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Ünnepi program:

• Himnusz
• A megjelenteket köszönti: 
Filep Sándor polgármester

• Ünnepi beszéd
Ünnepi beszédet mond:

Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő
• A Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc 

Gimnázium ünnepi műsora 
• Kitüntető címek átadása

• Szózat

Szeretettel várjuk a közös megemlékezésre!

Az ünnepség után koszorúzás.

Kérem, koszorúzási szándékát jelezze a Művelődési 
Központ portáján, vagy a 

(06) 45 470-153-as telefonszámon!

Filep Sándor
polgármester

Hajlamosak vagyunk október 23-át gyásznap-
ként kezelni, pedig ez a nap reményteljes kezdet 
volt. Persze nem könnyű felhőtlenül ünnepel-
nünk, hiszen túl hamar következett november 
4-e, a forradalom leverésének napja, túl sokáig 
tartott a megtorlás, túl sok áldozat értelmetlen 
halála nehezíti az emlékezést, és mindez túl kö-
zel van időben ahhoz, hogy megbékélt gyásszal 
emlékezhessünk az elesettekre.
 Bizonyosak lehetünk abban, hogy 1956 
hőseinek többsége nem akart hőssé, különö-
sen nem mártírrá válni, hanem Ady szavai-
val élve igazi magyar muszáj-herkules: nem 
kalandvágya sodorta abba a helyzetbe, ahol 
aztán hőssé vált, hanem az adott történelmi 
pillanatban nem volt más választása, ha a lel-
kiismeretére akart hallgatni. 
 És hősnek lenni az esetek döntő többsé-
gében egyet jelentett a mártírsággal, hiszen 

nem csak a röpke 13 nap harcai, hanem az azt 
követő megtorlás, majd az ún. konszolidáció 
is szedte áldozatait. 
 És mégis ünnepnap ez, hiszen egy kis nép 
a történelem egy nehéz pillanatában példát 
adott Európának és a világnak bátorságból, és 
ami talán ennél is több: összefogásból.
 Mint Szent István óta annyiszor, 1956-ban 
ismét ott találta magát a nemzet KELET és 
NYUGAT határmezsgyéjén, ám ezúttal nem 
adatott meg a választás szabadsága: KELET 
igájában, NYUGAT segítségében hasztalanul 
reménykedve kellett rádöbbenniük eleink-
nek: magunkra maradtunk, csak magunkra 
számíthatunk. És itt a „magunkra” sajátos 
módon azt jelentette: egymásra. 
 Egy ritka történelmi pillanatban megszü-
letett a csoda, ami ritkán fordult elő a ma-
gyarság történetében: suhanc és aggastyán, 

hívő és ateista, bal- és jobboldali, munkás és 
értelmiségi, falusi és városlakó együtt akart és 
egyet akart: szabad, független, demokratikus 
Magyarországot.
 Vajon ma, Nyugat szövetségeseként, de 
gazdaságilag jócskán függve kelettől, tisz-
tában vagyunk-e azzal, hogy igazából csak 
magunkra, azaz hangsúlyosan Egymásra 
számíthatunk? 
 Vajon milyen nemzeti sorscsapás kellene 
ahhoz, hogy belássuk: túl kicsik és kiszolgál-
tatottak vagyunk ahhoz, hogy nemzetünk 
sorsfordító pillanataiban nélkülözhetnénk az 
egységben rejlő erőt?
 Túl sok időt és energiát öltünk és ölünk 
bele egymás, azaz saját magunk ellehetetlení-
tésébe. 
 Jövőnk, vagy legalább gyermekeink, uno-
káink jövője érdekében meg kellene tanul-

MeghívóMeghívó
Vásárosnamény Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és családját

 2017. október 20-án 15.00 órára, 

 ünnepi megemlékezésre.

Helyszín: 

a Művelődési Központ színházterme.



Új Beregi Élet

2 · 2017. OKTÓBER

Anekdotázzunk!
Januárban új rovatot indítottunk. Minden lapszám-
ban felbukkan egy rövidke történet erejéig egy-egy 
településünkhöz köthető híresség, amíg az anekdota-
kincsből futja.

Legutóbb Kölcsey Ferencről kö-
zöltünk anekdotát azon okból, 
hogy a harmadik kerület isko-
lájának névadójaként személye 
(bár lazán), de köthető városkánk 
példaképállító szellemiségéhez.
 Ezen elv alapján – úgy 
érezzük – a második kerületi 
iskolánk szellemiségére ható 
költőóriás, Pető�  Sándor sze-
mélyiségének teljesebb megis-
merését szolgáljuk, ha az alábbi 
kis történetecskét újságunkban 
közzétesszük:
 „Pető�  Sándort Vahot Imre 
1844-ben újságához, a Pesti Di-
vatlaphoz szerződtette dolgozó-
társnak. A költő tartozott a lapot 
csinálni, sőt korrigálni is. Ezért 
kapott havi 15 forintot, lakást 
és kosztot. Verseit külön két fo-
rintjával honorálta Vahot. Két 
forintjával, halljad, mai magyar 
irodalom!
 Pető�  hosszas hányattatásai 
után most ez aránylag jó helyzet-
ben igen nyugodtnak érezte ma-
gát. Élete passióéveit kitöltötte, 
amelyeket minden lángésznek 
ki kell töltenie, míg a magasra 
feljut, ha ugyan valaha feljuthat.
 Pető�  a szerkesztés techni-
kai részére is igen nagy gondot 
fordított. Szerkesztője szerint 
a legcsekélyebb dolgokban is 
igen lelkiismeretes volt, amit 
alig mert tőle várni. Így az egy-
kori csavargóból, kalandorból, 
betyárból – amint még akkor is 
többen nevezték – szorgalmas, 
rendes ember lett. A lapjavítás 
miatt naponként fél mérföld-
nyi utat kellett tennie Budára, a 
Bagó és Gyurián Nyomdájába.
 Minden teendője közül a 
korrektúrát tudta legnehezeb-
ben végezni. Néha ez unalmas 

munkát egy-egy tréfával derí-
tette föl. Komikus apróságokat 
korrigált a szövegbe: pl. ebben: 

„Egy francia 2000 livre öröksé-
get hagyott egyik örökösének, a 
másiknak meg 3000 frankot” – a 
livre és a frank szavakat livrével 
és frakkal cserélte fel.
 Ilyen tréfákon aztán olyan 
jól mulatott, mint egy gyermek.” 
(Tóth Béla: A magyar anekdota-
kincs 181. oldal; Gondolat 1986)
 Ez az anekdota: „Pető�  mint 
korrektor” címmel található az 
anekdotagyűjteményben. A kor-
rektor egy nyomdászati szakszó, 
annak a nyomdai alkalmazott-
nak a megnevezése, akinek a 
szedési hibák kijavítása a felada-
ta. Az anekdota szövege is azt 
rögzíti, hogy Pető�  egy öröklé-
si hírben két szót másik szóra 
cserélt, tehát korrektorkodott. 
Dehát, mi a nevetnivaló ezen?
 A történet mosolyt csak ak-
kor varázsol az arcunkra, ha 
ismerjük a francia livre és livré, 
valamint az ugyancsak francia 
frank és frakk szavak jelentését, 
ill. a közel azonos szóalakok el-
térő jelentéskülönbségét.
 Nos, a livre és a frank is a 
XIX. századi Franciaország � ze-
tőeszközének, pénzének a neve, 
tehát pénznem, mint nekünk 
most a forint. A livre, mint pénz-
érme, több ezüstöt tartalmazott, 
mint a frank, tehát többet ért. A 
livré viszont libériát = inasruhát, 
a lakájok ruházatát jelenti, nem-
különben a frakk is (elől derékig 
érő, hátul két keskeny szárnyban 
végződő fér� kabát), amit az elő-
kelőség fér� tagjai vettek fel ün-
nepélyes alkalmakra.
 No mármost képzelhetjük a 
Pesti Hírlap olvasóközönségének 

elképedését, kaján mosolygásu-
kat, ahogy elképzelték a megrö-
könyödött örökösöket, amikor 
az (ál)hír szerint egyikük örök-
ségként kettőezer „inasruhát”, 
másikuk háromezer elegáns „fér-
� kabátot”, frakkot kapott!
 A történet megenged némi 
következtetést arra vonatkozóan 
is, hogy Vahot Imre Pesti Divat-
lapja miféle tartalmakkal trak-
tálta olvasótáborát…! Bizony, 
a mai bulvárlapok egyik korai 
reprezentánsa volt. A szerkesz-
tők lapjaik érdekességét – né-
ha-néha – a fent olvasott (vagy 
ahhoz hasonló) „csínyekkel is” 
igyekeztek fokozni.
 Ez az eset azért maradhatott 
fenn, mert bizonyság arra, hogy 
a kivételes tehetségű ember, a 
magyar irodalom egyik legki-
magaslóbb alkotója számára 
sem volt mellőzhető szempont 
üzleti érdekeltségének sikeres-
sége. Korrektori csínytevése 
szellemes, ártalmatlan tréfa volt, 
ami megmosolyogtatta a divat-
lap korabeli olvasótáborát. De 
képzeljük el Pető�  kaján, belső 
mosolyát, ami a lap „kárörven-
dő” olvasótáborának szólhatott…
 Gyanítom, hogy napjaink 
bulvárkiadói is élnek hasonló 
ferdítésekkel. Nem kell tehát az 
ún. bulvárlapok összes betűjét 
igazságnak hinnünk.
 Az Új Beregi Élet nem bulvár. 
Olvassák bizalommal, szeretettel!

TL

nunk – legalább egy-egy pilla-
natra – zárójelbe tenni vélt vagy 
valós igazunkat, sérelmeinket, 
jogos büszkeségünket egy maga-
sabb rendű cél szolgálatában.  
 A sokszínű Európában igazá-
ban rokonok nélkül kire számít-
hatunk, ha egymásra sem?
 Vajon amikor türelmetlenül, 
az elfogadás szikrája nélkül kérdő-
jelezzük meg egymás jó szándékát, 
sőt lassan létezéshez való jogát is, 
nem sértjük-e meg azok emlékét, 
akik életüket áldozták a vélemény-
nyilvánítás szabadságáért? 
 Persze könnyebb a múlt ta-
nulságait számba venni, elemez-
ni, vagy a szebb jövőt tervezgetni, 
mint felelősen szembenézni a je-
len kihívásaival. Talán azért van ez 
így, mert szívünk mélyén érezzük, 
aminek a bevallásához nagy bá-
torság kellene: sok mindent más-
ként kellene tennünk: több türe-
lem, több tisztelet, több elfogadás 
kellene a más véleményen lévők-
kel szemben, több felelősség a 
gyengébbek, az érdekérvényítésre 
képtelenek iránt. 
 Nem könnyű demokráciában 
élni. A nagyobb szabadság sokkal 
nagyobb személyes felelősséggel 
is jár, és sokszor nagyobb bizony-
talanságot szül az egyén számára. 
 Amikor meghajtjuk fejünket 
56 hőseinek, mártírjainak emlé-
ke előtt, adózzunk emléküknek 
azzal, hogy mindennapjainkban 
bátran odaállunk az igaz ügyek 
mellé, hogy féltőn őrködünk a 
demokrácia intézményei fölött, 
hogy közügyeinek szolgálatát 
egyéni érdekeink elé helyezzük, 
hogy mindent elkövetünk annak 
érdekében, hogy soha ne ismét-
lődhessen meg az, hogy magyar 
magyar ellen támad. 
 Akkor nem lesz hiábavaló 
56 mártírjainak áldozata, akkor 
leszünk méltók 56 hőseink emlé-
kéhez. 

ET
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A vitkai Tündérkert Óvoda idén rendhagyó módon csatlako-
zott a Játékország Óvodái hagyományos őszi zöldség-gyümölcs 
kavalkádjába. A zöldségből és gyümölcsből készült alkotások 
elkészítésén túl a gyerekek, óvónénik és szülők összefogásával 
egésznapos lekvárfőzést szerveztek. A szilvaszedéstől és mo-
sástól kezdődően a rostáláson át, a lekvár kiszedéséig részesei 
lehetettek kicsik és nagyok a hagyományos beregi szilvalekvár 
elkészítésének. A nap eredménye nemcsak az ízletes, kizárólag 
szilvát tartalmazó lekvár, hanem egy talán jobban összekovácso-
lódott ovis csapat is lett.  

2017. szeptember 8–10. között 
rendezték meg Kaposváron az 
46. Országos Elsősegélynyújtó 
Verseny döntőjét. A döntőben 
az ország összes megyéje és Bu-
dapest – három kategóriában 
egy-egy csapattal – képvisel-
tethette magát. Mint arról már 
írtam, megyénket két kategóri-
ában is vásárosnaményi � atalok 
képviselhették, és a felnőtt kate-
góriában induló csapat vezetője 
is a mi városunkból származik. 
 Aki augusztus végén, szept-
ember első hetében nyitott 
szemmel járt a városban, ta-
lálkozhatott is a készülő csapa-
tokkal, mert szinte minden nap 
gyakoroltunk a versenyre. Sok 
feladatot megoldottak a gyere-
kek, több száz méter kötszert 
kötöztünk el. Nyugodtan me-
rem állítani, hogy a résztvevő 
gyerekek sokszor a pro� kat is 
megszégyenítő lelkesedéssel és 
odaadással dolgoztak.
 A versenyre 2017. szeptem-
ber 8-án kora reggel indultunk, 
hogy este már részt vehessünk 
a fergeteges hangulatú meg-
nyitó ünnepségen Kaposváron. 
Másnap a verseny egy technikai 
megnyitóval kezdődött reggel 
nyolckor, majd a kísérőknek el 
kellett búcsúzni a csapatoktól, 
akiket helyi önkéntesek kísér-
tek végig a 20 állomásból álló 
körpályán a nap folyamán. Az 
állomásokon különböző szitu-
ációkban történő helytállással 
kellett bebizonyítani a csapa-
toknak, hogy maximálisan fel-
készültek. Volt olyan állomás, 
ahol csecsemőt kellett ellátniuk, 
és olyan is, ahol felnőttet kellet 
újraéleszteniük, de� brillátor 
használatával. Tömeges baleset 
helyszínén mentették ki a sérül-
teket a felborult mentőautóból, 
halált állapítottak meg, mo-
toros által elütött süket-néma 
testvérpárt láttak el. Mindezt 
úgy, hogy látványilag a helyszí-

nek és a sérültek megtévesztésig 
hasonlítottak a valósághoz.  
 A fárasztó verseny után az 
eredményhirdetésen már min-
denki jól érezte magát, amiről 
a szervezők gondoskodtak. A 
megyénk gyerek- (csapattagok: 
Szabó Rebeka, Szojma Nikolet-
ta, Jóni Dávid, Balogh Dániel, 
Szűcs Richárd) és i� úsági (csa-
pattagok: Farkas Annamária, 
Máté Dóra, Balogh Boglárka, 
Kakuk Eszter, Magyar Petra) 
kategóriában is a 15. helyen 
végzett. Felnőtt kategóriában 
a Balogh Veronika vezette Zay 
Anna Szakgimnázium csapat 
megnyerte a versenyt.
 Ezúton szeretném megkö-
szönni a támogatóinknak: Filep 
Sándornak és a Vásárosnaményi 
Önkormányzatnak, Pálinkás 
Györgynek, Iványi Tamásnak és 
a Művelődési Központ dolgozó-
inak, Demkó Istvánnak (Moto-
ros Atyának), a Magyar Vörös-
kereszt Területi Szervezetének, 
hogy segítették a munkánkat. 
Valamint az Eötvös József Álta-
lános Iskola és a II. Rákóczi Fe-
renc Gimnázium igazgatójának 
és tanáraiknak türelmét a ver-
senyző gyerekekkel szemben.

Lekvárfőzés 
a Tündérkertben

A 46. Országos Elsősegélynyújtó Verseny margójára…

 Reméljük, jövőre is legalább 
ilyen sikerekről számolhatunk 
be, és ami még fontosabb: egy-
re több és több � atal tud és mer 

majd segítséget nyújtani a vá-
rosunkban is.

Kántor Tmea
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2017. szeptember 22-én városunk tizenegyedik alkalommal csatla-
kozott az Európai Autómentes Nap rendezvényeihez. Több százan 
vettek részt az úttest „kisajátításában”. A rendőrség és a polgárőr 
szervezetek 7 órakor már lezárták az útszakaszt, ezután már csak 
a „tömegközlekedést” jelentő kisvonat kapott behajtási engedélyt.
 6 óra 45 perctől a kisvonat az általános iskolás gyerekeket szál-
lította az iskolába a belvárosból, 5 állomáson gyűjtve össze a közel-
ben lakókat. 8 órától 9 óráig pedig az óvodások utazhattak „kötet-
len pályás” vonattal a Bartók Béla utcai óvodába. Ezután a vitkai és 
a gergelyiugornyai gyermekek beutazását biztosította a programok 
helyszínére az oktatási intézményektől és vissza. A menetrenden 
fel nem tüntetett időkben pedig városnéző kisvonatként szolgált. A 
kalauzok ellenőrizték a jegyeket, amelyek egyben tombolaként is 
szolgáltak. A nap folyamán vonatjegyeket lehetett gyűjteni, hogy 
a nap végén részt vehessenek a tombola sorsolásán. 13+1 ajándék 
kisorsolására került sor. A fődíj most is kerékpár volt.
 Lehetett rajzolni, mikroszkópon keresztül rácsodálkozni a 
természetre, kézműveskedni, tudásalapú feladatokat megoldani, 
rendőrségi eszközöket kipró-
bálni, toborzáson részt ven-
ni, beülni egy mentőautóba, 
KRESZ-táblákat felismerni, s 
közben trappolával, műanyag 
motorral, biciklivel vagy rol-

KÖZÖS ÚT, KÖZÖS JÖVŐ
#MOBILITÁSIHÉT

lerrel ügyeskedni a pályán, labdával kosárba dobni, és szűrővizsgá-
latokon részt venni.
 A Természetbarát Diákkör tagjai a Szatmárnémetiből érkezett 
� atalokkal egész nap dolgoztak a környezetvédelem jegyében. A 
Tomcsányi-kastély udvarán parkosítottak, a Szabadság téren „de-
monstráltak”, üzemeltették a klímaváltozás-standot.
 A lónyay-s diákok hagyományosan az ÖKOMATÁ-t üzemel-
tették, valamint a környezetvédelmi játékokat mutatták be az ér-
deklődőknek a Kárpátokért Egyesülettel karöltve. 
 43 jelentkezőtől 37 egység vér levételére került sor a véradáson. 
Köszönjük! Az 1. c és a Boglárka csoport mozgósította a legtöbb 
véradót, jutalmul tortát kaptak. 
 Nagy népszerűség övezte a szimultán sakkjátszmákat is.
 Délután került sor a vitkai, gergelyiugornyai és naményi csapatok 

„összecsapására”: ekkor zajlott a „Városfoglaló” játék. Ötfős csapatok 
mérték össze ismereteiket az elmúlt két év Új Beregi Élet lapszámai-
ban megjelent, a város életét ismertető információkból. Szoros küz-
delemben Vitka csapata nyerte el a „Város Kulcsát” egy évre.
 A programok a környezetvédelem jegyében zajlottak, így az ér-
mek is újrahasznosított anyagból készültek, követ mintázva. 
 A nap fontos, megújuló energiával üzemelő közlekedési eszkö-
ze volt a „kőkorszaki járgány”, amelyet több százan kipróbáltak a 
nap végére. A gyerekek leleményessége még a tervezőket is meg-
lepte. Olyan dolgokat tudtak vele megtenni, amire nem is számí-
tottak.
 Nagy népszerűség övezte a tandem kerékpárokat is, üresjárat 
nélkül, folyamatosan használatban voltak.

Köszönet a támogatóknak és a megvalósításban közreműködők-
nek:
 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Vásárosnamény Vá-
ros Önkormányzata, Porkoláb Andrásné, Szabó Krisztina, 
Hegedűs Antal, Pindzsulya Béla, Sinkovics István, Bozó Pé-
ter, Szombathy Béla, Nyíri János, Vásárosnaményi I� úsági 
Klub, Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szak-
középiskola, Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázi-
um, Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és AMI 
és tagintézményei, Játékország Óvodái, Beregi Környezet- és 
Természetvédelmi Egyesület, Balázs József Városi Könyvtár és 
Művelődési Központ, Vöröskereszt, Védőnői Szolgálat, Orszá-
gos Mentőszolgálat, városunk 4 polgárőr szervezete, Kárpá-
tokért Egyesület, Rendőrség, Tűzoltóság, Nevelési Tanácsadó, 
Tourinform Iroda Vásárosnamény, Vásárosnamény Város Ön-
kormányzata dolgozói, és sok „névtelen” segítő.

 A segítő közreműködést és felajánlásokat ezúton is még 
egyszer köszönöm!

Szabóné Széles Erzsébet

Autómentes Nap 
tizenegyedszer
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A beregi népművészet 
nyomában

Szeptember utolsó hétvégéjén megyénkbe látogatott a Pest-Bu-
dai Kézműves és Népművészeti Egyesület. A szakmai kirándulás 
célja Szabolcs-Szatmár-Bereg megye értékeinek, hagyományai-
nak megismerése volt. A program első állomásán a Beregi Mú-
zeum kiállításaival, kiemelten a beregi népművészet számtalan 

tárgyon megjelenő alkotásaival ismertette meg a népes csoport 
alkotóit Varga János múzeumigazgató-etnográfus.
 A szakmai tárlatvezetést követően a Múzeum udvarán a 
vendégek fafaragó-bemutatón és tapasztalatcserén vettek részt. 
Baráth Sándor, Esze Géza és Jóni János fafaragók nem csak alko-
tásaikat vonultatták fel, hanem előkerültek a fafaragó-eszközök 
is, és élő gyakorlati foglalkozáson nyertek betekintést a fővárosi 
egyesület tagjai az itteni alkotók munkájába. A beregi kosárfo-
nás szakmai rejtelmeibe pedig Danyi Péter naményi kosárfonó 
vezette be az érdeklődőket.

Varga János

Az Ars Sacra Fesztivál rendezvényeihez kapcsolódva jótékony-
sági koncertet adott a vásárosnaményi Liszt Ferenc Vegyeskar 

Gyürében, a Református templomban a létesítendő orgona 
javára „Gen�  zsoltárok a magyar kórusirodalomban” címmel.

Az istentisztelet keretében elhangzott programban elsősorban 
a XX. századi magyar egyházzene jeles alakjai: Árokháty Béla, 

Berkesi Sándor, Halmos László, Kodály Zoltán és Szokolay 
Sándor művei hangzottak el.

Vásárosnaményi Biblia-
történeti kiállítás

Új helyszín, új emberek. Mindig kérdések sora foglalkoztat ben-
nünket, ha egy újabb kiállítás megszervezése kezdődik el. Vajon 
lesz-e érdeklődő? Vajon megtaláljuk-e azokat, akiket érdekel a Bib-
lia? Vajon tudunk-e valamit adni az embereknek, amit elvihetnek 
magukkal, egy gondolatot, egy választ, vagy egy ingyen Bibliát? 
 Így indult a történet Vásárosnaményban is. S hogy mi lett belőle? 
 A szervezés megszokott nehézségei ezen a helyszínen valaho-
gyan elmaradtak. Minden ment a maga útján, lépésről-lépésre. S 
hogy miért érzem úgy, hogy ezeket a sorokat közvetlenül a város-
ban és a környező településen élőknek kell írnunk? Mert nem csak 
a Művelődési ház dolgozói kellettek ahhoz, hogy a Bibliatörténeti 
kiállítás ilyen kiemelkedően jól sikerüljön (több, mint 1000 ér-
deklődő látta) – bár amit ők véghez vittek, higgyék el, nem min-
dennapi –, de kellett hozzá az I� úsági Klub segítsége az előadások 
megszervezéséhez, kellettek a tanárok, hitoktatók, akik elkísérték 
az osztályokat, kellettek hozzá azok, akik minden reggelre tisztává 

tették a galériát, vigyázó kezekkel, paravánokkal óvták a Bibliákat a 
sérülésektől, ha éppen más rendezvény volt a teremben. S persze a 
diákok. Jó volt látni őket, akik talán már a 6. órában, de türelmesek 
és érdeklődőek voltak. S jó volt látni a felnőtteket, akik munka után 
időt szakítottak, és megnézték a kiállítást, nyitottak, és kíváncsiak 
voltak az előadásokra, kérdeztek, és kérdéseikkel sokat segítettek.    
 Nem tudom, csak remélem, hogy eszközök lehettünk abban, 
hogy kaphattak valami „útravalót”, ami talán egy életre kitart. Az 
viszont biztos, hogy mi meggazdagodva jöttünk el ebből a kedves 
beregi kisvárosból. Gazdagodtunk élményekkel, tapasztalatokkal, 
barátokkal.  
 Köszönjük, hogy néhány napra befogadtak bennünket, és ré-
szei lehettünk a  mindennapjaiknak.
 Isten Áldása kísérje életüket!

Baráti üdvözlettel: 
A Bibliatörténeti kiállítás szervezői
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Vásárosnamény ismét 
bemutatkozott a Helyi 

Értékek Napján Újbudán
Sok százan vettek részt szeptember 23-án a népi hímzésekkel, 
egyedi hagyományokkal, ízes 
italokkal és ételekkel fűszere-
zett Helyi Értékek Napján, a 
budapesti Gazdagréten. Az 
egy napos rendezvényen 
a látogató megismerhette 
Szabolcs, Szatmár, Bereg és 
Kárpátalja értékeit. Vásáros-
naményt a rendezvényen a 
Tourinform iroda képviselte, 
a  sátorban bemutatásra ke-
rült a Helyi Értéktár kiállítá-
sa, melyről olvashattak is az 
érdeklődők, de kóstolhattak 
szilvalekváros kenyeret és 
természetesen kiadványokat 
is magukkal vihettek a térsé-
günkről. A színpadi progra-
mokat a Tihor Krisztián tanár 
úr betanításában az erre az 
alkalomra összeállt néptán-
cosok is színesítették, akik 
szi lágysági verbunkot, szil-
ágysági párost, kalotaszegi 
legényest, szatmári verbunkot, 
majd szatmári párost adtak 
elő, nagy sikerrel. 

Tourinform Iroda

Irodánk is ott volt szeptember 
15-én a mindent eldöntő pre-
zentáción a budapesti Vígadó-
ban, ahol a szakmai zsűri az 5 
döntőbe jutott közül megvá-
lasztotta Magyarország legígé-
retesebb kulturális úti célját. 
 Első helyezést ért el az 
SZSZBMFÜ Nonpro� t K� . által 
benyújtott Tündérmező örök-

sége – Középkori templomok 
útja a Felső-Tisza-vidéken című 
pályamunka az Európai Bizott-
ság által kezdeményezett és a 
Magyar Turisztikai Ügynökség 
által lebonyolított Kiváló Eu-
rópai Desztinációk – Europen 
Destinations of WExcellenNce 

– röviden EDEN programban. 
 Az EDEN pályázat nem is-
meretlen számunkra, Vásáros-
namény kétszer volt már dön-
tős és lett kétszer is második 
helyezett. Nekünk is számos 
kulturális értékünk van, ame-
lyet be tudtunk volna mutatni 
egy önálló pályamunkában, de 
úgy éreztük, ezt a pályázatot a 
Templomút tudja megnyerni 
a térség számára és bennünket 
kizárólag ez a cél vezérelt. A 
Templomút a pályázatban ki-
írt „Vidéki MÚZSA kerestetik 

– Műemlékek, Úti célok, Zse-
niális attrakciók” feltételeknek 

leginkább megfelelő, hiszen a 
felső-tiszai és köztük a vásáros-
naményi élményeket csokorba 
szedve, eredeti, egyedi, sokszí-
nű módon mutatja be az érdek-
lődők számára.   
 A szakmai értékelés több 
lépcsőben zajlott: a beadott 
pályázat, a helyszíni bejárás és 
benyomások, valamint a kon-
ferencián tartott bemutatkozó 
előadás alapján. A Templomutat 

Dr. Fekete Károly református 
püspök és Deák Attila fejlesz-
tési és idegenforgalmi referens 
(Tiszántúli Egyházkerület) egy 
15 perces prezentációban mu-
tatta be. Ezek � gyelembevéte-
lével hozta meg a háromtagú 
döntőbizottság a döntését. A 
Miniszterelnökség, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma és a 
Magyar Turisztikai Ügynökség 
képviselői a 17 beérkezett és öt 
döntős pályázat közül az EDEN 
történetében először megosztott 
első helyezést hirdettek, így Pécs: 
Kultúr(k)aland című pályázata 
és a Középkori templomok útja, 
azaz a Felső-Tisza-vidék lett 
a pályázat két első helyezettje. 
Azonban 2018-ban Brüsszelben 
az Európai Turizmus Fórumon 
és ünnepélyes díjkiosztó ünnep-
ségen Magyarország képvise-
letében a Templomút veheti át 
a „Kiváló Európai Desztináció” 

díjat és a Felső-Tiszavidék jo-
gosult viselni a „Magyarország 
legígéretesebb kulturális úti 
célja” címet!  
 Ez a díj túl az anyagi elismeré-
sen a Felső-Tiszavidéknek végre 
nemzetközi elismertséget jelent, 
tagságot az EDEN desztinációk 
európai hálózatában, kiemelt 
megjelenést az EDEN nemzetkö-
zi honlapján, de sok kézzelfogha-
tó marketingeszközzel is segíti a 

Kiváló Európai Desztináció lett 
a Felső-Tiszavidék!

Készítette: 
Feketéné Pál Karolina

Felső-Tiszavidék ismertségének 
további növelését.
 A Templomúttal irodánk 
hosszú évek óta egymást segítő, 
produktív munkakapcsolatban 
van, ezért is örülünk nagyon, hogy 
mind a pályázat elkészítésében, 
mind a helyszíni bejárásnál és a 
döntőre vitt prezentáció előkészí-
tésében gyakorlati tapasztalatunk-
kal és munkánkkal mi is hozzájá-
rulhattunk a közös sikerhez! 

Liptákné Juhász Anikó
Tourinform irodavezető
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Vásárosnamény Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata sikeresen pályázott „Ha-
gyományőrző Táborozás Leveleken” című 
pályázatával. 
 2017. augusztus 07-én 11-kor Deme-
ter István elnök és Jóni Tibor képviselő 
15 gyermekkel, két felnőtt kísérővel és egy 
programszervezővel elindult Levelekre az 5 
napos táborozásra. 

 A szállás egy nagy apartman házban 
volt, minden szobához külön fürdőszoba, 
mosdó és kis konyha tartozott. A tábor 
területén van lehetőség strandolásra és 
vízibiciklizésre, a közelben van a Leveleki 
horgász-tó. Az első nap a vacsora utáni is-
merkedési esttel zárult.
 Másnap reggel 08:00-kor kezdődött a 
program egy frissítő tornával, aztán reg-
geli, majd strandolás, vízibiciklizés követ-
kezett. Délben ebéd, utána ismét strand 
és vízibicikli. Vacsora után „Ki Mit Tud” 
versenyt szerveztünk, ahol a gyerekek meg-
mutatathatták tehetségük. A szereplésekért 
jutalmat kaptak. Harmadik nap a cigány 
kultúrával és a cigány hagyományokkal 
ismerkedhetek a táborozók. A lányok a 
cigánytánc alaplépeseit is elsajátíthatták. 
Este tábortűzet gyújtottunk és gitár kísé-
rettel hagyományos cigányzenéket énekel-
tünk. Negyedik nap után kerékpárversenyt 
szerveztünk, és sportjátékokat játszottunk, 

Hagyományőrző Roma Kulturális Nap
Az előző lapszámban a „Hagyományőrző Kulturális Romanap” szponzo-
rai közül a kimaradt Boldizsár Norbert és Boldizsár Gyula. Köszönjük  
a vállalkozó uraknak, hogy adományukkal hozzájárultak a rendezvény 
sikeréhez!

Demeter István 
Vásárosnamény Város RNÖ elnöke 

Leveleki Tábor

SZÜRETI BÁL
A vitkai Tündérkert Óvoda

2017. október 28-án (szombaton) 19 órától

Jótékonysági Batyus Bált 
szervez a Kölcsey Ferenc 

Általános Iskola tornatermében.

Zenél: Kőrizs Balázs
Belépődíj: 2500 Ft.

A mulatság az óvodások műsorával veszi kezdetét.
A rendezvényre 1000 Ft-os áron támogatói jegy vásárolható, 

mely a műsor megtekintésére is jogosít.

Tekervényes történet 
a Múzeumban

A Beregi Múzeum szeptember 
14-én nyitotta meg legújabb, 
A kerékpározás története című 
időszaki kiállítását, amelyet 
a Magyar Műszaki és Közle-
kedési Múzeum 30 darabos 
gyűjteménye alkot. A meg-
nyitón köszöntőt mondott Ba-
racsi Endre, a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Közgyűlés 
alelnöke és Filep Sándor pol-
gármester, ezt követően Híd-
végi János muzeológus szóra-
koztató előadásával mutatta be az értékes gyűjteményt.
 A kerékpárritkaságokon és korabeli plakátokon keresztül 
ismerhetjük meg az elmúlt 200 év technikai, formai újításait, kí-
sérleteit, megkezdve az első kerékpárnak tekinthető Drais-féle 
futógéptől a kézi faragású kerékpáron, velocipédeken, tande-
men, tridemen át a „Csodáig”, a Csepelekig vagy a mai verseny-
biciklikig. 
 A kiállítás ez 
év végéig látha-
tó a Tomcsányi-
kastélyban, nyit-
vatartási időben.

SzCs

vacsora után pedig önfeledt szórakozást 
nyújtottunk a gyerekek számára záró buli-
ként. Ötödik nap reggeli után egy szellemi 
vetélkedőt tartottunk, melynek eredményét 
ebédnél hirdettük ki.
 Ebéd után feledhetetlen élményekkel 
gazdagon indultunk haza.
 A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő Testülete nevében

Demeter István
elnök
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2017. szeptember 23-án Su-
korón rendezték az országos 
Sárkányhajó versenysorozatot. 
Immár második alkalommal 
képviseltük városunkat 8 gyer-
mek- és 2 felnőtt csapattal. Min-
denki két futamban mérettette 
meg magát. A szeles időjárás 
ellenére a hangulat, a versenyszellem a tetőfokára hágott. Egymást 
lelkesítve drukkoltunk a gyors és sikeres beérkezésért. A szoros 
időeredmények önmagukért beszéltek. Mindenki igyekezett leg-
jobb képessége és tudása szerint teljesíteni, így a következő ered-
mények születtek:

Sulisárkány kategória:
I. Korcsoport: Kenussz2. 9. helyezés
   Kenussz1. 8. helyezés
II. Korcsoport: Kenussz3. 9. helyezés
   Kenussz4. 8. helyezés
Felkészítő: Hankovszkiné Medve Mónika, Lévai Csaba
III. Korcsoport: Számkivetettek 12. helyezés
 Hajólapátjavítók 11. helyezés
 Posszeidon Bajnokai  8. helyezés
 Fogatlanok: borulás miatt kiálltak
Felkészítő: Orosz Miklós
Kísérő pedagógusok: Hankovszkiné Medve Mónika, Szucsányiné 
Magocsa Edit, Lévai Csaba, Orosz Miklós, Kazamér László, Baráth 
Tibor

Cégek, települések kategóriában:
Agroil-K 8. helyezés TRX 9. helyezés

Összefogásban 2017-ben sem volt hiány. 

Támogatóink: Balázs István, Beregi I� úságért Közművelődési és 
Szabadidő Egyesület, Diák Sándorné, Eötvös J. Alapítvány, Filep 
Sándor, Forrás Klub, Kárpátokért Egyesület, Kati András, Kiss B. 
Zoltán, Szalainé Bíró Katalin, Szociális, Egészségügyi és Művelő-
dési Bizottság, Varsány Sütő KFT., Vásárosnamény Város Önkor-
mányzata, Anonim támogató.

 A gyermekek, szülők és pedagógusok nevében, ezúton is meg-
köszönöm azt, hogy ismét sikerült egy élményekben gazdag, emlé-
kezetes napot nyújtani versenyzőinknek, öregbítve ezzel városunk 
hírnevét.

Szucsányiné Magocsa Edit
Szervező

Sárkányhajó Magyar Nagydíj
„A siker azokhoz pártol, akik elég energikusak,hogy dolgozzanak érte,
elég bizakodóak, hogy higgyenek benne,
elég türelmesek, hogy várjanak rá,
elég bátrak, hogy megragadják, és elég erősek, hogy megtartsák.”

 Schmith Oakwood
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 Áldozatsegítés

REJTVÉNY

Mit tegyek
… ha bűncselekmény 

áldozatává váltam?

Hívja a 112-es segélykérő szá-
mot! Fontos, hogy az operátor-
nak pontosan adja meg, hol van, 
és hol történt az eset.
 Ha bűncselekményt követtek 
el Ön ellen, haladéktalanul te-
gyen feljelentést! Ezt megteheti 
személyesen bármely rendőrka-
pitányságon, ügyészségen, bíró-
ságon, illetve e-mailben, levélben 
vagy telefonon. Emellett a „Tele-
fontanú” +36-80/555-111 zöld 
számán is tehet feljelentést.
 Törekedjen arra, hogy a fel-
jelentés tartalmazza a bűncselek-
mény részletes leírását, lehetséges 
bizonyítékait, a látleletet (ha ké-
szült) és a tanúk nevét, elérhető-
ségét (ha ismeri).
 Sértettként az eljárásban szá-
mos jog megilleti Önt. Ezek kö-
zül az egyik legfontosabb, hogy 
áldozatsegítő szolgáltatásokat 
vehet igénybe. Az Áldozatsegítő 
Vonal éjjel-nappal ingyenesen 
hívható a +36-80/225-225 zöld 
számon, ahol teljes körű tájékoz-
tatást és segítséget kaphat, így 
például az Áldozatsegítő Szolgá-
latok regionális elérhetőségéről 
is felvilágosítják. Ha bűncselek-
mény miatt pénzzavarba kerül, 
az elkövetéstől számított 5 napon 
belül azonnali pénzügyi segélyért 
fordulhat az Áldozatsegítő Szol-
gálathoz.
 Vannak speciális bűncselek-
mények, amelyeknél különösen 
nehéz lehet feljelentést tenni az 
esetleges szégyenérzet vagy a 
megtorlástól való félelem miatt. 
Ilyenek a szexuális bűncselek-
mények és a hozzátartozók kö-
zötti erőszak. Feljelentés esetén 
a rendőrség tanúként fogja ki-
hallgatni. Kollégáinknak a kihall-
gatás során a lehető legnagyobb 
kímélettel kell Önnel bánniuk. 
Segítőként ügyvéd is jelen lehet, 
és kérheti például, hogy a kihall-
gatást Önnel azonos nemű rend-
őr folytassa.

REJTVÉNY	

Készítette:	Kardos	Béla	

NÁTRIUM	

	 	
DUNAKESZI	R.	

	 	
BETŰ	FON.	

	 	
FÉLSZIGET!!!	

	
NEH.	ERŐ	J.	

	20	ÉVE	HALT	
MEG	(KÉP)	

ROSSZ	KIVÁNSÁG	
SZEMÉLYÉRE	

TELESPORT	 VALÓSÁGHŰ	

TILTÁS	 NÉPCSOP.	 ÓN	 ZENEI	HANG	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 MEGFEJTENDŐ	

BÓR	
MEGFEJTENDŐ	 	 	 O	 	

	
NEM	LÁT	

FÉLIG	ÚJ!!!	

	 	 	 	
TÖBBES	

SZÁM	JELE	 	MORCOS	 NŐI	BECENÉV	

MEGFEJTENDŐ	 ILY	PÁRJA	 VÉRCSOP.	 RÖV.	MUT.	

	 	 	 	 	 	 	

	

	 	 	
	 	

RANGJELZŐ	

	 	 	 	 	
FÉRFINÉV	

	VISSZA	HÁT!!!	 RÓMAI	1	

TÁPLÁLÁS	 FOSZFOR	

	 	 	 	 	 	
KISKORÚ	

	 	 	NEM	AGRÁR	

	
EDÉNY	

	 	 	
MGH.	

	 	
SZLOVÉNIA	R.	

	YTTRIUM	 SUGÁR	

ANGOL	TÓ	 SP.	AUTÓJEL	 LOCH	…	
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	 	 	 ÉKTELEN	
ÉKES!!!	 K	 	 	 	 	 	 	 	 Készítette:		

Kardos	Béla	

Készítette: Kardos Béla

 Ha a támadó, bántalmazó 
maga a szülő vagy a gondozó, ak-
kor ő a kihallgatásán nem lehet 
jelen. Ha fél a támadótól, bántal-
mazótól, kérheti, hogy az eljárás 
során az iratokon az adatai ne sze-
repeljenek, azokat csak a hatósá-
gok ismerhessék meg, hogy kap-
csolatot tudjanak Önnel tartani.

Mit tegyek
… ha igazoltat a rendőr?

Az egyenruhás és civil ruhás 
rendőr mellett igazoltathatja 
közterület-felügyelő, fegyveres 
biztonsági őr, személy- és va-
gyonőr, természetvédelmi őr, 
vadász, halászati őr, erdész stb. 
A polgárőröknek erre nincs jo-
guk, a jegyellenőr viszont elkér-
heti az igazolványt. Amennyiben 
azt az utas nem adja át neki, úgy 

nem igazoltathat, erre kizárólag 
rendőrt vagy közterület-felügye-
lőt kérhet fel. Egyenruhás rend-
őrnél az egyenruha és az azon 
lévő azonosító jelvény, civil ruhás 
rendőrnél a fényképes igazolvány 
és jelvény, a közterület-felügyelő-
nél a fényképes igazolványa és a 
számmal ellátott jelvénye azono-
sítja az intézkedő személyt. Ön 
az igazoltatáskor kérheti ezek be-
mutatását.
 A rendőr a személyazonosság 
megállapítása céljából igazoltat-
hatja. Ön érvényes személyazo-
nosító igazolvánnyal, útlevéllel 
vagy kártyaformátumú jogosít-
vánnyal is igazolhatja magát. A 
rendőr a személyazonosság meg-
állapítása céljából feltartóztathat-
ja, vagy ha nem igazolja magát, 
előállíthatja a rendőrségre. Ha 
személyazonosságát másképp 
nem lehet megállapítani, ujjnyo-
matot is vehet, illetve fényképfel-
vétel készíthető Önről és különös 
ismertetőjegyeiről.

Mit tegyek
… ha közúton ellenőriztek?

A közúti ellenőrzésnek két célja 
van. Egyrészt ellenőrzik, hogy 
képes és alkalmas-e a vezetésre, 
a KRESZ szabályait betartja-e, 
másrészt, hogy a járműve bizton-
ságos-e. A közúti ellenőrzéskor a 
rendőr megszondáztathatja. Ha 
valószínű, hogy alkoholt vagy 
kábítószert fogyasztott a vezetés 
előtt vagy alatt, orvosnál vér-
minta adására is kötelezheti Önt. 
Emellett jogosítványát, forgalmi 
engedélyét vagy a járműve rend-
számát a helyszínen elveheti.
 A rendőr a forgalomban való 
részvételt is megtilthatja, ha a jár-
mű vagy az Ön állapota a közle-
kedés biztonságát veszélyezteti. 
Ennek érdekében a jármű kulcsa-
it elveheti, vagy a járművet elszál-
líttathatja.
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2017. szeptember 15-én a Megoldás Közhasznú Egyesület gon-
dozottjai voltak a vendégeink a Vitkai Kultúrházban. A Beregi 
Fafaragó Galéria kiállítási anyagának megtekintésén túl meseol-
vasással, játékos feladatokkal és kézműves foglalkozással is szí-
nesítettük a közösen eltöltött délelőttöt. 

Ebben az évben szeptember 15–17. közötti lebonyolítással, hetedszer 
hirdették meg a „TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” 
programot, amelybe városunk most is bekapcsolódott. A szervezé-
si feladatok összehangolását a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc 
Gimnázium vállalta. Az intézményben működő Természetbarát Di-
ákkör tagja a városunkban működő „ZÖLD KOMMANDÓNAK”, 
így a � atalok nagy számban jelentkeztek a meghirdetett akcióra. A 
program koordinációját Toldi Zoltán, a gimnázium tanára, a Termé-
szetbarát Diákkör vezetője végez-
te el. A központi regisztrációban 
öt helyszín került megjelölésre, 
városunk területén 100 előzetes 
jelentkezővel. Az akció napján, 
2017. szeptember 15-én, pénte-
ken 105 önkéntes jelent meg és 
végzett a „TeSzedd” program ki-
írásának megfelelően önkéntes 
szemétgyűjtést a megadott hely-
színeken. A munka megkezdése 
előtt Toldi Zoltán programko-
ordinátor tartott balesetvédelmi 
oktatást, tájékoztatást a program 
fontosságáról. A csoportok mun-
kájának összehangolásában, a 
szervezési feladatok elvégzésé-
ben Szabóné Széles Erzsébet, az 
önkormányzat környezetvédelmi 
referense, Gönczi György rendőr 
főtörzs-zászlós, a „ZÖLD KOM-
MANDÓ” szervezője, valamint a 
Beregi Természet- és Környezet-
védelmi Egyesület aktivistái segítettek. 
 Három csoport tájékoztatóját megtisztelte jelenlétével dr. Tilki At-
tila, térségünk országgyűlési képviselője, Kiss András, a Hierotheosz 
Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Információs Cent-
rum vezetője, Filep Sándor, városunk polgármestere és Dr. Szilágyi 
Péter, városunk jegyzője is. A tájékoztató során rövid beszédet tar-
tottak, melyben szóltak az esemény jelentőségéről. Képviselő Úr kü-
lön kiemelte a „rákóczis” diákok kiemelkedő szerepét ebben az ak-
cióban, illetve méltatta a gimnázium térségben végzett példamutató 
környezetvédelmi tevékenységét. Az eligazítások után vendégeink a 
gimnazista diákokkal közösen vettek részt  a gergelyiugornyai Tisza-
parton a hulladékgyűjtési munkában. 
 Az öt helyszínen összesen 105 résztvevő dolgozott, közülük het-
venen a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tanulói 
voltak. A felnőttek a vitkai városrész önkéntesei, a Beregi Természet- 
és Környezetvédelmi Egyesület, a Hierotheosz Egyesület, a Beregi 
I� úságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület tagjai közül jelen-
tek meg. Az önkéntesek az öt helyszínt bejárva 137 zsák hulladékot 
gyűjtöttek össze, amelyet a program szervezői szállíttattak el.
 Úgy gondoljuk, fontos volt ez az akció mind országosan, mind 
városunkban. Mindamellett, hogy a résztvevők hatalmas területet 

„TeSzedd!” akció városunkban, Vásárosnaményban
tisztítottak meg a felelőtlenül eldobott hulladékoktól, � gyelemfelhí-
vó és közösségformáló hatású is volt. A szervezők csak azt sajnálják, 
hogy a város felnőtt lakosságából, a városban működő szervezetek 
közül a felkérés ellenére oly kevesen jelentek meg.

Toldi Zoltán
programkoordinátor

Természetbarát Diákkör
Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
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Szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján 
ünnepeljük a népmese napját. Óriási mesekincset 
hagyott ránk a múlt. A mese reményt és erőt adó, 
csodával meglocsolt szigorú tanítónk, aki mindig 
azt mutatja meg magából, amire épp szükségünk 
van. A mese maga a kincs, de az út is, amelyen elju-

tunk hozzá. A népmese az élőbeszéd művészete. A mesemondó 
és a hallgatók között egy különleges, varázslatos kapcsolat jön lét-
re, ahol a közönség közbeszólásaival alakíthatja a mese folyama-
tát, mégis: soha nem térhet le a mesei szabályok ösvényéről. Ezt 
a varázslatot élhették át a Hétszínvirág Óvoda apróságai szept-
ember 28-án a Balázs József Városi Könyvtárban. Az ünnepé-
lyes köszöntő után Kozma Nikoletta, az Eötvös József Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendéke furulyajátékkal 
kápráztatta el a megjelenteket. Mesemondóink Filep Sándor 
polgármester úr, Dr. Balázsy Erzsébet alpolgármester asszony és 
Feketéné dr. Lázár Emese aljegyző asszony mesélték el kedvenc 
magyar népmeséjüket. Nem maradhatott el a kemencében sült 
pogácsa sem, amit a gyerekek és felnőttek is jóízűen majszoltak.  
 Idén is meghirdettük rajzpályázatunkat, ahol óvodás gyere-
kek alkothattak szebbnél-szebb rajzokat. A téma egy népmese 

volt. A Hétszínvirág Óvoda, illetve a tagóvodák óvodásai (Vitka, 
Gergelyiugornya és Jánd) is részt vettek a versenyen. A rajzokat 
Szászné Sikó Dalma rajz szakos tanár értékelte. A Benedek Elek 
időszaki kiállítást és a beküldött rajzokat 1 hónapig tekinthetik 
meg a könyvtárba látogatók. A legjobban sikerült rajzok felkerül-
tek az előterében elhelyezett Mesefára, ezzel is színt varázsoltak 
az intézmény dolgozói és a könyvtárlátogatók életébe. 

A rajzverseny helyezettjei: 
I. helyezett:  Varga Zalán, Vásárosnamény
   Veress Hanna, Gergelyiugornya
II. helyezett:  Kiss Ádám György, Jánd
   Lakatos Klaudia, Vásárosnamény
III. helyezett:  Balogh Diána, Vásárosnamény
   Kovács Viktória, Vásárosnamény
Különdíjasok: Bodnár Fanni Vásárosnamény, Péter Petra Vá-
sárosnamény, Szűcs Levente Vásárosnamény, Liga Jázmin Vitka, 
Fórizs Luca Vitka. 
 Legyen a mese gyógyír, hit és csoda mindenki lelkére! 

Lénárt Tímea
gyermekkönyvtáros

perszőrös nővér és egy ellenállhatat-
lanul cuki és imádnivaló kisöccs közé 
születik, akkor nem sok esélye van 
bevágódni, ugye? Sosem úgy gondol-
tam magamra, mint középső gyerekre. 
Tehetséges számítógépes hacker? Pipa. 
Divatdiktátor? Pláne pipa. Az osztály 
legügyesebb kavarógépe? Triplapipa! 
De aztán valami történt. Kicsit zűrö-
sek lettek a dolgok. Csináltam vala-
mit, amit nem kellett volna. Valami 
elég rosszat. Olyat, amiért kirúgják az embert a suliból, aztán pe-
dig még dilidokihoz is elküldik. Először azt gondoltam, hogy Dr. 
Scales csak egy megfáradt idős ember, akinek sok komoly gondot 
okoz a hajkorpa. De tudjátok, mi történt? Nyár végére egy vadiúj 
csaj lett belőlem. Az utolsó beszélgetésünk alkalmával, egy nappal 
azelőtt, hogy elkezdhettem volna a sulit az új helyen, adott egy fel-
adatot: keressem meg azt a lányt, akit a suliban a legtöbben bán-
tanak, akinek a legkevesebb barátja van, akin mindenki röhög és 
olyan magányos, mint senki más. És aztán legyek a barátja. Csak 
lestem: ezt most tényleg komolyan gondolja?! 
 Ha kíváncsi vagy a történetre, keresd a könyvtárban, ajánljuk a 
10–12 éves korosztálynak. 

KÖNYVAJÁNLÓ

Maria T. Lennon: 
Egy középső gyerek vallomásai

Hogy lehet, hogy egy családban három gyerek teljes mértékben 
különbözik egymástól, holott a szülők, a nevelés és a környezet 
ugyanaz mindhármuknál? Úgy tűnik, hogy a születési sorrendnek 
nagyobb szerepe van a személyiségfejlődésben, mint gondolnánk.
 A szakértők szerint az, hogy a gyermekünk hányadik a test-
vérek sorában, meghatározhatja a későbbiekben akár azt is, hogy 
milyen hobbit választ, hogyan tanul, és mennyi lesz a jövedelme 
felnőtt korában.
 Maria T. Lennon sorozatának első kötete, az Egy középső gye-
rek vallomásai egy 12 éves lányról szól. A könyv direkt az olyanok-
nak íródott, akik félreértik a középső gyerekeket és nem hagyják 
őket kibontakozni. Igen, amikor valaki egy buzgómócsing, szu-

A magyar népmese napja a Városi Könyvtárban
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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.
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