
Vásárosnamény város önkormányzatának lapja 2017.  április

Rákóczi 1703. július 16–18-án 
járt településünkön. Híres kiált-
ványát, a Naményi Pátenst 18-
án adta ki. Városkánkban utca, 
középiskola és híd viseli nevét. 

RÁKÓCZI UNOKÁJA

Aspermont huszárgenerális, ki 
tudvalevőleg Rákóczi húgától 
származott volt, Mária Terézia 
korában egy ízben a II. Rákóczi 
Ferenc révén históriai nevezetes-
ségre juttatott Ónod alatt, nehéz 
utazókocsijával a sárba feneklett.
 Minden igyekezet hasztalan 
volt, hogy a kocsit kiszabadítsák.

 A vásárról éppen akkor ha-
zatérő sok paraszt elhajtatott 
mellette anélkül, hogy segítsé-
gére lenne; de sőt a német baján 
jóízűt kacagott.
 Ekkor Aspermont türelem-
vesztetten leugrik kocsijáról és har-
sány hangon feléjük mennydörög:
 Hogyan atya� ak? Hát enge-
ditek, hogy Rákóczi unokája(!) 
a sárba fulladjon?

Anekdotázzunk!

Két mellszobra is bizonyság 
naményi kultuszára.
 A következő anekdotát is 
Tóth Béla gyűjteményéből vet-
tük át:

Januárban új rovatot indítottunk. Minden lapszámban fel-
bukkan egy rövidke történet erejéig egy-egy településünk-
höz köthető híresség, amíg az anekdotakincsből futja.

Nekünk embereknek van egy furcsa tulajdonságunk. Akkor is 
képesek vagyunk meglepődni egy bizonyos esemény bekövet-
keztén, amikor azt előre lehetett sejteni, de akár még tudni is! 
Gyakran kishitűen, kételkedve fogadjuk a híreket. A húsvéti 
történet – Jézus feltámadásának eseménysora – feltűnően nagy 
gyakorisággal váltja ki ezt a jelenséget. Vegyünk sorra ezekből 
néhányat.
 Az asszonyok „tanácstalanul álltak” az üres sír láttán, mire 
az angyal emlékezteti őket Jézus szavaira: „Emlékezzetek vissza, 
hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt: Az Ember-
� ának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszíttetnie, de 
harmadik napon feltámadnia.” Nem sokkal ez után, amikor az 
asszonyok megviszik a fér� tanítványoknak a feltámadás hírét, 
akkor az apostolok „üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és 
nem hittek nekik”. Ne feledkezzünk el Tamásról sem, aki éppen 
nem volt ott a tanítványi közösségben a Mester megjelenésekor. 
Azt mondta, „ha nem látom kezén a szegek helyét, … és nem 
érintem … nem hiszem.” A számomra legelszomorítóbb törté-
net azonban Márk evangéliumában van megörökítve. „Végül pe-
dig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, 
és szemükre vetette hitetlenségüket, keményszívűségüket, hogy 
nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt.”
 Még mielőtt pálcát törnénk a feltámadás hírét kétkedve fo-
gadók feje felett, húsvét ünnepéhez közeledve mi is tartsunk 
önvizsgálatot. Jézus feltámadását az Egyház, a keresztény társa-
dalom nem vitatja. Jézus (remélem) ezt nem vethetné szemünk-
re. De életünknek vajon mely területein van ott a kételkedés? 
Jézus az ő feltámadásának hírén túl sok egyéb témáról is beszélt, 
és hagyta meg követőinek. Beszélt arról elsősorban, hogy éle-
tünk legfontosabb kérdése a bűnbocsánat. Hiszünk-e Istennek, 
amikor ezt mondja: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: 

megbocsátja bűneinket.”?  Komolyan vesszük-e Jézus tanítását: 
„Adjátok meg a császárnak, ami a császáré és Istennek, ami az Is-
tené”? Merünk-e bocsánatot kérni, vallva azt, hogy ez Isten útja? 
Lásd: „Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha 
valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott 
nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak.” Tudunk-e aggodal-
mainktól szabadulni, „csak” azért, mert ő biztat erre minket? 

”Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek: Mit együnk? – vagy: 
Mit igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra? Ilyesmikért a po-
gányok törik magukat; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy 
szükségetek van minderre. Keressétek először Isten országát és 
az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nek-
tek.” 
 Ma, Krisztus feltámadása után kétezer évvel ugyanaz a kér-
dés: rábízzunk-e magunkat mindarra, amiről Jézus már előre 
beszélt? Hol vannak életünknek ezek a kétséges területei? Jézus 
feltámadásának ünnepe újra és újra arra hív minket: bízzunk, és 
tapasztaljuk meg, hogy úgy lesz, ahogyan megmondta! 

Szólláth Imre Rudolf

Húsvét előtt...
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Tudja-e, hogy mi volt az a „Bazár” és mi-
ért jártak oda az emberek? Vagy hallott-e 
már a naményi várról? Esetleg gondolta 
volna-e, hogy az egykori Főszolgabírói 
Hivatal épülete még most is áll és funkcio-
nál? Mi volt a mai gimnázium helyén? Mit 
gondol, az Eötvösöknek hány kúriája állt 

Naményban? Vagy hogy hány helyiséggel 
bírt a Lónyay (Tomcsányi)-kastély régen? 
 Mindezen kérdésekre és persze sok 
egyéb érdekességre fény derül, ha eljön a 
Beregi Múzeum fenti címmel meghirde-
tett várostörténeti sétájára, mellyel egy új, 
2017-ben induló, Cselekvő Közösségek c. 
nagyszabású projekt rendezvényéhez, a 
Közösségek Hetéhez kapcsolódunk. Vár-
juk azokat az érdeklődőket, akik szíve-
sen megismernék a régi Vásárosnaményt, 
vagy csak nosztalgiázni szeretnének a séta 
során felidézett emlékek kapcsán.
  A programok napján – május 9. és má-
jus 11. – megtervezett útvonal szerint fel-
keressük Vásárosnamény egykor megha-

tározó épületeit és épülethelyeit felkészült 
muzeológus irányításával és természete-
sen a résztvevők interaktív bevonásával.
 Jelentkezni és bővebb felvilágosítást 
kérni az alábbi elérhetőségeken lehet: 
e-mail: info@beregi-muzeum.hu, vagy a 
06-45/470-638-as telefonszámon.

Kissné Gráf Éva
Beregi Múzeum

Nem kellett több. A parasztok 
legott kifogták lovaikat, kivontat-
ták a grófot és diadallal vitték be 
Ónodra.
 E kis történet híre eljutott 
Bécsbe is, és mikor Aspermont 
útjából visszatérve, ismét megje-
lent az udvarnál, Mária Terézia 
így támadt rá:
 „Hallja Aspermont, én nem 
akarom, hogy a sárba fullad-
jon, de azoknak a Rákóczi-féle 
bolondságoknak hagyjon békét, 
mert különben bezáratom.”
 Az anekdota keletkezésének 
időpontjáról nincsenek adata-
ink. A történetecske születésének, 
fennmaradásának okán gon-
dolkodva, gyaníthatjuk, hogy a 
magyar néplélekben talán ma is 
fellelhető „kuruc-labanc virtus-
kodás” egyik bizonysága ez a le-
jegyzett adoma. Meg aztán arra is 
példázat ez a kis írás, hogy a ha-
talom birtoklói milyen gyorsan 
változtatják elveiket, ha érdekeik 
azt megkívánják.
 Mindenesetre arra alkalmat 
ad ez a kis elbeszélés, hogy a ben-
ne lévő szereplőkről és a történel-
mi korról néhány – talán nem 
széles körben ismert – tényt köz-
zétegyünk II. Rákóczi Ferenc 
életének teljesebb megismerése 
céljából:

 Volt-e II. Rákóczi Ferenc-
nek unokája?
 II. Rákóczi Ferenc 1694-ben 
házasodott. Három � úgyerme-
kük született.
 Az első gyermek, Lipót, há-
rom éves korában meghalt.
 Második gyermeke a József 
nevet kapta. Ő 38 évet élt.
 Rákóczi József nem nősült 
meg, de egy Marie de Contaciéra 
nevű francia nemeslánnyal foly-
tatott viszonyából, 1736-ban szü-
letett egy leánya, Rákóczi Mária 
Erzsébet, aki 1780-ban apácaként 
halt meg egy párizsi zárdában.
 A harmadik � ú, György, 55 
évet élt meg.
 Kétszer is megnősült. Máso-
dik feleségétől, Margarete Suzan-
ne Pinthereau de Bois I’Isle fran-
cia nemeslánytól született egy � a, 
de a gyermek már 3 éves korában 
meghalt.
 Tehát elmondhatjuk, hogy II. 
Rákóczi Ferencnek két unokája 
is volt.
 Létezett-e Aspermont hu-
szárgenerális, és beszélhetett-e 
Mária Terézia királynővel?
 Mindkét kérdésre igennel 
válaszolhatunk. Rákóczi Julian-
na II. Rákóczi Ferenc húga volt. 
Aspremont (nem Aspermont!) 
Ferdinándhoz ment feleségül. 

Hét gyerme-
kük született; öt 
� ú és két leány. 
Közülük Karl 
Gobert Franz 
( 1 7 0 3 – 1 7 4 9 ) 
lehetett, aki 
véghezvihette 
az Ónod kör-
nyékbeli pa-
rasztokkal az 
anekdotában 
megőrző dött 
tréfát. Karl Gobert Franz hu-
szárkapitány(?) életkori adatai 
ugyanis egybeesnek Mária Te-
rézia királynő (1740–1780) ural-
kodásának első kilenc évével. 
Származása és rangja alapján be-
járatos lehetett a császári udvarba.
 Érdekes kérdés lehet még, 
hogy:
 Miért feddte meg oly szi-
gorúan a királynő a kurucos 
érzelmű magyar parasztokat 

„lóvátevő” Aspremontot?
 Történelmi tanulmánya-
inkból talán még emlékszünk 
rá, hogy az osztrák örökösödé-
si háború 1740–1748-ig tartott. 
Mária Terézia nagyrészt a ma-
gyarok lelkes áldozatkészségének 
köszönhette, hogy a Habsburg 
Birodalmat – viszonylag kevés 
veszteséggel – egyben megtart-

Rákóczi Juliannának a hozománya volt a mádi 
Rákóczi-Aspremont kúria. (Ma szálloda.)

hatta a leányági örökösödést el 
nem ismerő II. Frigyes és szövet-
ségesei ellen vívott háborúban…
 A Habsburgok hatalma ellen 
szabadságharcot (1703–1711) 
viselő II. Rákóczi Ferenc nevé-
nek emlegetése, főként az Ónod 
környéki (Ónod a Habsburg ház 
trónfosztásának helye 1707.) ma-
gyar parasztság tudatlanságával 
visszaélve …, szövetségesi kocká-
zatokat magában hordozó tettnek 
minősülhetett a királynő szem-
szögéből …
 Ami még idekívánkozik: ha 
az Ónod környéki parasztok (job-
ban) ismerik a II. Rákóczi Ferenc 
családtörténetét, Aspremont hu-
szárkapitány talán még most is 
viaskodna a „vendégmarasztaló” 
magyar sárral … ?

TL

Naményi vagyok, nem turista!
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Ha február, akkor Zrínyi verseny, mondogatjuk évről évre, immár 
26 éve. Az eltelt közel 3 évtizedben sok ezren jöttek el városunkba, 
iskolánkba a megmérettetésre. Természetesen mindig szívesen fo-
gadjuk az ide látogatókat, hiszen Vásárosnamény a Bereg szíve és 
kapuja. Február 17-én 1850 tanuló mérte össze matematikatudását, 
csillogtatta meg logikáját a Zrínyi/Gordiusz Országos Matematika-
verseny (2–12. évf.) megyei fordulóján.

„Győzni akarás semmit sem ér, 
Ha nincs meg az akaraterőnk a felkészüléshez.”

Sok-sok tanulónak volt akaratereje, kitartása, így eredményesen 
felkészült a versenyre a pedagógus és szülő segítségével.
 Március 3-án került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre, 
ahol 150 diáknak ismertük el a teljesítményét, valamint köszöntöt-
tük a felkészítőjét is.
 Az Eötvös iskola tanulói is derekasan helytálltak.

A legeredményesebbek:
2. hely: Simon-Jójárt Kevin 3. o. (Nagyné Szabó Henrietta)
3. hely: Ács Szabó Zsóka 6. o. (Székelyné Apáti Rita)
4. hely: Kóróczki Dóra 5. o. (Konczné Sugta Lívia), Nagy Nándor 
Botond 6. o. (Székelyné Apáti Rita), Nagy Edit 7. o. (Ferenczi Imre)
6. hely: Farkas Dóra Luca 2. o. (Német Erika), Balázs Borbála 4. o. 
(Bíró Éva), Nagy Mátyás 6. o. (Székelyné Apáti Rita), Pollák Szabi-
na 8. o. (Dr. Karászi Zsoltné)

Kimagasló teljesítményükért elismerésben részesültek:
2. évfolyam: Kántor Koppány János, Magyar Dávid (Farkas József-
né) Baráth Lili (Boda Istvánné)
3. évfolyam: Lengyel Péter, Orosz Sándor (Nagyné Szabó Henrietta)
4. évfolyam: Kósa Jázmin Réka, Tar Zsombor (Bíró Éva)
5. évfolyam: Illyés Péter, Nagy Levente, Liba Liliána (Konczné 
Sugta Lívia)
6. évfolyam: Bancsi Bianka, Togyeriska Krisztina (Székelyné Apáti Rita)
7. évfolyam: Kóróczki Dávid, Kondor Karina Alexandra (Ferenczi 
Imre)
8. évfolyam: Tar Dominika (Kolocsány Györgyné), Fekete Martin, 
Fekete Zita (Dr. Karászi Zsoltné)
9. évfolyam: Illés Dóra Kata (Kajdyné Szerényi Zita)

Évfolyamonként a 3 legeredményesebb tanuló pontszámát össze-
adva kapjuk meg a csapatverseny eredményét. Itt is kiemelkedő 
sikereket értünk el.
1. hely: Balázs Borbála, Tar Zsombor, Kósa Jázmin 4. o. (Bíró Éva)
  Kóróczki Dóra, Liba Liliána, Nagy Levente 5. o. 
  (Konczné Sugta Lívia)
  Ács Szabó Zsóka, Nagy Nándor Botond, Nagy Mátyás 
  (Székelyné Apáti Rita)
2. hely: Simon-Jójárt Kevin, Lengyel Péter, Orosz Sándor 3. o. 
  (Nagyné Szabó Henrietta)

A verseny történetében először fordul elő, hogy 3 vándorserleg is átadás-
ra került. A középiskolás kategóriában az Észak-alföldi régió gimnáziu-
mai és szakgimnáziumai között állítanak rangsort. Most mindkét kupa 
megyénkbe került. A négy évfolyamos gimnáziumi kategóriában első, 
a vándorserleg őrzője 1 évig: Bessenyei György Gimnázium Kisvárda.

 Szakgimnázium kategóriában első, a vándorserleg őrzője 1 
évig: Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Nyíregyháza.
 Az általános iskolai kategóriában (67 iskola részvételével) nagy 
örömünkre – 1. helyezett a Vásárosnaményi Eötvös József Általá-
nos Iskola és A.M.I., így egy évig a vándorserleg őrzői vagyunk.
 Az országos döntőbe 19 tanuló kapott meghívást megyénkből. 
Iskolánkat Simon-Jójárt Kevin és Kóróczki Dóra képviseli.
 Az ünnepélyes díjkiosztót színesítették a tánccsoportok fellépé-
sei, valamint a 8. b osztály nagy sikert aratott néptánca. Köszönjük 
Tihor Krisztián felkészítő munkáját. Látványos volt a mazsorettek 
bemutatója is, őket Koncz Renáta készítette fel.
 Számomra mindig elismerésre méltó a verseny támogatóinak 
sokasága. Úgy gondolom, hogy a támogatók nagy száma nem csak 
megyei, hanem országos szinten is elsők között foglal helyet abban, 
hogy egy jó cél, gyermekeink a Zrínyi/Gordiusz verseny mellé le-
teszik névjegyüket. Köszönjük!

Támogatóink:
 Kiss Mátyás, Filep Sándor, Szűcs István, Dr. Deák Ferenc, Kiss 
B. Zoltán, Dr. Somogyiné Dr. Szendrei Gabriella, Szombathy Béla, 
Diákönkormányzat, Papp Károly, Sebők Gyuláné, Oleksza János, Dr. 
Győr� y Ernő, Simon Csaba, Vezse Béláné, Magyar Péter, Balázs Ist-
ván, Dr. Balázsy Erzsébet, OTP Bank Vásárosnamény, Czető Pálné, 
Pepsi Kirendeltség Nyíregyháza, Diák Sándorné, Szilva Gyógyfürdő, 
Baráth Ernőné, Takács Sándorné, Hajdu Csaba, Oláh László, Tóth 
Józsefné, Kati András, Cinema City, Lakatos Jánosné, Dori Pékség, 
Vilaszil Pékség, Illés Norbert, Anonim támogató, Pankotai Pál, Kár-
pátokért Egyesület (Kovács László), Misku Józsefné, Dr. Szilágyi Pé-
ter, Csekő József, Gemzse Önkormányzata, Leveleki József, Borbás 
Bálint, Borbás Tibor, Bálint Pál, Bittner József, Forrás Klub, Luka Ist-
ván, Zsoldos Attila, Dévai Gábor, Juhász István, Filep Gábor, Husz-
tiné Bartha Mónika, Dr. Erdei Pálma, Kaláka Gyermekközösség, 
Cimbora Gyermekközösség, Szucsányiné Magocsa Edit, Szabó Béla, 
Koncz József, Babus Jolán Kollégium Alapítványa, Lőrincz László, 
Feketéné dr. Lázár Emese, Pankotai Ferenc, Takács Sándorné, Szé-
kelyfa Bt., Fiatalok Kulturális Egyesülete, Lónyai Menyhért Baptista 
Szakgimnázium és Szakközép Iskola, Kisvarsány Önkormányzata, 
Kisvárdai Tankerületi Központ, Szalainé Bíró Katalin, Balázs József 
Könyvtár és Művelődési Központ

Kiemelt Támogatók 
 Kereskedelmi és Hitelbank Vásárosnamény, Matematikában 
Tehetséges Gyermekekért Alapítvány Kecskemét, Vásárosnamény 
Város Önkormányzata

 Köszönjük a rendőrségnek, polgárőrségnek, a védőnőnek, isko-
laorvosnak a verseny napján nyújtott segítségét! Illesse elismerés a 
Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola valamennyi dolgozójának a munkáját.

„A siker azon múlik,
Hogy akkor is kitartsunk,
Amikor mások már feladták”
Úgy gondolom, sokan vagyunk, leszünk, akik nem adjuk fel.

Bíró Éva 
szervező

Matematika minden mennyiségben
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Augusztusban lesz 15 éve, hogy iskolánk előtt áll 
báró vásárosnaményi Eötvös József mellszobra. 
 A március 6–10-ig tartó névadóhét első 
napján, Szabó Zoltán intézményvezető úr 

megnyitója után itt hajtot-
tak fejet az osztályközös-
ségek tanulói és osztályfő-
nökeik tisztelettel adózva 
hazánk első vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterének. 
  A koszorúzást és tisztelet-

adást a két hónapja tartó tanulmányi versenyek 
eredményhirdetése követte, amit Asztalosné 
Tajdi Éva intézményvezető-helyettes tanárnő 
készített elő. Délután került sor a tanév második 

Az összefogás ereje
Névadóhét a Vásárosnaményi Eötvös József Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában

Tantárgy évfolyam I. Oszt. II. Oszt. III. Oszt.

Hangos olvasás

5. évfolyam Liba Liliána 5.d Fejes Virág Petra 5.b Fehér Luca 5.a
6. évfolyam Veres Lili 6.a Bíró Dalma 6.a Fábián Balázs 6.c
7. évfolyam - - -
8. évfolyam - - -

Helyesírás

5. évfolyam Kóróczki Dóra 5.d Liba Liliána 5.d Luka István 5.b
6. évfolyam Nagy Nándor Botond 6.d Losonczi Vivien Vanda 6.d Togyeriska Krisztina 6.c
7. évfolyam Varga Bernadett 7.c Liba Nóra 7.c Gál Lili Tícia 7.b

8. évfolyam Filep Kata Ibolya 8.d Kenderesi Dániel
Nagy Szabolcs

8.b
8.a -

Nyelvtan 

5. évfolyam Kóróczki Dóra 5.d Liba Liliána 5.d Nagy Péter 5.a
6. évfolyam Losonczi Vivien Vanda 6.d Nagy Nándor Botond 6.d Togyeriska Krisztina 6.c
7. évfolyam Gáspár Zsanett 7.b Kosztel Amina 7.c Gál Lili Tícia 7.b
8. évfolyam Nagy Szabolcs 8.a Pollák Szabina 8.c Filep Kata Ibolya 8.d

Történelem

5. évfolyam Fehér Luca 5.a Nagy Péter 5.a Liba Liliána 5.d
6. évfolyam Nagy Nándor Botond 6.d Balázs László 6.c Fábián Balázs 6.c
7. évfolyam Varga János 7.b Nagy Dániel 7.b Liba Nóra 7.c
8. évfolyam Nagy Csenge 8.d Lőrincz Laura 8.d Nagy Lóránt 8.d

Matematika

5. évfolyam Csonka László Marcell 5.b Taraczközi Benedek 5.b Galajda Márk 5.a
6. évfolyam Balázs Réka 6.c Király Lilla 6.c Simon-Jójárt József 6.a
7. évfolyam Joó István László 7.a Gál Lili Tícia 7.b Hankovszki Eszter 7.c
8. évfolyam Tóth Norbert 8.c Bíró Dániel 8.d Koncz Gergely 8.c

Emelt matematika

5. évfolyam Szlávik Hanna 5.d Nagy Levente 5.a Czető-Koncz Kristóf 5.a
6. évfolyam Nagy Nándor Botond 6.d Ács-Szabó Zsóka 6.c Csekő Réka 6.d
7. évfolyam Székely Csenge 7.c Deák Eszter 7.c Nagy Edit 7.b
8. évfolyam Pollák Szabina 8.c Molnár Emese 8.d Fekete Zita 8.c

Angol nyelv

5. évfolyam Liba Liliána 5.d Fehér Luca 5.a Czető-Koncz Kristóf 5.a
6. évfolyam Vass Lilla 6.b Lőrincz Zsó� a 6.b Bíró Dalma 6.a
7. évfolyam Kosztel Amina 7.c Liba Nóra 7.c Székely Csenge 7.c
8. évfolyam Molnár Emese 8.d Lőrincz Laura 8.d Bíró Dániel 8.d

        Német nyelv

5. évfolyam Kokhan Ágnes 5.b Héver Dóra 5.b Koncz Ágnes 5.b

6. évfolyam Ács-Szabó Zsóka
Losonczi Vivien Vanda

6.c
6.d Nagy Nándor Botond 6.d - -

7. évfolyam Kósa Boglárka Lilla
Orosz Júlia

7.a
7.a Joó István László 7.a - -

8. évfolyam Fekete Zita 8.c Pollák Szabina 8.c Fekete Martin 8.c

Természetismeret
5. évfolyam Pankotai Anna 5.a Luka István 5.a Csatlós Ádám 5.a
6. évfolyam Kósa Szabina 6.c Kovács Emília 6.c Nagy Mátyás 6.a

Biológia
7. évfolyam

Gál Lili Tícia
Gáspár Zsanett
Kósa Boglárka Lilla

7.b
7.b
7.a

- - - -

8. évfolyam Mile Dóra Edit 8.c Lemmich Nikolett Szandra 8.d Bíró Zoltán 8.c

Földrajz
7. évfolyam Nagy Edit 7.b Gáspár Zsanett 7.b Szkibák Emilia 7.b
8. évfolyam Bíró Dániel 8.d Fekete Ákos 8.d Biró Evelin Eszter 8.b

Kémia
7. évfolyam Székely Csenge 7.c Kondor Karina 7.b Gáspár Zsanett 7.b
8. évfolyam Lemmich Nikolett Szandra 8.d Fekete Zita 8.c Oláh Orsolya 8.d

Fizika
6. évfolyam - - - a
7. évfolyam Molnár Dávid 7.a Tári Tivadar 7.a Balogh Gergő 7.c
8. évfolyam Biró Evelin Eszter 8.b Vadász Panna 8.c Demkó Boglárka 8.d

Informatika

5. évfolyam Liba Liliána 5.d Czető-Koncz Kristóf 5.a Horváth Gábor 5.d
6. évfolyam Insticei Hajnal 6.b Gulyás Lili 6.d Fábián Balázs 6.c
7. évfolyam Gáspár Zsanett 7.b Balázs Panna 7.b Kiss Gréta 7.b
8. évfolyam Fekete Martin 8.c Bartha Bence 8.a Dóbus István 8.c

A tanulmányi verseny dobogósai

A házi tanulmányi versenyek eredményei
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A március igen mozgalma-
san alakul a Pető�  Sándor 
Tagintézmény életében. Ek-
kor rendezzük meg ugyanis 
a Névadó-hetet. Ilyenkor 
minden délután izgalmas, 
érdekes programok várják a 
gyerekeket. Így volt ez az idén 
is. Hagyományainkhoz híven 
a március 15-i ünnepséggel 
nyitottuk meg a programso-
rozatot. A felső tagozatos ta-
nulók táncos, énekes műsora 
révén méltó módon emlé-
keztünk meg a forradalom és 
szabadságharcról.  A műsor 
folytatásaként dalversenyt 
hirdettünk a március 15-hez 

kapcsolódó nótákból. Az al-
sósok és felsősök között is so-
kan „daloltak”. Nagyon nép-
szerű volt az „Egy perc és 
nyersz” ügyességi vetél-
kedő, melyben egy perc 
alatt kellett a feladatokat 
teljesíteni. Várostörténeti 
vetélkedőt szerveztünk 
a felsősöknek, a kicsik 
vetélkedése inkább játé-
kos formát öltött. A délutáni 
Activity-t és a kézműves fog-
lalkozást is nagyon élvezték 
a diákok. A hét zárása előtt 
prezentációkat tekinthettünk 
meg Vásárosnaményról. Na-
gyon ügyes, ötletes előadá-

sokat hallgathattunk meg. A 
zárás során jutalmaztuk a ki-
írt pályázatokat (rajz, versíró), 
értékeltük a hét programjait. 

 Reméljük, mindenki jól 
érezte magát, talált magának 
vonzó feladatokat, s bízunk 
benne, hogy jövőre is izgalmas 
programokkal készülhetünk.

GKB

Egy izgalmas hét története

Öntőformába 
hozunk

Tudod-e mi az, ami nyáron hideg, télen 
meleg? Hol „terem” a vas és milyen, ami-
kor folyékony? És hogy lesz a folyékony 
vasból angyal vagy oroszlán? Ha elég erős 
vagy, kipróbálhatod a 3D puzzle-t, de 

„tüzet is rakhatsz” a múzeumban. Kiderül, 
hogy melyik a legtüzesebb ló és miért őr-
zünk egy több mint 150 éves bogarat.
 Mindezt megtudhatod, ha jelentkezel 
az osztályoddal új foglalkozásunkra, ahol 
interaktív és játékos formában fedezhe-
ted fel a Beregi Múzeum egyik alapkö-
vének számító vasöntvény-gyűjteményt. 

Ajánlott korosztály: 12-
14 év. Érdeklődni lehet 
a 45/470-638-as szá-
mon, az info@beregi-
muzeum.hu e-mail cí-
men vagy személyesen 
a Beregi Múzeum Rá-
kóczi úti épületében 
(Máthé-kúria).

Szász Csaba
Beregi Múzeum

14 év. Érdeklődni lehet 
a 45/470-638-as szá-
mon, az info@beregi-
muzeum.hu e-mail cí-
men vagy személyesen 
a Beregi Múzeum Rá-
kóczi úti épületében 
(Máthé-kúria).

„Munkácskodás” a múzeumban

Iskolagyűlésére, ahol a diákönkormányzat bizott-
ságai és a gyermekszervezetek képviselői beszá-
moltak az eltelt időszakban végzett munkájukról.
 Kedden Varga-Oláh Nóra tanárnő közremű-
ködésével a 8. a osztály néhány tanulója méltatta 
emlékműsorában az író-politikus munkásságát, 
érdemeit.
 Délután rendezte meg Boda Istvánné tanító 
néni az elmaradhatatlan körzeti rajzversenyt az 
alsó tagozatosok számára „Sportolni jó!” címmel. 
 Szerdán délelőtt az óraközi szünetekben az 
érdeklődők a farsangi produkciókat nézhették 
meg újra. Délután pedig a több mint húsz éves 
hagyományokra visszatekintő Eötvös-Teaházban 
próbálták ki írói vénájukat a kis tollforgatók, akik 
toborzót írhattak valamelyik diákönkormányzati 
programhoz, illetve egy történetet a túrórudis 
papír útjáról a büfétől a kukáig. A hangulatos ki-
szolgálásról Székelyné Apáti Rita tanárnő és a 8. c 
osztály gondoskodott, immár negyedik éve.

 Csütörtök délután összemérték erejüket a 
környező iskolák focistái Kazamér László és 
Koncz Csaba tanár urak vezetésével. Iskolánk 
csapata ismét megnyerte az első hellyel járó ku-
pát, amelyben nagy szerepe volt Illés Gábor és 
Újvári Patrik nyolcadik osztályos tanulóknak. 
 14 órától történelmi kalandtúrán vehettek 
részt az osztályok négy fős csapatai a reformkor-
ban, Bancsiné Sinkó Anna tanárnő és a 8. d osz-
tályosok jóvoltából.
 Péntek délelőtt zártuk le az ünnepi hetet, 
ahol jutalmaztuk a teaházi alkotásokat, amelye-
ket Simon Edit tanító néni, Tamás Andrea ta-
nárnő, Mile Dóra Edit, Gál Lili Tícia és Bacskai 
Réka zsűriztek, köszönetet mondtunk továbbá 
mindenkinek, akik a rendezvények előkészítésé-
ben és lebonyolításában részt vettek. Az említet-
teken kívül Kondor Éva tanárnőnek az oklevelek 
készítéséért, Takács Sándor tanár úrnak, Takács 
Flóra és Veres Eszter tanulóknak a technikai se-

Hatvan éve végezték ki a cigány forradalmárt
Dandos Gyula 56-os cigány diákvezért, az unitárius 
születésű ifjú forradalmárt a beregi unitárius szórvány 
fi atalsága példaképül választotta, és ápolja emlékét.
 Dandos Gyula gimnazista létére aktívan kivette a 
részét az 56-os nyíregyházi forradalmi események-
ben. Rátermettségének köszönhetően központi sze-
repet játszott a város élén.
 1956 novemberében a karhatalmisták a Petőfi  
diákotthonban elfogták, s megkezdődött kálváriája.
 Először az ungvári, majd a nyíregyházi börtönbe 
zárták. Innen került gyógykezelésre a szentgotthárdi 
szanatóriumba, ahonnan kétszer próbált nyugatra 
szökni. A második szökés alkalmával, 1957. február 10-én agyonlőtték, és ismeretlen helyre hantol-
ták el. A mai napig sincs eltemetve!
 A III. beregi unitárius pünkösdölőn, 2009-ben a Magyar Nemzetőrség megbízásából  posztumusz 
hadnaggyá léptették elő a vásárosnaményi Eötvös-kúriában lévő unitárius gyülekezeti teremben.
 2010-ben a forradalmár tiszteletére emlékszobát avattak, amelyben egy fafaragású emléktáblát 
helyeztek el.
 Emlékét a nyíregyházi Északi temetőben kopjafa, a volt Petőfi  kollégium falán és a vásárosnamé-
nyi Eötvös-kúriában emléktáblák őrzik, neve a csömöri Gloria Victis Alapítvány emlékművén is fel van 
tüntetve.

Dandos Gyula cigány forradalmár képe 
előtt fogadalomtétel a beregi unitárius 

szórvány pincetermében

gítségért, és nem utolsó sorban Mile Dóra Edit, 
Gál Lili Tícia, Csekő Réka és Kolozsvári Aténa ta-
nulóknak, akik a Diákönkormányzat vezetőségi 
tagjaiként végezték lelkiismeretes munkájukat. 
 Az iskolavezetés tolmácsolta köszönetünket 
Sebestyén Zoltán karbantartónak, a takarító né-
niknek és a konyhás néniknek is, akik a háttér-
munkákban nyújtottak erőn felüli segítséget.
 Záró eseményként rendeztük meg az immár 
hagyománnyá vált „Zöld kertészek délutánját”, 
ahol bővítettük és frissítettük az iskolai zöldnö-
vényzetet Lukács Miklósné és Győri Katalin ta-
nárnők irányításával.
 „Nem oly nagy a világ, s nem oly kicsi szí-
vünk, hogy ez, ha szeret, amazt magába ne fog-
lalhatná.”
 Névadónk gondolatai hűen tükrözik a mö-
göttünk álló tartalmas hét hangulatát, amelyben 
igyekeztünk a több mint másfél évszázaddal 
ezelőtt is megfogalmazott gondolatokat megva-
lósítani – mely szerint a tanulás és a művelődés 
a személyiségfejlesztés nélkülözhetetlen eszköze 

– az önzetlen segíteni akarás, az összetartás és a 
szeretet erejével.

Dr. Siposné Szilágyi Ildikó Edit
 a diákönkormányzat felnőtt segítője, 

a hét szervezője
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Szomorú hírről értesültünk 2017. március 
13-án. Életének 77. évében eltávozott közü-
lünk szeretett kollégánk, iskolánk meghatáro-
zó pedagógusegyénisége, Hajdú István tanár 
úr. Váratlan és felfoghatatlan volt számunkra, 
hogy ilyen hirtelen itt hagyott bennünket, hi-
szen még az előző pénteken is beszélgettünk 
vele az iskolában. Hiába várjuk azóta…
 Mindennap ellátogatott egykori munka-
helyére, derűjével, humoros megjegyzéseivel, 
egy-két biztató szóval színt vitt hét-
köznapjainkba. Jelenlétével mindig 
üzent tanárnak és diáknak egyaránt, 
hiszen példaként előttünk álló sze-
mélyében mindent egyben láttunk: 
a múlt megőrzésre méltó kincseit, a 
jelen és a jövő ebből adódó feladatait. 
Most is eleven a kép, amint naponta, 
korát meghazudtoló módon megteszi 
az utat lakása és „második otthona” 
között, ahogy végigmegy a � zikai te-
rem előtti folyosón, de még bennünk 
él az is, ahogy a katedrán áll és élve-
zettel tanít. Megtanulhattuk tőle, mi 
az, hogy szakmai alázat és magas szintű fel-
készültség, maximalizmus, lelkiismeretesség, 
pontosság, az iskolája és tanítványai iránt 
érzett felelősségvállalás. Kevesen mondhatják 
el magukról, hogy a tanítás hivatása és életele-
me is volt egyben. Az iskolába elsőként érke-
zett, s mire mások megérkeztek, ő már min-
dent előkészített az aznapi szemléltetéshez. Ez 
a lelkesedés és � atalos lendület egész pálya-
futását végigkísérte. Felsorolni is lehetetlen, 
mi mindent adott ennek a gimnáziumnak, 
melyben diákként, s később tanárként oly sok 
évtizedet töltött, s ahonnan igazából nem is 
ment nyugdíjba. Nagyon jó érzés kimondani, 
hogy élete utolsó napjáig hozzánk is tartozott. 
1965 óta volt iskolánk pedagógusa, matema-
tika-� zika szakos egyetemi diplomájának 
megszerzése után itt kezdte pályafutását. Ta-
nulmányai az egyetemi oklevél megszerzésé-
vel nem értek véget, részt vett két évig tartó 
komplex � zika továbbképzésen, rendszeres 
résztvevője és előadója volt megyei, országos, 
egyetemi továbbképzéseknek, � zikatanárok 
számára szervezett ankétoknak. Tagja volt a 
� zikatanárok alkotóközösségének, módszer-
tani cikkeket publikált szakfolyóiratokban, 
egy eszközkészletét országos hasznosításra is 
elfogadták. Pályakezdő pedagógusként kez-
deményezte a � zikai előadó villamosítását. 
Saját kezűleg készítette el a kísérletek bemu-
tatásához szükséges eszközöket, melyeket a 

megye gimnáziumaiban is sorra bemutatott 
kollégáinak. Kiváló tanítási módszereivel, vál-
tozatos óravezetésével, élményt adó, motiváló 
kísérleteivel mindig sikerült szaktárgyát meg-
szerettetnie. A tanulók élvezték óráit, tisztel-
ték és nagyra becsülték tanárukat. 
 A tehetségeket külön is segítette, diákok 
hosszú sora tanult tovább szaktárgyát választ-
va. Egykori tanítványai rendszeresen beszá-
moltak neki sikereikről, még a halála előtti 

napokban is felhívták, hogy megköszönjék 
neki mindazt, amit tőle kaptak. Büszke volt 
rá, egyben munkájának eredményességét 
tükrözte, hogy munkaközössége tagjai szinte 
valamennyien az ő tanítványai voltak. Fiata-
labb kollégáit önzetlenül segítette, számukra 
példaként szolgált elismert szakmai munkája: 
1976-ban „Az Oktatásügy kiváló dolgozója” 
kitüntetésben részesült, 1986-ban a „Kiváló 
pedagógus” címet nyerte el, 2003-ban „Arany 
Katedra Emlékplakett”-et és 2004-ben „Pe-
dagógus Szolgálati Emlékérmet” vehetett át. 
Ezen címek és kitüntetések is elhivatott pe-
dagógiai tevékenysége bizonyítékai. Nemcsak 
szaktanárként, munkaközösség-vezetőként 
is hozzájárult a munkaközösségen belüli 
módszertani megújuláshoz. Kezdeményező-
készségével, előremutató észrevételeivel segí-
tette a tantestület munkáját. Örömmel vállalt 

osztályfőnöki feladatokat, lelkesen szervezte 
a tanulmányi kirándulásokat, élményt adó 
programokat, itthon és külföldön. Remek 
közösségeket formált, fontosnak tartotta ve-
lük később is a kapcsolattartást. Fájó szívvel 
mondjuk ki, hogy nélküle zajlanak immár az 
osztálytalálkozók is.
 A � zikán kívül a fotózás és a � lmek szerel-
mese volt. Szép eredményeket ért el az általa 
vezetett rádiós-, fotó-, és � lmes szakkörrel, az 
archív � lmklubbal. Ez utóbbi létrehozásával 
fontos szerepet vállalt a tanulók ízlésének, esz-
tétikai nevelésének formálásában. TIT-tag-

ként elsősorban � lmesztétikai jellegű 
előadásokat tartott. Megyei és városi 
lapokban megjelentek fotói, tudósítá-
sai a Beregről, az iskoláról. Hallatlan 
tudásához, sokoldalú műveltségéhez 
szerény és egyszerű jellem társult, má-
sokat és diákjait tisztelő ember volt. 
Neve, mely egybeforrt az iskolával és 
városunkkal, nemcsak környékünkön 
fogalom. Büszkék vagyunk rá, hogy 
ismerhettük, vele dolgozhattunk, tőle 
tanulhattunk. Nagyon üres nélküle az 
élő munkaközösségként működő � zi-
kaszertár, a szék, amelyen még az utol-

só pillanatig is ült és kísérleteket mutatott be 
az érdeklődő kollégáknak és diákoknak. Fel-
néztünk rá, elismertük és csodáltuk, mindig 
úgy emlegettük őt: az „élő legenda”. Ezután is 
így gondolunk rá, s a Mindörökké című � lm 
egyik gondolatával búcsúzunk tőle: 
 „Nem a leélt éveink száma az, ami számít. 
Életünk csupán pillanatok sorozata, sosem 
tudjuk, mikor és hol történnek majd velünk, 
de mindörökké velünk maradnak, a lelkünk-
be ivódva.”
 Így őrizzük meg mi is mindörökre szí-
vünkben a közösen megélt pillanatokat, ked-
ves egyéniségét, a szeretett tanár és kolléga 
emlékét.

a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc 
Gimnázium közössége, 

egykori és jelenlegi kollégái és tanítványai

Hajdú István tanár úr emlékére…

Házi komposztálás

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Non-
pro� t Kft. által biztosított komposztáló ládák átvételére továbbra is lehetőség van a VIT-
KA Nonpro� t K� . Damjanich úti telephelyén, munkanapokon 7.00 és 13.00 óra között.
 Az április 30. napjáig át nem vett komposztálók iránt igényt nyújthatnak be a Városhá-
za ügyfélfogadójában azok az ingatlantulajdonosok, akik fel tudnak és szeretnének hasz-
nálni még egy edényzetet. A szükségleteket az igénylés sorrendjében tudjuk a megmaradt 
készlet erejéig teljesíteni 2017. május 30. napjáig.

Filep Sándor
polgármester
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A tehetséges gyerekek felfedezése, a tehetsé-
gesek képességeinek kibontakoztatása min-
den pedagógus feladata, elhivatottságának 
egyik fokmérője. A tehetséggondozás olyan 
folyamat, melynek kezdete a tehetség fel-
ismerése, a vége pedig a siker reményében 
vállalt megmérettetéseken való részvétel és 
eredményes helytállás. A két végpont között 
pedig rengeteg munkát kell végeznie mind a 
pedagógusnak, mind a növendéknek.
 Nem véletlen az, hogy városi la-
pocskánkban évről-évre hírt adunk az 
iskoláinkban nevelődő � atalok ver-
senyeredményeiről. A megjelenített ver-
senyeredmények mögötti nevelőmunka 
erkölcsi elismerését szeretnénk erősíteni 
az eredmények közzétételével.
 A Lónyay Menyhért 
Baptista Szakgimnázium és 
Szakközépiskola az intéz-
mény szellemiségét tükröző 
bibliai igazságot, mint a tehet-
séggondozás alapeszmeiségét 
rögzítő vezérgondolatot meg-
valósította ezidén is(!) tehetsé-
gei fejlesztéséért: „De volt mag, 
amely jó földbe hullott. Ez ami-
kor kikelt és kifejlődött, termést 
hozott, harminc-, hatvan-, sőt 
százszorosat.” – (Márk 4,8)
 A szakképző iskola vezető-
jét, Májer Ibolya igazgatónőt 
kértük, hogy összegezze a most 
futó tanév versenyeredményeit.
 „Ebben a tanévben is tervszerű, lelki-
ismeretes munkát végzett tantestületünk a 
tehetséggondozási pedagógiai vállalásaink 
teljesítése terén is.
 Négy versenyterületen vállaltunk meg-
mérettetést.
 Az Országos Szakiskolai Közismereti 
Tanulmányi Verseny (OSZKTV) – Köz-
ismereti komplex tantárgycsoportban har-
minc tanítványunk oldotta meg az első 
forduló feladványait. A magas fokú egyéni 
teljesítmények eredményeként iskolánk két 
csapatot küldhetett a debreceni regionális 
fordulóba. Az „Okos iskola – Okos eszközök: 
hogyan képzeled el a jövő iskoláját?”, projekt 
kidolgozásának és egy 90 perces feladatsor 
megoldásának eredményeként egyik csapa-
tunk a régióban III., az országban verseny-
ző 66 csapat között a 10. helyezést szerezte 

meg. Másik csapatunk a régiós mezőnyben 
V. lett, az országos versenyben pedig a 13. 
helyen végeztek igen magas pontszámtelje-
sítménnyel.
 A 10. helyezett csapat tagjai: Baksa 
Tamás, Balázs Gábor és Berecz Gábor, 
mindnyájan a 9/g osztályba járnak.
 A 13. helyezett csapat tagjai: Füzes Bá-
lint Adrián, Lakatos Máté és Tóth Sándor, 
ők mindhárman 10/g-sek.
 Felkészítőik: Dérné Cseresnyés Anikó, 
Szabó Tamásné és Szűcs Istvánné, akik ne-
velőtestületünk kiváló közismeretis tanárai.
A Szakma Kiváló Tanulója Verseny 
(SZKTV) a mi iskolatípusunk legrango-
sabb megmérettetése. Két tanítványunk 
teljesítménye is igen-igen � gyelemre méltó: 

Gyorsok Krisztián 11.d osztályos tanulónk 
pék szakmában versenyzett. A szerény, visz-
szafogott � atalember szóbeli felelete olyan 
jól sikerült, hogy a háromfordulós megmé-
rettetés eme fordulójában a II. helyen vég-
zett, így mentesült a szakmai vizsga szóbeli 
része alól.
 Felkészítő pedagógusai: Balázsné Sipos 
Éva, File Katalin, Papfalusi István, Papné 
Márton Gyöngyi és Törökné Tóth Anita.
 A tavalyi országos I. helyezés után ál-
modni sem mertük volna, hogy Németh 
Levente 11. h osztályos tanítványunk révén 
az idén is ott lesz egy lónyays diák a Szak-
ma Sztár döntőjében, ismét csak fér� szabó 
szakmában. Neveltünk a verseny írásbe-
li fordulójában olyan jól teljesített, hogy 
meghívást kapott az ún. válogató versenyre, 
Szombathelyre, ahonnan első helyezettként 

kapott meghívást az országos döntőbe. Fel-
készítő pedagógusai: Filéné Huszti Zsuzsa 
és Veres Antalné pedagógusok.
 Harmadik területe az idei versenycik-
lusnak az Országos Szakmai Tanulmányi 
Verseny (OSZTV), amely kategóriában az 
érettségihez kötött szakmákat tanuló � ata-
lok versenyezhetnek. Baráth Bianka 14. C 
osztályos diákunk vendéglátás-szervező 
szakmában 60% feletti teljesítményt ért el, 
így mentesült a szakmai vizsga írásbeli 
része alól. Felkészítő pedagógusa: Szá-
szi Dóra pedagógus kollégám, aki hajdan 
lónyays diák, tehetséges tanítványunk volt.
 A negyedik kategóriában azok a tanulók 
versenyezhettek, akik ún. szakgimnáziumi 
tanulók. A versenysorozat neve: Ágazati 

Szakmai Érettségi Vizsgatár-
gyak Versenye (ÁSZÉV). Keres-
kedelmi ágazatban Ács Máté 12. 
B-s tanítványunk 81%-os teljesít-
ményével 428 fő versenyző közül 
4. helyen jutott be az országos 
döntőbe. Felkészítője: Papfalusi 
Angéla szaktanár.
 A Vendéglátóipari ágaza-
tot Balogh Judit 12. B osztályos 
tanítványunk képviselte. Ne-
veltünk vizsgafeladatait 74%-os 
eredményességgel teljesítette. Ha 
3%-kal jobb eredményt ért vol-
na el, Ő is készülhetne a verseny 
országos döntőjére. Felkészítői: 
Gecseyné Papp Zsuzsanna és 

Varga Zoltán szaktanár kollégák.
 A fenti teljesítmények tükrében úgy 
értékelem az idei tanévben elvégzett tehet-
séggondozó munkánkat, hogy az méltó is-
kolánk korábbi tanévekben mutatott ered-
ményességéhez.
 Felkészült, tehetséges és elkötelezett pe-
dagógusaink fejlesztő szándékai, mint „jó 
mag” kiváló, termékeny talajra – a megne-
vezett tanulóink lelkébe és tudatába – hul-
lajtva, bőséges termést – tanulói önbizalmat 
és szakmai tudást – termettek.
 Nyugalommal várjuk két, országos 
döntőben még versenyben lévő tanítvá-
nyunk szereplését 2017. április 24–26. kö-
zött. Eredményükről szívesen tájékoztatjuk 
iskolavárosunk érdeklődő lakosait.”
 Lejegyezte:

TL

TEHETSÉGGONDOZÁS A LÓNYAYBAN 2016/17

Gyorsok Krisztián 11.h osztályos tanuló az ünnepélyes  
eredményhirdetésen
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VIII. alkalommal rendeztük 
meg a Vásárosnaményi Nem-
zetközi Zongoraversenyt, me-
lyen a vásárosnaményi indu-
lók mellett Kárpátalja több 
településéről: Ungvár, Szolyva, 
Péterfalva, Beregszász, Ivano-
Frankivszk, Csap, Kaszony mű-
vészeti iskoláinak növendékei 
vettek részt.
 Gyöngyösi Ivett hajdani 
tanárával, Antalovszky Erzsé-
bettel, a verseny elindítójával 
együtt vett részt a zsűri munkájában, immár a zsűri elnökeként, 
majd 17 órától a Művelődési Központ színháztermében koncertet 
adott a versenyben legeredményesebben szereplő versenyzőkkel.
 Köszönjük támogatóinknak, hogy segítségükkel emlékezetessé 
tehettük a versenyt valamennyi résztvevő számára!
 Tá m o g at ó i n k 
vol tak: Vásárosna-
mény Város Ön-
kormányzata, Filep 
Sándor Polgármes-
ter, Kisvárdai Tan-
kerületi Központ, 
Balázs József Városi 
Könyvtár és Műve-
lődési Központ, Stella Patika, Arany Borostyán Patika KFT, Kiss B. 
Ker. K� ., Bittner ABC, Belvárosi Divatház, Kamilla Gyógynövény, 
Zafír Ékszer, Kati Hús és Falatozó-Gálné Berzsenyi Katalin, Zsuzsa 
fehérnemű, Judit Illatszer-Kállai József, TIP-TOP Fehérnemű és 
Illatszer Üzlet, Flamingó Virágüzlet, Apáthyné Erdei Pálma, Kínai 
Étterem, Molnár Gábor FETIVÍZIG.
 A rendezvény megszervezésében és lebonyolításában részt vett 
az Eötvös Iskola művészeti tagozatának dolgozói és szülői munka-
közössége.

A szervezők

A Felső-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság a Víz Világnapja és a Ma-
gyar Hidrológiai Társaság fennállásának századik évfordulója alkal-
mából kutató-esszé pályázatot hirdetett „Szennyvizek? Tiszta vizet!” 
címmel középiskolás � atalok számára. Iskolánkból, a Vásárosna-
ményi II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumból hét diák öt pályázattal 
vett részt a kiírásnak megfelelően. Örömmel értesültünk róla, hogy 
a kiírók Bart-
ha Balázs 
11.c osztályos 
tanuló pálya-
munkáját II. 
díjban, Bod-
nár Éva és 
Bodnár Gab-
riella 9.b osz-
tályos tanulók 
közös dolgo-
zatát pedig 
III. díjban részesítették. Nagy Éva Rebeka és Balogh Boglárka 10.d 
osztályos, Kakuk Eszter Zia 9.b osztályos és Bartha István 11.a osz-
tályos tanulók munkáját különdíjazással járó jutalommal ismerték 
el. A díjakat felkészítő tanáraikkal, Szabó Sándor és Toldi Zoltán 
tanár urakkal együtt Nyíregyházán a Megyeháza Dísztermében 
megrendezett központi ünnepségen vehették át 217. 03. 23-án. Kü-
lön örömet jelentett számunkra az, hogy a pályázatkiírók külön ki-
emelték és megdicsérték az intézményünkben folyó környezet- és 
természetvédelmi tevékenységet és a hosszú ideje fennálló szoros 
szakmai kapcsolatot. Véleményük szerint ezt a megyei gimnáziu-
mok közül legeredményesebben végzett munkát, sikeres felkészí-
tést éppen ennek a tízéves szakmai együttműködésnek köszönheti 
az intézmény. Jó hallani és érezni, hogy látják, értékelik, elismerik 
munkánkat. Legyünk büszkék tehetséges „beregi” � ataljainkra és 
felkészítőikre, és higgyük el, ha oda� gyelünk gyermekeinkre, fel 
tudjuk fedezni tehetségüket és képesek vagyunk sikeres emberként 
útjukra bocsátani őket!

Toldi Zoltán
tanár – Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

VÍZ VILÁGNAPJA 2017Zsűrielnökként tért vissza 
a hajdani zeneiskolás

Nem mindennapi siker részese Albirt Jó-
zsef és Nyíri Dániel, a vásárosnaményi II. 
Rákóczi Ferenc Gimnázium volt diákjai. 
Az ELTE végzős geológus hallgatói egye-
temük csapatának tagjaiként II. helyezést 
értek el a világ legnagyobb szénhidrogén-
földtani szervezete, az AAPG által rende-
zett kőolajkutató verseny világdöntőjén, 
melyet április 1-jén Houstonban, az ameri-
kai olajipar texasi fellegvárában rendeztek 

meg. Csak a vendéglátó houstoni egyetem 
csapata tudta megelőzni őket. A döntőben 
való indulás jogát Prágában szerezték meg 
az európai döntő megnyerésével, ahol 18 
egyetem együttese között győztek a londo-
ni Royal Holloway University és az amsz-
terdami Vrije University előtt, megelőzve a 
szénhidrogén-földtani képzést nyújtó leg-
híresebb európai egyetemek, többek között 
a University of Manchester és a moszkvai 
Lomonoszov Egyetem csapatát is.
 Gratulálunk!

A Felső-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság 
programja

Vásárosnaményi fi atalok világsikere
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lítottunk, hogy � ataljaink 
színvonalas előadásokkal 
készültek, hogy a Vásá-
rosnaményi II. Rákóczi 
Ferenc Gimnáziumból hét 
tanuló készített szakmai 
pályázatot a Víz Világnapja 
alkalmából a FETIVIZIG 
kiírására és valamennyien 
díjazásban részesültek, ha 
tudom, hogy az előadá-
sok szakmai tartalma és 
üzenete a televízión ke-
resztül városunk minden 
lakójához eljuthat, ak-
kor kimondom, megéri! 
Megéri, mert tanulhatunk 

belőle valamennyien, így szemléletformá-
ló tevékenységünk sikeres. Megéri, mert 
látva � ataljaink sikerét, büszkék lehetünk 
arra, hogy vásárosnaményi, beregi embe-
rek vagyunk! És kell a megerősítés, hogy itt 
az ország legkeletibb, Beregi-kistérségében 
aktív környezeti nevelési munka folyik, és 
olyan tehetséges � ataljaink vannak, akikre 
méltán lehetünk büszkék!

Toldi Zoltán
tanár – elnök

Beregi Természet- és 
Környezetvédelmi Egyesület

A Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc 
Gimnázium Természetbarát Diákköre, a 
Beregi Természet- és Környezetvédelmi 
Egyesület, Vásárosnamény Város Ön-
kormányzatának és a Felső-Tisza Vidéki 

Vízügyi Igazgatóságának (FETIVIZIG) a 
támogatásával, szakmai védnökségével 
2017. március 24-én, pénteken délután 
immár tízedik alkalommal szervezte meg 
városunkban a Víz Világnapi megemléke-
zést. A szervezők színvonalas programot 
állítottak össze, amelyet Filep Sándor, vá-
rosunk polgármestere és Molnár Gábor, a 
FETIVIZIG Vásárosnaményi Folyamos 
Szakaszmérnökség szakaszmérnöke nyitott 
meg. A köszöntők után a Vásárosnaményi 
Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola tanulói adtak színvonalas 
műsort. A programban Ambrusz László 
műszaki titkár, a FETIVIZIG dolgozója, és 
a Víz Világnapi megyei pályázat díjazottjai, 
Bartha Balázs 11.c, Bodnár Éva és Bodnár 
Gabriella 9.b,  Nagy Éva Rebeka és Balogh 
Boglárka 10.d osztályos tanulók tartottak 
színvonalas szakmai előadást. Az előadások 
valamennyiünk számára fontos, a jövőnket 
meghatározó kérdéseket feszegettek: „Ha 
ilyen módon használjuk vizeinket, marad-e 
abból gyermekeink számára elegendő? – 
Mit kellene tennünk, ha felelősséggel gon-
dolunk jövőnkre?”
 Az előadások között zajlott a szervezők 
által kiírt óvodás, alsó tagozatos, felső tago-
zatos és középiskolás kategóriában képző-
művészeti pályázat díjkiosztása. A rajzpá-
lyázatra 142 � atal nyújtott be pályamunkát, 
amelyből 10 óvodás, 4 alsó tagozatos, 14 
felső tagozatos és 12 középiskolás munkáját 
díjaztuk. Természetesen minden résztvevő 

kapott elismerő oklevelet 
és a felkészítők munkáját 
is megköszönték a szer-
vezők. Ekkor vehették át 
díjaikat a Vásárosnaményi 
II. Rákóczi Ferenc Gim-
názium biológia – kémia 

– földrajz szakmai munka-
közössége által kiírt „Mit 
tudok a Természetről?” 
biológia és kémiavetélke-
dő nyertesei is. A színvo-
nalas rendezvényt Gazdag 
Erzsébet és Balázsi Anna 
énekes produkciója zárta.
 A jeles eseményről a sajtó is tudósí-
tott, amely megtekinthető az alábbi linken: 
http://beregihirek.hu/?p=121943 A tudósí-
tásban az olvasók a rendezvény eseményeit 
követhetik nyomon, de megtekinthetik a 
pályázatok díjazottjainak névsorát is.
 Szervezőként sokszor gondolok arra, 
hogy megéri-e évről-évre szervezni ezt és 
a hasonló környezetvédelmi, környezeti 
nevelési, szemléletformáló rendezvényeket. 
Ha végigveszem az eredményeket: hogy a 
pályázati kiírásunkkal minden városunk-
ban működő oktatási intézményt megszó-

VÍZ VILÁGNAPJA 2017 – Vásárosnamény

A Toldi írójának emlékezete
Arany János, a magyar nemzet költőóriása születésének 200. évfordulójáról a Babus Jolán 
Középiskolai Kollégium diákjai és nevelői is megemlékeztek. Az esemény egyben csatla-
kozás is volt ahhoz az országos mozgalomhoz, FLASHMOB-hoz, melyet az Arany János 
Programokat működtető intézményekben vállaltak fel annak érdekében, hogy a névadó 
iránti tiszteletet és nem utolsó sorban a program iránti elkötelezettséget is kifejezzék.
 Kollégiumunkban az előkészületek során szórólapokat készítettünk, melyeket diákja-
ink március 2-án délután szétosztottak Vásárosnaményban a járókelők között. A diákok 
tevékenysége elérte célját, sokan kifejezték elismerésüket, megdicsérték a gyerekeket ez-
zel kapcsolatban. A kollégium aulájában pedig a Toldi előhangjának közös felolvasásával 
emlékeztünk valamennyien nagy 
költőnkre. A felolvasás előtt rövid 
ismertetés hangzott el az évfordu-
ló kapcsán. A diákok egy részének 
meglepetés volt a „csődület”, de jó 
hangulatot teremtett a közös pro-
dukció. Az idézett részletet sokan 
felismerték, szívesen olvasták társa-
ikkal együtt. Az esemény az utcán 
és a kollégium falai között is elérte 
célját; a program névadója kapcsán 
közösségi élményt teremtett.
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Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2017. március 22. és 29. kö-
zött immár 18. alkalommal rendezte meg az Internet Fiestát. Idén 

Utazás – Könyvtár – Internet témában a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával.

Március elején – a tavaszi futballszezon nyitányaként – került meg-
rendezésre kollégiumunkban a XI. Babus Kupa. A hagyományos fut-
balltornára minden évben szép számban jelentkeznek a megye kollé-
giumaiból, az idén tizenegy csapat érkezett hozzánk, hogy a kupáért 
versenyezzen.
 Március 8-án reggel sorban érkeztek vendégeink, akiket már izga-
tottan vártak és öltözőikbe kalauzoltak a naményi diákok. Miközben 
mindenki elfoglalta helyét, a kísérők számára rövid technikai megbe-
szélésre került sor.
 A program reggel nyolc órakor a városi sportcsarnokban a megnyi-
tóval kezdődött, Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere köszön-
tötte a résztvevőket. A délelőtt folyamán 
a helyosztó mérkőzések zajlottak, nagy-
nagy izgalomban. A mérkőzések utáni pi-
henő időben a � úk vissza-visszatértek egy 
kis „erőgyűjtésre” a kollégiumba, ahol tíz-
órai várta őket, amit a tizedik évfolyamos 
lányok folyamatosan készítettek.
 A csarnokban nagyon jó volt a han-
gulat, a szurkolók lelkesen buzdították 
kedvenceiket, a hazaiaknak is jókora 
szurkolótáboruk gyűlt össze. A mérkő-
zések sportszerűen zajlottak, csakúgy, 

mint a játékvezetés. A fo-
cirajongók számtalan szép 
helyzetnek, akciónak és gól-

nak örülhettek. Így nem csoda, ha röpült az idő és délután két óra tájt 
már megkezdődhetett a két legjobb csapat közötti küzdelem.
 A mérkőzést, s így a kupát is ebben az évben a Nyíregyházi Zrínyi 
Ilona Gimnázium és Kollégium csapata nyerte. Második lett a Vay 
Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
Baktalórántházáról, míg a harmadik helyen végzett a kisvárdai Besse-
nyei György Gimnázium és Kollégium csapata. Természetesen a leg-
jobb egyéni teljesítményeket is jutalmaztuk. A „Gólkirály” a kisvárdai 
Egyed Gergely, „Legjobb kapus” Garai Gergő, a baktalórántháziak 
játékosa lett. A „Legtechnikásabb játékos” elismerést a zrínyis László 
Gyula kapta.

 A mieink ezen a tornán is igyekeztek 
jól teljesíteni, a szerencse azonban kissé 
elpártolt tőlük. Nem kerültek a dobogó 
közelébe, de így is büszkék vagyunk rá-
juk! A csapat tagjai voltak: Balog István, 
Bari Árpád, Berec István, Demeter 
Richárd, Haga Péter, Kertész Krisztián, 
Lőrinc  Tamás, Nagy Ákos, Rostás Ger-
gő, Talián Attila,Tóth Sándor, Veres 
Erik. A sportcsarnok hangosításában 
Nánási Szabolcs és Varga Krisztián mű-
ködött közre.

Tavaszköszöntő futballtorna a Babusban

Internet Fiesta képekben  Könyvtárunk minden évben csatlakozik az eseményhez, szer-
vezünk érdekes, informatív és hasznos programokat olvasóinknak, 
használóinknak, településünk lakóinak annak érdekében, hogy 
minél tovább bővüljön a világhálót ismerők és használók köre. 
Idén egy hét alatt kb. 800-zal bővült a látogatók száma a rendezvé-
nyek miatt.
 Ilyenkor Amnesztia hetet is hirdetünk, a késedelmes olvasóktól 
nem kérünk késedelmi díjat a visszahozott könyvek után, és képzés 
jellegű foglalkozásokat tartunk általános iskolásoknak, középisko-
lásoknak az internet mindennapi használatával kapcsolatban.

Fejes Csilla
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2. Bereg Kupa Sakkverseny
2017. március 22-én a Vásárosnaményi I� úsági Klub 5 általános iskola diákjainak rész-
vételével sakkversenynek adott otthont a Művelődési Központban. A villámtorna vég-
eredménye:

• Hétvezér Baptista Általános Iskola Tisza-
szalka

• Wesley Többcélú Intézmény Gulács
• Széchenyi István Katolikus és Német Nem-

zetiségi Ált. Iskola Mátészalka

A verseny hagyományteremtő céllal indult és 
idén már több csapat vett részt. Reméljük jövő-
re még többen leszünk! 

KÖNYVAJÁNLÓ

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ÁPRILISI MOZIMŰSOR

Bébi úr – 3 D

Teljes árú jegy: 
1500 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1300 Ft

Halálos iramban 8

Teljes árú jegy: 
1400 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1200 Ft

Április 25. (kedd) 1700

Április 25. (kedd) 1900

Vendégeink a könyvtárban: 
Kürti László és Tóth Krisztina 

2017. április 24. 16 óra 

Tóth Krisztina 1967-ben született Budapesten. 1986-ban 
érettségizett a Képzőművészeti Szakközépiskola szobrász szakán, 
majd 1993-ban szerzett diplomát az ELTE Bölcsészkarán. Tóth 
Krisztina az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb költője, nap-
jaink egyik legolvasottabb írónője, aki markáns hangvételű és je-
lentős közönségsikert arató rövidprózáival és regényével is beírta 
nevét a magyar irodalmi életbe.
 A Pixel (Magvető, 2011) a fájdalmasan szomorú kapcsolatok 
krónikája. Az egymásra épülő fejezetek önálló pixelkockákként mű-
ködnek: önmagukban is egész, egyedi színű, izgalmas fejezetek, de ha 
észrevesszük közöttük a kapcsolatok összetett rendszerét, valami új és 
lenyűgöző, nagy történetté állnak össze.
 2013-ban jelent meg első regénye, az Akvárium. Ebben egy nyo-
masztó és szűk, de egyben átlátszó világot rajzol elénk. A negyvenes 
évek végén örökbefogadott kislány, a nevelőszülei, a saját gyereke, a 
férje, az összes rokona és ismerőse: kivétel nélkül mindenki a szere-
tethiányt tekinti az elfogadott, az egyetlen megélhető állapotnak. Tóth 
Krisztina kiváló arányérzékkel keveri a naturalizmust, az iróniát és a 
fekete humort, „hétköznapi katarzissal” tisztítja meg múltunknak ezt a nehezen feldolgozható, 
a kollektív tudattalant erősen befolyásoló szakaszát.
Eddig megjelent művei:
 Síró ponyva, Porhó, Vonalkód, Vonalkód – hangoskönyv, Állatságok, Magas labda, Haza-
viszlek, jó?, Pixel, Akvárium, Pillanatragasztó, Felhőmesék

Tóth Krisztina honlapja: http://www.tothkrisztina.hu/blog/language/hu/
 Az írónőt bemutatja és kérdezi Kürti László mátészalkai költő.
 Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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DUMASZÍNHÁZ ROAST 
VÁSÁROSNAMÉNYBAN

Az Agentura Adventure Utazási és Jegyiroda szervezésében 2017. 
március 8-án egy nem mindennapi előadással érkeztek a humor 
nagyágyúi Vásárosnaményba. 
 Az új műfaj, a 
ROAST lényege, hogy 
az áldozatot a Duma-
színház humoristái a 
közönség előtt „égetik 
szénné”, azaz ízekre 
szedik munkásságát, 
magánéletét. Vásáros-
naményban Schobert 
Norbi volt célkereszt-
ben, körülötte pedig Kiss Ádám, Dombóvári István, Hajdú Balázs 
és a Szomszédnéni Produkciós Iroda nevetették a közönséget. Nor-
bi mindenki számára ismerős lehet és mindenkinek megvan róla 
a véleménye. Van, aki támogatja az update életérzést, mások nem 
értenek egyet nézeteivel. A humoristák nem rejtették véka alá véle-
ményüket, és mindamellett, hogy Norbit „égették”, saját kollégáikat 
is ki� gurázták. 
 A rajongóknak nem kell sokáig várniuk, hiszen hamarosan 
újabb „nagyágyúkat” láthatnak a vásárosnaményi Művelődési Köz-
pont színpadán!

Agentura Adventure munkatársai
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Beregi Bringások túraajánlója
Beregvidék Örökségtúra

2017. április 29. (szombat)
Csatlakozunk a Nyíregyházáról induló Középko-
ri Templomok Útja örökségtúra első napjához! 
Indulás: 08:00 órakor a Tourinform iroda elől, 
gyülekező 07:45 órakor
 Útvonal: Vásárosnamény – Vámosatya – Gelénes – Csaroda – Tá-
kos (ebéd) – Csaroda – Márokpapi – Vásárosnamény (közúton, árvíz-
védelmi töltéskoronán)
 Táv hossza: 60 km Átlagsebesség: 18 km/h
Látnivalók: • Vámosatya református templom
  • „Mezítlábas Notre Dame” Tákos református templom
  • Mosolygó Szentek temploma Csaroda
  • „Bereg ékszerdoboza” Márokpapi református templom

Előzetes regisztráció és további információ:
Tourinform iroda, Vásárosnamény, Szabadság tér 9.
Tel.: +36-30/401-8911; +36-45/570-206
E-mail: b2@vasarosnameny.hu
Honlap:  www.b2.vasarosnameny.hu
  www.facebook.com/beregibringasok


