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Az új év első harangkondulása – az 1979. évi 
várossá nyilvánítási dátumot alapul véve –, a 

harmincötödik várostörténeti évet indította 

el településünkön.

 Bármennyire csábít a kerek évforduló egy 
nagy áttekintésre, én azt átengedem avatottabb 
személy(ek) számára…
 A korábbi évek gyakorlatát követve kö-

szöntőmben az előző, a 2013. év változásait 

idézem meg. Szólok a kényszerhelyzetek mi-

atti keserűségeinkről, és a tudatos cselekvé-

seink eredményeit követő örömeinkről is.

Tisztelt Városlakók, 
Kedves Vásárosnaményiak!

– a város valamennyi kerületében –

Az Új Beregi Élet új évi első lapszáma adta lehetőséget kihasználva, immár 

negyedik alkalommal kívánok: „Jó egészséget és boldogságot!” településünk 

összes lakosának, ezúttal a – most kezdődött – 2014. év valamennyi napjára!

 Különös tisztelettel mondom a köszöne-

tet – minden városlakó nevében – valamennyi 

vásárosnaményinak, hiszen városközössé-

günk fennmaradásáért mindnyájan megtet-

tük a szükségeset és a magunkból telhetőt, 

amely munkálkodással városkánkat élhető 

szinten megtartottuk, és ezáltal megőriztük 

a reményt az idei, az új esztendő, reánk váró 

feladatainak sikeres teljesítésére is.

 A városunkban élő, az itt megélni tudó csa-
ládok, a családokból közmegbízatást vállaló és/
vagy vállalkozást sikeresen üzemeltető, család-

ban és/vagy munkahelyen tisztességesen fel-
adatot teljesítő polgártársaink teremtettek ki-
számíthatóságot és nyugalmat városunk teljes 
közösségének, a 2013. év valamennyi napján:
 A város polgármestere, jegyzője és aljegy-
zője; az elmúlt esztendőben is hatékonyan 
irányították a képviselők testületét és a Polgár-
mesteri Hivatal köztisztviselőit. Vezényletük 
kihatásaként településünk fejlődött, szépült, 
tekintélyében erősödött, népességmegtartó le-
hetőségeiben nagyobbodott. A városközpont 
középületei megszínesedtek, a Városháza át-
épült, kibővült és multiplikálódott; hiszen be-
fogadta a Járási Hivatalt, az Okmányirodát és 
a KLIK-et is. A legnagyobb városi park, és az 
új játszótér, az itt élők és ideérkezők kellemét 
szolgálta, találkozási lehetőségeink számának 
esélyeit növelte. Bölcs döntések és szívós ér-
dekérvényesítő küzdelem eredménye lett az 
Ipari Parkunk benépesülése, a régi szeméttelep 
rekultivációja, és a városképet jelentősen meg-
szépítő VOLÁN pályaudvar is, de legfőképpen 
a háromszáz új munkahelyet eredményező 
belügyminisztériumi beruházás befejeződé-
se. Az épülő Városi Bölcsőde ténye bizonyság, 
hogy helységünk jelenlegi vezetői – és vezető 
testülete – a közfeladatok biztosításán túl, vá-
roskánk jövőjének feltételrendszeréért is tuda-
tosan és eredményesen munkálkodott.
 Az egészségügyi intézményhálózat teljes al-
kalmazotti köre (orvosaink, a mentőszolgálat 
valamennyi dolgozója, a rendelők- és a kórház 
ápoló- és kiszolgáló személyzete, a védőnők, 
a Kistérségi Népegészségügyi Intézet munka-
társai, a gyógyszertáraink szakszemélyzete, és 
a szociális gondozók népes köre, beleértve a 
Humán Szolgáltató Központ mindahány al-
kalmazottját), a szűrővizsgálatok széleskörű 
kiterjesztésével, megelőző, ápoló, a bajbaju-
tottak gondozásával gyógyító feladataikat lát-
ták el fáradhatatlan állandósággal, lélekkel és 
szakmaisággal. Kormányzati szinten is foly-
tatott érdekérvényesítési tárgyalások eredmé-
nyeként – jelenleg – a korábbi SBO helyén ún. 
AMBULANCIA ellátás fogadja az arra rászo-
rulókat. Jelentős előrelépés volt a Szilva für-
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dő termálvizének - hosszas szakmai vizsgálat 
lezárultával - gyógyvízzé történő nyilvánítása. 
Az idei esztendő feladata lesz, hogy a Szilva 
fürdő megkapja a „gyógyfürdő” minősítést. 
Onnantól az OEP-pel közvetlenül szerződhet 
a fürdő tulajdonosa gyógykúrák inanszírozá-
sára, így önkormányzati tulajdonú gyógyfür-
dőnket a jelenleginél még gazdaságosabban 
működtethetjük.
 Az óvodáktól az általános iskolákon át a 
középfokú oktatás mindhárom iskolatípusában, 
a gyermekek körében eredményes személyi-
ségfejlesztő és tudásgyarapító munka folyt, a 
mögöttünk hagyott esztendőben is. Az álta-
lános- és a középiskolák működtetése zökke-
nőmentesen került át a KLIK-hez. A Lónyay 
Szakképző Iskola is eredményesen teljesítette 
feladatait az egyházi fenntartó irányítása alatt. 
A működtetésre átadott összes iskola infra-
struktúrája gyarapodott, gazdagodott mind az 
állami, mind az egyházi fenntartó gondossága 
következtében. A Városi Sportcsarnok ugyan-
úgy kiszolgálta a város sportszerető közönsé-
gét, mint a fenntartóváltást megelőző évek alatt. 
Örömmel töltötte el az összes érintettet (az 
óvodás gyermekek szüleit, az óvoda pedagó-
gusait és az asszisztenseket, de legfőképpen az 
óvodás korú kisgyermekeket) az a tény, hogy a 
Hétszínvirág Óvodában teljes felújítás történt.
 Egyházaink a városlakók lelki gondozása 
mellett, a rászorultak közvetlen megsegítésé-
ben is tiszteletre méltó felelősséget vállaltak 
és teljesítettek: városi ünnepségeinket lelki 
tartalommal gazdagították, a város valameny-
nyi közoktatási intézményében végeztek hit-
oktatást. Az egyházi tulajdonú ingatlanok és 
környezetük igényes rendjét megőrizték, sőt 
tovább gazdagították azt. Jó példájuk irány-
mutatás is városközösségünk mindahány in-
gatlantulajdonosa számára. A vásárosnaményi 
és az ugornyai református templomok tornya 
is az elmúlt esztendőben kapott új sisakot. A 
felújított egyházi épületek – a városképet meg-
határozó építmények lévén – fényükkel növe-
lik településünk nimbuszát.
 A közművelődés négy otthona és a színvo-
nalas könyvtári szolgáltatást biztosító Balázs 
József Városi Könyvtár a város fenntartásában 
maradt. Törvényi változás tette kötelezővé, 
hogy a Beregi Múzeum fenntartási- és fejlesz-
tési kötelezettségeit magára vállalja városunk. 
Örüljünk ennek a tennivalónak, hiszen a vá-
rosban működő múzeumot mindig is magáé-
nak érezte valamennyi naményi (beregi) em-
ber, mert ott, déd-, és nagyszüleink szelleme 

hat reánk a megőrzött, kiállított kultúrtárgyak 
szemlélése alkalmaikor.
 Rendőreink, polgárőreink, közterületi felü-
gyelőink, temetőgondnokunk, kéményseprőink 
és a tűzoltóink is megnyugtató alapossággal 
vigyázták közösségünk biztonságát, a törvényi 
előírások betartására ösztönöztek bennünket, 
ami azért hasznos, mert tudvalévő, hogy a tör-
vények minket, az állam polgárait védik.
 A közfoglalkoztatott városlakóink az elmúlt 
esztendőben is elvégeztek minden munkát, ami 
közterületeink tisztaságát fenntartotta. A köz-
tisztasági, parkrendezési munkák mellett igazi 
termelőmunkát is végezhettek végre. Zöldség-
féléket termeltek, virágokat neveltek, amely ter-
mékekkel ellátták közkonyháinkat, a megmara-
dó „felesleget” pedig, piaci körülmények között 
értékesítették is. A legnagyobb haszna ennek a 
tevékenységnek mégis az volt, hogy a termelő-
munkában résztvevők a személyiségüket valós 
értékű szakmai kompetenciákkal (szakmai is-
meretekkel, felelősségérzettel, pontossággal stb.) 
gazdagították. A kulturális területeken elindított 
közhasznú munkálkodásból is számos előnye 
lett a résztvevőknek és településünk lakóinak is. 
Külön szólnom kell itt a nyári diákmunka lehe-
tőségeiről, melyet gyermekeink nagy felelősség-
gel és szeretettel végeztek.
 Könnyíti személyes ügyintézésünket az a 
tény, hogy járási székhelyként is funkcionáló 
kisvárosunk az államigazgatási szolgáltatáso-
kat teljes körűen biztosította mindannyiunk 
számára.
 Bevásárlásainkat, pénzügyeink intézését a 
szorgos, hozzáértő vállalkozók által üzemel-
tetett boltokban, pénzintézetekben egyre több 
helyen tehetjük meg, ugyanígy karbantartási 
és javítási gondjainkat, családi ünnepségeink 
rendezését is ők segítik folyamatosan és magas 
színvonalon.
 Felnőtt korú – főként helybéli sportolókból 
szerveződött – futballcsapatunk, immár kiszá-
mítható eredményességgel versenyzett az I. ke-
rületben is. Mindhárom kerületünk felnőtt korú 
futballistái jó példát mutattak gyermekeinknek, 
a hasznos, önfejlesztő szabadidő-eltöltésre. Az 
utánpótlás-nevelés jó kezekben van, ezt a tényt 
számos korosztályos versenygyőzelem bizo-
nyítja. Nagyon sokat fejlődött településünkön 
az úszósport is. A mögöttünk hagyott esztendő 
eredményei a tehetséges iatalokban az önbizal-
mat erősítették, de Vásárosnamény jó hírét is 
növelték a kiemelkedő versenyteljesítmények.
 Városközösségünk minden tagja hozzátett 
a maga emberségéből városunk szellemiségé-

hez annyit, amennyit helyzete, sorsa lehetővé 
tett. Így erősödött az a szeretetteljes, törődő, 
értékeinket megbecsülő és fejleszteni is kész 
lelkület, ami minket, naményiakat összeköt, 
amitől jó! vásárosnaményinak lennünk.
 Külön említem még a civilszerveződésein-
ket, mert rendezvényeikkel színesítették vá-
rosunk életét, erősítették az azonos sorsközös-
ségűek összetartozás-tudatát, lelki, és anyagi 
támaszt is nyújtottak tagjaiknak.
 Valamennyi, a megnevezett körbe tartozó 
polgártársunknak tisztelettel mondunk köszö-
netet a mögöttünk hagyott esztendőben tanú-
sított helytállásukért és példamutatásukért.

Bánatunk…?

Legnagyobb közös bánatunk az előző évek-
ben már megfogalmazottakkal azonos maradt. 
Településünk lakossága az utóbbi öt év mind-
egyikében fogyatkozó. Városunk lakossága 
öregszik. Egyre csak szaporodnak az eladó, de 
eladhatatlan lakások. Okos, szép gyermekeink 
és unokáink középiskolás koruk elteltével el-
hagyják szülőhelyüket, és országunk vagy az 
uniós nagy munkaerőpiac igényei szerint ke-
resik boldogulásuk helyét.
 Elöregedő, a magasan képzett iatalokat 
egyelőre megtartani nem képes településünk 
a legtisztességesebb munkálkodás ellenére is 
számos gond elé néz…

REMÉNYÜNK:
…hogy az örömre okot adó teljesítményeket 
megtartva, legfőbb gondunkon már az új, 2014. 
esztendőben is változtatni tudunk!
 Az elmúlt esztendőben jelentős előrelépés 
történt azáltal, hogy megépült a kb. háromszáz fő 
(zömében a számítástechnikát és speciális prog-
ramokat működtetni tudó) iatalt foglalkoztató 

– „adatfeldolgozó”-ként emlegetett – irodaház.
 Szülőhelyünk – több, mint ezer év óta – el-
tartotta, ezért megtartotta lakóit.
 Hinnünk kell, hogy tudással, szorgalom-
mal, becsülettel, szeretettel, és megmaradó 
konstruktív együttműködési szándékaink 
révén, ismét vonzóvá és megtartóvá tehetjük 
pátriánkat, Vásárosnaményt.
 Ezzel a reménységgel kívánok egészséget, 
békességet, tetterőt és szeretetet Vásárosna-
mény valamennyi lakosának, és kérem Isten 
bőséges áldását is Mindnyájunkra!

Dr. Balázsy Erzsébet

alpolgármester
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Örül, hogy itt a városházán, egy 
felújított, megújított, technika-
ilag jól felszerelt épületben és 
hivatali helyiségben dolgozhat, 
melyért köszönetét fejezi ki Fi-

lep Sándor polgármester úrnak, 
a város képviselőtestületének, 
és várja kérdéseimet.
 – „Mi a KLIK?” –kérde-

zem elsőként.

 – A Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ rövidítése a 
KLIK. A 2012. évi CLXXXVIII. 
törvény és (többek között) a 
202/2012. számú kormány-
rendelet végrehajtása révén született meg. A 
központi szervezethez 198 tankerület tartozik. 
Ezek egyike a Vásárosnaményi Tankerület.
 – Ki áll a tankerület fölött? Kiket igazgat 

ÖN?

 – A tankerületek igazgatói (tehát én is) 
közvetlenül a KLIK elnökéhez (Marekné dr. 
Pintér Aranka) tartozunk. Én a tankerületi 
hivatal közvetlen munkatársainak vagyok a 
felettese és gyakorlom az SZMSZ által rám 
ruházott munkáltatói jogokat a tankerülethez 
tartozó köznevelési intézmények vezetői felett.
 – Hány igazgató és hány fő hivatali mun-

katársnak a felettese?

 – A Vásárosnaményi Tankerületbe jelenleg 
hét önálló intézmény és ezeknek három tagin-
tézménye tartozik. Három intézménytípusra 
tagolhatjuk a tankerült intézményeit: gimná-
zium, kollégium és általános iskola. Hét intéz-
mény vezetője, három tagintézmény-vezető és 
hat fő közvetlen hivatali munkatársam tarto-
zik az irányításom alá.
 – Próbáljuk meg számokkal leírni most, 

ezt a köznevelési hálózatot!

 – A 2013. évi költségvetésünk több mint 
egymilliárd forint volt. A hozzám tartozó kö-

EGY ÉVES A KLIK
Szegediné Tisza Judit igazgatónőt munkahelyén kerestem fel, a Vásárosna-

ményi Városháza első emeleti irodahelyiségében. Szobája a ma megszokott 

hivatali dizájn szerint berendezett. Íróasztala, szekrénye a ma elterjedt for-

gácslap alapanyagból, a régi cseresznyefa bútorok hangulatát idéznék, ha 

a formák nem lennének végtelenül leegyszerűsítettek, célirányosak. Polcain 

iratok, asztalán pc-monitor, billentyűzet és három telefon is jelzi, hogy aki 

itt dolgozik, a XXI. századi információ-technológia ismerője, az információs, 

vagyis, a tudásalapú társadalmunk egyik központi szereplője.

Régóta ismerjük egymást, mosolyogva fogad.

zép- és általános iskolákba összesen 2845 fő ta-
nuló jár. Ezt a majd háromezer gyermeket 260 
fő pedagógus végzettségű munkatársam neveli 
és oktatja. A pedagógusok munkáját 52 fő nem 
pedagógus munkatárs segíti közvetlenül.
 Itt a hivatalban «velem együtt» hét fő mun-
katárs dolgozik. Szakterület szerint: pénzügyi-, 
személyügyi-, tanügyi-, műszaki- és pályázati 
referens munkatársakkal alkotjuk a hivatalt.  
Ők valamennyien nagy szakmai hozzáértéssel, 
kitartással és elhivatottsággal segítik a munká-
mat. Megyei szinten, méreteiben, „a tizenhá-
rom tankerület között” középtájon helyezke-
dik el a Vásárosnaményi Tankerület.
 – Mit ír a törvény a tankerületi igazgatók 

feladatairól?

 – A tankerületi igazgatók fő feladata az 
illetékességi területükön működő köznevelési 
intézmények irányítása és a pedagógiai munka 
koordinálása – a szakmai önállóság biztosítása 
mellett. Fontos a rendszeres kapcsolattartás az 
intézményvezetőkkel, a pedagógusokkal és a 
köznevelés valamennyi szereplőjével. Időről-
időre jelentéseket is készítenem kell felettese-
im részére.
 – Hogyan teljesülnek ezek a kötelezettsé-

gek az Ön által vezetett tankerületben?

 – Szervezetünk a hozzánk tartozó intéz-
mények fenntartója és működtetője, kivéve a 
nyírmadai intézményt, mely esetében csak a 
fenntartói feladatokat látjuk el. Az iskolák igaz-
gatóival kéthetente rendszeresen találkozom, 
szükség szerint, rendkívüli értekezletet is ösz-
szehívok. A rendszeres értekezleteink közvetlen 
hangulatúak, széles teret szentelünk a tapaszta-
latcserének. Ritka, amikor szülők keresik fel hi-
vatalunkat. Állami hivatalként minden munka-
napon 800 órától 1630-ig fogadjuk ügyfeleinket.
 – A folyó tanévben vezették be iskoláink 

az új Nemzeti Alaptantervet (NAT). Mik a 

tapasztalatai?

 – Az új NAT iskoláink ún. kezdő évfolya-
main: elsőben, ötödikben és kilencedikben 
határozza meg a pedagógiai munka tartalmát 
és időkereteit. Elmondhatom, hogy zökke-
nőmentesen indult a munka az említett évfo-
lyamokon is. A szükséges tankönyvek kevés 
kivétellel megérkeztek. Az újszerű tananyag 
oktatása is zökkenőmentesen kezdődhetett, 
hiszen a hittant és az erkölcstant is nagyjából 
fele-fele arányban választó tanulókat megfele-
lően felkészült személyekre bízhattuk. A szü-
lők többsége örült, hogy gyermeke(i) «mond-

ÉLETRAJZ

Szegediné Tisza Judit 2012. november 
15-től a Vásárosnaményi tankerület igaz-
gatója.
 Igazgatónő 1958-ban született Vaján.
 A vásárosnaményi gimnáziumban 
1977-ben tett érettségi után, a szegedi 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola mate-
matika–izika szakán szerzett oklevelet. 
Első munkahelye a nyírmadai iskola volt, 
ahol előbb napközis nevelőként tevé-
kenykedett, majd matematikát és izikát 
tanított a felső tagozatnak. 1995 és 2000 
között igazgatóhelyettesként, 2001-től 
2007-ig kinevezett igazgatóként vezette 
a Nyírmadai Általános Iskolát. 2004 és 
2009 között, közoktatási szakértőként is 
tevékenykedett. 2007 és 2012 között első 
és egyetlen munkahelyén, Nyírmadán, 
matematikát és izikát oktatott és nevelte 
a felső tagozatos nyírmadai gyerekeket.
 Férje, Szegedi László, matematika–i-
zika szakos tanár Nyírmadán.
 Házasságukból három gyermek szüle-
tett: Judit közgazdász, Andrea orvos, László 
pedig programtervező informatikus.
 Szegediné Tisza Judit igazgatónő 
büszke nagymamája Dénes és Kornél 
nevű unokáinak.
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hatjuk» egész nap az iskolában lehet, mert így 
többségük biztosan felkészül a következő napi 
feladataira. Az iskolai könyvtár, a sportesz-
közök és az iskola pedagógusainak speciális 
szaktudása is, a gyermeki személyiség még tel-
jesebb fejlesztésének a szolgálatába állíthatóak. 
 – A fentieken túl, van-e más a nagyfokú 

szervezeti integrációnak tulajdonítható elő-

nye szervezetüknek?

 – A legérzékletesebb pozitív hatása az in-
tegrációnak, hogy valamennyi „a KLIK által 
fenntartott és működtetett” iskolában száz 
százalékos a szakos ellátottság. Ezt az áttanító-
rendszerű oktatással értük el. Ennek az a lé-
nyege, hogy 6–7 fő pedagógus kolléga óraren-
di rendszer szerint utazik egyik iskolánkból a 
másikba. Így az összes kis óraszámú tantárgyat 

„mindegyik iskolánkban” szaktanár tanítja. 
Számos gyermek jövőjét kedvezően befolyá-
solja, hogy a pl. a kémiát, izikát, éneket, a vi-

zuális kultúrértékeket stb. avatott szakemberek 
irányításával ismerhetik meg.
 – A szervezet jelenlegi és jövőbeni gond-

jait megosztaná-e olvasóinkkal?

A legégetőbb gondunk a tanítványaink testi 
fejlődését szolgáló mindennapos testnevelés 
tárgyi feltételrendszerének a szűkössége. Je-
lenleg négy évfolyam tanulói vesznek részt 
a mindennapos testnevelési programban. A 
következő évben is „és azt követően is” egy-
gyel mindig több és több évfolyam kötelezett 
a mindennapos testedzésre. Ebben a tanévben 
még elégségesek a meglévő eszközeink, tere-
ink. A következő tanévekre gondolva, elkerül-
hetetlen lesz a jelenlegi feltételrendszer bőví-
tése. Igaz mindez az úszásoktatásra is. Célunk, 
úszni is megtanítani mindahány tanulónkat. 
Nagy logisztikai kihívás már most is, az úszás 
oktatására alkalmas létesítménybe eljuttatni 
neveltjeinket.

 – Mikor lenne elégedett?

 – Ha a fenti gondok is megoldódnának, és 
a lelkiismeretes, szakszerű nevelőmunka ered-
ményeként a mi iskoláinkból csak olyan gye-
rekek kerülnének ki, akiknek az alapkészségei 
kifogástalanok, izikai állapotuk pedig az élet-
koruknak megfelelő. Viselkedésük példamutató. 
Megtalálnák helyüket a munkaerőpiacon, képe-
sek lennének boldog családi életre, a közéletben 
felismernék érdekeiket és képesek lennének a 
demokrácia eszközeivel érdekeik érvényre jutta-
tására is. Persze tudom, ez közelíti az ideálisat.
 – Megköszönöm a beszélgetést.

 Az ajtó előtti kényelmes fotelben az egyik 

KLIK-es intézmény igazgatója várakozik. 

Szegediné Tisza Judit igazgató nő szívélyesen 

invitálja befelé. Az ajtó bezáródik.

 Odabenn a jövőnk formálódik tovább.

Tóth Lajos

A vásárosnaményi Lónyay Menyhért Baptista Szakkö-

zép- és Szakképző Iskola 2013. december 3-án két fős 

csapattal vett részt a II. Gaál Ferenc terítési emlékverse-

nyen, Nyíregyházán, a Korona Hotel Kodály termében. 

A versenymű – egy díszasztal megkomponálására – 60 

perc állt a benevezett iskolák tanulóinak rendelkezésére.

Hat középiskolai csapat indult a „Készülődés karácsonyra” témakörnek 
megfelelő 4 fős díszasztal minél szakszerűbb és esztétikusabb elkészí-
tésével a versenygyőzelemért. A versenyzőknek az ünnephez kapcso-
lódó menükártyát, étel- és italsort is prezentálniuk kellett.
 A 3 fős szakmai zsűri (Polonkai Miklós elnök, Szanyi András és 
Bakó Ferenc éttermi mesterek) szigorú szabályok szerint értékelte a 
csapatok munkáját.

Riválisaink voltak:
•	 A Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 

Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyházáról,
•	 A Kállay Rudolf Szakiskola, Nagykállóból,
•	 Az Apáczai Oktatási Központ, Kisvárdáról,
•	 Az Abigél Többcélú Intézmény, Nyíregyházáról és
•	 A Bencs László Szakiskola és Általános Iskola ugyancsak Nyíregy-

házáról.
 Nagyon szép és színvonalas terítékek születtek. A pincér tanu-
lók munkái tükrözték a téma hangulatát. A zsűri tagjai külön- külön 
pontoztak, majd amikor összesítették pontjaikat megdöbbenve látták, 
hogy három csapatnak is ugyanannyi pontja van. Szubjektív értékíté-
let alapján hozták ki az alábbi sorrendet:
 I. helyezett: a Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola.
 II. helyezett: a vásárosnaményi Lónyay Menyhért Baptista Szak-
közép- és Szakképző Iskola.
 III. helyezett: a Kisvárdai Apáczai Oktatási Központ lett.

 A nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola a verseny győzteseként 
két évig birtokolhatja a Gaál Ferenc Vándorserleget, de mi sem üres 
kézzel tértünk haza. Tanulóink elismerő oklevelet, csapatunk pedig 
emlékkupát vehetett át.
 A zsűri tagjai igen-igen elégedettek voltak a versenyzők elméleti 
felkészültségével és szakmai munkájukkal is.
 Iskolánkat Gulyás Evelin 14. c. és Tar Zsóia 14. c. osztályos tanu-
ló képviselte a versenyen.
 A verseny után hálás köszönetet mondtak tanítványaim segítőik-
nek: Krasznai Sándor és Székely László szakoktatóknak, Varga Zol-
tán szakmai igazgató helyettesnek, és technikai segítőiknek: Bobecis 
Jánosnak és Bócsi Melindának is.

Vég Beáta
felkészítő szakoktató

Kis karácsony, nagy karácsony

Az ezüstérmes 
lónyays 

díszteríték és 
készítői, 

a II. Gaál Ferenc 
terítési versenyen



Új Beregi Élet

2013. december / 2014. január · 5

Új Beregi Élet / Kultúra, oktatás, irodalom

Eötvös sikerek
Alig kezdődött meg az új tanév, tanulóink 
néhány hét után már a Bolyai  matematika 
csapatversenyen vettek részt, ahol megyénk 
132 csapata adott számot ismereteiről, logikus 
gondolkodásáról. Az eredményhirdetésen év-
folyamonként / 3.-8. / a legjobb hat-hat csapa-
tot díjazták.

Eredményeink:

1. hely: Nagyagyú gyíkok

  Székely Csenge, Deák Eszter, Kósa 
Boglárka, Nagy  Edit 4. o.
  Felk.: Nagyné Szabó Henrietta

  Oszt  kész

  Filep Gábor, Szolnok Miklós, 
Nyiscsák István Zsolt, 
  Miklovich Zsolt 8. o
  Felk.: Székelyné Apáti Rita

3. hely: Abszolút értékek

  Kázmér Ágnes, Pollák Szabina, Fekete 
Zita, Fekete Martin  5. o.
  Felk.: Dr. Karászi Zsoltné
  1 kos 3 okos

  Kósa Eszter, Kovács Nikolett, Illés 
Dóra, Simon Péter  6. o.
  Felk.: Kondor Éva

4. hely: Agyfogyatkozás

  Balogh Boglárka, Kázmér Zsóia, 
Rákóczi Eszter, 
  Apáthy Száva  7. o.
  Felk.: Konczné Sugta Lívia

5. hely: Éva néni csapata

  Ács Szabó Zsóka, Nagy Nándor Bo-
tond, Illés Gábor, 
  Nagy Mátyás  3. o.
  Felk.: Bíró Éva

  Okoskák és szépek

  Gáspár Zsanett, Kondor Karina Ale-
xa, Orosz Júlia
  Felk.: Nagyné Szabó Henrietta

Az országos megmérettetésen az első helyezett 
csapatok képviselik iskolánkat.

Bíró Éva

Képkiállítás nyílt Lónyán 
2013. december 15-én, 
advent harmadik vasár-
napján a nagylónyai refor-
mátus gyülekezeti terem-
ben. A régi lónyai világot 
megörökítő képek eredeti 
fotói a Beregi Múzeum Fo-
tótárában  találhatók meg. 
A település múltjáról elő-
adást tartott Felhősné dr. 

Csiszár Sarolta nyugalma-
zott múzeumigazgató és 
Kissné Gráf Éva, a Beregi 
Múzeum történész-muzeológusa. A kiállítást 
szervező Erdei István lelkipásztor felhívta a 
gyülekezet igyelmét arra, hogy a magánkéz-
ben lévő régi dokumentumok megőrzése és 
azok digitális rögzítése a múzeum segítségével 
elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy a jelen 
és az utókor megismerhesse a falu történelmét, 
hagyományait, valamikori mindennapjait.

Lónyának Lónyáról
– A  Beregi Múzeum képei Lónya múltjáról

GYEREKSAROK

Még közel a karácsony. Bizonyára szívesen em-
lékszel te is a karácsonyfádra, az ajándékokra, 
a inom ételekre és arra, hogy együtt volt a csa-
lád. Mikor nagymamád és nagypapád olyan 
kicsi volt, mint most te, ő még fogadta a kará-
csonyi kántálókat is. Kérd meg nagyszüleidet, 
meséljék el neked, milyen volt a kántálás!
 A kántálók mindegyike ismerte és énekelte 
a „Mennyből az angyalt”, a legismertebb ma-
gyar karácsonyi egyházi népéneket. 
 Tanuld meg te is!

Mennyből az angyal lejött hozzátok, 

Pásztorok, pásztorok, 

Hogy Betlehembe sietve menvén 

Lássátok, lássátok. 

Istennek ia, aki született 

Jászolban, jászolban, 

Ő lészen néktek üdvözítőtök 

Valóban, valóban.

Kifestő

Találd ki, mi az!

Kerek Isten fája,
szép tizenkét ága,

szép tizenkét ágán,
ötvenkét virága,

ötvenkét virágból
három aranyalma,

aki kitalálja,
hull a virág arra.

Boldog új évet kívánunk Néked!

 A Beregi Múzeum és a gyülekezet együtt-
működése a közeljövőben is folytatódik: a kiál-
lítás újabb, forrásértékű régi fényképek gazdag 
anyagával bővülhet.

Varga János

igazgató
Beregi Múzeum
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Január 21. (kedd) 1700

Dinoszauruszok
– A Föld urai 3D 

12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Digitális 3D!

Teljes árú jegy: 1300 Ft
Gyerekjegy (12 éves korig): 1100 Ft

Január 21. (kedd) 1900

A hobbit 
– Smaug pusztasága 3D 

12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Digitális 3D!

Teljes árú jegy: 1300 Ft
Gyerekjegy (12 éves korig): 1100 Ft

Új Beregi Élet / Kultúra, oktatás, irodalom

Február 4. (kedd) 1700 

A mogyorómeló 3D

Teljes árú jegy: 1300 Ft
Gyerekjegy (12 éves korig): 1100 Ft

Február 4. (kedd) 1900 

A Wall Street farkasa

Teljes árú jegy: 1000 Ft
Gyerekjegy (12 éves korig): 800 Ft

MOZIMŰSOR Könyvajánló

Hosseini afgán születésű amerikai író, vi-
lághírű bestseller szerző a „Papírsárkányok“ 
hatalmas sikere után felhagyott orvosi pra-
xisával, és azóta minden idejét az írásnak 
szenteli, amiért igazán hálásak lehetnek ol-
vasói. Miután nyolcvan országban 40 millió 

példányt adtak el az előbb említett Papírsár-
kányokból, valamint az „Ezeregy tündöklő 
nap“ című könyvéből, jogos a feltételezés, 
hogy az „És a hegyek visszhangozzák is“ 
hamar felkerül majd a sikerlisták élére. 
 Legújabb regényében a szeretetről, a 
gondviselésről és a döntések nemzedéke-
ken átívelő hatásairól mesél a rá jellemző 
megható, rabul ejtő stílusában. A kötetben 

szereplő szülők, gye-
rekek, testvérek, uno-
katestvérek életútját 
követhetjük végig a 
Földet körbeutazva 
Kabultól Párizsig, 

San Francis-
cótól a görög 
szigetvilágig.
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Valami oknál fogva városunk lapocskájának 
utóbbi számaiban elég nagy teret kaptak az 
egészség megőrzésének fontosságára és annak 
lehetőségeire tanácsokat tartalmazó írások.
 Az egészség való-
ban fontos dolog. Biz-
tos, hogy kiizetődőbb 
óvni, védeni, megőriz-
ni teljességét, ha még 
megvan, mint a meg-
gyógyítására fordítani 
időt, pénzt és gyötrel-
meket.
 Legutóbb az egyik 
szerző a friss levegő 
fontosságát hangoz-
tatva a sétát ajánlotta, egészségünk megóvása 
egyik lehetséges eszközeként.
 De, hová érdemes sétát tenni itt Vásárosna-
ményban, hogy kikerüljünk a zajból, a füstből, 
amit a házak kéményei (az idei télen sokak 
visszatértek a fosszilis és bio- alapú tüzelőanya-
gok használatára) és az útjainkon állandó autó-
forgalom termel.
 Nekem, egyik kedves úti célom a Kraszna-
torkolat. Hogyan juthatunk oda?
 Végig kell sétálni a 
Kölcsey utcán (a rend-
őrség és sportcsarnok 
közötti út). Csak a Ló-
nyay étekházig forgal-
mas. Az iparvágányig 
már csak az utca lakói-
val találkozik a járókelő. 
A hajdani ERDÉRT-telepre befutó sínpár ma 
már (sajnos) teljesen forgalommentes. Balra 
egy hatalmas acélváz, a Kapolyi-féle gázerőmű 
turbinacsarnokának a tartószerkezetén akad 
meg a tekintetünk. Távolról is monumentális. 
Elgondolkodhatunk, jól van-e így, vagy jobb 
lenne, ha zúgna, gőzölne, munkát adna, adót 
izetne városunk kasszájába ?
 A sínpár átlépé-
sével már földúton 
haladhatunk tovább 
a Tisza-töltés irányá-
ba. Az út jobb oldalán, 
hatalmas fóliasátrak 
állanak. Legalább tíz. 
De, mintha gazdájuk 
sem lenne  Beszakadt, 

Egy kis séta
elernyedt fóliát zörget a merevítőbordákon a 
szél. Bizony, vagy hat évvel ezelőtt azért épül-
tek, hogy termelési tapasztalatokhoz juttassák 
azokat az agrárszakembereket, akik a majd 

beinduló gázerőmű hulladékhőjét hasznosítva, 
hidro-technológiás melegházi zöldségterme-
lést irányítanak egy 100 ha alapterületű üveg-
házas nagyüzemben. Mennyi munkáskéz szor-
goskodhatott volna abban a növénykultúrában. 
Szakképző iskolánk két tanéven át több mint 
ötven gyereket orientált is erre a(z) „vidékün-
kön” újszerű szakmai kultúrára.
 A Tisza-töltés tetején jobbfelé kell fordul-
nunk. Mehetünk a töltés tetején, vagy az ártéri 

erdő mellett, a gát alján. Napközben szinte bi-
zonyosan találkozunk a legelésző birkanyájjal, 
a juhásszal és kutyájával. Nem kell félnünk, a 
kutya idomított, szófogadó jószág. A pásztor 
szívesen elbeszélget a nyájról, a természetről.
 Ahol a tiszai gát szépívű kanyarulattal a vá-
ros felé fordul, megtaláljuk azt az ártérre vezető 
utat, amelyiket a folyó(ka)t „a Tiszát, Krasznát” 

teszi-veszivel 
vallató halászok 
jártak ki. Az 
út bejáratánál 
álljunk meg, és 
emeljük tekin-
tetünket a bal-
oldalon növő 
fehérnyárfák 
teteje felé. Mé-
reteik, fenségük 
lenyűgöző.
Az ártér a töké-
letes csend biro-
dalma. Ha nem 
keltünk zajt, jó 
eséllyel látha-
tunk a bokrok 
között szajkót; az ághegyeken: széncinkét, kék-
cinkét , őszapót; a magvas fűféléken eleséget ke-
resgélő: ökörszemet, királykákat, mezei verebeket, 
pipiskéket, téli kenderikét és citromsármányt is; 
a magasabb fákon: zöldküllőt, nagyfakopáncsot, 
de (ha szerencsénk van) fülesbagoly is kerülhet 
a látómezőnkbe.
 A Kraszna-torkolatot hamar elérjük. Ott 
aztán igyekezzünk teljesen észrevétlenek ma-
radni. Ha huzamosabb ideig nincs ott látogató, 
szívesen keresik fel a két folyó találkozási pont-
ját: vadkacsák, szürkegémek és kormoránok is. 
Ha nem vesznek észre bennünket, megleshet-
jük táplálkozási szokásaikat: a kacsák a partszé-
li iszapból remélnek csigát, lárvát, a szürkegém 
mozdulatlanul áll, hogy aztán villámgyorsan 
lecsapjon egy-egy közelébe úszó óvatlan kis-
halra, a kormoránok fáradhatatlanul búvárkod-
nak és az iszapban telelő halakból igyekeznek 
zsákmányolni.
 A madarak (ha ott voltak mikor odaérkez-
tünk) előbb-utóbb észrevesznek minket, és 
riadtan elrepülnek. Ekkortól önfeledten gyö-
nyörködhetünk a téli Tisza színeiben, fényei-
ben, a parti növényzet téli nyugalmában.
 A Tisza jobb parti erdeje felé fordulva ki-
próbálhatjuk a visszhangot is. Hangos kiáltá-
sunkat szinte teljes terjedelmében „visszakiált-
ja” echó.
 Immár legalább egyórányi időt töltöttünk 
frisslevegőn. Jó, ha velünk voltak gyermekeink, 
unokáink is.
 Visszaúton elmesélhetjük neki(k) a Krasz-
na-csatorna létesítésének történetét.
 (Úgy tervezzük, ehhez valamelyik közeli lap-
számunkban segítséget adunk.)

Tóth Lajos
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E rendezvényre elfogadták meghívásunkat a 
dögei Női Egylet és a gulácsi Nyugdíjas Klub 
tagjai, és sokak, a város lakói közül is. 
 Örömünkre szolgált, hogy Filep Sándor, 
városunk polgármestere, Kósa Mónika, a fe-
hérgyarmati Művelődési Központ igazgató-
nője, Szántó Csabáné, az Életet az Éveknek 
Nyugdíjas Klubok Megyei Szövetség elnök-
helyettese, a Beregi Hírek főszerkesztői, Kiss 

Barnabás és Bodnár Zsolt, valamint Diák 

Sándorné is megtisztelték jelenlétükkel kö-
zösségünket.
 A magyar történelem során nem kevés 
nagyszerű hölgy mutatta meg a világnak, hogy 
nemcsak a fériak képesek az átlagosnál na-
gyobb fantasztikus teljesítményekre. 
 Mutatták meg azt olyan korban, amikor 
bizony még másként vélekedtek a női egyen-
jogúságról. 
 A hölgyek előtt tisztelgő, 2013-as eszten-
dőzáró eseményeként, a hagyományteremtő 
szándékkal létrehozott első Erzsébet-Katalin 
bállal kívántunk méltó emléket állítani híres 
nagyjainknak, valamint a magyarok szeretett 
királynéjának, Sissinek is. 
 Árpád-házi Szent Erzsébet jótékonykodá-
sáról volt ismert. Tisztelték, becsülték, csodák-
ra volt képes. Erzsébet 3 nappal előbb meg-
mondta halálának napját, sírja mellett számos 
csodás esemény történt. 
 Erzsébetet többnyire rózsákkal a kötényé-
ben, kosarában ábrázolják. A legenda szerint a 
férje halála után Erzsébet továbbra is gondos-
kodott a szegényekről. 
 Egy alkalommal kenyeret vitt gondozottja-
inak, mikor sógorával, Henrikkel, találkozott. 
Annak kérdésére, hogy mit visz kosarában, Er-
zsébet tartva attól, hogy esetleg megtilthatják 
neki a jótékonykodást, így válaszolt: „–Rózsákat.”
 Mikor megmutatta, a kenyerek helyett illa-
tos rózsák voltak a kosarában. Isten nem akar-
ta, hogy a szent asszony hazudjon. 
 Megemlékeztünk még a híres Katalinokról is. 

Erzsébet-Katalin bál 
az Esze Tamás Nyugdíjas Klubban

 Egy-egy szál virággal köszöntöttük vala-
mennyi jelenlévő Erzsébet és Katalin nevű 
vendégünket.
 „Nem jó megöregedni!” – halljuk sokszor 
a sopánkodást idős emberektől.
 Arról is gyakran panaszkodnak, hogy: 

„Egyedül maradtam, itt is fáj, ott is fáj, nincs 
kedvem élni.”
 Aki hallja ezeket a panaszokat, felmerül 
benne a kérdés: „Valóban nem jó megöregedni?”
 Dehogynem! Hálát kell adni minden eltelt 
évért, amit ajándékba kaptunk. Azokért az 
örömökért, amiket gyermekeinkkel, unoká-
inkkal tölthetünk. Még a próbákért is, amelyek 
által erősödhettünk. Hatvan, hetven, nyolcvan 
és kilencven évesen is van feladatunk: át kell 
adni élettapasztalatainkat a iataloknak. 
 Mi, örökijak, fényt viszünk a környeze-
tünkbe és értelemmel tudjuk megtölteni az 
életet, amit Istentől ajándékba kaptunk. Klu-
bunk tagjai ebben példát mutatnak. 
 Nem titkolt szándékunk, hogy ezzel a 
rendezvénnyel szeretnénk feleleveníteni és 
újra meghonosítani Vásárosnaményban a 
régmúlt idők szellemiségét, felpezsdíteni a 
társasági életet. 
 Örömünkre szolgál, hogy a város előrehala-
dottabb korú lakói közül egyre többen jönnek 
hozzánk, és élvezik az „örökijak” életkedvét.

Mottónk:

 „Soha nem lehetsz túl öreg egy újabb cél ki-
tűzéséhez, és egy újabb álom megvalósításához!”
 Az est folyamán a meghívott vendégek és 
klubunk tagjai vidám műsorral szórakoztatták 
a kedves vendégeket, majd inom vacsorával, 
éjfélkor az elmaradhatatlan tombolával, és haj-
nalig tartó bállal zártuk e rendezvényt.
 Könnyű jót és szépet tenni, ha sokan se-
gítenek. Mi egy olyan városban élünk, ahol a 
nemes ügyekért való közös munkálkodás még 
nem veszett ki az emberekből.

 Köszönetünket és hálánkat szeretnénk ki-
fejezni mindazoknak, akik segítették rendez-
vényünket:
 Filep Sándor, Dr. Balázsy Erzsébet, az 
Eötvös József Általános Iskola vezetősége, Dr. 

Sápi Mónika, Kósa Mónika, Kiss László, 
Bittner József, Fodor Zsuzsanna, Kristófné 

Weimper Anna, Judit illatszer, Tóth István, 
Gyarmati Ferenc, Flamingó virágbolt, Fórizs 

Árpádné, TESCO virágbolt, Csobolya Attila, 
Nagy Miklós, Lakatos Józsefné, Juhász Fe-

rencné, Varga Gyuláné, Diák Sándorné, Tol-

dy Éva és végül , de nem utolsó sorban Bíró 

Bertalan zenészünk, aki gondoskodott a jó 
mulatságról és a jó hangulatról. 

Sápi Istvánné

az Esze Tamás Nyugdíjas Klub elnöke

2013. november 16-án a vásárosnaményi Esze Tamás Nyugdíjas Klub hagyo-

mányteremtő céllal rendezte meg az első Erzsébet-Katalin bált a helyi Eötvös 

József Általános Iskola aulájában. 

JUDO hírek

Az év hagyományos évzáró versenyén 
vettek részt a megyei cselgáncsosok Mis-
kolcon a MVSC sportcsarnokában meg-
rendezett Mikulás Kupán. Hat tatamin 3 
korcsoportban mérették össze magukat 
az Észak-keleti Régió dzsúdósai, melyen 
megyénket az elmúlt évek sportágfej-
lesztési tevékenységnek köszönhetően 
népes, 21 fős csapat képviselte, amire év-
tizedek óta nem volt példa a sportág tör-
ténetében. A szakmai munka minőségét 
mutatja, hogy az év legnagyobb régiós 
versenyén a  versenyzőinknek a Mikulás 
12 érmet, közte 5 aranyérmet hozott a 
„csizmába“, a judo-bögre és mikuláscso-
mag mellé. 

Vásárosnaményi eredmények 
(név, klub, korcsoport)

1.  Vaska Lili (Vásárosnamény U9), Vaska 
Fanni (Vásárosnamény U11), Insticei 
Réka  (Vásárosnamény U11) 

2.  Hohner Zsóia (Vásárosnamény U9) 
Insticei Hajnal (Vásárosnamény U11) 

3.  Matyi Éva (Vásárosnamény U13) Kakuk 
Eszter (Vásárosnamény U13) Szabó 
Zsuzsanna (Vásárosnamény U11), 

 Felkészítőik voltak: Batizi István, Lő-
rincz Ottó, Stamusz Péter
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A harmadik gyertyagyújtást követő kórustalál-
kozó feledhetetlen zenei élménnyel is társult.
 Vásárosnamény egyik szép terén is fel-
lobbant a harmadik adventi gyertya lángja is 
az ünnepkör gaudete (örvendjetek) vasárnap-
jának koraesti órájában. A Nyíregyházi Szt. 
Damján Görög Katolikus Kórus ünnepkö-
szöntő éneke utolsó hangjainak elszállta után, 
Filep Sándor polgármester, a közeli római 
katolikus templomba, kórushangversenyre, 
invitálta a gyertyagyújtásra szép számban ösz-
szegyűlt városlakót.

 A zsúfolásig megtelt padsorok közönségét 
főtisztelendő Marossy József plébános úr kö-
szöntötte.
 Weiner Alajos egyházzenész gondolatait 
közvetítve emlékeztetett a megváltó betlehemi 
születésének egyszerű, szegényes környezetére. 
Kiemelte viszont a neves zenepedagógus aláb-
bi mondatait: „Egy dolgot azonban nem akart 
nélkülözni, egy földi élvezetről nem mondott 
le: a muzsikáról és a szép énekről. A betlehemi 
puszták felől gyönyörű éneket hozott a szél. A 
Kisjézus bölcsődalát angyalok énekelték.”
 „Illő és üdvös tehát – vette át a szót Ivá-

nyi Tamás, a vásárosnaményi Liszt Ferenc 
Vegyeskar karnagya –, hogy az érvényes poli-
tikai határ közelében különböző társadalmak-
ban élő, de magyar nyelvű, magyar kultúrájú 
közösségek szépen zengő énekkel, keresztény 
hagyományainkhoz hűen, kifejezzék az embe-

„Szűnik a sötétség, éled a reménység”
(határ menti kórusok adventi találkozója Vásásrosnaményban)

Az idén, első ízben állított közös, nagy adventi koszorút Vásárosnamény Vá-

ros Képviselő Testülete a Városháza előtti térre. Az első gyertyagyújtás ünne-

pi hangulatát a Baptista Egyház, a másodikat a Római Katolikus Egyház, a 

harmadikat a Görög Katolikus Egyház tagjai teremtették meg, míg az arany-

vasárnapi negyedik gyertya meggyújtását a Református Egyházközség tette 

örömtelivé a mindig nagyszámban összegyülekező városlakók számára. 

ri lélek örök, nemes vágyakozását a szeretet, a 
békesség és a világmindenség teljes harmóniá-
jának igénye iránt.”

 A Szlovákiában élő magyarságot a 
Nagykaposi Női Kar, az ukrajnai magyarokat 
a Beregszászi Református Kamarakórus, a 
romániai magyarság közösségeinek kóruskul-
túráját a Nagyváradi Vox Pastoris Kórus kép-

viselte. Ez utóbbi dalkörben a nagyváradi- és a 
környéki református lelkészek énekeltek.
 Az anyaországot a Szt. Damján Görög 

Katolikus Kórus, a Nagyvarsányi Baptista 

Gyülekezet Énekkara és a Vásárosnaményi 

Liszt Ferenc Vegyeskar reprezentálta.
 A magas zenei színvonalú kórusrepertoárok 
bemutatását közös éneklés zárta. A hallgatóság 
és a kiművelt hangú kórustagok a szívek legmé-
lyére ható erővel zengték az egyik legismertebb, a 
karácsony szellemiségét fenséges dallamával és 
egyszerű szavakkal kifejező egyházi népéneket:
 „Dicsőség a mennyben az Istennek… Békes-
ség a földön az embernek…”
 A határ menti magyar kórusok adventi 
dalestje a karácsonyi ünnepkör teljes idősza-
kára meghatározhatja valamennyi résztvevő 
ünnepi érzés- és gondolatvilágát, ünnepi cse-
lekedeteinket.
 Az őseink által megalkotott és reánk ha-
gyott egyházi- és profán dalkultúra nemes-
bítette a lelkeket. A megőrzött hagyomány 
megerősítette a jelenlévő valamennyi magyar 
kulturális egységének a tudatát, a politikai ha-
tárok minden oldalán.

Tóth Lajos

Madaraink védelmében

Az enyhe tél megzavarta az eddigi tapasztalatok alapján a gólyák „belső érzékelőit”. Több 
helyen fedeztek fel visszatérő vagy el sem költözött madarakat. A Hortobágyi Nemzeti Park 
munkatársai arra kérik a lakosságot, hogy kövessék igyelemmel az állatokat, s ha annyira 
legyengülnének, hogy sérülés nélkül be tudják őket fogni, tegyék meg, ők pedig utána 
elviszik és megerősítik, elhelyezik tavaszig az állatokat. Aki a fentiek szerinti információval 
rendelkezik, kérem, küldje el az adatokat a szabone.szeles@vasarosnameny.hu e-mail 
címre, hogy értesíthessük a HNP munkatársait.
 Az állandó madaraink áttelelésének a segítésére pedig aki teheti, helyezzen ki etető és 
itató helyeket.
 Köszönettel: 

Szabóné Széles Erzsébet
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Az Esze Tamás Művelődési Köz-
pontban működő Vásárosnamé-
nyi Ijúsági Klub 2013. december 
hónapjában is – a folyamatosan 
elérhető programok és szolgál-
tatások mellett – több hasznos 
rendezvénnyel várta városunk i-
ataljait. 
 Decemberben kifejezetten az 
adventi készülődés jegyében foly-
tak a kézműves foglalkozások, ahol 
a gyerekek készíthettek többek 
között adventi naptárt, adventi 
koszorút, gyertyatartót, ötletes és 
egyedi karácsonyfadíszeket. 
 December 10-én került sor a 

„Szakmák napja” programsorozat 
következő rendezvényére. Ezúttal 
a bűnügyi technikus foglalkozá-

Decemberi események az Ijúsági Klubban

„Gyermekek és iatalok 

társadalmi integrációját 

segítő programok”

TÁMOP-

5.2.5/B-10/2-2010-0099, 

„Vásárosnaményi 

Ijúsági Klub létrehozása 

és működtetése”

sát mutatták be a szakemberek. 
Nagyon tetszett a gyerekeknek a 
gyakorlati bemutató, ahol többen 
vállalkoztak arra, hogy új- és te-
nyérlenyomatuk megörökítésre 
kerüljön.
 December 11-én a „Család-
tervezési kompetenciák” prog-
ramelem keretében – folytatva a 
korábbi témákat – a káros szenve-
délyek magzatra történő negatív 
hatásait, valamint a gyermekvál-
lalás örömeit és nehézségeit mu-
tatta be az előadó. 

 Az Ijúsági Klub önkéntes 
tevékenységének újabb megnyil-
vánulásaként a gergelyiugornyai 
gyerekek segítettek az idősek ott-
hona lakóinak, melynek lezárása-
ként egy meghitt karácsonyi mű-
sort adtak elő a lakók számára. 
 December hónapban az Ijúsá-
gi Klub aktívan működött együtt 
az Önkormányzat által szervezett 

„Advent Vásárosnaményban” ren-
dezvénysorozat megvalósításában. 
Segítettünk a város karácsonyfájá-
nak feldíszítésében, adománycso-

magok becsomagolásában és kéz-
műves foglalkozások tartásában.  
 Továbbra is hangsúlyozzuk, 
hogy célcsoportunk – a 12-29 éves 
korosztály – tagjai ingyenesen ve-
hetnek részt az angol és német nyel-
vi beszélgető körökön, igényelhetik 
pszichológus tanácsait, jogi kérdé-
sekkel fordulhatnak jogászunkhoz, 
látogathatják a sportedzéseket. 
Honlapunkon – a vikponthu.hu 
oldalon – folyamatosan hirdetjük 
aktuális programjainkat.  

Az Ijúsági Klub munkatársai

DIÁK SPORTEGYESÜLETI HÍREK
(évértékelő- és díjátadó ünnepség a DSE-ben)

2013. december 12-én tartotta meg éves évértékelő- és díjátadó 

ünnepségét a Vásárosnaményi Diák Sportegyesület a Városi Mű-

velődési Központ kiállítótermében. Telt házas (kb. 130–150 fős) 

rendezvényen Kokas Bálint elnök megnyitója után Filep Sándor, 

Vásárosnamény polgármestere adott rövid tájékoztatást a város 

sportéletéről, és a Diák Sportegyesületről, mint az utánpótlás-nevelő 

egyesület szerepéről, jelentőségéről.

 Ezután a korcsoportok edzői számoltak be az éves munkáról, és 

a várható feladatokról.

 Az est fénypontja a díjátadó ünnepség volt, ahol – az edzők vé-

leménye alapján – minden korcsoport legjobbjait jutalmazták; az 

alábbiak szerint:

Az
 
„Év labdarúgója” kitüntetésben részesült:

	 •	Ovis	korcsoport:	Ködöböcz Péter István – Edző: Majoros Imre

	 •	2005-ös	korcsoport:	Valánszki Bálint és Nagy Ádám – Edző: 

Majoros Imre

	 •	 2003-as	korcsoport	 (Vásárosnamény): Fórizs Máté és Simon 

József – Edző: Tivadar András

	 •	 2003-as	 korcsoport	 (Gergelyiugornya): Vass Tamás és Riczu 

Roland –  Edző: Hornyák Mihály

	 •	2002-es	korcsoport:	Rácz Róbert – Edző: Tóth József

	 •	2001-es	korcsoport:	Vezse Marcell – Edző: Tóth József

	 •	2000-es	korcsoport:	Deák Máté, Nagy István – Edző: Tóth Szilárd

Az „Év Úszója” kitüntetésben részesült:

	 •	2000-es	korcsoport:	Balogh Krisztián – Edző: Hankovszkiné 

Medve Mónika

	 •	2001-es	korcsoport:	Mágocs Dóra – Edző: Hankovszkiné Med-

ve Mónika

„Edzői különdíj”-ban részesült:

	 •	2002-es	korcsoport:	Dóbus István – Edző: Hankovszkiné Med-

ve Mónika

	 •	 2004-es	 korcsoport:	 Simon Balázs – Edző: Hankovszkiné 

Medve Mónika

Az „Év Edzője” kitüntetésben részesült:

	 •	Hankovszkiné	Medve	Mónika
	 •	Majoros	Imre
	 •	Tóth	József

„Kiemelkedő sportteljesítményért” kitüntetésben részesült: 

	 •	Deskó	Dávid

 Az első alkalommal megszervezett díjátadó ünnepség 

„sütemény-party”-val zárult. Jó érzés volt együtt örülni a boldog, csil-

logó szemű gyermekekkel. Ennek a rendezvénynek ez volt az elsőd-

leges célja. 

A DSE Elnöksége
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Október 3-án, a vásárosnaményi Tomcsányi 
Kastély udvarán csipetkés bablevest főztünk. 
Bemutatkozás után elmondták, ki melyik segí-
tő csoportjába kerül, majd elkezdtük hámozni 
és szeletelni a szükséges zöldségeket. A tésztát 
is magunk gyúrtuk és csipegettük. Amíg az 
ebéd készült, megnézhettük a régi edényeket 
és kancsókat a múzeumban.
 A inomra sikerült ebéd után jót beszél-
gettünk, és izgatottan vártuk a következő ilyen 
eseményt.
 Másodjára szintén a Tomcsányi Kastély 
udvarán főztünk, ekkor egy tengeri poc nevű 
ételt készítettünk. A hozzávaló tésztát szin-
tén mi gyúrtuk, szaggattuk és sodortuk, majd 
megpirítottuk, csak úgy, mint a szükséges 
zsemlemorzsát. Főzés közben kitöltöttünk egy 
feladatlapot.
 A megfőtt tésztát megforgattuk a prézliben, 
majd porcukorral és szilvalekvárral elfogyasz-
tottuk, evés után pedig sokáig beszélgettünk.
 November 5-én egy budapesti kirándulá-
son vett részt az osztály. Reggel 6-kor izgatottan 
indultunk a Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeumba, ahol kipróbálhattuk a díszdobo-
zok, illetve a bonbonok készítését. Ebéd után 
egy múzeumi színész, szerepjáték segítségével 
az 1920-as évekbe kalauzolt minket. 
 A szerepjáték során csoportokra osztot-
tuk az osztályt. Minden csoportnak 3 lapot 
osztottak ki, melyek segítségével 3 személy 
életébe kaptunk betekintést. Egy ügyvéd, egy 
bolti eladó és egy betanított munkás voltak a 
szerepjáték résztvevői, az események pedig a 
következőképen alakultak:
 Az eladó a pultnál állt, amikor az ügyvéd és 
a betanított munkás egyszerre akart bemenni a 
bolt ajtaján. Vita alakult ki kettőjük között, ki 
menjen be előbb. Mindketten érveltek elsőbb-
ségük érdekében, végül az ügyvéd udvariasság-
ból előreengedte a munkást. A boltba bejutva 
először az ügyvédet szolgálta ki az eladó, de a 
munkás ezalatt egy tábla csokit csúsztatott a sa-
ját zsebébe. A boltos észrevette a lopást, vissza-
kérte a csokoládét, a munkás pedig bocsánatot 

Pályázaton nyert időutazás
 Ebben a tanévben szülői és osztályfőnöki segítséggel osztályunk pályázati 

úton lehetőséget kapott a múlt pontosabb megismeréséhez. Régi ételekkel 

és egy fantasztikus kirándulás keretében egy régebbi korral ismerkedhettünk 

meg, betekintést nyerhettünk az emberek múlt századi életébe.

kért. A lopás miatt a munkásnak két büntetés 
közül kellett választania: vagy börtönbe kerül, 

vagy 1 hétig dolgozik a boltban. Természetesen 
az utóbbit választotta.
 A múzeumban eltöltött vidám pillanatok 
után haza indultunk. 21:30 körül érkeztünk 
meg Vásárosnaményba, újabb szép emlékkel 
és hasznos információkkal gazdagodva.

Balogh Dániel  6.c

DÍJKIOSZTÓ
A Megyeházán 2013. december 4-én tartotta hagyományos Megyei Diáksport 

Aktíva ülését a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesü-

let. A rendezvényen a Beregi Diáksport Egyesület eredményeit is értékelték.

DÍJAZOTTAK (balról): Bíró József – Testnevelő; Farkas Ákos, Bodó Kristóf, Tüzes Zsolt, 
Bence Zoltán- Jó tanuló-Jó sportoló; Esze Tamás Általános Iskola Tarpa – Legeredmé-
nyesebb alapfokú (kis) iskola; Balogh Krisztián – Jó tanuló – Jó sportoló; Vásárosnamé-
nyi Eötvös József Általános Iskola és AMI; Hankovszkiné Medve Mónika -Társadalmi aktíva. 
Elismerésben részesült még a Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és AMI, és 
a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Vásárosnamény. Képviselőik a háttérben: Kazamér László 
és Baráth Tibor 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a BURSA HUNGARICA fel-
sőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatok elbírálásáról szóló 207/2013 (XI. 28.) önkor-
mányzati határozata alapján 17 db „A” típusú pályázatot részesített támogatásban. A támoga-
tások havi összege 5 000 Ft. 

Filep Sándor sk

 polgármester

Tájékoztató ösztöndíjpályázatról
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A Lónyay Menyhért Baptista 

Szakközépiskola és Szakmun-

kásképző Iskola nevelőtestüle-
te ebben a tanévben öt végzős 
osztályban, 118 iatalt készít 
fel érettségi- vagy szakiskolai 
OKJ-s vizsgára. A családtagok 
által zsúfolásig megtöltött Városi 
Sportcsarnokban Májer Ibolya 
igazgatónő köszöntötte az isko-
la végzős diákjait és valamennyi 
résztvevőt. Beszédével az alapvető 
erkölcsi értékek bensőből fakadó 
kisugárzására való készséget, és 
az ehhez szorosan kapcsolódó – 
megalkuvást nem ismerő, igényes 

–, szakmai feladatteljesítésre való 
készségek birtoklásának fontossá-
gát erősítette hallgatóságában.
 Az öt végzős osztályból egy 
osztály tanulói készülnek az érett-
ségi vizsga követelményeinek a tel-
jesítésére. A négy szakiskolai osz-
tály tanulóiból szerkezetlakatosok, 
bolti eladók, fériszabók, szakácsok, 
cukrászok, pincérek lehetnek.
 A szalagok feltűzése után lát-
ványos táncokkal és szép közös 
énekléssel köszönték meg a vég-
zős diákok szüleik és pedagógu-
saik összes törődését. Táncoltak: 
bécsi keringőt, angol keringőt és 
charlestont is. Az iskola alkalma-
zottai parádés csárdással fokozták 
az est jó hangulatát.
 A II. Rákóczi Ferenc Gim-

názium közössége, az iskola sok 
évtizedes hagyományai szerint, 
november végén, az Esze Tamás 
Művelődési Központ színházter-
mében rendezte meg szalagavató 
ünnepségét.
 Az iskola nevelőtestülete öt 
osztályban, 123 iatalt készít a 

május- júniusi érettségi vizsgák-
ra. Az ünnepélyes szalagfeltűzésre 
komolysággal, méltósággal léptek 
osztályfőnökeik elé az emelt szin-
tű német- és angol nyelvi tagozat 
diákjai, a belügyi-rendészti ismere-
tek fakultációs tananyagát elsajátí-
tó tanulók, és a 6 osztályos emelt 
szintű matematika-informatika 
ismeretanyagában elmélyültebb 
tudás megszerzésén fáradozó osz-
tály tagjai is.
 Szalainé Bíró Katalin igazga-
tónő az ünnepeltekhez és az ün-
neplőkhöz szóló beszédében, az 
életünket megszépítő és gazdagító 
ünnepi pillanatok közösségi és 
egyéni szintű megélésének fon-
tosságát, és az életnek a legapróbb 
mozzanatira való odaigyelésnek 
és az abból történő továbblépés 
képességének a fontosságát hang-
súlyozta.
 Gimnazistáink ünnepsége 
is színvonalas táncokkal és szép, 
közös énekléssel zárult.
 A 12. A és B osztály tanulói 
bécsi keringőt, a 12.C-sek rock and 
rollt, a 12.D szambát, a 12.E osztá-
lyosok pedig amerikai farmerze-
nére, countryt táncoltak.

A felnőttkor küszöbére léptek

 Középiskolásaink mind iskolai 
egyenruháikban, mind táncjelme-
zükben – együtt és külön-külön 
is – meggyőztek bennünket szép-
ségükről, fegyelmezettségükről, 
ügyességükről és komolyságukról is.

 Azt kívánjuk, hogy a kora nyá-
ri vizsgákon a minősítő bizottság 
tagjait is késztessék elismerésre 
általános műveltségük és szakmai 
hozzáértésük meggyőző bizonyí-
tásával.

Hagyományaik szerint, 

városunk középiskolái 

nagyszabású szalagavató 

ünnepségeket rendeztek 

az elmúlt esztendő utolsó 

heteiben.


