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Az Országos Városmarketing Díj pályáza-
tot 2015-ben alapította a Magyar Marketing 
Szövetség, hogy felhívja a � gyelmet a vá ro-
sok fejlesztésében egyre fontosabbá és egyre 
intenzívebbé váló marketingtevékenységre, 
annak sokszínűségére, eredményességére.
 Idén 76 nevezés érkezett, a 26 várost 
képviselő szervezetek 7 kategóriában pá-
lyázhattak. Vásárosnamény 6 + 1 „Város-
marketing Gyémánt 2017” védjegyet hozott 
el! Gyémántot kapott a Zoárd-napi Soka-
dalom rendezvény kategóriában, az Advent 
Vásárosnaményban rendezvénysorozat a 
belső kommunikációs megoldások kate-
góriában, az Advent Vásárosnaményban 
Adománygyűjtés a kis költségvetésű kam-
pányok kategóriában, a „Vásárosnamény a 

Bereg Szíve” ajándéktárgyak arculatterve-
zés kategóriában, a Sárkányhajó Roadshow 

a városfejlesztési projektek kategóriában, 
valamint Vásárosnamény hivatalos webol-
dala, facebook-oldala, Bereg Szíve plakát és 
sajtófal a külső kommunikációs megoldá-
sok kategóriában. A legnagyobb elismerés 
azonban az, hogy 2017-ben a Városmar-
keting Nagykövete különdíjat is városunk 
nyerte el, bizonyítva ezzel, hogy átgondolt 
és komplex marketingtevékenységet folyta-
tott az elmúlt esztendőben.
 A Városmarketing Gyémánt Díj orszá-
gos ranglistán jelenleg Budapest 13. kerüle-
tével holtversenyben a 3. helyen állunk a 10 
db gyémánt díjjal. Nagy siker ez számunk-
ra, hiszen olyan nagy városokat tudhatunk 
magunk mögött, mint Szolnok, Szeged 
vagy Debrecen. 

Városmarketing Nagykövete lett Vásárosnamény!

Ez az anekdota gróf Lónyay Menyhért életéhez és nemzetünk tör-
ténelmi sorsfordulói közül az egyik legjelentősebbhez, az idén 150 
éve megköttetett nemzetközi szerződéshez, a „KIEGYEZÉS” szóval 
megjelölt történelmi eseményhez kötődik. A Lónyay család és Vásá-
rosnamény története sok-sok évszázadon át párhuzamosan haladt. 
Utalásszerűen néhány tényadat: a mentőállomás környékén állott 
kőváruk; családi temetkezőhelyük a mostani református templom 
padlószintje alatt található (most befalazott) kripta volt; az idén öt-
száz éves reformáció híveivé váló földesúri-kegyúri család akaratá-
ból váltott vallást településünk lakossága. Lónyay Menyhért volt az 
első szabadon választott országgyűlésben Vásárosnamény képviselő-
je. A kiegyezéssel egyidőben Lónyay Menyhért lett az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia első pénzügyminisztere. Jelenleg szakképző iskola 
és egy bronz dombormű őrzi emlékét városkánkban.
 Az alábbi történetet Lónyay sokszor elmesélte környezetének, 
és a naplójába is feljegyezte. Mikszáth Kálmán, aki Lónyay kortár-
sa volt, a „Kezdet kezdete” címen karcolatgyűjteményében (kissé 
másképp, mint a naplóban van) közzétette. Mi Mikszáth szövegét 
közöljük:

Anekdotázzunk!
Januárban új rovatot indítottunk. Minden lapszám-
ban felbukkan egy rövidke történet erejéig egy-egy 
településünkhöz köthető híresség, amíg az anekdo-
takincsből futja.
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A király bizalma feltétel nélküli volt Lónyay iránt. 
Ezért kapott felkérést, hogy három évi magyarországi 
pénzügyminiszterkedés után, a dualista állam közös 
pénzügyminisztere legyen. A nehéz döntési helyzetet 

ábrázolta a korabeli vicclap, 
a Bolond Miska 1870. évi márciusi száma.

„Szinte édesdeden emlékszünk visz-
sza némely dolgokra, mikor például Ló-
nyay Menyhért, a kinevezett alkotmá-
nyos pénzügyminiszter először ment fel a 
miniszteriumába.
 Tíz óra felé ment fel az épületbe. Üresen 
álltak a hivatalos szobákban az íróasztalok. 
Csengetett, kiáltott. Semmi felelet. Végre 
előkullogott valahonnan egy kopott kabátú 
öregember:
 – Kicsoda maga, öregúr? – kérdé a Ló-
nyay jó kedéllyel.
 – Én a hivatalszolga vagyok – szólt az 
büszkén. – Mi tetszik?
 – Hogy van az, hogy a hivatalnok urakat 
nem találom itt?
 – Alkalmasint azért nem találja itt, mert 
nem jöttek be.
 – És miért nem jöttek be?
 – Először is, mert később szoktak be-
jönni, másodszor pedig, mert most egy idő 
óta szabadjára vagyunk. Senki se dolgozik.
 – És miért?
 – Várjuk, hogy mi lesz.
 – Hm. Nem tudna nekem előkeríteni 
egy tanácsost?
 A szolga nagy szemeket meresztett.
 – Sokat akar az úr. Mi járatban van?
 – Én Lónyay vagyok, a pénzügymi-
niszter.
 – Úgy? – szólt ez elgondolkozva. – A 
pénzügyminiszter... ami talán azt jelenti, 
hogy...
 – Én vagyok az új főnök.
 – Az már más, kérem alássan. Hát taná-
csost biz én nemigen tudok keríteni, amíg 
magától nem jön. Mindössze egy tanácsos 
lakik itt az épületben, a Bremmel úr.
 – Hát menjen el hozzá, hogy kéretem, 
szíveskedjék idefáradni.
 A szolga visszajött kedvetlenül.
 – Azt üzente kérem, hogy most nem ér 
rá, mert reggelizik. Még össze is szidott, mi-
nek alkalmatlankodom.
 – Mondta ki vagyok?
 – Igen, megmondtam, hogy az új főnök.
 – Menjen vissza! Itt van a vizitkártyám. 
Adja át. És mondja meg neki, hogy a reggeli 
után legyen szíves átjönni.
 Újra visszajött a szolga.
 – Azt üzeni őnagysága, hogy igen sok 
dolga van, egész nap nem ér rá.
 – Átadta neki a kártyát?
 – Át.
 – Megnézte?

 – Figyelmesen megnézte.
 Lónyay Menyhért fejet csóvált.
 – Ez furcsa dolog egy kicsit. Menjen 
csak mégegyszer vissza, barátom, hogy ok-
vetlenül szeretnék vele beszélni. Magam lá-
togatom meg, ha nem leszek alkalmatlan.
 De a csökönyös Beamter annyira pün-
kösdinek hitte a magyar világot, hogy ki-
üzente nagy durván:
 – Rosszul érzem magam, ma egész nap 
nem fogadok.
 Délfelé szállingóztak be a volt tisztvise-
lők közül néhányan, inkább kíváncsiságból, 
mint kötelességérzetből. Lónyay összegyűj-
tötte őket és bemutatta magát. Nyájas és 
szívélyes volt, azok pedig mogorván, ellen-
séges szemekkel néztek.
 – Aki tovább is közreműködni akar fel-
adatomban, nagy 
örömömre fog 
szolgálni, ha meg-
nyerhetem. Kérem 
is Önöket mind-
nyájukat, maradja-
nak meg és érezzék 
magukat mellettem 
otthonosan.
 Jéghideg hall-
gatás volt a felelet. 
S másnap halom-
számra találta aszta-
lán a lemondásokat. 
Egypár megmaradt, 
de többnyire az a ré-
sze, amely senkinek 
sem kell.”

Fábián Menyhértné Rózsika nénit 80. születésnapja alkalmá-
ból köszöntötték a Vitkai Nyugdíjas Egyesület tagjai

 Bizony szomorú történet ez. Átüt 
rajta, hogy mennyire lenézték – hi-
vatalnoki szinten is – a császári ad-
minisztráció alkalmazottai (a Bach-
huszárok) a történelmi kényszer 
(Königgrätz 1866) miatt társnemzetté 
fogadott magyart. De egyben feleme-
lő is a tudat, hogy abban az országban, 
amelyikben 1849-től 1867-ig, az ún. 

„passzív ellenállás” éveiben nem ké-
szült senki semminek sem, sikerült a 
nemzetnek (gróf Lónyay Menyhért-
nek is) megfelelő személyeket adnia 
minden fontos pozícióba…
 A kiegyezés 150. évfordulóján a tör-
ténelmi eseményről annyit még, hogy 
jó két éves tárgyalássorozat eredmé-
nyeképpen jött létre. Az egyik legnehe-
zebb területen, a pénzügyekben Lónyay 
Menyhért képviselte a magyar nemzet 

érdekeit. A folyamat tetőpontja 1867. május 
29-ére tehető, amikor a magyar képviselőház 
megszavazta a „közösügyi törvényt”, ami elő-
feltétele volt a dualista államnak, az Osztrák-
Magyar Monarchia megalakulásának.
 Egy neves történészünk a kiegyezés 
egyik legfőbb hozadékának azt tartja, hogy: 

„A kiegyezés a politikai elit – mostanság 
ritkán látható – bölcsességének megnyilvá-
nulása volt. Az ország vezetői megtanultak 
együttműködni egy másik ország vezetőivel.”
 Töltse el büszkeséggel valamennyi vásá-
rosnaményi ember szívét az a tudat, hogy 
ennek a tanulási folyamatnak az egyik leg-
kiválóbb eminense a Beregből elszármazott 
gróf Lónyay Menyhért volt.

TL
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Tájékoztatás aratási, betakarítási 
munkákkal összefüggő tüzek 

megelőzéséről
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 
aratási, betakarítási munkákkal összefüggő tüzek megelőzésé-
vel kapcsolatban elkészített egy lakossági tájékoztató anyagot, 
amelyet a Városháza faliújságán kifüggesztve, illetve a www.
vasarosnameny.hu honlapon teljes terjedelemben közzétet-
tünk. 

 Kérjük, az érintettek fokozottan tartsák be a tűz- és baleset-
védelmi előírásokat!

Vásárosnamény, 2017. május 22.
Dr. Szilágyi Péter 

jegyző 

Vásárosnamény belterületén egyre több panasz merül fel az állatok 
tartásával kapcsolatban. A településen élő emberek és állatok joga-
inak egyaránt úgy kell érvényesülnie, hogy mindenki biztonságban 
érezhesse magát.
 A kóbor kutyákon kívül gondot okoznak a közterületen póráz 
nélkül sétáltatott ebek is. Még mindig van olyan kutyatulajdonos, 
aki nem szedi össze az állat után az ürüléket. A játszótérre a tiltó 
táblák ellenére néhányan folyamatosan beviszik kutyáikat. Az in-
gatlanok udvarán tartott ebek tartási körülményei miatt is nagyon 
sok megkeresés érkezik a hivatalhoz.
 A jogszabályi előírások mindenki számára kötelező normákat 
teremtenek, de jó lenne, ha önkéntes lenne a normakövetés, nem 
kellene a büntetésekhez folyamodni.
 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény 5. § (1) bekezdése szerint:
 „5.§ (1) Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és 
biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének 
megakadályozásáról.”
 A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szó-
ló 41/2010. (II. 26.) korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében: 

„ Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztessék más állatok 
– kivéve a ragadozó állatok táplálására szánt élő egyedek –, illetve az 
ember biztonságát.”

 Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 33/2011. (XII.21.) ön-
kormányzati rendelete is tartalmaz előírásokat:

 „12.§
 …………..

 (2) Köz- és magánterület állati, vagy emberi ürülékkel, vizelet-
tel való szennyezése tilos.

 13.§ 
(1) Az ebtulajdonosok állataikat közterületen csak pórázon 
vezethetik. 
(2) Az állati ürüléket a tulajdonos köteles az állat után azonnal 
zacskóba felszedni, s a legközelebbi hulladéktárolóban elhe-
lyezni.
(3) Játszótérre, egészségügyi, oktatási-nevelési intézmény, a für-
désre kijelölt tiszai szabad strand területére, vendéglátó egységbe, 
élelmiszer üzletbe – a vakvezető, rendőri, és terápiás alkalmazá-
sú ebeket kivéve, illetve ha az üzemeltető más feltételeket nem 
határoz meg – állat még pórázon sem vihető be.
(4) A kisállattartásból származó hulladék, alom kizárólag a hul-
ladékgyűjtő edényzetben helyezhető el, közterületen lerakni tilos.

 Tisztelettel, de nyomatékosan felhívom a kutyatartók � gyel-
mét a fenti rendelkezések betartására, mert a szabályok meg-
szegőivel szemben közigazgatási eljárás lefolytatására és bírság 
kiszabására kerülhet sor.

Pályázati felhívás
Vásárosnamény Város, valamint Jánd, Kisvarsány, Olcsva 

Községek Óvoda Fenntartó Társulása
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-

vény 20/A. §- a alapján
pályázatot hirdet

a Vásárosnaményi Játékország Óvodái 
óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a 06-
45-470-022/171-es telefonszámon Filep Sándor Társulási Ta-
nács Elnöke nyújt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 11.  

A részletes pályázati kiírás közzétételének helye: 
Oktatási és Kulturális Közlöny;
Vásárosnamény Város Önkormányzatának honlapja, Jánd 
Község Önkormányzatának honlapja, Kisvarsány Község Ön-
kormányzatának honlapja, Olcsva Község Önkormányzatá-
nak honlapja.

Közigállás publikálási időpontja: 2017. június 5.

Az emberi egészség és biztonság – kiemelten a játszóteret hasz-
náló gyermekeké és az iskolába, óvodába menőké – nem lehet 
felelőtlen játszadozás céltáblája!

Szabóné Széles Erzsébet

Tisztelt kutyatulajdonosok, állatbarátok!
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8. a
Balogh Roland Vilmos, Bán Vivien, Bancsi Boglárka, Bartha Bence, 
Biró Teodóra, Bodó Regő Szabolcs, Dicső Máté, Kállai Zoltán Kris-
tóf, Kolozsi Klaudia, Koncz András, Le� er Tamás, Nagy Szabolcs, 
Oláh Laura Katalin, Sütő Dávid, Szabó Boglárka, Szabó Dávid Jó-
zsef, Szász Kíra, Szőke Zsolt, Ujvári Patrik

8. b
Balázs Bence, Balogh Erika Eszter, Baráth Szilvia, Biró Bence And-
rás, Biró Evelin Eszter, Csizmár Judit, Gajdos Balázs, Hankovszki 
Anna, Heuer Balázs Gergely, Illés Gábor, Kenderesi Dániel Tibor, 
Koncz Tamás, Kovács Dávid Róbert, Lakatos Teréz Henrietta, 
Nagy Bence, Rózsa Attila, Szilágyi Alexandra, Varga Bertalan

8. c
Balogh Máté, Biró Zoltán, Czomba Melinda, Dóbus Domokos, 
Dóbus István, Fekete Martin, Fekete Zita, Gorgyán Fruzsina, Hor-
váth László, Insticei Réka Kamilla, István Fanni, Koncz Gergely 
Martin, Kozák Attila, Mile Dóra Edit, Pollák Szabina, Samu Henri-
etta, Tóth Fanni, Tóth Norbert, Vadász Panna

8.d
Balla Adrienn, Balogh Alexandra, Bene László, Bíró Dániel, Cse-
repes Dávid István, Csonka Gréta, Demkó Boglárka, Ésik Patrik, 
Fekete Ákos, Filep Kata Ibolya, Gál Nikolett, Gál Patrik Tibor, 
Herczeg Márk, Lemmich Nikolett Szandra, Lőrincz Laura, Molnár 
Emese Lilla, Nagy Bence, Nagy Csenge Éva, Nagy Lóránt István, 
Németh-Nagy Laura, Oláh Orsolya, Pika Boglárka, Sebők Tifani 
Kincső, Szlávik Csenge Nóra, Vadász Vanessza Mária, Veres Eszter, 
Virágh Tibor

Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola ballagóinak névsora

Petőfi  Sándor Tagintézmény 
ballagó 8. osztály

Tagintézmény vezető: Vastag Barnabásné
Osztályfőnök: Orosz Miklósné

Elől balról: Baráth Laura, Vezse Kinga, Jene Klaudia, Csatlós Gré-
ta Melani, Jenei Nóra, Filep Júlia, Bónizs Emese, Tóth Dorina, 
Deskó Tamara. Hátul: Márta Mihály, Baráth Zsolt, Erdélyi Ist-
ván, Kőrizs Ákos, Gergely Krisztián, Filep Ákos, Mező Krisztián, 
Kópis Alex, Kuru Dávid, Biró Róbert Bertalan, Milák Csaba, Ud-
varhelyi Tamás, Éles István Zoltán

8. a

8. b

8. c

8. d
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Kölcsey Ferenc Tagintézmény
 ballagóinak névsora

Felső sor (balról jobbra): Fülöp Péter, Nagy Bence, Balog Béla, 
Bálint Szabolcs. Alsó sor (balról jobbra): Madár Réka, Tóth No-
émi, Náni Eszter Zsuzsanna, Jónás Krisztina Zsuzsanna, Péchy 
Orsolya Brigitta, Tar Dominika Dóra, Bajusz Boglárka, Jancsó 
Nikoletta, Kovács Eszter 

Eötvös sikerek
Iskolánk tanulói a tanév utolsó heteiben is számtalan 
tanulmányi és sportversenyen vettek részt. Sok-sok 
kimagasló eredmény született.

„Szépen, helyesen magyarul” megyei helyesírási verseny
1. hely Simon – Jójárt Kevin 3. o. /Illésné Szombathy Katalin/
2. hely Magyar Dávid 2. o.  /Filep Gáborné/
3. hely   Veress Gabriella 3. o. /Illésné Szombathy Katalin/
 Orosz Sándor 3. o. /Simon Edit/
5. hely Varga Sára 3. o. /Simon Edit/
 Gyöngyösi Bence 4. o. /Orosz Mihályné/
 Koncz Nóra 4. o. /Fedor Gabriella/

Éltes Béla Megyei matematika verseny
2. hely    Huszti Lóránt 2. o. /Farkas Józsefné/
3. hely    Varga Dániel 1. o. /Varga Katalin/

Alapműveleti matematika verseny (megyei forduló)
1.hely   Kósa Jázmin Réka 4. o. /Bíró Éva/
             Székely Csenge 7. o. /Ferenczi Imre/
2. hely   Liba Liliána 5. o. /Konczné Sugta Lívia/
              Ács – Szabó Zsóka  6. o. /Székelyné Apáti Rita/
3. hely   Kóróczki Dóra 5. o. /Konczné Sugta Lívia/
4. hely   Nagy Nándor Botond 6. o. /Székelyné Apáti Rita/
5. hely   Tar Zsombor 4. o. /Bíró Éva/

„Dienes” megyei matematika verseny
  2. hely Kósa Jázmin Réka 4. o. /Bíró Éva/
  3. hely Laczkó Boglárka 3. o. /Nagyné Szabó Henrietta/
 Nagy Nándor Botond 6. o. /Székelyné Apáti Rita/
 Székely Csenge 7. o. /Ferenczi Imre/
4. hely    Simon – Jójárt Kevin 3. o. /Nagyné Szabó Henrietta/

London Bridge országos angol verseny
4. hely    Gáspár Zsanett 7. o. /Dr. Balogh Zoltánné/
5. hely    Kosztel Amina 7. o. /Vincze Mónika/
6. hely    Liba Liliána 5. o. /Vincze Mónika/
              Pankotai Anna 5. o. /Boldy Szilvia/
7. hely   Kóróczki Dóra 5. o.  /Vincze Mónika/
8. hely   Kondor Karina 7. o.  /Dr. Balogh Zoltánné/

Országos Honismereti Tanulmányi Verseny 
1. hely   Togyeriska Krisztina 6. o. /Tamás Andrea/

Görög katolikus Hittan verseny – egyházmegyei döntő:
3. hely  Demkó Boglárka 8. o
             Lemmich Nikolett Szandra 8. o
             Sebők Tifani Kincső 8. o

A versenyzők az országos döntőn 2. helyezést értek el. 
/Felkészítő: Demkó István/

Görög katolikus hittanverseny egyházmegyei döntő:
4. hely  Balázs Panna 7. o /Felkészítő: Demkó István/
             Gál Lili Tícia 7. o
             Székely Csenge 7. o

Alapműveleti Országos Matematika verseny:
1. hely  Liba Liliána 5. o. /Konczné Sugta Lívia/
3. hely  Kóróczki Dóra 5. o.  /Konczné Sugta Lívia/
9. hely  Kósa Jázmin 4. o.  /Bíró Éva/

Megyei Vöröskeresztes Elsősegélynyújtó verseny:
1. hely:  Balogh Dániel  6. o. /Felkészítő: Kántor Tímea 
            Szabó Rebeka Amina  6. o. mentőtiszt/
            Szücs Richárd  6. o.
            Szojma Nikoletta 6. o.
            Jóni Dávid 7. o.

Megyei Vöröskeresztes Csecsemőgondozási Verseny:
2. hely   Vitéz Fanni 5. c /Felkészítő: Nagy Katalin
              Sulyok Kinga 5. c Iskolai védőnő/
              Simon Nikoletta 5. c

Simonyi Zsigmond Helyesírási verseny:
1. hely Szabó Dorina Csenge  1. b /Király Ákosné/
2. hely  Gáspár Zsanett 7. b. /Konczné Kelemen Ildikó/
 
Megyei Diákolimpia labdarúgás III – IV. korcsoport leány:
3. hely  Balázs Panna, Balogh Emese, Deák Eszter, László Noa 

Kiara, Nagy Edit, Stefán Bernadett, Tóth Elizabet Tünde, 
Jónás Mercédesz, Oláh Orsolya, Koncz Dominika 

  /Felkészítő: Kazamér László, Palócz Tibor/
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Megyei Diákolimpia /labdarúgás/
2. hely  Bíró Botond, Veres Péter, Szigeti Zsolt, Kajdy Balázs, Szűcs 

Benedek, Rácz Alex Vince 2. o. tanulók
  /Felkészítők: Bíró József, Hornyák Mihály/

Megyei Diákolimpia Atlétika – Több próba:
Egyéni összetett:  /Felkészítő: Kazamér László/ 
2. hely  Illés Gábor 8. o
4. hely   Fekete Ákos 8. o

2. hely  Fiú csapat:
              Bodó Regő Szabolcs 8. o
              Fekete Ákos 8. o
               Horváth László 8. o
              Illés Gábor 8. o
            Nagy Lóránt István 8. o
             Rózsa Miklós 7. o

Országos diákolimpia úszás:
1. hely Dóbus István 100 m hát 
 /Felkészítő: Hankovszkiné Medve Mónika/

3. hely Dóbus István 100m gyors
3. hely Dóbus Domokos 100 m mell
3. hely Dóbus Domokos 4 x 50 m gyorsváltó
 Dóbus István
 Fekete Martin
 Heuer Balázs

A 2016/2017-es tanév legeredményesebb úszói:
Alsó tagozat: 
 Papp Sára, Kajdy Balázs, Beregszászi László, Hódy Leven-

te, Rácz Kristóf, Bartha Balázs, Dóbus Dorka
         /Felkészítő: Hankovszkiné Medve Mónika/

Felső tagozat:    
Kolozsvárii Aténa, Gáspár Zsanett /Dr. Pintye Zoltán/

Andalik Rebeka, Kajdy Tamás, Csatlós Ádám, Galajda 
Márk, Pócsik Krisztián Dávid, Bíró Dalma, Vadász Janka, 
Dóbus Domokos, Dóbus István, Molnár Emese Lilla, Fe-
kete Martin, Heuer Balázs, Nagy Edit, Balogh Emese
         /Hankovszkiné Medve Mónika/

„De volt mag, amely jó földbe hullott. Ez amikor kikelt és 
kifejlődött, termést hozott, harminc-, hatvan-, sőt százszorosat.” 

– Márk 4,8

A verseny első, iskolai fordulójában 2016. december 15-én mint-
egy 30 tanítványunk teljesítette a versenykiírás követelményeit a 
központi írásbeli feladatlap megoldásával. Az elért eredmények 
alapján aztán két 3 fős csapat nevezését küldtük tovább a regionális 
fordulóba. A verseny második szakaszában ún. projektfeladattal 
készültek a versenyzők: „Okos iskola – Okos eszközök: hogyan 
képzeled el a jövő iskoláját?”, majd a debreceni fordulóban egy 90 
perces feladatsort is megoldottak a tanulók. Elért eredményeink:

 Az eredmények értékeléséhez hozzátartozik az a tény, hogy a 
regionális fordulók 1. helyezettjei automatikusan a döntőbe jutot-
tak, így lett velünk szemben döntős a dél-dunántúli régió mindösz-
sze 121 pontot elért 1. helyezettje, s az észak-magyarországi régió-
ból 133 ponttal továbbjutó csapat.

Az iskolánkban oktatott szakképesítések versenyeit a Kereskedelmi 
és Iparkamara, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara gon-
dozza. A kamarák által szervezett versenyeken tanítványaink ki-
emelkedő eredményeket értek el:

Pék szakma: 
Idén 20 iskola nevezte tanulóját az országos versenyre. A három 
fordulós megmérettetésen Gyorsok Krisztián 11.d osztályos tanu-
ló kicsit megilletődötten, de jól teljesített. A szerény, visszafogott 
� atalember szóbeli felelete olyan jól sikerült, hogy a verseny eme 
fordulójában a II. helyen végzett, így mentesül a szakmai vizsga 
szóbeli része alól.
 Felkészítő pedagógusai: Balázsné Sipos Éva, File Katalin, 
Papfalusi István, Papné Márton Gyöngyi, Törökné Tóth Anita.

Fér� szabó szakma: 
A tavalyi országos I. helyezés után álmodni sem 
mertünk ekkora sikerről! Németh Levente 11.h 
osztályos tanuló a verseny írásbeli fordulójában 
olyan jól teljesített, hogy meghívást kapott az 
ún. válogató versenyre, Szombathelyre. Tanárai 
lelkiismeretes felkészítésének köszönhetően a 
válogatóból elsőként jutott be a Szakma Sztár 
döntőjébe. 2017. április 24-26. között képvi-
selhette iskolánkat a fesztiválon. A kitartó, kö-

vetkezetes felkészülés eredményeként Levente olyan jól teljesített, 
hogy a versenybizottság a teljesítményét I. hellyel jutalmazta, így 
mentesül a szakmai vizsga letétele alól! Az első hellyel járó arany-
érmet és oklevelet a tanuló abban a zakóban vette át, amit tanárai 
készíttetek számára erre az alkalomra!
 Felkészítő pedagógusai: Filéné Huszti Zsuzsa, Veres Antalné.

Kiváló országos versenyeredmények a Lónyayban

Csapatok Csapattagok Regionális
(10 csapat)

Országos 
(66 csapat)

Felkészítő 
pedagógusok

1. csapat
Baksa Tamás (9. g)
Balázs Gábor (9. g) 
Berec Gábor (9. g)

3. helyezés
(136 pont) 10. helyezés Dérné 

Cseresnyés Anikó
Szabó Tamásné
Szűcs Istvánné2. csapat

Füzes Bálint Adrián (10. g)
Lakatos Máté (10. g)
Tóth Sándor (10. g)

5. helyezés
(131 pont) 13. helyezés

1. Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 
(OSZKTV) – Közismereti komplex tantárgycsoport

2. Szakma Kiváló Tanulója Verseny
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A Kereskedelmi és Iparkamara minden évben megszervezi az ún. 
érettségihez kötött szakképesítések külön versenyét is. Ebben a 
tanévben 5 fő vendéglátás-szervező tanuló vett részt a verseny I. 
fordulójában. A versenyzők közül Baráth Bianka 14.C osztályos 
tanuló 60 % feletti teljesítményt ért el, így mentesül a szakmai 
vizsga írásbeli része alól. 
 Felkészítő pedagógusa: Szászi Dóra

Idén először szervezte meg a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzé-
si Hivatal a 12. évfolyamos szakgimnáziumi tanulóknak ezt a szak-
mai versenyt, hiszen még az érettségi vizsgakövetelmények is csak 
ebben a tanévben kerültek véglegesítésre.
 Kereskedelmi ágazat: A verseny I. fordulójában 428 tanuló kö-
zül Ács Máté 12.B osztályos tanuló 81 % -os teljesítményt ért el, így 
4. helyen jutott a verseny döntőjébe. A döntő 2017. április 3-4-én 
került megrendezésre Szolnokon. A verseny eme fordulójában két 
írásbeli feladatot kellett elkészítenie a versenyzőnek, és két szóbeli 
feleletet hallgatott meg a versenybizottság. Ács Máté Krisztián a 10. 
helyen végzett a 2016/2017. évi ÁSZÉV döntőjében, ezzel öregbítve 
iskolánk jó hírnevét és begyűjtve a maximális 100 többletpontot a 
továbbtanulásához.
 Felkészítő pedagógusa: Papfalusi Angéla 
 Vendéglátóipari ágazat: Ebben az ágazatban 293 tanuló vállal-
kozott a versenyfeladatok megírására. Balogh Judit 12.B osztályos 
tanuló 74 %-os teljesítményt nyújtott és mindössze 3 pont hiány-
zott a döntőbe jutásához.
 Felkészítő pedagógusai: Gecseyné Papp Zsuzsanna, Varga Zoltán

Gratulálunk valamennyi tanítványunknak! További életútjukhoz 
sok sikert és jó egészséget kívánunk! Köszönjük, hogy ismét „beír-
ták” iskolánk nevét a tehetséggondozó szakmai intézmények név-
sorába!
 Pedagógusainknak köszönjük a sok-sok oda� gyelést, törődést, 
állhatatosságot, következetességet, amivel hozzájárultak diákjaink 
első igazán nagy szakmai sikeréhez!

3. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV)

4. Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye 
(ÁSZÉV)

Petőfi s versenyeredmények 
A májusi számban megjelent eredmények az alábbiakkal bővültek 
az elmúlt hetekben.

„Szépen, helyesen, magyarul” Megyei Helyesírási Verseny
2. hely Baráth Patrícia  4. évfolyam  felkészítő: Török Ágnes
 
Hevesy György Kémiaverseny Megyei Döntője
1. hely Baráth Zsolt 8. évfolyam felkészítő:
5. hely Csatlós Gréta Melani 8. évfolyam Vastag József
6. hely Udvarhelyi Tamás 8. évfolyam  Barnabásné
 
IV. korcsoport � ú labdarúgás megyei 3. hely
Baranyi Dániel, Erdélyi István, Kópis Alex,  felkészítő:
Liba Bence, Máté Illés, Milák Csaba, Hornyák Mihály
Szitó Bence, Udvarhelyi Tamás, Vass Tamás, 
Zeke Kristóf
IV. korcsoportú leány labdarúgás megyei 3. hely
Jenei Nóra  felkészítő: Hornyák Mihály 

Tájékoztató 
zöldfelületek kezeléséről

Tisztelt ingatlantulajdonosok/használók!

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 33/2011. (XII. 21.) 
rendelete szabályozza az ingatlanok előtti, a közút szegélyéig 
tartó területek kezelésének szabályait:

„8. § (3) Az ingatlan tulajdonosa, vagy használója köteles 
az úttest határáig tartó zöldfelület gondozására. A közle-
kedést akadályozó fásszárú növények ágait, az adott növény 
lehetőség szerinti legkisebb mértékű károsodása mellett kell 
eltávolítani.”

 Ebbe a gondozásba beletartozik a fű rendszeres nyírása, a 
hulladék összegyűjtése és eltávolítása is.
 A 11. § (3) bekezdése további kötelezettségeket fogalmaz 
meg:
 „(3) Az ingatlant használó köteles gondoskodni továbbá:
a.  az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter 

széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, 
az úttestig terjedő teljes terület), a járdaszakasz melletti 
nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá tömbtelken a szom-
szédos épületek közötti, az egyes külön tulajdonú épületek 
gyalogos megközelítésére szolgáló terület (területsáv, át-
járó) tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyag és más hulladék eltávolításáról;

b.  az ingatlanról, az ingatlan előtti járdaszakasz fölé (járda 
hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda 
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület fölé) 
kinyúló ág nyeséséről, gallyazásáról, valamint az ezen a te-
rületen lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi 
részeinek (pl. gally, virág, termés) takarításáról oly módon, 
hogy az érintett járdaszakasz, területsáv, illetőleg terület biz-
tonságos közlekedésre alkalmas legyen;

c.  hogy az ingatlan csapadékvíz-elvezetési rendszerének hasz-
nálata során a víz közterületen, közterületi építmények-
ben kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, a 
rendeltetésszerű használatot ne akadályozza, az építmények 
állékonyságát ne veszélyeztesse;”

 Szabálysértést követnek el, ezáltal szabálysértési eljárás 
indítható azon személyek ellen, akik a fenti rendelkezéseket 
megsértik.
 Felhívjuk minden ingatlantulajdonos és ingatlanhasználó � -
gyelmét a jogkövető magatartásra, mert a település rendjét, tisz-
taságát fokozottan ellenőrizni fogjuk!

Vásárosnamény, 2017. május 22.

 Filep Sándor  Dr. Szilágyi Péter 
 polgármester  jegyző 
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A Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban a 2016–
2017. tanévben is szép eredményeknek örülhettek a versenyző diá-
kok és felkészítő tanáraik. Az alábbiakban kimagasló egyéni telje-
sítményekről és elismerésre méltó csapatsikerekről számolunk be.  

Bodnár Éva 9.b Savaria Országos Történelemverseny 3. hely 
 Curie Kémia Emlékverseny, területi döntő 7. hely
 Víz Világnapi szakmai pályázat 3. hely
(felkészítő tanárok: Majoros Béla, Szabó Sándor, Toldi Zoltán)
 
Bodnár Gabriella 9.b   Savaria Országos Történelemverseny 1. hely 
 Curie Kémia Emlékverseny, területi döntő 3. hely
 Víz Világnapi szakmai pályázat  3. hely 
(felkészítő tanárok:Majoros Béla, Szabó Sándor, Toldi Zoltán)

Bartha Balázs 11.c        Víz Világnapi szakmai pályázat 2. hely 
(felkészítő tanár: Toldi Zoltán)

Nyiscsák István Zsolt 11.b Nemzetközi szavalóverseny 1. hely
 Megyei helyesírási verseny  6. hely
(felkészítő tanár: Dóbus Emőke)

Juhász Katalin 12.a Nemzetközi szavalóverseny  Kölcsey-díj
Fülöp Dávid 10.a  Nemzetközi szavalóverseny  Kölcsey-díj
(felkészítő tanár: Vezse Róbertné Tóth Gabriella)

Illés Dóra Kata 9.b Zrínyi Matematikaverseny díjazott
(felkészítő tanár: Kajdyné Szerényi Zita)

 
(A csapatversenyeken több száz csapat vett részt.)

• Bolyai magyar nyelvi csapatverseny, országos döntő  6. hely
Nagyszerű első fordulós teljesítménnyel, 2. helyezettként jutottak az 
országos döntőbe, Budapesten képviselték iskolánkat. 
Csapattagok: Tári Veronika, Tóth Gréta, Magyar Zsolt, Sebestyén 
Dániel (12. évfolyam, felkészítő tanár: Dóbus Emőke)

• HEBE országos német nyelvi csapatverseny 3. hely
Csapattagok: Bodnár Éva, Bodnár Gabriella, Nyíri Tamás, Varga 
Szabolcs (9. évfolyam, felkészítő tanár: Baráth Tiborné)
  
• HEBE országos irodalmi csapatverseny 6. hely
Csapattagok: Tári Veronika, Tóth Gréta, Magyar Zsolt, Sebestyén 
Dániel (12. évfolyam, felkészítő tanár: Dóbus Emőke)

• Bolyai magyar nyelvi csapatverseny, országos  16. hely
Csapattagok: Lokita Oszvald, Nyárádi Viktor, Sebestyén Noémi, 
Smajda Szilvia (12. évfolyam, felkészítő tanár: Dóbus Emőke)

• Bolyai magyar nyelvi csapatverseny, országos  16. hely
Csapattagok: Balogh Dániel, Bodnár Éva, Bodnár Gabriella, 
Varga Szabolcs (9. évfolyam, felkészítő tanár: Vezse Róbertné Tóth 
Gabriella) 
 
• Bolyai matematikai csapatverseny, országos 17. hely
• Megyei gimnáziumok között   1. hely
Csapattagok: Hatala Miklós, Kiss Levente, Magyar Zsolt, Pál�  Viola 
Patrícia (12. évfolyam, felkészítő tanár: Trencsényiné Boros Ildikó)

• Bolyai matematikai csapatverseny, országos  17. hely
Megyei gimnáziumok között   1. hely
Csapattagok: Gajdos Dávid, Miklovich Zsolt, Szolnok Gábor, Vinc-
ze Rebeka (11. évfolyam, felkészítő tanár: Trencsényiné Boros Ildikó)

• Bolyai matematikai csapatverseny, országos  19. hely
Megyei gimnáziumok között   2. hely
Csapattagok: Baráth Máté, Csonka Dávid, Kun Petra, Tóth György 
Milán (9. évfolyam, felkészítő tanár: Trencsényiné Boros Ildikó)

• Bolyai matematikai csapatverseny, országos  19. hely
• Megyei gimnáziumok között  2. hely
Csapattagok: Balogh Boglárka, Fazekas Lili, Nagy Rebeka, Skórán 
Fruzsina (10. évfolyam, felkészítő tanár: Kajdyné Szerényi Zita)

„Köll már a vitézség!”  2. hely
Csapattagok: Bodnár Éva, Bodnár Gabriella, Leskó Balázs, Varga 
Szabolcs (9. évfolyam, felkészítő tanár: Majoros Béla)

„Értékes barangolás”  2. hely
Csapattagok: Bodnár Éva, Bodnár Gabriella, Nyíri Tamás, Varga 
Szabolcs (9. évfolyam, felkészítő tanár: Majoros Béla)

Röplabda Országos Diákolimpia, megyei forduló  2. hely
Röplabda Országos Diákolimpia, B kategória 4. hely

Csapattagok: Magyar Zsolt, Rutkovszki Marcell, Tóth Tamás, Koz-
ma József, Szalai Viktor, Bukta Dávid, Kolleg Gergő, Lakatos Dá-
vid, Balogh Krisztián, Pető Martin, Koczinger Norbert, Tóth Erik 
István, Rácz Róbert (felkészítő tanár: Baráth Tibor)

Megyei atlétikai diákolimpia, döntő 
Balogh Klaudia 10. a   2. és  3. hely
Csatári Vanessza 11. a  4. hely
(felkészítő tanár: Bíró József)

Strandlabdarúgás országos selejtező 3. hely
Csapattagok: Lőrinc Tamás, Dobre Tamás, Talián Attila, Veres Erik, 

Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 
Versenyeredmények

Egyéni eredmények:

Sporteredményeink:

Megyei szervezésű vetélkedők:

Csapatversenyek:
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Aros Kristóf, Balázsi Nándor, Kiss Patrik, Szabó Béla, Szurnyák Zoltán, 
Lőrincz Roland, Fülöp Dávid, Kakuk István Márk (felkészítő tanár: 
Bíró József)

 Úszásban több megyei dobogós helyezést értek el: Illés Dóra Kata, 
Kiss Ferenc, Balogh Krisztián, Vincze Rebeka
 Eredményesen szerepeltek: Nyíri Tamás, Simon Péter, Herczeg 
Bálint (felkészítő tanárok: Hankovszkiné Medve Mónika, Orosz Mik-
lós, Dr. Pintye Zoltán) 
 Balogh Krisztián és Kiss Ferenc az országos döntőbe jutottak. 
(felkészítő tanár: Hankovszkiné Medve Mónika)
 Iskolánk csapata a városi-területi elsősegélynyújtó versenyen, és a 
megyei fordulóban is az 1. helyen végzett, így továbbjutottak az orszá-
gos döntőbe. Csapattagok: Magyar Petra, Kakuk Eszter, Albók Dzse-
nifer, Máté Dóra, Farkas Annamária. 
 A felkészítést köszönjük Kántor Tímea mentőtisztnek. 
 Ezúton is gratulálunk diákjainknak és felkészítő tanáraiknak az 
elért eredményekhez és további sikeres versenyzést kívánunk!

Baráth Tiborné
versenyfelelős

A tavaszi időszakban a leginkább várt, sok 
előkészülettel járó esemény a Művészeti 
Fesztivál. A rendezvényt ebben a tanévben 
az tette még különlegesebbé, hogy kollé-
giumunkban 10. évfordulójához érkezett 
az Arany János Kollégiumi-Szakközép-
iskolai Program. Ennek jegyében történt 
a program összeállítása is, hiszen a hagyo-
mányos tartalmi elemek mellett sor került a 
visszatekintésre, megemlékezésre is.
 Április 21-én délután 16 órától folya-
matosan érkeztek a kollégiumok képviselői. 
Az ünnepélyes megnyitóra 17 órakor került 
sor. A vendégeket, diákokat néptánccso-
portunk szatmári verbunkkal köszöntötte, 
majd Mercz Eszter előadásában Reményik 
Sándor: Akarom című verse hangzott el. 
Ezután Kulcsár Judit intézményvezető üd-
vözölte a jelenlevőket és mondta el gon-
dolatait a tízéves évforduló kapcsán. Meg-
hívott vendégeink közül elsőként Lebanov 
József államtitkár-helyettes foglalta össze 
és méltatta az Arany János Programok je-
lentőségét az esélyteremtésben, ezután dr. 

Tilki Attila, térségünk országgyűlési képvi-
selője és Pásztor Gyula Csabáné tankerületi 
igazgató köszöntötte a fesztivál résztvevőit. 
Ezt követően Dr. Balázsy Erzsébet, város-
unk alpolgármestere szólt az AJKSZP tíz 
évéről, kiemelve a program oktatásban, ne-
velésben, társadalmi felzárkóztatásban be-
töltött szerepét és jelentőségét. A köszöntők 
után a kollégiumok bemutatóját láthattuk. 
Kis� lmek, prezentációk segítségével eleve-
nítették fel a legemlékezetesebb eseménye-
ket, pillanatokat. A bemutatók után kollé-
giumunk egykori tanárára, Szlávik Lászlóra 
emlékeztünk, aki szívvel-lélekkel dolgozott 
azért, hogy a művészeti fesztivál a Babus 
Kollégium állandó rendezvénye legyen.
 Az est vacsorával folytatódott, majd a 
diákok számára diszkóval, a felnőtteknek 
szakmai beszélgetéssel ért véget.
 Szombaton délelőtt kilenc órakor kez-
dődött a kulturális bemutató. A hét kollé-
gium összesen 29 műsorszámmal lépett fel, 
melyek között egyéni és csoportos produk-
ciókat is láthattunk. A szólóének, vers- és 
prózamondás, néptánc és modern táncok 
mellett nézhettünk vidám jeleneteket, báb-
előadást, kis� lmet is. A nézők lelkes taps-
sal biztatták és jutalmazták a fellépőket, a 
műsorszámok izgalmasak, színvonalasak 
voltak, így valamennyien jól szórakoztunk. 
Szünetben a tízórai mellett lehetőség nyílt 
az ismerkedésre, beszélgetésre is.
 Ebéd után fakultatív programok kö-
zött választhattak a diákok. Egy csoport a 

 – Ismét országos megmérettetésre 
készülnek a vitkai kézilabdás lányok 

Május 19-én Gyulaházán rendezték a 2017. évi Kisiskolák Me-
gyei Kézilabda Találkozóját. A tét nem kevesebb volt, mint az 
országos döntőbe kerülés. A megyei versenyre 8 csapat neve-
zett, de csak öt jelent meg. Magabiztos játékával a vitkai Köl-
csey Ferenc Tagiskola csapata maga mögé utasította Nyírpa-
zony, Geszteréd, Komoró és Buj csapatát. A hangulatot fokozták 
intézményünk 5. osztályos kézisei, akik hangosan buzdították 
lányainkat – bezengve a helyszínt – fergeteges hangulatot vará-
zsolva a pályára.  
 Büszkék lehetünk a Moldván Tibor tanárúr vezette kézilab-
da csapatra, akik a Miskolcon, a június hónap második felében 
megrendezendő országos döntőn is képviselhetik megyénket.  

Elhozták az aranyat

VII. AJKSZP Művészeti Fesztivál Vásárosnaményban

várossal ismerkedett egy játékos vetélkedő 
keretében, egy másik csapat a Beregi Múze-
um kiállításait tekintette meg „kincskereső” 
játékkal egybekötve. A többiek a kollégium 
klubtermében a beregi keresztszemes var-
rás rejtelmeivel ismerkedtek. 16 órától az 
eredményhirdetés és a jutalmak kiosztása 
következett. Mindegyik műsorszám em-
léklapot kapott a produkciót jellemző ér-
tékeléssel, majd ajándékcsomagot vehettek 
át. Végül a jubileumi tortát is megvágtuk és 
közösen elfogyasztottunk egy-egy szeletet. 
A vacsora után ismét diszkó zárta a napot.
Örülünk, hogy ismét házigazdái lehettünk 
a művészeti fesztiválnak, jövőre is szeretet-
tel várjuk a jelentkezőket!

Rákóczi Péterné
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Németh Levente a verseny után aranyérmet, a 
megyei iparkamaránál oklevelet, az Országházban 

díszoklevelet vett át.

A 2015/16. tanévben Nagy Ani-
ta, a 2016/17. tanévben Németh 
Levente István fér� szabó tanu-
lók nyerték meg a – régi nevén 
Szakma Kiváló Tanulója Verseny 
(SZKTV) – Szakma Sztár IX. ill. 
X. szakmunkástanulók verseny-
sorozatát.
 Németh Leventével – ballagása 
után – a Lónyayban beszélgettünk:
 – Hogyan lettél a Lónyay ta-
nulója?
 – Szatmárnémetiben szü-
lettem. Romániából a magyar 7. 
osztálynak megfelelő évfolyam 
befejezése után szüleimmel átte-
lepültünk Magyarországra, Ro-
zsályba. Az általános iskolát Ro-
zsályban fejeztem be. Élsportoló 
(rögbijátékos) szerettem volna 
lenni, de egy betegség ebben 
megakadályozott, sőt a betegsé-
gem miatt szakácsnak sem let-
tem alkalmas. Az iskolában azt 
ajánlották, hogy legyek fér� sza-
bó. Elfogadtam. Szakgimnazista 
és kollégista lettem Vásárosna-
ményban.
 – A szabásnak-varrásnak 
volt valamilyen családi hagyo-
mánya?
 – Nagymamám Szatmárné-
metiben az UNIO Ruhagyárban 
dolgozott. Otthon is volt varró-
gépe. Varrt nekem ruhákat és 
óvodai- iskolai jelmezeket is. Pa-
pám is a ruhagyár alkalmazottja 
volt. Ő a varrógépeket javította. 
Engem mindkettejük munkája 
érdekelt, és nagyra tartottam a 
tudományukat. Egyébként édes-
apám kőműves, édesanyám ápo-

Csak olytott fától remélhetünk nemes gyümölcsöket

ló. Kétség-
telen, hogy 
nagyszüleim 
példája adott 
önbizalmat, 
hogy el kezd-
tem a fér� -
szabó szak-
ma tanulását 
ebben a be-
regi kisvá-
rosban.
 – Ho-
gyan emlék-
szel a szak-
matanulás kezdetére, a 2014-es 
tanévre?
 – Jaj, nagyon nehezen indul-
tam … Gyakorlati munkahelyem 
a BERWIN Ruhagyár lett. Az is-
kolai tanműhelyben hetente egy 
napot töltöttem. Lenyűgözött a 

tanműhely tisztasága, modern 
gépei, a szemléltetőeszközök gaz-
dag sokfélesége és főként a szak-
oktatóm, Veres Antalné Erzsike 
néni kedves szigora is. Eleinte 
rengeteget rontottam: nem varr-
tam pontosan, nem erősítettem 
meg a varrást, kapkodtam, sok 
mindent vissza kellett bontanom. 
De elméletből jó voltam. Filéné 

Huszti Zsuzsa tanárnő olyan jól 
magyarázott, hogy mindig rá� -
gyeltem órákon és mindent meg 
is értettem. Elméletből a 9. végére 
én voltam a legjobb a csoportban.
 – Mikor szeretted meg a 
gyakorlatot is?

 – Rájöttem, hogy pénzt is 
kereshetek, ha elvállalok kisebb 
munkákat és azokat jól csinálom 
meg. A kollégista barátaimnak 
nadrágokat aljaztam fel, később 
már be is szűkítettem, majd 
hozott anyagból egész nadrá-
gokat is megvarrtam. De ezeket 
pontosan és szépen kellett meg-
csinálnom. Sikerült. A társaim 
örültek, én pedig egyre ponto-
sabban, szebben és magabizto-
sabban varrtam. Az osztálytár-
saim elfogadták, a szaktanáraim 
megerősítették, hogy én vagyok 
a legjobb. A gyárban sokat be-
szélgettem Nagy Anitával, aki 
bíztatott, hogy induljak el a 
Szakma Sztár Versenyen, mert 
megéri! Nem kell szakmunkás-
vizsgát tenni, sok-sok élményt 
és tanulságot adnak a verseny-
fordulók és olyan szakmai aján-
latokat is kaphatok, ami kiemelt 
� zetéssel jár majd, ha nyerek...
 – No, akkor mesélj a ver-
senyfordulókról!
 – Az írásbeli vizsga Nyír-
egyházán volt. Éreztem, hogy 
jól sikerült. Én lettem az első a 
versenyzők között. A következő 
forduló Szombathelyen volt. Ez 

A Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és 
Szakközépiskola felnőtt közössége két egymást 
követő esztendőben is átélhette a pálya örömei 
közül az egyik legnagyobbat, amikor is az iskola 
növendéke, országos megmérettetésen, tudás-
ban és erkölcsi erényekben valamennyi hasonló 
pro� lú iskola neveltje elé kerül.
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már igazi komoly feladatot adott. 
Vizsgabizottság előtt szóbelin az 
elméleti tudásunkat, műhelyben 
pedig a gyakorlati készségein-
ket kellett bizonyítanunk egy 
szakemberekből álló bizottság 
előtt. Nem voltam mindenben 
tökéletes, de így is a legjobb tel-
jesítményű versenyző lettem. Két 
székesfehérvári tanulóval bejutot-
tam a X. Szakma Sztár Verseny 
döntőjébe, amit április 24–25-én 
rendeztek Budapesten, a HUN-
GEXPO egyik csarnokában, fé-
nyes külsőségek között.
 – Mi volt a feladatod ezen a 
versenyen?
 – Első nap egy esküvői asztal-
terítőt és két szalvétát kellett meg-
varrnunk. Előtte ilyet én még 
sohasem varrtam, de feltaláltam 
magam, és időre készen lettem. 
Nagyon elfáradtam, de szálláshe-
lyemen, az EXPO HOTEL-ben 
jól rápihentem a következő nap-
ra. Kellett is az erő és a � gyelem, 
mert ismét olyan feladatot kellett 
megoldanom, amit azelőtt még 
semmikor sem … Egy dzsekit 
kellett megvarrnom. Nagy pró-
batétel volt ez nekem, de meg-
oldottam. Bizakodva vártam az 
eredményhirdetést.
 – Hogyan emlékszel az ered-
ményhirdetésre?
 – Először a székesfehárvári 
leányversenyző nevét mondták. 
Ő lett a harmadik helyezett. Az-
tán a székesfehérvári � ú követke-
zett. Akkor már tudtam, hogy én 
lettem a győztes. Lassan mentem 
fel az emelvényre. Nagyon sokan 
tapsoltak engem. Aranyérem ke-
rült a nyakamba. Közölték, hogy 
nem kell szakmunkásvizsgát ten-
nem, mert már bizonyítottam 
felkészültségemet. Örültem annak 
a francia varrógépnek is, amit a 
teljesítményemmel érdemeltem ki. 
Nagyon jó gép! Tíz varrási prog-
ramot építettek bele. Mikor az 
emelvényről lejöttem, sokan gra-
tuláltak. Azonnal három komoly 
állásajánlatot kaptam. A BERWIN 
Ruhagyár budapesti központjának 

az ajánlatát már el is fogadtam. Jú-
lius 1-től munkába is állok.
 – Számodra Vásárosna-
ményban befejeződött az isko-
lás korszaka életednek. Mit ér-
zel ekkora sikerek átélőjeként?
 – Hálát. Hálát adok Istennek, 
hogy ilyen képességeket kaptam 
tőle. Köszönetet mondok szü-
leimnek, hogy gondoskodtak 
rólam. Nagyszüleimnek is, akik-
nek szakmaszeretetéből reám is 
átsugárzott annyi, hogy ennek a 
szakmának a megtanulásába bele 
mertem vágni. Korda Zoltán 
szatmárnémeti tiszteletes úrnak a 
lelki támogatásért, Filéné Huszti 

Zsuzsa és Veres Antalné szakta-
náraimnak a törődésükért, szere-
tetükért és bizalmukért mondok 
köszönetet. Életem végéig hálás 
leszek iskolámnak, a Vásárosna-
ményi Lónyay Menyhért Baptista 
Szakgimnázium és Szakközépis-
kola teljes közösségének, hogy 
hozzásegítettek ehhez az életuta-
mat minden bizonnyal megha-
tározó érték- és élményhalmaz 
megszerzéséhez és birtoklásához.
 – Mire fogod használni a 
Lónyayban megszerzett „kin-
cseit” személyiségednek?
 – Most, Budapesten, a szak-
mámban fogok dolgozni egy 

jónevű cégnél, ahol tökéletesíthe-
tem, bővíthetem eddig megszerzett 
tudásomat. Érettségit fogok tenni, 
majd divat- és stílustervező leszek. 
A Vásárosnaményban töltött di-
ákéveket sohasem feledem. A Ló-
nyayt mindenkinek ajánlom, mert 
aki tehetséges és szorgalmas, az 
ebben az iskolában kibontakozhat.
 A pedagógusok munkáját 
gyakran hasonítják a kertésze-
kéhez. A pedagógus is: ültet, ojt, 
összefűz, mint a kertész. A pe-
dagógus jellemet formál. Mun-
kája révén nemesül a lélek, sze-
relmünk gyümölcse, a gyermek.

TL
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Nagyon 
VÁSÁRosnamény

Vásárra vinné a bőrét? Árulna, cserélne, kipakolna? Használt 
cikk & bolhapiac a vásárosnaményi Zoárd napon! Regisztrál-
ja magát még ma!

 2017. július 08-09-én a vásárosnaményi piaccsarnokban 
megrendezésre kerülő vásárra várjuk árusok, őstermelők, vál-
lalkozók és mindazok jelentkezését, akik termékeiket eladásra 
szánják! 
 Pakolj ki Te is! Meguntad, és nem férsz a sok lomtól? Tele a 
padlás otthon? Hozd ki, mutasd meg, add el! 
 Helyszín: 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 23. (Piactér)
 Érdeklődés és regisztráció: biksze@gmail.com, vagy a 06 30 
489 1191-es telefonszámon.

FOGYASZTÓVÉDŐK SIKERE

Bakró Annamária, Zákány Tamara és Zsigó Levente 11. A osz-
tályos tanulók a Lónyayban. Májusban, az Országos Fogyasztó-
védelmi Sulibajnokság elnevezésű versenyen I. helyezést értek 
el. Felkészítőjük: Szászi Dóra tanárnő.

A Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2017. 
május 9-én a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósította 
meg „Közművelődési Konferencia a Vásárosnaményi Kistérség-
ben” rendezvényét. 
 A résztvevők köszöntése és bemutatkozása után Iványi Tamás 
igazgató beszélt az aktualitásokról, a nap programjairól, valamint 
a Művelődési Központ terveiről a kistérségi együttműködés te-
rületén, különös tekintettel központi települési adottságainkra. 
Mérföldkő a közművelődésben címmel Angyal László, az NMI 
Művelődési Intézet Nonpro� t K� . Regionális Kirendeltségének 
vezetője tartott előadást új struktúráról, új � lozó� áról. Hidvégi-
Pásztor Csilla és Sotkó Levente Attila, a Cselekvő közösségek 
Sz.-Sz.-B. megyei közösségfejlesztő mentorai vázolták programjuk 
célkitűzéseit. „Kultúra a templomban? Miért? – Az emberek el-
érésének hatékony eszközei” témában Rácz Róbert kisvarsányi 
református lelkészt hallhattuk, aki templomában évek óta színes 
kulturális eseményeknek ad helyet. 
 Ezt követően szakmai beszélgetésre, együttgondolkodásra invi-
táltuk a jelenlévőket, melynek irányvonalát a falu- és városnapok, 
valamint az együttműködés lehetőségeinek vizsgálata irányába 

tereltük. „Fő az üstben az étel, mulatós sztár a színpadon, falu-
nap kipipálva – avagy hogyan tegyük színvonalasabbá a falu- és 
városnapokat?” Állítsunk-e valamilyen értéket, hagyományt a 
középpontba? Elég-e, ha a helyiek töltik meg rendezvényünket? 
Melyek a minőség, a megújulás és színesítés, az emberek megszó-
lításának lehetőségei? A szakmai beszélgetés témái ezek a kérdések 
voltak, illetve a konferencián résztvevő szervezetek, intézmények 
együttműködési lehetőségeit vizsgáltuk egy jól szervezett, élő kis-
térségi kulturális hálózat megvalósítása érdekében.
 Követendő modellként Muhari Zoltán, Panyola község polgár-
mestere a Panyolafesztről, Görgényi Ágota Beregdaróc képviseletében 
a Daróci Kenderes Napokról,   valamint a tarpai Kuruc napok szerve-
zője osztották meg velünk gondolataikat sikeres rendezvényeikről.  
 Bízunk benne, hogy szakmai konferenciánk minden résztve-
vőnek szolgált új információval, és csak egyik állomása volt tér-
ségünkben a közművelődés egyre több utassal és egyre nagyobb 
lendülettel továbbrobogó szekerének.

ZKA

Közművelődési Konferencia a Vásárosnaményi Kistérségben
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A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei Szervezete 2017. május 12-én 
rendezte Mándokon a Világnapi Ünnepsé-
gét és a felmenő rendszerű csecsemőgon-
dozó és elsősegélynyújtó versenyek megyei 
döntőjét. A Világnapi Ünnepségen kerültek 
átadásra azok a kitüntetések, amelyekkel a 
Magyar Vöröskereszt köszönetét fejezte ki 
önkénteseinek a több éves áldozatos mun-
kájukért. A vásárosnaményi területi szer-
vezet munkáját segítő önkéntesek közül is 
többen kaptak elismerést. Debreczeniné 
Szabó Éva „Magyar Vöröskereszt elnöki 

Díszoklevele” kitüntetésben részesült. 25 
éves munkájáért Kapolkáné Kóródi Éva 
Vöröskeresztes Szolgálatért Érdemérmet 
vehetett át. Kántor Tímea az elsősegély-
nyújtás népszerűsítése területén végzett 
tevékenységéért Ezüst Emlékérmet kapott, 
a Főnix i� úsági csapat szintén ezen a te-
rületen végzett munkájáért, valamint az 
elsősegélynyújtó versenyeken elért eredmé-
nyekért az I� úsági Vöröskereszt Elismerő 
Oklevelét kapta.
 Az ünnepség után a � ataloké volt a fősze-
rep. A csecsemőgondozó versenyen terüle-

Óriási vásárosnaményi sikerek
„Május 8. a Vöröskereszt és Vörösfélhold Világnapja, mely lehetőséget 

biztosít arra, hogy világszerte elismerjük a több millió önkéntes és 
munkatárs tevékenységét és eredményeit, akik bizonyítják elkötele-
ződésünket az emberiesség mellett: a végsőkig elmennek, így bizto-

sítva, hogy senki nem maradt hátra.”

tünket egy csapat, az Eötvös József Általános 
Iskola és AMI csapata képviselte. Tudásuk-
ról három gyakorlati helyszínen, és egy teszt 
kitöltésével kellett számot adniuk. A csapat a 
dobogó második fokára állhatott fel.

Csapat tagjai:
Simon Nikoletta, Súlyok Kinga, Vitéz Fanni

Felkészítőjük: Nagy Katalin

Az elsősegélynyújtó versenyen gyermek – 
Eötvös József Általános Iskola és ÁMK – és 
i� úsági – II. Rákóczi Ferenc Gimnázium –
kategóriában is versenyeztek gyermekeink. 
A verseny során négy gyakorlati kárhelyen, 
és egy teszt kitöltésével kellett bizonyíta-
niuk, hogy sikeresen tudnak elsősegélyt 
nyújtani minden helyzetben. Az eredmény-
hirdetés számunkra nagyon izgalmasan 
alakult. Mindkét csapatunk első helyezést 
ért el, így a szeptember első hétvégéjén Ka-
posváron megrendezésre kerülő döntőben 
is képviselhetik nem csak területünket, ha-

nem megyénket is!

Eötvös József Általános 
Iskola és ÁMK csapat 

tagjai: 
Szabó Rebeka Amina, 

Szojma Nikoletta, Balogh 
Dániel, Jóni Dávid, Szűcs 

Richárd

II. Rákóczi Ferenc Gimná-
zium 

csapat tagjai:
Farkas Annamária Pan-

na, Albók Dzsenifer, Máté 
Dóra, Magyar Petra, 

Kakuk Eszter Zia
Felkészítőjük: 
Kántor Tímea

  
 Ezúton is szeretnénk 
megköszönni támoga-
tóinknak – Vásárosna-

mény Önkormányzatának, 
Szabó Béla, Fejes Attila 
és Kiss Mátyás ügyvezető 
igazgató uraknak, a Kár-
pátokért Egyesületnek – 
hogy segítségükkel hozzá-
járultak a sikereinkhez.
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Újra Beregi 
Fafaragótábor 

Vitkán
Az idén 44 esztendős Beregi Fafaragó-
tábor június 24-től június 30-ig ismét 
megnyitja kapuit a vitkai Kölcsey Ferenc 
Tagintézményben. Az ország minden ré-
széről érkező famívesek szeretettel vár-
nak minden érdeklődőt, akik szívesen 
betekintenének a tábor mindennapja-
iba. A több mint négy évtized alatt te-

lepülésünket számos köztéri alkotással 
megajándékozó fafaragók idén is „itt 
hagyják kéznyomukat”, az Új Beregi Élet 
következő számában beszámolunk idei 
munkájukról. 

(ZKA) 

A múltjuk iránt érdeklődő helyiekkel város-
történeti sétára indultunk május második 
hetében.
 Kisgyermekek, diákok, felnőttek tartot-
tak velünk a múltidézés során, akik a közel 

kétórás túra alatt lelkesek és kitartóak vol-
tak. Induláskor kézhez kaptak egy általunk 
összeállított képes füzetet, mely segített el-
képzelni a hallottakat, az egykori Naményt. 
Meghatározott útvonal szerint haladtunk a 
városban, melynek csak egy részét érintet-

tük. Az itt lévő és történetileg 
fontosnak számító épületekről, 
épülethelyekről, utcarészle-
tekről tudhattak meg értékes 
információkat, történeteket a 
jelenlévők. Többek között az is 
elhangzott, hogy a Máthé-kúria 
( ma a Beregi Múzeum székhe-
lye) a benne lakó Máthé család-
ról kapta a nevét, aztán az 1920-
ban épült Főszolgabírói Hivatal 
(jelenleg Tündérpázsit Gyerek-
ház) épületében tartották fogva 
Tamási Áront.  Az egykori naményi vár 
feltételezhető helyét is felkerestük az Eötvös 
utcában, ahol régi térképek, képek, leírások 
alapján próbáltuk elképzeltetni az erődít-
ményt és annak környezetét. Ekkor derült 
fény arra is, hogy a naményi előnevet viselő 
Eötvös Miklós a vár területén építtette meg 
első kúriájukat 1720-ban, amely az idők 
folyamán teljesen elpusztult és a település 
növekedésével a nyomai is eltűntek. 
 A túra tartalmát a múzeumban őrzött 
adattári, történeti és fotódokumentumok 
alapján állítottuk össze. 
 Összegezve elmondható: ez egy nagyon 
jó lehetőség volt arra, hogy megismerjük 
lakóhelyünk, szülővárosunk múltjának 

kulturális értékeit. A sétán megjelentek egy 
kis közösségé kovácsolódtak, melyben új és 
baráti kapcsolatok is születtek.

Kissné Gráf Éva
Beregi Múzeum

Várostörténeti séta a Beregi Múzeummal

Éjszaka a múzeumban
Idén is érdekes, szórakoztató programokkal 
várjuk a látogatókat Szent Iván estéjén, június 
24-én 18.00 órától a Múzeumok Éjszakája ren-
dezvénysorozat részeként a Beregi Múzeumba. 
A Tomcsányi-kastély parkjában a koraesti dal-
lamokat és a Bihari Banda néptánc- és folklórbemutatóját a látványkonyha illatai és 
ízei egészítik ki, eközben bárki válhat mosolygó szentté. A kisebbeket népi játékokkal, 
a nagyobbakat éjszakai tárlatvezetéssel is várjuk. Az este folyamán két, előadással egy-
bekötött időszaki kiállítást is megnyitunk: 
az egyik fényképes időutazásra hív, míg a 
másik megdöbbentő és furcsa tárgyakat 
vonultat fel a múzeum gyűjteményéből. 
Ez utóbbit a „Hát ez meg micsoda?” című 
játék is kiegészíti: érdemes gondolkodni 
és tippelni! Megfejtések az esti előadáson. 
A programot a szokásos esti táncház és 
tűzugrás zárja.
 Mindenkit szeretettel várunk!
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KÖNYVAJÁNLÓ

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
JÚNIUSI MOZIMŰSOR

Verdák 3. – 3 D

Teljes árú jegy: 
1500 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1300 Ft

A múmia (2017)
3 D

Teljes árú jegy: 
1500 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1300 Ft

Június 20. (kedd) 1700

Június 20. (kedd) 1900

Egyre többször halljuk, hogy Dánia a világ 
legboldogabb országa. Mi lehet a dánok tit-
ka, ami a legboldogabb nemzetté teszi őket? 
Meik Wiking, a koppenhágai Boldogságku-
tató Intézet igazgatója többéves munkája 
során arra jutott, hogy a válasz nem más, 
mint a hygge. 
 Ezt a kifejezést fordították már a meg-
hittség művészetének, a lélek otthonosságá-
nak és a megnyugtató környezet élvezeté-
nek is, ám ahhoz, hogy valóban megértsük 
ennek a különleges életérzésnek a lényegét, 
néhány kifejezésnél többre lesz szükségünk. 
 Ennek a gyönyörű és inspiráló könyv-
nek a segítségével lépésről lépésre sajátít-
hatjuk el a hygge – és általa a boldogság 

– titkát: megtudhatjuk, milyen szerepet ját-
szanak ebben a fények, a jó ételek, a társas 
kapcsolatok, a karácsony vagy éppen az öl-
tözködés.

Az év legrövidebb éjszakáján a nyári nap-
fordulót ünnepeljük. Ez az éjszaka az évnek 
az a jellegzetes időpontja, amikor a Nap az 
égbolton a legmagasabb delelési ponton áll. 
Egyféle csúcspont ez, hiszen a nappalok a 
következő napfordulóig innentől már csak 
rövidülhetnek. 
 A nyári napforduló már a neolitikus 
idők óta jelentőségteljes nap az emberiség 
történetében. 
 A régiek hiedelme szerint varázslatos 
éjszaka ez, amikor szinte bármi megtörtén-
het, a kívánságok teljesülhetnek. A kelták, 
a germánok, a szlávok és az északi népek 
többsége már kezdetektől megünnepelte, 
ahogy ezt mai napig is teszik. Papjaik, dru-
idáik a Föld és az Ég nászának tartották e 
különös napot, és ennek megfelelően tisz-
telegtek előtte. 
 A pogány világban nagy jelentősége 
volt ennek az ünnepnek. A nyárközépi tűz-
gyújtás a megtisztulást, az újjászületést jel-
képezte. Hatalmas örömtüzeket gyújtottak, 
amelyeket körbetáncoltak, égő faágakkal 

 A rengeteg érdekes információ és össze-
függés mellett a gazdagon illusztrált kötet 
gyakorlati tanácsokkal (konkrét példákkal, 
receptekkel, ötletekkel) is szolgál, melyek 
segítségével bárki könnyedén belecsem-
pészheti a hygge elemeit a mindennapjaiba.
 A könyv kölcsönözhető könyvtárunkból.

megkerülték a szántóföldeket a jövendő bő 
termés reményében, vagy lángoló kereket 
gurítottak alá a domboldalon. 
 Nem volt ez másképp a magyar népha-
gyományban sem. A nyárközépi tűzgyúj-
tást, illetve a tűzcsóvák forgatását – népies 
nevén lobogózást – főleg Nyitra megyében 
Szent Iván-napi dalok éneklése kísérte. A 
tűz körül álló asszonyok különféle illatos 
füveket, virágokat füstöltek, s ezeket ké-
sőbb fürdők készítéséhez használták fel. 
Gyógyító hatást tulajdonítottak a tűzbe ve-
tett almának is, mondván, aki abból eszik, 
nem betegszik meg. Szerelmi praktikák és 
jóslások is fűződnek ehhez a naphoz. 
 A szalmából és többféle fából megrakott 
tűz fölött a lányok átugráltak, amíg a � úk 
azt � gyelték, ki mozog a legtetszetősebben. 
Az ugrások magasságából és irányából per-
sze sokféle jövendölést lehetett kiolvasni. 
 Manapság Magyarországon is újra visz-
szatérőben van a tradicionális Szent Iván-éji 
tűzrakás, az ahhoz kötődő népi hagyomá-
nyok, hiedelmek felelevenítése és kulturá-

lis fesztiválok rendezése. A berlini példát 
követve 2001 óta nálunk is megrendezik a 
Múzeumok Éjszakáját, amikor évről évre 
késő éjszakáig tartó nyitvatartási renddel 
egyre több múzeum várja nyitott kapukkal 
a látogatókat. 
 A legismertebb irodalmi alkotás, ami 
a Szent Iván-éjszakához kapcsolódik, Wil-
liam Shakespeare Szentivánéji álom című 
vígjátéka, amit 1863-ban Arany János for-
dított magyarra. 

Balázsné Hanyu Éva

Szent Iván-éjszakája

Június 24.-én 21.00 órakor 
Éjszakai fejlámpás futásra 

várjuk a futókat és kerékpáros 
kísérőket a Tisza-töltésen a híd 

lábánál. Táv: 5-10-15 km

Fejes Csilla BSI Futónagykövet
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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.

MÁR CSAK 
KORLÁTOZOTT 
SZÁMBAN!

Miért érdemes hirdetni az Új Beregi Életben?

Mert minden vásárosnaményi lakoshoz eljut a hirdetés üzenete. Mert a hagyomá-
nyos hirdetési újságokkal szemben az Új Beregi Élet olvasói az újság valamennyi oldalát 
átnézik. Mert a hirdetések kiváló minőségű papíron, korszerű nyomdatechnikával je-
lennek meg. Mert a hirdetések a cikkek között helyezkednek el, így olvasás közben is 
rájuk terelődik a � gyelem. Mert Vásárosnamény honlapján minden új szám olvasható, 
így a világháló segítségével a világ bármely tájáról láthatóak a hirdetések is.


