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Mostanában gyakran megszó-
lalnak bennem a több mint öt 
évtizede ismert egyházi gyer-
mekének hangjai, ahogy egyre-
másra lobbannak fel az adventi 
gyertyák. A fénynek kitüntetett 
szerepe van a karácsonyi ké-
szülődésben: utcákon, tereken, 
házak ablakában kigyúlnak az 
égők, otthoni asztalokon meg-
jelennek az adventi koszorúk, 
gyertyák. Kétség nem férhet 
hozzá: a karácsony egyik leg-
fontosabb üzenete: a sötétség 
után jön a fény. És nem csak 
csillagászati értelemben (a téli 
napforduló – december 21. – 
után egyre hosszabbak a nap-
palok). 
 A karácsonyi történetben 
megjelenik az utalás Ézsaiás 
próféta jövendölésére, mely Jé-
zus érkezését így jósolja meg:  

„Hogy beteljesedjék, a mit Ésaiás 
próféta mondott, így szólván:A 
nép, a mely sötétségben ül vala, 
láta nagy világosságot”. 
 A fény – egy különös csillag 
fénye – vezeti a napkeleti böl-
cseket is Betlehemig. 
 Talán nem véletlen, hogy a 
teremtés is úgy kezdődik: legyen 
világosság! Ahhoz, hogy alkotni, 
teremteni lehessen, fényre, vilá-
gosságra van szükség.
 „Jézus kopogtat, gyertyát 
gyújtogat,
 Ahol belép, itt is – ott is gyer-
tyát gyújtogat!”
 Bár a karácsonyi készülő-
désben egyre nagyobb súllyal 
esik latba az ünnepi árú-kínálat 

– kirakatok, kirakodás, interne-
tes rendelés, reklámok hívják fel 
a � gyelmünket arra, hogy nem 

feledkezhetünk meg az erőnkön 
felüli vásárlásról – mégis elő-
előbukkan a tény: Karácsony-
kor a Megváltó érkezésére em-
lékezünk. Lesújtó véleménnyel 
vagyunk a Betlehemi fogadós-
ról, akinél nem volt hely Mária 
és József számára, és végül az 
istállóval kellett beérniük. A de-
rék fogadós mentségére legyen 
mondva, nem tudhatta, hogy 
a Világ Megváltóját és szüleit 
utasítja el. Ebből a szempont-
ból nekünk már sokkal köny-
nyebb dolgunk van: Ismerjük 
Jézus előrejelzését arról, hogy 
éhezők, szomjazók, jövevények 
képében érkezik majd hozzánk, 
tehát „könnyen felismerhetjük”. 
 Persze nem is olyan könnyű 
ez. Nem jók a látási viszonyok. 
Sötét van.

 „Sötét a világ, ragyogj, kicsi 
láng!” 
 Folytatódik a kis gyerme-
kének. Jézus gyakran használt 
tanításaiban „fényes” hasonla-
tokat: „Én vagyok a világ vilá-
gossága: aki engem követ, nem 
járhat a sötétségben, hanem övé 
lesz az életnek világossága.”
 “Úgy fényljék a ti világossá-
gotok az emberek előtt, hogy lás-
sák a ti jó cselekedeteiteket, és di-
csőítsék a ti mennyei Atyátokat.”
 Vagy: „Gyertyát sem azért 
gyújtanak, hogy a véka alá, ha-
nem hogy a gyertyatartóba te-
gyék és fényljék mindazoknak, a 
kik a házban vannak.”

 „Ti vagytok a világ világos-
sága!” Mondja követőinek, azaz 
nekünk is.
 Csakugyan mi lennénk? Vé-
gül is, ha Jézus mondja, lehet – 
lehetne – benne valami!
 Jézus kopogtat. Szabadon 
dönthetünk, hogy beenged-
jük-e. Ha igen, fellobban a fény, 
amit tovább is adhatunk, mint a 
csillagok a nap fényét.
 „Nem enyém az a fény, csak 
bennem jár.„ – írja Reményik 
Sándor.
 Fényességes, boldog kará-
csonyt kívánok minden kedves 
Olvasónak!

E.T.

Jézus kopogtat, gyertyát gyújtogat
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Adventi hírnök, friss fenyőág
A vitkai iskola aulájában, a karácsonyvárás jegyében 
minden héten közösen gyújtanak gyertyát a diákok 
és az intézmény dolgozói. Idén minden alkalom-
mal egy-egy karácsonyi történet elhangzása előtt, 

karácsonyi ze-
nék és énekek 
k í s é r e t é b e n 
lob bannak fel 
a hit, a béke, a 
szeretet és a re-
mény lángjai. 

(ZKA)

Beregi betlehemezés

Vásárosnamény Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
a Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató 
Közhasznú Nonpro� t K� . könyvvizsgálói 
feladatainak ellátására. 
 A megbízás időtartama: 2017. február 
1. – 2021. június 30.  
 A pályázati felhívás további részletei 
a www.vasarosnameny.hu weboldalon ta-
lálhatóak. 
 A pályázatokat Vásárosnamény Város 
Polgármesteréhez (4800 Vásárosnamény, 
Tamási Á. u. 1. sz.) lehet benyújtani ki-
zárólag ajánlott postai küldeményként, 

„Vitka Nonpro� t K� . könyvvizsgálat” jel-
igével ellátva a „Kelet-Magyarország” c. 
napilapban történő megjelenést követő 
naptól számított 20 naptári napon belül. 
 A pályázati felhívás 2016. december 6. 
napján jelent meg a Kelet-Magyarország 
napilapban. 

Fábián Gusztávné
Karácsony van

Karácsony az élet kezdete
A szeretet ünnepe
Nélküle nincs újévi köszöntés sem
A szeretet csodákra képes

Igazi szeretetteljes karácsony adhat
Megtisztulást, békés, örömteli napokat
Dobjuk le hát a rosszat, semmirevaló dolgokat
S engedjük, hogy erőt adjon a jóság, 
 hűség, szeretet

Karácsonyfa, lobbanó gyertyafény, ajándék
Széppé, varázslatossá teszi a csillagszórós estét
De ne csak a formaságok legyenek fontosak
Engedjük, hogy a lelkeket a szeretet simogassa
Így nem lesz semmibe vesző 
 a csillogó gyertyafény
Ismerjük fel a ragyogásban a szeretet erejét
Megmutatja az az igazi utat a fény felé

Ez az erő nem engedi sohasem
Hogy a szél befújja a lábnyomokat
Azon az úton, melyet a szeretet vezérelt
S magunk mögött hagyunk az új esztendőben. 

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

Tájékoztató
Vásárosnamény Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének a 
BURSA HUNGARICA felsőokta-
tási önkormányzati ösztöndíjpályá-
zatok elbírálásáról szóló 121/2016. 
(XI. 24.) önkormányzati határozata 
alapján 20db „A” típusú pályázatot 
részesített támogatásban. A támo-
gatások havi összege 5.000 Ft. 
 Vásárosnamény, 2016. nov. 29.

Filep Sándor 
 polgármester

A betlehemezésnek, mint magyar népszo-
kásnak a beregi vidéken is nagy hagyomá-
nya volt a karácsonyi időszakban. Erről 
tanúskodnak mindazok a tárgyi, írásos és 
képi emlékek, amelyeket a Beregi Múzeum 
gyűjteményében őrzünk. Egyik legrégebbi 
dokumentumunk a témával kapcsolatban 
az itt látható fotó, mely 1939-ben készült 
Lónyán a betlehemesekről.
 A betlehemezés egy több szereplős, dra-
matikus pásztorjáték, melyet gyermekek és 
felnőttek egyaránt játszottak. Karácsony 
estétől egészen újévig jártak házról-házra, 
pásztoroknak, napkeleti bölcseknek, nagy 
szakállú öregnek öltözve, majd ahová bebo-
csátást nyertek, ott eljátszották a kis Jézus 
születésének és meglátogatásának részleteit 
verses párbeszéd formájában. A betlehe-
mes játék kelléke volt a keménypapírból 
készült, feldíszített kis templom, benne a 
Szent Családdal, melyet maguk a szereplők 
készítettek. Az élő szereplők ezt körülvéve 
adták elő a különböző jeleneteket. A játék-

hoz énekek is tartoztak, melyek a kisded 
születéséről, a karácsonyról szóltak. 
 Területünkön ez a szokás már 
eltűnőfélben van, de azért még elmondható, 

hogy a karácsonyi ünnepségeken (temp-
lomban, iskolában, óvodában) igyekeznek 
feleleveníteni a betlehemezés hagyományát.

Kissné Gráf Éva
Beregi Múzeum
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A program célja: A halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat szakkö-
zépiskolában, nappali rendszerű iskolai oktatásban tanuló osztályokban 
államilag elismert, piacképes szakképesítéshez segítse.
 A program nyújtotta lehetőségek:
• Napi ötszöri ingyenes étkezés
• Szociális juttatások (utazási költség, ösz-

töndíj – szabályzat alapján)
• Tantárgyi képességfejlesztő programok, 

tanulmányi munka segítése
• Szabadidő hasznos eltöltése
• Kirándulások
• Úszásoktatás
• ECDL bizonyítvány szerzési lehetőség
• Jogosítványszerzési lehetőség (külön el-

bírálás alapján)
 A programba jelentkezhet minden 
olyan tanuló, aki

- a Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola 
kilencedik évfolyamára kéri felvételét és kollégiumi elhelyezését,

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (Gytv.) 67/A. §-a szerint halmozottan hátrá-
nyos helyzetűnek minősül, vagy

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát 
a jegyző megállapította és a törvényes felügyeletét ellátó szülő a 
Gyvt-ben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata sze-
rint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola 
nyolcadik évfolyamán folyatatott tanulmányait fejezte be sikeresen

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (Gytv.) 53. §-a szerint gyermekvédelmi szak-
ellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti ne-
velésbe vett vagy a programba történő jelentkezés időpontjában 
ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett.

 A programba bekerülés feltétele:
 Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázatán való rész-
vétel útján. Pályázni a programban résztvevő, és a pályázati felhívás 3. 
sz. mellékletében felsorolt kollégiumokba lehet.
 A pályázatnak tartalmaznia kell a következő mellékleteket: szü-
lői nyilatkozat (1. sz. melléklet), a tanuló személyi adatlapja (2. sz. 

melléklet), jegyzői határozat a halmozottan hátrányos helyzetről 
(másolat), vagy jegyzői határozat a rendszeres gyermekvédelmi tá-
mogatásról (másolat) és a törvényes felügyeletet ellátó szülő által tett 
önkéntes nyilatkozat, vagy gyámhivatali határozat (másolat) az át-
meneti nevelésbe vételről, vagy az elhelyezést igazoló határozat (má-

solat) az ideiglenes hatállyal történő elhelyezésről, nevelésbe vételről, 
kézzel írott önéletrajz, hitelesített naplómásolat a tantárgyi jegyekről 
vagy év végi bizonyítvány másolata
 A pályázatot legkésőbb 2017. április 28-ig (a postára adást igazo-
ló bélyegző dátuma) – postai úton – kell eljuttatni a kiválasztott kol-
légium címére. Ezt követően pótló jelentkezés keretében legkésőbb 
2017. június 23-ig postai úton kell eljuttatni a pályázatot a kollégium 
címére:
 Babus Jolán Középiskolai Kollégium, 4800 Vásárosnamény, 
Kossuth út 21.

A borítékra kérjük ráírni: 
„Arany János Kollégiumi- Szakközépiskolai Program”

Kérjük a jelentkező tanulókat és osztályfőnökeiket, hogy a pályá-
zatokat lehetőség szerint a középiskolai jelentkezési 

lapokkal együtt 2017. február 15-ig nyújtsák be a sikeres 
felvételi eljárás lefolytatása érdekében.

Felvilágosítás, nyomtatványok beszerzése:
Babus Jolán Középiskolai Kollégium
4800 Vásárosnamény Kossuth út 21.

E- mail: babusj-koll@freemail.hu • Tel.: 45/470-429

Arany János Kollégiumi- Szakközépiskolai Program

Talán nincs is olyan szülő, aki ne gondolta vol-
na végig, mi minden lehetne egyszer majd a 
gyermekéből. A naptári év végéhez közeledve 
a 8. osztályos tanulók egyre közelebb kerülnek 
ahhoz az időponthoz, amikor dönteniük kell, 
melyik iskolában folytatják tanulmányaikat az 
általános iskola befejezése után. Ez az időszak 
tanulónak és szülőnek egyaránt kihívást jelent.
 Iskolánk minden évben igyekszik segítsé-
get nyújtani a tanulóknak és szüleiknek, hogy 
minél több információ kerüljön birtokukba. 
Ebben a tanévben is megtartottuk a Pályavá-
lasztási szülői értekezletet. 
 Nagy örömünkre elfogadták meghívásun-
kat a következő intézmények:  
• Baktalórántházi Vay Ádám Gimnázium, 

Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollé-
gium

• Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és 
Kollégium

• Lónyai Menyhért Baptista Szakgimnázium 
és szakközépiskola

• Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és 
kollégium

• Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimná-
zium

 Hagyományainkat követve Szabó Zoltán 
intézményvezető köszöntötte a megjelent 
nyolcadik osztályos tanulókat, szüleiket és a 
középiskolák képviselőit. Asztalosné Tajdi Éva 
intézményve zető-helyettes ismertette a részt-
vevőkkel a középfokú felvételi eljárás ütemezé-
sét, majd sor került a középiskolák bemutatko-
zására.
 Előadásaikban az iskolák képviselői bemu-
tatták intézményeiket, beszéltek az ott folyó 
képzési lehetőségekről. Megtudtuk, milyen 
tagozatokat, szakmákat, szakmacsoportokat 
indítanak a következő tanévben, hány főt ve-
hetnek fel, milyen képesítést, végzettséget ad a 
3–4–5 év képzési idő után az intézményük.
 Az előadók szóltak a tanórán kívüli lehe-
tőségekről, a szabadidős tevékenységekről, a 
kollégiumi férőhelyekről, sőt az ösztöndíjakról, 

illetve az Arany János programokról is. Tanu-
lásra biztatták a jelenlévőket, tanácsokat adtak 
a jelentkezéshez.
 Az est végén az intézmények képviselőivel 
személyesen is beszélgethettek a résztvevők, és 
szórólapokat is kaptak.
 Programunknak az volt a célja, hogy diák-
jainkat és szüleiket segítsük a továbbtanulással 
kapcsolatos – valóban nem könnyű – dön-
tésükben. Bízunk benne, hogy a középisko-
lák képviselőitől, intézményvezetőitől hallott 
legfrissebb információk birtokában minden 
8. osztályos tanítványunk a számára legjobb, 
legmegfelelőbb iskolát választja. 

A nagy döntés előtt
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Iskolánk – a Lónyay Menyhért Baptista 
Szakgimnázium és Szakközépiskola – 
2016. december 2–3-án immár harmadik 
alkalommal képviseltette magát Kisújszál-
láson az V. Illéssy Gasztro Kupán (orszá-
gos vendéglátós versenyen) és a IV. Bibliais-
mereti és Gasztronómiai Versenyen. A két 
versenyt egy időben bonyolították le, ezért 
tanulóiknak komplex feladatokat kellett 
végrehajtani.
 Az országos megmérettetés (Illéssy 
Gasztro) népszerű a vendéglátóipari szak-
mákat oktató szakképző intézmények köré-
ben, mert szakmai hitelességével, innovatív 
elvárásaival minőségi versenymunkákat 
követel meg. Kevés olyan országos verseny 
van ezen a területen, ahol a tanulóknak az 

„élőmunkája” ilyen nagy hangsúlyt kap. 
 A Bibliaismereti és Gasztronómiai 
Verseny a baptista egyház által fenntartott 
köznevelési intézmények önálló versengése, 
melyet magas színvonal és bensőséges han-
gulat jellemez.
 Az iskola cukrász, szakács, pincér tanu-
lókat készített fel a versenyre, és természe-
tesen a bibliaismereti vetélkedőre is külön 
készült két tanuló. Versenyzőink szakmai 
gyakorlati feladataik teljesítése mellett el-
méleti tudásukról is számot adtak.
 A cukrász tanulók első versenyfeladata 

– melyet aznap reggel választott ki a zsűri 
– Rákóczi túrós és képviselőfánk elkészítése 

volt. Ezt követően tor-
taburkolási- és díszítési 
munkát kellett végezniük, 
majd bemutatni az itthon 
elkészített mákos-diós 
bejglit, egy tányérdesszer-
tet, egy pohárkrémet és 
egy díszmunkát is.
 A szakács tanulóknak 
melegkonyhai feladatként 
egy háromfogásos étel-
sort kellett elkészíteniük 
(leves, főfogás, desszert). 
Ezen felül négyfajta hi-
degkonyhai készítményt 
(� ngerfood) kellett pre-
zentálniuk és ízlésesen kitálalni a zsűrinek, 
majd bemutatóasztalra helyezték a kész 
termékeket. A pincéreknek egy karácsonyi 
díszasztalt kellett megteríteni, valamint me-
nükártyát szerkesztettek egy, a zsűri által ki-
választott alkalomra. Élőmunkaként a pezs-
gő szakszerű felszolgálását mutatták be. 
 Pincér kategóriában Papp Éva a IV. Bib-
liaismereti és Gasztronómiai Versenyen II. 
helyezést ért el, valamint megkapta a „Leg-
szebb díszasztalért” járó különdíjat, az V. 
Illéssy Gasztro Kupán pedig pincér egyéni 
kategóriába I. helyezést ért el. Cukrász tanu-
lóink, Bihari Marianna és Ötvös Emese a 
IV. Bibliaismereti és Gasztronómiai Verse-
nyen I. helyezést értek el. Szakács kategóriá-

ban Leskó Bettina és Zákány Krisztina a IV. 
Bibliaismereti és Gasztronómiai Versenyen II. 
helyezést ért el, valamint megkapták a Leg-
jobb melegkonyhai munkáért járó különdíjat.
 Az V. Illéssy Gasztro Kupán csapatban 
III. helyezést értek el, egyéni melegkonyhai 
munkában pedig Zákány Krisztina III. he-
lyezést, Leskó Bettina II. helyezést ért el.
 A csapat felkészítő pedagógusai: Nagy 
Adrienn, Törökné Tóth Anita, Szabó Ta-
másné, Filéné Huszti Zsuzsanna, Kósa 
László, Vég Beáta és Varga Zoltán.

 A beszámolót papírra vetette:
Varga Zoltán

szakmai igh.

Újabb Lónyay-s szakmai sikerek

A Magyar Vöröskereszt egész 
évben végig, de így november 
végén, december elején meg-
különböztetett � gyelemmel és 
tisztelettel gondol a véradókra, 
véradásszervezőkre. A terü-
leti ünnepségre minden alka-
lommal a sokszoros véradókat 
hívjuk meg. Az idén november 
15-én Vásárosnaményban és 
november 23-án Tiszakere-
csenyben tartottunk ünnepséget. 
A két helyszínen közel 100 vér-
adónak köszöntük meg az ön-
zetlen segítségnyújtását, akik 10, 
20, 25, 30, 40 alkalommal nyúj-

Véradókat köszöntöttünk
tották karjukat beteg embertársaikért. 2016. 
november 29-én Nyíregyházán a megyei 
véradó ünnepségen köszöntötték a legalább 
50-szeres véradókat.
 A Magyar Vöröskereszt Vásárosnamé-
nyi Területi Szervezete nevében kívánom, 
hogy legyen boldog karácsonyuk, és ami-
kor a karácsonyfa mellett állnak, jusson 
eszükbe: Önök ebben az évben is emberek 
sokaságát ajándékozták meg, mégpedig 
olyan ajándékkal, melynek értéke nagyobb 
minden kincsnél, minden fényesen ragyo-
gó tárgynál.

"Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a 
világon, de valakinek Te jelented magát a 
világot."

Baráthné Dékmár Henrietta
területi vezető
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A november 9-én és 10-én le-
zajlott nyílt tanítási napok al-
kalmával az érdeklődő diákok, 
szüleik és tanáraik betekintést 
nyerhettek az intézményben 
folyó munkába. A délelőtt fo-
lyamán a programok gazdag kí-
nálatából választhattak a diákok 
és kísérőik. A rendezvény egyik 
helyszínén részletes tájékoz-
tatást kaptak a következő tan-
évben indítandó osztálytípu-
sokról. A látogatók ezen kívül 
angol és német órákon ismer-

kedhettek meg a gimnáziumi 
nyelvoktatással. 
 A természettudományos (a 
biológia-kémia földrajz mun-

kaközösség készítésében) és 
humán tantárgyi (magyarból és 
történelemből) prezentációktól 
kezdve, a diákok által bemuta-

tott interaktív kémiai, biológiai, 
látványos � zikai kísérleteken 
keresztül a vidám matematikai 
vetélkedőig minden vendég ér-

„Egészségedre mindazon által ügyelj, mert anélkül dolgaidban el 
nem járhatsz!”

(Apáczai Csere János)

Az egészség- és környezeti nevelés középpontjában a tanulók szem-
léletének formálása, az egészséges életvitel és a környezettudatos 
magatartás szokásrendszerének kialakítása áll.
 A fenti gondolatok jegyében szerveztük meg, a novemberi 
egészségkavalkádot. Az 5–6. évfolyam tanulói fogápolási interaktív 
előadáson vehettek részt, 7–8.-os diákjaink az egészséges táplálkozás-
ról beszélgettek az iskolaorvos és 
a védőnő vezetésével. Az aulában 
mézkóstolásra invitáltuk diákja-
inkat. Osztályfőnökeink „séta az 
egészségünkért” programot szer-
veztek tanítványaiknak.
 Rajzpályázatot hirdettünk 

„2016. Az olimpia éve” címmel. 
A beérkezett alkotások tanu-
lóink kreativitását dicsérik. A 
pályamunkákból rendezett 
kiállítás iskolánk aulájában te-
kinthető meg.

Nyílt tanítási napok a Vásárosnaményi 
II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban

deklődésének megfelelően vá-
logathatott a programok közül. 
 A munkaközösségek jóvol-
tából a látogatók megismer-
hették a tanórán kívüli tevé-
kenységeket, az országosan és 
nemzetközi szinten is elismert 
Természetbarát Diákkör mun-
káját. Mindkét nap színesítette 
a rendezvényt az idegen nyelvi 
munkaközösség által szervezett 
vetélkedő angol és német nyelv-
ből. A vendég kisdiákok csa-
patokkal nevezhettek, nagyon 
élvezték a megmérettetést, mely 
közös teázással zárult. 
 A földszinti folyosón az 
iskola művészeti tevékenysé-
gébe és a belügyi rendészeti 
ismeretek szakmai orientációs 
tantárgy oktatásába nyerhet-
tek bepillantást az érdeklődők. 
A jó hangulat és a testmozgás 
sem maradhatott el, hiszen a 
vendégek a szünetekben Balá-
zsi Anna 10.b osztályos tanuló 
énekszámait hallgathatták meg, 
iskolánk tanáraival és diákjaival 

zumbázhattak a tornateremben, 
a nap végén pedig az iskolai 
röplabdacsapat illetve futball-
csapat bemutatóján vehettek 
részt. 
 Köszönjük vendégeink-
nek, hogy ellátogattak hozzánk, 
jelenlétükkel megtisztelték 
rendezvényünket. Reméljük, 
kellemes élményekkel, tapasz-
talatokkal térhettek haza mind-
annyian, s a tanulókat a jövő 
tanévben rákóczis diákként kö-
szönhetjük iskolánkban. 

Szalainé Bíró Katalin 
intézményvezető

 A megelőzés a leghatéko-
nyabb eszközünk arra, hogy 
megóvjuk gyermekeinket a 
káros szenvedélyektől. Ezt a 
célt szolgálta a nyolcadik évfo-
lyamos tanulók által kitöltött 

„Drogprevenciós totó” is.
 Többféle mozgási, sporto-
lási lehetőséget kínáltunk az 
évfolyam-bajnokságok, a tanu-
lószobai sportdélután megszer-
vezésével.
 Környezetünk szépítésére is � gyeltünk, az emeleti folyosóinkat 
virágosítottunk.
 A téli hónapokra készülve, rendhagyó osztályfőnöki órán a 

„Madárvédelem – madarak téli etetése” címmel vetítéssel egybekö-
tött előadást hallgattunk.
  Egészség– és környezetnevelő programunk sikeres megvaló-
sításáért köszönetünket fejezzük ki: Toldi Zoltán tanárúrnak, Dr. 
Beregszászi Zsuzsa iskolaorvosnak, Kiss Ottó méhésznek, Lukács 
Miklósné munkaközösség vezetőnek, Nagy Katalin iskolai védőnő-
nek, és iskolánk valamennyi dolgozójának.

Egészség- és környezetnevelő hónap az Eötvösben
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„…Köll már a vitézség…”

A Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ e neves évfordulóra 2016. nov-
ember 25-én az intézmény Kiállító termében nagyszabású történelmi vetélkedőt rendezett 
megyénk általános és középiskolás tanulóiból verbuválódott csapatoknak. A rendezvény fő 
célja az volt, hogy méltóképpen, és minél nagyobb körben idézzük meg a Rákóczi-szabad-
ságharc eseményeit, Tarpa és Kárpátalja aranykorát, Esze Tamás életútját.
 A vetélkedőre 6 általános 
iskolás és 5 középiskolai csapat 
fogadta el a meghívásunkat, így 
11 csapat mérhette össze tudását, 
felkészültségét a Rákóczi-szabad-
ságharc korából. Szóban elhang-
zó villámkérdések és írásbeli fel-
adatlapok megválaszolásával 13 
fordulón keresztül összesen 167 
pontot lehetett gyűjteni. Két játékos feladat is helyet kapott a sorban, az egyikben, egy tek-
nőben elhelyezett nagyobb mennyiségű sóból kellett minél pontosabban – mérleg nélkül 

– kimérni 1 kilogrammnyit, a másikban élőben, tárogatón felcsendülő Kuruc dalokat kellett 
felismerni, további pontokért elénekelni. 
 A zsűriben Baracsi Endre a Megyei Közgyűlés alelnöke, Varga János a Beregi Múzeum 
igazgatója, és Lakatos József civil történész, a kérdéssorok összeállítója, a vetélkedő ötletgaz-
dája dolgoztak együtt. A rendezvény fővédnöke Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Közgyűlés elnöke volt. Védnökei Filep Sándor Vásárosnamény polgármestere, és 
Szécsi Szabolcs Tarpa polgármestere voltak. (ZKA)
 Támogatók: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, Swiss Krono Group, Vá-
sárosnamény Város Önkormányzata, Koncz Béla Sándor, Hunor étterem, Kovács étterem, 
Winkler Ház, Szilva Fürdő, Dr. Balázsy Erzsébet, Bíró Éva, Magocsa Edit, Nagy Miklós, Fi-
lep Sándor Vásárosnamény polgármestere, Varsánypék K� ., Kati András, K&H Bank Vásá-
rosnaményi Fiókja, OTP Vásárosnaményi Fiókja.  

Filéné Huszti Zsuzsanna a Lónyay Menyhért 
Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola 
bibliaismeret tanára, aki a fér� szabó tanulókat 
szakmai elméletre és gyakorlati ismeretekre is 
oktatja.
 Életútja klasszikus példa arra, hogy kitartó 
tanulással hogyan lehet emelkedni a társadalom 
által elismert egyre magasabb presztízsű mun-
kakörökbe, és ezzel együtt magasabb anyagi 
megbecsültséget is elérni.
 1989-ben, jelenlegi iskolánk jogelődjében, 
fér� ruha-készítő szakmában szerzett végzettsé-
get. Édes szüleit korán elvesztette, nevelőszüleit 
nem akarta anyagilag terhelni a továbbtanulás 
terheivel. Önálló jövedelemszerzés végett, a he-
lyi Vörös Október Ruhagyárban helyezkedett el.
 1996-ban társat választott, önálló családot 
alapítottak. Két leánygyermek felnevelésére 
vállalkoztak férjével. A kisgyermekek nevelé-
se közben fogalmazódott meg a kolléganőben, 
hogy érettségi vizsgát tegyen, mert úgy gondol-
ta, hogy érettségizett felnőttként a lányainak is 
többet tud majd segíteni. Levelező tagozaton, 
2003-ban leérettségizett.
 A GYES után, óraadóként, volt középisko-
lájában kapott helyettesítő állást. Két tanévi óra-
adói státuszt követően, 2006-tól főállású peda-
gógusként dolgozhatott a szakképzésben.
 Nyomban képezni kezdte magát. A Nyíregy-
házi Főiskola pedagógia alapszakos bölcsész hall-
gatója lett. Második diplomáját 2015-ben, a Bap-
tista Teológiai Akadémián érdemelte ki. Okleveles 
teológussá nyilvánította őt a neves intézmény.
 A Lónyayban elsősorban szakmai elméleti 
órákat tart, de gyakorlati foglalkozásokat is ve-
zet. Kiváló szaktudását – szabadidejében varrt 

– tanulói munkaruhák, függönyök, díszteríté-
sekhez tervezett és elkészített abroszok; osztá-
lya diákjaiknak megvarrott iskolai egyenruhák, 
ünnepi öltözékek és számos apró, de fontos, a 
munkahelyi környezetet széppé és harmonikus-
sá varázsoló igényes lakástextília is bizonyítja.
 A TANÁRNŐ a szigorú, következetes peda-
gógiai munka elkötelezettje. Különös pedagógi-
ai érzékéről vall, hogy még a rendkívül gyenge 
képességű, kevésbé motivált diákjait is felkészíti 
a sikeres szakmai vizsgára, nekik is képes átadni 
a fér� szabó-szakma alapjait. Tanítványai tiszte-
lik és szeretik türelméért, kitartó gondoskodásá-
ért és megértő segítőkészségéér.

 A tehetséges tanulót felismeri, és a tehetség 
kibontakozásánál bábáskodik. Délutáni tehet-
séggondozó foglalkozásai soha nem maradhat-
nak el, azokon mindig megjelennek az értékeik 
tudatára ébresztett tanítványai.
 Filéné Huszti Zsuzsanna tanárnő példás 
elkötelezettségét mi sem mutatja jobban, mint a 
2016. évi Szakma Kiváló Tanulója Verseny dön-
tőjében, a Szakma Sztár Fesztiválon – fér� szabó 
szakmában – tanítványa országos I. helyezése!
 Fél évtized óta az iskola legnehezebben ne-
velhető növendékeinek osztályfőnökeként is bi-
zonyítja pedagógiai tehetségét. Szigorú követke-
zetességgel, mindenkor célravezető pedagógiai 
módszerekkel irányítja, neveli, formálja tanítvá-
nyai személyiségét.

 Sok-sok sikerrel megvívott „csata” ered-
ményeiként: neveltjei rendesen járnak iskolába, 
osztályában alig van igazolatlan mulasztás, a 
tanórákon ott van a tanulók felszerelése, és dol-
goznak is a diákok.
 Naprakész kapcsolatot tart a szülői házzal és 
a gyakorlati munkahelyekkel is. Szinte fáradha-
tatlan, ha valamely tanítványa bennmaradása a 
tét a szegénységből egyedüli kiutat kínáló isko-
larendszerben.
 A nevelőtestület egyik legterhelhetőbb tag-
ja. Kollégái szeretik, tisztelik, mert: „Zsuzsára 
mindenki számíthat.”
 Művészemberként zenével és énekkel is 
hatni tud neveltjeire. Iskolai ünnepségek fény-
pontja, amikor tanítványaival együtt énekel és 
citerázik. A „MI DALUNK” projektben két tan-
évben is 4–4 csapatunk vett részt Filéné Huszti 
Zsuzsanna lelkesedésének és szakmai hozzáér-
tésének köszönhetően. Jelenleg a 10 fős „mini 
kórusa” fellépéseit szervezi ünnepségeinkre.
 Kitartó, következetes, lelkiismeretes munká-
jáért a teljes iskolaközösség nevében ajánlottuk 
őt „A KÖZÖSSÉG ÖNZETLEN SZOLGÁLA-
TÁÉRT ÉREM” kitüntető címre.
 Jó évről-évre hírül adnunk, hogy igazán 
kiváló pedagógus egyéniségek nevelik gyer-
mekeinket, unokáinkat kisvárosunk iskolái-
ban.
 (Át)szerkesztette:                                  TL

EGY NAGYSZERŰ EMBER
Minap egy örömteli felekérést kaptam a Lónyay Menyhért Baptista 
Szakgimnázium és Szakközépiskola vezetőjétől, Májer Ibolya igaz-
gatónőtől. Kérte, tudassuk a városközösséggel, hogy településünk 
legrégebbi és legnagyobb szakképző iskolájának volt tanulóját – aki 
az iskola egyik kiemelkedő pedagógusegyénisége lett – a fenntar-
tó, a Baptista Szeretetszolgálat „A KÖZÖSSÉG ÖNZETLEN SZOL-
GÁLATÁÉRT ÉREMMEL” tüntette ki. Igazgatónő mellékelte azt a 
laudációt, ami a kitüntetett pedagógus emberi-szakmai kvalitásait 
és a középiskola nevelőtestületének az értékrendjét is híven vissza-
tükrözi.
 Szinte változatlanul – kevéske átszerkesztéssel – közöljük az is-
kolavezető által készített és megküldött szöveget.

Történelmi vetélkedő Esze Tamás születésének 350. évfordulója alkalmából
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Lezajlott Vásárosnaményban is a Telekom nagysebességű, szé-
lessávú internet szolgáltatásának kiépítése. Hamarosan az itt 
élő Telekom előfi zetők is élvezhetik az eddigieknél még gyor-
sabb internet minden előnyét, például az interaktív tévészol-
gáltatást.

A Telekom fejlesztéseinek eredményeként országszerte tavaly, 
az előzetes terveket is felülmúlva, 464.000 háztartás számá-
ra vált elérhetővé a nagysebességű szélessávú internet év 
végéig. A menet azonban itt nem áll meg, 2016 végére a Tele-
kom célja, hogy újabb, több mint fél millió háztartásba jutassa 
el az internetezés élményének új korszakát. Vásárosnamény 
lakosait is érinti majd a fejlesztés, így évvégéig számos itteni 
háztartás számára nyílik meg a lehetőség, hogy használhassa 
majd a szupergyors technológiát.

Milyen élményeket kínál az új hálózat a Vásárosnaményban 
élőkszámára?

• Elsősorban szupergyors internetet, gyorsabban betöl-
tődő weboldalakkal, jobb letöltési sebességgel; olyan 
érzést, mintha magasabb fokozatba kapcsolnának a 
számítógépek. Ez pedig egyszerűbb kapcsolattartást, 
gyors és biztos kép- és videóletöltést és -megosztást 

is jelent. Hamarabb letöltődnek az emailek, egysze-
rűbben és élvezetesebben használhatják majd ez elő-
fi zetők a közösségi oldalakat. 

• Rengeteg TV-csatornát, szélesebb csatornaválasz-
tékkal, valamint több képernyőn is elérhető fi lmköl-
csönzést. Vásárosnaményban is élvezhetővé válik az 
interaktív tévézés számos már meglévő funkciója, mint 
például a megállítható és visszatekerhető élő adás, a 
felvehető élő adás,az elektronikus műsorújság, vagy a 
tévé képernyőjén elérhető változatos interaktív alkal-
mazások.

• Prosperáló vállalkozásokat, mert a szélessávú internet 
kínálta előnyökből a helyi vállalkozások is profi tálnak, 
hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá válik működésük, ja-
vul a versenyképességük.

A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan, folytatódik 
a 4G hálózat bővítése is, amely már meghaladta a 97,6%-os 
kültéri lakossági lefedettséget. A Telekom otthoni- és mobil 
internet-szolgáltatásával így már együtt nyújtanak feledhe-
tetlen élményeket minden vásárosnaményi számára.

 További információ a fejlesztésekről a telekom.hu/
fejlesztes weboldalon olvasható.

VÁSÁROSNAMÉNYBAN IS FEJLESZTI HÁLÓZATÁT A TELEKOM
Ide is megérkezett a Telekom még gyorsabb internetezést nyújtó fejlesztése

LAKÁSOK 200.000.- Forint / m2 ártól • Várható befejezési határidő: 2017. szeptember

A LAKÁSOK 10+10 MILLIÓ FORINT 
ÁLLAMI CSOK TÁMOGATÁSSAL IS 

MEGVÁSÁROLHATÓAK!

Építtető - Kivitelező: B. ÉP. SZOLG. Kft .
4800 Vásárosnamény, Koportos u. 4.

Kapcsolatt artók: Borbás Tibor 06-30/239-6975 • Borbás Bálint 06-30/228-5716

ÚJ 16 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ 7 DB ÜZLETHELYSÉG ÉS
 5 DB ZÁRT GARÁZS ELADÁSRA ÉPÜL

Vásárosnamény, Rákóczi F. u. 26-28. alatt.
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 A dohányzásról leszokni 
nehéz, de nem velünk 

Magyarországon ma a felnőtt lakosság mintegy 29 százaléka do-
hányzik, jelentős részük küszködik azzal, hogy maga mögött 
hagyja ezt a káros, pénzt, egészséget egyaránt a felemésztő függő-
séget. Felmérések szerint a dohányzók többsége már legalább két 
alkalommal megpróbált leszokni a cigarettáról, de az elhatározás 
önmagában még kevés. Egyes felmérések szerint a rendszeresen 
dohányzóknak mindössze 3 százaléka képes arra, hogy segítség 
nélkül véglegesen leszokjon. Ezzel szemben, akik segítséghez folya-
modnak ennél hatszorta nagyobb százalékban mondanak búcsút 
véglegesen a cigarettának.
 Kérjen segítséget és mi most segítünk!   
 A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió fenntartásában mű-
ködő Szociális Szolgáltató központ- Vásárosnamény Szenve-
délybetegek nappali intézménye a nappali ellátás keretein belül 
biorezonanciás dohányzás leszoktató komplex terápiás progra-
mot indít. Megfelelően képzett szakembereink egyéni konzultáció 
keretében készítenek egy állapotfelmérést, ezt követően egy hóna-
pos intervallumú (heti 1x1 óra) csoportos terápián való részvétellel 
hangoljuk rá a dohányosokat, hogy meglegyen a vágyuk a leszo-
kásra. A gép használata után utógondozást is biztosítunk a prog-
ramba résztvevőknek. 
 Decemberben történő jelentkezéssel a program még ingye-
nesen igénybe vehető!

 ELJÖTT AZ ALKALOM! LEGYEN ÖN 
IS NEMDOHÁNYZÓ!

Mi segítünk ebben Önnek!
December hónapban jelentkezők részére

Ingyenes
biorezonanciás dohányzás leszoktató programot indítunk a Bap-
tista Tevékeny Szeretet Misszió fenntartásában működő Szociális 
Szolgáltató központ- Vásárosnamény Szenvedélybetegek nap-
pali intézményében

Ha véglegesen meg kíván szabadulni
a káros szenvedélyétől, jöjjön el, szeretettel várjuk a hét minden napján 
intézményünkben, ahol teljes körű tájékoztatást kap a most induló progra-
munkról.  

Cím: Vásárosnamény, Radnóti út 9. 
Nyitvatartás: H., K., CS., P.: 8:00–15-ig • Szerda: 8:00–18:00-ig

Szombat, vasárnap: 8:00–14:00-ig.

 Miért válasszon bennünket? 
 Mert megbízhat bennünk, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió 
és jogelődje, a Tevékeny Szeretet Közössége 10 éve végez társadal-
mi szolgálatot, melynek keretében nehéz sorsú, elesett, elszegénye-
dett emberek mindennapjaiban nyújt segítséget. 
 Miért most válasszon bennünket? 
 Bármilyen hihetetlen, de ha december  hónapban jelentkezik, 
teljességgel ingyenesen vehet részt programunkon, úgy, hogy ez 
piaci körülmények között a 50.000 Ft/kezelést is elérhetné. Mind-
emellett kitűnően képzett szakembereink személyre szabottan fog-
lalkoznak Önnel. 
 Meglátja, 2017. már füstmentes esztendő lesz! 

A közelmúltban ünnepelte 70. születésnapját 
Felhősné Dr. Csiszár Sarolta, a Beregi Múzeum 
nyugalmazott igazgatója. 1975-től a múzeum dol-
gozója, tevékenyen részt vett a múzeum életében: 
édesapját, Csiszár Árpádot rendszeresen elkísérte 
gyűjtőútjaira, miközben a népi és egyházi textil-
munkák, az iskolatörténet és a beregi temetkezési 
szokások szakértőjévé vált. 1978-ban került az 
intézmény élére. 1985-ben tette le egyetemi doktori vizsgáját a „Temetke-
zési szokások a Beregi-Tiszaháton” című dolgozatával. 2013-ban nyugdíj-
ba ment, de a mai napig aktív kutatómunkát végez: a magyarországi és a 
határon túli magyar református egyházak úrasztali terítőinek és templomi 
textíliáinak felmérésében és vizsgálatában vesz részt.
 Munkásságáért többek között 1996-ban a Milleniumi Emlékbizottságtól 
Eötvös-emlékplakettet, 2007-ben Vásárosnamény képviselő-testületétől Pro 
Urbe-díjat, 2014-ben Balog Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől 
és Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős állam-
titkártól Károli Gáspár-díjat vehetett át.
 A jeles nap alkalmából a Beregi Múzeum dolgozói ezúton is jó egészsé-
get és további sikeres munkát kívánnak az ünnepeltnek!

Szász Csaba
 Beregi Múzeum

Jeles születésnap
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Énekelj! – 3 D

Teljes árú jegy: 
1400 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1200 Ft

Miért pont Ő?

Teljes árú jegy: 
1200 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1000 Ft

Zsivány Egyes - Egy Star Wars 
történet – 3 D

Teljes árú jegy: 
1400 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1200 Ft

Zsivány Egyes - Egy Star Wars 
történet – 3 D

Teljes árú jegy: 
1400 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1200 Ft

Vaiana – 3 D

Teljes árú jegy: 
1400 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1200 Ft

Január 3. (kedd) 1630

Január 3. (kedd) 1830

Január 3. (kedd) 2015

December 20. (kedd) 1900

December 20. (kedd) 1630

John Williams: Stoner 

Park Kiadó, 2016 
 Ötven   évvel 
azután, hogy John 
Williams megírta, 
a Stoner bestseller 
lett. Teljesen vá-
ratlanul. Bestsel-
ler Európa-szerte. 
Maguk a kiadók 
sem értik. Best-
seller a szó legtisz-
tább értelmében – az a fajta, amely úgy szü-
letik, hogy az olvasók adják szájról szájra.

 „Csodás felfedezés mindazoknak, akik 
szeretik az irodalmat.” Ian McEwan „Bri-
liáns, gyönyörű, hajthatatlanul szomo-
rú, bölcs és elegáns regény.” Nick Hornby 

„Ilyen fantasztikus regénnyel ritkán talál-
kozni az életben.” Tom Hanks
 A történetről: William Stoner tizenki-
lenc évesen beiratkozik a Missouri Egye-
tem agrártudományi karára. Később tanár 
lesz ugyanott. Rosszul nősül. Csendes, ész-
revétlen életet él, és halála után ritkán jut 
eszébe kollégáinak.
 A Stoner univerzális értékű történetet 
tár elénk: őszintén, részvéttel, átható erővel. 
Az ember kon� iktusairól, kudarcairól és 
diadalairól mesél, a szürke hétköznapok-
ról, amelyeket nem szokott megörökíteni a 
történetírás. Az egyedi élet jelentőségének 
állít emléket. Páratlan olvasmány, dicshim-
nusza az irodalom erejének, olyan regény, 
amelynek minden mondatát élvezni kell.

Mikulás a könyvek között

December 6-án a városi könyv-
tárba is ellátogatott a nagysza-
kállú Télapó, ahol szaloncukrot 
és (könyvtárosok által készített) 
ajándékokat osztogatott az ovi-
soknak.  Idén a Hóvirág, a Bog-
lárka és a Napsugár csoport láto-
gatott el hozzánk a Mikulás napra. 
Ezt a szép napot bearanyozta a 
gemzsei Wesley János Többcélú 
Intézmény 4. osztályos tanulóinak 
bábelőadása, akik a Nyulacska c. magyar népmesejátékot adták elő Sánta Miklósné Eri-
ka néni báboktató vezetésével.
 A gyerekek tátott szájjal nézték a bábjátékot, aztán lelkesen válaszoltak a Mikulás 
kérdéseire.
 Tudjuk, hogy a kicsik imádják a könyveket, ezért folyamatosan bővítjük könyvtá-
runk állományát. Az olvasás megszerettetését nem lehet túl korán kezdeni, ezért java-
soljuk mindenkinek, hogy minél előbb iratkozzon be hozzánk, és hozza a csemetéjét 
is!  Itt kellemes környezetben együtt lehet a család, majd a közösen kiválasztott mesék 
otthoni olvasása jó alkalmat teremt az együttlétre, a történetek által generált beszélgeté-
sekhez. Hagyjuk, hogy gyermekünk belekérdezzen, megszakítsa a történetet, beszéljük 
meg azokat a dolgokat, amik érdeklik, szánjunk rájuk több � gyelmet! 
 A gyermekkönyvtárban nem csak kölcsönözni lehet a könyveket, rendszeresen tar-
tunk foglalkozásokat ovis és kisiskolás csoportoknak. Előzetes bejelentkezés szükséges 
Lénárt Tímea gyermekkönyvtárosnál (Telefon: 470-172). 

Lénárt Tímea
gyermekkönyvtáros

„Kipp-kopp, kipp-kopp ki van az ajtóban? (…) Itt van már a nagyszakállú Télapó! 
Csupa hó! Puttonyában dió, mogyoró!

       (Donászi Magda)
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2016. november 25-én meg-
ható ünnepség keretében 
tisztelegtünk az 1944. novem-
berében „Málenkij Robotra” 
elhurcoltak emléke előtt.
 Dr. Pótor Imre református 
lelkipásztor istentisztelete után 
a Lónyay Menyhért Baptista 
Szakgimnázium és Szakközép-
iskola növendékei név szerint 
felsorolták a levéltári kutatások 
alapján eddig rendelkezésre 
álló adatokban szereplők ne-
veit, születési adatait, s a „sor-
sukat”, azaz, hogy „hazatért”, 

„meghalt”, „sorsa ismeretlen”. A 
gyermekek a „gulág-költészet” 
verseivel elevenítették fel a 70 
évvel ezelőtti eseményeket, a 
Vásárosnaményi Fér� kar és a 
Liszt Ferenc Vegyes Kar közre-
működésével.
 Dr. Tilki Attila országgyű-
lési képviselő és Tóth Lajos 
címzetes igazgató beszéde tette 
teljesebbé a képet.
 Ezután az egyházak kép-
viselői megáldották a Kraszna 
jobb partján található elhurcol-
tak emlékműve mellett felállí-
tott emléktáblát, majd az em-
lékezés jegyében koszorúkat 
helyeztek el a megjelentek.
 Az emlékmű környezete 
megújult, emlékpark-
ká alakult, ahol min-
den „érintett”, vagy 
csak „arra járó” leró-
hatja kegyeletét, vagy 
leülhet egy kicsit em-
lékezni…
 Köszönet a meg-
emlékezőknek, az 
ünnepi műsor össze-
állítóinak, betanítói-
nak, szereplőinek, és 
a támogató Emberi 
Erőforrás Támogatás-
kezelőnek, valamint 
Vásárosnamény Város 
Önkormányzatának.

Szabóné Széles 
Erzsébet

A képeket Bodnár 
Zsolt és Tarapcsák 
Norbert készítette.

Megemlékezés az 
elhurcoltakról


