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A világtörténelem órája – ha van ilyen – egészen 
bizonyos, hogy hatvan évvel ezelőtt, 1956-ban, 
Magyarországon ütött.
 Az 1956. október 23-án Budapesten kirob-
bant magyar forradalom volt az első kísérlet, 
amely szembeszegült a jaltai és postdami nagy-
hatalmi megállapodások következtében kiala-
kult igazságtalan világrenddel.
 Ahogyan szétterjed a térben a harangkon-
dulás, úgy gyűrűzött végig országunkon is a 
rákosista totalitárius rendszer felszámolására 
irányuló népfelkelés.
 Az október 23-ai budapesti felkelést kö-
vető tizenkét nap átformálta, demokratizál-
ta! megyénk és a városkánk kerületeit alkotó 
községek közhatalmi és közigazgatási arculatát 
is. Az 1956-os év októberi eseményeit rögzítő 
vásárosnaményi dokumentumok büszkeségre 
okot adó forradalmi tetteket rögzítettek lakóhe-
lyünkről, vidékünkről. A kor politikailag aktív, 
egészséges igazságérzetű, és a magyar függet-
lenség iránt elkötelezett egyéniségei forradalmi 
átalakulást érleltek.
 A megyeszékhelyen október 25-én a Ma-
gyar Dolgozók Pártja vezetői, a DISZ és a Haza-
� as Népfront vezetői, de még az egyik felekezeti 
püspök is: „provokációnak, lázongásnak, […] 
felforgatásnak” minősítette az október 23-ai bu-
dapesti eseményeket.
 Október 26-án kezdett éledezni megyénk-
ben a változtatás lehetőségének érzete, amikor 
tudatosult, hogy – a párt élén (a leváltott Gerő 
Ernő helyett okt. 25.) Kádár János, a kormány 
élén Nagy Imre – új, demokratikus, nemzeti és 
függetlenségi irányvonalat képvisel. A bejelenté-
sek hatására országszerte forradalmi bizottságok 
alakultak. Nyíregyházán október 26-án Városi 
Munkástanács és Nemzetőrség szerveződött.
 A politikai eseményekről a Szabolcs-Szat-
mári Néplap, Szabolcs-Szatmár Népe és a Nyír-
egyházi Rádió tudósította megyénk lakosait. Az 
írott és az elektronikus sajtóeszközök serkentet-
tek a teendőkre, és mutatták is a mintát az átala-
kulásra.
 A megyeszékhelyi példa nyomán sorra 
megalakultak a beregi falvakban is a Nemzeti 
Bizottságok.
 A Gergelyiugornyai Községi Nemzeti 
Bizottságról írásos dokumentum nem került 
a kezembe. A Nemzeti Bizottságot valószínű-
síthetően megalakították, ugyanis egy korabeli 
jegyzőkönyvben Baráth Béla és File Sándor, 
mint „Gergelyiugornya Községi Nemzeti Bi-
zottsága küldöttei” jelennek meg.
 Egy 1957 februárjában készített irat szerint; 
Vitkában, 1956. október 28-án, 14 fővel alakult 

meg a Községi Nemzeti Bizottság. Elnöke Dr. 
Péchi Béla lett. Jegyzőnek Hegedűs Mihályt és 
Géresi Lászlót választották. A tagok közül név 
szerint még Halmos Vendel római katolikus 
lelkészt nevezi meg a dokumentum. Érdemes 
� gyelemre – nyelvhelyességi szempontból is – 
a géppel írott szöveg alábbi mondata: „ Vitka 
községben Nemzetőrség parancsnoka Bene-
dek Lajos volt csendőralhadnagyot választot-
ták meg.” A bizottság többi tagját gyűjtőnéven; 

„jobbmódú középparasztként” aposztrofálja a 
(párt)dokumentum szerzője.
 Egy 1956. október 30-án kelt jegyzőkönyv-
ből tudjuk, hogy: „Vásárosnamény községben 
október 28-án (vasárnap) alakult meg a nem-
zeti bizottság, 41 fővel …”. Szóbeli visszaemlé-
kezésekre hagyatkozva néhány nevet le tudok 
írni a nemzeti bizottsági tagok közül: Molnár 
Sándor, Sándor Sándor, Dr. Bogányi Péter és 
Szűcs Imre. Bizonyos, hogy tagja volt a Közsé-
gi Nemzeti Bizottságnak Deák József, Benczik 
Sándor, Csatlós István, Siket Gyula és id. La-
katos Sándor is, mert ugyancsak korabeli do-
kumentum igazolja, hogy ők öten küldöttként 
vettek részt a Járási Nemzeti Bizottság alakuló 
ülésén, 1956. október 30-án, az akkori Járási 
Tanács épületében, ahol ma a Vásárosnaményi 
Járásbíróság működik. (Szabadság tér 1.)
 Saját közlése alapján biztosan tagja volt a 
Községi Nemzeti Bizottságnak Oláh Tibor kö-
zépiskolai tanár, aki egy hivatalos levélben így 
ír erről: „A nemzeti bizottság alakuló gyűlésén 
nem voltam jelen. Távollétemben választottak 
be a bizottságba. […] kértek meg, a nemzetőrök 

tömeges gyüleke-
zésének elkerülése 
céljából készítsek 
név és idő szerinti 
beosztást, hogy a 
nemzetőrök közül ki, 
mikor jelentkezzen 
szolgálattételre. […] 
Az is köztudomású 
tény, hogy az októ-
beri események ide-
je alatt együtt ma-
radtam az i� úsággal, 
együtt tartottam 
őket az iskolában, 
hogy elvonjam őket 
az utcai események-
be való belesodró-
dástól. Nem hiszem, hogy sok pedagógus vállalt 
hasonló önkéntes szolgálatot.”
 Oláh Tibor tanár urat 1957-ben áthelyezték 
Nyírtassra. Gimnáziumunkban ma emléktábla 
hirdeti pedagógusi és haza� as elkötelezettségét.
 A Nemzeti Bizottságok általánosságban át-
vették közigazgatási területükön az államigaz-
gatási, közellátási és közbiztonsági feladatokat. 
A tizenkét forradalmi napon a körülmények 
szabta szűkös lehetőségeiken belül meg is felel-
tek a lakossági elvárásoknak.
 Városunkban (akkor még község) a legna-
gyobb jelentőségű forradalmi esemény 1956. 
október 30-án történt. Harminc beregi telepü-
lés közül húszból, 58 fő Községi Nemzeti Bizott-
sági küldött érkezett Naményba, és választott 
egy 12 fős Járási Intéző Bizottságot, id. Lakatos 
Sándor elnökletével.
 Ez az alulról építkező, demokratikusan lét-
rehozott közhatalmi intézmény a forradalom 
napjaiban, majd azt követően is – ameddig le-
hetett  – biztosította a rendet, megakadályozta 
az önbíráskodást, fenntartotta a közellátást, fo-
lyamatosan tájékoztatta a Nagy Imre- kormányt 
a szovjet csapatok beözönléséről, mozgásáról.
 A demokráciáról élményt adó, a nem-
zet függetlenségéért bátran kiállni kész helyi 
hőseink dicsőségére hatvan év elteltével EM-
LÉKTÁBLÁT avathatunk a Járási Nemzeti Bi-
zottságnak otthont adó Szabadság tér 1. számú 
középületnél, 2016. október 21-én, 14 órától, a 
Művelődési Központban kezdődő városi meg-
emlékezés keretei között.
 Jelenlétünkkel bizonyíthatjuk, hogy büsz-
kék vagyunk 1956-os elődeinkre, akik a világ-
történelem nagy óraütésére halhatatlan tetteik-
kel a világtörténelmet is alakították.

TL

MEGFELELTÜNK ÖNMAGUNKNAK, 
MEGFELELTÜNK A VILÁGNAK

Ez a zászló forradalmi 
ereklye. Egy vásáros-

naményi születésű 
tizenhat éves diák vett 

részt vele a miskolci 
forradalmi esemé-

nyekben. Nem kevés 
kockázatot vállalva 

megőrizte a Kádár-kor-
szak évtizedeiben is.

(60 éve, hogy győzött a XX. századi magyar forradalom)
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A holtakról való megemlékezés az őskeresz-
ténység kora óta, a III. századtól minden li-
turgiában megtalálható volt a Szentmisében. 
Az egyházban 998-ban ünnepelték önálló 
ünnepként a Halottak napját. Szent Odiló, 
bencés apát kezdeményezése volt, hogy Min-
denszentek napja után – amely az üdvözült 
lelkekre emlékezik – emlékezzenek meg vala-
mennyi elhunyt hívőről is. 
 Napjainkban a Halottak napja soha nem 
látott „virágkorát” éli, szinte felfordul az ország 
a kényszeres temetőlátogatások miatt ezekben 
a napokban. A novemberi sírlátogatás sok 
ember számára puszta konvenció, „vasárnapi” 
program, mint ahogy a ünnepek tartalma is 
gyakran formasággá csupaszul. 
 Felvetődik a kérdés, miért alakult ez így. 
Több magyarázatot is találhatunk, de elsőként 
talán a halál tabuként való kezelését említhet-
nénk. A halál kérdésének „elsikkasztásával” 
nyilvánvalóan hárítunk, vagyis nem akarunk 
szembenézni az emberi lét végességének a 
kikerülhetetlenségével. A ma embere nem 
akarja létezésének horizontját a végtelenre 
kiterjeszteni. „Csak egy életem van”, - han-
goztatja gyakran és ebben az egy életben akar 
mindent megszerezni, birtokolni. Nem tudja 
az életet minden változásával együtt elfogad-
ni: így a halál tényével sem tud mit kezdeni. 

Tanulnunk kellene az ősi idők bölcseitől, be-
avatottaitól, akik az elmúlást az élet termé-
szetes velejárójakért értelmezték. Szókratész-
tól kezdve napjainkig az a meggyőződés állt, 
hogy a halálról való elmélkedés nem beteges 
dolog, hanem hatalmas erő, amely egész éle-
tünket átalakíthatja. Őseink szemében a halál 
a folytonos teremtés nagy körforgásának ré-
sze volt. Ők tudták, amit Szanszkrit írásban 
olvashatunk: „ A bölcs ember a haláltól sem 
fél, mert tudja, hogy mindössze ajtó a két lét-
forma között. A ma embere számára is jelent-
hetné az elmúlás az élet nagy tanító és beavató 
mesterét, mert ha megértenénk igazi üzenetét, 
megérhetnénk azt is, hogy aki a haláltól retteg, 
az az életet sem tudja elfogadni. Aki viszont 
szembe tud nézni a halállal, és meg tudja ér-
teni saját végső elmúlását, az arra is képes lesz, 
hogy eredményesen birkózzon meg az életé-

ben bekövetkező változásokkal. Ezért is lenne 
szükséges beépíteni az életünkbe a Védikus � -
lozó� a alapvető elvét: a ”nem ragaszkodás” el-
vét. Vagyis gyakorolni kellene a elengedés mű-
vészetét, mint ahogy egy Zen mester mondta: 

„Ami jön fogad, ami megy enged!” 
 Ha az elmúlásról beszélünk, beszélnünk 
kell a gyászról is. A nyugati társadalmakban 
sokáig jellemző volt az „elfojtott” gyász, illet-
ve a gyászra való képtelenség. Mára úgy tűnik 
van remény a gyászhoz való hozzáállás meg-
változtatására, s ebben úttörő szerepet játszott 
Poltcz Alaine író, pszichológus, tanatológus. 
Poltcz Alaine korán megtapasztalta a halált, 
19 évesen a háború borzalmai között átalakult 
a világról alkotott addigi képe, és ezek az élmé-
nyek hozzájárultak későbbi szakmai sikerei-
hez. Pályája során beteg, haldokló gyerekekkel 
és felnőttekkel dolgozott, az utolsó napjaikat, 
óráikat próbálta könnyebbé tenni. Filozó� áját 
a mindennapokban is alkalmazta, szerinte az 
élet nem a halállal végződik, az csupán átlépés 
egy másik minőségű és formájú létbe. 
 Mikor szeretetteinket, barátainkat gyá-
szoljuk, természetes, hogy eleinte csak veszte-
ségként tudunk rájuk gondolni, és csak fájdal-
mat és bánatot érzünk. De el kell jönni annak 
az időszaknak, amikor felismerjük, hogy az 
eltávozottak élete ajándék volt számunkra, s 
bánat helyett az egyre erősödő szeretet veszi át 
a helyét. 
 Végül elmélkedjünk Marcus Aurélius 
mondásán, aki nemcsak jó hadvezér, de kivá-
ló � lozófus is volt. „A halál mindannyiunkra 
rámosolyog. Az ember nem tehet mást, mint 
hogy visszamosolyog.”

Balázsné Hanyu Éva

A meghalás művészete ŐSZI KAVALKÁD 
JÁTÉKORSZÁG 
ÓVODÁIBAN

A Hétszínvirág, Aranyablak, Tündérkert, 
Vadvirág, Napsugár és Platán óvodákban 
az október hagyományosan az őszi zöld-
ség-gyümölcs kavalkád megszervezésével 
kezdődik. A családok bevonásával zajlik 
a lelkes gyűjtőmunka. A hozott zöldség-
féléket, gyümölcsöket, bogyós ágakat, szí-
nes leveleket, szárazvirágokat az óvónénik 
és segítőik az óvodai nevelés egészét átfo-
gó tevékenységek során felhasználják. Az 
óvodák folyosói, csoportszobái csodá-
latos őszi öltözéket kapnak a szorgos és 
ügyes kezek által készített dekorációknak 
köszönhetően. Zamatos és ízletes zöldség- 
és gyümölcssaláták, � nom házias süte-
mények, lekvárok és must készítésében és 
kóstolásában vehetnek részt a gyermekek. 
Közvetlenül megtapasztalják az őszi beta-
karítási munkák folyamatát, a hozzájuk 
kapcsolódó hagyományok hangulatát. A 
vidámságot fokozza a mindennapos nép-
zenehallgatás, a közös tánc, népijáték, az 
óvónénik, gyerekek, iskolás csoportok 
műsorai. 
 A forgatag programjai élményekben 
gazdag, emlékezetes pillanatokkal aján-
dékozzák meg az ovisokat. A felnőtteket 
pedig a gyermekek öröme tölti el elége-
dettséggel, s gondolatban már a követke-
ző közös program tervein tűnődnek.

Képek az ötletgazdag alkotásokról

Újra színre lép a 
Kontársulat

A számos sikeres darabbal büszkélkedő vásá-
rosnaményi amatőr színjátszó csoport ismét 
nagy dobásra készül. Marc Camoletti: Boeing, 
Boeing – Leszállás Párizsban című vígjátéká-
nak  próbái elkezdődtek és a társulat december 
elejére tervezi a bemutatót. Ha közönség meg-
tiszteli érdeklődésével a „színészeket”, akkor 
cserébe ők garantálják a felhőtlen szórakozást!
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 „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Vásárosnamény Város Önkormányzata az Emberi 
Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 

51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2017. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára
a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév 

első félévére vonatkozóan

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormány-
zat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkez-
hetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 
tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget ered-
ményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szak-
képzésben folytatják tanulmányaikat. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016 szeptemberében fel-
sőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallga-
tók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 
2017 őszén már nem áll fenn, úgy a 2017/2018. tanév 
első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
 Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a 
hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőok-
tatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. 
Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2016/2017. 
tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív 
hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
• a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladato-

kat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állo-
mányú hallgatója

• doktori (PhD) képzésben vesz részt 
• kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jog-

viszonyban.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra 
kell pályázni.

A pályázat benyújtásának módja és határideje 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a 
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályá-
zói regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben re-
gisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak 
újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában 
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyi-
ben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funk-
cióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt 
vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok 
feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói ré-
szére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell 
tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, 
feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva 
és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyúj-
taniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati 
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel 
együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibás-
nak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az 
önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben 
igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban 
nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz 
történő benyújtásának 

határideje: 2016. november 8.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, vég-
legesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely sze-
rint illetékes települési önkormányzat polgármesteri 
hivatalánál – Vásárosnaményi Közös Önkormány-
zati Hivatal Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. 4800 

- kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti 
hallgatói jogviszony-igazolás a 2016/2017. tanév 
első félévéről.
 Amennyiben a pályázó egy időben több felső-
oktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, 
pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell 
megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói 
jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése 
alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon 
nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár 

– kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felső-
oktatási intézményt köteles megnevezni. 

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartás-
ban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
 A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kö-
telező mellékletekkel együtt érvényes, valamely mel-
léklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
 A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi 
felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rend-
szerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellék-
leteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak 
megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a 
pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóság-
nak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hun-
garica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a 
megítélt támogatás visszavonható.

A beérkezett pályázatokat az önkormányzat 2016. dec-
ember 8-ig bírálja el. Hiánypótlásra egy alkalommal 
kerülhet sor 5 napon belül.

Értesítés a pályázati döntésről
 Az önkormányzat a meghozott döntéséről és an-
nak indokáról 2016. december 12-ig az EPER-Bursa 
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton 
küldött levélben értesíti a pályázókat.
 A teljes pályázati dokumentáció letölthető a www.
emet.gov.hu/felhivások/bursa_hungarica elérhetőség-
ről.

 „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Vásárosnamény Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások 

Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 
alapján  ezennel kiírja a 2017. évre 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó � atalok számára

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű � atalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még fel-
vételt nem nyert érettségizettek;

és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes 
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alap-
képzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt 
venni. 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
• a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és 

szerződéses állományú hallgatója
• doktori (PhD) képzésben vesz részt 
• kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2017. évi felvé-
teli eljárásban  először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanul-
mányaikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:
 A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri 
pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már 
nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában lép-
hetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az 
Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a be-

lépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormány-
zatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését kö-
vetően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál 
kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban megha-
tározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meg-
határozott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A 
benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rend-
szerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2016. november 8.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyom-
tatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri 
hivatalánál – Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal – kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettó jövedelméről.
 A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel 
együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak mi-
nősül.
 A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, 
hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és melléklete-
iben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, 
hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak 
megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből 
pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
 A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályáza-
ti űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt. 

 A beérkezett pályázatokat az önkormányzat 2016. december 8-ig bírálja el.
 Hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor 5 napon belül.

Értesítés a pályázati döntésről:
 A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2016. 
december 12-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai 
úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
 A teljes pályázati dokumentáció letölthető a www.emet.gov.hu/felhivások/
bursa_hungarica elérhetőségről.
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2016. szeptember 22-én városunk 
tizedik alkalommal csatlakozott 
az Európai Autómentes Nap ren-
dezvényeihez. Több százan vettek 
részt az úttest „kisajátításában”. A 
rendőrség és a polgárőr szerveze-
tek kora reggel lezárták az útsza-
kaszt, s egy óra alatt kiépültek a 
napi program állandó állomásai. 
Lehetőség volt rajzolni, mikro-
szkópon keresztül rácsodálkozni 
a természetre, kézműveskedni, 
tudásalapú feladatokat megol-
dani, rendőrségi eszközöket ki-
próbálni, toborzáson részt venni, 
beülni egy mentőautóba, óriás-
buborékot húzni és hajtani, sze-
lektálni, labirintusban „tévelyeg-
ni”, szlalomozni biciklivel vagy 
rollerrel, újraélesztést gyakorolni, 
és szűrővizsgálatokon részt venni.
 Az ÖKOMATA előtt szokás 
szerint hosszú sorok kígyóztak, s 
nagyon sok kupak összegyűlt. 
 A Természetbarát Diákkör 
aktivistái egész héten számolták 
a forgalmat az utak mentén, s 
pénteken a lónyays diákokkal 
vállvetve segítettek a programok 
lebonyolításában. 
 55 jelentkezőtől 47 egység vér 
levételére került sor a véradáson. 

Köszönjük! Az 1. b és az 5. a osz-
tály mozgósította a legtöbb vér-
adót, jutalmul tortát kaptak. 
 A véradás mellett hagyo-
mánnyá vált sétán több mint 
négyszázan tették meg a Krasz-
náig az utat, néhányan pedig fut-
va teljesítették a távot.
 A kerékpáros csapatversenye-
ken 18 csapat mérte össze tudását 
és ügyességét három kategóriá-
ban. Nagy népszerűség övezte a 
szimultán sakk játszmákat is.
 A zárás előtt ismét egy nagy-
szabású, közös program kere-
tében „éles” mentési bemutatót 
láthatott a közönség a mentők, 
tűzoltók, vöröskereszt, a rendőr-
ség, a Kárpátokért Egyesület és 
önkéntesek jóvoltából. A progra-
mot egy hirtelen jött zápor tette 
még életszerűbbé.
 Közel 1.600 tombolaszelvény ki-
osztására került sor a nap folyamán, 
s a bicikli egy gimis diákhoz került.
 Köszönet a szervezésben részt 
vevőknek és támogatóknak:
 Vásárosnaményi I� úsági 
Klub, Lónyay Menyhért Baptista 
Szakközépiskola és Szakgimnázi-
um, Vásárosnaményi II. Rákóczi 
Ferenc Gimnázium, Vásárosna-

ményi Eötvös József Általános 
Iskola és AMI és tagintézményei, 
Játékország Óvodái, Beregi Kör-
nyezet- és Természetvédelmi 
Egyesület, Balázs József Városi 
Könyvtár és Művelődési Központ, 
Vöröskereszt, Védőnői Szolgálat, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Vásárosnamé-
nyi Járási Hivatal Járási Nép-
egészségügyi Osztálya, Országos 
Mentőszolgálat,városunk 4 pol-

gárőr szervezete, Kárpátokért 
Egyesület, Rendőrség, Tűzoltóság, 
Nevelési Tanácsadó, Tourinform 
Iroda Vásárosnamény, Vásáros-
namény Város Önkormányzata 
dolgozói, és sok „névtelen” segítő.
 Támogatóink voltak: Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium, Vásáros-
namény Város Önkormányzata, 
Vöröskereszt, dr. Balázsy Erzsébet.
 Segítő közreműködésüket és 
felajánlásaikat ezúton is még egy-
szer köszönöm!

Szabóné Széles Erzsébet

Autómentes Nap tizedszer

Naményi leves tészták 200g 119 Ft  /595 Ft/kg
Naményi köret tészták 4 tojásos 400g 207 Ft /518 Ft/kg
/Naményi csiga tészta  4 tojásos 1kg 750 Ft/kg

Hajdu levestészták 250g 136 Ft /544 Ft/kg
Hajdu 4 tojásos köret tészták 500g 224 Ft /448 Ft/kg
Kimérős nápolyi 3 -féle ízesítésben 550 Ft/ kg

Kar� ol 240Ft/kg
Kápia paprika 250Ft/kg

Tarkabab többféle 600 -750Ft/kg
Sárgarépa 120 Ft /kg
Hagyma 100 Ft/kg-tól

Káposzta többféle 60 Ft/kg-tól
Alma Florina,Idared 120 Ft-tól /kg

Burgonya piros 88 Ft/kg-tól
Petrezselyem 400Ft/kg

Karalábé 170 Ft/kg
Paprika többféle 100 Ft/kg-tól

Téli körte 250Ft/kg
Akácméz 900g 2000 Ft/ 2222Ft/kg

Vegyes virágméz 900g 1400 Ft/ 1555Ft/kg
Beregi savanyúkáposzta 250 Ft/kg

Ketchup 500g 200 Ft/400Ft/kg
Kecskesajt többféle 2600 Ft/kg-tól

Tehén gomolya többféle 1850 Ft/kg
Bravos őrölt kávé  1kg 1 499,00 Ft

Paloma szemes kávé 1 kg 1 799,00 Ft
Tojás M-es méretben 28 Ft/db

Dobozos sütemények többféle 530Ft/350-400gdoboz
Házi lekvárok (szilva,barack,meggy) 1000 Ft-tól

Cékla75%-almalé 20% sárgarépa5% 3l 1 870,00 Ft
100 %os almalé 5 liter 1 150,00 Ft

Pelenka junior,maxi,midi 660 Ft
Tomi mosópor 3kg 1760 Ft/587t/kg

És még sokféle áruval, várjuk kedves vásárlóinkat hétfőtől-péntekig 7:30-15:00 
szombaton 7:30- 12:00 között a  Piac csarnokban!

Családi Romanap
Vásárosnamény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testü-
lete családi romanapot tartott 2016. augusztus 27-én Gergelyiugornyán a 
Művelődési Házban és a futballpályán. A sport, a kultúra és a gasztronó-
mia jegyében ismét sok roma családot mozgatott meg. A rendezvényt Filep 
Sándor polgármester és Demeter István elnök nyitotta meg. Ezután Varga 
Dénes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke köszöntötte a jelenlévőket. A rendezvényen tiszteletét 
tette önkormányzat képviseletében Vezse Gábor és Nagy Miklós. A prog-
ramokat Demeter Jolán és Tóth Noémi konferálta az egész nap folyamán. 
A közös ebéden Balogh Sándor beregi babgulyását fogyaszthatta jóízűen 
a 100–150 résztvevő. Következtek a sport- és a kulturális programok, ahol 
egyebek mellett kispályás labdarúgás, különféle ügyességi játékok mozgat-
ták meg a sportolni vágyókat. Ezután következett a „Ki Mit Tud!” verseny. 
Hagyományőrző-és modern tánc illetve zenés műsorokat láthattunk a te-
hetséges gyerekektől.  A négytagú zsűri választotta ki közülük a három legte-
hetségesebbet. A rendezvény bállal zárult, a zenét  „Naményi Fiúk” zenekar 
szolgáltatta 

 Köszönjük az önzetlen segítséget és 
támogatást: Juhász Ferencnek (Naményi 
Tészta Bt.), Young K� -nek, Nagy Miklós 
képviselőnek és Megyesi Ferenc egyéni 
vállalkozónak. 

Demeter István 
Vásárosnamény Város 

RNÖ Elnöke 
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2016. szeptember 17- én Sukorón került megrendezésre a 
SULISÁRKÁNY és SÁRKÁNYHAJÓ ROADSHOW országos dön-
tője. 
 Egy hangulatos, varázslatos környezetben zajló versenysoroza-
ton, Vásárosnamény 6 gyermek-és 3 felnőtt csapattal képviseltette 
magát.

SULISÁRKÁNY versenyen elért eredmények:
I. korcsoport (általános iskola 5-6. osztályos tanulói): DSE 
úszócsapat 7.h.
II. korcsoport (általános iskola 7-8. osztályos tanulói): DSE 
úszócsapat  9.h.
Valamennyien az Eötvös József Ált.Isk. és AMI tanulói.
Felkészítő: Hankovszkiné Medve Mónika
III. korcsoport (középiskolások): 
Bármi Áron   2. h
Rákóczisok   3. h
Rákóczi Gimisek 4. h
Vizes 10-es   5. h 
Vásárosnaményi Eötvös József Ált.Isk. és AMI, 2015/2016-os 
tanév nyolcadikos diákjai és a Vásárosnaményi II.Rákóczi Fe-
renc Gimnázium tanulói.
Felkészítő: Szucsányiné Magocsa Edit, Baráth Tibor, Orosz Miklós

SÁRKÁNYHAJÓ ROADSHOW cégek, települések kategóriában 
elért eredmények:

AGROIL-K:   13. h.
VÖRÖS METEOR:  19. h.
EÖTVÖSHAJÓ: technikai okok miatt nem ért el helyezést, 
de élményekben gazdag futamot teljesített.

 Az „Életre szóló siker” megálmodója Csobolya Attila, kormá-
nyosa Lévai Csaba és Németh Béla. Köszönet munkájukért!
 Együttérzésben, segítőkészségben nem volt hiány!
 Közel 80 diák utazását, szállását és étkezését segítette:
Vásárosnamény Város Önkormányzata, Szociális, Egészségügyi 
és Művelődési Bizottság, Eötvös Alapítvány, Cimbora-és Kaláka 
Gyermekközösség, Filep Sándor,Bíró Éva, Kiss B. Zoltán, Bittner 
József, Zsoldos Attila, Gráfel Anikó, Kati András, Balázs Ist-
ván, Bagi Gabriella, Diák Sándorné, Dr Siposné Szilágyi Ildikó, 
Szucsányiné Magocsa Edit
 A gyermekek nevében köszönöm a támogatást, a lehetőség 
megteremtését, hogy egy országos  sportrendezvényen méltó mó-
don képviselhettük városunkat.

Szucsányiné Magocsa Edit
szervező, tanító néni

Meséljünk 
együtt!

Tartalmas programok a Balázs József Városi Könyvtárban

„A mese nem elvezet a valóságtól, mint sokan gondolják, hanem oda vezet 
hozzá, mélyre vezet a lelki valóság tartalmaiban, legyen szó szeretetről ès 
gyűlöletről, a jóról, a rosszról, a küzdelemről.” 

(Vekerdy Tamàs)

Szeptember 30-àn emlékeztünk meg Benedek Elek híres magyar 
mesemondó születèsnapjàról – a magyar népmese napján. Idén a 
vàsàrosnaményi Eötvös József Általànos Iskola ès Alapfokú Művé-
szeti Iskola elsős é s másodikos diákjai hallhattak szebbnél szebb 
és viccesebb történeteket. Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
mesemondóknak, hogy elvállalták ezt a feladatot ès ki-ki a saját 
meséjével egy kis színt, derűt vitt a gyerekek életébe. 
 Mesemondók: Rácz Róbert, Ba dak né Péter Ildikó, Szólláth 
Imre, Deák József, Balázsné Hanyu Éva, Iványi Tamás, Fejes Csilla 
és Simon Mariann.
 Minden mese végén megbeszéltük röviden a mondanivalóját, a 
saját életük eseményeihez, családi, baráti viszonyaikhoz kapcsolva 
tanulságokat. Közel 166 gyerek látogatta meg könyvtárunkat. 
 Ezt a tartalmas napot egy rajzpályázat előzte meg. A gyerekek-
nek az volt a feladat, hogy tetszőleges technikával egy népmesét 
kellett illusztrálni. Nagy örömünkre szolgál, hogy 78 apró kezecske 
munkáit tanulmányozhattuk. Nem volt könnyű dolga Szász-Sikó 
Dalma rajz szakos tanárnőnek, aki a rajzokat elemezte, értékelte. 
Mivel nagyon nehéz volt a döntést meghozni, ezért mind három 
intézmény (Eötvös József Általános Iskola, Pető�  Sándor Tagintéz-
mény, Kölcsey Ferenc Tagintézmény) alkotóit külön díjaztuk.

A helyezettek a következők:
Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

I. Lapos Mónika 2/a, Toldi Lilla 1/b, Szőke Boglárka 4/b, Szűcs 
Lóránt 4/a
II. Szabó Lídia 1/b, Kelemen Nóra 4/b, Bodnár Dominik 4/a
III. Gerzsenyi Laura 1/b, Turóczi Anna 1/d, Dóbus Dorka 4/d

Pető�  Sándor Tagintézmény
I. Mándi István Ervin 2. osztály, Vass Izabella 3. osztály
II. Horváth Fanni Luca 1. osztály, Megyesi Petra 3. osztály
III. Demjén-Rékasi Zsó� a 2. osztály, Gerzsenyi Lívia 2. osztály,
Balogh Norbert 3. osztály, Varga Melina 3. osztály

Sárkányhajó Magyar Nagydíj
„Egy hajóban evezünk”
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Kas, járom, köpéce 

– Múzeumok Őszi Fesztiválja a 
Beregi Múzeumban

A Beregi Múzeumban 2016. október 24–28. 
között kerülnek megrendezésre a Múzeumok 
Őszi Fesztiválja programjai. Rég elfeledett 
mesterségeket mutatunk be múzeumpedagó-
giai foglalkozások keretében, általános és kö-
zépiskolai korcsoportok számára. A hajdani 
mesteremberek (fafaragó, fazekas, teknővájó, 
vékakészítő stb.) munkáját, eszközeit és termékeit ismerhetik meg 
a diákok a Beregi Múzeum műtárgyain, archív fotóin, valamint 
mozgóképeken keresztül, játékos feladatokkal fűszerezve.
 A foglalkozásokon való részvétel 
előzetes bejelentkezéshez kötött, me-
lyet az érdeklődők a 06-45/470-638-
as telefonszámon, valamint az info@
beregi-muzeum.hu e-mail címen je-
lezhetnek. 
 Helyszín: Beregi Múzeum, Rákó-
czi út 13. (Máthé-kúria). Programidő-
pontok: október 24–28. (hétfő–pén-
tek), minden nap 08.00–16.00.
 Szeretettel várunk minden érdek-
lődőt!

SzCs

Magyarország 2016. évi közpon-
ti költségvetéséről szóló 2015. 
évi C. törvény 3. melléklet II. 5. 
b) pontja szerint meghatározott 

„Járásszékhely múzeumok szak-
mai támogatására” fordítható 
központosított előirányzatból 
Vásárosnamény Város Önkor-
mányzata az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának döntése 
alapján vissza nem térítendő tá-
mogatást nyert a „Gyere velünk 

a Beregi Múzeumba” elnevezésű 
programjának megvalósításához, 
melynek célközönsége az óvodás 
korosztály. A projekt célja, hogy 
a vásárosnaményi járás települé-
sein élő óvodások számára hoz-

záférhetővé tegye a kulturális 
örökséget, ezáltal felszámolva a 
területi egyenlőtlenséget. 
 A pályázat kapcsán 23 in-
tézmény óvodási látogatnak 
el a Beregi Múzeumba, ahol 
megismerkednek az ott lévő ki-
állításokkal, majd pedig játékos 

múzeumpedagógiai foglalkozá-
sokon vesznek részt.
  A megvalósítás időszaka 
2016. szeptemberében el is kez-
dődött, így ennek köszönhető-
en a múzeum gyerekzsivajtól 
hangos mostanában. 

Kissné Gráf Éva
 Beregi Múzeum

Gyere velünk a múzeumba!

Kölcsey Ferenc Tagintézmény
I. Jurkinya Anna 2. osztály, Andorkó Ibolya 3. osztály
II. Lakatos Tamás 2. osztály, Jónás Virág 3. osztály
III. Vass Dóra 2. osztály, Lakatos Andrea 3. osztály

Az eredményhir-
detés után kiállí-
tást rendeztünk 
a könyvtárban, 
melyet egy hó-
napon keresztül 
csodálhatnak meg 
az idelátogatók. A 
legkedveltebb mo-
tívum a kiskakas, 
az aranyszőrű bá-
rány volt, de nem maradhatott le a rajzokról a napocska, a szivár-
vány, a virág motívuma sem.

Nagy Gábor, a vásárosna-
ményi Flamingó Virágüzlet 
virágkötője csokrával első 
helyezést ért el a Virágkö-
tők, Virágkereskedő Vál-
lalkozók Magyarországi 
Szakmai Egyesülete által 
2016. szeptember 28-án 
megrendezett „Legszebb 
őszi csokor” virágkötészeti 
versenyen. 
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Babus Jolán Középiskolai Kollégium

A kollégiumban 148 középiskolás diák tan-
órán túli életének (pihenés, felkészülés a 
következő tanítási napra, testmozgás, szó-
rakozás, magánéleti kötelezettségek telje-
sítése) megszervezéséről gondoskodunk. 
Az intézmény változatlan alkalmazotti lét-
számmal – kilenc fő pedagógussal és hét 
technikai dolgozóval – oldja meg az intéz-
ményi feladatokat.
 Az intézmény pedagógusai sokirányú-
an képzett szakos tanárok, akik hatékonyan 
tudják segíteni az intézmény szolgáltatásait 
igénybe vevő beregi � atalokat.
 A nyári időszakban a második emelet 
(� ú szint) teljes megújítására teremtett le-
hetőséget az intézményvezetés. Korszerű 
nyílászárók, új bútorzat, folyosói padló-
burkolat került a huszonhét éves épület 
második emeletére. Jutott pénz és � gyelem 
a szükséges karbantartásokra is: festés, ágy-
javítás, szőnyegtisztítás és egyéb apróságok 
kijavítására, felújítására.
 Az oktatástechnikai eszközök javítását, 
cseréjét is sikerült a nyári szünetben meg-
oldania az intézményvezetésnek.
 Az új tanév ideje alatt a kollégium peda-
gógusai az intézményben lakó gyermekek 
szüleivel való szorosabb együttműködést 
kívánják fejleszteni. Egyénre szabott ún. 

„Családi munkaterv” kidolgozásába kezde-
nek. Figyelik a pályázatokat, hogy a „� ú 
színt” mellékhelyiségeinek a felújításához 
is megszerezzék a pénzügyi alapokat.
 Az Arany János Szakiskolai Program 
már tizedik éve jelen van városunkban, a 
kollégium és a Lónyay szakszerű együttmű-
ködésének folyományaként. Az idei tanév-
ben hetvenkilenc fő részesül állami támo-
gatásban, azért, hogy a családja szegénysége 
ne legyen akadálya egy olyan szakmai tudás 
megszerzésének, amely megélhetést adhat 
az iskoláskorból a munkaerőpiacra kikerü-
lő � atalembereknek. Ingyenes bentlakást, 
napi ötszöri ingyenes étkezést, útiköltség-
térítést és egyéb szociális juttatások sorát 
biztosítja a programban résztvevőknek ez 

az évtizedes múltú hatékony és sikeres kol-
légiumi program.
 TÁMOP-os segítséggel a Babus Jolán 
Középiskolai Kollégium „Referencia Intéz-
mény” minősítést szerzett az Egyéni felké-
szítési terv, a Felvételi eljárás és a Szülőkkel 
való kapcsolattartás módjai nevelési terü-
leteken kialakított jó és eredményes neve-
lési módszerei révén. Az idei tanévben a 
(ROM_ISK 15) című pályázatra benyújtott 
tervezetük megvalósításával a „Roma leá-
nyok korai iskolaelhagyásának megelőzése” 
terén szeretnének kézzel fogható eredmé-
nyeket elérni.

Lónyay Menyhért Baptista 
Szakgimnázium és Szakközépiskola

Az új szakképzési-szerkezetalakítás folyo-
mányaként az intézmény neve is alaposan 
megváltozott. Nemkülönben az iskolában 
oktatott gyermeklétszám: a képzési struk-
túra következtében mintegy száz fővel 
csökkent az előző tanévihez képest. (A 2+2 
képzési szerkezethez képest, ettől a tanév-
től már csak hároméves a szakképzési idő-
szak.)
 Az új tanévet ötszázhatvankét tanuló 
kezdte el. Nevelésükért, oktatásukért ötven 
fős nevelőtestület visel felelősséget. Az is-
kola épületeit és tanműhelyeit tizenhét fős 
technikai személyzet szolgálja ki.
 Az intézmény hét kilencedik évfolya-
mos osztályt indított. Két szakgimnáziumi 
osztályukban informatikai, kereskedelmi- 
és vendéglátó-ipari szakmákra és érettségi 
vizsgák letételére készítik fel neveltjeiket 
négy tanév alatt. Az öt szakközépiskolai 
osztályukban nyolcféle szakmai vizsgára 
készülnek a beiskolázottak három tanév-
éven át. Ebben a tanévben is indítottak egy 
olyan osztályt, amelyikben a már szakmát 
szerzett � atalok két tanév alatt felkészülnek 
érettségi vizsga letételére. Ezt a képzési for-
mát „szakiskolások szakközépiskolája” név-
vel nevezik.
 Az iskola nevelőtestületének létszáma 
öt fővel fogyatkozott az előző tanévihez 

képest. Elbocsájtásra nem kényszerült az 
intézmény a gyermeklétszám jelentős csök-
kenése miatt sem. A nyugdíjazás, a lejárt 
munkaszerződéses pedagógusok távozása 
és önkéntes munkahely-változtatás „meg-
oldotta” a szakképzési szerkezetváltozatás-
ból eredő munkaerőgondokat.
 Az iskolafenntartó jóvoltából ebben a 
tanévben is városunkban marad az iskola 
angol nyelvi-lektora. Samantha Hemphill, 
akinek a munkálkodása látványosan elő-
segíti a lónyays diákok idegennyelvi tu-
dásának színvonal-növekedését. A szakos 
ellátottság az iskolában teljeskörű, százszá-
zalékos.
 A nyár folyamán az intézmény Kossuth 
utcai telkén, a fémipari tanműhelyben vé-
geztek jelentős átalakítást. A műhelyépület 
hegesztő traktusában hatékonyabb elszívó 
berendezést szereltek fel. Az iskola a Sza-
badság téri épületből, az ún. „B” épületből 
kiköltöztette a több mint negyedszázada 
ott működtetett fér� ruha-készítő tanműhe-
lyét, és azt a Kossuth utcai fémipari műhely 
egyik termében helyezte el.
 A nevelőtestület tagjai folyamatosan 
át- és továbbképzik magukat. Egy-egy fő 
mérnöktanári, közgazdásztanári diplomát 
szerzett a már meglévő alapdiplomája mel-
lé. Informatikai továbbképzést számos ne-
velőtestületi tag teljesített sikerrel.
 Az iskola összes osztályában tanítanak 
az idei tanévtől hittant és bibliaismeretet 
is. A megújuló szakképzési kerettantervek 
folyamatossá teszik az iskolai szakképzési 
tervek frissítését, jogszabályokhoz való il-
lesztését.
 Az idei tanévtől valamennyi szakmai 
képzésben részt vevő tanuló (tehát a három 
éves képzésben résztvevő szakközépiskolá-
sok) ún. „gazdálkodó szervezetnél” teljesí-
tik a gyakorlati képzés követelményeit. Az 
iskolában a „kabinet foglakozások” meg-
szűntek a 10-11. évfolyamon.
 Az új tanévben is az lesz az iskola fő 
feladata, hogy valamennyi nevelt a lehető 
legeredményesebben készüljön a reáváró 
vizsgakövetelmények teljesítésére. Mivel 
a Lónyay regisztrált „Tehetségpont” , új és 
újabb pályázati lehetőségek révén szeretnék 
még hatékonyabbá tenni tehetséges tanítvá-
nyaik személyiségfejlesztését. A hegesztők 
tanműhelyét a lehető legkorszerűbb gépek-
kel kívánják továbbfejleszteni. Az iskola-
épület költséghatékony használata érdeké-
ben fűtéskorszerűsítést és épületszigetelést 
akarnak megvalósítani.

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

Városunk gimnáziumában 324 fő nevelődik. 
Személyiségük gazdagításán 28 főállású és 

A NEVELÉS ÜGYE NAMÉNY 
KÖZÉPISKOLÁIBAN

Palkovics László oktatási államtitkár az új tanév kezdetén nyilatkozta: 
„A kormány azon dolgozik, hogy az őszi tanévkezdésre az iskolák érez-
zék a változások kedvező hatását, és szeptemberben egy jobban műkö-
dő iskolarendszerben kezdődhessen meg a tanítás.”
 Több éves gyakorlat szerint ismét megkérdeztük városunk iskolave-
zetőit a tanévkezdésről.
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négy fő óraadó pedagógus munkálkodik. 
A technikai feladatokról öt fős személyzet 
gondoskodik ebben a tanévben. Az iskola 
összes tantárgyát szakos pedagógus oktatja.
 A nyár folyamán csak apróbb fejlesz-
tési- karbantartási munkát végeztek a jó 
állapotú, esztétikus épületben: tisztasági 
festés, meleg burkolat a földszinti és az első 
emeleti folyosó falaira, a tanulói ülőpadok 
fedőlapjainak cseréje és egyéb „apróságok”.
 Az iskola számítógép állománya – a 
fenntartó jóvoltának köszönhetően – meg-
újult. A számítógépes hálózat is korszerű-
södött az iskolában. A korszerű géppark 
hatékonyabb képzést és tanulói ismeret-
szerzést biztosít.
 Az intézménybe az összes tankönyv 
időben és megfelelő mennyiségben érkezett 
az idei tanév kezdetére.
 Az új kerettanterv új (eddig még az is-
kolában nem oktatott) tantárgyak oktatását 
kívánja meg ebben a tanévben is. A tizen-
kettedik évfolyamosok tanulják szeptem-
bertől az „életvitel” és a „közgazdasági és 
pénzügyi alapismeretek” megnevezésű tan-
tárgyakat. A nevelőtestület tagjai is örülnek 
az újszerű feladatnak, mert úgy gondolják, 
hogy tanítványaik kreativitása, probléma-
megoldó gondolkodása, a közösségi életbe 
és a munka világába történő beilleszkedése 
hatékonyabban lesz megvalósított az új tan-
tárgyak révén.
 A nevelőtestület  idén is nevelőmunkája 
hatékonyságának a fejlesztésén fog munkál-
kodni. A tantárgyközi tudás elmélyítése, a 
di� erenciált személyiségfejlesztés, az eddig 
is színes módszertani kultúra gazdagítása 
lesznek a nevelőmunka hatékonyságnövelé-
sének kiemelt területei. A tanuló kompeten-
ciák között az iskola ebben a tanévben is az 
anyanyelvi, idegen nyelvi és a matematikai 
kompetenciák életkornak megfelelő fejlesz-
tését tarja fontosnak.
 A fenti célok hatékony megvalósítását 
a pedagógusok belső elhivatottsága mellett 
az „intézményi önértékelési rendszer” és a 
külső „szakmai ellenőrzések” is garantálni 
fogják.
 Az intézmény büszke az előző tanév-
ben végzett neveltjei felvételi eredményeire. 
Számosan kezdték a tavaly végzettek közül 
tanulmányaikat orvosi, fogorvosi, mérnö-
ki, közgazdasági, katonai és tanári szakon 
hazánk felsőfokú képzési intézményeiben. 
A végzettek túlnyomó többségét az első 
helyen megjelölt intézménybe vették fel. 
Miskolcra, a Rendészeti Szakközépiskolába 
mind a tizenegy jelentkező bejutott. Az is-
kolában az idegen nyelvi képzés változatla-
nul „erős”, ezért eredményes. 
 A negyedik tanév végére alig marad 
olyan diák, aki legalább egy nyelvvizsgát le 

ne tenne, de számosan két nyelvből is ered-
ményesen nyelvvizsgáznak, és akad olyan 
tanuló is, aki közép- és felsőfokú idegen 
nyelvi tudást is bizonyít független vizsgabi-
zottság előtt.
 Az eredményes diákok számontartását 
fontos feladatnak tekinti az iskolavezetés, 
mert az eredmények ébresztenek bizalmat 
az intézmény iránt az általános iskolákban 
tanuló gyermekek szüleiben, és adnak kö-
vetendő példát azoknak, akik már az iskola 
növendékei.
 Az intézményvezetők tájékoztatása 
arról győzhet meg bennünket, hogy kö-
zépiskoláinkban az új tanévi feladatok 
teljesítését sem személyi, sem technikai 
hiányosságok nem hátráltatják. A terv-
szerű és elkötelezett nevelő-oktató mun-

Vidám szüret az Eötvösben
 „ A hagyomány nem a hamu őrzése, 
 hanem a láng továbbadása”
    (Morus Tamás)

A szüret megrendezését a kissé halványuló 
népszokások újraélesztése indokolja. Meg-
határozó célcsoportunk, gyermekeink szá-
mára kiváló nevelési lehetőséget hordoz 
magában.
 Immár 11. alkalommal, projekthét ke-
retében, minta értékű közösségi esemény 
került megrendezésre.
 A megnyitón a pedagógusok szüreti 
dalcsokor éneklésével kedveskedtek, ami-
hez vidáman, jókedvvel csatlakoztak a ta-
nulók.
 Az ügyes kezű diákok „Érik a szőlő, 
hajlik a vessző…” rajzversenyen vettek 
részt, ahol megmutathatták művészi tehet-
ségüket A „Keresgélő játék”-on összegyűj-
tött termésekből, kreatív ötleteket megva-
lósítva, őszi asztali díszeket készíthettek. 
A remekművekből kiállítást rendeztünk 
– ami iskolánk aulájába is becsempészte az 
őszi hangulatot.
 Szüreti sor- és váltóverseny adott lehetőséget a mozgásra, az ügyesség fejlesztésére, a fair-
play szabályainak betartásával. Nagy sikere volt az „Ötödölő szőlő” élő társasjátéknak, ahol a 
gyorsaság mellett a logika segítette győzelemre a legjobbakat.
 Hagyományainkat ápolva, tanulóink apraja, nagyja fergeteges, vidám hangulatú tánc-
házban tanulhatta meg a néptánc alapjait.
 Szövegfeldolgozással és elméleti totó kitöltésével adtak számot a diákok a szőlő felhasz-
nálásával kapcsolatos tudásukról. Az egészséges életmódhoz csatlakozva, gyümölcsöt és 
zöldségféléket fogyasztottak.  
 A „Szüreti Kavalkád” színes eseménysorozata interaktív módon: a zene, a tánc, a sport, a 
képzőművészet segítségével közelebb hozta gyermekeinkhez a szüret népi hagyományait.

 Asztalosné Tajdi Éva Szucsányiné Magocsa Edit
 Intézményvezető helyettes szervező, tanító  néni

ka bizonyára megtermi gyümölcsét az 
érintett szülők, a kompetens neveltek és 
teljes városközösségünk örömére és elé-
gedettségére.
 (Az Eötvös J. Ált. Isk. vezetője feltett 
kérdéseinkre lapzártáig nem válaszolt.)

TL

Zöldség-gyümölcs kavalkád volt a 
Tündérkert óvodában Vitkában is
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MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
OKTÓBERI MOZIMŰSOR

Gólyák – 3D

Teljes árú jegy: 
1400 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1200 Ft

Inferno

Teljes árú jegy: 
1200 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1000 Ft

Október 25. (kedd) 1700

Október 25. (kedd) 1900

Szeptember 10-én ünnepelte 60 éves érett-
ségi találkozóját a II. Rákóczi Ferenc Gim-
názium alapító osztálya. Ki tudja, nem utol-
jára voltunk-e együtt, hisz azóta itt hagyott 
bennünket Simon Jóska, aki még a találko-
zó alkalmával elmondta emlékező beszédét. 
Oly sok év után újra találkozhattunk egy-
kori tanáraink közül Tóth Svecz Máriával, 
a kiváló tornatanárral és még kiválóbb ké-
zilabdázóval, Takács Lászlóval, aki „tiszte-
letbeli” osztályfőnökünk lett. Még élő, volt 
tanárunk, Zemlényiné Tóth Margit nem 
merte vállalni az utat Debrecenből. Osztály-
társaink közül Halóka Júlia Ausztráliából 
jött haza ez alkalomra. Nagyszerű közösség 
jellemezte az osztályt, hisz kiváló nevelők 
formáltak belőlünk embert! Ez a találko-
zó nem egy szokványos érettségi találko-
zó, sokkal több annál: az iskola ALAPÍTÓ 
osztálya! Az iskoláé, mely igen jelentős sze-
repet töltött be a város életében, a várossá 
válás folyamatában, a helyi  és környező 
települések értelmiségi rétegének kineve-
lésében. Fontos volt a beregi régió szem-
pontjából is, hisz itt kapták az alapokat a to-
vábbtanulni szándékozók. Az osztály több 

mint kétharmada 
volt bejáró, majd 
kollégista. Máig 
rejtély számomra, 
hogy elődeink a 
semmiből ho-

gyan tudták létrehozni az iskolát, de 
tény, hogy egy � ú- és egy leányosztály-
lyal megindult a gimnáziumi képzés 
Vásárosnaményban az 1952–53-as tan-
évben. A tárgyi feltételek hiányát pó-
tolta a személyi feltételek egészen fan-
tasztikus léte. Hogyan kerültek ide az 
akkori tantestület hihetetlenül képzett erői, 
rejtély számunkra, de növendékei lehetünk 
az intézmény első igazgatójának, Dr. Bakó 
Lászlónénak, akitől az irodalmat, azon belül 
a verseket szerettük meg. Bereznai Gyula a 
matematikát kedveltette meg velünk máig 
bámult módon. (A Nyíregyházi Tanárkép-
ző Főiskola Matematika Tanszékét róla ne-
vezték el.) Babus Jolán, ez a parányi óriás 
az egyetemes történelmet tanította, de tőle 
tanulhattuk meg szeretni hazánkat, tisztel-
ni egymást, másokat, időseket. Tanáraink 
voltak még: Szikszai Pali bácsi, Bakó László, 
Nagy László, Joó Károly stb. Külön említem 
Oláh Tibort , osztályfőnökünket, aki kü-
lönleges adottságaival valamennyiünk pél-
daképévé vált. Nem véletlenül emlékeztünk 
meg róla emléktáblával, amelyet a gimnázi-
um előterében helyeztünk el. 

 38-an érettségiztünk. 
Mindenki diplomás lett. 
Legtöbben – 21-en – a 
pedagógus pályát válasz-
tották, 6 mérnök, két pos-
tatiszt, két orvos, három 
köztisztviselő, 1 katona-
tiszt, 1 vasúti tiszt, egy 
római katolikus lelkész. 
Jelenleg 25 fő él még az 
osztályból. Maradandó 
emléket hagy a jubiláló 
osztály az utókor szá-
mára, hisz az intézmény 
udvarán emlékfát ültetett 
és adta át az intézmény 
diákjainak, hogy gon-
dozzák, ápolják és emlé-
kezzenek. Az előkészítés 
folyamán bárkitől kértem 
bármit, nem utasított 
vissz. Köszönet ezért első-
sorban a gimnázium igaz-
gatójának, Szalainé Bíró 
Katalinnak, Baráth Ti-
bornénak és velük együtt 
a gimnázium tanári kará-
nak, a csodálatos műsor-
ban közreműködő igen 
fegyelmezett diákoknak 

és az intézmény technikai dolgozóinak. A 
Babus Jolán Kollégium igazgatójának, Ács-
né Kulcsár Juditnak – aki ösztönösen érzett 
rá, hogy az általa vezetett kollégiumnak is 
ezek a volt diákok az alapítói – és a kollé-
gium minden dolgozójának. Rendkívül sok 
segítséget kaptunk Filep Sándor polgár-
mester úrtól, nemcsak hivatali, de szemé-
lyes anyagi segítséget is. További támoga-
tóink: Kiss Mátyás, Vally-Kerámia, Mándi 
Tibor, Kiss. B. Zoltán, Bittner József, Vezse 
Sándor a nyírmadai pékség tulajdonosa, 
Toldi Zoltán, Nagy Károly, Lakatos József, 
Tiszaadony polgármestere, Tóth István és 
� a, az emléktábla alkotói. 

Sánta Miklós

Az alapítók 
osztálytalálkozója
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KÖNYVAJÁNLÓ

Egymásnak adták a kilincset az általános is-
kolai osztályok október 3–7-ig a könyvtárban. 
Összesen 310 alsós gyerek vett részt a magyar 
népmese napja alkalmából szervezett egész 
napos mesemondáson, majd a következő na-
pokban a „Régiből újat” elnevezésű kézműves 
foglalkozásokon, ahol méhecskét és teknőst 
készítettek WC-papír gurigákból, illetve PET 
palackokból. Természetesen a foglalkozások 
végén minden gyerek megrohamozta a köny-
vespolcokat, majd kölcsönözték a kiválasztott 
könyveket. 
 Rajzpályázat is kapcsolódott a mesékhez, 
3 iskola diákjainak rajzait állítottuk ki a lép-
csőházban, melyek november 7-ig megtekint-
hetők nyitvatartási időben. 
 Középiskolás osztályok is érkeztek 
rendhagyó irodalom órára, ahol megtud-
hatták, hogy mit tud nyújtani egy mai � a-
talnak a könyvtár modern szolgáltatásaival, 

miben tud segíteni a könyvtáros, 
és milyen trendek vannak a világ 
más országaiban a könyvtári ellá-
tásban.
 Október 9-én, vasárnap dél-
előtt rendkívüli nyitvatartás mel-
lett ismerkedhettünk meg könyv-
tárunk eddigi leg� atalabb író vendégével. 
Lakatos Levente sikeres regényíró, aki az 
izgalmas történetek születéséről, munka-
módszereiről ugyanolyan közvetlen han-
gon beszélt, mint ahogyan a vendégek által 
feltett kérdésekre is válaszolt. A találkozó 
végén sokan dedikáltatták saját könyvüket 
és fotók is készültek, megörökítve a szemé-
lyes találkozást.
 Az amnesztia hét során számtalan feledé-
keny olvasó hozta vissza késedelemmel a nála 
maradt könyveket, mert ilyenkor elengedjük 
tartozását és tiszta lappal kölcsönözhet újra.

Ransom Riggs:

Vándorsólyom kisasszony 
különleges gyermekei

A történet főhőse, a tizenhat esztendős Ja-
cob, nagyapja furcsa történetein nőtt fel. A 
különleges mesék elbűvölték a kis� út, de 
ahogy a felnőtté válás útjára lépett, már ke-
vésbé izgatta, hogy a nagyapja miket mesél 
neki. Jacob úgy gondolta, hogy a nagyapja 
egy kissé megbolondult öreg korára, így 
egyre inkább nem hitt neki. Azonban egy 

tragédia kijózanítja és meggyőződésévé kezd válni, hogy még-
iscsak igazak voltak az annyiszor hallott mesék Vándorsólyom 
kisasszonyról és a különleges képességű gyermekekről. A regény, 
a fantázia és a fotográ� a elegyéből kever izgalmas olvasmányt. 
Történetünk kezdetén rettenetes családi tragédia indítja útnak 
a tizenhat esztendős Jacobot egy távoli, Wales partjai közelében 
lévő szigetre, ahol felfedezi Vándorsólyom kisasszony különle-
ges gyermekek számára alapított otthonának omladozó romjait. 
Ahogy Jacob végigjárja az elhagyott hálótermeket és folyosókat, 
rájön, hogy Vándorsólyom kisasszony gondozottjai nem csak 
különlegesek voltak, de talán veszélyesek is. Lehet, hogy nem 
véletlenül száműzték őket egy kietlen szigetre. És valamiképpen – lett légyen ez bármilyen 
valószínűtlen – talán még mindig élnek. 
 Ez a nyugtalanító, réges-régi fényképekkel illusztrált regény élvezetes olvasmány fel-
nőtteknek, tiniknek és bárkinek, aki élvezi a hátborzongató kalandokat.
 „Fordulatos, megindító, sajátos hangulatú regény. Izgalmasan társítja a furcsa régi 
fényképeket a felejthetetlen történettel.”

John Green

Országos Könyvtári Napok

 Ha mérleget kellene vonnunk, ez a hét az 
év legizgalmasabb, legváltozatosabb és legfor-
galmasabb hete volt a könyvtárnak kb. 850-
900 látogatóval. 
 Mi is van azzal a Gutenberg-galaxissal?

FCs
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A Vitkai Református Egyházközség – 
Házi Segítségnyújtó Szolgálata tájékoztatja a 
Tisztelt lakosságot, hogy szociális étkeztetés 
igénybevételére van lehetőség.
A rászorulók részére (koruk, egészségi 
állapotuk) napi egyszeri meleg ételt biztosít 
a Szolgálat elvitellel vagy kiszállítással 
hétköznapokon 11°° óra és 13°° óra között. 
Változatos, ízletes, friss menüt biztosítunk.
Az ebéd ára: 400., Ft/nap/adag. 
 

TÁJÉKOZTATÁS

LAKÁSOK 200.000.- Forint / m2 ártól • Várható befejezési határidő: 2017. szeptember

A LAKÁSOK 10+10 MILLIÓ FORINT 
ÁLLAMI CSOK TÁMOGATÁSSAL IS 

MEGVÁSÁROLHATÓAK!

Építtető - Kivitelező: B. ÉP. SZOLG. Kft .
4800 Vásárosnamény, Koportos u. 4.

Kapcsolatt artók: Borbás Tibor 06-30/239-6975 • Borbás Bálint 06-30/228-5716

ÚJ 16 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ 7 DB ÜZLETHELYSÉG ÉS
 5 DB ZÁRT GARÁZS ELADÁSRA ÉPÜL

Vásárosnamény, Rákóczi F. u. 26-28. alatt.

Amerikai tanárokkal, angolnyelvi táborban fejlesztették tudásukat 
a lónyays diákok

ANGOLNYELVI TÁBOR


