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Baráth Sándor adománya 
a Beregi Múzeumnak

Baráth Sándor népi iparművész, aki az országban egyedülálló módon két szakágban (fa-
szobrász, fafaragó) is a cím büszke birtokosa, az idei Múzeumok Éjszakáján hivatalosan 
megajándékozta a Beregi Múzeumot. Alkotásaiból 18 szobor és 18 fafaragás került a mú-
zeum tulajdonába, melyeket a látogatók megtekinthetnek az állandó és időszaki kiállítások 
helyszínén (Szabadság tér 26.).
 Baráth Sándor más művei egyébként jelenleg gyűjteményes kiállításon szerepelnek, 
Debrecenben.

Kitüntetés
Pedagógusnap alkalmából Badak Károlyné, 
munkaközösség-vezető óvodapedagógus, 

„A Miniszter Elismerő Oklevele” miniszteri 
elismerésben részesült, az óvodapedagógia 

területén kiemelkedően magas színvona-
lon végzett munkájáért. Az oklevelet Filep 
Sándor polgármester úr adta át, az óvodai 
évzáró ünnepségen. Szívből gratulálunk a 
megérdemelt elismeréshez!

Játékország Óvodái nevelőközössége

Július 12-én – a Zoárd Napi rendezvények második napján – 
ismét szeretettel várjuk 3 fős csapatok vagy egyéni indulók je-
lentkezését egy játékos megmérettetésre. A feladat hasonló a Föld 
Napján végrehajtottakhoz, de aki akkor nem ért rá, az most is 
bekapcsolódhat. Aki pedig április 22-én versenyzett, most lehe-
tőséget kap visszavágóra! A táv Jánd és Gulács határáig tart ( kb. 
15 km), többnyire a töltés koronáján. Négy „pihenő” várja az ér-
deklődőket, amíg a lábak pihennek, lehet tekerni az észkereket! 
 A versenyzők a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével re-
gisztrálhatnak, melyet 2015. július 10-én 12 óráig adhatnak 
le a Művelődési Központ portáján. Aki erről „lemarad”, az je-
lentkezhet még a gyülekező és regisztráció ideje alatt 2015. jú-
lius 12-én (vasárnap) 9 óra 30 és 10 óra között az Információs 
Sátornál a Sokadalom bejáratánál. 
 Indulás Szucsányiné Magocsa Edit tanító néni felvezetésével 
az új Kraszna-hídról.
 Cél: az utolsó állomás a Kraszna-híd alatt, a vízügy állomása 
mögött. 

 Az útvonalat térképen mindenki kézhez kapja. Két kategória 
kerül díjazásra: egyéni és csapat.
 Az eredményhirdetést a célba érkezések után 14 óra 50 perc-
kor tartjuk a Kraszna hídnál, a színpadon. Ez a verseny a második 

„állomása” az erre az évre tervezett kerékpáros rendezvényeink-
nek. A záró alkalom szeptember 18-án az Autómentes Nap ren-
dezvényeihez kapcsolódik. Amelyik csapat mindhárom „megmé-
rettetésen” részt vesz, külön díjazást nyerhet.
 Szeretettel várunk mindenkit, azaz: nyeregbe!

A Szervezők

Jelentkezési lap a Zoárd útján bicajon vetélkedőre:

Csapat vagy versenyző neve:

..................................................................................................................
Kategória( egyéni/csapat):
..................................................................................................................

„Nyeregben a Beregben, avagy Zoárd útján bicajon!
Vetélkedővel összekötött kerékpáros túra
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Városunk múzeumában ismét megren-
dezésre került ez az országos rendezvény, 
mely rengeteg érdeklődőt csalogatott el a 
Tomcsányi-kastélyba és annak parkjába 
2015. június 20-án szombaton.
 A rendezvény minden korosztály számá-
ra kínált kikapcsolódási lehetőséget, melyet 
a tartalmas programok sora biztosított. 
 Idén is meg lehetett tekinteni a Bereg 
Fiai Hagyományőrző Íjász Egyesület íjász-

bemutatóját és lehetőség volt arra, hogy a 
látogatók kipróbálják a nyilazást.
 Ezt követően Őseink viselete és fegyver-
zete címmel tartott előadást Ábrán András, 
aki tárgymásolatokkal tette még tartalma-
sabbá bemutatóját.
 Az est folyamán fellépett Filené Husz-
ti Zsuzsanna, aki népdalcsokrot adott elő 
citera kíséretében, aztán Tihor Krisztián 
néptáncoktató, aki tanítványaival, majd a 
Betyárok táncegyüttessel varázsolta el a kö-
zönséget. Két régi jó barát a kastély udvarán 
címmel adott élő koncertet Gazdag Adri-
enn és Filep Aurél. 
 Varga János múzeumigazgató képek-
kel illusztrált előadást tartott az érdeklődő 
közönségnek, „Raktárunk rejtett kincsei” 
címmel, melynek kapcsán eddig nem látott 
tárgyak kerültek bemutatásra. Ezeket idő-
szaki kiállítás keretén belül meg lehet tekin-
teni a múzeumban. 
 Nagy sikert aratott a Táncház és tűzug-
rás, melynek során Tihor Krisztián biztatta 
a táncolni vágyókat a különféle tánclépések 
kipróbálására és elsajátítására.
 A programokat egy ideiglenes kiállítás 
megnyitása zárta, amely Szűcsné Bíró Csil-
la képeiből került megrendezésre.
 A rendezvény alatt lehetőség volt népi 
eszközös gyermekjátékok kipróbálására, a 
Bereg kincsei c. tárlat megtekintésére, ha-
gyományos ízek kóstolására, sőt Régimódi 
diavetítésen is részt vehettek az érdeklődők, 
melynek során régi diaképek kerültek kive-
títésre a Beregi Múzeum gyűjteményéből.

Kissné Gráf Éva
Beregi Múzeum

Múzeumok Éjszakája a 
Beregi Múzeumban
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A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: 

Határozott idejű, 2015. szeptember 1. nap-
jától 2016. december 31. napjáig tartó köz-
alkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.

Betöltendő munkakör: 
területi védőnő.

 
Munkavégzés helye:

Vásárosnamény és Olcsva települések III. 
számú védőnői körzete. 4804 Vásárosna-
mény, Damjanich út 2., 4826 Olcsva, Kos-
suth út 1. 

A munkakörbe tartozó lényeges 
feladatok:

Területi ellátási kötelezettséggel a III. sz. vé-
dőnői körzetben a területi védőnői feladatok 
ellátása a 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet, 
valamint a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: 
Kjt.) rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
• magyar nyelvtudás, 
• magyar állampolgárság vagy külön jog-

szabály szerint a szabad mozgás és tar-
tózkodás jogával való rendelkezés, illet-
ve bevándorolt vagy letelepedett státusz,

• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség,
• szakmai tapasztalat megléte előnyt je-

lent, de a pályakezdők jelentkezését is 
várjuk.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
• a képesítési előírás meglétét bizonyító 

diploma, oklevél (vagy ezek közjegyző 
által hitelesített másolata);

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S
Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet területi védőnői munkakör betöltésére.

• részletes szakmai önéletrajz,
• amennyiben a pályázó szakmai gyakor-

lattal rendelkezik, annak meglétének 
hitelt érdemlő igazolása, 

• a büntetlen előéletet igazoló 90 napnál 
nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-
nyítvány, vagy az erkölcsi bizonyítvány 
megkérését igazoló postai feladóvevény 
másolata,

• nyilatkozat arról, hogy nem áll cselek-
vőképességet kizáró vagy korlátozó 
gondnokság alatt,

• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anya-
gában foglalt személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul,

• nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyil-
vános vagy zárt ülésen történő bizottsá-
gi és testületi tárgyalását kéri,

A munkakör betöltésének időpontja: 
2015. szeptember 1.

 
A pályázat benyújtásának határideje: 

a személyügyi központ honlapján történő 
közzétételtől számított 15. nap 
A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázatot 1 eredeti példányban Filep 
Sándor Vásárosnamény Város Polgármes-
terének (4800 Vásárosnamény, Tamási 
Áron út 1.) címezve, zárt borítékban, kizá-

rólag postai úton lehet benyújtani, a boríté-
kon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Vásáros-
namény III. sz. védőnői körzet álláshelyére” 
jeligét.

Hiánypótlásra – az erre irányuló felhívás 
kézhezvételétől számított 5 napon belül – 
egy alkalommal van lehetőség!

A pályázatok elbírálásának rendje: 
A pályázatokat Vásárosnamény Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete a pá-
lyázati határidő leteltét követő első ülésén 
bírálja el. 

A pályázati kiírás közzétételi helye: 
A pályázati felhívás a Nemzeti Közigazga-
tási Intézet honlapján (www.kozigallas.gov.
hu), a www.vasarosnameny.hu honlapon, 
a városi televízióban, a Városháza hirdető-
tábláján valamint az Új Beregi Életben ke-
rül közzétételre.

A munkáltatóval kapcsolatos további 
információ Dubniczné dr. Fórizs Erzsébet 

osztályvezetőtől kérhető 
a +36/45/470-022/146-es telefonszámon, 

vagy a 
hivatal@vasarosnameny.hu e-mail címen. 

A képviselő-testület fenntartja a jogot a 
pályázati eljárás eredménytelenné törté-
nő nyilvánítására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 
2015. június 29.

Málenkij robot 70 év távlatából
2015 júliusában ideiglenes kiállítás nyílik a Beregi Múzeumban Málenkij robot – A 
kárpátaljai magyarok 1944-es deportálása címmel. A vándorkiállítás képekben és 
szövegrészletekben mutatja be a deportálás borzalmait. A többnyelvű kiállítást Molnár 
D. Erzsébet, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky 
Tivadar Intézetének tudományos munkatársa állította össze doktori disszertációjának 
anyagából. A tárlat bemutatja Kárpátalja történelmét, szovjet megszállását, a depor-
tálást, a munkatábori életkörülményeket és az eseményekre való emlékezés tereit is.
 A rendezvény pontos időpontjáról később adunk tájékoztatást.
 A kiállításmegnyitóra szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket.

KGÉ
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A nyári napfordulóra eső Keresztelő Szent 
János ünnepe (június 24.) az 5. században 
lett általánossá a keresztény világban. Az 
ünnep számos, kereszténységet megelőző 
hiedelmet és rítust is magába olvasztott. 
Magyarországon a 16. századtól biztosan, 
de valószínűleg már régebben is öröm-
tüzeket gyújtottak ezen a napon. (Egy 18. 
századi egyházi szerző, Inchofer szerint a 
magyarok a 11. századtól gyújtanak Szent 
Iván-i tüzeket.) Régen a június hónapot 
egyébként Szent Iván havának nevezték.
  A tűzgyújtást tűzcsóvák forgatása és 
egyes területeken (pl. Nyitra megye) hosz-
szú éneksorozat, a Szent Iván-i ének kísér-
te. (Erre utal a régi szólás: „Hosszú, mint 
a szentiváni ének.”) A tűz tisztító, gonoszt 
elűző erejébe vetett hit az alapja a tűzugrás-
nak. Az ezen a napon gyújtott tűzről úgy 
gondolták, hogy megvéd a dögvész, jég el-
len, és elősegíti a jó termést.
 A tűzrevaló lehetett zsúpszalma, rőzse, 
májusfa, gaz és szemét is. Ezt egyes helye-

ken a lányok gyűjtötték, és ők is gyújtották 
meg a tüzet, melyet sokszor szabályos négy-
szög alakúra raktak. A tűz átugrása közben 
párosító-, kiházasító dalokat énekeltek, hi-
szen a szokás lényeges része a szerelemva-
rázslás. A házasságjóslás és -varázslás mel-
lett a tűzgyújtásnak még számtalan indoka 
lehetett, és az egymás melletti falvakban is 

különböző céllal gyújthattak tüzet ezen a 
napon. A gabonatermés megvédése mellett 
kendertermékenység-varázsló szerepe is 
lehetett, nem beszélve az egészségmegóvó 
funkcióról. Ehhez különféle növényeket ve-
tettek a tűzbe (bodza, orgona, üröm stb.)

Eötvös sikerek
Simonyi Zsigmond megyei helyesírási verseny

I. hely Gáspár Zsanett  5/b Felk.: Konczné Kelemen Ildikó
IV. hely Bodnár Gabriella 7/c Felk.: Kovács Lászlóné
V. hely Kázmér Zsó� a 8/b Felk.: Kovács Lászlóné

BENDEGÚG NYELVÉSZ ORSZÁGOS VERSENY

VI. hely Gál Lili Tícia 5/b Felk.: Konczné Kelemen Ildikó
VII. hely Kósa Eszter 7/c Felk.: Kovács Lászlóné

Dienes megyei matematikaverseny

I. hely Székely Csenge 5/c Felk.: Ferenci Imre
IV. hely Kázmér Ágnes 6/b Felk.: Dr. Karászi Zsoltné
V. hely Deák Eszter 5/c Felk.: Ferenczi Imre

Kálti Márk országos döntő történelem

IV.hely Szalma Levente 8/b Felk.: Dr. Siposné Szilágyi Ildikó
IV. hely Kázmér Zsó� a 8/b Felk.: Dr. Siposné szilágyi Ildikó
V. hely Nagy Dániel 5/b Felk.: Konczné Kelemen Ildikó
VI. hely Varga János 5/b Felk.: Konczné Kelemen Ildikó

Vöröskeresztes csecsemőgondozói verseny.
megyei forduló I. hely és országos döntő VIII. hely

A csapat tagjai:
 Nagy Csenge 6/b
 Lemmich Nikolett 6/d
 Gál Patrik 6/d
 Felkészítőjük: Erdélyiné Kázmér Tímea iskolai védőnő

Vöröskeresztes megyei elsősegélynyújtó verseny

IV. hely A csapat tagjai:
 Balogh Boglárka 8/a
 Magyar Petra  7/b
 Sütő Zsanett  7/d
 Szabó Ágota  7/d
 Szabó Edina  7/d
 Felkészítő:  Kántor Tímea mentőtiszt

Helyesbítés:
Bendegúz megyei nyelvtan verseny

V. hely Kovács Nikolett 7/c Felk.: Kovács Lászlóné
V. hely Varga Szabolcs 7/c Felk.: Kovács Lászlóné

 A tűzbe gyümölcsöt is dobáltak. Azzal 
magyarázták, hogy akinek meghalt a kis-
gyermeke, így juttatja gyümölcshöz a túlvi-
lágon – más vidéken ezt az almát nem fo-
gyaszthatta el a szülő, mert akkor elenné a 
halott kisgyermeke elől. Megint mások sze-
rint a tűzbe vetett alma elfogyasztása meg-
véd a betegségek (pl.  a torokfájás) ellen. 
 Lehoczky Tivadar, Bereg vármegye mo-
nográfusa leírja, hogy Szent János születése 
napjának előestéjén a „verchovinai oroszok” 
� ataljai egy magas hegy ormán tüzet rak-
nak, koszorúkkal és csengőkkel feldíszített 
juhokat és szarvasmarhákat terelnek oda, 
és az állatok száját kinyitják, hogy a tűz be-
levilágítson, és ezzel megóvják azokat egy 
bizonyos szájbetegségtől. A lányok körbe-
táncolják a tüzet, a „nézők” pedig „fakala-
pácsokkal megvizesített kőtáblára tett izzó-
szénre ütnek s ez által a pisztoly-lövéshez 
hasonló durranást okoznak.” Jó aratást és 
sok lakodalmat remélnek, ha a tűz három 
napig nem alszik ki.

Varga János
igazgató

Beregi Múzeum

Szent Iván-i tűzgyújtás
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8. a
Osztályfőnök: Tamás Andrea
Aranyos Mária Veronika, Balogh Boglárka, Balogh Márk Roland, 
Balogh Tamás, Baráth Dominika, Bolla Csilla, Czomba Márk, Fa-
zekas Lili, Huszti Bence, Kónya Máté, Kovács Krisztián Valentin, 
Maros Dominik, Molnár Nikolett, Nagy Dorina, Nemes Dávid, 
Nyiri Gyöngyike, Péter Bettina, Siti Fanni, Szenes Dániel Zsolt, Tar 
Dorina, Tóth Cintia, Tóth Péter, Tóth Viktória, Vadász János

8. b

Osztályfőnök: dr. Siposné Szilágyi Ildikó
Almási Alexandra, Balázsi Nándor István, Balogh Adrián Gyula, 
Balogh Éva Judit, Balogh Natália Bernadett, Bancsi Nikolett, Ba-
ranyi Tamás Sándor, Baráth Anett, Gecsey Balázs, Jónás Nikoletta 
Réka, Kállai Mercédesz, Kázmér Zsó� a, Kazsuk Gabriella Berna-
dett, Márki Dorina, Marosi Andrea, Mika Szabolcs, Nagy Rebeka 
Éva, Péter Milán, Révai Alexandra Piroska, Skórán Fruzsina, Sza-
bó Géza Bence, Szalma Levente, Tári Patrik, Tóth Dominika Erika, 
Vezse Dominik

8. c
Osztályfőnök: Boldy Szilvia

Apáthy Száva, Balázs Gabriella, Dobos Réka Dorottya, Gajdos 
Kristóf Zoltán, Gergely Patrik, Joó Brigitta, Kalmár Tímea, Király 
Ákos, Kiss Ferenc, Kiss Judit, Koczinger Norbert, Kozák Zsuzsan-
na, Nagy Dóra, Nagy István, Orgona Annamária, Papp Bence, Pető 
Norbert, Praczu Gergő, Rákóczi Eszter, Rózsa Alexandra, Sukta 
Eszter, Szolnok Henrietta, Tóth István, Tóth Kristóf, Tóth Lili, 
Uszkay Szabolcs Márk, Varga Katalin

8. d

Osztályfőnök: Kondor Éva
 
Andalik Vanda, Balogh Krisztián, Bányász Eszter, Bartha Marian-
na, Biró Angelika Tamara, Deák Máté, Dzvonyár Dóra, Földvári 
Emese, Guti Bence, Kántor János, Karászi Aliz, Kónya Boglárka 
Anna, Kovács László, Lakatos Fruzsina Evelin, Lakatos Titanilla 
Amanda, Lakatos Vanessza, Leveleki Marcell, Miksi Dominika, Pá-
linkás Panna, Pető Martin, Pollák Anna Teodóra, Rézműves Tamás, 
Rózsa Bianka, Seres Márk, Tóth Marcell, Varga Dóra

Ballagó 8.-osok: Eötvös József Általános Iskola és AMI
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Korszakváltás a 
vásárosnaményi 

Kraszna-híd 
életében

A térségben egyedülálló, különleges művészeti alkotásnak lehetnek 
szemtanúi azok, akik mostanában járnak Vásárosnaményban vagy 
ellátogatnak a 2015. július 11–12-én megrendezendő Zoárd-na-
pi Sokadalomra. Hagyomány és szórakozás között a Kraszna-híd 

teljesen megújul, hiszen Szük Norbert, a Korszakváltó Csoport 
alapítója és képzőművész társai festik ki a Kraszna hidat vásáros-
naményi és beregi motívumokkal, természetesen a rájuk jellemző 
korszakváltó módon. A hídon megelevenednek a keresztszemes 
mintakincsekből átvett szimbólumok, de megtaláljuk rajta Vásá-
rosnamény új logóját is. A kifestésnél a helyi művészeti iskola ta-
nulói is segítenek, így Győr, Budapest, Szeged és Sárospatak után 
Vásárosnaményban is mindenki számára látható lesz a street art 
egy különleges alkotása.  Szük Norbert 2000 óta több mint 120 
híres művészeti fesztivált és 30 alkotótábort szervezett itthon és 
a nagyvilágban egyaránt. Ezek a művészek nem csupán egy szűk 
réteg elitista kihívásának kívánnak megfelelni, hanem alkotásaik 
széles tömegekhez szólnak. És ehhez továbbra sem kell más, mint 
ecset, festék és örökké szárnyaló fantázia. 

Vásárosnaményi Eötvös József Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kölcsey Ferenc Tagintézmény

8. osztály

Tagintézményvezető: Kolocsán György

Osztályfőnök: Kolocsán György
Ábrány Kristóf, Deák István, Danó Borbála, Lakatos Sámuel, Szabó 
Klaudia, Ruha Csilla, Tóth Eszter, Tóth Rebeka

Vásárosnaményi Eötvös József Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Pető�  Sándor Tagintézmény

8. osztály
Tagintézményvezető: Vastag   Barnabásné

Osztályfőnök: Gergely Evelin
Baranyi Boglárka, Baráth Dominik József, Horváth Szabolcs, Jóni 
Dávid Krisztián, Kiss Dóra, Kocsis Patrícia, Lakatos Viktória, Me-
gyesi Kornél, Monori Nóra Anna, Szabó Enikő, Tóth Dániel

Kedves Városlakók!

Aki a 3. Tiszai PET Kupa 
számára gyűjtött palac-
kokat, kérjük, július 15-

én – szerda! – vigye ki a Szilva fürdő 
parkolójába 15 óráig! A gyűjtőjárat on-
nét viszi majd ki a Garabonciásba. Aki 
esetleg lekésné, péntek délután eljut-
tathatja a Garabonciásba. 

 Köszönettel a résztvevők nevében a szervezők.

A PET Kupa szervezője 
és a kezdeményezés

felelőse a Természetfi lm.hu 
Tudományos Filmműhely. 

Minden jog fenntartva.
www.termeszetfi lm.hu
info@termeszetfi lm.hu
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NÉGY NAP A 
SZENTFÖLDÖN

A Lónyay Menyhért Baptista Szakközépis-
kola és Szakiskola hat versenygyőztes, vég-
zős növendéke, és felkészítő pedagógusaik, 
május végén, négy napon át, a Szentföld 
keresztény emlékhelyeit látogatták, és Iz-
rael különlegességeivel is ismerkedtek. 
Jeruzsálemben Jézus Krisztus Golgotá-
ra vivő útját, a Via Dolorosát (a Fájdalom 
útját), Bethlehemben a Születés-templo-
mát és a Pásztorok-völgyét, Galileában, a 
Genezáreti-tó környékén a „csodálatos 
kenyérszaporítás helyét, Tabgha mellett, a 
Boldogságok hegyén, a „hegyi beszéd” em-
lékhelyét, Capernaumban, a Szent Péter 
szülőháza fölé emelt Szent Péter-templomot 
kereshette fel szakiskolánk jutalmazott kis-
közössége. A világ legmélyebb pontján, az 
ásványi anyagokkal túltelített Holt-tenger 
vizében, egy rendkívüli fürdőzési élményt 

éltek át a csoporttagok. Tapasztalták, hogy 
az úszni nem tudók sem merülnek el a sók-
tól sűrű tengervízben. A Júdeai-sivatag 
sivársága, a beduin közösségek egyszerű-
sége, az ország zsidó- és arab lakosai által 
létrehozott és gondozott lakó- és gazdasági 
környezet, a sajátos gasztronómiai kultúra 
és a sok-sok ˗emberi érzékszervekkel fel-
fogott˗ tapasztalat, életre szóló élménnyé 
vált a jutalmazottak lelkében és tudatában. 
A Lónyay iskolavezetői ˗az összes résztvevő 
nevében˗ megköszönték a Baptista Szeretet-
szolgálat elnökének, Szenczy Sándor elnök 
úrnak és a csoportot vezető Dr. Szilágyi 
Béla alelnök úrnak a feledhetetlen lelki- és 
turisztikai élményözönt.

TL

Lónyaysok a „Kerti Sír” bejárata előtt 
Jeruzsálemben

Idén 5 éves a Zoárd-napi Sokadalom 
Vásárosnaményban és 50 éves a Liszt Fe-
renc Vegyeskar. Hagyomány és szórako-
zás között a Kraszna-híd teljesen meg-
újul, hiszen Szűk Norbert, a Korszakváltó 
Csoport alapítója és képzőművész társai 
festik ki a Kraszna hidat vásárosnaményi 
és beregi motívumokkal, természetesen a 
rájuk jellemző korszakváltó módon. Így 
Győr, Budapest, Szeged és Sárospatak 
után Vásárosnaményban is mindenki szá-
mára látható lesz a street art egy külön-
leges alkotása. 
 Vásárosnamény tavaly és idén is el-
nyerte a „Kerékpárosbarát Település” 
címet, így sok minden a kerékpározásról, 
a kerekekről és a lóerőkről fog szólni: lesz 

„Nyeregben a Beregben” kerékpártúra, 
kerékpáros ügyességi versenyek, triál be-
mutató, „Zoárd útján bicajon” kerékpáros 
kincskereső verseny. Még Zoárd kapitány 
is motoron érkezik a Beregi Motorosklub 
kíséretében! A motorokat meg lehet majd 
közelebbről is tekinteni, mint ahogyan a 
Platán Autóház legújabb Skoda modell-
jeit is! A sportágakat tovább bővítve lesz 
meghívásos judo csapatverseny és zumba 
bemutató, de ki lehet majd próbálni a sza-
badtéri fi tneszpark gépeit is! Az Országos 
Drift Bajnokság 2 profi  pilótája pedig egy 
fergeteges drift bemutatót tart majd több 
száz lóerős gépcsodáikkal! 
 A megújult hídon népművészeti és ki-
rakodóvásár lesz. A civilek foglalkoztató 
sátraikban változatos programokkal vár-
ják a felnőtteket és a gyerekeket egyaránt. 
Lesz terméskép ragasztás, megismerked-
hetünk a hagyományos népi fajátékokkal, 
lesz arcfestés, dekorgumi ékszerkészítés 
és lehet majd kutyát sétáltatni, simogatni, 
de örökbe fogadni is. 
 A gyerekek szórakoztatásáról zenés 
bohócelőadás, a Katáng együttes zenei 
koncertje, az ORT-IKI Báb- és Utcaszín-

ház gólyalábasai gondoskodnak. Ki lehet 
majd próbálni a tavaly nagy sikert aratott 
vizigolyót, lesz óriáscsúszda és ugrálóvár, 
kosaras körhinta. Lehet majd tutajozni és 
BBQ hajót bérelni a Krasznán! 
 Az ÁFÉSZ udvarban a Sokadalom ide-
jére ismét kinyit a romkocsma, ahol már 
pénteken rá lehet hangolódni a fesztiválra, 
ugyanis a Radar és a Jericho fog zenélni és 
ajándék CD-t osztani! A Showder klubból 
ismert Ricsi fi ú mindkét színpadon szóra-
koztatja majd a közönséget! 
 A gasztronómia szerelmesei megta-
lálják a hagyományos vásári ételeket és 
a divatos koktélokat egyaránt. Aki helyi, 
beregi ízekre vágyik, kóstolójegyre vásá-
rolhat majd a „Beregi ételek főzőverse-
nyén” készült ételekből. A szervezők vár-
ják a főzni szerető csapatok jelentkezését! 
 A színpadi produkciókra a stílusok 
kavalkádja a jellemző: fellép a díszvendég 
50 éves Liszt Ferenc Vegyeskar, a Betyá-
rok táncegyüttes, a Szatmár Táncegyüttes 
a Kokas Bandával, a Beregszászi Dixie-
land, a 5 pont Zenekar, Molnár György 
Lyra díjas harmonika triója és lesz retró 
disco. A szombat este sztárvendége Fe-
nyő Miklós, aki színpadra hozza a rock & 
roll életérzést, vasárnap pedig Kasza Tibi, 
Radics Gigi és Kökény Attila produkciói 
zárják a rendezvényt.
 A Zoárd-napi Sokadalmat országos 
és régiós médiafelületeken, facebook ol-
dalon, szórólapokon, plakátokon, rádió-
kban hirdetjük, így szándékaink szerint 
városunkat népszerűsítő és turistacsalo-
gató hatása is lesz.
 A helyszín különlegessége, a helyi 
gasztronómiai élmények, a több neves 
fellépő és a helyi lakosok vendégszeretete 
mára már garantálják, hogy az idelátoga-
tók is élményekben gazdagon térhetnek 
haza.
 A rendezvény ingyenesen látogatha-
tó, melyre a szervezők mindenkit szere-
tettel várnak!
 További részletek és információ: 
www.zoardnap.hu

4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 9.
Tel.: 45/570-206 Fax: 45/570-207

Mobil: +36 70/3631628
vasarosnameny@tourinform.hu
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Vác-Visk futás 
Kárpátaljáért

Váctól Viskig közel 500 km a távolság. Egy hét alatt futva megtenni? 
Őrültségnek hangzik, de vannak, akik számára ez nem lehetetlen. 
 A futás célja: Kárpátalja, mint 150.000 magyar ember szülő-
földje, kiemelt � gyelmet igényel. Hidvégi-Üstös Pál és Takár Ká-
roly úgy vélik, hogy mi, az anyaországban élők azzal segíthetünk a 
legtöbbet, ha minél többen megyünk a békés Kárpátaljára, tovább-
ra is látogatjuk az emlékhelyeket. A falusi vendéglátás példaértékű 
a térségben, és szívesen várják idén is a turistákat, mivel Ukrajna 
háborús helyzete e magyarlakta vidék mindennapjaiban a turisták 
számára nem észrevehető, itt nincsenek harcok. 

 Hidvégi-Üstös Pál: „A Tisza nagykövete”, extrém sportoló, aki 
olyan egyedülálló kihívásokat teljesített, mint a ciánszennyezés 
után a Tisza teljes magyarországi hosszának (585 km) végigúszá-
sa, a Tisza-mente végigkerékpározása és végigfutása. A sporttelje-
sítményt mindig eszköznek tekinti, egy nemes cél üzenetével köti 
össze, ezzel irányítva a � gyelmet a témára.
 Pár éve az ő nevéhez fűződő 5x3 napos Tiszavölgy Kalandtúrán 
ingyen vehettünk részt olyan kalandokban, melyek minden részt-
vevő számára életre szóló emlékké váltak. 
 Takár Károly (Katyó): aknaszlatinai óbányász, aki több mint 
32 évet töltött a sóbányában, hosszú távú kerékpáros és futó túrái-
val hívja fel a � gyelmet olyan fontos történelmi eseményekre, mint 
például a Malenkij Robot vagy a Rákóczi-szabadságharc kárpát-
aljai vonatkozású eseményei, de futott már Aknaszlatinától Nagy-
cenkig is Széchenyi Istvánra emlékezve.
 Kerékpárral velük volt Pali 12 éves � a, Domonkos, aki segítette 
a két futót a kísérőautó és köztük szükséges CB-rádiós kapcsolat-
tartásban, kisebb vásárlásokban s így ő maga is edzettebbé, kitar-
tóbbá vált az egy hét alatt. 30 km erejéig csatlakoztam hozzájuk a 
futásban Vásárosnaménytól Szatmárcsekéig az együtt töltött nap 
után meggyőződésem, hogy minden gyereknek ki kellene próbálni 
egy ilyen teljesítménytúrát annak érdekében, hogy erősebbé váljék 
testileg és lelkileg egyaránt.

Aki kirándulni szeretne, a következő programokon vehet részt 
Kárpátalján: 

Kárpátaljai hétvégék, fesztiválok 2015-ben:
• Kuruc Fesztivál, Tiszapéterfalva, július 12.
• Borzsaparti Hagyományőrző Lecsófesztivál, Nagyborzsova, jú-

lius 25-26.
• Rózsafesztvál, Beregdéda, július 27.
• FELTISZA V. Kárpátaljai Felső-Tisza-vidéki Magyarok Talál-

kozója, Körösmező, szeptember 12-13.
• Dobó Nap, Császlóc, szeptember 13.
• Beregfeszt, Beregszász, szeptember 26-27.

FCs

Tisztelt Sportbarátok, 
kedves futballszurkolók!

Véget értek a 2014/2015-ös bajnoki év küzdelmei a megyei lab-
darúgó bajnokságokban. A Vásárosnamény Sportegyesület i� ú-
sági csapata a második, míg a felnőtt csapat a csalódást keltő 
negyedik helyen végzett annak ellenére, hogy sokáig vezette a 
bajnokságot.
 A felnőtt csapat (és egyben a csoport) gólkirálya Deskó Dá-
vid lett 30 góllal. Ezen kívül Mándi László 18, és Illés Péter 15 
góllal végeztek a góllövő lista élmezőnyében.
 Az i� úsági (U-21-es) csapat gólkirálya Lakatos Attila lett 29 
góllal. Eredményesen szerepelt még Kóróczki János is, aki 19 
gólt lőtt.
 Változások várhatóak a játékos keretben, erről a következők-
ben tájékoztatjuk a sportbarátokat. Annyi biztos egyelőre, hogy 
a felnőtt csapat edzéseit a jövőben Tivadar András irányítja. A 
játékos keret alakításáról és az edzőmérkőzésekről folyamatosan 
tárgyal az egyesület elnöksége. 

Sporttársi üdvözlettel:
 

Egyesület Elnöksége
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A  PETŐFI  BÜSZKESÉGEI 
Megyei és Országos versenyeken előkelő helyezést elért tanuló-
ink: 
 Versenyeredményei alapján Baráth Zsolt KIVÁLÓ VER-
SENYZŐ TEHETSÉG DÍJ büszke tulajdonosa lett. Eredményei:
• Alapműveleti Matematika Verseny II. helyezés
• Bendegúz Gyermek- és I� úsági Akadémia 16. Nyelvész Ta-

nulmányi Verseny Megyei V. hely
• Nyelvész Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny Megyei 

VII. helyezés
• Kaán Károly Természet – és Környezetismereti Verseny Me-

gyei I. helyezés
• Országos III. helyezés
• Bendegúz Akadémia – Tudásbajnokság 2014/2015 évi me-

gyei döntő Természetismeret 6. tantárgyból I. helyezés, or-
szágos döntő: Országos I. helyezés

• Anyanyelv 6. tantárgyból V. helyezés
 Baráth Patrícia 2. osztályos tanuló Szivárvány Heted 7 Hatá-
ron Országos Nyelvtan Verseny II. helyezés
Bendegúz Akadémia – Tudásbajnokság – Megyei Döntő: Anya-
nyelv - VIII. helyezés
 Bónizs Bence 7.osztály – Hevesy György Kémiaverseny me-
gyei 10. helyezés
 III. korcsoportos labdarúgás megyei II. helyezés
 Éles István Zoltán, Erdélyi István, Jenei Nóra, Kópis Alex, 
Kőrizs Ákos, Máté Illés, Mika Zoltán, Monori Bence Márk, 
Tóth Tamás, Udvarhelyi Tamás, Vass Tamás
 II. korcsoportos labdarúgás  megyei IV. helyezés
 Baranyi Dániel, Böjtös Nimród, Darás Márk, Drabbant 
Bence, File Attila Máté, Lakatos Zsolt Alex, Mosek Tamás, 
Szitó Bence, Zeke Kristóf, Zsell Krisztián
 I. korcsoportos labdarúgás  megyei IV. helyezés
 Demjén-Rékasi Attila, Kovács Martin 
 Ügyesen szerepelt a REFI-MATEK Megyei versenyen a 3. o. 
csapat: Vezse Róbert, Oláh Mózes, Gergely Vivien, Madáchi 
Erik és az 1. osztályos Székely Zoltán és Szűcs János.  
 NYELVÉSZ versenyen: Baráth Brigitta 3.o. tanuló.

Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc 
Gimnázium versenyeredmények 

A Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban a 2014-
2015. tanévben is szép sikereknek örülhettek a diákok és felké-
szítő tanáraik. Az alábbiakban a kimagasló versenyeredménye-
ket elért tanulók és felkészítőik nevét közöljük.
 
• Az országos Bolyai Matematikai Csapatversenyen, valamint a 

Zrínyi Matematikaversenyen kiemelkedő teljesítményt nyújtot-
tak: Mándi Ákos, Miklovich Zsolt, Nyiscsák István Zsolt 9.b, 
Bartha Balázs, Szalai Viktor 9.c osztályos tanulók. Felkészítő 
tanár: Trencsényiné Boros Ildikó

• A II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi Csapatverseny or-
szágos döntőjében 3. helyezést értek el: Nyiscsák István Zsolt, 
Miklovich Zsolt, Vincze Rebeka 9.b osztályos diákok. Felké-
szítő tanáraik: Dóbus Emőke, Majoros Béla

• A megyei József Attila Szavalóversenyen a 3. helyen végzett 
Nyiscsák István Zsolt 9.b osztályos tanuló. Felkészítő tanár: 
Dóbus Emőke

• Megyei német nyelvi csapatversenyen a 3. helyet szerezték meg 
Miklovich Zsolt és Vincze Rebeka 9.b osztályos diákok. Fel-
készítő tanár: Gálné Simon Anita

• A Savaria Történelemverseny megyei döntőjében a 3. helyen 
végzett Tári Veronika 10.b, a 6. helyet szerezte meg Lengyel 
Tamás 9.b, a 10. helyen végzett Hajdú Nikoletta 10.b osztá-
lyos tanuló.  Felkészítő tanár: Majoros Béla

• Az országos Szivárványhíd ötfordulós irodalmi levelező verse-
nyen 2. helyezést értek el: Nyiscsák István Zsolt és Miklovich 
Zsolt 9. b osztályos diákok. Felkészítő tanár: Dóbus Emőke

• A Víz Világnapja alkalmából meghirdetett megyei pályázaton 
Szkibák Noémi 11. c osztályos tanuló a 2. helyen végzett, 
Dubnicz Tamás 11.b osztályos tanuló különdíjban részesült. 
Felkészítő tanáraik: Toldi Zoltán és Szabó Sándor

• Több hazai és nemzetközi természetvédelmi projektben ki-
emelkedő teljesítményt nyújtottak: Szabó Zsó� a, Bori Gergő 
12. d, Szabó Gergely 12. b osztályos diákok. Felkészítő tanár: 
Toldi Zoltán

• Magas szintű művészeti tevékenységet folytattak a tanév során 
Makay Tünde 10.c, Nemes Nikoletta 11.c, Juha Anett 12. a 
osztályos tanulók. Felkészítő tanár: Herczegné Andrássy Éva

• A Megyei Vöröskeresztes Versenyen 1. helyezést elért csapat 
tagjai: Szabó Ramóna, Kósa Boglárka, Oláh Boglárka, Kapi 
Barbara, Novák Eszter 9. évfolyamos tanulók. 

• Az országos röplabda diákolimpia megyei fordulójában 2. 
helyen végzett csapatunk. Csapattagok: Szalai Viktor, Joó 
Bence, Bukta Dávid, Danku Dávid, Oláh Bence, Bartha 
Norbert,Vass Zoltán, Szücs Zoltán Jenő, Gábor Szilárd. Fel-
készítő tanár: Baráth Tibor

• A futballcsapat Mátészalkán, az Esze Tamás Gimnáziumban 
megrendezett kupán az 1. helyet szerezte meg. Csapattagok: 
Bihon Arnold, Oláh Bence, Udvarhelyi Zoltán, Káté István, 
Csehil Ádám, Zán Bence, Czirják Máté, Bata Martin, Sárkö-
zi Árpád, Hegedűs Ádám, Nagy Ferenc, Balázs Gábor, Far-
kas Mihály, Kóróczki János Felkészítő tanár: Majoros Imre

• Kéttusa megyei döntőn több dobogós helyet szereztek diákja-
ink, majd az országos döntőben is szép teljesítményt nyújtottak: 
Vincze Rebeka, Novák Eszter, Sebestyén Noémi 9.b osztályos 
tanulók. Felkészítő tanár: Orosz Miklós

• Belügyi rendészeti versenyen 7. helyezést ért el csapatunk, 
melynek tagjai: Szücs Zoltán Jenő, Kóróczki János, Szabad 
Máté, Gábor Szilárd végzős diákok. Felkészítő tanár: Orosz 
Miklós

• Szászi Milán László 11.c osztályos tanuló a fekve-nyomó ma-
gyar bajnokságon az Országos Diákolimpián a hatodik korcso-
portban 1. helyezett lett, országos csúccsal.

Gratulálunk a diákoknak és felkészítő tanáraiknak, további sikeres 
versenyzést kívánunk!

Baráth Tiborné, 
versenyfelelős
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MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT

JÚLIUSI, AUGUSZTUSI
MOZIMŰSOR

Minyonok - 3D

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

Magic Mike XXL

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

Münó, a holdbéli manó - 3D

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

Ted 2

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

Július 21. (kedd) 1700

Augusztus 4. (kedd) 1900

Augusztus 4. (kedd) 1700

Július 21. (kedd) 1900

KÖNYVAJÁNLÓ

Bartos Erika: 
Bogyó és Babóca buborékot fúj

A Bogyó és Babóca-sorozat 2014-ben ün-
nepelte tízedik születésnapját. A nagy nép-
szerűségnek örvendő, szeretetteljes mese-
sorozat legújabb kötetében is az óvodások 

életében gyakran megjelenő problémákról, 
a csúfolódásról vagy éppen a közös játék 
nehézségeiről olvashatunk.

Finy Petra: 
Iskolások kézikönyve � úknak

Ha gyermekünk első osztályba készül, a 
tankönyvek, fűzetek, iskolatáska mellé, sőt 

mindezek előtt jól fog jönni az Iskolások 
kézikönyve! A kifejezetten � úknak szóló 
könyv remek alap arra, hogy az iskoláról 
beszélgessünk, a gyerekünk elmondja, mi-
lyen félelmei és várakozásai vannak, mit ta-
lál aggasztónak és milyen kérdései vannak 
az iskoláról. Ez a könyv remek kedvcsináló, 
suli előtt érdemes alaposan átforgatni. 
 „Amikor az ember gyermeke iskolába 
megy, hajlamos túlzottan aggódni érte. Én 
legalábbis így jártam. Úgy éreztem, lenne 
néhány gondolat, melyet szívesen megírnék 
erről a varázslatos és kalandos élethelyzet-
ről. Ezt a néhány gondolatot tartalmazza az 
Iskolások kézikönyve, mely nem más, mint 
egy kedves és humoros útmutató első osz-
tályosoknak.
 Szeretettel: 

Finy Petra”

 …hogy a Hold mindig csak az egyik 
arcát mutatja felénk, vagyis a Földről 
mindig csak az egyik oldalát láthatjuk. 
Ennek az az oka, hogy az égitest forgási 
ideje megegyezik a Föld körüli keringési 

idejével. Vagyis a Hold pontosan annyi 
idő alatt kerüli meg a Földet , amennyi idő 
alatt a tengelye körül egyszer megfordul.
 Egy elmélet szerint valaha épp a Hold 
sötét oldala nézett felénk, amíg egy mete-
or át nem billentette.

H.É.

Tudtad-e,…
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Sikeresen zárta a III. Szabolcs Tour úszóverseny-sorozat 7. fordu-
lóját a Vásárosnaményi DSE úszócsapata, amelyet Nyíregyházán 
rendeztek a Sóstó Gyógyfürdő 50m-es medencéjében.
 A versenyen a DSE csapatából 24 versenyző vett részt. A gye-
rekek a megmérettetésről összesen 8 arany, 4 ezüst, 3 bronzérem-
mel és értékes helyezésekkel tértek haza. A csapat az összesített 
versenyben a 4. helyen végzett, míg Mágocs Dóra a 2000/2001-es 
korosztály legjobb lány különdíjas versenyzője lett, és a 2015. Év 
Edzőjének Hankovszkiné Medve Mónikát választották a Sz-Sz-B. 
Megyei Úszószövetség tagjai. Gratulálunk,  és további szép sikere-
ket kívánunk a gyerekeknek és az edzőjüknek egyaránt.

A verseny résztvevői: 
Simon Balázs, Balogh Emese, Kajdy Tamás, Dóbus István, Dóbus 
Domokos, Vass Viktor, Fekete Martin, Dóbus Dorka, Mágocs Dóra, 
Koncz Boglárka, Illés Dóra, Kiss Ferenc, Balogh Krisztián, Novák 
Eszter, Kolozsvári Aténa, Kolozsvári Dorka, Molnár Emese, Tótfa-
lusi Fanni, Csatlós Eszter, Hanyu Norbert, Vass Veronika, Kelemen 
Nóra, Bartha Mátyás, Andalik Rebeka.

A CSAPATVERSENY EREDMÉNYE

1. Nyh-i Sportcentrum 4095

2. Bátori Sárkány ÚE 3194

3. Ibrány ÚE 2475

4. Vásárosnamény DSE 1577

5. Mátészalka 579

6. Aqua SE 478

7. Nagyvarsány 414

8. Fehérgyarmat 310

9. Újfehértó 195

10. Báthory DSE 191

11. Záhony 78

12. Kisvárda 72

13. Mezőkövesd 27

Sikeres évzárás az úszócsapatnál…


