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ÉLEDJÉK ERDŐNK BABAFÁKBÓL!

Az egyenlőtlen erők szembenállása a hely-
hatóságiak feltétlen akaratérvényesítését 
eredményezte.
 Vásárosnamény a kizöldítés, kivirágoz-
tatás, sorfásodás „útjára lépett”!
 A járdák szélében rózsatövek, az utak 
mellett japánakácok kapaszkodtak a na-
ményi televénybe.
 Milyen is a falusi ember lelke! Ha 
életre kell segítenie, ha életet kell óvni- 
védenie, sohasem nézi a saját kényel-
mét. Szinte azonnal magáénak érezte 
minden család a portája elé ültetett 
szépségeket! A telekgazdák mindent 
elkövettek, hogy az ő házaik előtt vi-
ruló rózsa, cseperedő facsemete a leg-
szebb legyen a környéken, és ha lehet 

…, a faluban is!
 Az évelő és egynyári virágok 
porták előtti ápolása, gondjai a csa-
lád minden tagjának kötelezettséget 
és feladatot adtak. Így nőttek bele a 
gyermekek is a kerítésük előtti köz-
terület igényes gondozásának a tudo-
mányába.
 Az itt élők leleményességére érde-
kes bizonyság, hogy az útjainkkal párhuza-
mos csapadékvíz-elvezető árkok befedését 
követően egyre többen haszonfát – rend-
szerint meggyfákat – ültettek lakótelkük 
elé. Ezeket a fákat szépen lehetett metsze-
ni, virágzásuk idején ünnepi hangulatot 
teremtettek, jó termés és jó gyümölcsár 
éveiben jelentős bevételt is hoztak gon-
dozó-gazdájuknak. Tavasztól őszig fog-

ták a port, és kellemes árnyékot is adtak. 
Esztétikai érték fenntartása mellett, némi 
gazdasági haszonnal is járt a közterületi 
meggytermesztés.
 A szorgos és szakszerű közterület-gon-
dozás megyeszerte elismertté tette telepü-
lésünket. A „TISZTA ÉS VIRÁGOS TE-

LEPÜLÉSÉRT” mozgalom keretei között 
Namény kétszer első, egy alkalommal má-
sodik helyezést ért el.
 Nem is volt gond közterületeink rend-
ben tartásával, amíg megvoltak a munkahe-
lyek, amíg elvándorlásra nem kényszerült 
mostani kerületeink i� úsága! Hiszen a szü-
lői házat a gyermekek idővel megörökölték 
és lakták is azokat. Gondját is viselték, de 

nemcsak a portáknak, hanem a „házelejé-
nek,” a kerítéseken kívüli útmelléknek is!
 Sajnos, hogy a rendszerváltás utáni 
éveket a � atalságunk nagymértékű elván-
dorlási időszakaként rögzíti majd a város-
krónikánk.
 A gazdátlanná váló porták előtt adódó 
növényápolási, tisztogatási munkák telepü-
lésünk közigazgatási szervének megkerül-
hetetlen kötelességévé, feladatává lettek.
 Előbb még parkgondozásra szakosodott 
cégekkel kötött szerződést a településveze-
tés. Később – hogy a helyi munkanélküliek 
valamennyi kis jövedelemhez juthassanak – 
feladatul kapták a közterületek gondozását, 
tisztántartását.
 Napjainkban közterületeink gondozási 

kultúrája a közmunkákhoz kötődik. 
Az így telő évek alatt immár közmun-
kások hada vált hozzáértővé a kerté-
szeti munkákban. Önkormányzatunk 
megfelelő szerszámokkal és kisgé-
pekkel is felszerelte a növényápoló, 
aszfaltseprő és az épület-karbantartó 
közfoglalkoztatottakat.
 Bizonyos, hogy a munkálatokat 
irányító köztisztviselők professzio-
nális szakértelemmel szervezik és ve-
zénylik a város szépségét és lakályos-
ságát fenntartó beosztottjaikat.
 Erőfeszítéseik eredménye egy kul-
turált, környezetbarát, vendégváró 
kisvárosi miliő.
 Virágos, rendezett környezetünk 
mindnyájunk életminőségének a ja-
vára válik. A kulturált, virágos körül-

mények megteremtésével mások számára 
is vonzóbbá lett Vásárosnamény. Ezzel a 
környezettel többet tudunk nyújtani az ide-
látogató turistáknak is.
 Az előző hónapban egy „Szerelemlakat 
fa” gazdagította egyik közterünket.
 Javaslom, hogy a reánk következő 
időkben „babafával” is (!) ékesítsük élet-
terünket!

Már majdnem hét évtizede élek településünkön. Még emlékszem a régi sáros, poros, 
csürhejárta, csordapotyogtatta utcáinkra is. Aztán a hatvanas évek vége féle változni 
kezdett az utcakép. A település készült, hogy előbb a nagyközségi címet (1969), majd 
a városi rangot (1979) kiérdemelje. Az akkori faluvezetésnek nem volt könnyű dolga a 
háztáji növénytermesztésből és állattartásból is pénzelő lakosságot meggyőzni arról, 
hogy a tavaszi kihajtás és az utcák, parkok virágosítása nem fér meg egymással. Vagy 
virágok, vagy állatok! Az „is-is”-ről, mint kompromisszumról, szó sem lehetett. Az egyé-
ni- és a közérdek, a gazdaság és az esztétikum ütközött ebben a kérdésben. A közérde-
ket a helyi hatalom, az egyéni érdekeket az önszerveződésre, összefogásra esélytelen 
kisgazdaságok képviselték.

Tavasz a Veres Péter utcában
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 Egy – a képviselő testület által meg-
határozott – időponttól minden újszülött 

kaphatna egy „kétszer iskolázott” tájjellegű 
facsemetét, amelyet ünnepélyes keretek kö-
zött adnának át a városvezetők az újszülöt-
tek szüleinek.
 A babafák továbbszépítenék a várost, 
de a puszta parkosításon lényegesen túlmu-
tatnának, mert a szülővároshoz való örö-
kös kötődést szimbolizálnák.

TL

Utcakép a múlt század közepén

1986 áprilisában, a csernobili atomreaktor 
robbanását követő napokban, mikor dön-
tés született a kitelepítésről és az új falvak 
építéséről, mivel orvos vagyok, egészség-
ügyesként engem is „besoroztak” a kárpát-
aljai építők csapatába. Két segítőmmel, egy 
mentőautóval és némi, otthon összepakolt 
gyógyszerrel 600, majd idővel 1200 ember 

egészségének felügyelete, kezelése, ellátása, a 
higiéniai követelmények betartásának ellen-
őrzése volt a feladatunk.
 Egy hónapot dolgoztunk az úgynevezett 
2-es zónában, azaz a Csernobilt és Pripjatyot 
övező 30 kilométeres területen, ahol ellát-
tam a térségben lévő falvak lakosát is, így 
közvetlen közelről, első kézből tapasztalhat-
tam a robbanás szomorú következményeit.
 Naplót vezettem, ez „A kígyó önmagába 
mar” címmel később könyv alakban is meg-
jelent. Megérkezésünk első óráiban-napjai-
ban tetten érhető volt, hogy más itt a világ, 
mint amilyennek azt a hivatalos sajtó találta. 
A kommunista éra éveiben a szegénység kel-
lős közepébe cseppentünk. A helyzet a leg-
rosszabb értelemben vett középkort idézte.
 Hamarosan egyértelművé vált: az illeté-
kesek nem készültek fel az esetleges kataszt-
rófa elhárítására, a lakosságot sem készítet-
ték fel, a történteket egyáltalán nem tudták 
kezelni. Az atomerőmű környékén apoka-
liptikus fejetlenség uralkodott, a kommu-
nista párt mint legfelsőbb hatalom mindent 
megtett annak érdekében, hogy eltitkolja 
a szörnyűséget. A robbanás tényét, annak 
várható következményeit Mihail Gorbacsov 
csak május 14-én jelentette be.
 A történtek felelőtlen kezelése pótolha-
tatlan veszteséget okozott a gazdaságnak, a 
természetnek. Az emberek milliói károsod-
tak egészségileg, anyagilag, erkölcsileg.
 A mentési munkálatokat végzők átlát-
hatatlan körülmények között dolgoztak: hi-

ányos volt a védőöltözet, nem volt érdemi 
felvilágosító tájékoztatás, tragikomikus volt 
a sugárszennyezés mérése. Naponta bízta-
tott a központi rádió: a háttérsugárzás alig 
emelkedett! Majd hozzátették: a tegnapi 
méréshez képest a sugárzás mára jelentősen 
csökkent. Sem akkor, sem azóta nem tudom 
megfejteni: hogyan csökken jelentősen az, 
ami alig emelkedik?
 Az építkezésekre vezényelt munkások, 
akiknek háromszoros bért ígértek, eltitkol-
ták idült betegségeiket, így a radioaktivitás 
következtében állapotuk súlyosbodott.
 Néhány csernobili tény: a robbanáskor 
100 millió curie radioaktív szennyeződés ke-
rült a környezetbe; ami kb. 10 millió embert 
veszélyeztetett Ukrajnában, Fehéroroszor-
szágban, Oroszországban és Európa keleti 
részében. Ennek ellenére megrendezték a 
május 1-jei felvonulásokat, a Béke kerékpár-
versenyt (a nyugati országok sportolói nem 
vettek részt a versenyben), a szokásos majá-
lisokat.
 Mihail Gorbacsov, az akkori szovjet éra 
első embere, a tragédia 20. évfordulóján 
megrázó „vallomást” tett. A reaktor robba-
nását követő napokban szörnyű kataklizma 
leselkedett a földre, az egész emberiségre, 
ami hál istennek nem következett be.
 Történt pedig a következő: a megbillent, 
romos reaktor beékelődött a hatalmas beton 
víztartályba, amely a reaktor alatt volt arra az 
esetre, ha bekövetkezik valamilyen helyreál-
líthatatlan üzemzavar, úgy berobbantva a re-
aktort tartó oszlopokat, elsüllyesztik ebbe a 

„sírba”, lefedik, azaz eltemetik. Be is robban-
tották a tartóoszlopokat, ám egy töltet nem 
exponált, a monstrum megdőlt, beékelődött, 
a robbanások (az első is) repedéseket okoz-
tak a reaktor talpazatában. Az első robbanást 
követően úgy próbálkoztak – többek között 

– elfojtani a keletkezett tűzet, hogy óriási 
mennyiségű ólmot (lapokat, tömböket) do-
báltak a máglyára helikopterekből, ami az 
elképzelés szerint megolvad és így megfojtja 
a tüzet. Csakhogy az ólom javarésze szubli-
málódott (a légneművé válva mérgévé lett 
az embereknek, a növény-és állatvilágnak, 
ma is kimutatható az ott élők szervezeté-
ben), egy része – megolvadva – szivárogni 

Csernobil: 
A pokol tornácán jártam…

Kölcsey Ferenc-
emlékhét 
Vitkában

Már hagyomány intézményünkben, 
hogy a március 15-i nemzeti ünnepünk 
hetében, névadónknak emléket állítva, 
Kölcsey-emlékhetet rendezünk. Ebben 
a tanévben kicsit meghosszabbítva – 
március 16-tól április 1-ig – tartottuk 
programsorozatunkat.. A Névadó-héten 
tanulmányi versenyeken, sportvetélke-
dőkön mérhették össze tudásukat, ráter-
mettségüket diákjaink. Minden tanuló 
részt vehetett kézműves foglalkozáson, 
ahol húsvéti dekorációkat készítettünk. 
A rendezvénysorozat zárásaként a leg-
eredményesebb versenyzőket oklevéllel 
és apró ajándékokkal jutalmaztuk. 

Zánné Kiss Andrea
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Jutalomút Vizsolyba

Születésnapot ünnepelt a vásárosnaményi
 „Amatőr” Néptánc Kör!

A csoport tagjai

kezdett a tartályba a réseken át, melegítve, 
majd forralva az irdatlan mennyiségű vizet. 
A keletkezett pára nem tudott távozni, az 
egyre halmozódó mennyiség elérhette a kri-
tikus szintet, ami robbanáshoz vezetett vol-
na. Amennyiben ez bekövetkezik, úgy meg-
semmisült volna Európa fele, kb. 150 millió 
ember azonnali halálát okozva, olyan mér-

tékben szennyeződött volna a légkör, hogy 
megváltoztatta volna az atmoszférát is, ami 
beláthatatlan következményeket vont volna 
maga után.
 Felismerve a fenyegető veszélyt keme-
rovói (Kemerovó ismert bányászváros) bá-
nyászokat vezényeltek (önkéntes alapon!) 
a katasztrófa helyszínére azzal a feladattal, 
hogy fúrjanak alagutat a tározó irányába, 
majd elérve annak falát, robbantsák be, utat 
nyitva a víznek és gőznek.
 A 150 méter hosszúságú alagútban, 50-
60 fokos hőségben, tíz-húsz percenként vált-
va egymást, félmeztelenül, lapátokkal, csáká-
nyokkal ástak éjjel-nappal, kitéve magukat 
annak a veszélynek, hogy ott pusztulnak, 
amennyiben bekövetkezik a robbanás.
 A gondviselés kegyes volt hozzájuk, hoz-
zánk: a résekbe szivárgó folyékony ólom – 
mielőtt a gőz elérte a kritikus mennyiséget 

– folyamatosan szilárdulva betömte a réseket, 
azaz nem csepegett a tartályba, így megme-
nekültünk.
 …Az Egészségügyi Minisztérium adatai 
szerint 4,9 millió lakos szenvedett egész-
ségkárosodást, közülük 3,3 millióan (ebből 
550000 gyerek) maradandókat. Két évtized 
alatt 504 ezren haltak meg az érintett terü-
leteken, tizenhétszeresére nőtt a dagana-
tos megbetegedések száma, 70 százalékkal 

emelkedett a halandóság a 40-50 évesek 
között, meredeken felfelé ível a torzszülöttek 
számának mutatója. A talajvízbe került, il-
letve kerülő szennyeződés ellenőrizhetetlen, 
180 tonna radioaktív anyag „dolgozik” a ro-
mok alatt, az eddigi „csernobili kvóta” meg-
haladja a 15 milliárd dollárt.
 Mindig, mikor a világméretű katakliz-
mára emlékezünk, nyilvánvaló: a csernobili 
katasztrófa nemcsak � zikai, hanem politikai, 

társadalmi robbanás is volt, amely egy mu-
táns rendszer végének kezdetét jelentette.
 Fájdalommal gondolok egykori sors-
társaimra, ismerőseimre, mindazokra, akik 
eltávoztak az élők sorából. A mentési mun-
kálatokban részt vett egyik társam fejfáján 
Márai üzenete olvasható: „Nem búcsúzom, 
csak előre megyek”.

Dr. Szöllősy Tibor

Egy éve indult városunk Művelődé-
si Központjában „Amatőr” Néptánc 
körünk. Tánctanárunk a Vásáros-
naményi Eötvös József Ált. Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola tanára a 
rábaközi, kalocsai, szatmári illetve a 
moldvai csángó tánc rejtelmeibe ve-
zetett be minket. Születésnapunkat 
az eddig tanultak felelevenítésével 
és egy gyönyörű tortával ünnepeltük, 
amiért köszönet jár Bakó Attiláné 
Zsuzsannának, néptánccsoportunk 
állandó tagjának. 
 Továbbra is szeretnénk felhívni a � gyelmet a Művelődési Központ kiállító termében 
minden szerda este 6 órától kezdődő néptánc foglalkozásunkra, melynek következő órá-
ján a délalföldi néptánc első lépéseivel foglalkoztunk!  

Az Országos Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Igazgatósága által 
támogatott, Vásárosnamény Város Ön-
kormányzata által benyújtott „Szelektíven 
lépésről lépésre” című pályázat kereté-
ben meghirdetett „szelektív kincskereső” 
öt állomásán legjobban teljesített 35–35 
általános és középiskolás diák vett részt 
március 23-án a megígért vizsolyi kirán-
duláson. Két autóbusz vitte a korábbi ver-
senyzőket és kísérőiket. 
 Szívélyes vendéglátás mellett interak-
tív történeti áttekintést kaptak az első ma-
gyar nyelvű Biblia eredetéről, majd sze-
mélyesen kipróbálhatták a papírmerítést, 
ólombetűöntést, megtekintették a kőfejtőt 
és a papírmalmot, saját maguknak nyom-

tathatták ki a több mint 8 kg-os Biblia 
egyik lapját. Mindezek után a református 
templomban megtekintették az eredeti 
Biblia egyik fennmaradt példányát. 
 Közben a gumijátékok tanúsítása is 
megtörtént, aminek eredményeként az 
óvodások örömmel vették birtokukba az 

„új” játékokat az óvoda udvarán.
 Még egyszer köszönet mindenkinek, 
aki a programok során részvételével, ötle-
teivel segítette a munkát!

Szabóné 
Széles Erzsébet

www.szelektalok.hu
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25 évvel ezelőtt íródott az a levél, amelyben 
iskolánk akkori igazgatója kéri a polgár-
mester urat és a képviselőtestületet: engedé-
lyezzék, hogy az I. számú Általános Iskola 
felvegye Eötvös József nevét. 
 Úgy gondolom, amikor 25 évvel ezelőtt 
az iskola akkori nevelőtestülete úgy döntött, 
hogy az I. számú Általános Iskola neve Eöt-
vös József Általános Iskola legyen, nemcsak 
a báró vásárosnaményi vonatkozása miatt 
tette ezt, hanem életútját, pályafutását pél-
daként szerette volna állítani a tanulói� ú-
ság elé.
 Nehezen számba vehető az a széles körű 
műveltség, nyitottság, a rendszerező s egy-
szersmind alkotó elme munkássága, amely-
lyel nemcsak a közoktatás, hanem az egész 
művelődés kérdéseivel foglalkozott, kezdve 
a kötelező népoktatás bevezetésétől, a pe-
dagógiai folyóirat indításán, a tantervek 
írásán, a könyvtárszervezéseken keresztül a 
felsőoktatás megreformálásáig.
 Azok a tanulók, akik 25 évvel ezelőtt a 
névadó ünnepségen itt lehettek, ma már 
felnőtt emberek. Ők, akik itt tanulhattak és 
tanultak, méltó módon felkészültek az isko-
lán kívüli életre, megfelelnek Eötvös József 
szavainak:
 „Az élet első pillanatától kezdve tanulni 
kell, hogy megérdemelje az ember az életet.”
 Iskolánk jelenlegi diákjai ebben a tanév-
ben is, mint az elmúlt két évtizedben, egy-
hetes rendezvénysorozattal bizonyították 
be, hogy tisztelettel és mély meggyőződés-
sel követik az egykori vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter szellemiségét, és helyesen 
értelmezik a magyar irodalom- és politi-
katörténet egyik legkimagaslóbb alakjának 
i� ú korában papírra vetett gondolatait:
 „A haza azon kis világ, mely minden-
kit a nagy földhöz csatol, s melyet minden-
ki megfoghat.”
 Ha névadónk itt lehetett volna közöt-
tünk, azt tapasztalta volna március 7–11. 
között, hogy a 37 éves iskolaépület falai 
között minden diák, pedagógus, iskolai 
dolgozó az összefogás, az egymás segítése, 
a hagyományok és a tudás továbbadása je-
gyében munkálkodott. 
 A teljesség igénye nélkül köszönettel 
tartozunk Szabó Zoltán intézményvezető 
úrnak, aki az előkészületekben támogatást 

nyújtott, Asztalosné Tajdi Éva igazgatóhe-
lyettes asszonynak, a házi tanulmányi ver-
seny eredményhirdetésének előkészítéséért 
és emlékezetes lebonyolításáért, Kovács 
Lászlóné tanárnőnek és a 8. c osztály tag-
jainak a színvonalas emlékműsorért, Boda 
Istvánné tanító néninek, aki évek óta szer-
vezi a körzeti rajzversenyt. Most „Éb-
red a természet” címmel készíthették 
el rajzaikat a versenyzők. A húsz éves 
múltra visszatekintő Eötvös-teaházban 
is a tavasszal kapcsolatban, valamint az 
ideális iskoláról írhattak az i� ú tollfor-
gatók. Az udvarias vendéglátás a 7. c 
osztály és osztályfőnökük, Székelyné 
Apáti Rita tanárnő munkáját dicséri. 
A zsűri tagjainak – Simon Edit tanító 
néninek, a Cimbora Gyermekszerve-
zet vezetőjének, Tamás Andrea tanár-
nőnek, a Kaláka Gyermekszervezet 
felnőtt vezetőjének, Varga Szabolcsnak, a 
diákönkormányzat elnökének, Gál Lili 
Tíciának, a Kaláka Gyermekszervezet és 
Takács Flórának, a Cimbora Gyermekszer-
vezet képviselőinek – is szeretnénk köszö-
netünket tolmácsolni. A Városi Sportcsar-
nokban Kazamér László tanár úr ismét az 
Eötvös-kupát, míg a 7. d osztályosok és osz-
tályfőnökük, Bancsiné Sinkó Anna tanárnő 
Tihor Krisztián néptáncoktató bevonásával 
fergeteges Táncházat szerveztek. Elismerés 
illeti a nemzeti ünnep tiszteletére összeál-
lított emlékműsor készítőit és előadóit, Il-
lésné Szombathy Katalin és Nagyné Szabó 
Henrietta tanító néniket, és technikai segí-
tőiket, Bak Róbert és Takács Sándor tanár 
urakat, valamint a 4. a és 4. d osztályok ta-
nulóit. Remélhetőleg, a rendezvénysorozat 
zárásaként tervezett „Zöld kertészek dél-
utánjá”-n a takarító nénik, Zsuzsa néni és 
Edit néni irányításával ültetett növényhaj-
tások is megfogannak, és így szépíthetjük 
az iskola zöldövezetét.

 A lelkes érdeklődőkön kívül szeretnénk 
még hálánkat kifejezni a háttérmunkában 
feladatot vállaló, a diákönkormányzat bi-
zottságainak munkáját patronáló pedagó-
gusoknak: Horváth Istvánné tanárnőnek, 
dr. Balogh Zoltánné tanárnőnek, Lukács 
Miklósné tanárnőnek, Győri Katalin tanár-
nőnek, akik felkészítették a képviselőket az 
Iskolagyűlésen való felszólalásra, Kondor 
Éva tanárnőnek az oklevelek előkészítésé-

ért, Takács Sándor tanár úrnak, Veres Esz-
ternek, Herczegh Bálintnak és Nyíri Tamás-
nak a rendezvények technikai biztosításáért.
 Kiemelt köszönet illeti a diákönkor-
mányzat elnökét, Varga Szabolcsot, és tagjait: 
Gál Lili Tíciát és Mile Dóra Editet, akik szív-
ügyüknek tekintették a hét sikeres lebonyolí-
tását. Szervezőként és segítőként mélyen fejet 
hajtok az Eötvös József nevét 25 éve viselő 
iskolánk közössége előtt, hogy sikerült tisz-
telettel és méltón adóznunk névadónknak, 
akinek talán egyik legfontosabb üzenete:
 „A világon nem a tudomány, a szeretet 
művel csodákat.”

dr. Siposné Szilágyi Ildikó, 
a diákönkormányzat felnőtt segítője, 

a hét szervezője

Főhajtás a tiszteletadók előtt

Címtelenül
Ember vagyok, kire víztükörből
vad tenger néz szelíd folyó helyett.
Évszakká lennék, ősz vagy tél énem
úgyis elfojtaná újulás teret.
De ez másoknak maradjon csak álom,
Legalább nekik hamis tavasz leszek,
Kiabálva keresem csendem, nem találom,
Így mint a többiek, én is zajjá leszek.

Kósa Eszter

Új helyen a kisebbségi iroda

Új helyre költözött a Vásárosnaményi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A 
Szabadság tér 1. szám alatt a Bíróság 

udvarán (a volt MSZP irodában) 
kereshetők ezentúl.
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Tantárgy évfolyam I. Oszt. II. Oszt. III. Oszt.

Hangos olvasás

5. évfolyam Fábián Balázs 5.c Losonczi Vivien Vanda 5.d Bíró Dalma 5.a

6. évfolyam Kondor Karina 6.b Hankovszki Eszter 6.c Joó István László 6.a

7. évfolyam Nagy Csenge 7.d Balogh Máté 7.c István Fanni 7.c

8. évfolyam Kósa Eszter 8.c Tótfalusi Fanni 8.b Kiss Boglárka 8.c

Nyelvtan

5. évfolyam Nagy Nándor Botond 5.d Losonczi Vivien Vanda 5.d Ács-Szabó Zsóka 5.c

6. évfolyam Gáspár Zsanett 6.b Gál Lili Tícia 6.b Kosztel Amina 6.c

7. évfolyam Pollák Szabina 7.c Németh Nagy Laura 7.d Molnár Emese 7.d

8. évfolyam Bodnár Éva 8.c Bodnár Gabriella 8.c Varga Szabolcs 8.c

Helyesírás

5. évfolyam Nagy Nándor Botond 5.d Losonczi Vivien Vanda 5.d Togyeriska Krisztina 5.c

6. évfolyam Kosztel Amina 6.c Kósa Boglárka 6.a Gáspár Zsanett 6.b

7. évfolyam Mile Dóra Edit 7.c Fekete Zita 7.c Molnár Emese 7.d

8. évfolyam Bodnár Éva, Bodnár Gabriella
Varga Szabolcs 8.c - - - -

Történelem

5. évfolyam Bíró Dalma, Nagy Mátyás 5.a Király Lilla 5.c - -

6. évfolyam Liba Nóra 6.c Varga János 6.b Székely Csenge 6.c

7. évfolyam Bíró Dániel 7.d Lőrincz Laura 7.d Nagy Lóránt 7.d

8. évfolyam Kovács Nikolett 8.c Simon Péter 8.c Herczegh Bálint 8.b

Matematika

5. évfolyam Homoki István 5.a Horváth Szabolcs 5.d Varga László 5.c

6. évfolyam Bányász Zsó� a 6.c Kiss Gréta 6.b Balázs Panna 6.b

7. évfolyam Balogh Máté 7.c István Fanni 7.c Gál Patrik 7.d

8. évfolyam Somi Alexandra 8.a Koncz Fanni 8.b Balogh Dániel 8.c

Emelt matematika

5. évfolyam Nagy Nándor Botond 5.d Gulyás Lili 5.d Bancsi Bianka 5.b

6. évfolyam Nagy Edit 6.b Deák Eszter 6.c Székely Csenge 6.c

7. évfolyam Mile Dóra Edit 7.c Fekete Zita 7.c Fekete Martin 7.c

8. évfolyam Illés Dóra Kata 8.b Simon Péter 8.c Varga Szabolcs 8.c

Angol nyelv

5. évfolyam Vass Lilla 5.b Lőrincz Zsó� a 5.b Baráth Máté 5.b

6. évfolyam Kosztel Amina 6.c Gáspár Zsanett 6.b Balogh Emese 6.c

7. évfolyam Németh Nagy Laura 7.d Bíró Dániel 7.d Lőrincz Laura 7.d

8. évfolyam Csalah Bernadett 8.b Illés Dóra Kata 8.b Mágocs Dóra 8.b

        Német nyelv

5. évfolyam - - Tamás Szabolcs 5.d Balázs Réka
Fábián Balázs 5.c

6. évfolyam Kósa Boglárka, Orosz Júlia 6.a Gergely Nóra 6.a - -

7. évfolyam Fekete Zita 7.c István Fanni 7.c Tóth Norbert 7.c

8. évfolyam Kun Petra 8.a Bodnár Éva
Kósa Eszter 8.c - -

Természetismeret
5. évfolyam Balázs László 5.c Király Lilla 5.c Insticei Hajnal 5.b

6. évfolyam Kósa Boglárka 6.a Fórizs Kíra 6.a Szabó Zsuzsanna 6.c

Biológia
7. évfolyam Bartha Bence 7.a Nagy Csenge 7.d Fekete Ákos 7.d

8. évfolyam Kovács Nikolett 8.c Szabó Luca 8.a Bodnár Gabriella 8.c

Földrajz
7. évfolyam Fekete Martin 7.c István Fanni 7.c Filep Kata Ibolya 7.d

8. évfolyam Varga Szabolcs 8.c Kovács Nikolett 8.c Bodnár Éva 8.c

Kémia
7. évfolyam Fekete Martin 7.c Lőrincz Laura 7.d Németh Nagy Laura 7.d

8. évfolyam Bodnár Éva 8.c Bodnár Gabriella 8.c Varga Szabolcs 8.c

Fizika
6. évfolyam Balogh Marcell 6.c Bányász Zsó� a 6.c Kosztel Amina 6.c

7. évfolyam Fekete Zita 7.c Dóbus István 7.c Fekete Martin 7.c

8. évfolyam Csatlós Viktória 8.b Varga Szabolcs 8.c Bodnár Gabriella 8.c

Informatika

5. évfolyam Vass Lilla 5.b Insticei Hajnal 5.b Nagy Nándor Botond 5.d

6. évfolyam Kosztel Amina Kóróczki Dávid
Liba Nóra 6.c - - - -

7. évfolyam Fekete Zita 7.c Mile Dóra Edit 7.c Gál Patrik 7.d

8. évfolyam Kovács Nikolett 8.c Magyar Petra 8.b Szabó Miklós 8.b

Házi tanulmányi

Az Eötvös-hét első napján Asztalosné Tajdi Éva igazgatóhe-
lyettes tanárnő értékelte az iskolai tanulmányi versenyeken 
eredményesen szerepelt tanulókat. A dobogó első három fo-
kán álló tanulók névsora következik:
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a Beregi Múzeum Adattárában őrzött régi 
húsvéti locsolóverseket ismerhették meg az 
idősek a múzeumosok tolmácsolásában.

 Március 28-án, húsvét hétfőn a Sóstói 
Múzeumfaluban megrendezett „Falusi hús-
vét” program keretében nagy érdeklődés 
mellett mutatkozott be a beregi tájegység a 
Beregi Múzeum képviseletében. Az érdek-
lődők ízelítőt kaphattak a múzeum gazdag 
gyűjteményéből keresztszemes hímzésein, 
faragott fatárgyain, szarumunkáin, és per-
sze hímes tojásain keresztül.
 A látogatók kiadványokon keresztül 
megismerkedhettek a vásárosnaményi 
Tourinform Iroda jóvoltából a Bereg bősé-
ges programkínálatával is.
 Természetesen otthon is „rendeltünk”. A 
húsvét előtti hét évről-évre mozgósít ben-
nünket egyéb feladataink között is. Ilyenkor 
a foglalkoztatótermünk asztala megtelik 
rezsókkal, viaszos edényekkel, hímes-min-
tarajzokkal, tojásokkal és a rajzoláshoz 
használt kicékkel, maga a terem iskolá-

sokkal, pedagógusokkal és családokkal, a 
konyhánk fazekakban ázó hagymahéjjal, a 
levegő pedig a forró viasz szagával. A vég-

A mai kor múzeumai kiemelt hangsúlyt 
fektetnek a közművelődési tevékenységre. 
Fontos számukra, hogy az általuk össze-
gyűjtött, kutatott, rendszerezett és megőr-
zött anyagot, és az ezekből leszűrt tudást át 
is adják, és minél nagyobb rétegeknek.
 A tudásátadás nem csak a múzeum ódon 
falai között folyhat, hanem – az igényeknek 
megfelelve, sőt: elébe menve – kikerülhet 
külső helyszínekre. Ha a látogató valami-
lyen okból nem jut el a múzeumba mint 
helyszínre, akkor a múzeum megy utána. A 

„kiszállás” persze nem tudja teljes egészében 

pótolni azt a kulturális teret, amelyet a mú-
zeum jelent kiállító- és közösségi termeivel, 
raktáraival, atmoszférájával. Mégis fontos a 
kulturális örökség átadásában.
 Az elmúlt év Múzeumok Éjszakáján a 
Beregi Múzeumban nagy sikerrel zajlott 
a Régimódi diavetítés című programunk, 
melynek keretében Kissné Gráf Éva törté-
nész, a Múzeum munkatársa várostörténeti 
diaképeket vetített – előadással egybekötve 

– a közönségnek a Tomcsányi-kastély pincé-
jében. Felelevenítve nem csak a régi Namény 
épületeit és utcáit, de a látogatók lelkében 
az emlékeket is a fotók kapcsán. A siker 
folytatást követelt: a Múzeumot és magát a 
történészt meghívta a Humán Szolgáltató 
Központ Idősek Otthona, hogy az ottani 
lakók és más érdeklődők is találkozzanak a 
képanyaggal. Az előadás – természetesen – 
jó hangulatú beszélgetésbe torkollt.
 Az Otthon lakói Nagyhétre is vissza-
várták a Múzeum munkatársait, akik négy-
fős csapattal szálltak ki a helyszínre, hogy 
együtt fessenek hímes tojásokat. Hagyomá-
nyos beregi technikával és ősi motívumok-
kal készültek a hímesek, ráadásként pedig 

A Beregi Múzeum házhoz 
megy – máskor otthon fogad

Beregi Ünnepi Hét 
előzetes

2016. május 17. kedd
1300  A Beregi Ünnepi Hét megnyitója 

a Beregi Múzeumban
1400 Berg Judit író-olvasó találkozó 

3-4. osztályosoknak a Művelődési 
Központ kiállítótermében

1600 Hadházy Molnár Attila kiállítá-
sának megnyitója a Művelődési 
Központ kiállítótermében 

1700 Rakovszky Zsuzsa író-olvasó ta-
lálkozó a Könyvtárban

1900 Gyöngyösi Ivett koncert a Műve-
lődési Központ színháztermében

2016. május 18. szerda
1600 I� ú tehetségek zenei gála    
1900 Saul � a, � lmvetítés a Művelődési 

Központ színháztermében

2016. május 19. csütörtök
  Váci vers- és prózamondó ver-

seny és gyermek focikupa a 
gergelyiugornyai Pető�  Tagintéz-
ményben

1900 A Körúti Színház előadásában 
Maude és Harold színdarab, Esz-
tergályos Cecíliával a főszerepben

2016. május 20. péntek
1100 Kropkó Péter triatlon-legenda  

előadása az egészséges életmód és 
a sport kapcsolatáról

 
  Közös futás és kerékpározás 
  Asztalitenisz kupa a Sportcsar-

nokban

2016. május 22. vasárnap
1700 Új Esély, az első magyar keresz-

tény � lm vetítése

eredmény: a kifényesített beregi hímes, a 
megtanult locsolóversek „fülbe mászott” 
sorai, a hangulat együttesen vándorol az 
otthonokba a gyerekek által.

Varga János
igazgató

Beregi Múzeum
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Legyünk óvatosak!
Kibújtak az első rügyek, egyik napról a 
másikra télből szinte a nyárba érkezünk. 
Az utóbbi években már megszokhattuk ezt 
az újfajta évszakváltást, ami március végén, 
április elején bekövetkezik, akár így szeret-
jük, akár nem. Csábít bennünket az ébre-
dező természet, ki-ki saját mentalitásának 
megfelelően választhat aktivitást. Friss 
levegőt szívhatunk, élvezhetjük az éltető napfényt, gyönyörködhetünk az ártéri növényzet 
sokszínűségében, ha lesétálunk, vagy kerékpárral megyünk a Tisza-partra.
 Sajnos a 41. sz. főút mellett kialakított (kerékpár)út hivatalosan nincs átadva, ezért a 
közlekedés biztonságosságát szem előtt tartva tekintsük úgy, mintha nem kerékpárút, és 
nem is gyalogút lenne, hanem a kettő kombinációja, mely még csak jelzéssel sincs ellátva, 
melyik oldalt használhatják a gyalogosok, és melyiket a kerékpárosok. Ezért nagyon � gyel-
jünk egymás testi épségére! A családok próbáljanak meg nem egymás mellett négyen-öten 
sétálni és kerékpározni, hanem lehetőleg egymás mögött haladva. 
 Leglogikusabb, ha a szülő biciklizéskor a gyerekeket maga elé engedi, megtanítva őket 
az alapvető közlekedési szabályokra, pl. hogy mindig az út jobb szélén haladunk, nem 
váltogatva az oldalakat, nem szlalomozva. 
 Készüljünk fel arra is, hogy egy országúti kerékpáros hirtelen utolér minket, hiszen 
nem ritkán 25–30 km/h sebességgel közeledik. (Amennyiben a „Gyalog- és kerékpárút”-
on nincs burkolati jellel feltüntetve, ki melyik sávban haladhat, akkor kerékpárosoknak 
10 km/h a maximális megengedett sebesség, de mivel ez az út nincs minősítve, egyelőre a 
szabályokat nekünk magunknak kell kialakítanunk.)
 Vegyük � gyelembe, hogy néhányan versenyszerű sportolásra adják a fejüket, és képe-
sek akár órákon át 25 km/h sebesség fölött száguldozni kerékpárjukkal, és a Tisza-töltésen 
van lehetőségük edzeni. Ha mindenki a jobbra tartó közlekedési szabályt követi, a sétálók 
pedig időnként hátrapillantanak, hogy a kerékpárosokat elengedjék, kisebb lesz a baleset-
veszély!

FCs.

Ovisuli

Rajzpályázat
Vásárosnamény Város Önkormányzatának 

Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottsága

a Beregi Ünnep Hét
alkalmából rajzpályázatot hirdet.

  Témák:  Vásárosnamény a Bereg szíve
    Bereg kincsei
    Lakóhelyünk gyöngyszemei
    Ezért szeretek itt lakni

Választható technikák: tetszőleges (pl. zsírkréta, színes ceruza, 
akvarell, tempera, papírmetszet, vegyes technika).
Méret:  A/4

Beadási határidő:  2016. 04. 29.
(Bíró Éva, Eötvös Általános Iskola)

Értékelés:  korosztályonként: 
  óvodás, 1-4. évfolyam, 5-8. évfolyam, középiskolás

Kiállítás megnyitása, díjak átadása:
2016. 05. 19. (csütörtök) 1000 

(Eötvös Iskola aulája)

Szervezők

JÓTÉKONYSÁGI
BATYUSBÁL VITKÁN

A vitkai Kölcsey Ferenc Tagiskola 
2016. május 21-én (szombaton)19 órától

Jótékonysági Bált rendez.

Zenél: K rizs Balázs
A mulatságot a 8. osztályos tanulók tánca nyitja meg,

valamint bemutatkoznak iskolánk néptáncosai.

     

Belép jegy: 2000 Ft
Támogatói jegy: 1000 Ft

A támogatói jegy megvásárlója a nyitótánc megtekintésére is jogosult.
Jegyek elővételben kaphatók az iskolában.

Vendégségben a vitkai óvodások a vitkai 
kisiskolásoknál

A jó hangulatú délutánon méhecskét 
készítettek, és mézet kóstolhattak együtt 

ovisok és sulisok
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Ha február, akkor Zrínyi verseny, mondogatjuk évről-évre. Isko-
lánk 25 éve szervezője az országos felfutású verseny megyei fordu-
lójának. Az eltelt években több tízezren jöttek el városunkba, isko-
lánkba a megmérettetésre.
 Sokan valljuk Lord Chester� eld gondolatait:
 „amit érdemes csinálni.
 azt érdemes jól csinálni.”

 Az elmúlt 25 évben szervezőmunkánkat igyekeztünk kiemelke-
dően végezni. Jóleső érzéssel és elismeréssel mondható el, hogy se-
gítségben, oda� gyelésben, szponzori támogatásban sohasem volt 
hiány. 
 2016-ban 1850 tanuló jelentkezett a február 19-én megrende-
zett versenyre.

 „Az akadály az rémisztő dolog, 
 Amelyet akkor látunk, 
 ha levesszük szemünket a célról.”
   (Henry Ford)

 Akik a célra koncentráltak, a legjobbak, a díjazottak közé kerül-
tek. Őket, és minden jelenlévőt köszöntötte Filep Sándor polgár-
mester, Szegediné Tisza Judit tankerületi igazgató, valamint Szabó 
Zoltán igazgató.
 Március 5-én évfolyamonként (2–8. évfolyam) a legeredmé-
nyesebb 15, valamint a Gordiusz verseny évfolyamonkénti 6 (9–12. 
évfolyam) tanulója lett díjazva. 150 diáknak és ugyanennyi felké-
szítőnek nyújtottunk át ajándékokat, különdíjakat.

 A Gordiusz verseny legeredményesebb vásárosnaményi tanu-
lója Nyiscsák István Zsolt 10. osztályos diák lett. Felkészítője Tren-
csényiné Boros Ildikó.
 Évfolyamonként a legeredményesebb 3 tanuló pontszáma adja 
a csapatverseny eredményét. Szép sikereket értünk el ebben is.

1. h. Kóróczki Dóra – Luka István Marcell – Pankotay Marcell 
Gábor 4. osztály. (Felkészítő Nagyné Szabó Henrietta)

 Bancsi Bianka – Togyeriska Krisztina -. Ács Szabó Zsóka 5. 
osztály. (Felkészítő: Székelyné Apáti Rita)

2. h. Balázs Borbála – Gyöngyösi Bence – Tar Zsombor 3. osztály. 
(Felkészítő: Bíró Éva)

3. h. Deák Eszter – Nagy Edit – Székely Csenge 6. osztály. (Felké-
szítő: Ferenczi Imre)

 A csapatverseny pontszáma alapján a legeredményesebb álta-
lános iskolák is elismerésben részesültek. Megyénk 63 résztvevő 
iskolája közül a 2. helyet sikerült tanulóink teljesítményével elérni. 
Megyénkből 15 tanuló kapott meghívást Kecskemétre az országos 
döntőbe. Iskolánkat Kóróczki Dóra 4. o. és Pollák Szabina 7. o. ta-
nulók képviselik.
 Díjátadó ünnepségünket színesítette a mazsorett, az énekkar, a 
tánccsoport műsora, valamint a Búcsúdal előadói.
 „Boldog születésnapot” énekelték az énekkar tagjai, s közben 
a születésnapi torta a 25 évet jelképezte. Nagyon színpompás volt, 
amikor a 25 tűzijáték szikrái csillogtak, majd 250 léggömb ereszke-
dett a díjazott tanulók és felkészítők, vendégek közé.
 Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a rendőrségnek, pol-
gárőrségnek, védőnőnek, iskolaorvosnak a verseny napján nyújtott 
segítségéért, a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumnak a tantermek biz-
tosításáért.
 Elismerés és köszönet illeti az Eötvös Iskola minden dolgozójá-
nak lelkiismeretes, segítőkész munkáját. 

„A legértékesebb, amit tehet életében az ember, 
tegyen jót …”

 Ezen gondolatokkal mondok  köszönetet a verseny támo-
gatóinak, akik lehetővé tették, hogy a verseny napján 1900 
gyermeknek ajándékokkal kedveskedjünk és közel 350 fel-
nőttet szerény ellátásban részesítsünk. Az eredményhirde-
tés napján közel 300 gyermek és pedagógus részesült díja-
zásban. 

Támogatók: Kiss Mátyás, Filep Sándor, Beregvíz – Szűcs 
István, Dr. Deák Ferenc, Kiss B. Zoltán, Dr. Somogyiné Dr. 
Szendrei Gabriella, Szombathy Béla, Diákönkormányzat, 
Papp Károly, Sebők Gyuláné, Oleksza János, Dr. Győr� y 
Ernő, Siti Trans K� ., Vezse Béláné, Magyar Péter, Forta-
Trans K� ., Balázs István, Feketéné Dr. Lázár Emese, Asz-
talos István, dr. Balázsy Erzsébet, Dr. Szilágyi Péter, OTP 
Bank Vásárosnamény, Czető Pálné, Pepsi Kirendeltség 
Nyíregyháza, Bagi Gabriella – Kardos Sándor, Diák Sán-

dorné, Csekő József, Szilva Gyógyfürdő, Insticei Zoltán – BIKSZE, 
Takács Sándorné, Hajdu Csaba, Oláh László, Tóth Józsefné, Kati 
András, Lakatos Jánosné (Stella Gyógyszertár), Szabó Lászlóné, Ki-
rály Ákos, Dori Pékség, Vilaszil Pékség, B-Cer Agro K�  – Illés Nor-
bert, Badak Gyula, Pankotai Pál, Kárpátokért Egyesület (Kovács 

Jubilált a Zrínyi matematikaverseny

Iskolánk legeredményesebb tanulói (1–15. helyezett):
1. Kóróczki Dóra 4.  o. felkészítő: Nagyné Szabó Henrietta
 Pollák Szabina 7.o. felkészítő: Dr. Karászi Zsoltné
2. Bancsi Bianka 5. o. felkészítő: Székelyné Apáti Rita
4. Nagy Edit 6. o. felkészítő: Ferenczi Imre
 Togyeriska Krisztina 5. o. felkészítő: Székelyné Apáti Rita
6. Tar Zsombor 3. o. felkészítő: Bíró Éva
 Ács Szabó Zsóka 6. o.    felkészítő: Székelyné Apáti Rita
10.  Balázs Borbála 3. o. felkészítő: Bíró Éva
11.  Simon-Jójárt Kevin 2. o. felkészítő: Varga Katalin
12.  Nagy Nándor Botond 5. o. felkészítő: Székelyné Apáti Rita
13.  Gyöngyösi Bence felkészítő: Bíró Éva
 Illés Dóra Kata 8. o. felkészítő: Kondor Éva
14.  Luka István Marcell 4. o. felkészítő: Nagyné Szabó Henrietta
 Székely Csenge 6. o. felkészítő: Ferenczi Imre
15.  Deák Eszter 6. o. felkészítő: Ferenczi Imre
 Kovács Nikolett 8. o. felkészítő: Kondor Éva
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A komlói Közösségek Háza 
az EMMI Közösségi Műve-
lődési és Művészeti Főosz-
tálya felkérésére egy térségi 
közművelődési modell ki-
dolgozásán munkálkodik. 
Programjuk egyik eleme 
az „Echós szekér” Vi-
dékjáró Vándor Műhely, 
melynek keretében ösz-
szegyűjtik a helyi ötleteket, 
tapasztalatokat. A Nem-
zeti Művelődési Intézetet 
közvetítésével jutottak el 
Vásárosnaményba is, ahol 
a vendéglátó Művelődé-
si Központ munkatársain 
kívül Vásárosnaményból, 
Pusztadobosról, Géberjénből, Gyüréből, 
Kisvarsányból, Beregdarócról, Tiszaszalká-
ról, Olcsváról, Tiszakerecsenyből érkeztek 

Echós szekérrel a kultúráért

Április 1-én a Makay László történelmi emlékversenyen vett részt 
iskolánk csapata a Kisvárdai II. Rákóczi Ferenc Szakképző Isko-
lában. A Lónyayt Balogh Judit, Kubik Dóra, Talpa Georgina Pet-
ra a 11. B-ből, és Papp Éva a 12. A-ból képviselte.

 A vetélkedő témája: „A Rákóczi-szabadságharc kiemelkedő 
alakjai”. Hat középiskola csapata vetélkedett a helyezésekért. A 
versenyfeladatok érdekesek és játékosak voltak, tudást és kreativi-
tást is igényeltek. Tanulóink 41 pontot gyűjtöttek. A győztes – a 
Református Gimnázium csapata – 4 ponttal előzött meg minket.
 Tanulóink az új ismeretek és tapasztalat mellé egy-egy értékes 
könyvjutalmat is kaptak.

Himcsuk István
tanár

László), Misku Józsefné, Leveleki József, 
Dr. Patakiné dr. Baráth Ida, Borbás Bálint, 
Borbás Tibor, Eötvös Alapítvány, Bittner 
József, Luka István, Székelyfa Bt., Zsoldos 
Attila, Juhász István, Austria Juice Hungary 
K� ., Filep Gábor, Husztiné Bartha Móni-
ka, Fazekas Béla, Szatmár-Beregi Takarék-
szövetkezet, Dr. Erdei Pálma, Ékszersziget, 
Anonim támogatók, Cimbora Gyermek-
közösség, Kaláka Gyermekközösség, Fejes 
Attila, Fábián Istvánné
 Kiemelt Támogatók: Kereskedelmi és 
Hitelbank Vásárosnamény • Matematiká-
ban Tehetséges Gyermekekért Alapítvány 
Kecskemét • Vásárosnamény Város Önkor-
mányzata • Kisvarsány Önkormányzata • 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ • 
Forrás Klub • Valentin-Tész K� .

 Legyünk mindannyian 2017-ben ismét 
a verseny szervezői, támogatói!

Bíró Éva
szervező

a kultúrában és/vagy a kultúráért dolgozók, 
hogy véleményükkel segítsék egy hatéko-
nyabb kulturális hálózat létrehozását.

Versbarátoknak!
A Versbarát Klub következő foglalkozására 2016. április 29-én 
17 órától várja a költészet kedvelőit. Téma: kevéssé ismert sze-
relmes versek. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk! 

Beregi Bringások - túraajánló
A Tourinform Iroda elindította tavasztól-
őszig tartó gasztro-kerékpártúráit, ami a 
kerékpározás mellett a helyi ízekről is szól. 
Az első túra az új beregi víztárózót fedezte 
fel. Következő útvonalunk Lónya lesz, ahol 
megtekintjük a XIII. sz.-ban épült reformá-
tus templomot is. 

Tervezett túra hossza: 70-80 km
Időpont: 2016. május 08. vasárnap 09:00 (Gyülekező 08:45 

órakor a Tourinform Iroda előtt)

Előzetes regisztráció és további információ: 
Honlap: www.b2.vasarosnameny.hu; 
www.facebook.com/beregibringasok; 

www.facebook.com/TourinformVasarosnameny; 
www.szatmarbereg.info;

E-mail: b2@vasarosnameny.hu
Tel.: 45/570-206; 30/401-8911; 

70/363-1628

LÓNYAYS EZÜST A MAKAY LÁSZLÓ 
TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENYEN
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és Gáspár Zsanett felkészítői pedig Orosz Miklós és Dr. Pintye 
Zoltán).
 Az egyéni versenyszámokban sem vallottak szégyent sporto-
lóink, hiszen 2 alkalommal is naményi gyereket szólítottak fel a 
dobogóra.
 Gáspár Zsanett 100 m-es hátúszásban végig harcban volt az 
első helyért, végül mindössze néhány centivel lemaradva ezüstér-
met vehetett át. (Felkészítői: Orosz Miklós és Dr. Pintye Zoltán)
 Dóbus István 100 m-es gyorsúszásban bronzérmet szerzett, 
100 m-es hátúszásban pedig a negyedik helyen végzett. (Felkészítő-
je: Hankovszkiné Medve Mónika.)
 Mágocs Dóra 100 m-es mellúszásban, Balogh Krisztián pedig 
100 m-es hátúszásban egyaránt az ötödik helyen végzett. Nagysze-
rűen teljesített a IV. korcsoportos � ú gyorsváltó is, akik alig elma-
radva a pontszerző helytől, a hetedik helyen végeztek Baráth Máté 

– Dóbus Domonkos – Heuer Balázs – Dóbus István összeállítás-
ban. (Felkészítőjük Hankovszkiné Medve Mónika.)
 Köszönjük a Szilva Fürdő vezetésének, hogy lehetőséget bizto-
sítanak az edzések megtartására. Köszönjük Polgármester Úrnak, 
hogy � gyelemmel kíséri az i� ú sportolók munkáját, és verseny 
után a Városházán fogadás keretében elismerésben részesítette 
őket. 

Orosz Miklós 

Március 20-án Miskolcon rendezték az idei tanév „B” kategóriás 
diákolimpiai országos döntőit úszás sportágban, ahol a megyei 
döntő megnyerése után városunk i� ú sportolói is lehetőséget kap-
tak, hogy bizonyíthassák felkészültségüket az ország legjobb úszói 
között. Sok szülő és barát kísérte el a versenyzőket, akik nagyszerű 
teljesítményekkel hálálták meg a lelkes szurkolást.

 Az Eötvös Általános Iskola III. korcsoportos 4x50 m-es lány 
gyorsváltója Nagy Edit-Kolozsvári Aténa – Gáspár Zsanett – Ba-
logh Emese összeállításban a dobogó legfelső fokára állhattak fel, 
ahol a jól megérdemelt aranyérem átvétele mellett elnyerték a Ma-
gyarország diákolimpiai bajnoka címet is. (Balogh Emese felkészí-
tője Hankovszkiné Medve Mónika, Nagy Edit, Kolozsvári Aténa 

Magyarország diákolimpiai bajnokai

A sikeres vásárosnaményi ha-
zai diákolimpia két bronzérme 
után fényesebb éremre váltottak 
a beregi lányok: a hagyományos 
Budaörs Kupa rekordmezőnyé-
ben a kora este sorra kerülő via-
dalokon Vaska Fanni és Insticei 
Réka is aranyéremmel zárta a 
viadalt. Szűcs Ferenc első nagy 
versenyén aranyéremmel mutatkozott be, 
Bencsik József ezüstéremmel térhetett haza. 

 Serdülő lányok:
 • 40 kg
 Vaska Fanni I.
 • 57 kg 
 Insticei Réka I.
 Felkészítő edző: Batizi István 

Diák A
Bencsik József II. -54 kg
DIÁK C c
Szűcs Ferenc I. 

Felkészítő edző: 
Lőrincz Ottó 

JUDO
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Fordulatos, izgalmas, 
szellemes, kitűnően meg-
írt, letehetetlen kalandre-
gény, a csavargóból hajós-
inassá lett, szeretnivaló, 
bátor és agyafúrt kisegér, 
Rumini főszereplésével. 
Idén a Beregi Ünnepi Hét 
alkalmával Berg Judit lá-
togat el városunkba, ahol a 3. és 4. osztályos di-
ákok találkozhatnak az írónővel. Reméljük, hogy 
a Rumini a magyar meseirodalom emlékezetes 
alkotásává válik, sok olvasni szerető kiskamasz-
nak okoz felhőtlen kikapcsolódást, és sok olvasni 
(még) nem szerető kiskamasszal szeretteti meg az 
olvasást.

Általános iskolai sakk ver senynek adott otthont a Művelődési Központ. A négy résztve-
vős villámtorna végeredménye:
I. Molnár Mátyás 

Általános Iskola 
Túristvándi

II. Wesley Többcélú 
Intézmény Gulács

III. Széchenyi István 
Katolikus Ált. Is-
kola Mátészalka

IV. Wesley Többcélú 
Intézmény Gyüre

A verseny hagyományteremtő céllal indult, jövőre remélhetőleg több csapat részvé-
telével zajlik.

Beregi sakk-kupa

A TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0099 azonosító 
számú projektünk keretében létrehozott Vásáros-
naményi I� úsági Klub a fenntartási időszakban 
is folyamatosan várja a � atalokat, és részt vesz a 
városi rendezvények lebonyolításában is. 

 Február 24–25-én a „Szelektíven lépésről 
lépésre” című pályázat keretében meghirdetett 

„szelektív kincskereső” vetélkedő kísérő prog-
ramjaként kihelyezett kézműves foglalkozáson 
ügyeskedtünk együtt a diákokkal. Az újrahasz-
nosítás jegyében műanyag pohárból nyulat és 
csibét, illetve decoupage technikával dísztojáso-
kat készítettünk. 
 Március 31-én meghívásunkra városunkban 
köszönthettük Dr. Kapa Mátyást, aki  ügyvéd, 
egyetemi tanár és író. Hozzánk  írói minőségé-
ben érkezett. Egy órai kezdéssel a helyi gimná-
zium közel kétszáz diákjának tartott rendhagyó 

történelemórát „Történelem másképp” 
címmel. A múlt humoros, érdekes meg-
közelítése elnyerte a közönség tetszését. 
Az előadás végén kérdezz-felelek formá-
jában tesztelte a diákok memóriáját, és 
a helyesen válaszolóknak 
saját könyveiből egy-egy 
példányt adott jutalomként. 
 Délután öt órától egy 
különleges, új műfajjal: tör-
ténelmi stand-up előadással 
szórakoztatta az ismét szép 
számban megjelent publiku-
mot. Produkciójának címe a „Rejtélyek 
és kuriózumok a történelemben”. Az elő-
adás első részében vicces, szórakoztató 
formában mesélt a történelem során elő-
forduló romantikus, bizarr és érdekes ese-
tekről, eseményekről. A második részben 
pedig a történelem néhány, talán soha 
meg nem fejthető rejtélyével ismertette 
meg az érdeklődőket. 
 Köszönet Dr. Kapa Mátyásnak, hogy 
megtisztelt minket jelenlétével, és egy új, 
formabontó műfajjal örvendeztette meg 
a hallgatóságot. 
 Szeretnénk felhívni a � gyelmeteket 
arra, hogy hétköznap délutánonként 
12.30-tól 17 óriáig továbbra is várunk 
titeket tiszta, kényelmes környezetben, 
ahol barátaitokkal, vagy akár nálunk 

megismert kortársaitokkal az alábbi szó-
rakozási lehetőségek közül választhat-
tok: 
• társasjáték, csocsó, léghoki, kézmű-

ves foglalkozás, olvasási lehetőség, 
• számítógép és internetezés igénybe 

vétele, folyóiratok, magazinok lapoz-
gatása, 

• közös zenehallgatás, beszélgetés a � -
atalokat érintő közös témákról.

 Minden szórakozási lehetőséget in-
gyenesen vehettek igénybe.
 Jogi tanácsadásunk továbbra is té-
rítésmentesen fogadja az érdeklődőket. 
Hétfőtől csütörtökig 16.30-tól kizárólag 
előzetes bejelentkezés alapján vehető 
igénybe. Telefonszám: 06 70 3376192.
 Megtaláltok minket a szokott helyen 
a Művelődési Központban.
 Gyertek el! Hívunk, várunk! 

 Az I� úsági Klub munkatársai

Kedves 
Fiatalok!
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