
Vásárosnamény város önkormányzatának lapja 2016.  július

Ami a Zoárd-napi Sokadalomból 
az esős időjárás miatt kimaradt…

NEMZETI 
LOVASSZÍNHÁZ

A VÁSÁROSNAMÉNYI SÁRKÁNYHAJÓ ROADSHOW
ÉS CSALÁDI NAPON

2016. JÚLIUS 23-ÁN (SZOMBATON) 
11 ÓRÁTÓL A GERGELYIUGORNYAI

TISZA-PARTON

A Beregi Múzeum idén is csatlakozott a Múzeu-
mok Éjszakája országos rendezvénysorozatához. 
Június 25-én délutántól kerültek megrendezésre 
a programok: Filéné Huszti Zsuzsanna citeraze-
nével, majd a kárpátaljai Sodró Együttes népze-
nével és néptánccal szórakoztatta a látogatókat. 
Eközben népi ételeket kóstolhattak, diavetítésen 
vehettek részt a vendégek, majd régi kalendári-
umok érdekes hirdetéseiből készült új időszaki 
kiállításunk megnyitóját tekinthették meg. A 
kastély parkjában népi játékok és pónilovaglás 
várta a gyerekeket. Sötétedés után táncházzal és 
tűzugrással zárult a rendezvény.

SzCs

Múzeumok Éjszakája
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kal. Felfedezhették városunk szépségét, délután pedig vetélked-
tek egymással a csapatok a petákokért. Bevetésre került kedvenc 
ÖKOMATÁNK is, amelyet a kalózok nagy lelkesedéssel fogadtak.
 Pénteken tovább indultak a hajók, hogy a célállomásig folytas-
sák a folyószakasz megtisztítását. A hulladék megfelelő elszállításá-
hoz lelkes önkéntesek válogatják szét és tapossák laposra a palac-
kokat, az elszállítás és újrahasznosítás előtt.
 A végeredmény lapzárta után derül majd ki.

Az élő Isten iránti hálaadással adjuk hírül, hogy a 2005-ben alapított egyházköz-
ségünk új temploma mára felépült! Felemelő látni és hallani a visszajelzéseket, 
hogy ezen siker egész városunk öröme! A Szent Demeter templom felszentelé-
sére 2016. augusztus 21-én (vasárnap) 10.00 órától kerül sor. A szenteléssel 
egybekötött ünnepi Szent Liturgiára a  Vásárosnaményi Görögkatolikus Egy-
házközség nevében Szeretettel és Tisztelettel meghívjuk Önöket szeretteikkel 
együtt! Kérjük fogadják el meghívásunkat! Az új templomot felszenteli: Kocsis 
Fülöp Érsek-Metropolita és Szocska A. Ábel OSBM Apostoli Kormányzó.
 „Ezen szent hajlék alapítói és jótevőiről emlékezzék meg az Úristen az Ő országában…” 
 Életükre Isten áldását kérve, kívánok további áldott, szép nyári kikapcsolódást!
Üdvözlettel:            (motoros) István atya

Az idei évben negyedik alkalommal rajtoltak el a PET kalózok. 
Ezúttal a hajók építését a Tisza felsőbb szakaszán, Szatmárcsekén 
végezték, s ettől a területtől Vásárosnaményig már begyűjtötték a 

„tervezett”hulladékmennyiség háromnegyedét!
 Július 6-án érkezett meg hozzánk a 10 hajó a kísérő vízi jármű-
vekkel. 7-én pihenőnapot tartottak szabad és kötött programok-

Tisztelt Városlakók, 
Kedves Vásárosnaményiak!

PET KUPA NEGYEDSZER

Fotó: Bodnár Dániel

Fába vésve
A több mint négy évtizedes múltra visszatekintő Beregi 
Fafaragótábor idén június 25. és július 2. között a vitkai 
Kölcsey Ferenc Tagintézményben látta vendégül az ország 
minden részéből érkező famíveseket. Az egy hetes prog-
ramban ebben az évben is voltak szakmai előadások, ki-
rándulás, bográcsozás, nagy beszélgetések, egymás segíté-
se, tanítása – nem csupán a fa megmunkálására. A jól összeszokott társaság egyéni remekekkel és 
köztéri alkotásokkal is gazdagította környezetünket. Mindannyiunk örömére idén több gyermek 
és � atal is munkálkodott a táborban a fafaragás és a bőrművesség rejtelmeit tanulva. Az ő munká-
juk  magában hordozza a jövő ígéretét a tábor életének folytatására, színesedésére.

(ZKA)
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Nyelvszakosként már decemberben is örömmel töltött el, hogy a népek karácsonyát be-
mutató műsorunk előkészületei során a szereplők és az énekkarosok milyen lelkesedéssel 
tanulták a svéd, lengyel, angol, német kifejezéseket – függetlenül attól, milyen idegen nyel-
vet tanulnak éppen –, ismerkedtek karácsonyi szokásaikkal, öltözékükkel, zászlóikkal, és 
énekelték a bemutatott népek dalait.
 Nemhiába, már IV. Károly Német-Római császár is megmondta: „Ahány nyelvet be-
szélsz, annyi embert érsz.”
 2016. április 13-án délután az idegen nyelvek tanulásának fontosságáról, más népek, 
nyelvek, kultúrák megismerésének hasznáról láthattak és hallhattak tájékoztatót az érdek-
lődők a Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskolában.
 5. d osztályos tanítványaim – akik az alapóraszámon túl heti plusz két órában tanul-
nak német nyelvet – segítségével tartottunk előadást a jelenlévő 6. évfolyamos tanulóknak, 
szüleiknek, az idegen nyelvi munkaközösség tagjainak és az iskolavezetésnek. 
 Célunk – többek között – az volt, hogy érveket sorakoztassunk fel az idegen nyelvtudás 
hasznossága mellett, és rávilágítsunk arra, hogy aki 12–13 évesen második idegen nyelvet 
választ, milyen előnyökhöz juthat későbbi tanulmányai és pályafutása során.
 Az elméleti ismertető komolyságát Móra Ferenc A legszebb nyelv című vicces történe-
tével próbáltuk oldani. Majd az ötödikesek PowerPoint bemutató során mutatkoztak be 
Goethe nyelvén, és elmondták véleményüket (magyarul) az alkalmazott tankönyvcsalád-
ról és a foglalkozásainkról, majd bemutatták projektmunkáikat, amelyeket a tanév során 
készítettek.
 A találkozó végén meghallgattuk Sub Bass Monster kampányszámát, amelyet a Goethe 
Intézet nemkunszt.hu projektjének keretében írt 100 német jövevényszó felhasználásával.
 A hozentróger, muter, tupír, giccs, knédli szavak mosolyt csaltak az arcokra, hisz ezeket 
nyelvórák nélkül is ismerik az emberek.
 Az interaktív jellegnek köszönhetően válaszoltunk a feltett kérdésekre, illetve Aszta-
losné Tajdi Éva intézményvezető helyettes tanárnő és Vincze Mónika angol-történelem 
szakos kolléganő saját érintettségükről is meséltek az 1997/98-as tanévben indult második 
idegen nyelv oktatásának élményeit felidézve. 
 Összességében hasznosnak ítélem ezt a délutánt, amelyet a foglalkozás végén kitöltött 
elégedettségi kérdőívek is tükröznek. 
 Bízom abban, hogy sikerült elültetni a jelenlévőkben az idegen nyelvtanulás jelentősé-
gének gondolatát, és csak megerősítettük a fentebb említett IV. Károly császár örökérvényű 
kijelentését.
 Büszke vagyok kis tanítványaimra, akik teljes felelősséggel teljesítették feladatukat 
mind a kis bemutatkozást rögtönző órarészlet, mind az őszinte, lelkes véleménynyilvánítás 
során.
 Köszönettel tartozom még Szabó Zoltán intézményvezető úrnak, hogy lehetőséget biz-
tosított a tájékoztató megtartására.

dr. Siposné Szilágyi Ildikó Edit
orosz-történelem-német szakos tanárnő

„Nem kunszt az idegen nyelv”
„Több dolgok vannak földön és égen Horatio, 
mintsem képzelmetek álmodni képes.” 

Shakespeare

Az ókori emberek a kaldeusokkal és egyip-
tomiakkal abszolút tudósai voltak a szá-
mok okkult vagy rejtett jelentésének, az 
időre, az emberi életre való vonatkozásban.
 Ellenben elsők a hinduk voltak, akik 
a természet törvényeit kuttaták és min-
den ilyen tudomány megteremtői voltak. 
A napéjegyenlőség változásaként ismert 
jelenséget is a hinduk fedezték fel, szá-
mításaik szerint ilyen alkalom minden 
25.827 évben fordul elő, melyet a modern 
tudomány több száz év után bebizonyított, 
hogy számításaik pontosak voltak.
 A világ keletkezésére adott magyará-
zatok közötti kutatásban azt találjuk, hogy 
a számokat a rend szülte, a rend kifejezési 
vágya, hiszen sehol máshol nincs akkora 
rend, mint a számok világában.
 A nagy őssemmi, a nulla volt a meg 
nem nyilvánuló. A kezdet az egység volt az 
1, az egy igaz létező, mely belső mozgása 
révén megszülte két gyermekét, a két prin-
cípiumot, a két aspektusát, így lett a 2. A 
2 viszont egymással örökös feszültségben 
állva létrehozta a 3-at, egy minőségileg 
más individumot, és így tovább.
 Az egész világegyetem működése le-
írható számok kombinációjával. Abszolút 
jelentésük univerzális, hiszen a számok 
mindenhol ugyanazt jelentik, nyelvi korlá-
ton áthatolva.
 A számmisztika (numerológia) nagy-
mestere Püthagorasz volt, aki i. e. a VI. szá-
zadban élt.
 Iskolájában tanítványaival a számok 
és a betűk közötti összefüggéseket tanul-
mányozva felállítottak egy alfanumerikus 
rendszert, amelynek segítségével a külön-
böző számítások elvégzése után körvona-
lazódik az ember karaktere, sorsa.
 Világunkban arra használjuk a szá-
mokat, hogy mennyiségeket fejezzünk ki 
vele.De Püthagorasz szerint a számoknak 
léteznek minőségeik is. Azt tanította, hogy 
a számok az univerzum építőelemei. Az ő 
nézetrendszere szerint a számok és a szá-
mokkal levezetett világegyetem valójában 
a magasabb rendű világoknak és igazsá-
goknak a tükröződései.
S hogy milyen tudományokkal van kap-
csolatban a numerológia, és életünkbe 
miért érdemes beiktatni, azt a következő 
lapszámban megtudhatja a kedves olvasó.

H.É.

Tudtad-e?
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Zoárd-napon 
a Múzeum

A július első hétvégéjén megrendezett Zoárd-napi Sokadalomra a 
Beregi Múzeum a „Vásáros” Namény című kiállítással készült. A 
múzeum sátrában a látogatók megtekinthették a 60-as, 70-es évek 

vásári fotóit, jellegzetes vásári portékáit. Ehhez kapcsolódott a mú-
zeumi totó is: a helyesen kitöltők között eredeti keresztszemes hím-
zéssel díszített párnát sorsoltunk ki.

SzCs

A Dolgozzál és Imádkozzál Alapítvány – melynek alapítója 
Gombita Sándor - számítógépeket adományozott a helyi és kár-
pátaljai iskoláknak. Az ünnepélyes átadásra június 23-án került 

sor a Beregi Múzeumban, ahol jelen voltak az intézmények kép-
viselői, illetve az alapítvány nevében dr. Szalanics László kurató-
riumi elnök valamint Felhősné dr. Csiszár Sarolta és Varga János 
kuratóriumi tagok.

Kissné Gráf Éva

Komposztáló 
edények átvétele!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy akik a korábban 
megadott időpontokban nem tudták átvenni a komposztáló 
edényt, munkanapokon 7–14 óra között megtehetik ezt.
 A kiadás helyszíne a VITKA Nonpro� t K� . telephelye – 
Damjanich út 1. sz.  
 Aki valamiért nincs rajta a listán, az Észak-alföldi Környe-
zetgazdálkodási K�  kihelyezett ügyfélszolgálatán – minden 
szerdán 8-14 óra között a Városháza ügyfélfogadójában – 
jelezheti észrevételét a közszolgáltató felé. 

 Kérem, a komposztálót a január-
ban a lakossághoz eljuttatott kom-
posztálási segédlet és az edényhez 
járó használati utasítás szerint hasz-
nálják, hogy eredményes legyen a 
komposztálás!

Filep Sándor
polgármester

Főzőverseny 
Kehidakustányban

Városunk nagyon jó baráti kapcsolatot ápol Kehidakustány köz-
séggel. Zoárd-napi programjainkon tavaly és idén is részt vettek. 
Viszonozva meghívásunkat ők is szívesen láttak bennünket a 2016. 
július 9-én megrendezésre kerülő Júliális Napok rendezvényükön. 
Városunk képviselői Bereg szépségeivel ismertették meg a helyi la-
kosokat, ugyanakkor beneveztek a főzőversenyre is, ahol II. helye-
zést értek el. 

Tourinform
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2016. július 7-én, csütörtökön délelőtt az Olt-Alom Állatotthon-
ban jártak a Megoldás- Ház dolgozói és ellátottai. Mindkét fél 
nagy izgalommal várta a jeles napot.
 Megérkezésükkor a létesítmény történetéről és mindennapja-
iról egy rövid, általános tájékoztatót hallgattak meg. 
A 16 főt csoportonként, forgószínpad-szerűen kala-
uzoltuk körbe. Amíg az egyik csoport bent tartózko-
dott, addig a többiek kint kölyökkutyákat simogattak, 
valamint a kötetlen beszélgetés alatt felmerülő kérdé-
seikre is szívesen válaszoltunk.
 Mindenki nagyon érdeklődött a bent lakó kutyu-
sok, sorsuk, történetük iránt. A Vendégek rendkívüli 
szeretettel és örömmel fordultak az elhagyott, sé-
rült lelkű állatok felé, akik dörgölőzéssel, játékkal és 
pusziosztással hálálták meg a kedveskedést. Ezúton 

is megköszönjük Borbás Erika adományát, 
aki egy kombinált etető-itató tállal lepte meg 
a kutyusainkat.

 A kellemes hangulatban telt órák után a Látogatók maradan-
dó élményekkel, jókedvűen tértek haza, s mi is örömmel gondo-
lunk vissza az együtt eltöltött időre.
 Mindannyian várjuk a mielőbbi folytatást!

Az Olt-Alom Állatotthon csapata

A TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0099 azonosító számú projektünk 
keretében létrehozott Vásárosnaményi I� úsági Klub  a fenntartási 
időszakban is folyamatosan  várja a � atalokat, és részt vesz a városi 
rendezvények lebonyolításában is. 
 Május 29-én csatlakoztunk a város gyereknapi rendezvényéhez 
kihelyezett kézműves foglalkozással, ahol a gyerekekkel zsenilia 
drótból hajtogattunk virágokat, illetve az üvegfestés technikájával 
ismertettük meg őket.  

 Június 9-én a pályaválasztási tanácsadás programelemünk ré-
szeként tartottunk egy „csajos” délutánt. A program első felében 
egy fodrász és egy kozmetikus szakember beszélt a két hivatás rej-
telmeiről, szeretetéről és a szakmai végzettségek megszervezéséhez 
szükséges praktikus tudnivalókról. A második részben szépség-
ápolási tanácsokkal látták el a � atalokat, majd sminket és frizurát 
készítettek néhány szépülni vágyónak.  

 A pályaválasztás elősegítésére tervezzük még a helyi Agrana 
Juice K� . és a nyíregyházi Lego gyár meglátogatását. 
 Július 23-án ott leszünk az I. Vásárosnaményi Sárkányhajó 
Roadshow-n, ahol várjuk az alkotni vágyó � atalokat kézműves asz-
talunknál!
 Ne feledjétek, hogy a nyári szünetben is ugyanúgy várunk tite-
ket hétköznap délutánonként 12.30-tól 17 óráig  a már megszokott 
� atalos, kényelmes környezetben, ahol barátaitokkal, vagy akár ná-
lunk megismert kortársaitokkal az alábbi szórakozási lehetőségek 
közül választhattok: 

• társasjáték, csocsó, léghoki, kézműves foglalkozás, olvasási le-
hetőség, 

• számítógép és internetezés igénybe vétele, folyóiratok, magazi-
nok lapozgatása, 

• közös zenehallgatás, beszélgetés a � atalokat érintő közös témák-
ról.

 Minden szórakozási lehetőséget ingyenesen vehettek igénybe.
 Megtaláltok minket a szokott helyen a Művelődési Központban.
Gyertek el! Hívunk, várunk! 

Az I� úsági Klub munkatársai

Kedves Fiatalok!

Látogatás az Állatotthonban
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„Kedves óvodám, sok víg nap 
után, itt a búcsúnap, indul a 
csapat!”

 A vásárosnaményi játékor-
szág óvodái intézmény ballagó 
nagycsoportosainak névsora:

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 
(VÁSÁROSNAMÉNY)

HÓVIRÁG CSOPORT 

Bíró Milán, Fodor Lilla Kitti, 
Király Máté, Mohácsi Dániel, 
Nagy Szabina, Papp Sára, Rózsa 
Alexandra Zsuzsanna, Simon 
- Jójárt Márk, Toldi Ádám, Tu-
róczi Anna, Tyukodi Bianka.

NAPRAFORGÓ CSOPORT

Csatlós Dorka Alíz, Deák Hu-
nor, Farkas Attila Bálint, Fejes 
Márk, Fülöp Vivien, Gorzó 
János, Kiss Martina Lilla, Mol-
nár Jázmin, Nagy Stefánia, Ró-
zsa Cintia, Rózsa József, Rózsa 
Sándor, Szilágyi Márk, Toldi 
Alex.

CSILLAGVIRÁG CSOPORT

Ducsi Balázs, Göblyös Attila, 
Joó Máté, Lőrincz László István, 
Máté Miklós István, Paragh 
Zoltán, Pócsi Noémi, Szabó Lí-
dia, Tóth Hanna.

KÉKNEFELEJCS CSOPORT

Gerzsenyi Laura Viktória, Kö-
kény György.

LILIOM CSOPORT

Balogh Richárd Zsolt, Balogh 
Roland, Bíró Panna, Bodó Lau-
ra, Borbás Bálint, Borbás Tibor, 
Demkó Hunor, Dér Bence, Far-
kas Máté, Haga Elizabet Csen-
ge, Laszip Máté Balázs, Lőrinz 
Laurent, Papp Tímea, Pongó 
Vanessza Cintia, Rézmüves 
Krisztián, Rézműves Nina Van-
da, Rózsa Letícia, Sebők György 
Ferenc, Simon Dóra, Szabó Do-
rina Csenge, Toldi Lilla, Varga 
Dániel, Varga Dorka ,Varga 
Vanda. 

NAPSUGÁR CSOPORT

Csizmár Máté, Ilyés Mira, Kósa 
Bence Attila, Kósa Krisztán, 
Luka Lili Jázmin.

ARANYABLAK ÓVODA 
(GERGELYIUGORNYA)

Algács Noémi, Balogh Márk, 
Balogh Ramóna, Baráti Noé-
mi, Czirják Boglárka, Csizmár 
Gergő, Faragó Nimród, Farkas 
Amanda, Fejes Kinga, Kokas 
Levente, Nagy Péter, Nyitrai 
Petra, Oláh András Leó, 
Szolnoki Amanda Irén, Újhelyi 
Péter, Varga Zoé.

TÜNDÉRKERT ÓVODA 
(VITKA)

Balogh Sándor, Bartha Gábor, 
Fekete Panna, Fórizs Dávid, 
Gonda Márk, Gyügyei Boglár-
ka, Hatala György, Jóni Nóra, 
Katkó László, Macsi István, 
Molnár Vince, Nagy Krisztina, 
Oleksza Korina, Vass Máté.

PLATÁN ÓVODA (OLCSVA)

Balogh Dávid, Boros Krisztián 
Szabolcs, Jóni Kornélia Jázmin, 
Lakatos Viktor, Lakatos Zoltán 

Imre, Tóth Gergő József, Tóth 
Kristóf Dániel.

VADVIRÁG ÓVODA (JÁND)

Baranyi Béla, Bíró Zsolt, Cer-
so simo Olivera Szo� a, Fejes 
Ádám Dávid, Gergely István, 
Horváth Fanni Luca, Kiss Bog-

ÓVODAI HÍREK

PEDAGÓGUSNAPI 
ELISMERÉS

Nagy Balázsné, a jándi Vadvirág Óvoda 
tagóvoda-vezetője pedagógusnap alkal-
mából miniszteri elismerésben részesült. 
Vezetői egyéniségével olyan kollegiális 
légkört teremt, ahol minden egyes dol-
gozót a gyermekek elsődleges érdekének 
szem előtt tartása vezérel. Nevelőmunká-
jukban kiemelt szerepet kap a környezet 
megismerésére, megszerettetésére és vé-
delmére való törekvés. Az ő szorgalma-
zására létrehozott „A Jándi Óvodás Gyer-
mekekért Alapítvány” segítségével igen 
eredményesen és példaértékűen tudják 
fejleszteni az óvoda tárgyi eszközeit. 
 Nagy Balázsné elkötelezett lokálpat-
riótaként a település kulturális életének 
színvonalas fenntartásáért is áldozatos 
munkát végez. Szűkebb óvodai közössé-
gének, lakóhelyének, és a tágabb intézményi nevelőtestületnek 
is elismert és megbecsült tagja. Évtizedeken át végzett kimagas-
ló és eredményes munkájával, fáradhatatlan tenni akarásával, 
példás jellemével érdemelte ki „A  Miniszter Elismerő Okleve-
le” miniszteri elismerést, amihez szívből gratulálunk!

lárka, Péter Lilla, Rostás Noel 
Árpád, Tóth Áron, Tóth Botond, 
Tóth Tamara, Turza Levente 
Sándor. 

NAPSUGÁR ÓVODA 
(KISVARSÁNY)

Balogh Tifani, Kovács Kitti 
Anita, Tári Sára.
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Ajánlások strandlátogatók
részére: 

Nyaralás alkalmával a sértetté válásnak szá-
mos jellemző helyszíne van (hétvégi házak, 
kereskedelmi szálláshelyek, strandok, szó-
rakozóhelyek stb.), melyek közül a nyaralók 
helyzete a strandokon tűnik a legkiszolgál-
tatottabbnak. Ennek több összetevője van. 
Egyrészt kis területre koncentrálódó magas 
vendég szám, melyek között az alkalmi tol-
vajoktól már-már a pro� zmus jegyeit is mu-
tató bűnözőkig számos potenciális elkövető 
van, másrészt a strandolók könnyelműsége. 

 Tájékozódjon előre a kiválasztott strand 
infrastruktúrájáról, rendelkezésre álló biz-
tonsági szolgáltatásairól, ezek díjszabásáról, 
majd költségeit eszerint tervezze! 

• Az értékmegőrző igénybe vétele nem 
bosszantó többletkiadás, hanem a stran-
dolás végén megtérülő okos befektetés. 

• Amennyiben lehetséges, ne autóval kö-
zelítse meg a strandot! A vízparti parko-
lók jelentős vonzerőt gyakorolnak a gép-
kocsi-feltörőkre és a jármű tolvajokra is. 

• Sem utastérben, sem a csomagtérben ne 
hagyjon értékeket! A csomagtartó biztonsá-
gába vetett hit közkeletű tévedésen alapszik. 

• Gépkocsija ablakait mindig húzza fel, 
még résnyire se hagyja leeresztett álla-
potban! 

Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK.
Elektronikus Lakossági

Bűnmegelőzési Információs Rendszer( ELBIR )
HÍRLEVÉL

2016. június

Figyelem! Megkezdődött a turista szezon!
• Ha közlekedési eszközként a kerékpárra 

esett választása, olyan strandot válasz-
szon, ahol lehetősége van azt a kapun 
belül tárolni! Részesítse előnyben az őr-
zött tárolókat. 

• A vízparton ne rejtsen pénzt, iratokat, 
slusszkulcsot a törölköző alá! Ez az első 
hely ugyanis, ahol a tolvaj keresni fogja. 

• Az is felelőtlen megoldás, ha a fürdőző 
teli sporttáskát vagy hátizsákot felügye-
let nélkül hagy.

• Csak akkor vállalkozzon magányos 
strandolásra, ha nincs Önnél kockáztat-
ható érték, vagy azokat biztonságosan 
elzárta! 

• Csoportos fürdőzés esetén több turnus-
ban menjenek úszni! Felváltva mindig 
maradjon valaki az értékekkel! 

• FONTOS SZABÁLY: Ha az Ön, vagy 
más tulajdonát képező vagyontárgyak 
közelében idegent lát, ne elégedjen meg 
azzal, hogy rendre utasítja, kérjen segít-
séget az ott dolgozó alkalmazottaktól, 
illetőleg hívja a Rendőrséget! Sajnálatos 
tény, hogy a bűncselekmények elköveté-
sében sokszor a környezet közömbössé-
ge is szerepet játszik. 

A zsebtolvajok nyáron is 
dolgoznak

A nyári szabadság ideje alatt a bűnözők 
ugyanúgy dolgoznak. A gépkocsi helyett 
sokan a tömegközlekedést használják nya-
ralás alkalmával. Különösen veszélyes he-

lyek közé tartoznak az autóbusz állomások, 
pályaudvarok, tömegközlekedési eszközök.

Az alábbi tanácsok betartásával elkerülhe-
tő az áldozattá válás:

• Fokozattan � gyeljen értékeire, ha for-
galmas helyen, tömegben tartózkodik, 
utazik!

• A pénztárcáját, bankkártyáját, mobil-
telefonját tegye biztonságos helyre (pl.: 
kabát belső zsebe, kézitáska belső része)!

• Ne tartson magánál sok készpénzt, vagy 
ha mégis, egymástól elkülönítve tárolja!

• A bankkártyát és a PIN-kódot soha ne 
tartsa egymás mellett!

• Válltáskáját szorosan maga előtt fogja!
• Ne tartson okmányokat, értékeket háti-

zsák, hátitáska külső zsebeiben!
• Tömegközlekedési eszközön fel- és le-

szállás közben � gyeljen környezetére 
is, táskáját, csomagját lehetőleg szorítsa 
magához!

• A bevásárló központokban a táskáját, 
csomagját mindig tartsa magánál!

• Vásárláskor, az áru válogatásakor soha 
ne tegye le táskáját, pénztárcáját a pultra 
vagy a bevásárlókocsiba!

• Gyorséttermekben, nyitott terű kávézók-
ban ne akassza a székre a táskáját, kabát-
ját, mert ezt kihasználhatják a tolvajok!

• Ha hosszabb időn keresztül gyanúsan 
viselkedő személyt lát maga mellett, el-
lenőrizze értékeinek meglétét!

Ha bajba kerültek forduljanak 
bizalommal a rendőrséghez, 
hívják az ingyenes 107-es, 

112-es telefonszámot!

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztály
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Presbiter szavunk a görög – preszbüterosz – 
szóból származik. Jelentése idősebb. A ma-
gyar református gyülekezetekben 1562-től, 
a tarcal-tordai hitvallásban a lelkipásztort 
illették ezzel a megnevezéssel. A későbbi 
időktől a gyülekezet tekintélyesebb tagjait 

– akik testületként vezették a gyülekezetet  
–illették a presbiter ill. presbitérium elneve-
zéssel.
 A tizedik presbiteri családi napon fő-
tiszteletű Fekete Károly püspök úr hirdetett 
igét. Nagytiszteletű Csegei István esperes úr 
szép szavakkal köszönte meg a püspöki ta-
nítást, és a Juhász házaspár önzetlen, nagy-
vonalú és állhatatos ügybuzgalmát.
 Ács Ferenc úr, a gyülekezet gondnoka, 
nagytiszteletű dr. Pótor Imre lelkésztanár 
úr, és felesége, nagytiszteletű dr. Pótor Im-
réné Beregszászi Erzsébet lelkésznő negy-
venéves áldásos lelkészi szolgálatáért a tel-
jes gyülekezet háláját tolmácsolta.
 A presbitercsaládok legkisebb gyerme-
kei versekkel, az i� úságot képviselő � atalok 
gitárral kísért énekszolgálattal emelték az 
ünnepi alkalom fényét.
 A Magyar Református Presbiteri Szö-
vetség missziói és diakóniai elnöke, Dr. Vic-
zián Miklós „Az európai krízis lelki háttere” 

Különdíj a kórusnak
Hajdúböszörményben rendezték 
idén nyáron a pedagógus kórusok 
országos találkozóját, melyen a Liszt 
Ferenc Vegyeskar is részt vett. Elkí-
sérte a kórust Dani Attila tárogató-
művész is (mellesleg Pusztadobos 
polgármestere), aki a város főterén, 
a Bocskay-szobor előtt 15 kórus 
által énekelt Bocskay-dalt kísérte 
hangszerén.

 A rendezvényen a kórus megkapta Hajdúböszörmény város 
különdíját.

Összkar tárogató kísérettelKét büszke basszus a kupával

címmel prezentációs előadást tar-
tott.
 A honfoglaló magyar fér� ak 
és nők viseletét és fegyverzetüket 
Ábrán András és felesége mutat-
ták be.
 Kellemes környezet, kötetlen 
időtartam, sétakocsikázási- és 
lovaglási lehetőség, játék a gyer-
mekeknek, egyházi ügyek meg-
beszélése, magánbeszélgetések …, 
tették kellemessé is a X. Presbite-
ri Családi Napot.

T L

JUBILEUMI PRESBITERI CSALÁDI NAP

Főtiszteletű Fekete Károly püspök úr Bibliával és 
Jubileumi Emlékéremmel köszönte meg 
Juhász Istvánnak és családjának az egy 

évtizedes önzetlen gyülekezeti szolgálatot

Juhász István és családja július hónap második szombatján, 
családi birtokán, a Márkitanyán (Tarpa közelében), immár 
tizedik alkalommal látta vendégül az I. kerület református 
gyülekezetének presbitériumát, és a presbitérium család-
tagjait.

Június 23-26 között rendezték Gyu-
lán a Kisiskolák Országos Kézilabda 
Versenyét, ahol megyénket a Moldván 
Tibor tanár úr vezette vitkai kézis lá-
nyok képviselhették. A négy napos 
megmérettetésen, tizenöt csapat közül 
településünk a hetedik helyen végzett. 
Gratulálunk!  A játékosok: Náni Eszter, 
Madár Réka, Jancsó Nikoletta, Bajusz 
Boglárka, Péchy Orsolya, Jónás Krisz-
tina, Nagy Laura, Tar Dominika, La-
katos Virginia, Kovács Eszter. 

Kézilabda verseny
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Manapság már nincsenek fel-
nőtt kézilabdameccsek város-
kánkban, ezért néhány alapvető 
információt rögzítek a sportág-
ról: „A kézilabda olyan labda-
játék, amelyet két 7 tagú csapat 
(hat mezőnyjátékos és egy kapus) 
játszik egymás ellen. A kézilab-
dát manapság szinte már csak 
fedett csarnokban játsszák, de 
az általunk megidézett időben 
(1953–80) és helyen (Vásáros-
naményban) kizárólag szabad 
téren játszották.
 Az 1920-as évektől az 1950-
es évek végéig a „nagypályás 
játék” volt az uralkodó. Az ún. 

„nagypályát” a labdarúgó játék-
tereken alakították ki. Tizenegy 
fős csapatok játszottak egymás 
ellen. Az 1949-ben Magyaror-
szágon megrendezett női nagy-
pályás világbajnokságon a ma-
gyar válogatott aranyérmes lett.
Az adatközlő, Papp István, visz-
szaemlékezése szerint: „Vásáros-
naményban az első kézilabda-
meccset 1953-ban, két fővárosi 
fér� csapat „?”, – nyilvánvalóan 
a sportág népszerűsítésének cél-
jából – a naményi labdarúgópá-
lyán, „nagypályán” játszotta.
 A sokak által megtekintett 
mérkőzést követően az 1952-

ben létesített „Gimnázium” le-
ánytanulóiban mutatkozott igény 
a kézilabdázás megtanulására, a 
magyar női válogatott sikerei 
hatására is, no meg azért is, mert 
azokban az években a � atal � úk 
mindegyike labdarúgó szeretett 
volna lenni! (1953.nov. 25.; Ang-
lia – Magyarország 3:6 Wembley 
Stadion …).
 A kézilabdázás szabályaira és 
technikai elemeire a néhai Oláh 
Tibor testnevelő tanár kezdte ok-
tatni a gimnázium leánytanulóit.
 Időközben a sportági szabá-
lyok és a pályaméretek is folya-
matosan (át)alakultak. Az időjá-
rás viszontagságai – különösen 
az északi államokban – jelentő-
sen beszűkítették a játéklehető-
ségeket. A skandináv államok a 
pálya méreteinek csökkentésével, 
valamint a szabályok módosí-
tásával teremben is játszhatóvá 
tették a sportágat. „Kispályás ké-
zilabda” lett az új játék neve az 
1960-as évek elejére. Naményban 
a teremben történő játék ekkor 
még szóba sem jöhetett.
 De! 
 Jelentős helyi összefogással, 
1960 nyarán, a Kraszna-töltés 
mellett (most a Szilva-fürdő 
területe) 40×20 méteres, sala-

kozott játékterület létesült. A 
pálya sosem volt az igazi, mert 
esős időben mindig mély és 
sáros volt. Ettől függetlenül a 
játékot, a csapatokat szerették a 
naményiak, rendszeresen kijár-
tak a mérkőzésekre.
 A kézilabdapálya megépí-
tését az is indokolta, hogy a 
naményi női kézilabdások már 
1955-től állandó résztvevői vol-
tak a megyei bajnokságért vívott 
küzdelmeknek.
 Sőt! 1955-ben, a tavaszi for-
dulóban, az első helyen állott a 
Namény!
 A csapat tagjai voltak: Sza-
bó Irén kapus, Gáspár Irén bal 
oldali védő, Végh Jolán középső 
védő, Filep Erzsébet jobb oldali 
védő, Kovács Ilona jobb oldali 
bedobó, Újvári Margit közép-
ső bedobó, jobb oldali bedobó; 
Tóthfalusi Ilona, Vodilla Mária 
és Vincze Klára a tartalékot al-
kották. Külön említést érdemel 
Swecz Mária, aki a bajnoki idény 
gólkirályalett, 41-szer volt ered-
ményes!
 Ennek a csapatnak az erejét, 
tudását az alábbi számadatok is 
bizonyítják:
 A csapat kilenc mérkőzésé-
ből hetet megnyert, egy meccsen 
döntetlent játszott (15 pontot 

gyűjtött) és csak egy vereséget 
szenvedett el. A hatvankét do-
bott gólra csak tizenkét góllal 
tudtak válaszolni a naményiak 
ellenfelei!
 Az őszi fordulóban már nem 
volt ennyire sikeres a csapat. Ve-
reséget szenvedtek Kisvárdán 
(0:1). Döntetlent játszottak a 
Nyíregyházi Traktor, Nagykál-
ló és Tiszavasvári csapataival is. 
Így az ígéretesen indult szezon-
ban „csak másodikok” lettek a 
naményiak.
 1955 és 1974 között igen-
igen jó teljesítményre voltak 
képesek a „naményi kézis leá-
nyok” a megyei bajnokságban. 
A tizennyolc esztendő alatt ki-
lencszer ezüst-, négyszer bronz 
érmet, egyszer-egyszer ötödik 
és hatodik helyezést, két alka-
lommal pedig kilencedik helye-
zést ért el a csapat!
 Az említett időszakban a 
Vásárosnaményi II. Rákóczi 
Ferenc Gimnázium tanulói al-
kották a csapatot.
 A „gimnázisták” spotági 
orientációja mintegy feladatot, 
útmutatást is adott a vásáros-
naményi járás általános isko-
láiban dolgozó testnevelő ta-
nároknak. Erkölcsi- és szakmai 
feladatnak tekintették, hogy 

NAMÉNY ÉS A NŐI 
KÉZILABDA

Nemrég egy vaskos dossziét juttatott el hozzám 
Papp István, városunk díszpolgára, azzal a kérés-
sel, hogy írjak a naményi női kézilabdázás törté-
netéről a városi lapban, az Új Beregi Életben. A 
megküldött dosszié visszaemlékezéseket, kora-
beli újságcikkeket, fényképeket, a „hajdanvolt 
női kézilabdacsapat” belső használatára készített 
táblázatokat tartalmaz.
 A hiteles dokumentumok első olvasata után 
azt gondoltam, sokak számára lehet öröm, mind-
nyájunk számra tanulság, ha felvillantunk néhány 
tényt a naményi női kézilabdasport felemelkedé-
sének, majd „kihunyásának” a történetéből.
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akik egy vallás tanításait sem követik. Egy 
adott vallásra épülő etika csak az emberek 
egy részét képes megszólítani; minden em-
ber számára nem értelmezhető.”
 „Ma olyan etikai megközelítésre van 
szükség, amely nem a vallásra épül, s ezért 
egyaránt elfogadható azok számára, akik 
hittel élnek, és azok számára is, akik nem – 
egy világi etikára.”

KÖNYVAJÁNLÓ

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
JÚLIUSI MOZIMŰSOR

Jégkorszak – A nagy Bumm
3D

Teljes árú jegy: 
1400 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1200 Ft

Jégkorszak – A nagy Bumm
3 D

Teljes árú jegy: 
1400 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1200 Ft

Tini Nindzsa Teknőcök: Elő az 
árnyékból

3D

Teljes árú jegy: 
1400 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1200 Ft

Jason Borune

Teljes árú jegy: 
1200 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1000 Ft

Július 19. (kedd) 1700

Július 19. (kedd) 1900

Augusztus 2. (kedd) 1700

Augusztus 2. (kedd) 1900

Őszentsége a Dalai Láma: 
Túl a valláson

Ebben a hónapban egy 2013-ban kiadott 
életvezetési írást ajánlunk azoknak, akit ér-
dekel, hogyan tudna az egyes ember hozzá-
járulni az együtt érzőbb és békésebb világ 
felépítéséhez. Kölcsönözhető a könyvtárban!
 „Nyilvánvaló, hogy hiányzik valami ab-
ból, ahogyan mi, emberek éljük az életün-
ket. De vajon mi? Én úgy vélem, az alapvető 
probléma az, hogy minden területen túlsá-
gosan nagy � gyelmet szentelünk a külsősé-
geknek, az anyagiaknak, és túlságosan ke-
veset az erkölcsöknek és a belső értékeknek.”

„A vallás sok millió embernek nyújtott se-
gítséget a múltban, sok milliónak segít ma, 
és sok milliónak segít majd a jövőben is. 
Azonban ma már sokan vannak a világon, 

a leánytanulók számára 
a kézilabdázás szabályait, 
alapvető mozgásformáit és 
technikai-taktikai elemeit 
is oktassák.
 A legügyesebb elsős és 
másodikos gimnazistákból 
minden esztendőben 10–12 
főt igazolt le a városi kézi-
labda szakosztály, a Vásá-
rosnaményi Vörös Meteor 
Sport Egyesület, az után-

pótlás biztosítottsága végett.
A városban akkor még pros-
peráló gazdaság sok gimná-
ziumot végzett � atalt tartott 
itthon. A kézilabdacsapat 
leérettségizett tagjai közül 
is számosan megragadták a 
város által kínált munkale-
hetőségeket. Ők voltak azok, 
akik szívesen továbbsportol-
tak, de már minőségileg egé-
szen más, magasabb szintű 

játékerőt jelentettek, mint 
diákkorukban.
 Nem csoda, hogy 1975-
ben – a megyei bajnokság 
megnyerését követően – az 
osztályozókon túljutva, „NB. 
II-es női kézilabdacsapata” 
lett Vásárosnaménynak!
 Történetüket egy későb-
bi lapszámunkban idézzük 
majd fel olvasóink számára.

T L

Megújult táblák
Vásárosnamény bevezető útjai mellett 
az évek során megkopott, elöregedett 
Tomcsányi-kastély – Beregi Múzeum 
tájékoztató táblák Szegedi Ferenc (a 
Tomcsányi család leszármazottja) és 
Böröczki Gábor fotós jóvoltából meg-
újultak. A három új táblából kettő 
már a régi helyén látható (Nyíregyhá-
zi út, Beregszászi út), míg a harmadik 
(Ilki út) hamarosan elkészül.
 A Beregi Múzeum köszönetét fejezi ki a készítőknek a munkájukért.



Új Beregi Élet

12 · 2016. JÚLIUS

Impresszum
ÚJ BEREGI ÉLET

Vásárosnamény Város Önkormányzatának és 
lakosságának havi, közéleti lapja.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.

Szerkesztőség:  Balázs József Városi Könyvtár és 
Művelődési Központ Vásárosnamény, Szabadság tér 5. • beregi.elet@gmail.com

Kiadja: Vásárosnamény Város Önkormányzata 
Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1. • Tel.: 06-45/470-022

Főszerkesztő: Iványi Tamás
Hirdetésfelvétel: Borbás László • Tel.: 06-70/984-1880

E-mail: borbaslaszlo@vasarosnameny.hu
Nyomdai munkák: 

BEREGI NYOMDA – Onder János • 06-30/652-5915
ISSN 1585-8774

Miért érdemes hirdetni az 
Új Beregi Életben?

Mert minden vásárosnaményi lakoshoz eljut a hirde-
tés üzenete. Mert a hagyományos hirdetési újságok-
kal szemben az Új Beregi Élet olvasói az újság valameny-
nyi oldalát átnézik. Mert a hirdetések kiváló minőségű 
papíron, korszerű nyomdatechnikával jelennek meg. 
Mert a hirdetések a cikkek között helyezkednek el, így 
olvasás közben is rájuk terelődik a � gyelem. Mert Vá-
sárosnamény honlapján minden új szám olvasható, így 
a világháló segítségével a világ bármely tájáról látható-
ak a hirdetések is.

---------------------------------------------------
Hirdetésfelvétel, hirdetési árak: 

Borbás László
Tel.: 06-70/984-1880

E-mail: borbaslaszlo@vasarosnameny.hu

NYÁRI
„GYEREKFOGLALKOZTATÓ”

 INDUL VITKÁBAN

Unatkozol otthon a nyári szünetben, esetleg jól
jönne egy kis változatosság? A vitkai iskolában

július hónapban zajló programsorozatunk célja, hogy
kellemes és hasznos időtöltést kínáljunk a

szünidőben is a 7-15 éves korú gyermekek számára.

Amit kínálunk:
kézműveskedés
gyermekjátékok
zenehallgatás

internetezési lehetőség
könyvkölcsönzés

Időpontok:
július 7. (csütörtök) 10-13 óra

július 14. (csütörtök) 10-13 óra

július 21. (csütörtök) 10-13 óra

július 28. (csütörtök) 10-13 óra

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A minden évben megrendezett 
füzesgyarmati (Békés megye) alföldi uni-
tárius búcsún a beregi delegáció a János 

Zsigmond-emléktábla avatáson részt vett, 
ahol erdélyi hittestvéreikkel is találkoztak 
és megbeszélték a közös nyári programot.


