendégeknek. Hallhattunk szavalatot és népmesét is. A műsor végén isko-
lánk énekkara lépett fel, zárásként pedig valamennyi tanulónk közös énekkel búcsúzott. 

Lantos Mihály: 
Villámolvasás a gyakorlatban – 
Tanulj meg tanulni!

Egy marketinges barátom kérdezte egyszer:
– Ha egy lyukat szeretnél fúrni a falba, de 
nincs fúrógéped, akkor mit teszel?

– Akkor kérek egyet kölcsön vagy vásárolok 
egyet a barkácsáruházban.

– Aha. De minek veszel fúrógépet?
– Hogyhogy minek? Szükségem van rá, 
hogy lyukat fúrjak a falba.

– Nagy tévedés! Neked nem fúrógépre van 
szükséged, hanem lyukra. A fúrógép csak 
egy eszköz ennek megvalósításához.
Ha önnek szüksége van arra, hogy
• néhány órás tanulás után egy vaskos 

könyvből sikeresen levizsgázzon...
• nagy mennyiségű anyagot rövid idő 

alatt elolvasson...

• magasabb megértési szintet érjen el...
• megszerzett tudása maradandóbb le-

gyen...
• könnyebben tanuljon nyelveket...
• az elolvasottakat könnyen felidézze...

Akkor önnek a fúrógépre van szüksége!
Akarom mondani... a Villámolvasásra!
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Múzeumok Éjszakája a Beregi Múzeumban

2015-ben is várjuk az érdeklődőket a Múzeumok Éjszakájára júni-
us 20-án (szombaton) 18 órától. 
 Programjaink között szerepel: Filéné Huszti Zsuzsanna nóta-
csokra, néptáncbemutató Tihor Krisztián vezetésével, Gazdag Ad-
rienn és Filep Aurél élőkoncertje, „Raktárunk rejtett kincsei” (elő-
adás, kiállítás), táncház és tűzugrás, Szűcsné Bíró Csilla kiállítása. 
 Az este folyamán nagyanyáink konyháinak hagyományos íze-
ivel, tárlatvezetéssel, népi eszközös gyermekjátékokkal, valamint 

„Régimódi diavetítéssel” várunk minden kedves érdeklődőt.

 Az alábbi rejtvény helyes megfejtői között ajándékokat sorso-
lunk ki a Múzeumok Éjszakáján. A megfejtéseket a következő cím-
re kérjük: e-mail: info@beregi-muzeum.hu, vagy a 06-45/470-638-
as telefonszámon munkaidőben (hétfő-péntek: 8.00 – 16.00).

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a
Vásárosnaményban megrendezésre kerülő

V. Zoárd-napi C kategóriás
fogathajtó versenyre.

Helyszín: Vásárosnamény – Vitka víztorony melletti terület
Ideje: 2015. június 21.vasárnap

Program
 9:30  Megnyitó
 10:30  Akadályhajtás a főhajtók részére I.
 12:30 Ebéd
 13:30 Akadályhajtás a főhajtók részére II.
 15:00 Akadályhajtás a segédhajtók részére
 16:30 Összevetés
 17:00 Eredményhirdetés - Díjkiosztó

„Egészségfejlesztés a Beregi 
kistérségben”

TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0117

„Egészségfejlesztés a Beregi kistérségben”

A Wesley János Többcélú Intézmény négy tagintézménnyel vett részt a beregi 
kistérségben a TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0117 azonosítószámú pályázat prog-
ramjainak lebonyolításában. A programsorozat célja a gyerekek egészséges élet-
módra való felkészítése, nevelése.
A gyürei székhelyintézményünk, a gemzsei, beregdaróci, gulácsi tagintézménye-
ink diákjai a mindennapjaikhoz kapcsolódó helyes és egészséges életmóddal 
ismerkedtek. Állandó és időszakos programokba kapcsolódhattak be a pedagó-
gusok, előadók segítségével.
A TÁMOP-6.1.2. pályázat keretében megvalósított programok részben az egész-
séges táplálkozás, részben pedig a mindennapos testmozgás, sportolás jegyében 
folytak, az ivóvíz népszerűsítési programmal együtt.
Nagy érdeklődés övezte az iskolakert programot, a „Főzzünk együtt” foglalkozáso-
kat, és az ivóvíz-népszerűsítési projektet is.
De nem fulladt unalomba a helyes test- és száj-higiénés szokásokra nevelés és a 
sérülés-megelőzési program sem.
A „Főzzünk együtt!” program felelősei egyre több egészséges ételkülönlegességet 
készítettek el heti két alkalommal, 20 fővel, valamennyi tagintézményünkben. A 
programban részt vevők kifejezetten megszerették a főzést, van olyan tanuló, akit 
a pályaválasztásában is segített a közös munka, mert szakácsnak, cukrásznak ké-
szül.  Újra tartottunk egy egészségnapot, amelyen a programban részt vevő vala-
mennyi tagintézményünk összes tanulója részt vett. Ezen a napon az egészséges 
táplálkozás kérdései kerültek előtérbe: salátákat, zöldségtálakat készítettünk, és 
szóltunk a megfelelő mennyiségű folyadék bevitel jelentőségéről is.
Fő feladatnak tartottuk a tanulók érdeklődését felkelteni a főzés tudománya és a 
konyhaművészet iránt, ami teljes egészében sikerült. Nagyon jó hangulatú közös 
délutánjaink voltak. 
Sikerrel zárultak az egészségfejlesztési célú kommunikációs események, az 
„Egészséghét az egészséges életmódért” és a szenvedélybetegségek visszaszo-
rításáért tartott foglalkozások is.
A pályázat betöltötte funkcióját a térségben 
mind a fi gyelemfelkeltés, a hasznos isme-
retek bővítése, a gyakorlati tapasztalatszer-
zés terén.


