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Ez a kézfogás jó egy esztendei korrekt, kölcsönö-

sen előnyös kormányzati és önkormányzati együtt-

működés eredményes lezárásának fér� as aktusa.

Húsvét
Tavaly Húsvét előtt a lányom ebéd közben egy első hallásra nagyon 

talányos kérdést tett fel. Azt kérdezte: „Anya, hova lett az asztalról a 

birgács?” „A micsoda?” – próbáltuk megfejteni a kérdést, koncentrál-

tunk, asszociáltunk és: aha, hát persze, megvan! „Kislányom, az nem 

virgács volt, hanem a Virágvasárnap megszentelt barka, azzal nem 

a rosszakat verik, hanem a Jeruzsálembe jövő Jézust köszöntik”. És 

valahogy elhalkult a szavunk. Nagypéntekre virgács, nádpálca lett 

a barkából, de ó, milyen perverz világ, nem a rosszakat csapkodták 

meg vele, hanem éppen a Legártatlanabbat ütlegelték.

 A Feltámadás és a Megváltás fényében neheztelően tekintünk rá-

juk, hogy lehettek ilyenek? A nagyheti énekeink az Ember� a Jézus 

keserű töprengéseit visszhangozzák: mit ártottam én nektek, hogy 

ilyen halált szántok nekem, miért � zettek a gyógyításért sebekkel, az 

életért halállal, miért bántok jótevőtökkel, mint egy gonosztevővel? 

Ha ma ilyen gyógyító élne, akkor nagy rajongótábora lenne, elszánt 

követői, senki sem bántaná, és ha választani kellene, senki sem kiálta-

ná Bar-Abbás nevét, hanem mindenki Jézust akarná. Nagypénteken 

mégis zúg a „feszítsd meg!” és a „Barabbás”. Mi történik? Elnémul a 

AVATÁSI KÉZFOGÁS 
 Február 24-én a Belügyminisztérium vá-

sárosnaményi adatfeldolgozó központjának 

ünnepélyes átadásán Orbán Viktor miniszter-

elnök úr kifejezte reményét, hogy a csaknem 

5 ezer négyzetméteres korszerűen felszerelt 

irodaépületben a munkalehetőséghez jutó 300 

főnyi munkavállaló állja majd a versenyt a Vas 

megyében lévő hasonló feladatú belügyi létesít-

ménnyel.

 Az 1,8 milliárd forintos hazai forrásból épí-

tett létesítmény Vásárosnamény város térítés 

nélkül átadott városközponti telkén áll. A fel-

adatok elvégzésére alkalmas munkaerő, a város 

és a térség iskoláiban szerezte meg szaktudása 

alapjait. Az irodaházban betölthető munkakö-

rökre több mint háromszoros volt a túljelentke-

zés. A legalkalmasabb személyek kiválasztásá-

ban a Városi Rendőrkapitányság, a Munkaügyi 

Központ és a Városháza köztisztviselői is közre-

működtek.

 Orbán Viktor miniszterelnök úr elismerően 

szólt és megköszönte valamennyi, a kitűzött cél 

magvalósulásáért fáradozó személy munkálko-

dását. Külön kiemelte Filep Sándor polgármes-

ter úr ügybuzgalmát, fáradhatatlan munkabírá-

sát és elköteleződését az új munkahelyteremtő 

beruházás mielőbbi valóra válásáért.
T L
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Pályázatukkal közel 147,5 millió Ft támoga-

tást nyertek el. Pályázati célkitűzésük az volt, 

hogy a gyermekjóléti alapellátások között az 

e területen „szolgáltatáshiányos beregi tele-

püléseken élők számára is” elérhető legyen a 

bölcsőde, mint szolgáltatás.

 Könnyebben tudnának ugyanis munkát vál-

lalni a kismamák, ha bölcsődés korú kicsinyei-

ket munkavégzésük idején biztonságos és szak-

mailag kifogástalan környezetben tudhatják.

 Az Alkotmány út 10. szám alatt lévő óvo-

daépület lebontását követően 2013 júniusá-

ban elkezdődtek az építési munkálatok.

 Közbeszerzési eljárás során kiírt munkát a 

B. ÉP. SZOLG. K� . helyi építőipari vállalkozás 

nyerte. Borbás Tibort, a vállalkozás ügyveze-

tő igazgatóját kérdezzük:

 – Mikorra kell elkészülniük?
 – Az épületet „kulcsra kész” állapotban 

ebben az évben augusztus közepén kell átad-

nia cégünknek.

 – Időarányosan haladnak-e a munkákkal?
 – Jelenleg az épület fő szerkezeti elemei-

nek a kivitelezése folyik. A főfalak már állnak. 

Most, április első hetében a tetőszerkezet ki-

alakítása is elkezdődik. Az előzetes terveink 

szerint halad az építkezés.

 – Hány négyzetméter hasznos területe 
lesz a bölcsődének?
 – A gyermekintézmény egy 450 m2-es lé-

tesítmény. Az előírások szerint a földszinten 

kell elhelyezni a bölcsőde nevelési-gondozási 

egységeit. Minden bölcsődében lennie kell 

az alábbi helyiségeknek: bejárati előtér és 

gyermekkocsi-tároló, gyermeköltöző, átadó 

helyiség, orvosi szoba, fürösztő-biliző, gyer-

mekszoba, raktárhelyiség: a játékoknak, heve-

rőknek az ágyneműnek és a textíliáknak, te-

rasz és játszókert, a játszókerthez csatlakozó 

gyermek WC-k és kézmosó is. Mindezekhez 

csatlakoznak még az igazgatási és a szociális 

helyiségek is. Ez az épület az összes vonatkozó 

előírást magas tervezői- és kivitelezői színvo-

nalon teljesíteni fogja. Része még ennek a be-

ruházásnak egy konyha is. Ismereteim szerint, 

városunk legkorszerűbb közösségi konyháját 

valósítja meg cégünk ebben az épületben,

 – Hány gyermek gondozását végzi majd 
a szakszemélyzet?
 – Ezt az épületet 28 fő kisgyermek bölcső-

dei gondozására és nevelésére tervezték. 

 – Előállt-e valamilyen nehézség építke-
zés közben?
 – Sem pénzügyi, sem anyagellátási, sem 

műszaki, sem szakember hiányából szárma-

zó semmilyen problémánk nem adódott. Jó 

ütemben haladunk a befejezés felé.

Felhívom a 40. életévét betöltött városlakók � gyelmét arra, hogy a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kórházak és Megyei Oktatókórház Északi Pólus Vásárosnaményi Telephely 
Tüdőgondozó Intézete tüdőszűrést tart. A szűrésen való részvétel nem kötelező, de a Vá-
sárosnaményi Tüdőgondozó ellátási területén az előző évekhez hasonlóan az országos át-
lagnál magasabb volt a tüdőgümőkór (tbc) előfordulása, ezért kérem, saját és környezete 
biztonsága érdekében minden érintett korú lakos vegye igénybe a vizsgálatot!

Helye: Tüdőgondozó Intézet – 4800 Vásárosnamény, Ady Endre utca 5.
Ideje: 2014. május 02. napjától június 30. napjáig Hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 
8-13-óráig. Kedd: 10-12-óráig.

A szűrővizsgálatra legutóbbi szűrőlapját, személyazonossági igazolványát, lakcímkártyá-
ját, TAJ – kártyáját mindenki feltétlenül vigye magával. A 40. életévét be nem töltött lako-
sok szűrését csak háziorvosi beutalóval és térítési díj ellenében tudják elvégezni.

dr. Szilágyi Péter sk.
jegyző

Jézust kiáltó hang, s össznépi barabbásozás 

tör ki. Akik Jézust kiáltanának, rég elfutot-

tak mellőle. A nagypénteki tömeg nemcsak 

Jézus, de saját maga mellett sem áll ki.

 Amikor a jámbor asszonyok kora hajnal-

ban kimentek a sírhoz, hogy bebalzsamozzák 

Jézus holttestét, egy i� út láttak, akitől meg-

ijedtek. De az i� ú – aki egy angyal – meg-

nyugtatja őket: Jézus nincs itt, föltámadt. Ti 

Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek, aki 

mellett nem volt, aki kiálljon. A bűnötöket 

keresitek, de nincs itt, sőt, nincs többé, mert 

föltámadt Jézus, és többé a halálnak nincs 

benne nyoma.

 A Húsvét ünnepe döntést igényel: fo-

gadd Jézus Krisztust, a megfeszítettet és 

feltámadottat. Jézus gyógyítása a lelkek 

gyógyítása is, az ő gyógyítása megtérést 

követel, életmód- és szemléletváltást, a régi 

elhagyását és az új felöltését. Feltámadt 

Krisztus, és új életet adott nekünk. Ma is 

elhangzik a kérdés: kit akartok lelketekbe 

fogadni? Valamit kiáltani kell Húsvét szent 

ünnepén is: akarjuk-e, hogy lelkünkön a 

föltámadt Krisztus uralkodjék, vagy vissza-

sírjuk bűneinket és gonoszságainkat? Ha ma 

kérdezné egy pilátus, hisszük-e a föltáma-

dást, ami egyet jelent azzal, hogy életünket is 

ennek megfelelően rendezzük be, vagy újra 

szabadon engednénk benne a gonosztevőt? 

A kettő nem fér el egymás mellett, és nem is 

olyan egyszerű Jézust kiáltani.

 A Feltámadásból merítsünk erőt, hogy 

sikerüljön!
Lukács Imre

görögkatolikus parókus

ÉRTESÍTÉS

„BABAHÁZ” ÉPÜL 
VÁROSUNKBAN

Az Új Széchenyi Terv a Gyermekjóléti Alapellátások Infrastrukturá-
lis Fejlesztése címmel írt ki pályázatot 2012-ben. A vásárosnaményi 
székhelyű BEREGTÖT 2012. január 9-én –„Beregi kisgyermekek ap-

rócska világa”– címmel, bölcsőde építésére pályázott.
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 Molnár Gábor szakaszmérnök-helyettest, a 
FETIVIZIG munkatársát kérdeztük:

 – Miért kellett kivágni a Kraszna-parti 
fákat?
 – A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgató-
ság egyik legfőbb feladata, hogy illetékességi 
területén az árvizeket mindenkor biztonságo-
san levezesse. Ennek érdekében akadálymen-
tes állapotban kell tartani a folyók medrét, ha 
szükségessé válik, medermélyítési munkála-
tokat is végeznünk kell. Előírás az is, hogy a 

folyóvizek partján egy 10 m-es sávot gyep-le-
gelő állapotban kell tartanunk ott, ahol a parti 
adottságok azt lehetővé teszik.
 – A Kraszna-part nem felelt meg ezek-
nek az előírásoknak?
 – Nem bizony. Nagyon sok mederbe dőlt 
fa akadályozta – és akadályozza még ma is – a 
víz szabad lefutását. A partot szeszélyesen nőtt 
szálfák és bozót borította egészen a víz 
széléig. A vágási korba érett fák kivá-
gása tervszerűen, elodázhatatlanul és 
a vízügyi előírások betartása mellett 
elkerülhetetlenné vált.
 – Mi a helyzet a medermélységgel?
 – A Kraszna medre az utolsó kotrás 
óta nagyon feltöltődött. Az idősebbek 
még emlékezhetnek, amikor a tiszai 
hajók télen a régi Kraszna-híd köze-
lében kikötve várták a tavaszt, miköz-
ben a szükséges karbantartási-javítási 
munkákat is elvégezték rajtuk az akkori 
KRASZNATELEP szakmunkásai. Ma, a 
sekéllyé vált vízen a hajók nem tudnak felúszni a 
Krasznán.
 – Változtatnak ezen az állapoton is?
 – Igen. A mostani fakivágásokat az is in-
dokolta, hogy a Kraszna medrét ismét megmé-
lyítjük. Most csak egyoldali kotrást végzünk. A 

Kraszna növényzettől megtisztított bal partján 
halad majd a munkagép a régi Kraszna-hídtól 
le a Tisza-partjáig.
 – Mi lesz a kikotort földdel, iszappal?
 – Nagyon sok földet mozgatunk meg, hi-
szen a régi Kraszna-híd alatti területről is el-
hordatjuk a folyócska által évtizedek alatt oda-
rakott hordalékot. A megmozgatott földdel fel 
lehetne tölteni a Piac és a volt Dohánybeváltó 
közötti területet. Igazgatóságunk a kotrás után 
a Kraszna-partot sétányszerűen újrafásítja 
majd. A feltöltött területen a Zoárd-napi és 

más egyéb rendezvényeit is mindenkor 
nyugodtan, a mindenkori vízállástól 
függetlenül rendezhetné a város. Ha 
nem ez a lehetőség valósul meg, a ki-
termelt földet egy régi Kraszna-meder 
feltöltésére használjuk.
 – A kotrás után újra tiszai hajók köt-
nek ki a régi Kraszna-híd közelében?
 – Igen, ez így lesz. Terveink vannak, 
hogy egy sportcélú ún. kishajó kikötő 
is létesüljön a téli kikötő mellett. Pá-
lyáztunk is megvalósítási forrásra. Ter-
vünket első körben kedvezően fogadta 
a bíráló bizottság. A második körben 

azonban már nem kaptunk támogatást…, de 
nem adjuk fel.
 – Mondhatjuk-e, hogy a munkák végez-
tével szebb lesz a Kraszna partja, mint eddig 
volt?
 – Ebben teljesen biztos vagyok, hiszen a 
partot újrafásítjuk. A kikötő is rendezett, gon-
dozott területté válik. Ha a folyóparti sétány 

is kiépül, kellemes úton juthat el mindenki a 
közeli Tisza partjára.
 Tekintettel a Szilva fürdő közelségére, ez 
a lehetőség is növelhetné az egyre jobban 
alakuló vendégforgalmat…

T L 

 – Mikor lesz a bokrétaünnep?
 – Az elmúlt év decemberében bontással 

kezdtük a munkálatokat. Bízom benne, hogy 

áprilisban a tető is rákerül az épületre. Lélek-

ben ez minden építő számára ünnep, mert jó 

érzés, mikor az élet bármely területén „tető alá 

kerül” valami, különösen ha egy gyermekin-

tézmény, egy ilyen városi viszonylatban nagy 

értékű létesítmény. Azonban középületek épí-

tése közben nem szokás ma már a „bokréta 

ünnep”. Az épület átadásakor azonban augusz-

tusban tervezünk egy kisebb ünnepséget.,

 Fontosnak tartom még elmondani, hogy 

az új városi gyermekintézményt helyi vállalko-

zóként, helyi szakemberekkel építjük. Tudjuk, 

hogy bármelyikünk gyermeke, unkája is neve-

lődhet majd ezek között a falak között. Nem-

csak a szaktudásunk, hanem a szívünk is ben-

ne van ebben a munkában. Az is fontos dolog, 

hogy az építkezés hónapjaiban munkatársaim, 

cégünk szakemberei nem utaznak messze a 

megélhetést biztosító munkáért. Reggelente 

a családjukból érkeznek a munka helyszínére, 

majd a családjukhoz térnek pihenőre.

 Sok ilyen beruházásra lenne szükség város-

unkban. 

T L

Időpont:
2014. április 28-29 

napokon 
8-12, És 13-17 óráig

Választható helyszínek:
Hétszínvirág óvoda, bartók béla út 24.

Aranyablak óvoda, óvoda út 2.
Tündérkert óvoda, damjanich út 25.

Platán óvoda, olcsva pető�  út 5.
Vadvirág óvoda, jánd rákóczi út 24.
Napsugár óvoda, kisvarsány fő út 5. 

Beiratkozáshoz szükséges okiratok: 
• A gyermek születési anyakönyvi 

kivonata, oltási kiskönyve, 
• Taj kártyája,

• Lakcímkártyája,
• Az egyik szül  személyi igazolványa, 

lakcímkártyája. 
Az intézményről tájékozódhatnak a 
http://www.jatekorszagovi.hu/ 

weboldalon

Vásárosnamény, 2014. február 24.
Tisztelettel: 

Badak Gyuláné, óvodavezető 

ÉRTESÍTÉS ÓVODAI 
BEIRATKOZÁSRÓL

FOLYÓPARTI SÉTÁNYUNK LEHETNE
Március első heteiben számos természetszerető városlakóban keltett 
fájdalmat a látvány!  „A Kraszna bal partján tarvágást végeztet a vízügy!” 

– panaszolták.
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Az Agentura Adventure Utazási és Jegyiroda 

K� . szervezésében 2014. március 31-én Koltai 

Róbert színművészt köszönthettük városunk-

ban.

 Az Érdemes Művész a művelődési központ 

színháztermében mutatta be  zenés, önéletraj-

zi műsorát: egy sztorikkal, humorral és zenével 

egybekötött utazást az életén át.  Voltak meg-

ható és önfeledt pillanatok, poénos történetek, 

németesített versek (Anyám tyúkja, Mama), il-

Új Beregi Élet / Oktatás, kultúra

Koltai Róbert önálló estje

Redőkben aláhulló 
allegória 

– Szegedi Attila kiállítása
Képkiállítás nyílt a Beregi Múzeum Tetőgalériájában (Tomcsányi-

kastély, Szabadság tér 26.) Szegedi Attila festőművész képeiből már-

cius 27-én. Köszön-

tőt mondott Varga 

János múzeumigaz-

gató. A kiállítást 

megnyitotta Szabó 

Károly Herman Li-

pót-díjas festőmű-

vész.

 A kiállítás megtekinthető nyitvatartási időben, (kedd-péntek: 

8.30-16.30, szombat-vasárnap: 8.00-16.00), melyre minden érdeklő-

dőt szeretettel várunk. 

Kissné Gráf Éva

Beregi Múzeum

Veszélyes hulladék gyűjtés
2014. március 22-én lakossági veszélyeshulladék gyűjtést tartottunk. 

Két nagy konténerbe lehetett elhelyezni a régi elektronikai gépeket, s 

a kukába nem dobható termékeket. Délelőtt 10 órára az első konténer 

tele is lett. A rakodást végző közmunkások megállás nélkül dolgoz-

tak. Ennyi régi, poros televízió-

készüléket régen láttak együtt! 

Köszönet a munkájukért! Ezek a 

tárgyak, anyagok jó helyre kerül-

tek, biztosak lehetünk, hogy nem 

fogják szennyezni a környezetün-

ket. Többen mondták, hogy nem 

sikerült eljutniuk a gyűjtés hely-

színére, így várják a következő 

alkalmat.

 Az alábbi táblázat mutatja, mennyibe került a hulladékokat meg-

semmisíteni.

Szabóné Széles Erzsébet

letve ismert � lmzenék, dalok követték egymást 

a Patika és a Sose halunk meg című � lmekből. 

Kétségbevonhatatlan művészi tehetsége mel-

lett az őszinteség és  a természetesség  Koltai 

legnagyobb erényei. A felhőtlen szórakozást 

biztosító nagyszerű művészt, Koltai Róbertet 

a közönség vastapssal ünnepelte.

 Az első ilyen kezdeményezés sikerét látva 

az Agentura Utazási és Jegyiroda a jövőben 

további neves fővárosi művészekkel és szóra-

koztató programokkal szeretné felpezsdíteni a 

város kulturális életét.
Liptákné Juhász Anikó

Lakossági hulladékgyűjtés 2014.03.22.

Hulladék megvevezése Súly/kg Átvételi ár Fizetendő összeg nettó

Festékmaradék 283  195     55 185 Ft 

Patronok, tonerek 21  155     3 255 Ft 

Fáradt olaj tiszta 155  -     - Ft 

Fáradt olaj szennyezett 260  60     15 600 Ft 

Olajos műanyag 110  80     8 800 Ft 

Festékes műanyag 210  155     32 550 Ft 

Akkumulátor 12  -     - Ft 

Lejárt szavatosságú gyógyszer 19  195     3 705 Ft 

Növényvédőszermaradékok 60  195     11 700 Ft 

Hűtőgép hulladék 583  50     29 150 Ft 

Elemek 14  -     - Ft 

Képcsöves elektronika 1758  100     175 800 Ft 

Számítógép, háztartási gépek 145  100     14 500 Ft 

Gumiabroncsok 285  50     14 250 Ft 

Használt zsír 35  120     4 200 Ft 

Egyéb elektronika 290  30     8 700 Ft 

Lom hulladék 370  30     11 100 Ft 

Szállítási díj 2 forduló 2  25 000     50 000 Ft 

Csomagolási díj 1  30 000     30 000 Ft 

Összesen  468 495 Ft 
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Húsvéti készülődés a 
baba-mama klubban

Hangos éneklés, mondókázás, gyerekzsivaj hívogat-

ja – immár 5 éve – az érdeklődő anyukákat és babákat 

minden hét csütörtökjén a református egyházközség 

gyülekezeti házába. Így volt ez 2014. április 3-án is, de 

rendhagyó módon, ezen alkalommal, a gyerekek hús-

véti képeslapokat és hímes tojásokat is készítettek.

 Egyetértenek abban a szülők, hogy az óvoda megkezdése előtt is 

szükségük van a gyermekeiknek a közösségi életre. Erre nyújt nagysze-

rű lehetőséget a baba-mama klub. Az édesanyák, nagymamák kicse-

rélhetik tapasztalataikat, a babák játszanak, hallgatják – esetleg bekap-

csolódnak a mondókázásba. Egyaránt tanulhatnak gyerek- és egyházi 

dalokat, Pótor Imréné tiszteletes asszony pedig színes, gazdagon illuszt-

rált bibliai történetekkel ismerteti meg őket.

 De a hagyományok, a jeles napok tiszteletét is elsajátíthatják itt a 

kicsinyek. A korábbi összejövetelek során például süthettek mézeska-

lácsot advent jegyében, ellátogatott hozzájuk a télapó, jelmezbe bújtak, 

most pedig a húsvétra készülődnek. 

Szívesen hallgatták Jézus történetét, miközben a témának megfelelő 

rajzokat színeztek, vagy képeket ragasztottak egy paravánra. Szász-Sikó 

Dalma segítségével pedig a kicsi kezek szorgos munkája eredménye-

ként díszes képeslapokat és csodálatos hímes tojásokat vihettek haza a 

gyerekek.

 A jó hangulatot fokozta a � nom meleg tea és Magdi néni (Ábrán 

Andrásné), Kati néni (Kósa Barnabásné) és Sárika néni (Juhász István-

né) odaadó segítőkészsége és vidámsága. Végül, de nem utolsó sorban 

Pótor Imréné tiszteletes asszonynak köszönjük a sok tanítást és törődést. 

Nemcsak most, húsvétra készülve, hanem az év minden napján!

Az édesanyák nevében:
BPI

A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egye-
sülete tájékoztatja a Vásárosnamény és térségében élő tagokat, 
sorstársakat, hogy Lukácsné Kovács Gizella személyében új cso-
portvezetőt választott a tagság, továbbá az ügyfélfogadás rendje 
módosult.

Munkatársaink elérhetősége, ügyfélfogadási rend:
Csoportvezető: Lukácsné Kovács Gizella

Telefon: +36-30/6812-261

E-mail cím: 64lgizi@gmail.com

Csoportvezető helyettes: Balogh Andrea Csilla
Telefon: 45/470-314

E-mail cím: bcsilla@namenynet.hu

Ügyfélfogadás Vásárosnaményban:

minden hónap második csütörtök 14-16 óra között a Családsegí-
tő Központban, Vásárosnamény, Damjanich utca 2.
minden hónap utolsó csütörtökön 12-1430 óra között a Start Non-
pro� t K� . Üzemegységében, Vásárosnamény, Kossuth utca 32. 
Telefon: 06-45/470-948

Vásárosnamény és térségéhez tartozó települések:

Aranyosapáti, Barabás, Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, Gelénes, 

Gemzse, Gulács, Gyüre, Hetefejércse, Ilk, Jánd, Kisvarsány, Lónya, 

Márokpapi, Mátyus, Nagyvarsány, Nyírmada, Olcsva, Pusztadobos, 

Rohod, Tarpa, Tákos, Tiszaadony, Tiszakerecseny, Tiszaszalka, Ti-

szavid, Tivadar, Varsánygyüre, Vámosatya, Vásárosnamény, Vitka

Balogh Zoltánné elnök nevében

Kelenföldi Lászlóné titkár

A � atalok házhoz mentek az anyagért, ha szükségét érezték és volt rá 

pénzük.

 A Vásárosnaményi 

Rendőrkapitányság 

kóros szenvedélykel-

tés vétség elköveté-

sének megalapozott 

gyanúja miatt indított 

nyomozást H. Gusztáv 

45 éves és B. Ignác 53 

éves vásárosnaményi 

lakosok ellen. A rend-

őrök 2014. március 4-én fogták el a két fér� t, akik a megalapozott gya-

nú szerint középiskolás � ataloknak rendszeresen adtak el kábítószernek 

nem minősülő kábító hatású anyagot. A diákok között elterjedt, hogy 

kitől és hol szerezhetnek bódítószert. Mindkét fér�  vásárosnaményi la-

kásában bonyolította az üzletet. A � atalok házhoz mentek az anyagért, 

ha szükségét érezték és volt rá pénzük. A rendőrök H. Gusztáv lakásá-

ban 1 kilogramm por illetve kristályos szerkezetű és 12,8 gramm zöld 

színű kábítószergyanús anyagot foglaltak le. A rendőrség a két fér� t 

bűnügyi őrizetbe vette.

RENDŐRSÉGI HÍREK



Új Beregi Élet

6 · 2014. MÁRCIUS / ÁPRILIS

Új Beregi Élet / Kultúra, oktatás

„Az emberi szívnek nincs na-
gyobb boldogsága, mint bol-
dogságot látni, melynek alkotói 
mi vagyunk.” – vallotta báró 

Eötvös József, jogász, író, a Bat-

thyány – kormány, majd az And-

rássy – kormány vallás- és köz-

oktatásügyi minisztere, a Magyar 

Tudományos Akadémia tagja, a 

Kisfaludy Társaság elnöke, Eötvös 

Ignác politikus � a, Eötvös Lóránd 

� zikus apja.

 S valóban. A politikus nevét 23 

éve viselő intézményünk egyhetes 

rendezvénysorozattal adózott mű-

velt, széles látókörű névadójának. 

A korábbi évek hagyományaihoz 

hűen a 35 éves iskolaépület fa-

lai között a szokásos tanulmányi 

munka mellett felpezsdült az 

élet. Az ötnapos rendezvényen 

ismét helyet kapott az ünnepélyes 

megnyitó után a koszorúzás és az 

osztályok tiszteletadása a 2002-

ben átadott Eötvös-

szobor előtt, amelyet 

az előző hónapokban 

zajló házi tanulmányi 

versenyek eredmény-

hirdetése követett. 

Az iskolagyűlésen a 

küldöttek elmond-

hatták észrevételeiket 

az iskolai élettel kapcsolatban, és 

választ kaphattak kérdéseikre 

a jelenlévő pedagógusoktól. A 

méltó megemlékezést követően a 

névadóhét programjai ebben az 

évben az iskolai lét témaköréhez 

kapcsolódtak: néhány szünetben 

megnézhettük a nemrég zajlott 

farsang emlékezetes pillanatait, az 

alsó tagozatosok Iskolásnak lenni 

jó! címmel készíthették el alkotá-

saikat, míg az Eötvös-teaház toll-

forgatói a költeményekbe olyan 

kifejezéseket fogalmazhattak töb-

bek között, mint az interaktív táb-

la, internet, házi feladat, sulibox. 

A vállalkozó kedvűek játszhattak 

a gondolattal, hogy milyen intéz-

kedéseket hoznának, ha oktatá-

si államtitkárok lennének. A jó 

szónokok versmondó délutánon 

vehettek részt, a táncos lábúak a 

Táncházban jeleskedhettek, a foci-

rajongók az Eötvös-kupáért küzdő 

csapatoknak szurkolhattak, ahol a 

résztvevők közül ismét a bajnoki 

címet megőrizve végzett a csapa-

tunk. Évek óta része az Eötvös-hét 

programsorozatának a Víz Világ-

napjáról való megemlékezés. Az 

ünnepi osztályfőnöki órákon a 

tanulóközösségek Power Point 

bemutatók, kiselőadások, teszt-

feladatok, � lmvetítések, beszélge-

tések formájában dolgozták fel a 

nagy előd életét, és fogalmazták 

meg üzenetét a ma iskolásainak. 

 Úgy érzem, ezen a héten is be-

bizonyítottuk, hogy Eötvös József 

nemhiába fogadtatta el második 

minisztersége idején az ország-

gyűléssel az ingyenes oktatásról 

szóló törvény beiktatását. Vallom 

és hiszem, hogy most is sikerült 

mélyen fejet hajtanunk munkás-

sága, törekvései, szellemisége előtt, 

és elmondhatjuk, hogy üzenete 

megérintette iskolánk valamennyi 

tanulóját, és példáját méltóképpen 

követni fogjuk. 

Hiszen hite szerint: 

 „Az egésznek része csak az 
lehet, ki szíve részévé tette az 
egészet.”
 Egy ilyen több évre visszate-

kintő programsorozat megvaló-

sításához rengeteg ember össze-

fogása, segítőkészsége szükséges, 

és ebből ez alkalommal sem volt 

hiány. 

 A Diáktanács köszönete illeti 

minden osztályközösség pozitív 

hozzáállását, alkalomhoz illő fe-

gyelmezettségét, az osztályfőnökök 

oda� gyelését, gondoskodó együtt-

működését, az osztályképviselők 

kötelességtudását. Hálánkat sze-

retnénk kifejezni Asztalosné Tajdi 

Éva igazgató helyettes tanárnőnek 

az eredményhirdetés megszerve-

zéséért, Kondor Éva tanárnőnek és 

a 7. d osztályosoknak az emlékmű-

sor összeállításáért, Boda Istvánné 

tanító néninek a körzeti rajzver-

seny szervezői munkálataiért. To-

vábbá Bancsiné Sinkó Anna tanár-

nőnek és az 5. d osztályosoknak a 

hangulatos Táncház szervezéséért, 

Székelyné Apáti Rita tanárnőnek 

és az 5. c osztálynak az Eötvös-tea-

házban nyújtott vendégszeretetért, 

valamint a Víz Világnapjára való 

emlékezésért, Kazamér László ta-

nár úrnak az Eötvös-kupa lebonyo-

lításáért, Kondor Éva tanárnőnek a 

dokumentációs tevékenységéért. 

Külön köszönettel tartozunk a 

rendezvények technikai biztosítá-

sáért Takács Sándor tanár úrnak és 

csapatának, Balogh Krisztián va-

lamint Tóth Marcell 7. d osztályos 

tanulóknak és 6. c osztályos segítő-

iknek.

 Azt gondolom, Eötvös József 

szellemében ezen a héten is oda� -

gyelést, toleranciát, csapatmunkát, 

segíteni akarást, tiszteletet és sze-

retetet tapasztalhattunk és tanul-

hattunk az iskola falain belül. És 

ennek a boldogságnak együttesen 

voltunk az alkotói!

dr. Siposné Szilágyi Ildikó 

a diákönkormányzat munkáját 

segítő pedagógus

Boldogságot látni Bibliaismeret és 
gasztronómia 
a Lónyayban

Bereg legrégebbi és legnagyobb 
szakképző iskolája a Lónyay. 2012 
óta az iskola fenntartója a Ma-
gyarországi Baptista Szeretetszol-
gálat.
 Az új Nemzeti Alaptanterv 
a kezdő évfolyamú szakiskolai 
osztályokban tanulók számára 
kötelezővé tette a hittan vagy az 
erkölcstan tanulását. A Lónyay-
ban a 9. évfolyamot végző diákok 
többsége bibliaismeret órákra jár. 
A felsőbb évfolyamosok – ön-
kéntesen – számosan eljárnak 
a helyi és környékbeli lelkészek 
által vezetett hittanórákra. A lel-
készek a Lónyayban a nevelőtes-
tület egyenrangú tagjaiként fej-
lesztik az iskola növendékeinek 
személyiségét. A lelkészi munka 
és a szaktanári felkészítő munka 
együttes eredményei teremtet-
tek alapot egy olyan versengésre, 
amely a tanulók bibliaismereti és 
szakmai tudásának színvonalát 
méri, de reprezentálja is.
 A verseny ötlete Szenczy Sán-
dortól, a Baptista Szeretetszolgá-
lat közismert és nemzetközileg 
is elismert elnökétől származik. 
2013 januárjában kérte azt, hogy 

„A Lónyay a következő tanévben 
szervezzen egy olyan versenyt, 
amely a Bibliában fellelhető gaszt-
ronómiai kultúra elméleti és gya-
korlati ismeretein alapszik!”
 A szokatlan és talán egyedül-
álló feladat megvalósítása sok-
sok kutatómunkát és kreativitást 
követelt a Lónyay vezetőitől, az 
iskolában dolgozó lelkészektől és 
a gasztronómia területén oktató 
pedagógusoktól is. Májer Ibolya 
igazgatónő a szervezést, Varga 
Zoltán szakmai igazgatóhelyettes 
a gasztronómiai tudásszint méré-
sére alkalmas feladatsort, Katona 
László baptista lelkész és Kardos 
Béla informatika szaktanár a bib-
liaismereti feladatsort állította 
össze. A verseny esztétikai-képi 
megjelenését Cserepes Sándor 
informatikai igazgatóhelyettes 
tervezte meg és koordinálta.
 A versenyen való eredményes 
szereplés alapos bibliaismereti 
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gószerv 31.Meglazít 32.Megfej-
tendő 35.A fordítottjával együtt 
irány mutató! 36….király; 
Shakespeare drámája 37.Irán 
nemzetközi gépkocsijele 
38.kettős betű 39.Megfejtendő 
43.Merida…..; kerékpár márka 
44.Ezek között is lehet olvasni! 
45.De, azonban 47.Yacht-klub 
(RYA) 48.Szentpétervár folyója
49.Kezében fog 50.Nekiindul, 
régiesen

Függőleges: 1.Majom….; afri-
kai növény 2.Lakály 3….major; 
nem várt esemény 4.Azonos 
római számok 5.Megfejtendő 
6.Lendület 7….Aviv; izraeli vá-
ros 8.Fél egér! 9.Edény 10.Lo-
csogó páratlan betűi 11.Párizs 
híres tornya 12.Észak-magyar-
országi település 16.Visszafelé 
becézett Beatrix! 21.Katica is-
mertetője! 22.Elismerőleg nyi-
latkozik 24.Szélhárfa 25.Latin 

tagadószó 28.Nem kell, hogy …, Argentína! 30.Bibliai 
ősatya 31.To be, …not to be 33.Gondoskodik róla 34.Ro-
mániai Duna-parti város 38. Kórházi osztály 40.Ütem ele-
je és vége! 41.Keleti ital 42.Szájat nagyra nyit 46.E napon 
48.Nemzeti Bajnokság

Új Beregi Élet / Kultúra, oktatás

felkészülést, a versenyhelyszíneken manuális 
szakmai gyakorlottságot, széleskörű elméleti 
tájékozottságot, jó előadói tehetséget és csa-
patmunkában való jó együttműködési készsé-
get követelt meg a gyermekektől.
 A verseny kiírásának időpontjában még a 
szervezők sem gondolták, hogy az I. Biblia-
ismereti és Gasztronómiai Verseny nemzet-
közi verseny is lesz. Március 24-én ugyanis 
Kajaaniból � nn gyermekek érkeztek a Lónyay-
ba, háromhetes szakmai gyakorlatra, „Leonar-
dós Program” keretei között. A � nn gasztro-
nómus tanulók arra kérték a szervező iskolát, 
hogy teremtsék meg a lehetőséget a � nnorszá-
gi csoport versenyzésére is. A Lónyay angol-
nyelv tanára, Papfalusi István, kifogástalanul 
megoldotta ezt a „nem könnyű” feladatot.

 Az első versenyfeladat a „prezentációs be-
mutatkozás” volt, amit közös vacsora követett. 
Március 26-án, a második versenynapon zaj-
lott a „Bibliaismereti vetélkedő”, a szakácstanu-
lók „Biblia-korabeli alapanyagokból” készülő 
versenyprodukciójának, és a pincér tanulók 

„húsvéti díszasztal” kompozícióinak az elkészí-
tése és az „asztali áldás” szövegek bemutatása.
 A verseny napjára érkezett Tatabányáról a 
Seregek Ura Bibliai Múltidéző Kör elnevezé-
sű amatőr színjátszó csoport. A kör tagjai kor-
hű ruházatban, és fegyverekkel mutatták be 

„Dávid és Góliát” történetét. Az előadás egyik 
fénypontja volt, amikor a múltidéző kör tagjai 
valódi sivatagi sáskával kínálták meg a néző-
közönséget. (Mind a 60 db olajban megsütött 
sáska elfogyott. Ízéről és állagáról elismeréssel 
nyilatkoztak a „bátor” fogyasztók.)
 A versengést a zsűri (Szász Veronika 
, Varga Attila és Tóth Lajos) ítélete alapján 
a rendező iskola csapata nyerte meg. Máso-
dik lett a kisújszállási Illésy Sándor Baptista 
Szakközép- és Szakiskola. Meglepetésre a 
� nnországi Kajaani Ammattiopisto csapata 
szerezte meg a harmadik helyet. A budapesti 
Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, 
Szakiskola és Gimnázium a zsűri különdíját 
érdemelte ki versenycsapata teljesítményéért.
 A tartalmas és színes vallási- és szakmai 
eseményt a Duna Televízió is rögzítette.
 Jövő ilyenkor visszavárjuk valamennyi 
testvériskola versenycsapatát, határainkon túli 
területekről is!

T L

Vízszintes: 1.Nem hárítható 13.Becétezz Enikő 14.Kül-
döttség 15.Az USA űrkutatási hivatala 17.Ritka fér� név 
18.Kevert golf! 19. …királya (Lalo operája) 20.Népies he-
lyeslés 23.Fór betűi keverve 24.Főétkezés 25.Új, németül 
26.Elán egynemű betűi 27.Össze-vissza sor! 29.Hegyes rá-
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Rio2 3D

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

Amerika kapitány 3D

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

Pofázunk és végünk

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

MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT
ÁPRILISI 

MOZIMŰSOR

Új Beregi Élet / Kultúra

Házasokk

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

Április 15. (kedd) 1900

Április 15. (kedd) 1700

Április 29. ( kedd) 1900

Április 29. (kedd) 1700

KÖNYVAJÁNLÓ

GYEREKSAROK

Április hónap is bővelkedik a neves napokban. 

A költészet napját ajánlom � gyelmetekbe.

 A költészet napját – József Attila születés-

napjára (1905) emlékezve – 1964 óta minden 

évben, április 11-én ünneplik Magyarorszá-

gon.

 Mi a költészet? Senki sem tudja a választ… 

Elég, ha megjegyzed ezt a meghatározást: „A 

görög eredetű poesis szó, azt jelenti: alkotni, 
építeni, létrehozni. A költő (poéta) „addig 

gyúrja a levegőt” = (érzelmet, gondolatot) amíg 

munkája eredményeként abból a vers (poéma) 

láthatóvá lesz.

 Mindenkinek van kedvenc verse. 

 Töltsetek egy estét úgy el a családban, hogy 

mindenki elmondja (felolvassa) a legkedve-

sebb versét, aztán mondja el minden családtag, 

hogy neki miért az a legkedvesebb.

 Ha neked még nincs „legkedvesebb ver-

sed”, tanuld meg ezt! József Attila írta 1921. 

április 12-én, 16 éves korában.

SZERETNÉM, 

HA VADALMAFA LENNÉK!

Szeretném, ha vadalmafa lennék!

Terebélyes vadalmafa;

S hogy testemből jóllakhatna

Minden éhező kis gyermek

Árnyaimmal betakarva.

Szeretném, ha vadalmafa lennék

S minden egyes árva gyermek,

Ha keserű könnye pereg,

Felkeresné s könnyeivel

Öntözné meg a tövemet.

Szeretném, ha vadalmafa lennék,

Mi ha majd egykor kiszárad

És a tél apó kivágat,

Lángjaival felszárítná

Könnyeit a bús árváknak.

S ha csakugyan vadalmafa lennék,

Volna öröm a földön és

Sehol semmi bú, szenvedés

S a mosolygó fejeket nem

Bántaná az elköltözés.

„Könyvet kézbe venni jó. Az olyan személyes 

dolog. Tárgy, melyet kinyitva, lapozgatva, ol-

vasva, egyszer csak kisüt a nap, beborul az ég, 

szerelmes lesz az ember, kiábrándul. Könyv-

vel a kézben tanul, szórakozik, gondolkozik. 

Beszélget másokkal, könyvek segítségével va-

lódi emberi viszonyokat alakít ki, ápol barát-

ságokat.”

A tisztaság tanítható, begyakorolható, a mély-

ben őszintén vágyott érték.. Tomka Ferenc 

könyve a BIZTOS ÚT nem csak � atalokhoz 

szól, hanem szülőkhöz, pedagógusokhoz is. 

Világosan, határozottan beszél azokról a prob-

lémákról, amelyek között az i� úság készül a 

hivatásának fölismert házasságra; fényt gyújt, 

irányt mutat, hitet ébreszt, hogy a XXI. század 

hajnalán is lehet tisztán megélt udvarlási kap-

csolattal, jegyességgel indulni a házasság felé..

Eörsi István versét te is be tudod fejezni?

Én vagyok a Remek Elek,

most egy verset ……….

Kérlek ezért Potom Áron,

adj egy tollat ……… .

Jaj, ne zavarj, Bödön Ödön,

ülj nyugton kis …….. .

Ehhez mit szólsz, Kerek Ede?

Máris egy vers …….. .
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A számok világában
Február 21-én – immár 23. alkalommal – a Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és 

A.M.I volt a házigazdája, szervezője a Zrínyi-Gordiusz Országos Matematikaverseny megyei for-

dulójának.

 Több, mint 2000 versenyző mérte össze tudását, logikus gondolkodását, összefüggések látását. 

Március 7-én volt az ünnepélyes eredményhirdetés, melyen évfolyamonként (2–12. évfolyam) a 

legeredményesebb 15 tanuló részesül elismerésben. A díjkiosztón felkészítők, szülők, támogatók, 

segítők együtt köszöntötték a díjazottakat.

 „Az okos emberek megoldják a problémákat, a zsenik pedig megelőzik őket” mondta Albert 

Einstein, sokan így is tettek a versenyfeladatok megoldása közben. Iskolánk tanulói közül is töb-

ben eképpen cselekedtek és kimagasló eredmények születtek. A 23 év távlatába tekintve a legki-

magaslóbb eredményt most értük el, 5-en álltak dobogón, fényesen csillogott a két aranyérem, az 

egy ezüst, és két bronz is.

Dobogósok:
1.h. Nagy Nándor Botond 3.o felk.: Bíró Éva

 Balogh Marcell 4.o  Nagyné Szabó Henrietta

2.h Nagy Edit  4.o  Nagyné Szabó Henrietta

3.h Bancsi Bianka  3.o.  Bíró Éva

 Deák Eszter  4.o  Nagyné Szabó Henrietta

Kimagasló teljesítményt nyújtottak:
4.h Apáthy Száva  7.o  Konczné Sugta Lívia

5.h Pollák Szabina  5.o  Dr. Karászi Zsoltné

A csapatverseny eredményét évfolyamonként a legjobb 3 tanuló pontszáma adja.

Legeredményesebb csapataink:
1.h. 3. évfolyam: Nagy Nándor Botond, Ács-Szabó Zsóka, Bancsi Bianka 

  Felk.:  Bíró Éva

1.h 4. évfolyam: Balogh Marcell, Nagy Edit, Deák Eszter

  Felk.: Nagyné Szabó Henrietta

2.h 7. évfolyam: Apáthy Száva, Deák Máté, Pollák Anna

  Felk.: Konczné Sugta Lívia

 Nagy örömünkre 2014-ben iskolánk volt a legeredményesebb. Így a vándorserleget elnyertük, 

illetve a tulajdonunkban marad, mivel három alkalommal lettünk egymást követően a legjobbak.

 Eredményes felkészítő munkájáért elismerésben részesült Nagyné Szabó Henrietta, Konczné 

Sugta Lívia, Bíró Éva.

 Az országos megmérettetésen 3 tanuló képviseli iskolánkat. A díjkiosztó ünnepséget színesí-

tette a mazsorett, az énekkar, a Kölcsey tagiskola valamint az Eötvös néptánccsoportjának a fel-

lépése. Szórakoztató, egyben tanulságos volt a Tótfalusi Fanni által előadott, „Hogyan neveljünk 

az életre” című novella.

 E verseny megrendezése egy közös összefogás eredménye, hiszen termeket biztosít még a II. 

Rákóczi Ferenc Gimnázium, a Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Mun-

kánkat segíti a rendőrség, polgárőrség, iskolaorvos, védőnők, az Eötvös iskola minden dolgozója, 

tagiskolánk nevelői, de a nyugdíjas pedagógusok is örömmel jönnek.

 A verseny napján közel 2400 gyereket és felnőttet, részesítettünk szerény ellátásban, az ered-

ményhirdetésen 250 gyereket és felnőttet jutalmaztunk.

 Mindezt lehetővé tette támogatóink önzetlen segítsége, amit ezúton is szeretnék megköszönni.

 Bízom abban, hogy mindannyian – felkészítők, támogatók, segítők, szervezők – a tanulókért, 

versenyzőkért tovább folytatjuk ezt a munkát és 2015-ben ismét együtt fogadhatunk 2000 ver-

senyzőt és köszönthetjük majd a legeredményesebben teljesítő gyermekeinket.
Bíró Éva 

 szervező

Támogatók.

Asztalos István, Babus Jolán Kollégium, 

Badak Gyula, Bagi Gabriella, Balázs István, 

Balla Jánosné, B-Cer Agro K� - Juhász Ist-

ván, Beregvíz, Bittner József, Borbás Bálint, 

Borbás Tibor, Cimbora Gyermekközösség, 

Cinema City, Czető Pálné, Csekő József, 

Csobolya Attila, Dévai Gábor, Diák Sán-

dorné, Diákönkormányzat, Dori Pékség, 

Dr Balázsy Erzsébet, Dr Deák Ferenc, Dr 

Győr� y Ernő, Dr Patakiné Dr Baráth Ida, 

Dr Somogyiné Dr Szendrei Gabriella, Dr 

Szilágyi Péter, Ékszersziget , Eötvös Ala-

pítvány, Feketéné Dr Lázár Emese, Fiatalok 

I� úsági Szervezete, Filep Sándor, Forrás 

Klub, Forta-Trans K� ., Gelateria Magyar-

ország K� ., Hajdu Csaba, Hungaro Jam 

K� ., Illés Norbert, Illés Zsolt, Insticei Zol-

tán, Kaláka Gyermekközösség, Kapinné 

Péter Mariann, Kárpátokért Egyesület, Kati 

András, Kiss B Zoltán, Kiss Mátyás, Koncz 

József  /Tuti-Fix/, Lakatos Jánosné, Leveleki 

József, Lőrincz László, Luka István, Magyar 

Péter, Magyar Tankönyvért Tankönyvkiadó, 

Misku Józsefné, Nagy Miklós, Neoorigó 

K� ., OTP Bank Vásárosnamény, Panko-

tai Pál, Sebestyén Gusztáv, Sebők Gyuláné, 

Szabó Lászlóné, Szalainé Bíró Katalin, Szé-

kelyfa Bt., Szenáki Kálmánné, Szombathy 

Béla, Takács Sándorné, Tóth Józsefné, Va-

lentin –TÉSZ K� ., Vancza Gábor, Vezse 

Béláné, Vilaszil Pékség, Zafír ékszerbolt, 

Anonim támogatók

Kiemelt Támogatók 

Kereskedelmi és Hitelbank Vásárosnamény, 

Matematikában Tehetséges Gyermekekért 

Alapítvány Kecskemét, 

Vásárosnamény Város Önkormányzata, 

Kisvarsány Önkormányzata, 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
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FARSANG KUPA UTÁNPÓTLÁS 
LABDARÚGÓ TORNA

  
• CSENGER (2005-ÖS KOROSZTÁLY)
Vásárosnamény-Csenger 3:1 gólszerző: Valánszki Bálint (2), Nagy Ádám
Vásárosnamény-Loki Focisuli Debrecen   4:0
     gólszerző: Kálmán Bence(3), Valánszki Bálint
Vásárosnamény-Filó SE Nyíregyháza    2:1
     gólszerző: Kálmán Bence, Valánszki Bálint
Vásárosnamény-Nyírbátor 2:2 gólszerző: Nagy Ádám, Kálmán Bence
A torna győztese: VÁSÁROSNAMÉNY DSE.
A torna gólkirálya: Kálmán Bence. 
A győztes csapat tagjai: Nagy Péter, Pankotai Marcell, Nagy Ádám, Gyügyei Zoltán, 
Valánszki Bálint, Kálmán Bence, Czap László, Pócsik Dániel, Biró Bence
Felkészítő edző: Majoros Imre.

A tatai olimpiai edzőtáborban rendezte 
meg a Magyar Judo Szövetség 2014. márci-
us 8-án a 2002–2003-ban született cselgán-
csozó gyermekeknek meghirdetett Magyar 
Kupa versenyt. 
 A vásárosnaményi klubot két 2003-ban 
született versenyző képviselte, akik egy 
arany és egy ezüst éremmel térhettek haza. 

 Vaska Fanni (30 kg) első helyezett, 
Insticei Réka (49 kg) második dobogós 
helyre állhatott fel az eredményhirdetésen. 
Felkészítő edzőjük Batizi István. 

Csarodai lány a I� úsági 
Diákolimpia dobogóján

A 1999-1998-1997-es korosztály cselgáncs 
diákolimpiai döntőjét rendezték meg 2014.
április 5-én a budapesti Honvéd-KIPEX SE 
judo csarnokában. A csarodai Holló Kla-
udia (1998, 52 kg) bizonyította, hogy egy 
kicsi beregi faluban is élhetnek tehetséges 
sportolók: a 
súlycsoport 
népes me-
zőnyében a 
vásárosna-
ményi klub-
ban edző 
versenyző 
a selejte-
zőt és elő-
d ö n t ő k e t 
sikeres győ-
zelmek kel 
fejezte be 
és csak a 
döntőt elveszítve hozta haza a diákolimpia 
ezüstérmét. 
 Edző: Batizi István 
 Gratulálunk!

JUDO HÍREK

Vaska Fanni a dobogó legfelső fokán
Holló Klaudia a 2. helyen

A Kárpátokért Egyesület szervezésében az Ön-

kormányzat közreműködésével 

 Vásárosnaményban a Városi Művelődési 

Központ kiállító termében április 22–26-án el-

sősorban � atalok, � atal kamaszok egészséges 

életmódjához kapcsolódó Interaktív Kiállítást 

rendezünk. Ugyanitt tekinthető meg a Kör-

nyezetünk, ahol élünk című rajzpályázat kiál-

lítása is.

április 25.

„A Föld napja” 

Helyszín a Művelődési 

Ház és a park

Programok: 

9.00  Megnyitó

9.00–16.00 Egészségi állapotfelmérés és első-

segélynyújtás gyakorlati bemutató a 

Kárpátokért Egyesület sátrában. 

14.00  Rajzpályázat eredményhirdetése

14.00–16.00 Egy kis testmozgás 

 (Aerobik és Zumba)

A FÖLD 
NAPJA
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Mｷhelycsarnok felújítása és eszközbeszerzés 
Nagy Miklós Péter egyéni vállalkozónál

Fagylaltfagyasztó gép beszerzés 
Lakatos Andrásné egyéni vállalkozónál

Bontókalapács beszerzés 
a SZA-KISS TEAM Kft.-nél

Targoncabeszerzés L|rincz László 
egyéni vállalkozónál

Nagy Miklós Péter egyéni vállalkozó 2013 júniusában 
sikeresen pályázott az Európai Mez|gazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtan-
dó támogatások részletes feltételeir|l szóló 35/2013. (V. 
22.) VM rendelet szerinti pályázati felhívás keretében.

Lakatos Andrásné egyéni vállalkozó 2013 júniusában si-
keresen pályázott az Európai Mez|gazdasági Vidékfej-
lesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtan-
dó támogatások részletes feltételeir|l szóló 35/2013. (V. 
22.) VM rendelet szerinti pályázati felhívás keretében.

A Sza-Kiss Team Út- Mélyépít| Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. 2013 júniusában sikeresen pályázott az Eu-
rópai Mez|gazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végre-
hajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes 
feltételeir|l szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet szerinti 
pályázati felhívás keretében.

L|rincz László egyéni vállalkozó 2013 júniusában sike-
resen pályázott az Európai Mez|gazdasági Vidékfej-
lesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtan-
dó támogatások részletes feltételeir|l szóló 35/2013. (V. 
22.) VM rendelet szerinti pályázati felhívás keretében.

A támogatásnak köszönhet|en megújult a gépjármｷjavítással és 
mｷszaki vizsgáztatással foglalkozó vállalkozás mｷhelycsarnoka, 
valamint beszerzésre került egy 2,5 t teherbírású automata csápos 
emel|. A fejlesztés eredményeként javulnak a munkakörülmények, 
hatékonyabbá válik a munkavégzés és a vállalkozás esztétikusabb 
környezetben fogadhatja ügyfeleit.

A támogatásnak köszönhet|en egy elektronikus vízszintes fagylalt-
fagyasztó berendezés került beszerzésre, melynek segítségével a 
vállalkozó és családja által több évtizede sikerrel üzemeltetett, Vá-
sárosnamény-Gergelyiugornya Tisza-parti üdül|területen elhelyez-
ked| Fortuna Presszó kapacitása, a kínált fagylaltok termékskálája 
és a termékek min|sége is jelent|sen növekszik. Ennek köszönhe-
t|en a Fortuna presszó idén kib|vült termékkínálattal várja vendé-
geit a Tisza partján.

A támogatásnak köszönhet|en a vállalkozás meglév|, jellemz|en 
út- és mélyépítési kivitelezéshez használt er|gépéhez egy speciális 
bontókalapács adapter került beszerzésre, mellyel hatékonyabbá és 
gazdaságosabbá válik a munkavégzés a gépesítésnek köszönhet|-
en, valamint növekedett a vállalkozás kapacitása.  

A támogatásnak köszönhet|en a vállalkozás épít|ipari kivitelezési 
tevékenységeihez kapcsolódóan került beszerzésre egy gázüzemｷ 
emel|villás targonca, mely alapvet|en a vállalkozás munkái során 
felhasznált épít|anyagok mozgatására szolgál majd.  A fejlesztés 
eredményeként a munkafo-lyamatok egyszerｷsödnek, könnyebbé 
válnak és n| a vállalkozás hatékonysága.

Kedvezményezett: Nagy Miklós Péter egyéni vállalkozó
(4800 Vásárosnamény, Veres Péter u. 54.;

e-mail: nagyservice@gmail.com)
Az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott támo-

gatás összege: 4.499.944 Ft. (€ 15.394,95)

Kedvezményezett: Lakatos Andrásné egyéni vállalkozó
(4400 Nyíregyháza, Jósika Miklós u. 19.)

Az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott 
támogatás összege: 4.498.975 Ft. (€ 15.391,64)

Kedvezményezett: Sza-Kiss Team Út- Mélyépít| Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. (4800 Vásárosnamény, Sz|l|skert u. 27.; 

e-mail: neoorigo@vipmail.hu)
Az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott 

támogatás összege: 2.481.700 Ft. (€ 8.490,25)

Kedvezményezett: L|rincz László egyéni vállalkozó 
(4800 Vásárosnamény, Bessenyei György út 24.

e-mail: llaszlo24@gmail.com) 
Az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott 

támogatás összege: 4.491.500 Ft. (€ 15.366,06)
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Miért érdemes hirdetni az Új Beregi Életben?

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

---------------------------------------------------------------------
Terjesztési és műszaki adatok:
Megjelenik: havonta (minden hó 15-ig)

Példányszám: 3 500 háztartás  Terjedelem: 12 oldal
Anyagleadás: E-mailben 

A hirdetések leadási időpontja: 
a megjelenés előtt legkésőbb 10 nappal

----------------------------------------------------------------------
Hirdetésfelvétel, hirdetési árak:

Borbás László
Telefon: 06-70/984-1880

E-mail: borbaslaszlo@vasarosnameny.hu

Pályázati Hirdetmény

A Vásárosnaményért Közéleti– és Kulturális Egyesület, támogatást nyert el a 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban 
nyújtandó támogatások jogcím keretében. A program során az egyesület magas 
színvonalon történő működéséhez szükséges eszközök beszerzésére került sor. A 
támogatásból megvásárolt eszközök:
2 db Notebook
1 db Projektor + állvány + vetítővászon
1 db Digitális fényképezőgép
A program megvalósításhoz marketing tevékenység kapcsolódik.
A program teljes költsége: 828 728 Ft
A támogatás összege: 828 728 Ft
A támogatás hozzájárult ahhoz, hogy egyesületünk működésével hatékonyabban 
tudja segíteni a helyi közösségek munkáját.

   Vásárosnaményért Közéleti- és Kulturális Egyesület
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Pályázati Hirdetmény

Puskás Lajos egyéni vállalkozó, támogatást nyert el a Helyi Vidékfejlesztési Stra-
tégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások 
jogcím keretében. A program során, a vállalkozás, építési beruházást valósít meg, 
melynek célja az autójavítói szolgáltatás fejlesztése:
A program tartalma:
A meglévő autójavító bázis bővítése és korszerűsítése. A beruházás során sor ke-
rül új épületrész kialakítására,  a meglévő épület egy részének fedésére, valamint 
hőszigetelt nyílászárók beépítésére.
A program megvalósításhoz marketing tevékenység kapcsolódik.
A program teljes költsége: 11 937 561 Ft
A támogatás összege: 4 500 000 Ft
A támogatás hozzájárult ahhoz, hogy a vállalkozás a megrendelők megelégedésé-
re, magas színvonalon nyújthassa szolgáltatásait.

Puskás Lajos egyéni vállalkozó
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Pályázati Hirdetmény

A Bereg Szakképzéséért Közhasznú Alapítvány, támogatást nyert el a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyúj-
tandó támogatások jogcím keretében. A program során az alapítvány magas szín-
vonalon történő munkavégzéséhez szükséges eszközök beszerzésére került sor. A 
támogatásból megvásárolt eszközök:
4 db Notebook
1 db Színes fénymásoló
A program megvalósításhoz marketing tevékenység kapcsolódik.
A program teljes költsége: 2 046 227 Ft
A támogatás összege: 2 046 227 Ft
A támogatás segítséget nyújtott a Beregi térségben élő � atalok oktatását elősegítő 
feltételek javításához, ezzel hozzájárult a térség elmaradottságának csökkentésé-
hez.

  Bereg Szakképzéséért Közhasznú Alapítvány
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