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A Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gim-
názium Természetbarát Diákkörének kezde-
ményezésére 2001-ben indítottuk el a Felső-
Tisza ökorégióban, az egymással szomszédos 
országok (Magyarország, Románia, Szlová-
kia, Ukrajna) oktatási intézményeiben tanu-
ló � ataloknak meghirdetett „Közös Ügyünk” 
környezeti nevelési, i� úságcsere programot. 

Az eltelt idő alatt több mint kétszáz iskolát 
szólítottunk meg e négy országra kiterjedő 
rendezvénysorozatunkkal. Évente 150–160 
iskolai csapat kapcsolódott be a kiküldött 
feladatsorok megoldásába. Célunk az volt, 
hogy felhívjuk a felnövekvő generáció � -
gyelmét arra, hogy növekvő problémáinkat 
(pl.: globális felmelegedés, illegális hulla-
dékok, árvizek folyóink mentén… stb.) az 
anyanyelvtől függetlenül, csak együtt, kö-
zösen tudjuk megoldani. Úgy érezzük, sike-
resek voltunk, hiszen évente 2–3000 � atalt 
sikerült megszólítanunk felhívásainkkal, s 
találkozóink segítségével jó kapcsolatok ala-
kultak ki az egymástól távolabb élő diákok, 
tanárok között. Sajnos az elmúlt két évben 
anyagi támogatást nem sikerült szereznünk, 
így programunkat szüneteltetni kellett. Eb-
ben az évben Vásárosnamény Város Önkor-
mányzatának, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóságnak és a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Vásárosnaményi Tanke-

rületének támogatásával sikerült újraélesz-
teni ezt a nagy hagyományokkal rendelkező, 
� ataljaink számára igen fontos programot. 
 Összekapcsoltuk a vetélkedőt a 2010 óta 
hagyományosan megszervezett Víz Világ-
napja rendezvénnyel. A szervezésben részt 
vett a Beregi Természet- és Környezetvédel-
mi Egyesület. A Természetbarát Diákkör az 
Eötvös József Általános Iskola diákjaival kö-
zösen ezzel a programmal sikeresen bekap-
csolódott a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 

„Köznevelés az iskolában” című projektjébe. 
Így a nemzetközi vetélkedő mellett a kistér-
ség általános iskolásainak is meghirdette a 
környezetvédelmi csapatversenyt. 
 Ennek a rendezvénysorozatnak a zárását 
jelentette a 2015. március 28-án a Művelő-
dési Központ Kiállítótermében megrende-
zett „Víz világnapja 2015” ünnepség, melyet 
Filep Sándor Polgármester úr és Uray Károly 
Szakaszmérnök úr nyitottak meg. Ezután az 

„eötvösös” diákok mutattak be színvonalas 
ünnepi műsort. Folytatásként a Felső-Tisza- 

vidéki Vízügyi Igazgatóságtól Galyas István 
és Veres József mérnök urak tartottak tartal-
mas előadást vizeink védelméről és az épülő 
Beregi Víztározóról. Toldi Zoltán a 30 éve 
működő Természetbarát Diákkör környeze-
ti nevelési munkáját mutatta be. Zárásként a 
vetélkedő résztvevőinek díjazása következett. 
A nemzetközi vetélkedőre benevezett 148 je-
lentkezőből 15 csapat, míg az általános isko-
lákból három csapat teljesítményét díjaztuk. 

Fehérgyarmatról, Mátészalkáról, Csenger-
ből, a szlovákiai Kassáról, Nagykaposról és a 
romániai Szatmárnémetiből, Nagybányáról, 
Felsőbányáról, Érmihályfalváról, Székely-
hídról érkeztek a � atalok. Első helyezett a 
Szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimná-
zium „Huncut Mókusok”, míg az általános 
iskolák közül az Eötvös József Általános 
Iskola „Óriáspandák”csapata lett. A díjazot-
tak délután rövid szakmai kirándulás során 
megtekintették a Beregi Vésztározó beruhá-
zási munkáit is.
 Köszönjük támogatóinknak, Vásáros-
namény Város Önkormányzatának, a Fel-
ső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságnak és 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Vásárosnaményi Tankerületének, hogy tá-

mogatásukkal lehetővé tették a XI. 
Közös Ügyünk Környezeti Nevelési 
vetélkedő és a Víz Világnapja ren-
dezvény hatodik alkalommal törté-
nő megszervezését. Fontos, hiszen a 
Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc 
Gimnázium Természetbarát Diák-
körének kezdeményezésére létrejött 
rendezvénysorozat évről évre egyre 

több � atal és felnőtt tudatformálását segítve, 
erősíti az összefogást térségünkben, hogy 
közösen cselekedve megőrizzük természeti, 
környezeti értékeinket utódaink számára.

Toldi Zoltán
Természetbarát Diákkör

Beregi Természet- és Környezetvédelmi 
Egyesület

A program koordinátora

A víz világnapja
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Saint Exupéry: „Víz!... Nem szükséges vagy az életben: maga vagy 
az élet!”  

A Pető�  Névadóhét programsorozatában iskolánk is fel kívánta 
hívni a � gyelmet az ivóvíz fontosságára, mennyiségének roha-
mos csökkenésére.
 A vízmű helyi vezetői „nyílt” napot szerveztek nekünk. Már-
cius  20-án az e gész iskola beléphetett a Vízmű udvará ra, megnéz-
hette a felújított szűrő- és tároló be ren dezéseket.
 Hogy mennyi munka, energia szükséges az ivóvíz felszínre 
hozatalához, tisztításához, arról itt hallottunk először. Megtudtuk 
azt is, hogy egyre kevesebb a talajban évmilliók alatt felhalmozó-
dott ivóvízkészlet, amit mi, emberek egyre felelőtlenebbül, egyre 
nagyobb mennyiségben használunk. 
 Az iskolában Baráth László művezető várt minket újabb ada-
tok és játékos kérdések halmazával. Okos érvelésével és kedves 
humorával kötötte le tanulóink � gyelmét, és keltette fel érdek-
lődését. Előadása során nem tudta titkolni, hogy szívügye ez a 
téma. Határozott meggyőződése, hogy már a kisiskolásokat fel 
kell készíteni arra, ki hogyan tud takarékoskodni az ivóvízzel. 

Az 1848. március 15-i forradalom esemé-
nyeinek felelevenítésén túl a szabadság-
harc gyermekhőseiről láthattak valósághű 

jeleneteket 2015. március 13-án, az iskolai 
megemlékezésen a Vásárosnaményi Eötvös 
József Általános Iskola és AMI tanulói.
 Büttner Emil, Illyés Bálint, Pilászanovics 
Béla, Koroknay Dániel, Szabó Jóska és tár-
sai történetein keresztül szembesülhettek a 
nézők azzal a ténnyel, hogy tizenéves diá-
kok mi mindent tettek abban az időben a 
hazájukért.

„Látszott benne a munka!” 

Ezekkel a szavakkal fejezte ki elismerését az 
egyik 8. osztályos tanítványunk az előadás 
után. 

 Mit láthatott ez a tanuló?
 Láthatta, hogy a szereplést vállaló 5. b 
és 8. b osztályos bejáró és helybeli diákok a 

tanulás, a felvételire készülés, a farsangi ke-
ringő, illetve bemutatkozó produkció pró-
bái mellett is időt, fáradságot nem kímélve 
rendületlenül jöttek a délutáni olvasópró-
bákra? Láthatta-e, hogy a betegségekkel 
teli időszakban csak félmaroknyi csapattal 
folyhattak az előkészületek? Láthatta, hogy 
más évfolyamokról – 6. b, 6. d, 7. a – to-
boroztunk önkéntes szereplőket a külön-
böző okok miatt kiesők helyett? Láthatta-e 
azt, hogy a szereplők ötleteit is beépítettük 
a felkészülés során? Látható volt-e, hogy a 
próbák alatt barátságok szövődtek, fegyel-
met, � gyelmet tanúsítottunk egymás iránt, 
összetartó csapattá kovácsolódtunk? És az 

„Látszott benne a munka!”
látszott-e, hogy a segítőkész szülők min-
denben támogattak bennünket?
 Sorolhatnánk még, mi minden láthatat-
lan egy közös munka során. 
 Mi viszont azt láttuk, tapasztaltuk, hogy 
iskolánk tanulói döbbent csendben nézték 
végig az előadást, kicsi és nagy egyaránt 
meghatódva tapsolt a végén. Abban csak 
bizakodhatunk, hogy műsorunk üzenete, 
a szabadságharc gyermekhőseinek önfelál-
dozása gondolkodásra készteti őket, hogy 
gyerekként is sokat tehetnek a hazáért, 
Kossuth Lajos gondolataihoz méltóan: „A 
haza örök, s nemcsak az iránt tartozunk 
kötelességgel, amely van, hanem az iránt 
is, amely lehet, s lesz.”
 A tanítványunk elismerő szavai mellett 
köszönettel tartozunk még mindazoknak, 
akik az előadás sikeréhez hozzájárultak: a 
technikus kollégáknak, a karbantartónak, 
a Balázs József Városi Könyvtár és Műve-
lődési központ dolgozóinak, az iskolaveze-
tésnek, a szereplők szüleinek és nem utolsó-
sorban a fegyelmezett közönségnek. 

Konczné Kelemen Ildikó 
és dr. Siposné Szilágyi Ildikó tanárnők, 

az emlékműsor szerkesztői
Vásárosnaményi Eötvös József Általános 

Iskola és AMI

Március 22. – a víz világnapja a Pető� ben
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Hagyomány, hogy nemzeti ünnepeinket – 
rotációs elv szerint – városunk közoktatási  
és közművelődési intézményei megszerve-
zik és megrendezik. A vér nélkül győzedel-
meskedő magyar polgári forradalom száz-
hatvanhetedik évfordulóján az Eötvös József 
Általános Iskola Kölcsey Ferenc Tagisko-
lájának ünnepi díszbe öltöztetett tornater-
mébe gyülekeztek a városvezetés ünneplés-
re szóló meghívását elfogadó városlakók. 
Az iskola több mint negyven tehetséges ta-
nulója tartalmas, jól szerkesztett, látványos 
ünnepi műsort mutatott be élményt adó 
kedvességgel és gyermeki bájjal. 
 A hattól tizennégy éves korosztályba 
tartozó fellépők 
mindegyike az 
életkorának meg-
felelő esztétikai- 
és/vagy intellektu-
ális szerepfeladatot 
kapott és jelenített 
meg látványosan 
és meggyőzően. A 
történelmi narrá-
ció, a zenei elemek, 
az irodalmi idéze-
tek, a táncbetétek, 
az ízléses és alka-
lomhoz illő jelme-
zek és az ünnepi 

Meghívó
MAGYAR 
ZOLTÁN
vásárosnaményi születésű 
festőművész kiállítására 

Vásárosnaményba, a Művelődési Központ 
kiállítótermébe.

A kiállítás megtekinthető 
2015. május 6-ig!

dekoráció is meggyőzően bizonyították az 
iskolaközösség hozzáértését és törekvését 
is a vállalt feladat magas színvonalú telje-
sítésére. Ünnepi beszédében Filep Sándor 
polgármester úr – a márciusi i� ak példamu-
tatását méltatva – a haza közállapotának 
korszerűségét biztosítani hivatott  állam-
polgári tudás, a közjó érdekében tettekre 
sarkalló lelkiismeret és a változtatáshoz 
elengedhetetlen bátorság; egyszóval, a ha-
za� ság érzetének és tudatának fontosságá-
ra mutatott rá. A bensőséges és tartalmas 
ünnepi megemlékezést méltóságteljes ko-
szorúzás zárta.

TL

VITKÁBAN ÜNNEPELTÜK MÁRCIUS 15-ÉT

A Színfolt Alkotókör húsvétra készült a 
Városi Könyvtárban

A Győrben megrendezett Országos Diák-
olimpiai Döntőben nagy sikerrel szereplő 
vásárosnaményi úszópalántákat jutalom-
ban részesítette Vásárosnamény Város 
Képviselőtestülete.

Úszópalánták

Húsvét a 
könyvtárban



Új Beregi Élet

4 · 2015. ÁPRILIS

Vásárosnamény Város Önkormányzata 
Kép vi selő-testülete pályázatot hirdet a Ba-
lázs József Városi Könyvtár és Művelődési 
Központ igazgatói beosztásának betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, 
foglalkoztatás jellege:
 Határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szony, teljes munkaidőben.
 Betöltendő munkakör: könyvtáros vagy 
közművelődési szakember I–II, 
 A vezetői megbízás megnevezése, szint-
je: Igazgató - magasabb vezető
 A vezetői megbízás időtartama: 2015. 
július 13. – 2020. július 12. napjáig tartó, 5 
éves határozott időre szól. 
 Munkavégzés helye: Balázs József Városi 
Könyvtár és Művelődési Központ 4800 Vásá-
rosnamény, Szabadság tér 5. és Rákóczi út 11.

A magasabb vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok:
 Az igazgató a közművelődési vagy könyv-
tárosi feladatok ellátása mellett magasabb ve-
zetői megbízás keretében végzi az intézmény 
alapító okiratában foglalt feladatok ellátásá-
nak koordinálását, irányítását, ellenőrzését, 
az intézmény működésének biztosítását, az 
intézmény költségvetésének betartását, a 
munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a 
fenntartó által hozott döntések végrehajtását. 

Munkabér és juttatások:
 Az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: 
Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 
a művészeti, közművelődési és a közgyűjte-
ményi területen foglalkoztatott közalkalma-
zottak jogviszonyával összefüggő kérdések 
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) ren-
delkezései az irányadóak.

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

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

• büntetlen előélet,

• a pályázó nem állhat muzeális intéz-
ményben, nyilvános könyvtárban, közle-
véltárban és közművelődési intézmény-
ben végezhető tevékenység folytatását 
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

• cselekvőképesség,
• az egyes kulturális közalkalmazotti mun-

kakörök betöltéséhez szükséges képesíté-
si és egyéb feltételekről szóló 2/1993. (I. 
30.) MKM rendelet melléklete szerinti 
közművelődési szakember I. vagy II. ka-
tegóriának vagy könyvtáros munkakör-
nek megfelelő végzettség, szakképzettség, 
szakképesítés.

• a végzettségnek és szakképzettségnek és 
egyben az intézmény alaptevékenységé-
nek megfelelő feladatkörben legalább öt 
éves szakmai gyakorlat, 

• magasabb vezetői feladatkör ellátására 
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető.

• A pályázónak vállalnia kell a kulturális 
szakemberek szervezett képzési rend-
szeréről, követelményeiről és a képzés 
� nanszírozásáról szóló rendelet szerint 
akkreditált, kifejezetten az ilyen több-
funkciós intézmények vezetésére vonat-
kozó államháztartási és vezetési isme-
reteket nyújtó tanfolyam elvégezését a 
megbízását követő két éven belül, és az 
azt igazoló okiratot be kell mutatnia a 
munkáltatónak. (Mentesül a pályázó a 
tanfolyam elvégzésének kötelezettsége 
alól, ha a tanfolyamot a vezetői megbízá-
sát megelőzően elvégezte, és azt okirattal 
igazolja, illetve ha jogász vagy közgaz-
dász szakképzettséggel rendelkezik.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„ÁSKÁLÓDJ” A FÖLD 
NAPJÁN A KINCSEKÉRT!

Április 22-én – a Föld Napján – szeretettel várjuk 3 fős csapatok – intézmények és „ci-
vilek” – jelentkezését egy játékos megmérettetésre. A feladat egy óra alatt végrehajtható, 
s ez alatt az idő alatt egy emlékezetes felfedezést tehetnek a résztvevők. Kerékpárral 
és gyalog is lehet versenyezni. Ha nincs kéznél megfelelő állapotú bringa, a Tourin-
form munkatársai készséggel segítenek. Egy öt állomásból álló útvonalon kell haladni, 
s közben megkeresni a földbe rejtett „kincseket”. Indulás 2015. április 22-én 14 órakor 
a Tourinform Iroda elől, s ide kell megérkezni is.
 A csapatok a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével regisztrálhatnak, melyet 
2015. április 21-én 12 óráig adhatnak le a Művelődési Központ portáján.
 Két kategória kerül díjazásra: kerékpáros és gyalogos.
 Az eredményhirdetést a célba érkezések után 16 órakor tartjuk 
a Tourinform Iroda melletti parkolónál. Ez a verseny az első „ál-
lomása” az erre az évre tervezett kerékpáros rendezvényeinknek. 
A következő alkalom július 12-én a Zoárd Nap, a harmadik pe-
dig szeptember 18-án az Autómentes Nap rendezvényeihez kap-
csolódik. Amelyik csapat mind a három „megmérettetésen” részt 
vesz, különdíjat nyerhet.
 Szeretettel várunk mindenkit!

A Szervezők

Jelentkezési lap a Föld Napja alkalmából szervezett vetélkedőre

Csapat neve:  ..............................................................................................................................

Kategória (kerékpáros/gyalogos):  ...........................................................................................

 Az eredményhirdetést a célba érkezések után 16 órakor tartjuk 
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A Wesley János Többcélú Intézmény 
négy, a beregi kistérségben található ok-
tatási intézménye vesz részt a TÁMOP-
6.1.2.A-14/2-2014-0117 azonosítószámú 
pályázat programjainak lebonyolításában, 
melynek célja a gyerekek egészséges élet-
módra való felkészítése, nevelése.
 A gyürei székhelyintézmény és a gem zsei, 
beregdaróci, gulácsi tagintézmények diákjai 
a mindennapjaikhoz kapcsolódó helyes és 
egészséges életmóddal ismerkednek. Állan-
dó és időszakos programokba kapcsolódhat-
nak be pedagógusok segítségével.
 Tanulnak főzni, egészséges ételeket 
készíteni. Felhívjuk � gyelmüket a min-

dennapos vízfogyasztásra. Iskolakert 
programunkban magokat csíráztatnak, pa-
lántákat nevelnek. Később a szabadföldi és 
a fóliasátras termesztéssel ismerkednek.
 Szakemberek előadás-sorozatokat tar-
tanak higiéniai ismeretek témában. Bal-
eset-megelőzési és KRESZ-ismeretekkel 
lesznek gazdagabbak rendőrségi szakem-
berek előadása által.
 Az egyik legfontosabb terület, amire 
a pályázat épül, a sport. Biztosítjuk a tan-
órák közötti sportolási lehetőséget (asz-
talitenisz, csocsó, hullahopp-karikák stb). 
Intézmények közötti focitornákat, egész 
napos, játékos sportversenyeket rende-
zünk, melyet hagyományteremtés céljából 

„sportszombat”-nak neveztünk el. 
 Bízunk benne, hogy ezen pályázat 
megvalósítása az intézményekben nem-
csak felpezsdíti a gyerekek hétköznapjait, 
hanem hasznos ismeretekkel készülhet-
nek a nagybetűs ÉLETRE.

Az intézményvezetői megbízás vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettséggel jár.

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

diploma, oklevél (vagy ezek közjegyző ál-
tal hitelesített másolata);

• részletes szakmai önéletrajz,
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vo-

natkozó program,
• az előírt szakmai gyakorlat meglétének 

hitelt érdemlő igazolása, 
• tudományos, szakmai munka igazolása, 
• a büntetlen előéletet igazoló 90 napnál nem 

régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
• nyilatkozat arról, hogy nem áll muzeális in-

tézményben, nyilvános könyvtárban, köz-
levéltárban és közművelődési intézmény-
ben végezhető tevékenység folytatását 
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

• nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvő-
képességet kizáró vagy korlátozó gond-
nokság alatt,

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

• nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyilvá-
nos vagy zárt ülésen történő bizottsági és 
testületi tárgyalását kéri,

• nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése 
esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének.

 A munkakör betöltésének időpontja: 
2015. július 13. 
 A pályázat benyújtásának határideje: a 
személyügyi központ honlapján történő köz-
zétételtől számított 30. nap 
 A pályázat benyújtásának helye és mód-
ja: A pályázatot 1 eredeti példányban Filep 
Sándor Vásárosnamény Város Polgármeste-
rének (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron út 
1.) címezve, zárt borítékban kell benyújtani, 
a borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a 
Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési 
Központ igazgatói álláshelyére” jeligét.
 Hiánypótlásra – az erre irányuló felhí-
vás kézhezvételétől számított 5 napon belül 

– egy alkalommal van lehetőség!
 A pályázatok elbírálásának rendje: 
 A pályázókat a Kjt. 20/A.§ (6) bekezdése 
és a Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése szerinti 
bizottság hallgatja meg, a megbízásról Vásá-

„Egészségfejlesztés a Beregi kistérségben”
TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0117

„Egészségfej-
lesztés a Beregi 

kistérségben”

rosnamény Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete dönt. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 
 A pályázatot – a Kjt-ben előírt bizottsági 
véleményezés után – a véleményezési határ-
idő (a pályázat benyújtására nyitva álló idő 
után 21 nap) lejártát követő első rendes ülé-
sén bírálja el a Képviselő-testület (mint mun-
káltató), amelynek eredményéről valamennyi 
pályázó írásban értesítést kap. 
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 hirdetőtábláján vala-
mint az Új Beregi Életben kerül közzétételre.

A pályázattal kapcsolatos további infor-
máció dr. Szilágyi Péter jegyzőtől kérhető a 
+36/45/470-022/172-es telefonszámon, vagy 
a jegyzo@vasarosnameny.hu e-mail címen. 
A képviselő-testület fenntartja a jogot a 
pályázati eljárás eredménytelenné történő 
nyilvánítására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 
2015. április 10.
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 Számháború …
2015. február 20-án valóságos számháború zajlott az országban, hi-
szen közel 60.000 diák tett bizonyságot matematikai ismereteiről, 
logikus gondolkodásáról.
 Megyénkben a kezdetektől fogva – immár 24. alkalommal – az 
Eötvös iskola koordinálta a megmérettetést a 2000 versenyző szá-
mára. A Zrínyi / Gordiusz verseny a 2-12. –es korosztályt öleli fel.
 A verseny lebonyolítását tantermek biztosításával segítette:
• II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Vásárosnamény
• Lónyay Menyhért Baptista Szakközép és Szakképző Iskola  Vá-

sárosnamény
• Krúdy Gyula Gimnázium Nyíregyháza
• Bessenyei György Gimnázium  Kisvárda
 A balesetmentes közlekedést rendőrök, polgárőrök biztosítot-
tak, orvos és védőnők felügyeltek az esetleges problémák esetén. 
Az Eötvös iskola és a tagintézmények nevelői, dolgozói ismét egy 
lelkes csapatmunkával, oda� gyeléssel biztosították a versenyzést,  a 
szülők, felkészítők fogadását.
 A verseny után 2 héttel került sor az ünnepélyes díjkiosztásra, 
ahol közel 280 gyermek és felkészítő  pedagógusa részesült elisme-
résben. Nemcsak a munkából, de a sikerekből is kivettük a részün-
ket.
Legeredményesebb Eötvös diákok:

1. hely: Tar Zsombor 2. o. (felk.: Farkas Józsefné)
 Fekete Zita 6. o. (felk.: Dr. Karászi Zsoltné)
3. hely: Lukács Imre Márk 2. o. (felk.: Kerekesné Bertók Krisztina)
 Liba Liliána  3. o. (felk.: Nagyné Szabó Henrietta)
 Nagy Nándor Botond 4. o. (felk: Bíró Éva)
4. hely: Balázs Borbála 2. o. (felk.: Farkas Józsefné)
 Kóróczki Dóra 3. o. (felk.: Nagyné Szabó Henrietta)
 Nagy Edit 5. o. (felk.: Ferenczi Imre)
5. hely: Ács Szabó Zsóka 4. o. (felk.: Bíró Éva)

 Évfolyamonként a legeredményesebb 15 tanuló volt díjazva, 
jelentős számú tanulónk részesült elismerésben: Gyöngyösi Bence 
(Boda Istvánné), Illyés Péter (Nagyné Szabó Henrietta), Togyeriska 
Krisztina (Bíró Éva), Deák Eszter (Ferenczi Imre, Kósa Eszter), Ko-
vács Nikolett (Kondor Éva), Szalai Viktor (Trencsényiné Boros Il-
dikó).

Évfolyamonként a legeredményesebb 3 tanuló pontszáma alapján 
alakult ki a csapatverseny, itt is kimagasló eredményeket értünk el.

I. hely: 2. évf. Tar Zsombor, Lukács Imre Márk, Balázs Borbála,
  (felk.: Farkas Józsefné,  Kerekesné Bertók Krisztina)
 3. évf. Liba Liliána, Kóróczki Dóra, Illyés Péter
  (felk.: Nagyné Szabó Henrietta)
 4. évf. Ács Szabó Zsóka, Nagy Nándor Botond, 
  Togyeriska Krisztina (felk.: Bíró Éva)
II. hely: 5. évf. Nagy Edit, Deák Eszter, Kondor Karina
  (felk.: Ferenczi Imre)
 7. évf. Kósa Eszter, Kovács Nikolett, Varga Szabolcs
  (felk.: Kondor Éva)
III. hely: 6. évf. Fekete Zita, Fekete Máté, Pollák Szabina
  (felk.: Dr. Karászi Zsoltné)

Az iskolák között is kialakult egy sorrend a csapatversenyek ered-
ményének összesítése után.

A 2015-ben útjára induló vándorserleget – az előzőnek mi vagyunk 
az őrzői – iskolánk nyerte.

I. hely: Eötvös J. Általános Iskola és AMI Vásárosnamény
II. hely: Vári Emil Általános Iskola Kisvárda
III. hely: Móricz Zs. Általános Iskola Nyíregyháza

A gimnáziumok között – az Észak Alföldi Régió – legeredménye-
sebb iskolája a Krúdy Gyula Gimnázium Nyíregyháza.

 A támogatók jóvoltából több különdíj is gazdára talált.
 Ugyancsak sor került az országos döntőbe szóló meghívók át-
adására.
 Iskolánkból meghívást kapott: Tar Zsombor, Fekete Zita, Liba 
Liliána

 A MATEGYE Alapítvány a legeredményesebb felkészítőket is 
elismerte: Farkas Józsefné, Nagyné Szabó Henrietta, Bíró Éva, 
Dr. Karászi Zsoltné.

 A díjkiosztót színesítette iskolánk mazsorett csoportja, az ének-
kar, szólóénekesek, Betyárok tánccsapat.
 Támogatóink – nagy száma – külön elismerésre méltó.

 Bízom abban, hogy 2016-ban ismét együtt dolgozhatunk és ün-
nepelhetjük a legjobb matematikusokat.

 „A siker jobbára azon múlik,
 hogy akkor is kitartsunk,
 amikor mások már feladták. „
    William Feosther

Mi nem szeretnénk feladni !

 Bíró Éva
szervező

Támogatók.
Asztalos István, Badak Gyula, Bagi Gabriella – Kardos Sándor, Balázs 
István, B-Cer Agro K� - Juhász István, Beregvíz – Szűcs István, BIKSZE 
/Beregi I� úsági Szervezet, Bittner József, Borbás Bálint, Borbás Tibor, 
Cinema City, Czető Pálné, Csekő József, Csobolya Attila, Dévai Gá-
borné, Diák Sándorné, Diákönkormányzat, Dori Pékség, Dr Deák 
Ferenc, Dr Győr� y Ernő, Dr Somogyiné Dr Szendrei Gabriella,  dr. 
Balázsy Erzsébet, Dr. Patakiné dr. Baráth Ida, Dr. Szilágyi Péter, Eötvös 
Alapítvány, Feketéné Dr. Lázár Emese, Fiatalok I� úsági Szervezete, Fi-
lep Sándor, Forrás Klub, Forta-Trans K� ., Hajdu Csaba, Hungaro Jam 
K� ., Illés Norbert, Illés Zsolt, Insticei Zoltán, Kállai József
Kárpátokért Egyesület (Kovács László), Kati András, Kiss B Zoltán, 
Kiss Mátyás, Kiss Sándorné, Lakatos Jánosné, Lengyel Bertalan, Le-
veleki József, Losonczi Béla, Lőrincz László, Luka István, Luka István, 
Magyar Péter, Misku Józsefné, Oláh László, Oleksza János, OTP Bank 
Vásárosnamény
Pálinkás Györgyné, Pankotai Pál, Papp Károly, Pepsi Kirendeltség 
Nyíregyháza, Sebestyén Gusztáv, Sebők Gyuláné, Siti Trans K� ., Sza-
bó Lászlóné, Székelyfa Bt., Szenáki Kálmánné, Szilva Gyógyfürdő, 
Szombathy Béla, Takács Sándorné, Tóth Józsefné, Valentin –TÉSZ K� ., 
Vári Istvánné, Vezse Béláné, Vilaszil Pékség, Zsoldos Attila, Anonim 
támogatók

Kiemelt Támogatók 
Kereskedelmi és Hitelbank Vásárosnamény, Bittner K� ., Matematiká-
ban Tehetséges Gyermekekért Alapítvány Kecskemét, Vásárosnamény 
Város Önkormányzata, Kisvarsány Önkormányzata, Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ
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 – Téged mindenki röntgenorvosként is-
mer. Mi vezetett erre a szakterületre?
 – Véletlenszerűen lettem radiológus: a 
katonaságnál beteg lettem, és kérdésessé vált, 
hogy mit bírok � zikailag. Mátészalkán kezd-
tem radiológusként, 4 év múlva tettem szak-
vizsgát. Aztán elhatároztam, hogy kimegyek 
körzetbe: szerettem volna más területen is ki-
próbálni magamat. Ne mondják, hogy csak a 
radiológiához értek! Három évet töltöttem itt. 
Aztán az életem úgy alakult, hogy visszamen-
tem a röntgenbe, ’72-től folyamatosan ezen a 
területen dolgozom. Bár közben sok minden-
be belekóstoltam – voltam iskolaorvos, üzem-
orvos is, és sok ügyeletet is vállaltam. 
 – A technika fejlődése mit jelentett a te 
szakterületeden?
 – Nagyjából 10 évente volt egy-egy 
nagyobb ugrás. Az első ilyen a képerősítő 
bevezetése volt, addig sötétben kellett a fel-
vételeket átvilágítani, onnantól már nappali 
fénynél is dolgozhattunk. 17 évet töltöttem 

„sötétben”. Újabb 10 év után jött – ’90-től 
– az ultrahang. A következő lépcső a CT, 
miközben a régi technikák sem mentek ki 
teljesen a napi használatból.
 – Mennyi múlik a technikán, és mennyi 
az emberen?
 – Az egyre fejlettebb technika nagyon 
jó, de jó szakorvos nélkül semmit sem ér! 
Sőt nagyon nagy gyakorlatra van szükség. 
Több ezer vizsgálat után lesz igazán „penge” 
az ember. Ebből a szempontból nem is baj, 
hogy eléggé elöregedett a szakma. És még 
így is érhetnek meglepetések. 
 – Kialakul egy olyan rutin, hogy már 
előre sejted, mit fogsz látni?
 – Nem. Természetesen a tünetekből 
sejtheti az ember, hogy milyen betegséggel 
van dolga, de szisztematikusan végig kell 
menni a vizsgálattal a szerveken, nehogy 
valami kimaradjon.
 – A civil életben nem nézed akaratla-
nul „röntgenszemmel” az embereket?
 – Nem, ez a fajta „érdeklődés” kizárólag 
a vizsgálatokra korlátozódik.

 – Mivel ajánlanád egy � atal kollégá-
nak ezt a területet?
 – A szakma maga – a diagnosztika – na-
gyon szép. A technika is nagyon érdekes. És 
mindig ott van bennünk a kíváncsiság, ha 
leülünk egy beteghez: vajon mit találunk? 
Persze sajnos amikor 5 vizsgálatból 4 pozi-

tív… Ezért nagyon fontosak a szűrővizsgá-
latok! 
 – Soha nem mentél messzire, Mátészal-
ka, Fehérgyarmat is 30 km-en belül van. 
 – Igen, itt éltem le az életemet. Többször 
hívtak például a Dunántúlra is, de marad-
tam. A szüleimet sem akartam-tudtam itt 
hagyni. Jármiban éltek, bár édesapám elég 
korán meghalt. A háborúból már betegen 
jött haza. Éppen most dolgozgatom fel a 
katonaleveleit. Egy katonai levelezőlap-
ra annyit írt, hogy most két gépelt oldalt 
tesz ki. Édesanyám ’90-ig élt, és így, hogy 
közel voltam, tudtuk tartani a kapcsolatot, 
bármikor hazaszaladhattam meglátogatni. 
 – Sokan találkoztak a verseiddel is. Az 
irodalom szeretete családi örökség?
 – Otthonról hoztam a könyvek sze-
retetét. Édesanyám állandóan olvasott. 
Megesett, hogy kifutott a forralni feltett 
tej, mert nagyon belemerült az olvasásba. 

Téli estéken felolvasó esteket tartottak a 
családnak. Én a tehénlegeltetéshez is köny-
vet vittem ki. Volt, hogy a kerülő megfenye-
getett, úgy gondolta, hogy olvasás közben 
nem � gyelek eléggé a tehenekre. 
 – És hogy jött a verselés? Szeretted a 
verseket?
 – Mindig szerettem a szép verseket, ez 
gyermekkoromtól elkísért. A Toldit szinte 
végig tudtuk kívülről, és sok Pető� -ver-
set is, József Attilától például a Dunánál a 
kedvencem. Verset írni „túlkorosként”, 57 
éves koromban kezdtem. A bátyámat akar-
tam meglepni egy születésnapi verses kö-
szöntővel, és közben rájöttem, hogy megy 
ez, ha akarom! Elkezdtem verseket írni, és 
annyira magával ragadott a versírás, hogy 
két év alatt egy kisebb kötet anyaga elké-
szült. Amikor nyugdíjba mentem – bár 
közben tovább dolgoztam – még nagyobb 
� gyelemmel fordultam a versírás felé. A 
Méhkirálynő udvarában c. verses mesémet 
nagyon szerettem, többször átírtam. Noé 
bárkájáról is írtam egy hosszabb verses mű-
vet, ebből színdarab is készült, a csarodai 
iskolások be is mutatták. 
 – Megjelenik az egészségügy a verseid-
ben?
 – Hogyne! A kötet egy fejezete kimon-
dottan ilyen témájú verseket tartalmaz „Az 
epés medikus” címmel. Tagja vagyok a Ma-
gyar Orvosírók és Képzőművészek körének, 
a legtöbb versem itt jelenik meg az évente 
megjelenő antológiákban. 
 – Elégedett ember vagy?
 – Tulajdonképpen igen. Azt hiszem, a 
szakmámban sikerült elfogadhatóan telje-
sítenem, három gyermekem, jó feleségem 
van, és a sors nagy ajándékának tekintem, 
hogy –’56-ot nem számítva – háborút nem 
kellett elszenvednünk. 
 – Meddig szeretnéd folytatni az aktív 
munkát?
 – Szívesebben csinálnám úgy, hogy ne 
két ember helyett kelljen dolgozni. Amikor 
például az éjszaka közepén kell átmenni 
Fehérgyarmatra, az bizony elég fárasztó. De 
egyelőre nem is nagyon van kinek átadni a 
stafétabotot. Négyen vagyunk radiológu-
sok, mindannyian 70 fölött.
 – Milyen irodalmi terveid vannak mos-
tanában?
 – Gyermekverseim bővített, illusztrált 
kiadását szeretném sajtó alá rendezni.

IT

„Átlátok rajtad”
Dr. Győr�  Ernő naponta sokszor hitelesen elmondhatná a fenti mondatot, 
hiszen röntgenorvosként évtizedek óta vizsgálja azt, ami szabad szem-
mel nem látható. Nemrég vehette át aranydiplomáját, több mint ötven 
éve szolgálja a gyógyítás ügyét. Gazdag szakmai életútja során számos 
elismerésben részesült, melyek közül a „Pro Sanitate” díjra a legbüszkébb.
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„Jellemnek, szellemnek megvan a maga mág-
neses ereje.” (Eötvös József)

Iskolánk 24 éve viseli a magyar irodalom 
és politikai történet egyik legkimagaslóbb 
alakja, vásárosnaményi báró Eötvös József 
nevét.
 Báró Eötvös Ignác és báró Lilien Anna 
palotahölgy � a, költő és bölcselő, szónok 
és államfér� ú, a magyarországi iskolaügy 
egyik alapvető reformátora volt, akinek esz-
méi az egész nemzet közkincsévé váltak.
 Minden iskola törekszik arra, hogy pél-
dát, irányvonalat, magatartásmintát adjon, 
hogy tanulói büszkék legyenek arra, hogy 

hozzá tartoznak. Valljuk, hogy az azonosu-
lás a tanulóink számára nálunk is az iskola 
nevével kezdődik; a névadó erkölcsisége, né-
zetei, szellemisége szorosan kapcsolódnak a 
jó iskola fő értékeihez, nevelési céljaihoz.
 Iskolánk „Eötvösdiákjai” egyhetes ren-
dezvénysorozattal bizonyították be, hogy 
őszinte szívvel követik az egykori vallás- és 
közoktatásügyi miniszter szellemiségét. A 
36 éves iskolaépület falai március 16. és 
20. között tapasztalhatták a tavaszi zson-
gást. Szabó Zoltán igazgató úr ünnepélyes 
megnyitója után a koszorúzás és az osztá-
lyok tiszteletadása következett a 2002-ben 

nak köszönhető. A toborzók és történetek 
közül pedig a zsűri tagjai – Simon Edit 
tanító néni, a Cimbora Gyermekszervezet 
vezetője, Tamás Andrea tanárnő, a Kaláka 
Gyermekszervezet felnőtt vezetője, Pollák 
Anna, a diákönkormányzat elnöke, Vezse 
Dominik, a Kaláka Gyermekszervezet és 
Togyeriska Krisztina, a Cimbora Gyermek-
szervezet képviseletében – választotta ki a 
nekik legjobban tetsző alkotásokat. Míg az 
alsó tagozatosok Boda Istvánné tanító néni 
szervezésében „Tavaszi zsongás” címmel 
készíthették el rajzaikat, addig Kazamér 
László tanár úr a Városi Sportcsarnokban 
Eötvös-kupát szervezett a focistáknak és a 
szurkolóknak. A rendezvények sorozata a 

„Zöld kertészek délutánjával” zárult, ahol 
növényhajtások ültetésével szépítettük az 
iskola zöldövezetét. A lelkes érdeklődőkön 
kívül szeretnék még köszönetet mondani a 
háttérmunkában feladatot vállaló Kondor 
Éva tanárnőnek az oklevelek előkészítésé-
ért, Takács Sándor tanár úrnak, Megyesi 
Ákosnak, Nyíri Tamásnak és Tóth Marcell-
nek a rendezvények technikai biztosításáért. 
 „Minden energia ragadós; ha alkotni 
látunk, mi is hozzáfogunk az alkotáshoz.” 

– vallotta Eötvös József. 
 Azt hiszem, ezzel a mondatával akár is-
kolánk közösségére is gondolhatott volna!

dr. Siposné Szilágyi Ildikó, 
a diákönkormányzat felnőtt segítője, 

a hét szervezője

NÉVADÓ HÉT A PETŐFIBEN
Több éves hagyomány iskolánkban, 
hogy érdekes feladatokkal és izgal-
mas versenyekkel emlékezünk név-
adónkra. Egy teljes héten keresztül 
minden délután drukkoló kiáltás és 
taps zengi be az épületet. 
 Idén is számos programmal ké-
szültünk tanulóink számára. Tanul-
mányi versenyeinken: helyesírási, 
szép kiejtési, matematika és termé-
szetismereti totó várta az érdeklődő-
ket. A keresgélő játék most is nagy 
sikert aratott. Alsósok és felsősök 
külön-külön játszottak. A sportver-

senyen csoportban mérhették össze ügyességüket a gyerekek. 
Míg a nagyok „Névadónk, Pető� ” címmel vetélkedőn vettek részt, 
addig a kicsik a János vitéz című rajz� lmet nézték meg. 

 A táncbemutató is nagyon jól si-
került, az ügyesebbek elsajátíthattak 
néhány lépést is. A prezentációk idén 
szintén Pető�  Sándor témakörben 
készültek.
 Tanulóink egyre komolyabb 
munkákat kreálnak. Újdonság volt 
ettől az évtől – de szeretnénk folytat-
ni –, hogy minden reggel egy-egy Pe-
tő� -költeményt hallgattunk meg egy 
bátor iskolás előadásában. 
 Úgy érezzük, méltóan emlékez-
tünk névadónkra, és adóztunk szelle-
mének. 

átadott Eötvös-szobor előtt, majd az előző 
hónapokban zajló házi tanulmányi verse-
nyek eredményhirdetése, amelynek meg-
szervezéséért köszönetünket szeretnénk 
kifejezni Asztalosné Tajdi Éva igazgató-
helyettes tanárnőnek. Az iskolagyűlésen a 
diákönkormányzat bizottsági beszámolói 
mellett a küldöttek elmondhatták észrevé-
teleiket az iskolai élettel kapcsolatban,
 A 7. a osztályosok és Horváth Istvánné 
tanárnő műsorával emlékeztünk a sokolda-
lú politikusra. Tihor Krisztián tánctanár úr 
néptáncosai szatmári verbunkost adtak elő. 
Az Eötvös-hét programsorozatának elma-
radhatatlan része a víz világnapjáról való 
megemlékezés. Az előadás a 7. b osztályo-
sok és Asztalosné Tajdi Éva igazgatóhelyet-
tes tanárnő munkáját dicséri. A délutáni 
programok is számos önkéntes segítőkész-
ségével valósulhattak meg. Kedd délután a 
6. d osztályosok szervezésében több mint 
félszáz � ú és lány oldott meg feladatokat a 
verbunk történetével kapcsolatban, és a ja-
vítás alatt Bancsiné Sinkó Anna tanárnővel 
verbunkos nótát tanultak az érdeklődők. 
Évek óta a szerdai nap az Eötvös-teaház 
nyitását jelenti a névadóhéten. A kis toll-
forgatók minden alkalommal két lehető-
ség közül választhatnak: az egyik esetben 
megadjuk a vers témáját, és arról kell rímet 
faragni. A másik lehetőség, úgy készíteni el 
az alkotást, hogy tíz szót vagy kifejezést kell 
beépíteni a költeménybe. 
 A mostani alkalommal toborzó felhívást 
írhattak a kis � rkászok a diákönkormány-
zat, valamint az iskola valamelyik tavaszi 
rendezvényére, illetve humoros történe-
tet találhattak ki „Egy ellenőrző kalandjai” 
címmel, melybe tíz megadott szót – mint 
például „elveszett, igazgató, zsírfolt, szülői 
értekezlet” – kellett beépíteni. Az udvarias 
kiszolgálás és az előkészületek Székelyné 
Apáti Rita tanárnőnek és a 6. c osztályosok-

Eötvös-hét
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A varázsszőnyeg a keleti mesékben a rá-
ülő személyt bárhová elrepíti. A szülők, a 
pedagógusok is gyakran mondják a gyer-
mekkorúaknak: „Tanuljatok! Az iskolában 
megszerzett tudás révén bármi lehet belő-
letek…! A valamit nagyon jól tudó ember 
pedig bárhová eljuthat, mert mindenhol 
boldogulni tud a világban.” Ha három-négy 
évvel ezelőtt azt mondta vol-
na valaki a Lónyayba akkor 
jelentkező Gál Cintia pincér, 
Liba Barbara és Filep Szabi-
na szakács, Andrási Viktória 
és Varga Tímea cukrász, va-
lamint a bibliaismeretben ver-
senyző Albert Nikolett és Ta-
mási Andrea tanköteleseknek, 
hogy ha jól tanultok, az lesz a 
jutalmatok, hogy elrepülhettek 
Jeruzsálembe! Valószínűleg 
csak mosolyogtak volna, hi-
tetlenül, azt gondolva, hogy: 

„Mese ez csak! Olyan, mint a 
varázsszőnyeg!”
 Történt pedig, hogy március 6-án és 
7-én rendezte – a fenntartó Baptista Sze-
retetszolgálat által támogatottan – a beregi 
térség legnagyobb és legrégebbi szakképző 
iskolája a II. Gasztronómiai és Bibliais-
mereti Versenyt, amelyre az idén hat iskola 
csapata nevezett.
 A II. Gasztronómiai és Bibliaismere-
ti Verseny Versenybizottsága március 7-én 
tizenöt óra tájban hirdetett eredményt. Az 
összetett verseny győztese a Lónyay Meny-
hért Baptista Szakközépiskola és Szakis-
kola csapata lett. Az oklevelek, érmek és a 
kupa átvételét követően történt a varázslat! 
Szenczi Sándor úr – a Baptista Szeretet-
szolgálat Alapítvány elnöke – bejelentette, 
hogy fődíjként a győztes iskola tanulói, fel-
készítő tanáraik kíséretében, Jeruzsálembe 
utazhatnak.
 Az érintettek meglepetését és örömét 
leírni tollamnak nincs ereje. Nem volt köz-
ismert a verseny eme váratlanul bejelentett 
jutalma. Biztos, hogy a versenyzők nem az 
egzotikus utazás lehetőségéért versenyez-
tek. Versengett ki-ki a maga tisztességéért, 
felkészítője becsületéért, iskolája jóhíréért.
 Az elért versenysiker pedig nem (csak) 
a két versenynapi munkaproduktumot 

Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke, 
aki a „káprázatos!” jelzővel jellemezte a 
versenyt szervező iskola előkészítő munká-
ját, a versenyzőket felkészítő pedagógusok 
eredményességét, de legfőképp a tanulói 
produktumokat.
 A Lónyay Menyhért Szakképző Isko-
la közössége – a Városi Televízió révén – 
meghívta településünk szép iránt fogékony 
lakóit a március 7-ei rendezvényre. „A lát-
vány, ami március 7-én a Lónyay aulájába 

betérő városlakókat fogadta, 
sokáig emlékezetes marad” – 
jelentette ki Filep Sándor úr, 
városunk polgármestere.
 Májer Ibolya igazgatónő 
zárszavában köszönetet mon-
dott mindazoknak, akik tisz-
tes munkájukkal, megtisztelő 
jelenlétükkel is, sikerélmény-
hez juttatták – ezáltal önbi-
zalmukat erősítve – a verseny-
ben résztvevő hat középiskola 
majd félszáz versenyzőjét. El-
mondta, hogy a most futó 
tanévben, országos versenyen, 

két végzős lónyays diák szerepelt olyan 
eredményességgel, hogy jeles osztályzattal 
mentesültek szakmai vizsgájuk írásbeli fel-
adatainak megírási kötelezettsége alól.
 Az iskolafenntartó Baptista Szeretet-
szolgálat Alapítvány elnökének mesés fel-
ajánlását az összes kedvezményezett nevé-
ben megköszönte.
 Mesés „varázsszőnyeg” ez a felajánlás, 
amelyik majd városunkból elröpít egy kivá-
ló teljesítményt felmutató embercsoportot 
Földünk egyik legrégebbi városába, Jeruzsá-
lembe, a Közel-Keletre. Az „igazi varázs-
szőnyeg” azonban az iskola, amelyikbe ha 
elhivatottsággal jelentkezünk, ha a próbatét-
eleit tisztességgel kiálljuk, mindannyiónkat 
messzire repít(het)! különösen szerencsés 
esetben, akár a Szentföldre is…

TL

VARÁZSSZŐNYEG
jutalmazta, hanem azt a három-négy esz-
tendei szorgalmat, kitartást és céltudatot is, 
ami elégséges szakmai tudásszintre juttatta 
az iskolát képviselő versenyzőket.
 Ez az „elégséges tudásszint” nagyon ko-
moly szakmai felkészültséget bizonyított. 
A vendéglátós diákok szakmai totó meg-
oldásával kezdték elméleti tudásuk meg-

bizonyítását. A szakács- és cukrásztanulók 
díszasztalra helyezték ki az előre elkészített 
díszmunkáikat. Ezután cukrásztanulók a 
Lónyay tanműhelyében tíz-tíz islert és lin-
zert, valamint egy „kikészített süteményt” 
állítottak elő önállóan, a szakemberekből 
álló zsűri előtt. A szakácsok az ún. kabinet-
konyhában főzték és sütötték azt a három-
fogásos étrendet, amire iskolájukban ala-
posan előkészülhettek, de a versenynapon 
már minden külső segítség nélkül kellett 
kiszakácskodniuk. A pincérek – sorsoláson 
meghatározott ünnepi alkalomra – gasztro-
nómiai élményt készítettek elő egy elképzelt 
asztaltársaság számára; előbb menükártyát 
szerkesztettek számítógépen, majd díszasz-
talt kreáltak a menükártyán megjelenített 
italok és ételek szakszerű és látványos fel-
szolgálásához.
 A bibliaisme-
retből versenyzők 
tudását alapos fel-
készültséget igénylő, 
de játékos feladatok 
megoldatásával ér-
tékelte a zsűri.
 A versenyen 
jelen volt Krivács 
András úr is, a 

A győztes Lónyaysok

Képújság tarifatáblázat / ÁFA-  27% /

Minimális hirdetési idő 3 nap

Ft/oldal 1 nap 1 hét 1 hónap

Lakossági 350 2.000 8.000

Vállalkozói 700 4.000 16.000
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A közelgő anyák 
napja alkalmából Zongoraverseny

Március 31-én hatodik alkalommal rendeztük meg a Vásárosnaményi Nemzetközi Zongoraver-
senyt. Beregdaróc, Beregszász, Csap, Nagyvarsány, Péterfalva, Szolyva, Ungvár és Verbőc művészeti 
iskoláiból 54 diák mutatta meg tehetségét a zsűri előtt, melynek elnöke a verseny megálmodója, 
Antalovszki Erzsébet volt, tagjai pedig Gromova Natália, az Ungvári Művészeti Iskola igazgatója, va-
lamint Brecko Szilvia és Antalovszki Mihály zongoratanárok, és Iványi Tamásné, mint a zsűri titkára.
 Filep Sándor polgármester úr megnyitója után Szegediné Tisza Judit tankerület vezető köszöntötte 
a vendégeket, majd a legkisebbek, Ferenczi Dóra, Jurkinya Fanni és Kondor Bianka Emma játszották 
el programjukat versenyen kívúl. (Mindhárman Brecko Szilvia növendékei.)
 A versenyen sok tehetséges tanulót hallhattunk, akik felkészítő tanáraik segítségével nagyon jó 
teljesítményt nyújtottak.

A beregi növendékek eredményei:
osztály név település tanára

I. helyezés: 1. osztály: Szűcs Norbert Nagyvarsány Antalovszky E
Varga Lázár Vnamény Antalovszky M
Vitéz Fanni Vnamény Antalovszky M

2. osztály: Kolozsvári Aténa Vmamény Brecko Sz
Vincze Balázs Nagyvarsány Antalovszky E

3. osztály: Apáthy Lőrinc Vnamény Antalovszky M
4. osztály: Ésik Alex Beregdaróc Antalovszky M

Sebestyén Dorottya Nagyvarsány, Antalovszky E
5. osztály: Máté Dóra Vmamény Brecko Sz
6. osztály: Apáthy Száva Vnamény Antalovszky M

II . helyezés: 3. osztály: Ferenczi Kata Vmamény Brecko Sz
Tóth Eszter Beregdaróc Antalovszky M

III. helyezés: 3. osztály: Liba Nóra Vmamény Brecko Sz
Székely Cenge Vnamény Antalovszky M

Különdíjban részesültek: 
Szűcs Norbert, Vincze Balázs, Kolozsvári Aténa, Ésik Alex, Sebestyén Dorottya, Apáthy Száva.
Támogatóink: Ékszersziget, Zafír Ékszerüzlet, Péntek Károly pénzügyi tanácsadó, KLIK, Polgármesteri 
Hivatal, Judit Illatszer, Almási Zsolt, Baloghné Verebélyi Valéria, Antalovszki Erzsébet, Bíró Éva, a 
versenyzők szülei és a Művészeti Iskola dolgozói.

ITné

Nyugdíjas Ki Mit Tud 
A Hontravel K� . immár ötödik alkalommal szervezte meg városunk-
ban az Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud rendezvénysorozat területi 
válogatóját, ahonnan a legjobban szereplő csoportok juthattak to-
vább Hajdúszoboszlóra, ahol az idei középdöntőt és a döntőt rende-
zik majd meg a Mátyás Király Gyógyszállodában. A tartalmas prog-

ramok során számos település 
képviseltette magát: a helyiek 
mellett Mátészalka, Csenger, 
Géberjén, Döge, Porcsalma, 
Kálmánháza, Hajdúdorog, Zá-
hony, Nyíregyháza, Nyírtelek, 
Papos nyugdíjas előadói vet-
tek részt a megmérettetésben. 
Antalovszky Erzsébet és Kovács Lászlóné zsűritagok 37 produkciót 
értékeltek. Néptánc és színjátszás, hangszeres produkciók, próza és 
szólóének szórakoztatta a nézőket. 
 Sápi Istvánné klubvezető elmondta, hogy az Esze Tamás nyugdí-
jas klub két minőségben is érdekelt volt: házigazdaként a szervezésből 
is derekasan kivették a részüket, fellépőként pedig ismét továbbjutot-
tak műsorukkal a középdöntőbe, ahol tavaly országos ezüst fokozatot 
értek el. 
 Jó felkészülést és egészséget kívánunk nekik a továbbiakhoz is!

Győr�  András Ernő

ÉDESANYÁM, 
LELKEM…

Édesanyám, lelkem,
Hozzád hazajöttem,
Messze jártam a határban,
Gyöngyharmatot szedtem.

Édesanyám, lelkem,
Elfáradt a lábam,
Megéheztem, megszomjaztam,
Hozzád haza vágytam.

Édesanyám, lelkem,
Nálad megpihenek,
Hosszú útra testi-lelki
Táplálékot veszek.

Édesanyám, lelkem,
Dolgom után járok,
Elmegyek a nagyvilágba,
Szerencsét próbálok.

Édesanyám, lelkem,
Egyedül kell mennem,
Ismeretlen útra megyek,
Imádkozzál értem.

Édesanyám, lelkem,
Már én sosem látlak,
Valahol egy más világban
Talán megtalállak.
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MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT
ÁPRILISI

MOZIMŰSOR

Halálos iramban 7

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

Végre otthon! – 3D

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

A 7. Törpe – 3D

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

A pláza ásza Vegasban

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

Április 14. (kedd) 1900

Április 14. (kedd) 1700

Április 28. (kedd) 1700

Április 28. (kedd) 1900

KÖNYVAJÁNLÓ

Csabai László: 
Szindbád, a detektív

Ez a Szindbád nem (az) a Szindbád. Nem 
a Krúdy teremtette hős, hanem egy kép-
zeletbeli, mégis gondos és színes vonások-
kal megfestett város, Nyárliget nyomozója, 
akinek munkáját a húszas évektől kezdve 

egészen a második világháború végéig 
kísérhetjük nyomon a könyvben. 
 Szindbád, a friss diplomás nyomozó 
hamar tanúbizonyságot tesz képességei-
ről: logikája és emberismerete segíti, hogy 
minden ügyet sikeresen megoldjon. Csabai 
László könyvének nagy erénye, hogy egyik 
bűnügy sem az élettől elrugaszkodott fan-
táziálás, hanem nagyon is hihető esemény. 
Szindbád alakja pedig nem valamiféle szu-
perhős, hanem gyakorlatias és következe-
tes detektív, akit a Közel-Keleten eltöltött 
gyermekkora és a távoli, egzotikus civilizá-
cióban szerzett tapasztalatai tesznek mégis 
titokzatossá. 
 Ajánljuk a könyvet mindazoknak, akik 
Csabai László nyíregyházi író/könyvtá-
ros tollából a megyénkben megtörtént 
bűnesetek írói fantáziával és helytörténeti 
ismeretekkel gazdagon spékelt története-
it szeretnék olvasni, időnként ráismerve a 
helyszínekre, úgy mint Nyárliget – Nyír-
egyháza, Vásárosnamény – Tisza-part…

Egyre népszerűbb turista 
célpont Hajdúnánás 

– az aranyszalma városa
 Hogy mi a titok?
 Talán az egyszerűsége.
 Talán a nánási emberek életigenlése.
 Talán a vállalt és féltve őrzött régimó-
disága.
 Ha megérkezünk Hajdúnánásra, hir-
telen leegyszerűsödik a világ: Nánáson 
a nők nők maradtak, a fér� ak fér� ak, a 
strandon nincs beléptető rendszer csak 
egy papír karszalag, a masszírozó néni 
kedélyesen elbeszélget, ő még nem szol-
gáltat, egyszerűen csak örül, ha találkozik 
veled, a büfében a � sh and chips még min-
dig sült hal krumplival. 
 Talán ez a retro életérzés, talán ez a 
családias jelleg, talán ez az izgalmas ke-
veredése a szerethető vidékiségnek a mo-
dern kisvárosi léttel – talán ez az, ami von-
zóvá teszi.
 Megfér egymás mellett a 67 °C-os 
nátriumkloridos, jódos-brómos gyógyvíz 
és az ízületekre másképp ható igazi ext-
rémsportnak számító wakeboard – amely 
az idei szezon újítása.
 Nánáson nincsenek a dolgok túlbo-
nyolítva, nincsenek mellé nagy elméletek 
kreálva, egyszerűen csak csinálják, amit 
lehet, pályázati forr ásokból fejlesztenek, 
gondolkodnak, majd megvalósítják, ami-
ket elképzeltek, hogy jó lesz nekik.
 Ez lehet, hogy ma a nagyvárosi létfor-
mából nézve csak úgy, önkényesen leki-
csinyelhető, de őket ez a legkevésbé sem 
érdekli, van merszük ahhoz, hogy mások 
legyenek, trendi vidékiek legyenek szal-
mafonásukkal, hagyományaikkal, fürdő-
jükkel, wakeboard pályájukkal együtt.
 Ha megérkezünk Hajdúnánásra, le-
egyszerűsödik a világ: nincs meg a kegyet-
len, tömeges, rohanó, egészségtelen városi 
lét. Az emberek józan gondolkodásúak, 
van humorérzékük, olykor dühösek, oly-
kor féktelenek, de alapvetően becsületesek 
és jóindulatúak. Szeretik az Aranyszalma 
városukat, szeretik a vendégeiket.
 Egy biztos, Nánáson aranyszalmaszál-
ból fonja az élet a nagy mesét – talán ezért 
térnek be hozzájuk. 

Hajdúnánáson, a gyógyfürdő 
környezetében jelentős turisztikai 

fejlesztések valósulnak meg 
2015-ben, pályázati támogatásból

(ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014,
ÉAOP-2.1.1/A.I.-12-2012-0099).
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