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Az új év első harangkondulása – az 1979. évi 
várossá nyilvánítási dátumot alapul véve –, a 
harminchetedik várostörténeti évet indítot-
ta el településünkön.
 Az idők homályába vesző hagyomány, 
hogy az esztendők fordulónapja kapcsán, a 
kisebb és a nagyobb közösségek is: a családok, 
a települések és az országok is, számvetést vé-
geznek.
 Az éves számvetéseknek – 
ugyanis – összetartó ereje van 
valamennyi közösségben.
 Családjaink számvetésében 
részt vettek velünk együtt a 
szüleink, gyermekeink, unoká-
ink és rokonaink is. Mindazok, 
akiket szeretünk, akikkel sze-
retetközösséget, azaz a (nagy)
családot alkotjuk. A családok 
számvetésük során megvizsgál-
ták, hogy mindent megtettek-e 
szellemi és anyagi javaik megőrzéséért, meg-
becsüléséért, amit eleik a családra hagytak. 
Másik feladatként tisztázni igyekeztek, hogy 
vajon gyarapították-e személyes és közös 
értékeiket. Igazi örömöt az új esztendő dol-
gos munkanapjaiban akkor lelünk majd, ha 
mindnyájunkban és mindannyiunk által te-
remtődnek olyan értékek, amik örömöt okoz-
nak, amelyekre büszkék lehetünk, amiket 
élvezhetünk, amelyekkel jövendő utódaink 
életét is megkönnyítjük, megszépítjük.
 Kisvárosunk közös ügyei, a közös érdekek, 
az egymásért érzett felelősség, és legfőképp a 
szolidaritás – a kölcsönös segítségvállalás 

TISZTELT VÁROSLAKÓK, 
KEDVES VÁSÁROSNAMÉNYIAK!

–, alapot adnak, hogy mi is – a magunkat 
vásárosnaményiaknak vallók – elkészítsük 
hagyományos év végi  és évkezdő számveté-
sünket.
 Az egyik legfontosabb közös ügyünk a 
városi lélekszám alakulása. A kerületeinkben 
élők száma az utóbbi öt esztendőben nyolc-
ezer fő körüli, tehát stagnáló. 2015-ben nyolc-

ezer-egyszázhetvenegyen alkottuk Vásáros-
namény városközösségét.
 A lakossági létszám alakulásának fontos 
meghatározója a városunkban folyó gazda-
sági tevékenység, mert ettől függ a betölthető 
munkahelyek száma.
 Örömteli tény, hogy a mögöttünk hagyott 
esztendőben valamennyi termelő-, kereske-
dő- és szolgáltató üzem és szervezet megőriz-
te működőképességét, ezáltal alkalmazottai 
biztonságát is.
 Új munkahelyteremtés ügyében azonban 
reménykeltő lépések történtek, hiszen befeje-
zéséhez közeledik a régi üveggyár területén egy 

fabrikett üzem építkezése, és gőzerővel folyik a 
régi INTERSPAN területén az ún. OSB lapokat 
készítő gyártósor kiépítése. A két új beruházás 
130–150 fő beregi/naményi ember megélheté-
sének teremetheti meg a gazdasági alapját már 
a most elkezdődött 2016. esztendőben.
 A tiszai pusztító árvizek megelőzésére ki-
alakított gátrendszer koronáján futó sok-sok 
kilométer kiváló kerékpárút turisztikai célú 
kiaknázásában jó lehetőséget látunk a telepü-
lésünket is fejlesztő turisztikai beruházások 
növelésére.
 Az autópálya közelsége jó néhány befek-
tető érdeklődését keltette fel városunk, térsé-
günk iránt, akik közül válhat ki munkaadó, 
már az egészen közeli időkben is.
 Testi épségünk védelmét, közlekedési esz-
közeink sérülésmenetes használatát hivatott 
biztosítani az a körforgalmi útszakasz, ami a 
41-es főúton a Nyíregyháza felé, és a vitkai 
városrész felé irányuló haladásunkat könnyí-

ti. A kettőszáz-hetvenhat millió 
forint bekerülési összeget az ál-
lami költségvetés biztosította.
 A közlekedésünk bizton-
ságáért költségvetési keretünk-
ből: kátyúmentesítést, hiány-
zó- vagy kifakult közlekedési 
tábláink cseréjét, útjelek felfes-
tését és buszvárók építtetését 
végeztettük el a város területén 
belül.
 Közterületeinken és köz-
épületeinken az energiatakaré-

kosság irányában nagyot léphetett települé-
sünk. Ezerkettőszáz ledes lámpatest világítja 

– ezentúl – útjainkat, járdáinkat. A Közös Ön-
kormányzati Hivatal energiaszükségletének 
nagyobb részét napelemek biztosítják 2015-től. 
Kevesebb energiafelhasználással működik 
a jövőben  Művelődési Központunk, mert 
korszerű nyílászárókat kapott, és hatékony 
hőszigetelő anyaggal is beboríthattuk falait. 
A felsorolt – környezetvédelmi szempontokat 
is � gyelembe vevő – beruházásokat közel 303 
millió forintból – pályázaton elnyert pénzből 

– valósíthattuk meg, önerő hozzáadása nélkül.

– a város valamennyi kerületében –
Az Új Beregi Élet új évi első lapszáma adta lehetőséget kihasználva, im-
már hatodik alkalommal kívánok: „Jó egészséget és boldogságot!” tele-
pülésünk összes lakosának, ezúttal a – most kezdődött – 2016. év vala-
mennyi napjára!
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 A városlakók jobb közérzetéért, nagyobb 
kényelméért, egészségügyi- és kulturális igé-
nyei magasabb szintű kiszolgálásáért meg-
születtek azok az intézkedések és programok, 
amelyeknek eredményeképpen átadás előtti 
állapotba jutott egy új bölcsőde, egy gyermek-
jóléti központ, egy gyerekház és a Nevelési Ta-
nácsadó is korszerűsödött és bővült.
 A régi SZTK épületben, az Erkel utcában, 
felújítást követően – remélhetőleg –, végleges 
otthonra lelt a fogászati és a gyermekorvosi el-
látás és a Védőnői Szolgálat is.
 Fontos lenne funkciót találnunk az Eöt-
vös-kastélynak, hogy felújítását elvégeztethes-
sük, további – a végső megsemmisülés felé 
tartó – állagromlását elkerüljük.
 A településünkön dolgozó – nagyszámú – 
közmunkás, a szülővárosukba visszatelepülni 
szándékozó távolban élő családtagjaink, és a 
középiskoláinkban munkavállalást fontolga-
tó végzős � atalok tehát – mindezek alapján 

– reménykedhetnek, hogy (akár hamarosan) 
itt helyben, az ún. reálgazdaságban lehetnek 
munkavállalók. Egyéni erőfeszítések megtéte-
lével, szakmai kompetenciák birtoklásával al-
kalmassá és méltóvá fognak válni arra, hogy 
városunkat munkájukkal is gazdagítsák.
 A humán értékek fejlesztése nem csupán 
az anyagi javak előteremtésében öltött testet. 
Nagy jelentőségű eseménynek gondolom, 
hogy a Zoárd-napi Sokadalom megnevezésű 
rendezvény hagyománnyá erősödött. Ha-
zajönnek rá távolba került gyermekeink és 
messze élő rokonaink, barátaink is.
 Az adventi időszak négy vasárnapján ke-
reszténygyökerű kultúránkat és lelkületünket 
erősítjük, a városi adventi koszorú gyertyái-
nak ünnepélyes meggyújtásakor. A Baptista-, 
a Római Katolikus-, a Görög Katolikus- és 
a Református Egyházközségek lelkipászto-
rai igehirdetésükkel lelki iránymutatást, az 
egyházkórusok esztétikai gyönyörűséget, az 
önkormányzat kulináris élvezetet és zenei él-
ményeket kínál – immár harmadik esztende-
je – a mindig szép számban megjelenő város-
lakóknak. Az egymásra találás, az egymással 
való beszélgetés alkalmaivá váltak a hangula-
tos adventvasárnapi estéink.
 E két program közötti időszakban számos 
olyan értékes kulturális művészeti, tudomá-
nyos és közösségi esemény gazdagította min-
dennapjainkat, amelyek még szerethetőbbé 
tették Vásárosnaményt. Ki-ki megtalálhatta 
az érdeklődésének és igényeinek megfelelő 
élményforrást.
 Élő, látogatott kulturális központtá kez-
dett átalakulni a Beregi Múzeum is. A Mú-
zeumok Éjszakája program mellett számos 
tárlat, iparművészeti kiállítás és helytörténeti 

rendezvény talált otthonra a szép környezet-
ben, 2015-ben.
 A Balázs József Városi Könyvtár sem 
csupán a könyvkölcsönzés helye volt az 
elmúlt esztendőben. Neves irodalmi sze-
mélyiségekkel beszélgethettek ott az ér-
deklődők, ismeretterjesztő előadásokra 
mehettek a kíváncsiak, de otthonra leltek 
a könyvtárban azok az irodalombarátok is, 
akik másokkal is szeretik megosztani ol-
vasmányélményeiket. 
 Ismét felívelő pályára állt, és máris sikeres 
fellépéseket tud maga mögött a nagy múltú – 
2015-ben ötven éves – Liszt Ferenc Vegyeskar.
 Városunk mindhárom kerületében biz-
tosított a Nyugdíjas Klubok tevékenysége és a 
sportegyesületek működése is.
 A városi óvodák, iskolák fenntartótól füg-
getlenül színesítették, gazdagították rendez-
vényeikkel mindennapjainkat.
 Mintaszerű a gondoskodás sokoldalúsága, 
a szeretetteljes odafordulás a szakszerűség és 
az elhivatottság is, amellyel a szociális munka-
körben dolgozó szakszemélyzet mindazokról 
gondoskodik, akik életkoruk és/vagy egyéb 
okok miatt oda� gyelést igényelnek.
 Az új esztendőben a legkiemeltebb közös-
ségerősítő feladatunk a munkahelyteremtésre 
irányuló mindennemű szándék felkarolása és 
segítése lesz. Minden pályázati forrást, ame-
lyik Vásárosnamény gyarapodását, gazda-
godását elősegíti, kellő felkészültséggel kell 
fogadnunk!
 Eme cél megvalósulásáért a városvezetés 
és az Önkormányzati Hivatal szakapparátusa 
minden tudásával, kapcsolatrendszerével és 
erejével tenni fog.
 Szükséges még – mint eddig is –, vala-
mennyi városlakó jószándéka, és kinek-kinek 
a tehetsége szerinti tevőleges munkálkodása is.
 Vezérlő irányelvünk marad, ami a koráb-
bi éveink munkálkodását is meghatározta: 

„Erősödjenek és sokasodjanak a humán érté-
kek településünkön, Vásárosnaményban!”
 Tisztelt Vásárosnaményiak!
 Szülőhelyünk – több, mint ezer év óta – 
eltartotta, ezért megtartotta lakóit.
 Hinnünk kell, hogy tudással, szorgalom-
mal, becsülettel, szeretettel, és megmaradó 
konstruktív együttműködési szándékaink 
révén, továbbra is vonzó és megtartó marad 
pátriánk, Vásárosnamény.
 Ezzel a reménységgel kívánok egészséget, 
békességet, tetterőt és szeretetet Vásárosna-
mény valamennyi lakosának, és kérem Isten 
bőséges áldását is Mindnyájunkra!

Dr. Balázsy Erzsébet
alpolgármester

Újévi fürdőzés 
a jeges 

Tiszában
Az újévi fürdőzésnek az országban több 
helyen van már hagyománya, Sziglige-
ten, Orfűn, de évek óta már Vásáros-
naményban is megfürödnek a Tiszában. 
Dr. Skapinyecz József debreceni orvos és 
barátai számára már évek óta visszatérő 
program a téli úszás a Tiszában. Idén ja-
nuár 3-án két TEK alezredes barátjával 
együtt mártóztak meg a jeges vízben. 
Az ugornyai Tisza-parton faházzal ren-
delkező 67 éves orvos szerint idén a jég 
miatt a legnagyobb kihívás az volt, hogy 
bejussanak a vízbe. „Nagyon érdekes, 
ilyet még nem tapasztaltam, másfél mé-

ter mélységben is kásás, jeges, az ember 
lábát erősen vagdaló törmelék van. Na-
gyon nehéz volt bemenni, de a jég az 
ember lábát könnyen összevágja kijöve-
telkor is” – mondta dr. Skapinyecz József.
 A hideg és a jég nem vettel el a doktor 
úr kedvét a tiszai fürdőzéstől, ugyanis 
február 1-ét, a Tisza napját is fürdőzés-
sel ünnepli, tervei szerint mintegy 20 fő 
részvételével. 

Filep Sándor
polgármester

A hit szerepe a 
gyógyulásban

2016. január 29-én, pénteken dél-
után 5 órától Czapp Enikő előadása a 
Művelődési Központban. 
 Az előadás témája: a hit szerepe a 
gyógyulásban.
 A belépés díjtalan.
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1. Testvérvárosi megállapodás 
aláírása Nagykapossal és 
Beregszásszal a Városháza 
nagytermében

2. Gyertyagyújtás minden ad-
venti vasárnap a város ad-
venti koszorúján az egyhá-
zakkal közösen a Városháza 
előtti téren

3. Adventi nemzetközi kórusta-
lálkozó a Lónyay aulájában

4. Mikulásnapi műsor az óvo-
dás és az iskolás gyerekeknek

5. Kegye János pánsíp művész 
karácsonyi koncertje Gerge-
lyiugornyán

6. „Édes délután” a Lónyaysokkal 
a Lónyay Étekházban

7. Vásáry André karácsonyi 
koncertje a Művelődési Köz-
pontban

8. Egész napos adventi kézmű-
ves foglalkozás a gyerekekkel 

9. Molnár Trió koncertje a Mű-
velődési Központban 

10. Ungvári Művészeti Iskola 
Népi Zenekara Újévi koncert-
je 

Nagy öröm számunkra, hogy 
minden évben egyre több vá-
roslakó érzi fontosnak a közös 
karácsonyi készülődést! Kö-
szönjük, hogy együtt ünnepel-
hettünk!

Tourinform Vásárosnamény

Képes visszatekintő az 
Advent Vásárosnaményban

programsorozatról

10.

9.

8.

7.

6.

1.

2a.

2b.

3.

4.

5.
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 – Mi volt a tanév eddigi legnagyobb is-
kolai rendezvénye?
 Májer Ibolya: A szalagavató ünnepsé-
günk. Kilenc végzős osztályunk százkilenc-
vennégy tanulójának tűztük fel az „öreg 
diákok” hagyományos jelképét, az iskola 
névadójának arcképével hangsúlyozott szala-
got. Az ünnepséget a Városi Sportcsarnokban 

„két fordulóban” tudtuk csak lebonyolítani. 
Ünnepségünket jelenlétével megtisztelte Dr. 
Czomba Sándor országgyűlési képviselő úr, 
Filep Sándor polgármester úr és a fenntar-
tó Baptista Szeretetszolgálat képviseletében 
Szász Veronika területi igazgató. Az ünnep-
ség a hagyományos „szertartásrend” szerint, 
vidáman, szeretetteljes légkörben zajlott.
 A kép minden lényegeset elmond a nagy 
hagyományú, sok-sok családtagot megmoz-
gató iskolai ünnepségünkről
 – Látok egy másik fényképet is Igazga-
tónő kezében!?
 Májer Ibolya: Igen. Szeretném, ha erről 
is tudna városközösségünk. Fenntartónk im-
már harmadik esztendeje jutalmazza azokat 

a pedagógusokat, akik eredményesen oktat-
nak, szeretetteljes empátiával nevelnek, és 
példás elkötelezettséggel töltik be hivatásu-
kat. Felnőtt iskolaközösségünk ebben az év-
ben Arnóczkiné Filep Zsuzsannát, iskolánk 
matematika-� zika szakos tanárát ajánlotta 
a fenntartó döntéshozói felé a „MINDEN 
TISZTELET ÉREM” kitüntetésre. Kol-
léganőnk a kitüntetését december 13-án, 
Budapesten, a Papp László Sportarénában, 
Szenczy Sándor elnök úrtól vette át ünnepé-
lyes keretek között.
 – Hogyan méltatták Arnóczkiné Filep 
Zsuzsanna pedagógus érdemeit?
 Májer Ibolya: Idézek néhány mondatot 
kolléganő laudációjából: „A Debreceni Egye-
temen szerzett diplomát. 2000-től iskolánk 

Szeptemberben már megtudtuk, hogy az is-
kolaépület és a műhelyek megszépültek és fel-
szereltségükben gazdagodtak is a nyári szünet 
ideje alatt. Igazgatónő arról is tájékoztatott, 
hogy az iskola tanulólétszáma stabil, az elmé-
leti és a gyakorlati ismereteket is jól felkészült 
szaktanárok és szakoktatók segítségével fogad-
ják be a lónyaysok.
 – Milyen eredményességgel?
 Májer Ibolya: Természetesen sok-sok 
nehézséggel küzdenek meg tanítványaink, 
hogy a tantervi követelményeket teljesít-
hessék. Az egyéni képességek, a szorgalom 
és a motiváltság meghatározza a személyes 
eredményességet. Arra törekszünk, hogy 
valamennyi tanítványunk a lehető legtöbb 
értékkel gazdagodva léphessen ki iskolánk 
kapuján naponként is, majd tanulmányai be-
fejezésének időpontjában, az érettségi vagy a 
szakmai vizsgájának letétele után is. Nevelő-
oktató munkánk eredményességének évközi 
objektív „mérőeszközei” az évközi szakmai 
versenyek. Ezidáig az egyik legjelentősebb 
a III. Illésy Gasztro Kupa elnevezésű ver-
seny volt Kisújszálláson. Az ország számos 
vendéglátós iskolájából érkező versenyzők 
elméleti és gyakorlati felkészültségét minősíti 
a neves szakemberekből álló zsűri. Úgy érté-
kelem, hogy az iskolánkat képviselő gyerekek 
az idén is jól álltak helyt magukért és iskolá-
jukért.
 Pincér kategóriában Gál Cintia és Varga 
Emese 14.C osztályos tanítványaink ARANY 
MINŐSÍTÉS-ű díszasztalt készítettek. Varga 
Emese kapta A ZSŰRI KÜLÖNDÍJ-át, mint 

a „legjobban felkészült” pincér tanuló. Gami 
Norbert a 12.f-ből EZÜST MINŐSÍTÉS-t ér-
demlett szakács melegkonyha kategóriásként. 
BRONZ MINŐSÍTÉS-t teljesítettek szakács 
hidegkonyha kategóriában Székely István és 
Réti Melánia 12.f; cukrász kategóriában Var-
ga Tímea, ugyancsak 12.f osztályos növendé-
keink.

oszlopos tagja. Hat 
éven át vezette a 
reáltárgyak mun-
kaközösségét. Ki-
fogástalan szakmai 
felkészültséggel és 
értékítélettel bír. 
Kolléganőnek az 
sem jelent gondot, 
ha a szakiskolában 
a hiányos alapkész-
ségű, motiválatlan tanulókat kell fejlesztenie. 
A tanórák pontos, szakszerű, igényes megtar-
tása mellett sok-sok időt szán a délutáni fel-
zárkóztatásra, korrepetálásra. Tanítványai a 
Gordiusz- és az Ambrózy Géza megyei mate-
matika versenyeken szép sikereket értek el, ez-
zel is öregbítették iskolánk hírnevét. Osztály-
főnökként elhivatottan, meleg emberséggel, 
a szülőkkel együttműködve tevékenykedik 
tanítványai sikerességéért, jellemfejlődésük 
feltételeinek biztosításáért. „A vásárosnamé-
nyi kistérségben működő Lónyay Menyhért 
Szakközép- és Szakképző Iskola diákjainak 
továbbtanulását elősegítő projekt”-ben a leg-
rászorultabb tanítványai – a szülők helyett 

– tőle kaptak � gyelmet, törődést, szeretetet, 
segítséget terveik, álmaik megvalósításához. 
Nagy oda� gyeléssel, türelemmel, empátiával 
támogatja a kiemelt � gyelmet igénylő gyer-
mekeket az általa irányított osztályközössé-
gekben. Lánya a Debreceni Egyetem egyik 
legjobb matematikusa, aki anyja nyomdoka-
in járva, matematika tanárnak készül.
 – Azt gondolom, a fenti tények mind-
nyájunkban tiszteletet ébresztenek váro-
sunk példamutató pedagógus személyisége, 
Arnóczkiné Filep Zsuzsanna tanárnő iránt. 
Ezek után a következő nagy feladatokról 
kérdezem igazgatónőt:
 Májer Ibolya: Ha a téli szünetről vissza-
érkezünk, a tanév egyik legizgalmasabb és 
legfontosabb feladata vár majd ránk. Azon 
fogunk munkálkodni, hogy a jövő tanévre a 
lehető legmotiváltabb, a kétkezi munkájából 
megélni akaró tizennégy éves gyermek meg-
ismerje, majd válassza is városunk szakisko-
láját, a Lónyayt.
 – Milyen körből érkezhetnek az általá-
nos iskolai tanulmányaikat befejező gyer-
mekek a Lónyayba?
 Májer Ibolya: Elvileg az ország valameny-
nyi iskolájából, hiszen kollégiumi elhelyezést 
minden felvett tanuló kaphat. Reálisan főként 
városunk és a beregi térség általános iskolái-
ból érkeznek hozzánk gyermekek. Sokat se-
gíthet iskolánk azoknak a családoknak, akik 
Halmozottan Hátrányos Helyzetű gyerme-
ket nevelnek, mert ők pályázhatnak az Arany 
János Kollégiumi Szakiskolai Programban 
való részvételre. A sikeresen pályázó családok 
három esztendőre mentesülnek gyermekük 

ÉLET A LÓNYAYBAN
Városunk iskoláiban a jövőnk érik és formálódik. Időről-időre meg-
kérdezzük az intézményvezetőket: „Mi újság nálatok?” A téli szünet 
kezdete előtt Májer Ibolyától, a Lónyay Menyhért Baptista Szakkö-
zépiskola és Szakiskola igazgatónőjétől kértünk tájékoztatást.
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– szinte teljes – iskoláztatási költségeitől. Vá-
sárosnaményi családok gyermekei is jelent-
kezhetnek a programban való részvételre.
 – Tudom, hogy a Lónyay szinte két isko-
la, hiszen érettségit adó szakközépiskolában 
és OKJ-s szakmai bizonyítványt adó szakis-
kolában is tanulnak itt a � atalok.
 Májer Ibolya: A Jókai úton, nagyon szép, 
régies hangulatú, de korszerűen felszerelt 
épületben tanulnak a szakközépiskolásaink. 
Automatikai technikus, Kereskedő, Vendég-
látásszervező-vendéglős és Gazdasági infor-
matikus szakmai előképzettséget oktatatunk, 
miközben az érettségi vizsgára készülnek fel 
azok a gyermekek, akik intézményünkben 
ezt az iskolatípust választják. Közülük aki 
érettségi után nem áll be dolgozni, vagy nem 
tanul tovább felsőfokon, további egy éves 
szakmai képzés eredményeképp OKJ-s bizo-
nyítvánnyal hagyhatja el iskolánkat. 
 – Kínál-e szakmatanulási lehetőséget a 
Lónyay azoknak, akik „sima” gimnázium-
ban szereznek érettségi bizonyítványt?
 Májer Ibolya: Igen, számukra kettő év-
folyamos az előbb felsorolt szakmák képzé-
si ideje. Érettségivel azokat a szakmákat is 
tanulhatják nálunk a � atalok, amelyeknek a 
tanulásához nem előfeltétel az érettségi bizo-
nyítvány. Ezekre a szakmákra várjuk a most 
nyolcadik osztályba járó tanköteles korúak 
jelentkezését.
 – Mely szakmákról van szó?
 Májer Ibolya: Csupa piacképes, keresett 
szakmáról, amelyek oktatásához igen-igen jó 
tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezünk, 
amely szakmák oktatási kultúrája már több 
évtizedes iskolai gyakorlatunkon alapszik: 
fér� szabó, épület- és szerkezetlakatos, eladó, 
szakács, cukrász, pincér, hegesztő, pék, női-sza-
bó. A megnevezett kilenc szakmából négy ún. 

„hiányszakma”. Az épület- és szerkezetlakatos, 
a hegesztő, a pék és a női-szabó szakmákat 
tanuló diákjaink komoly ösztöndíj-juttatás-
ban részesülnek tanulmányi idejük alatt.
 – Mennyire tájékozottak a pályaválasz-
tás előtt álló gyermeket nevelő családok a 
Lónyayban kínálkozó lehetőségekről?

 Májer Ibolya: Teljesen tájékozottak lehet-
nek. Pályaválasztási kiadványban, iskolánk 
honlapján, szülői értekezleten, és iskolánk 
Nyílt napi rendezvényén is tájékoztatást ad-

tunk és betekintésre lehetőséget kínáltunk 
valamennyi érdeklődőnek: a szülőknek, a pá-
lyaválasztás előtt álló nyolcadikosoknak és az 
általános iskolák vezetőinek és az érintett osz-
tályfőnököknek is. A jelentkezési lapok kitöl-

tési határidejéig személyesen is, telefonon is, 
készséggel adunk tájékoztatást minden isko-
lánk iránt érdeklődését kifejező személynek.

T L

2015. 12. 15. 

Sajtóközlemény

A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANU-

LÓK EREDMÉNYES NEVELÉSE ÉS 

ISKOLAI SIKERESSÉGÜK TÁMOGA-

TÁSA A BABUS JOLÁN KÖZÉPISKO-

LAI KOLLÉGIUMBAN A SZÜLŐK BEVONÁSÁVAL

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium az Új Széchenyi Terv keretében meghir-
detett „A közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek tá-
mogatása” című pályázaton 30 M forint támogatást nyert a „hátrányos helyzetű 
tanulók eredményes nevelése és iskolai sikerességük támogatása a szülők 
bevonásával” program megvalósításához. A pályázat segítségével sikerült is 
az intézménynek jelentős előrelépést tennie ezen a területen.

A 2013. szeptember 1-jén induló program célja a hátrányos, ill. halmozottan hátrányos hely-
zetű tanulók, különösen a roma tanulók felzárkóztatása, integrálása, iskolai sikerességük 
támogatása, lemorzsolódásuk csökkentése, továbbá olyan pedagógiai környezet biztosí-
tása, mely lehetővé teszi szociális és kulturális hátrányaik kompenzálását. Ezen feladatok 
ellátásának pedagógiai környezete a kollégium, ahol tanulóink számára olyan közeget biz-
tosítunk, mely segítséget nyújt e célok elérésében. A megvalósítás alapja a szülőkkel való 
együttműködés.
 Összesen 173 tanuló kapcsolódott be a projektbe. Minden tanulónak elkészült az 
egyéni dossziéja, illetve a heti rendje. A mérések eredményeként beindultak a fejlesztő 
foglalkozások, melyeken az alapkompetenciák fejlesztését helyeztük előtérbe (matematika, 
szövegértés), fontosnak tartottuk az iskolai felkészülés segítését. Ezek mellett a következő 
foglalkozásokat indítottuk: kommunikációs és kézműves foglalkozások, szabadidős progra-
mok (úszás, íjászat), pszichológiai és mentálhigiénés foglalkozások.
 Az egyéni törődés keretében beindult a problémás tanulók folyamatos mentorálása. 
Célunk a tanulók figyelemmel kísérése, illetve az iskolát elhagyók számának csökkentése, 
hogy a HHH- s tanulók közül minél több szerezzen piacképes szakmát.
 A szülőkkel való kapcsolattartás szintén folyamatos volt (szülői értekezlet, családlátoga-
tás, telefonos kapcsolat, fogadóóra, Nyílt nap, a Szülők délutánja megszervezése).
 A projekt ideje alatt tanulóink a rendőrség munkatársai által tartott előadás-sorozaton 
vehettek részt, de a helyi Munkaügyi Központ vezetője is tartott tájékoztatást számukra. 
Színházi előadások, színházi foglalkozások színesítették diákjaink szabadidős programját, 
bemutatkozhattak a Művészeti Fesztiválon, és kirándulást szerveztünk számukra a Nyíregy-
házi Állatparkba.
 Szakmai együttműködést alakítottunk ki az általános iskolákkal az „Egy mentor- egy 
iskola” program keretében. Ellátogattunk a környező települések általános iskoláiba, ösz-
szesen 34 helyre, a HHH-s tanulók felkutatása, illetve a projekt népszerűsítése érdekében. 
Ezen kívül megkerestük a települési ön kormányzatok és a roma nemzetiségi önkormányza-
tok képviselőit is.
 A pályázat keretében a nevelőtestület három alkalommal továbbképzésen vett részt, il-
letve belső tréinget is szerveztünk.
 A hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nevelésének eredményességét, 
a hátrányok kompenzálásának felszámolását nem csak az intézményben végzett komplex 
fejlesztő tevékenység segítette elő, hanem a tevékenységek megújítása, a szakmai tapasz-
talatcsere is. A projekt az intézménylátogatás, tapasztalatcsere, a horizontális tanulás lehe-
tőségét teremtette meg számunkra.

A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANU-

ISKOLAI SIKERESSÉGÜK TÁMOGA-

TÁSA A BABUS JOLÁN KÖZÉPISKO-
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Tisztelt Cím!

Tájékoztatom Önt, hogy településükön a hulladék-közszolgáltatást az 
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonpro� t K� . végzi. A közszol-
gáltatás a lakosság részére egy kötelező jelleggel, heti rendszeresség-
gel igénybe veendő szolgáltatás. Ennek megfelelően, a szolgáltatás 
igénybevétele és a vonatkozó díj meg� zetése valamennyi lakott 
ingatlan tulajdonosa vagy használója számára írásos szerződés 
megkötése nélkül is kötelező. Az adott ingatlan tulajdonosváltozása 
esetén a közszolgáltatás díját az új tulajdonos adatainak érvényes be-
jelentéséig a régi tulajdonos köteles viselni. Amennyiben az ingat-
lan lakatlanná válik, ott lehetőség nyílik a szolgáltatás szüneteltetésére 
max. egy naptári évre. Ilyen esetben kizárólag írásos bejelentést áll 
módunkban elfogadni leghamarabb a bejelentés napjától kezdődően 
(visszamenőleg nem), kizárólag mérőóra-állást tartalmazó közüze-
mi igazolás (áramszolgáltató esetén 250 kWh óráig, vízszolgáltató 
esetén 3 m3 fogyasztásig) bemutatása mellett. Az ingatlan lakatlansá-
gának bejelentését minden évben február 15-ig a fentiek szerint kell 
megújítania, ill. egyéb év közbeni változást 15 napon belül bejelentenie.
A közszolgáltatás keretében Társaságunk az alábbi szolgáltatásokat 
nyújtja:

1.  Vegyes hulladék gyűjtése és ártalmatlanítása
 A vegyes hulladék gyűjtése az Önök településén a következő napo-
kon történik:

Vásárosnamény Az eddig megszokott napokon

 Kivételt képeznek ez alól az alábbi ünnepnapok, ahol a gyűjtési 
napok a következőképpen változnak 

Eredeti Módosított
Húsvét 2016. március 28 H 2016. március 26. SZO

Karácsony 2016. december 26. H 2016. december 24. SZO

 A vegyes hulladékot kizárólag ingatlanonként egy darab 120 l-es, 
80 l-es vagy 60 l-es szabvány gyűjtőedényből (kukából) áll módunk-
ban elszállítani. A 60 és 80 l-es kukához  tartozó díj kizárólag akkor al-
kalmazható, ha ténylegesen ekkora a használt edény mérete (az edény 
meglétét a megvásárlásáról saját névre szóló számlával kell igazolni). 
A 60 l edény kizárólag jogszabályban rögzített önkormányzati igazo-
lással használtható. A gyűjtőedénybe háztartási hulladéknak nem mi-
nősülő, valamint folyékony anyagot, illetve veszélyes hulladékot nem 
lehet elhelyezni! Amennyiben az egy kukát meghaladó mennyiségű 
hulladék keletkezik háztartásában, arra vagy külön szerződést kell 
kötnie Társaságunkkal, vagy a hulladékot a Társaságunk emblémájá-
val ellátott zsákban kell kihelyeznie. Ilyen zsák 315,- Ft + ÁFA áron 
megvásárolható ügyfélszolgálatainkon. 

2. Lomtalanítás
 2016. évben társaságunk egy alkalommal, a 2016. október 03.–07. 
között végez lomtalanítást a vegyes hulladék gyűjtési napján, az-
zal azonos időpontban. Kérjük Önöket, hogy a lomokat az ingatlanuk 
elé, a saját hulladékgyűjtő edényeik mellé helyezzék ki, ahonnan Tár-
saságunk gépjárművei a vegyes hulladéknál megszokott időpontban 
szállítják el azt. Felhívjuk � gyelmüket, hogy tilos veszélyes hulladékot, 
építési törmeléket, zöldhulladékot, autógumit a lomok közé kirakni. 

3. Szelektív hulladék gyűjtése: 
 A szelektív hulladékot kizárólag a társaságunk által kiosztott ingat-
lanonként egy darab 240 l-es (kék színű), szabvány gyűjtőedényből 
(kukából) áll módunkban elszállítani. A kiosztott 240 l-es kék kukák-
ban az üveg kivételével valamennyi újrahasznosítható anyag elhelyez-
hető (műanyag, papír, fém). Vegyes háztartási hulladékot, veszélyes és 
zöld hulladékot kérjük, ne tegyen a gyűjtőedénybe és a gyűjtőedényt 
kizárólag szelektív hulladék gyűjtésére használja, ellenkező esetben azt 
a közszolgáltató nem üríti ki! A szelektív hulladék begyűjtését 2016. év 
folyamán a következő napokon végezzük: január 05, február 02, már-
cius 01, március 29, április 26, május 24, június 21, július 19, augusz-
tus 16, szeptember 13, október 11, november 08, december 06.
 A teljes szolgáltatás díja 2016. évben – hacsak jogszabály évköz-
ben másként nem rendelkezik – nem változik.
 A hulladékdíjat negyedéves rendszerességgel, utólag számlázza ki 
társaságunk. Valamennyi számlán tájékoztatjuk Önt aktuális egyen-
legéről. A hulladékdíj be nem � zetése esetén Társaságunk felszólítást 
küld, majd kezdeményezi az elmaradt díjhátralék és annak kamatai-
nak adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó és Vámhiva-
talnál. Társaságunknak nem áll módjában sem kedvezményt, sem 
mentességet adni, vagy a már kiszámlázott díjat elengedni vagy 
csökkenteni. Tartozás esetén Részlet� zetési Megállapodást köthet, 
melyet a � zetési felszólítás átvételétől számított 15 napon belül van 
lehetősége írásban kérelmezni, ezt követően a behajtást elindítjuk. A 
Megállapodást csak a díjhátralék 25%-ának azonnali meg� zetését 
követően van módunkban 6 havi egyenlő részletre megkötni. 
 Bármilyen további hulladékgazdálkodást érintő kérdéssel kapcso-
latban forduljanak bizalommal az Észak-Alföldi Környezetgazdálko-
dási Np. K� –hez a fejlécben szereplő elérhetőségeken (a megadott 
80-as telefonszám „zöld szám”, így azt ingyenesen hívhatja Szabolcs-
Szatmár Bereg megyei vonalas telefonkészülékéről). Munkatársaink 
készségesen állnak ügyfeleink rendelkezésére.

Lehoczky Tivadar
Fiume mellett született 1830. október 
5-én. Uradalmi főügyész, régész, törté-
nész, néprajzkutató, Bereg vármegye 
történetének kutatója. Lehoczky Tiva-
dar igazi lokálpatriótává vált vidékünkön, 
a múlt iránti szenvedélyes érdeklődése itt 
érvényesülhetett igazán.
 Legnagyobb és legismertebb műve 
Beregvármegye monographiája, amely 
1881–1882-ben jelent meg Ungváron Pollacsek Miksa könyv-
nyomdájában. Művével óriási adatbázist halmozott fel, amely 
ma is kutatók, történetírók munkájához nyújt segítséget. 
 A nyíregyházi Jósa András Múzeum a Lehoczky Tivadar 
nyomában című időszaki kiállítással emlékezett a nagy tudós 
születésének 185., halálának 100. évfordulójára. A megyei 
múzeum jóvoltából a Beregi Múzeumban is látható lesz ez az 
emlékkiállítás 2016. februárjában, melyről pontos tájékoztatást 
később adunk.

Kissné Gráf Éva
Beregi Múzeum

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonpro� t K� .
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7. 

Tel.: 80/205-269 • 42/508-374 • 42/508-369 • Fax: 42-315-706 • www.eakhulladek.hu
Az alábbi tájékoztató fontos információkat tartalmaz, ezért egész évben őrizze meg!
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Vannak olyan tárgyaink, eszközeink, melyek leginkább a tél beáll-
tával, az idő hidegre fordulásával kerülnek elő. Így volt ez régen, 
évtizedekkel ezelőtt is, de az akkori télhez köthető tárgyak már 
nem mindenkinek ismerősek – sokszor csak a legidősebbek is-
merik fel ezeket. A Beregi Múzeum gyűjteményében is találhatók 
ilyen elfeledett, a mai kor számára furcsának tűnő viseletdarabok, 
eszközök; nézzünk néhányat ezek közül!

 Még a múzeum 
régi állandó kiállí-
tásaiban volt látható 
egy különös, cipő- 
vagy papucsszerű, 
méretével is meg-
döbbenést keltő láb-
beli, amelyre a láto-
gatók rendszeresen 
rácsodálkoztak. A 
gyékényből font ba-
kancs nagyságára az 

a magyarázat, hogy ezt a „papucsot” a csizmára húzták rá a régiek, 
hogy védje lábukat a hideg ellen. Különösen a vásárra járók hasz-
nálták, amikor felültek a szekérre, vagy éppen árultak. Ismerünk 
szalmából készült változatot is; egy sajóvámosi példány a Herman 
Ottó Múzeum gyűjteményét gazdagítja.
 Beregben a sze-
gényebbek számára 
is elérhető árú téli 
viselet a guba volt, 
hordták a fér� ak és 
az asszonyok is; a 
templomba is abban 
mentek. Területün-
kön a rövid guba 
használata általáno-
sabb volt. A szatmá-
ri Matolcson már a XVII. században működött gubacsapócéh – en-
nek termékeit vásárolták leginkább az itteniek is. De a múzeum őriz 
fekete debreceni gubát is, amelyet Gyürén viseltek még az 1930-as 
években. A gubakészítés központjai között ott van Ungvár is, Deb-
recen, Nagyvárad, Nagykároly és Miskolc mellett. Beregben a nők 
a vastag vállkendők mellett hosszú, keskeny gubasálat vagy guba-
kendőt is hordtak. A guba egyúttal � zetségként is működött – erről 
tanúskodnak Eördögh Dániel kopócsapáti földbirtokos számadás-
könyvének bejegyzései is az 1760-as évekből.
 A téli időszak fontos családi és társadalmi eseménye volt a disz-
nóölés. A hizlalással úgy igyekeztek, hogy december közepére a 

hízó vágásra kész legyen. Gyűjtemé-
nyünkben található fatüzeléses disz-
nóperzselő – ma is vannak olyanok, 
akik még emlékeznek ennek haszná-
latára. Ugyanígy kovácsolt vas hur-
katöltő is, melyet Jándon használtak 
a múlt században. Sózóteknőt sokan 
láttak már, de a múzeumi raktár rejt 
egy impozáns méretű – 2,3 méter 
hosszú és 1 méter széles – faragott-
vájt sózóteknőt is.

Varga János
igazgató – Beregi Múzeum

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Beregi Többcélú 
Önkormányzati Társulás Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 
elköltözött.
 Cím: 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 9.
 Tel.: 0645/448-034

Filep Sándor
a Társulási Tanács Elnöke

Régi telek tárgyai

Fatüzelése disznóperzselő

Gyékénybakancs

Guba

Jó hangú fér� akat keresünk!

Újabb közösség létrehozásán fáradozik a Művelődési Központ.  
Több szólamban is megszólalni képes Férfikórus megszervezése 
a cél.
 A szervezők kérik mindazokat a fér� akat, akik szívesen ven-
nének részt egy ilyen közösségben, vállalva a próbákat és a hazai, 
esetlegesen külföldi fellépéseket, hogy jelentkezzenek a Művelődé-
si Központban személyesen, vagy a 470-153-as telefonszámon. 
 Az első, „alakuló” összejövetelt a Magyar Kultúra napjához iga-
zítva január 22-én pénteken 18 órakor tartjuk Vásárosnaményban, 
a Művelődési Központban. 
 Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Sánta Miklós, Iványi Tamás
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A november hónapban megtartott nyílt 
tanítási napok alkalmával az érdeklődők 
megismerkedhettek az iskolánkban folyó 
munkával, a 2016–2017. tanévben indítan-
dó osztálytípusokkal. A vendégek a tanítási 
órák látogatása mellett sok élményt szerez-
hettek a színes és � gyelemfelkeltő gyakor-
lati bemutatóknak, előadásoknak, progra-
moknak köszönhetően is. 
 Reméljük, ez alkalommal szintén sok 
kisdiák döntött úgy, hogy gimnáziumunk-
ban szeretné eltölteni középiskolás éveit, itt 
alapozza meg jövőjét, hiszen intézményünk 
évtizedek óta színvonalas oktatást nyújt ta-
nulóinak. 
 Tanár és diák közös munkájának ered-
ményeképpen számos sikert tudhatunk ma-
gunkénak megyei és országos szintű tanul-
mányi versenyeken. Tanulóink zöme sikeres 
érettségi és nyelvvizsga-bizonyítvánnyal a 
kezében hagyja el iskolánkat, és folytatja ta-
nulmányait főiskolákon, egyetemeken.
 Diákjaink érdeklődésüknek megfele-
lően magasabb óraszámban tanulhatnak 
humán vagy reál tantárgyakat. Kiemelt 
területként kezeljük az idegen nyelveket, 
az informatika, a matematika, valamint 
választás szerint a biológia-kémia emelt 
óraszámú oktatását.
 A tanulók választhatnak olyan szakmai 
tantárgyat, mely alapot nyújt az elhelyez-
kedésre érettségi után (belügyi rendészeti 
ismeretek szakmai orientációs tantárgy).
 Szeretnénk, ha a diákok a választott tan-
tárgyakból képességeikhez mérten a legjobb 
eredményt érnék el, amelyhez szakórán, te-
hetséggondozás, vagy egyéni tehetséggon-
dozás formájában is segítséget nyújtunk.
 A következő tanévben is indul egy 
olyan általános tantervű osztály, amelyben 
belügyi rendészeti ismeretek szakmai 
orientációs tantárgy, biológia-kémia vagy 
informatika-matematika tantárgyakból 
emelt óraszámú képzés választható.
 Az 1990 óta méltán népszerű nyelvi 
emelt óraszámú osztályba is lehet jelent-
kezni, a tanulók itt az eddigiekhez hasonló-
an angol és német nyelvet tanulnak maga-
sabb óraszámban.
 Diákjaink évről évre szép számban sze-
reznek nyelvvizsga-bizonyítványokat, me-
lyek a továbbtanulásnál többletpontokat 
jelentenek. 

 Tavalyi nyelvvizsga eredményeinket te-
kintve az összes állami nyelvvizsgák száma 
69 (közép-és felsőfok) volt.
 Iskolánkban a tanulók családias légkör-
ben tölthetik mindennapjaikat. A nehéz 
iskolai napokat feledtetik a színvonalas 
rendezvények, bensőséges ünnepek, felejt-
hetetlen kirándulások.
 Az iskolavezetés, az osztályfőnökök, a 
szaktanárok azon munkálkodnak, hogy 
minden tanuló védelmet kapjon a káros 
szenvedélyekkel szemben.
 A kétszintű érettségin való sikeres sze-
replés érdekében biztosítjuk a kötelező tan-
tárgyakon kívül a – tanulók igényei szerint 

– egyéb tantárgyakból is az emelt szintű 
érettségire való felkészítést.
 Célunk, hogy diákjaink a lehető legjob-
ban tudják kiválasztani a továbbtanulási 
szakirányukat.
 A tavalyi tanévben végzős diákjaink 
többségében az általuk 1. helyen megjelölt 
felsőoktatási intézménybe jutottak be. A 
legtöbben a Debreceni Egyetemen foly-
tatják tanulmányaikat, de végzőseink közül 
többen a tanév első szemeszterét a Miskol-
ci Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Bu-
dapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Nyíregy-
házi Főiskola hallgatóiként kezdték meg, 
hogy csak a többségük által választott felső-
oktatási intézményeket említsük.
 Tanítványaink közül sokan nyertek fel-
vételt orvosi, fogorvosi, mérnöki, jogi, ta-
nári és egyéb szakokra. 
 Nem hagyhatjuk ki a felsorolásból azo-
kat a diákokat sem, akik a Miskolci Rendé-
szeti Szakközépiskolában folytatják tanul-
mányaikat, hiszen egyik végzős osztályunk 
belügyi rendészeti ismereteket tanult szak-
mai orientációs tantárgyként. 
 Akik nem adták be jelentkezésüket 
felsőoktatási intézménybe, azok OKJ-kép-
zéseken és szakközépiskolában szereznek 
szakirányú végzettséget.
 A felvételi eredmények kapcsán az érett-
ségi teljesítményekről is érdemes említést 
tennünk, ugyanis az emelt szintű érettségi 
vizsgákon matematikából, biológiából és 
angol nyelvből a tanulók 5.00 átlagot értek 
el. (Az emelt szintű érettségi vizsga ún. kül-
ső vizsga, tehát a tanulók teljesítményét a 
felkészítő iskolától és tanáraitól független 
tantárgyi vizsgabizottságok értékelik.)
 A középfokú beiskolázás következő ál-
lomásaként január 16-án (szombaton) a 
központi felvételi vizsga megírására kerül 
sor, melynek célja a középiskolai tanulmá-
nyokhoz szükséges alapkészségek és képes-
ségek felmérése. 
 Szeretettel várjuk leendő diákjainkat, 
bízva abban, hogy közös munkánk erőfe-
szítései az ő esetükben is szép eredmények 
és sikerek formájában realizálódnak. 

Szalainé Bíró Katalin
intézményvezető

Továbbtanulási lehetőségek a Vásárosnaményi 
II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban
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Természetesen!
December 9-én az Eötvös József Álta-
lános Iskolában és a II. Rákóczi Ferenc 
Gimnáziumban járt Magyar Emőke, a 
Természetjáró Fiatalok Szövetsége elnök-
ségének egyik tagja, hogy a természetjá-
rást „Roadshow” keretében népszerűsít-
se. Őt kérdeztük:

 – Kedves Emőke! Milyen módon valósul-
hatott meg ez a program?
 – A Természetjáró Fiatalok Szövetsé-
ge, melynek alapcélja a � atalság termé-
szetjárásának szervezé-
se, az ilyen szervezetek 
munkájának koordiná-
lása, 1990-ben alakult. 
25. évfordulónkat új 
programok szervezésével 
ünnepeljük. Néhány éve 
felmerült, hogy hogyan 
lehetne tevékenységün-
ket, a természetjárást 
népszerűsíteni, mert 
egyre inkább azt tapasz-
taljuk, hogy a gyerekeket a virtuális világ 
(a tv, a számítógép, az okostelefon) szinte 
beszippantja. Egy alacsony költségvetésű 
civil szervezetnek azonban nagyon nehéz 
országos programot megvalósítani. Sze-
rencsére idén lehetőségünk volt egy ilyen 

„Roadshow” indítására a Norvég Civil Alap 
támogatásával. Az ország számos iskolájába 
jutottunk el, bemutatva, hogy „Miért is ép-
pen a természetjárás?”.
 – Adódik a kérdés: Miért is éppen a ter-
mészetjárás?
 – Kevés olyan sport van, ami nemcsak 
mozgás, hanem a szabadban, a friss leve-
gőn történő mozgás, ugyanakkor kihívás, 
ami megmozgatja az elmét, számos ismeret 
megszerzésére ad lehetőséget és még közös-
ségkovácsoló hatása is van. A táj szépsége, 
csendje stresszes életünkben megnyugvást, 
kikapcsolódást jelenthet.
 – Hány regisztrált természetjáró lehet az 
országban?
 – A Magyar Természetjáró Szövetség 
(nagytestvérünk), mintegy 250 tagszerve-
zetet és mintegy 12 ezer igazolt természet-
járót tart nyilván. Ez a szám alacsony ugyan, 
de manapság nem divat „szervezettnek” 
lenni. Ha megnézzük, hogy egy-egy hét-
végén hány teljesítménytúra van, és hogy a 
legnépszerűbbeken már korlátozni kellett a 
létszámot, hogy a több ezer túrázó ne ká-
rosítsa a természetet, akkor azt látjuk, hogy 
a természetjárás újra egyre népszerűbb. 
Ehhez nekünk is csatlakoznunk kell, hogy 
a leg� atalabbakat is elérjük. (Mi a 10–25 

közötti korosztályt és a családokat célozzuk 
programjainkkal.) 
 – Naivság-e azt gondolni, hogy a termé-
szetjárás inkább nagyvárosi ügy? Egy vidéki 
ember eleve sokat van a „természetben”.
 – Az talán igaz, hogy a nagyvárosban 
élők igénye a természetbe való kiszaba-
dulásra nagyobb. Én a főváros környékén 
szinte minden hétvégén tapasztalom, hogy 
az emberek elözönlik az erdőt. Ugyanakkor 
a vidéken élők a természetben talán más-
képpen vannak jelen, mint azt a természet-
járással tehetnék. A természetjárás adta 
ismeretszerzés, a kihívások – hogy valóban 
oda érjünk el, ahová indultunk – azonban 

őket is késztetheti e mozgásforma kipróbá-
lására. Ezért is érdemes kalandtúrákat, tájé-
kozódási túraversenyeket, túlélő túrákat is 
szerveznünk, ezek a vidéken élők körében 
is népszerűek lehetnek.
 – A „Roadshow” egy-egy eseménye hogyan 
valósul meg? Mit tapasztalt iskoláinkban?
 – Igyekszünk a természetjárást kalan-
dos formában népszerűsíteni. A termé-
szetjárás legfontosabb kellékeit – térképet, 
tájolót – adunk a gyerekek kezébe, meg-
mutatjuk ezek használatának legfonto-
sabb ismérveit. Gyakorlati ismeretek át-
adására törekszünk játékos formában. Az 
együtt töltött egy óra sajnos tényleg csak 
a lehetőségek felcsillantására, kedvcsiná-
lásra ad lehetőséget. A vásárosnaményi 
gyerekek aranyosak, érdeklődők voltak. 
A gimnáziumban az is kiderült, hogy itt is 
vannak olyan tanárok, akik túráznak a di-
ákokkal.
 – Milyen lehetőségeik vannak még a ter-
mészetjárás népszerűsítésre?
 – Minden évben megszervezzük a Ter-
mészetjáró Gyerekek és Diákok Országos 
Találkozóját, amihez felkészülésként or-
szágos bajnokságot is indítunk, az I� úsá-
gi Vezetők Találkozóját, de számos kisebb 
programunk is van. Tájékozódni program-
jainkról a www.tfsz.hu honlapon lehet. 
 Novemberben országos konferenciát 
rendeztünk az i� úsági természetjárásról, 
melyen az érdekelt országos szervezetek, 
minisztériumok képviselői tanácskoztak. 
Tanulságként szeretnénk elérni, hogy a pe-

dagógusok óraszámkeretébe, illetve a min-
dennapos testnevelés keretébe a természet-
járó programok is elszámolhatók legyenek. 
 – Az elmúlt év fontos eseménye volt a 
párizsi klímacsúcs. Mondhatjuk-e, hogy a 
természetjárás megkedveltetése a � atalokkal 
azért is fontos, mert így érzékenyebbé válhat-
nak a környezetvédelem kérdéseire?
 – Igen. Teljesen egyértelmű. Aki rend-
szeren járja az erdőt, az minden különö-
sebb magyarázat nélkül is vigyázni fog rá. 
Nem hagyja ott a szemetét, nem rongálja az 
élővilágot. Ez pedig az első lépés a környe-
zettudatosság felé.

IT

„Ha meg akarod változtatni a világot, a vál-
tozás légy Te Magad!” Gandhi

Az év elején már csak a hagyomány kedvé-
ért is tele vagyunk tervekkel, fogadalmak-
kal és nagy elhatározásokkal.
 Legtöbbünket megérint a számadás és 
a leltárkészítés igénye: hogyan volt eddig, 
hogyan legyen ezután. Változtatás nélkül 
akarjuk-e folytatni az életünket, vagy van-
nak nagyobb terveink, álmaink. 
 Maga a természet is a változás, a tiszta 
lappal kezdés energiájával siet segítségünk-
re. Még alig látszik, de hosszabbodnak a 
nappalok, így adva időt terveink megva-
lósításához. A körülöttünk lévő világ is a 
változás igényét sürgeti bennünk: társadal-
mi feszültségek, gazdasági válság és a klí-
maváltozás fenyegető veszélye mind-mind 
arra ösztönöz bennünket, hogy változtas-
sunk eddigi világképünkön, megrögzült 
rossz szokásainkon. Próbálunk jobban � -
gyelni a környezetünkre, egészségesebben 
étkezni, többet mozogni, esetleg angolt ta-
nulni, aztán mégiscsak ülünk a tévé előtt és 
eszünk (többet, mint amennyire valójában 
szükségünk volna), és annyi más felesle-
ges dolgot csinálunk, hogy az angolra már 
nem marad időnk. 
 Tudom, ha valamin változtatni szeret-
nénk az életünkben, ahhoz bátorságra, ki-
tartásra van szükség. Valamint a változás 
néha félelemmel is jár: ha más leszek, vala-
hol az addigi énem egy darabját is elveszí-
tem. Mi minden és ki mindenki fog eltűnni 
és elmaradni az életemből, milyen új lehe-
tőségek, horizontok bukkannak majd fel, 
milyen új vágyak és célok veszik majd bir-
tokukba a lelkemet, hogyan változik meg 
az önmagamról alkotott képem, mennyire 
maradok önmagammal azonos?
 Mégis azt mondom, soha sem késő el-
kezdeni tudatosabban, nagyobb felelősség-
gel és magasabb energiaszinten működő 
életet élni. Mert bár túl vagyunk az új év 
hajnalán történő nagy fogadkozásokon, de 
még előttünk áll az év minden pillanata. 

Hanyu Éva
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Bicskei Emléktorna
Bicskei Bertalan a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi 
kapitánya.
 Edzőként először az i� úsági válogatottnál dolgozott, amely-
lyel 1984-ben megnyerte a korosztályos Európa-bajnokságot 
Moszkvában. Szövetségi kapitányként kétszer dolgozott a ma-
gyar válogatottnál.
 Az Ő és a moszk vai győzelem emlékére rendezik meg min-
den évben a Bicskei Emléktornát. Filep Sándor Polgármester Úr 
és Krizán Sándor megyei MLSZ igazgató szervező munkájának 
köszönhetően erre az idén Vásárosnaményban került sor. 
 A résztvevőcsapatok: Bereg Válogatott, Újságíró Válogatott, 

’84-es IFI EB Válogatott, Görögkatolikus Papok Csapata, Magyar 
Öreg� úk Válogatott.
 Számos neves volt labdarúgó lépett pályára újra, akiket ré-
gen az egész ország ismert és csodált. Petry Zsolt, aki jelenleg 
a német Hertha BSC kapusedzője Dárdai Pál mellett. Mészöly 
Géza, Zsinka János, Keller József, Zsivóczky Gyula, Deák Sán-
dor, Krizán Sán-
dor, Szélpál Lász-
ló, Szeiler József, 
Deszatnik Péter. 
 A tornára el-
látogatott Bicskei 
Bertalan felesége 
Ani Néni és � a, a 
Kis Berci is. 
 A győzelmet végül a Bereg Válogatott szerezte meg. 

Majoros Imre

Diáksport Egyesület Karácsonyi Kupa 
2015. 12. 19–20.

U11 (2005-2006-os korosztály)
 1. hely: Vásárosnaményi DSE I. 2. Várda SE
 3. Csenger FC 4. Gergelyiugornya DSE
 5. Vaja 6. Vásárosnaményi DSE II.

A torna gólkirálya: Valánszki Bálint (DSE)
A DSE II. legjobb játékosa: Pankotai Marcell Gábor
DSE edző: Majoros Imre
Gergelyiugornya DSE edző: Hornyák Mihály

U12 (2004-es korosztály)
 1. Csenger FC 2. Vásárosnaményi DSE 2004
 3. Mátészalka MTK 4. Vásárosnaményi DSE 2005
 5. Szatmár Unió

A torna legjobb kapusa: Zeke Kristóf (DSE 2004)
A DSE 2004 legjobb játékosa: Illés Gábor
A DSE 2005 legjobb játékosa: Baksa Ákos
DSE 2004 edző: Mándi László DSE 2005 edző: Majoros Imre

U9 (2007-2008-as korosztály)
 1. Vásárosnaményi DSE I. 2. Mátészalka MTK
 3. Vaja 4. Csenger FC
 5. Vásárosnamény DSE II.

A torna gólkirálya: Szilágyi Ákos (DSE)
A DSE legjobb játékosa: Nagy Zsombor
Edző: Bíró József

Eredményes évet zárt a DSE
December 18-án tartotta évzáró gáláját a DSE. Kokas Bálint elnökként 
11 éve irányítja eredményesen az egyesület munkáját önzetlenül, nagy 
odaadással. Őt kértük, foglalja össze röviden az ott elhangzottakat.
 Az eseményen jelen volt Filep Sándor polgármester úr, aki egyben 
a Vásárosnaményi SE elnöke is, és Baracsi Endre, a Megyei Közgyűlés 
alelnöke, egyidejűleg a Megyei Diáksport Szövetség elnöke. 
 A labdarúgók öt korosztályban – U7, U9, U11, U13, U16 – sze-
repelnek, és van lánycsapat is. Az alsóbb korosztályoknak a Bozsik 
program biztosít állandó játéklehetőséget. Az U11-es és U13-as csapat 
ősszel minden mérkőzését megnyerte. Számos gyerek szerepel alköz-
ponti válogatottban, és van megyei válogatott is. Az U16-os csapat je-
lenleg 5. a megyei bajnokságban, két játékosukat, Koncz Martint és Illés 
Gábort leigazolták az NB I-es, Tári Patrikot pedig az NB II-es  Bozsik 
Akadémiára. Mindhárman csapatuk meghatározó játékosaivá váltak. 
A Vásárosnaményi SE i�  csapata – mely 90%-ban a DSE tanítványaira 
épül – három év alatt kétszer megnyerte a bajnokságot, egyszer pedig 
ezüstérmesek lettek. A megyei II. osztályban listavezető felnőtt csapat-
ban 8 olyan játékos futballozik, aki a DSE-ben kapta meg az alapokat.
 Az úszók létszáma folyamatosan bővül, az idén is rengeteg érmet 
szereztek különböző versenyeken. A Diákolimpián több egyéni és váltó 
számban eljutottak a Győrben rendezett országos döntőbe, ahol Balogh 
Krisztián harmadszor szerzett bajnoki címet, emellett Dóbus István 
100m gyorson I., 100 háton II., Dóbus Domokos 50 mellen II. helye-
zést ért el. Első lett a 4X50 m-es � ú gyorsváltó (Simon Péter, Dóbus 
Domokos, Fekete Martin, Dóbus István), a lány váltó (Balogh Emese, 
Gáspár Zsanett, Koncz Boglárka, Molnár Emese) pedig ezüstérmet szer-
zett. Edzőjük, Hankovszkiné Medve Mónika lett 2015-ben az Év edzője 
Szabolcs-Sz.-B. megyében. Dóbus István és Mágocs Dóra megkapta a 
Megyei Diáksport Szövetség „Jó tanuló, jó sportoló” kitüntetését.
 Az edzők átadták korosztályukban az „Év játékosa” díjakat. U7-
ben Majoros Imre – aki ebben az évben az MLSZ edzőképző tanfo-
lyamán UEFA „A” diplomát szerzett – Varga Dánielnek és Majoros 
Imrének. U9-ben Bíró József Pócsik Krisztiánnak és Kajdy Balázsnak 
(különdíj Bíró Botondnak). 
 U11-ben Majoros Imre Nagy Péternek és Bodó Leventének (külön-
díj Nagy Leventének és Nagy Ádámnak). A gergelyiugornyai városré-
szen Hornyák Mihály Tóth Krisztiánnak és Milák Norbertnek (különdíj 
Vezse Róbertnek). A lánycsapatból Palócz Tibor Kóróczki Dórának és 
Balázs Pannának (különdíj Kondor Karinának). U13-ban Mándi Lász-
ló Jene Gábornak és Kósa Márknak (különdíj Zeke Kristófnak).
 U16-ban Tóth József Horváth Ervinnek, Vezse Marcellnek és 
Kópis Alexnek (különdíj Milák Patriknak). Az „Év úszója” Fekete 
Martin és Molnár Emese, különdíjas Illés Dóra és Koncz Boglárka.
 Az „Év edzője”: Hankovszkiné Medve Mónika és Majoros Imre.
 Köszönet illeti a támogatókat: Vásárosnamény Önkormányza-
tát, az elnökséget, különösen Pankotai Gábort, aki a TAO-s pályázati 
munkából oroszlánrészt vállalt; a szülőket, különösen Bíró Károlyt 
és nejét, akik nélkül talán nem beszélhetnénk U13-as korosztályról, 
valamint a TAO-jukat felajánló vállakozókat: Pharmarent Car K� . 
Berettyóújfalu,  Dr. Daróczi-Kis Szilvia; Gyémánt-Tech K� . Berety-
tyóújfalu, Murguly László; MAGNUM-44 K� . Nyíregyháza, Kertész 
Attila; FOUR-ROAD K� . Nagykálló, Bornemisza Gergely; PROFI 
QUALITY K� . Vásárosnamény, Csobolya Attila; Balázs-Sped K� . Vá-
sárosnamény, Balázs István; B. Ép. Szolg. K� . Vásárosnamény, Borbás 
Bálint és Tibor; Cserepes-fa K� . Nyírmada, Bartha Tibor; Forta-Trans 
K� . Gyüre, Simon Csaba; Namény-Ker K� . Vásárosnamény, Pankotai 
Pál; DOKÓ Bt. Nyíregyháza, Béres Zsolt; Teleki-Trans K� . Debrecen, 
Teleki Lászlóné. És természetesen köszönet a gyerekeknek, akik kima-
gasló eredményeikkel öregbítették városunk jó hírét.

IT
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MOZIMŰSOR

Snoopy és Charlie Brown
A Peanuts 
fi lm – 3D

Teljes árú jegy: 
1400 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1200 Ft

Megjött Apuci

Teljes árú jegy: 
1200 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1000 Ft

Pofázunk és végünk Miamiban

Teljes árú jegy: 
1200 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1000 Ft

Alvin és a mókusok: 
A mókás 

menet

Teljes árú jegy: 
1200 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1000 Ft

Január 19. (kedd) 1700

Január 19.(kedd) 1900

Február 2.(kedd) 1900

Február 2.(kedd) 1700

KÖNYVAJÁNLÓ

Cormac McCarthy: Az út 

„Ha a � ú nem Isten igéje, 
akkor Isten sosem szólalt meg.” 

Hamu szitál foly-
ton a láthatatlan 
égből, ahol a nap 
többé sosem mu-
tatja meg arcát az 
elpusztult világnak. 
A „vég” után apa 
és � a bandukolnak 
éhezve és fázva 
az úton, keresve a 
maradék kis jót, ami túlélhette a pusztu-
lást. Az anya már föladta a keresést. A fér�  
pisztolyában már csak két golyó van, ami 
kevés az ellenség legyőzéséhez, viszont ép-
pen elegendő önmaguk legyőzéséhez és az 
Isten végső megtagadásához. Vajon mikor 
tudnak teljesen lemondani a reményről és 
vajon képes-e a fér�  ennyire drasztikus mó-
don „megmenteni” � át a rosszabb haláltól? 
A Földön, ahol az emberi élet az utolsó, a 
ragadozók saját fajtájukra vetemednek. Apa 
és � a vérengző szerencsétlenek közt próbál 
eljutni az óceánpartra egy új élet reményé-
ben, és ha ez a vágyuk sem teljesül, legalább 
végre föladhatják…
 Cormac McCarthy a felkavaró történet 
kegyetlen kulisszái közt, egy apa-� ú kap-
csolat felejthetetlen dialógusaiban kérdez 
rá az ember alapvető értékeire: a hit, a re-
mény és a szeretet erejére. Ám a válaszokat 
ezúttal is olvasóira bízza. Megrendítő utó-
piája 2007-ben elnyerte a Pulitzer-díjat.
 A regény az angol Times által összeállí-
tott „az elmúlt évtized 100 legjobb könyve” 
listáján az első helyet érdemelte ki.
 Nem könnyed időtöltést, hanem elmé-
lyült, izgalmas órákat kínál ez a könyv.
 Mégis ajánlom mindazoknak, akik nem 
félnek attól, hogy olvasás után még sokáig 
hatása alatt legyenek egy meglepő, katarti-
kus véget érő történetnek.
 Az azonos című � lm, mely a regény 
alapján készült, szintén megrázó képekkel 

Felhívás Bajcsy-Zsilinszky 
Endre-dokumentumokkal 

kapcsolatban
130 éve született Bajcsy-Zsilinszky End-
re politikus, újságíró, akit 1931-ben 
a tarpai (beregszászi) választókerület, 
majd 1939-ben Szatmár, Ugocsa és Be-
reg vármegye országgyűlési képviselőjé-
vé választottak.
 Ezen alkalomból kérjük azokat, akik 
rendelkeznek bármilyen korabeli írásos 
dokumentummal vagy fotóval Bajcsy-
Zsilinszky munkásságáról, beregi kap-
csolatairól, juttassák el a Beregi Múze-
umnak (Rákóczi út 13.).

FELHÍVÁS
Felhívom az ingatlantulajdonosok/hasz-
nálók � gyelmét arra, hogy az ingatlan 
előtti járdaszakasz tisztítását és síkosság-
mentesítését a balesetek elkerülése érde-
kében folyamatosan végezzék el.
 A megolvadt hólé visszafagyásával a 
megtisztított terület is újra balesetveszé-
lyessé válhat. Vigyázzunk egymás testi 
épségére!

dr. Szilágyi Péter
jegyző

Versbarátoknak!
Kedves költészet-rajongók!

2016. január 22-én (pénteken) 17 órai 
kezdettel szeretettel várunk minden ér-
deklődőt  a Magyar Kultúra Napja alkal-
mából szervezett találkozónkra. Hozd 
magaddal Szabó Lőrinc valamelyik ál-
talad kedvelt, de mégis kevesek számára 
ismert versét!

jeleníti meg a mondanivalót, de csak olva-
sás után érdemes megnézni!
 A könyvtárban január 20-án este 17.00 
órától beszélgetés lesz a könyvről és a szer-
ző másik, a Nem vénnek való vidék című 
regényéről, melyből szintén készült egy 
2008-ban bemutatott mozi� lm Tommy Lee 
Jones és Javier Bardem főszereplésével. 
 Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

FCs
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VÁLTOZÁS
a mammográfiai szűrés utazási időpontjában!

A korábban közöltektől eltérően 2016. január 11. és február 2. napja között az 
önkormányzat által biztosított autóbusz indulási ideje és helyszínei módosulnak!

A busz a szűrési napokon reggel 6 óra 45 perckor indul a Vásárosnamény, Rákóczi 
út 22. szám alatti, 7 órakor a gergelyiugornyai, 7 óra 10 perckor a vitkai rendelő 
elől a következő napokon:

2016. január 4., 5., 6.,8., 11., 12., 13., 15., 18., 19., 20., 22., 25., 26., 27., 28., 29., 
2016. február 1., 2.

Délután az önkormányzat buszt nem indít, kérjük, akinek délutánra van időpontja, 
a reggeli járatot válassza, vagy egyénileg oldja meg az eljutást!

Csütörtöki napokon az állomás nem végez szűrést!

A szűrővizsgálatra a személyazonosító igazolványát, társadalombiztosítási igazolványát és 
behívó levelét kérjük, vigye magával. 

Kérjük Önt, hogy egészsége érdekében a vizsgálaton megjelenni szíveskedjen!

Vásárosnamény Város Önkormányzata


