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2 · 2016. JÚNIUS

ProgramokProg
A legenda szerint, amikor a honfoglaló magyarok a Tiszához 

értek és azon át akartak kelni, Zoárd  

kapitány így biztatta Gergely 

nevű lovas vitézét: Gergely! 

Ugorj, no! Amikor az átugratott, 

azt mondta: No menj! Így lett 

a Tisza jobb partján  

Gergelyi és Ugornya, 

a bal partján  

pedig Namény.

A legenda szerint, amikor a honfoglaló magyarok a Tiszához

A legenda szerint, amikor a honfoglaló magyarok a Tiszához

A legenda szerint, amikor a honfoglaló magyarok a Tiszához

A legenda szerint, amikor a honfoglaló magyarok a Tiszához

értek és azon át akartak kelni, Zoárd 
értek és azon át akartak kelni, Zoárd 
Zoárd legenda

Vásárosnamény, 
a megújult Kraszna-híd a megújult Kraszna-híd 

és környéke

Július 2. 
11:00 Megnyitó, lovasok Megnyitó, lovasok Megnyitó, lovasok Megnyitó, lovasok Megnyitó, lovasok Megnyitó, lovasok Megnyitó, lovasok Megnyitó, lovasok Megnyitó, lovasok Megnyitó, lovasok Megnyitó, lovasok Megnyitó, lovasok Megnyitó, lovasok Megnyitó, lovasok 

és néptáncosok felvonulása, és néptáncosok felvonulása, és néptáncosok felvonulása, és néptáncosok felvonulása, és néptáncosok felvonulása, és néptáncosok felvonulása, és néptáncosok felvonulása, és néptáncosok felvonulása, és néptáncosok felvonulása, és néptáncosok felvonulása, és néptáncosok felvonulása, és néptáncosok felvonulása, és néptáncosok felvonulása, és néptáncosok felvonulása, 
Betyárok TáncegyüttesBetyárok TáncegyüttesBetyárok TáncegyüttesBetyárok TáncegyüttesBetyárok TáncegyüttesBetyárok TáncegyüttesBetyárok TáncegyüttesBetyárok TáncegyüttesBetyárok TáncegyüttesBetyárok TáncegyüttesBetyárok Táncegyüttes

14:00-16:30 Kárpát-medencei néptáncgálaKárpát-medencei néptáncgálaKárpát-medencei néptáncgálaKárpát-medencei néptáncgálaKárpát-medencei néptáncgálaKárpát-medencei néptáncgálaKárpát-medencei néptáncgálaKárpát-medencei néptáncgálaKárpát-medencei néptáncgála
16:30 Szatmár TáncegyüttesSzatmár TáncegyüttesSzatmár TáncegyüttesSzatmár TáncegyüttesSzatmár TáncegyüttesSzatmár TáncegyüttesSzatmár TáncegyüttesSzatmár TáncegyüttesSzatmár TáncegyüttesSzatmár TáncegyüttesSzatmár TáncegyüttesSzatmár TáncegyüttesSzatmár TáncegyüttesSzatmár TáncegyüttesSzatmár Táncegyüttes

17:00 Gombóc együttesGombóc együttesGombóc együttesGombóc együttesGombóc együttesGombóc együttesGombóc együttesGombóc együttesGombóc együttesGombóc együttesGombóc együttes
interaktív gyerekműsorainteraktív gyerekműsorainteraktív gyerekműsorainteraktív gyerekműsorainteraktív gyerekműsorainteraktív gyerekműsorainteraktív gyerekműsorainteraktív gyerekműsorainteraktív gyerekműsorainteraktív gyerekműsorainteraktív gyerekműsorainteraktív gyerekműsora

17:30 Vaga Banda gólyalábasokVaga Banda gólyalábasokVaga Banda gólyalábasokVaga Banda gólyalábasokVaga Banda gólyalábasokVaga Banda gólyalábasokVaga Banda gólyalábasokVaga Banda gólyalábasokVaga Banda gólyalábasokVaga Banda gólyalábasok

18:00 holdviola
zenekarzenekarzenekarzenekar

19:00 vaga banda 
tűzzsonglőröktűzzsonglőröktűzzsonglőröktűzzsonglőröktűzzsonglőröktűzzsonglőröktűzzsonglőröktűzzsonglőröktűzzsonglőröktűzzsonglőrök

aga 
tűzzsonglőrök

aga aga 
tűzzsonglőrök

aga aga 
tűzzsonglőrök

aga aga 
tűzzsonglőrök

aga aga 
tűzzsonglőrök

aga aga 
tűzzsonglőrök

aga aga 
tűzzsonglőrök

aga 

20:00 cimbaliband
élő koncert élő koncert élő koncert élő koncert élő koncert élő koncert 

a Fricska a Fricska a Fricska a Fricska a Fricska a Fricska 
tanítványaivaltanítványaivaltanítványaivaltanítványaivaltanítványaivaltanítványaivaltanítványaival

21:30 Mécses úsztatás Mécses úsztatás Mécses úsztatás Mécses úsztatás 
KrasznánKrasznánKrasznánKrasznánKrasznánKrasznánKrasznánKrasznánKrasznánKrasznánKrasznánKrasznánKrasznánKrasznánKrasznánKrasznánKrasznánKrasznán

Július 1. Péntek
21:00-23:00 Dj. Szatmári és Jucus Dj. Szatmári és Jucus Dj. Szatmári és Jucus Dj. Szatmári és Jucus Dj. Szatmári és Jucus Dj. Szatmári és Jucus Dj. Szatmári és Jucus Dj. Szatmári és Jucus Dj. Szatmári és Jucus Dj. Szatmári és Jucus Dj. Szatmári és Jucus Dj. Szatmári és Jucus Dj. Szatmári és Jucus Dj. Szatmári és Jucus

Szombat Vasárnap

tanítványaivaltanítványaivaltanítványaivaltanítványaivaltanítványaival
21:3021:3021:30 Mécses úsztatás Mécses úsztatás 

17:3017:30

19:0019:00

20:0020:0020:00

Július 3.
10:00 Zoárd-napi Zoárd-napi Zoárd-napi Zoárd-napi Zoárd-napi Zoárd-napi Zoárd-napi 
Országúti Kerékpár VersenyOrszágúti Kerékpár VersenyOrszágúti Kerékpár VersenyOrszágúti Kerékpár VersenyOrszágúti Kerékpár VersenyOrszágúti Kerékpár VersenyOrszágúti Kerékpár VersenyOrszágúti Kerékpár VersenyOrszágúti Kerékpár VersenyOrszágúti Kerékpár VersenyOrszágúti Kerékpár VersenyOrszágúti Kerékpár VersenyOrszágúti Kerékpár VersenyOrszágúti Kerékpár VersenyOrszágúti Kerékpár VersenyOrszágúti Kerékpár VersenyOrszágúti Kerékpár VersenyOrszágúti Kerékpár VersenyOrszágúti Kerékpár VersenyOrszágúti Kerékpár VersenyOrszágúti Kerékpár VersenyOrszágúti Kerékpár VersenyOrszágúti Kerékpár VersenyOrszágúti Kerékpár VersenyOrszágúti Kerékpár VersenyOrszágúti Kerékpár VersenyOrszágúti Kerékpár VersenyOrszágúti Kerékpár Verseny
10:30 Beregi Bringások kerékpártúrája Beregi Bringások kerékpártúrája Beregi Bringások kerékpártúrája Beregi Bringások kerékpártúrája Beregi Bringások kerékpártúrája Beregi Bringások kerékpártúrája Beregi Bringások kerékpártúrája Beregi Bringások kerékpártúrája Beregi Bringások kerékpártúrája Beregi Bringások kerékpártúrája Beregi Bringások kerékpártúrája Beregi Bringások kerékpártúrája Beregi Bringások kerékpártúrája Beregi Bringások kerékpártúrája Beregi Bringások kerékpártúrája
11:00-13:00 Beregi Szirmok amatőrgála Beregi Szirmok amatőrgála Beregi Szirmok amatőrgála Beregi Szirmok amatőrgála Beregi Szirmok amatőrgála Beregi Szirmok amatőrgála Beregi Szirmok amatőrgála Beregi Szirmok amatőrgála Beregi Szirmok amatőrgála Beregi Szirmok amatőrgála Beregi Szirmok amatőrgála Beregi Szirmok amatőrgála
13:00 Erős emberek versenyeErős emberek versenyeErős emberek versenyeErős emberek versenyeErős emberek versenyeErős emberek versenyeErős emberek versenyeErős emberek versenye
14:30 Piloxing bemutató Piloxing bemutató Piloxing bemutató Piloxing bemutató Piloxing bemutató Piloxing bemutató Piloxing bemutató Piloxing bemutató
15:00 Gabitriál kerékpáros bemutató Gabitriál kerékpáros bemutató Gabitriál kerékpáros bemutató Gabitriál kerékpáros bemutató Gabitriál kerékpáros bemutató Gabitriál kerékpáros bemutató Gabitriál kerékpáros bemutató Gabitriál kerékpáros bemutató Gabitriál kerékpáros bemutató Gabitriál kerékpáros bemutató Gabitriál kerékpáros bemutató Gabitriál kerékpáros bemutató Gabitriál kerékpáros bemutató Gabitriál kerékpáros bemutató Gabitriál kerékpáros bemutató Gabitriál kerékpáros bemutató Gabitriál kerékpáros bemutató Gabitriál kerékpáros bemutató

16:00 nemzeti lovas  
színház musicalek  musicalek  musicalek  musicalek 
és operettek lóhátrólés operettek lóhátrólés operettek lóhátrólés operettek lóhátrólés operettek lóhátrólés operettek lóhátrólés operettek lóhátrólés operettek lóhátról

17:00 Karmapirin
18:00 Kaszkadőr-streetfighter Kaszkadőr-streetfighter Kaszkadőr-streetfighter Kaszkadőr-streetfighter Kaszkadőr-streetfighter Kaszkadőr-streetfighter Kaszkadőr-streetfighter Kaszkadőr-streetfighter Kaszkadőr-streetfighter Kaszkadőr-streetfighter Kaszkadőr-streetfighter Kaszkadőr-streetfighter Kaszkadőr-streetfighter Kaszkadőr-streetfighter 
bemutató a Szilvafürdő bemutató a Szilvafürdő bemutató a Szilvafürdő bemutató a Szilvafürdő bemutató a Szilvafürdő bemutató a Szilvafürdő bemutató a Szilvafürdő bemutató a Szilvafürdő bemutató a Szilvafürdő bemutató a Szilvafürdő bemutató a Szilvafürdő bemutató a Szilvafürdő bemutató a Szilvafürdő bemutató a Szilvafürdő 
parkolójábanparkolójábanparkolójábanparkolójábanparkolójában

19:00 demjén  
ferenc
élő koncertélő koncertélő koncertélő koncertélő koncertélő koncertélő koncertélő koncertélő koncertélő koncertélő koncertélő koncertélő koncertélő koncertélő koncert

„Megidézzük a középkori 
vásárok hangulatát”

Július 1–3Kísérő rendezvényeK

www.zoardnap.hu

Híd hagyomány és  
szórakozás között!
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KözépKori piactér
civil foglalKoztatóK
gyermeKJátéKoK

viKinghaJózás
tutaJozás a Krasznán
iJászbemutató

főzőverseny

Július 2. szombat

Július 3. vasárnap

KözépKori piactér

viKinghaJózás

élő csocsó
vásárosnamény, a megúJult Kraszna híd és KörnyéKe

véradás:
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Július 1–3Kísérő rendezvényeK

www.zoardnap.hu

Híd hagyomány és  
szórakozás között!

l l
l l
l l

l l l
l l l

KözépKori piactér

viKinghaJózás

főzőverseny

Július 2. szombat

Július 3. vasárnap

KözépKori piactér
civil foglalKoztatóK

gyermeKJátéKoK

viKinghaJózás
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élő csocsó
vásárosnamény, a megúJult Kraszna híd és KörnyéKe
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JÚLIUS 3. VASÁRNAP
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2016. JÚNIUS 3

2016-ban a Zoárd-napi Sokadalomban meg-
idézzük a középkori vásárok hangulatát, té-
mánk „Vásárosnamény, a vásárváros” lesz. Így 
a város hű lehet a nevéhez, visszahozzuk és 
erősíteni kívánjuk városunk vásárváros jellegét. 
Vásárosnaménynak ehhez megvannak a törté-
nelmi gyökerei, hiszen Namény 1418-tól vásár-
tartási joggal rendelkezik, 1494-ben pedig már 
mezőváros volt.  
 Ebben az évben már július 1-én pénteken 
is szervezünk programot a � atal korosztály-
nak, akik a megye legnépszerűbb diszkósával 
Dj. Szatmárival és Jucussal bulizhatnak. DJ 
Szatmári 1993-tól dolgozik a szakmában, így 
öreg, tapasztalt „motors”, aki az ország szinte 
valamennyi nagy klubjában megfordult.
 A nyitónapon, július 2-án a középkori 
vásári hangulatot idézzük meg az Emese Park 
Középkori Múzeumfalu rendezvényünkre 
való kitelepülésével, akik szekérkordék és há-
rom középkori kézműves sátorácsolat köré 
építik fel a középkori vásárteret. A korszak vi-
seleteibe öltözött 15 fős személyzet autentikus 
eszközök és korhű díszletek között invitálják 
játékos időutazásra az érdeklődő sokadalmat. 
Nevük garancia a színvonalra, hiszen olyan 
nagyhírű, országos rendezvényeken vannak 
jelen, mint a Kolozsvári Magyar Napok, Koro-
názó Ünnepi Játékok Székesfehérvár.
 A középkort idézi a Szabolcs-Satmár-Bereg 
Megyei Fejlesztési Ügynökség „Középkori 
Templomok útja” kiállítása is. 
 Közel 100 � atal néptáncos is érkezik ren-
dezvényünkre Nagykaposról, Beregszászból 
és Partiumból, akik Kárpát-medencei nép-
táncokat mutatnak be egy fergeteges i� úsági 
néptáncgála keretében. Zoárd kapitány lo-
vasai kíséretében a táncosokkal együtt nyitja 
meg a rendezvényt. Ezen a napon minden a 
néptáncról, a népzenéről fog szólni: fellép a 
Szatmár Néptáncegyüttes, majd a Holdviola 
zenekar. A 60 perces előadásban benne van 
mindaz, ami Holdviolát az igényes rendez-
vények egyik legkedveltebb fellépőjévé tette 
az elmúlt 7 év során. Magyar népdalkincsen 
alapuló nemzetközi színvonalú zene, sodró 
lendületű tánckoreográ� ák, valamint a � lm és 
színház világát idéző látvány. 
 Este érkezik a 10 éves Cimbaliband, akik-
nek zenéjében a kelet-európai életérzés keve-
redik a népzenével, és a közönség által kedvelt 

modern zenei stílusokkal. A Cimbaliband 
„boszorkány konyhájában” a dalok alapját egy 
igen különleges hangszer, a cimbalom alkotja, 
fűszerezve egy kis jazz-el, latin zenével, balkáni 
ritmusokkal és egy sejtelmes női énekhanggal. 
Közreműködnek a Fricska Táncegyüttes tanít-
ványai, A koncert után este már hagyományo-
san kigyúlnak a fények a Krasznán, több száz 
mécses úszik majd a folyón.
 Július 3. vasárnap már hagyományosan 
a sportos nap, megszervezzük a Zoárd-napi 
Országúti Kerékpáros Versenyt, amely egy-
ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Or-
szágúti Bajnokság is egyben. A Beregi Brin-
gások – akik minden hónap első vasárnapján 
útra kelnek – gasztro-kerékpártúrát szervez-
nek, várják a családok és kerékpározni szere-
tők jelentkezését. Ezen kívül megrendezzük a 

„Vásárosnaményi Erős Emberek Versenyét”. 
A verseny célja tehetségek felkutatása és az 
erősport népszerűsítése.  A verseny 4 számból 
áll: egykezes súlynyomás, gumiforgatás, lengő 
súlycipelés, autófelhúzás.  
 A kerékpározás szerelmeseinek a tavaly is 
nagy sikert aratott Gabitriál kerékpáros bemu-
tatót tart, városnéző kisvonat jár a Sokadalom 
és Gergelyiugornya között. Újdonság lesz az 
autós szimulátor, ahol a vállalkozó kedvűek 
szakképzett instruktorok segítségével sajátít-
hatják el különböző járművekkel, különböző 
időjárási körülmények között a vészhelyze-
tek megoldását. Lesz kaszkadőr street� ghter 
bemutató a Szilvafürdő pakolójában, és kiál-
lításra kerül egy Dragster autó amivel lehet 
fotózkodni. A sportos napon bemutatkozik 
a helyi piloxingos csapat, élő csocsóra jelent-
kezhetnek csapatok, baráti társaságok. Délután 
bemutatkozik a Nemzeti Lovas Színház. A 
Pintér Tibor alapította társulat  musical- és 
operett-slágereket énekel lóhátról. 
 Vasárnap este fellép a népszerű megyei 
Karmapirin zenekar. Az együttest Nyíregyhá-
za egykori kultikus zenekara, a Hétfő Este Blues 
Band szerzői alapították. A blues és a rock ízé-
vel fűszerezett, de a „rádióbarát” dalírás esz-
köztárával hangszerelt, „fülbemászó”, kizárólag 
magyar nyelvű szerzeményeket adnak elő. 
 A program zárásaként az idén a 70 éves 
Demjén Ferenc ad élő koncertet. A mai napig 
töretlen sikert halmozó zenész, zeneszerző és 
dalszövegíró egykoron olyan zenekarokban 
játszott, mint például Tűzkerék, Bergendy, 
V’moto-Rock zenekar.
 A megújult Kraszna-hídon a tiszta forrás-
ból származó, népi mesterségeket bemutató 
kiállítók, népművészeti termékeket árusítók 
kapnak helyet. Minden évben bemutatja új-
donságait, szolgáltatásait a Beregi Múzeum, a 
Fafaragó Tábor, a városban működő népmű-
vészeti egyesületek, szolgáltatók. Idén is bemu-
tatkoznak és foglalkozásokat tartanak a civil 
egyesületeink, lesz játékudvar a gyerekeknek, 
városnéző kisvonat, óriás csúszda, ugrálóvár, 
vizigolyó. A gyerekek szórakoztatásáról a 

Gombóc Együttes 
interaktív gyerek-
műsora és a Vaga 
Banda gólyalábasai, 
tűzzsonglőrei gondos-
kodnak. A Kraszna fo-
lyó is több programot 
kínál: ki lehet majd 
próbálni a viking hajókázást vagy a tutajozást.  
 Mivel 2016. a „Gasztroélmények Éve”, 
szombaton megszervezzük a „Középkori be-
regi ételek főző versenyét”. A szervezők várják 
a főzni szerető csapatok jelentkezését! 
 A rendezvény helyszínén free wi�  szolgál-
tatást építünk ki, amit érdemes lesz használni, 
mert a képfeltöltők között értékes nyereménye-
ket sorsolunk ki!
 A rendezvény ingyenesen látogatható, 
melyre a szervezők mindenkit szeretettel vár-
nak!

További részletek és információ: 
www.zoardnap.hu • www.facebook.com/

TourinformVasarosnameny

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

Mobil/Viber: +36 70/3631628
E-mail: vasarosnameny@tourinform.hu

Instagram: @tourinformvn

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
JÚLIUSI MOZIMŰSOR

Alice Tükörországban – 3D

Teljes árú jegy: 
1400 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1200 Ft

A függetlenség napja: 
Feltámadás

3D

Teljes árú jegy: 
1400 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1200 Ft

Július 5. (kedd) 1700

Július 5.(kedd) 1900
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Perényi-tanyai 

A Vásárosnamény Perényi-tanyán működő Meseház-Kézműipari Látványműhely sze-
retettel fogadja a látogatóit. 
 A Meseházban kerámia, valamint szálasanyag (csuhé, gyékény, szalma) terméke-
ket állítunk elő. A látogatók betekintést nyerhetnek a munkafolyamatokba és maguk 
is lehetőséget kaphatnak az alkotómunkára. 

További információ a www.perenyimesehaz.hu oldalon.
A beruházást az EU Leader programja támogatta.

Gyémántokat hozott 
Vásárosnaménynak a 

városmarketing pályázat
A Magyar Marketing Szövetség a marketing munka szakmaiságát, hatékonyságát és ha-
tásosságát ismeri el a Városmarketing gyémánttal. 2016-ban a 35 várost képviselő szer-
vezetből 6 kategóriában 70 nevezés érkezett. A pályázaton Vásárosnamény 4+1 „Város-
marketing Gyémánt 2016” védjegyet hozott 
el!  Gyémántot kapott a Zoárd-napi Soka-
dalom rendezvény kategóriában, az Advent 
Vásárosnaményban belső kommunikációs 
megoldások kategóriában, a Vásárosnamény 
a Bereg szíve arculat az arculat kategóriában 
és az új imázs� lm a külső kommunikációs 
megoldások kategóriában! 
 Ebben az évben a „Marketingaktív me-
gye 2016” különdíjat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye nyerte. Ezt az elismerést az a megye 
kapja meg, ahonnan a legtöbb település részesült Városmarketing gyémánt elismerésben. 
Cégénydányád egy, Nyírbátor kettő, míg Vásárosnamény négy nyertes pályázata révén 
vált Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye a marketingaktív megyévé.
 Ezzel Vásárosnamény a városmarketing gyémánt ranglistáján Debrecen és Eger vá-
rosával holtversenyben a 5. helyen áll, amely igen szép eredmény! Büszkék is vagyunk rá!

Tisztelt Ügyfeleink!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladék-közszolgáltatási díj beszedése 2016. 07. 01-től 
kizárólag csekkes be� zetéssel történik majd, azaz minden ingatlantulajdonos postai le-
vélben kapja majd meg a számlát és a be� zetésre szolgáló csekket. Esetleges problémá-
ikkal kérjük, forduljanak helyi, ill. telefonos ügyfélszolgálatunkhoz.

Éberhardt Gábor
ügyvezető igazgató

Észak -alföldi Környezetgazdálkodási K� .
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7. • Tel.: +36 42 508-364

Asztalitenisz
A Vásárosnaményi Szabadidő SE  csapa-
ta a 2015-16 évi bajnokság bajnokságban 
az NBII Délkeleti csoportjában szerepelt. 
Ebben a szezonban csatlakoztam a csa-
pathoz, mint szakosztályvezető. A cél a 
bennmaradás volt az NB II-es osztály-
ban, ami sikerült a csapatnak, a 7-helyen 
zártuk a bajnokságot. A 2016–2017-es 
bajnokságban a cél az 1–5 helyen végez-
ni, természetesen örülnénk, ha a dobogó 
bármely fokára felállhatna a csapat. Erre 
az idei szezonban volt esély, de sajnos 
néhány mérkőzésen értékes pontokat 
vesztettünk. A 2016–2017-es Bajnoki 
mérkőzéseket a városi sportcsarnokban 
rendezzük, amire minden kedves érdek-
lődött szeretettel várunk. A belépés a 
bajnoki mérkőzésekre díjtalan. 

A csapat tagjai és szezonbeli eredmé-
nyeik:
Sztoj Mihály (24. hely, 49%), Szilágyi 
Zoltán (25. hely, 47%), Tutskanyuk 
Oleksandr (27. hely, 44%), Mágocsi Sán-
dor (29. hely, 39%) 
 Terveink közt szerepel utánpótlás 
nevelése, megyei osztályban való rész-
vétellel. Érdeklődni lehet Lipcsei Gábor 
szakosztály vezetőnél, vagy jelentkezni 
lehet a városi művelődési központban 
Iványi Tamás Igazgató Úrnál.
 Külön meg szeretném köszönni Fi-
lep Sándor Polgármester Úrnak, hogy 
a csapat működését támogatta. Hajrá 
Namény!!!
 A csapat eredményeit a  http://www.
moatsz.hu/index.php/eredmenyek/
nemzeti-bajnoksag honlapon folyama-
tosan nyomon követhetik.

Lipcsei Gábor 
szakosztályvezető

A Vásárosnamény Perényi-tanyán működő Meseház-Kézműipari Látványműhely sze-
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Tudtad, hogy 2016. július 4-én rajtol el a 4. PET Kupa? 
Bizony, idén immár 20 szeméthajó épül fel a Tisza partján! 
A hulladékból készült hajók száz kilométernyi folyószaka-
szon veszik fel a harcot a Tiszát elborító szemétáradattal. 
Itt az alkalom, hogy Te is segíts a Tisza megtisztításában! 
Gyűjts össze a PET Kalózoknak minél több PET palackot 
(pillepalackot), lehetőleg kupakkal együtt, (ha sokat hozol 
az sem baj, ha kicsit összenyomod őket). 
 Amikor elég összegyűlt, juttasd el adományodat a Szilva 
fürdő parkolójába, a ruhagyűjtő konténer mellé július 1. napján – péntek – délután 
5 óráig!
 Palackjaidból szeméthajókat építünk, nekivágunk a Tiszának és több ezer PET pa-
lackot és más műanyagot szedünk ki a folyóból. A PET Kupa végén gondoskodunk róla, 
hogy adományod – csakúgy, mint a Tiszából kiszedett szemét – eljusson a szelektív 
hulladékgyűjtőkbe.
 Köszönjük a Tisza nevében! 
 További információk:  www.petkupa.hu • www.facebook.com/petkupa
    petkupa@gmail.com

A PET Kupa a Természet� lm.hu Egyesület kezdeményezése, 
www.termeszet� lm.hu • info@termeszet� lm.hu

A Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gim-
náziumban a 2015–2016. tanévben is szép 
sikereknek örülhettek a diákok és felkészítő 
tanáraik. Az alábbiakban a kimagasló ver-
senyeredményeket elért tanulók és felkészítő-
ik nevét közöljük.
 Nyiscsák István Zsolt 10.b osztályos 
tanuló a „Világjáró” országos le-
velezős földrajzversenyen az első 
helyen végzett. Megyei helyesírási 
versenyen 2. helyezést ért el, több 
hazai és nemzetközi szavalóverse-
nyen szerzett első illetve második he-
lyezést. A Savaria Országos Törté-
nelemversenyen a 8. helyen végzett. 
 A Bolyai magyar nyelvi csapat-
versenyen társaival kiemelkedően 
szerepelt. 
 A Zrínyi matematikaversenyen 
iskolánk legeredményesebb tanulója 
lett. Felkészítő tanárai: Baráth Zsolt-
né, Dóbus Emőke, Trencsényiné Boros Ildikó, 
Majoros Béla.
 Juhász Katalin 11.a osztályos tanuló a Váci 
Szavalóversenyen különdíjban részesült. Felké-
szítő tanára: Vezse Róbertné Tóth Gabriella 
 Hatala Miklós, Pál�  Patrícia, Magyar 
Zsolt, Kiss Levente 11. évfolyamos, Vass 
Márk, Nemes Nikoletta, Cserepes Dóra, 
Tóth Andrea 12. évfolyamos diákok a Bolyai 
matematikai csapatversenyen kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak. Felkészítő tanáruk: 
Trencsényiné Boros Ildikó 
 Novák Eszter, Vincze Rebeka, Mik-
lovich Zsolt 10. évfolyamos diákok a Bolyai 
magyar nyelvi csapatversenyen kiemelkedő 
eredményt értek el.
 Bancsi Nikolett, Szabó Nikolett, Tóth 
Erik István a Nyelvmester országos nyelvtan 
levelező versenyén az 5. helyen végeztek. Fel-
készítő tanáruk: Dóbus Emőke 
 Nagy Rebeka, Herczeg Dóra, Fazekas 
Lili, Skórán Fruzsina 9. évfolyamos tanulók 
a német nyelvi szótárverseny regionális dön-
tőjébe jutott csapat tagjai. Felkészítő tanáruk: 
Gálné Simon Anita. Ugyanezen versenyen 
egy másik csapatunk is a regionális döntőbe 
jutott. Tagjai: Tóth Péter, Kazsuk Gabriella, 
Péter Milán, Vályi Cintia, Marosi Andrea. 
Felkészítő tanáruk: Kósáné Ráski Zsuzsanna 
 Skórán Fruzsina 9.d osztályos tanuló a 
Savaria Országos Történelemversenyen a 6. 

helyen végzett, Tóth Erik István 9.b osztá-
lyos diák a 8. helyet szerezte meg, Vincze Re-
beka 10.b osztályos tanuló 10. helyezett lett. 
Felkészítő tanáruk: Majoros Béla 
 Hajdú Nikoletta, Sebestyén Dániel, Tári 
Veronika, Tóth Gréta, Fedor Rebeka 11.b 
osztályos tanulók az országos környezetvé-

delmi vetélkedőn 200 csapat  közül a 21. he-
lyet szerezték meg. Felkészítő tanáruk: Toldi 
Zoltán
 A Röplabda Országos Diákolimpia me-
gyei fordulójában az ötödik, hatodik korcso-
portban iskolánk röplabdacsapata a 2. helyen 
végzett. A csapat tagjai: Szalai Viktor, Bukta 
Dávid, Danku Dávid, Oláh Bence, Bartha 
Norbert, Vass Zoltán, Kolleg Gergő, Tóth 
Tamás, Jónás Ákos. Felkészítő tanáruk: Ba-
ráth Tibor 

 A futballcsapat a Lónyay Kupán az 1. he-
lyet szerezte meg, a Rákóczi Kupán a 2. helyen 
végzett. A csapat tagjai: Oláh Bence, Sárközi 
Árpád, Hegedűs Ádám, Nagy Ferenc, Ba-
lázs Gábor, Nagy László, Bata Martin, Koz-
ma József, Nagy Máté, Dankó Dániel, Var-
ga László. Felkészítő tanáruk: Majoros Imre 
 Úszásban megyei dobogós helyezéseket 
szereztek diákjaink: Kiss Ferenc 9.b osztá-
lyos tanuló 100 m gyorsúszásban a 2. helyen, 

Balogh Krisztián 9.b osztályos diák 
100 m hátúszásban az 1. helyen, 
Vincze Rebeka és Novák Eszter 
10.b osztályos tanulók 100 m hát-
úszásban a 3. helyen, Szalai Viktor 
10.c, Pető Martin 9.b, Sebestyén 
Noémi 11.b és Herczeg Viktória 
12.a osztályos diákok 4X50 méteres 
gyorsváltón a 3. helyen végeztek.
 Felkészítésüket köszönjük 
Hankovszki né Medve Mónikának, 
Orosz Miklósnak és Dr. Pintye Zol-
tánnak.
 A Víz Világnapi rajzpályázaton 

Nagy Dóra különdíjas, Kiss Levente 1. he-
lyezett, Fedor Rebeka és Makay Tünde 2. 
helyezett, Stefán Enikő 3. helyezett lett.
 A Beregi Ünnepi Hét keretében meghir-
detett rajzpályázaton Szilágyi László 12.a 
osztályos tanuló díjazásban részesült. Felké-
szítő tanáruk: Herczegné Andrássy Éva
 Gratulálunk a diákoknak és felkészítő ta-
náraiknak!

Baráth Tiborné 
 versenyfelelős

Gimis versenyeredmények

Nagy Dóra Kiss Levente
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Beregi Ünnepi Hét - VisszatekintőVőfélykendők, 
vőfélyversek

A fenti címmel nyílt új idő-
szaki kiállítás a Beregi Múze-
umban május 17-én, kedden 
a Beregi Ünnepi Hét meg-
nyitóján. Sziklai Ernő vőfély-
verssel köszöntötte a vendé-
geket, majd Filep Sándor 
polgármester beszéde után 
Varga János múzeumigazga-
tó megnyitotta a kiállítást.
 A látogatók megismerhe-
tik, feleleveníthetik a szépen 

hímzett vőfélykendőkön és 
rímes vőfélyverseken ke-
resztül a régi idők lakodalmi 
hangulatát. A Beregi Múze-
um fotótári, adattári és tár-
gyi anyagát Sziklai Ernő vő-
fély gyűjteménye egészíti ki.
 A kiállítás megtekint-
hető nyitvatartási időben a 
Tomcsányi-kastélyban.

SzCs

„MOZGÁS ÖRÖM A SZABADBAN” címmel került megrendezésre a Vá-
sárosnaményi Játékország Óvodái intézmény tagóvodáiban a Bergi Ünnepi 
Hét óvodai programja. Gyermekek, óvodai dolgozók, szülők közös futásával 
indult a nap, amit játékos sportversenyek, vetélkedők követtek. Másnap népi 
játékok, ugrálóvár, szabadtéri zenés programok, sütögetés váltották egymást, 
és a ragyogó időben felejthetetlen vidám órák részesei lehettek gyermekek 
és felnőttek egyaránt.

„A vers néma. Adj neki hangot. 
A vers a könyvben hallott. Keltsd életre. 
Mi a szavalás? 
A vers föltámasztása papírsírjából.”

(Kosztolányi)

A vers magunkban olvasva is életre keltés, de még 
nagyobb élményt jelent akkor, ha élő előadás-
ban hallgathatjuk. Ez az élő előadás adta a nap 
varázsát. A gergelyiugornyai Pető�  Tagintéz-
ményben megrendezett Váci Mihály Nemzetközi 
Versmondó Verseny résztvevői igényes, szép sza-
valatokkal öltöztették ünneplőbe lelkünket, bizo-
nyítva, hogy a rohanó technika világában igen is 
igény van a versekre, szavalatokra. Gratulálunk 
az előadóknak és felkészítőiknek, akik példát mu-
tattak a haza és a vers szeretetéből. 

Helyezések:
 1–2. osztály: I. hely: Vass Izabella, II. hely: 
Székely Zoltán, III. hely: Fekete Ákos, IV. hely: 
Huszti Tamás
 3–4. osztály: I. hely: Fehér Luca, II. hely: 
Lánczi Ildikó, Takács Flóra, III. hely: Bíró Laura, 
Ujhelyi András Árpád
 5–6. osztály:  I. hely: Tótfalusi Fanni, II. hely: 
Kósa Eszter, III. hely: Nagy Csenge Éva

 Középiskolák kategóriában: Jakab Tamás 10. 
osztály Beregszász – különdíj 
 A Pető�  Kupa résztvevői a sport szeretetéről 
adtak tanúbizonyságot, a tesvér-iskolai kapcsola-
tok ápolása mellett. Izgalmas és sportszerű mér-
kőzéseket láthattak a résztvevők. 

Helyezések: 
 I. hely: Tarpai Esze Tamás Általános Iskola, 
Tarpa; II. hely: Pető�  Tagintézmény, Gergelyi-
ugornya; III. hely: Eötvös József Általános Iskola 
és AMI, Vásárosnamény
Különdíjasok: Gólkirály: Karmacsi Richárd, 
Tarpa. Legjobb játékos: Sass Bence, Tarpa. Leg-
jobb kapus: Nagy Péter, Vásárosnamény 
 

Vastag Barnabásné

si  Központ szín-
háztermében. A 
művész, váro-
sunk szülötte, 
a Virtuózok és 
több nemzetkö-
zi zongoraver-
seny győztese 
e l k ápr á z t at t a 
tehetségével a 
szép számban 
megjelent nagyérdeműt. 
 Csütörtökön este a Körúti Színház 
Maude és Harold című darabja – Esz-
tergályos Cecília főszereplésével – nem 
mindennapi színházi élményt nyújtott 
közönségének. Ahogy a színház honlap-
ján is olvasható: „A darab páratlan érzé-
kenységgel mondja ki a nagy igazságot: az 
élet szép, csak szeretni kell, csak nevetni 
kell!” 

 Az Ünnepi Hét 
pénteki napján a Be-
regszászi Művészeti 
Iskola és a helyi ze-
neiskola növendékei 
adtak koncertet az ér-
deklődőknek. Jó volt 
látni-hallani a sok 
� atal tehetséget, akik 
bizonyították, hogy 
van utánpótlás zenei 
téren. 
 Két � lm vetítésére 
is sor került a prog-
ramsorozatban. Az 
Oscar-díjas Saul � át 
kora délutáni kezdéssel a középiskolás kor-
osztály, estére pedig bárki  megtekinthette. 
Az Új Esély című � lm megtekintése gon-
dolatébresztő vasárnap délutáni programot 
nyújtott a moziba látogatóknak. 

A Beregi Ünnepi Hét első napján Beregi 
pillanatok címmel nyílt kiállítás Hadházy 
Molnár Attila festőművész Vásárosna-
ményról és a Beregi tájról készült képeiből. 
A kiállítást Iványi Tamás a Művelődési Köz-
pont igazgatója nyitotta meg. Zongorajá-
tékával Novák Stella, dalcsokrával a Liszt 
Ferenc  Vegyeskar színesítette az eseményt.

 Május 17-én különleges zenei élmény-
ben volt része azoknak, akik Gyöngyösi 
Ivett zongorajátékát hallgatták a Művelődé-
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A legi� abb olvasók 350-en Berg Judittal 
találkoztak, aki a Rumini sorozat szer-
zője.
 Az írónő elmondta, hogy ha a 4 
gyermeke mesét kért tőle, legtöbbször 
nem mesekönyveket vett elő, hanem 
maga talált ki történeteket. Aztán ami-
kor elég sok történet összegyűlt, könyv 
formájában kiadta, és mára mintegy 30 
kötet szerzőjeként ismerjük. 
 A felnőttek vendége Rakov szky Zsu-
zsa volt, akinek több regénye (A kígyó ár-
nyéka, Szilánkok) szerepelt már az 5 éve 
működő olvasókör „étlapján”. A 
jelenlévő középiskolások első-
sorban az Alkonyat trilógia kö-
teteinek fordítójaként szerettek 
volna találkozni vele. Badakné 
Péter Ildikó szakavatott kalau-
zolása mellett a szerző jelentős 
költői munkásságához is köze-
lebb került az értő közönség. Könyvtárosaink által készített � nom 
süteményekkel és teával búcsúztunk el a rendezvény résztvevőitől.

Beregi Ünnepi Hét - Visszatekintő 30 évvel Csernobil után
A Beregi Ünnepi Hét egyik fon-
tos, de kissé meglepő rendez-
vénye volt a „Zombireaktorok 

– 30 évvel Csernobil után” 
fotókiállítás és beszélgetés 
2016.05.19.-én délután. Az apro-
pót a csernobili atomerőmű 4-es 
blokkjának harminc év előtti 
katasztrófája adta. A Beregi Ter-
mészet- és Környezetvédelmi Egyesület nevében Toldi Zoltán szervezte 
a programot, kapcsolódva a Magyar Természetvédők Szövetségének or-
szágos � gyelemfelhívó akciójához. A rendezvény kimondott célja volt, 
hogy felidézzük a 30 évvel ezelőtt történteket, s felhívjuk a � gyelmet 
arra, hogy az akkor történtek napjainkig meghatározóak maradtak, s 
akár a jövőnket is meghatározhatják. Filep Sándor Polgármester Úr 
megnyitója után Éger Ákos, a program felelőse, a Magyar Természet-
védők Szövetségének tagja – aki tavaly, a baleset 29. évfordulóján járt 
a helyszínen – � lmvetítés segítségével mutatta be az akkor történteket 
és a jelenlegi helyzetet, s elemezte az ukrajnai atomerőművek működé-
sével kapcsolatos félelmeket. Az út során jártak a csernobili lezárt öve-
zetben, illetve Európa legnagyobb atomerőművében Zaporizzsjában, és 
eljutottak az egyetlen sugárbetegségekre specializálódott kórházba is. A 
helyszíni élmények alapján készült el a fotókiállítás, amelyet 3 hétig te-
kinthettek meg a látogatók a Művelődési Központban. Ezt követően Dr. 
Szőllősy Tibor élménybeszámolója következett. Doktor Úr az egykori 
csernobili orvos csoport egyedüli túlélője. Tapasztalatait, élményeit 
korábban írt novelláinak bemutatásával, a hallgatókat megbabonázva 
idézte fel. A program ezután spontán beszélgetéssé alakult, amelynek 
csak a késő esti időkorlát vetett véget. A jelenlévők napokig hatása alatt 
voltak a látottaknak, hallottaknak. Az eseményről felvétel is készült, így 
lehetőség lesz arra, hogy a Namény TV műsorában sokan láthassák 
majd. Fontos tudatosítani, hogy a jelen döntései hatásaikban megha-
tározzák jövőnket, és gyermekeink, unokáink jövőjét is. Egy rossz 
döntés 1986 április 26-án Csernobilban megyényi terület lezárásához, 
városok, falvak megszüntetéséhez, nem hivatalos adatok szerint a bal-
eset következtében  megnövekedett radioaktív sugárzáshoz köthetően 
közel két millió ember betegségéhez és halálához vezetett. A sugárzás 
hatása a radioaktív felhő terjedése miatt akkor fél Európát, így hazánkat, 
térségünket is érintette. Eltelt harminc év, és a veszélyek nem múltak 
el. A felrobbant atomerőmű „Zombiként” fertőz továbbra is, s a nem 
megfelelő biztonsággal működő többi erőmű és más veszélyek továbbra 
is veszélyeztetik utódaink életét. Mire is volt jó a rendezvény? Talán arra, 
hogy elgondolkozzunk azon, hogy a ma jónak tűnő, de nem egészen 

átgondolt döntéseink tönkretehetik unokáink életét! 
A ma élők felelőssége nem ér véget ma – egész holna-
punkra hatást gyakorol!

Toldi Zoltán
elnök, Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

A középiskolás 
csapatoknak kiírt 

Rákóczi-kupát 
a lónyaysok nyerték

Öreg� úk a focipályán
Vásárosnamény és hatá-
ron túli testvérvárosai, 
Nagykapos és Beregszász 
csapatai ismét megmér-
kőztek egymással. A 
sportpályán és az azt 
követő vacsorán is a ba-
rátság erősítése volt a fő 
szempont. 

Kropkó Péter motivációs előadása

Középiskolás korosztálynak és általános iskolás 7.–8. osztályo-
sok számára szerveztük meg Kropkó Péter 51-szeres Ironman 
motivációs előadását, amely arról szólt, hogy bármi lehetséges, 
ha az ember tudja, mit akar és kitartóan halad céljai felé mind a 
sportban, mind a civil életben. 250 � atal hallgatta a pro�  spor-
tolót és nézte a motivációs képeket, melyekre nagy szüksége van 
a Z generációnak. Ők azok, akik a virtuális világ rabságában él-
nek, függőségi viszonyban vannak telefonjaikkal és más kütyük-
kel, és nem veszik észre, hogy az igazi élet ott kezdődik, amikor 
áramszünet van, vagy nincs térerő és WiFi…
 Az előadás után a délutáni órákban pár gyerekkel kipróbál-
tuk a valós életet, amikor kerékpárral mentünk Tiszavidra, majd 
Tiszaszalkán a futás örömeit is érezhették a résztvevő diákok.
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Újbudán a Beregi Múzeum és a Vásárosnaményi 
Települési Értéktár
Második alkalommal rendezték meg május 7-én 
Újbudán a Helyi Értékek Napját, ahol Szabolcs, Szatmár, 
Bereg és Kárpátalja sajátosságai mutatkozhattak be a kö-
zönségnek. Vásárosnamény értékeit és az eredeti beregi 
keresztszemes hímzéseket a Beregi Múzeum munkatár-
sai mutatták be az érdeklődőknek, akik szívesen idézték 
fel a környékhez kapcsolódó emlékeiket, élményeiket is.

Szász Csaba
Beregi Múzeum

Az hallja a mások énekét is szépnek 

Vendégségben a Megoldás-házban
 
A vásárosnaményi fogyatékkal élőket és pszichiátriai betegeket is ellátó Megoldás-ház 
dolgozóinak célja, hogy a ház ellátottait újabb és újabb szépségekkel vegyék körül, va-
lamint az intézményt nyitottá tegyék a 
város lakói előtt. Egy kis változatosságot, 
szépséget igyekeztük elvinni mi is a ház 
falai közé a vitkai Nyugdíjas Egyesület 
tagjaival és a Kölcsey Ferenc Tagiskola 
kisiskolásaival, amikor vendégségbe ér-
keztünk hozzájuk. Ők jó vendéglátókhoz 
híven szeretettel fogadtak minket, mi 
pedig versekkel, dalokkal köszöntöttük a 
gondozottakat, és közös éneklésre hívtuk 
őket. A szeretet és a meghatottság szinte 
tapintható volt, amikor olyan ismert so-
rokat énekeltünk közösen, mint az „Úgy 
élj, hogy te is értsd, nem éltél hiába”, vagy 
a „Mindenik embernek a lelkében dal van 
és a saját lelkét hallja minden dalban. És 
akinek szép a lelkében az ének, az hallja a 
mások énekét is szépnek.”

Magasabb osztályba 
léphet

Véget értek a 2015/2016-os bajnoki év küz-
delmei a megyei labdarúgó bajnokságokban. 
Csapatunk, a Vásárosnamény SE csapata 76 
ponttal megnyerte a bajnokságot, így – telje-
sítvén a 2011-es megalakuláskor kitűzött célt 

– jogot szerzett e megyei I. osztályban történő 

szerepléshez. (Az i� úsági csapat a negyedik 
helyen végzett 67 ponttal)
 A felnőtt csapat (egyben a csoport) gól-
királya Deskó Dávid lett 54 góllal. Ezen kívül 
Barta Ferenc (31) és Mándi László (27) góllal 
is a góllövő lista élmezőnyében végeztek. A fel-
nőtt csapat 169 lőtt, és 42 kapott góllal + 127-
es gólaránnyal zárta a szezont. Ez mérkőzésen-
ként 6 rúgott, és 1,5 kapott gólnak felel meg.
 Az i� úsági (U-19) csapat gólkirálya 

Deskó László (54) góllal lett. Eredményesen 
szerepelt még Horváth Máté (24 gól) és Tar 
Tamás (21 gól) is.
 Csekély mértékű változások várhatóak a 
játékos keretben, erről a következőkben tájé-
koztatjuk a sportbarátokat. Annyi biztos egy-
előre, hogy a felnőtt csapat edzéseit a jövőben 
is Tivadar András irányítja. A játékos keret 
alakításáról és az edzőmérkőzésekről folya-
matosan tárgyal az egyesület elnöksége. 

Az Egyesület Elnöksége

Kicsit megnehezítettem: egy kivételével minden válasz betűit fordított sorrend-
ben kell az ábrába írni. A három megfejtendő betűi helyes sorrendben jönnek ki!
VÍZSZINTES:
 1. Vadász teszi • 3. Megfejtendő • 9. Kapucnis viharkabát • 10. Konrad …. (Z1, Z2, 
Z3, …) • 11. Keleti fér� név • 13. Halkan sebez!!! • 14. Kórházi osztály • 16. Erre a 
helyre • 18. Puha anyagból készült bejárat • 20. Főnemesi cím – fordítva! (!!!) • 22. 

… Stewart • 23. Csúcs, tető – ang. • 25. A hosszabbik ütemjel • 26. E napon • 28. 
Megfejtendő • 30. Római 2. • 32. A tetejére • 34. Keskeny vízfolyás • 35. TeleSport 
• 36. Zászló errefelé mozdul • 39. Heg • 40. Azonos római számok • 41. Havonta 
egyenlő összegű � zetnivaló • 43. Szám – idegen nyelven.
FÜGGŐLEGES:
 1. Kemény természetes anyag • 2. Műt • 3. Düledék • 4. Dél-amerikai folyó • 5. Sav 
teszi • 6. Előadó, röv. • 7. Húskészítmény • 8. Szabolcsi község • 12. … ipso • 14. 
Megfejtendő • 15. Afrikai nép • 17. Gadolínium • 19. Állati arc része!!! • 21. Paran-
csot adó • 24. Tetejére jegyeztet • 27. Íme • 29. Sértetlen • 31. Tizenéves • 33. Győze-
delmeskedik • 37. C’est la …. • 38. Neodímium • 39. Az állat hátán a lapocka fölött 
kidomborodó rész • 42. Tova

Készítette: Kardos Béla
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REJTVÉNY
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„Mosolyország”
Egyszer volt, hol nem volt, de nem az Ópe-
rencián túl, talán még a kurta farkú malac 
túrásán is erről, élt egyszer egy kislány, egé-
szen pontosan megyeszékhelyünkön, Nyír-
egyházán, akit Júliának hívtak. 
 Amikor a kislány 3 éves lett, az édesapja 
messze földre utazott, Angliába, és hozott 
neki egy babát ajándékba. Ez a baba azon-
ban más volt, mint az eddig kapott babái. A 
ruhája csodaszép, hajfürtjei csillogók, cipő-
je akárcsak egy igazi, de az arca porcelán-
ból készült, így apró kezeivel nem gyakran 
érinthette, csak szemmel gyönyörködhetett 
benne. Aztán karácsonyra megkapta a kö-
vetkező ilyen babát, de öröme még nem 
volt teljesen töretlen, mert nem úgy és nem 
akkor játszhatott velük, amikor 
szeretett volna. 
 Közben szülei egyre több 
helyen megfordulva kis orszá-
gunkban és határainkon túl, 
egyre több babát ajándékoztak 
Júliának, aki időközben meg-
tanulta értékelni ajándékait. 
Akárhány babát kapott, egy do-
log volt közös bennük, amikor 
rájuk nézett, mosolygott. Innen 
a kiállítás neve: „Mosolyország”. 

Fiatalokat is vár a Beregi 
Fafaragótábor

Idén ismét megnyitja kapuit a több mint 
négy évtizedes múltra visszatekintő Be-
regi Fafaragótábor. A Schmidt Sándor 
alapította tábor idén is a vitkai Kölcsey 
Ferenc Tagintézményben látja vendé-
gül az ország minden részéből érkező 
famíveseket június 25. és július 2. között. 
A táborvezetők – Gál Szabolcs és Halász 
Attila – várják olyan � atalok jelentkezé-
sét, akik kedvet, tehetséget éreznek ma-
gukban a fa megmunkálásához! 
 Hagyományaikhoz híven a táborla-
kók szeretettel várnak minden, a tábor 
munkájába bepillantani szándékozó lá-
togatót!
 Érdeklődni lehet a 06/45 478-622 
telefonszámon.

Egyre gyakrabban hallani az „X, Y, Z ge-
neráció” kifejezéseket. Pedagógusként, 
szülőként mit kell tudnunk erről, milyen 
feladataink vannak ebből eredően? 

 Az immár hagyománnyá vált Wesley 
Szakmai Nap keretében 2016. június 3-án 
a fenti témában – A Z- Generáció az Is-
kolapadban címmel – nagyszerű előadást 
hallhattunk Tari Annamária pszichoana-
litikus előadásában. (Az előadó két remek 
könyvet is írt erről a témáról – Y generá-
ció, Z generáció – , melyeket a helyszínen 
meg lehetett vásárolni).

Kik is ezek a generációk?
 A Baby-boom idején születettek 
(1940–50-as) 
 X generáció (1960–70-es évek) 
 Y generáció (1980–90-es évek) 
 Z generáció (2000-es években szüle-
tettek.) 

 A 2010 után születetteket a szociológu-
sok „alfának” keresztelték.

 Tari Annamáriától megtudtuk, hogy 
milyen is a Z generáció:  „ezek a mai kis-
kamaszok és kisgyerekek az igazi digitális 

bennszülöttek, akik már akkor is tudják 
használni a technológiai eszközöket, ami-
kor még beszélni is alig tudnak. A Z ge-
neráció tagjai idejük jelentős részét online 
töltik, a közösségi oldalakon chatelnek és 
barátkoznak. A gazdasági és társadalmi 
változásokra már gyerekkoruktól kezdve 
minden eddigi generációnál nagyobb be-
folyást gyakorolnak, a marketing-szakem-
berek az ő „lájkjaikra” vadásznak.”
 Pedagógusként, szülőként tisztában 
kell lennünk vele, hogyan tanulnak, ho-
gyan ismerkednek, mitől szoronganak 
ezek a gyerekek. Ehhez nagy segítséget 
nyújtott az előadás.
 A közelgő pedagógusnap alkalmából 
Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéli-
umi Testvérközösség jelenlévő elnöke kö-
szöntötte a pedagógusokat, majd Balatoni 
Péter zongoraművész adott hangversenyt 
a pedagógusok tiszteletére.

LVZS

 Ennek a mesének lehetett részese, aki a 
kiállítás ideje alatt ellátogatott a Vitkai Kul-
túrházba. „Mosolyországba”, egy igazi mese-
világba csöppent a látogató. A vitrineket és 
beállításokat végignézve láthattunk magyar 
népviseletbe öltöztetett babákat, különböző 
országok jellegzetes tárgyait, ruhadarabja-
it bemutatókat, aprócskákat, akik a lakás 
különböző helyiségeiben tevékenykednek. 
Megtekinthettük például olyan ismert iro-
dalmi regények hősnőit, mint Jane Eyre, 
vagy Bovaryné, karakterbabákat, akik ar-
cukkal különböző érzelmeket közvetítenek. 
Láthattunk bohócokat, ikreket, csuhébabá-
kat, esküvői párokat, mesehősöket, és még 
sorolhatnánk. A terem két sarkában két je-
lenet elevenedett meg, az egyik egy nyüzsgő 
játszótér, a másik egy farm állatokkal, virá-
got szedőkkel, lepkét fogó kislányokkal. 

Tari Annamária a Wesley Szakmai Napon

 Mára a gyűjtemény közel 600 dara-
bosra nőtt, hősünk, Bede Júlia Lilla pedig 
felcseperedett, jelenleg az ELTE pszicholó-
gia szakos hallgatója. A kiállítási anyagot 
édesanyja, Bede Józsefné gondozza, neki 
köszönhetjük, hogy kis városunk is részese 
lehetett ennek a mesének.

ZKA



Új Beregi Élet

10 · 2016. JÚNIUS

Olvasóklub 

Az Olvasóklub következő összejövetele július 29-én 
(szerdán) 17 órakor lesz a Városi Könyvtárban. 

A téma: Jane Austen Értelem és érzelem című regénye.  
Szeretettel várjuk az olvasás kedvelőit!

Segítsen a múzeumnak! 
– Azonosítson személyeket archív fotóinkon!

A Beregi Múzeum Fotótárában sok olyan archív fénykép talál-
ható, amelyen emberek vannak megörökítve különböző élet-
helyzetekben, ünnepi és hétköznapi pillanatokban az elmúlt 
évtizedekből. A fotóhoz tartozó múzeumi kartonokon azonban 
a legtöbbször nincs feltüntetve a nevük, legfeljebb a kép „fősze-
replőinek”. Ön viszont felismerheti egykori önmagát, szüleit, 
nagyszüleit, rokonait, ismerőseit.
 Kérjük segítsen a Beregi Múzeumnak az ismeretlen szemé-
lyek azonosításában a Múzeumok Éjszakáján, június 25-én! A 
további részletek a helyszínen.

Pető� -s sikerek a 
tanulmányi versenyeken 

Alapműveleti Matematikai Verseny megyei III. helyezés: Baráth 
Zsolt (7. osztály). Felkészítő tanár: Orosz Miklósné. 
 Herman Ottó Országos Biológiai Verseny megyei I. helyezés; 
országos XIV. helyezés: Baráth Zsolt (7. osztály). Felkészítő tanár: 
Vastag József Barnabásné.
 Hevesy György Országos Kémia Verseny (7. osztály) megyei II. 
helyezés: Baráth Zsolt, V. helyezés: Udvarhelyi Tamás, VII. helye-
zés: Csatlós Gréta Melani.
Hevesy György Országos Kémia Verseny (8. osztály) megyei VII. 
helyezés: Tóth Kristóf, VIII. helyezés: File Zsó� a Zsuzsanna. Fel-
készítő tanár: Vastag József  Barnabásné.
 „REFI- MATEK” Megyei Matematika Verseny V. helyezés: 
Vezse Krisztina (1. osztály). Felkészítő nevelő: Lőrinczné Mándi 
Katalin.
 Apáczai Megyei Helyesírási Verseny I. helyezett: Baráth Patrí-
cia (3. osztály).
 Herman Ottó Megyei Helyesírási Verseny I. helyezett:  Baráth 
Patrícia (3. osztály). Felkészítő tanár: Török Ágnes.
 Kis iskola sportverseny – Fiú Labdarúgás megyei V. helyezés: 
Erdélyi István, Kópis Alex, Máté Illés, Monori Bence Márk, 
Szitó Bence, Tóth Kristóf, Tóth Tamás, Udvarhelyi Tamás, Vass 
Tamás, Zeke Kristóf. Felkészítő tanár: Hornyák Mihály.
 Kis iskola sportverseny – Leány Kézilabda megyei V. helyezés: 
Bónizs Emese, Csatlós Gréta Meláni, Deskó Tamara, File Zsó� a 
Zsuzsanna, Filep Júlia, Horváth Tamara, Jenei Klaudia, Jenei 
Nóra, Szini Anna, Tóth Alexandra, Tóth Dorina, Vezse Kinga. 
Felkészítő tanár: Németh Béla. 

GYAKORLAT TESZI A 
MESTERT

„Sokak szerint furulyázni mindenki tud. Van a hangszeren nyolc 
lyuk, csak be kell tömködni őket!” – olvashattuk nemrég a Kelet-
Magyarországban, a nyíregyházi Kiss Benedek Máté sikerei kap-
csán, aki a Virtuózok országos tehetségkutató verseny egyik felfe-
dezettje lett.
 Horgászni is mindenki tud! – gondolhatnánk, hiszen kell hoz-
zá: egy bot, zsinór, horog, csali …, aztán a hal majd elvégzi a többit.
Az évenkénti fogási eredményeket elemezve aztán mégiscsak az de-
rül ki, hogy a horgászok között is vannak „virtuózok”, akik minden 
esztendőben jóval az átlagot meghaladó eredményességgel fogják 
a halakat.
 Városunkban az egyik legeredményesebb halfogó Mile Pál 
Csaba, aki immár harmincadik esztendeje a helyi Postás Horgász-
egyesület tagja. Már gyermekként is szép sikereket ért el a helyi és 
megyei versenyeken. Otthonában számos oklevél, érem, kupa és 
emléktárgy bizonyítja, hogy nem csak szeret, de tud is horgászni!
Az idei horgászévben � gyelemre méltó eredményességére kapta fel 
fejét városunk horgászközössége.
 Pali – aki az egyesület vezetőségi tagja, és társadalmi halőr is – 
az idei első pontyát március 12-én akasztotta.
 Április 23-án azonban már a harmincadik ponty került a szák-
jába. Mindeközben – haltelepítés miatt – egy heti horgászati tila-
lom is volt a Keskenyen.
 A fogási napló tanúsága szerint huszonöt horgászatból tizenhét al-
kalommal eredményesen „áztatta zsinórját” a naményi sporthorgász.
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 Az egyesületnél az a szabály, hogy aki 
harminc darab nemes halat fog, annak új 
területi engedélyt kell váltania.
 Évente van példa rá, hogy a „kvóta el-
érése” miatt új engedélyt vált valamely hor-
gásztag [szinte mindig ugyanaz(ok)], de 
mindez ideig csak az adott horgászév őszén, 
szeptember - október környékén dátumoz-
tattak a második területi engedélyek.
 Mile Pál új egyesületi rekordot állított 
fel korai – áprilisi – ismételt engedélyváltá-
sával.
 Pali szerint a Keskenyben sok hal van, 
amelyek feederező technikával (is), minősé-
gi etető- és csali anyagokkal élményt adóan 
és eredményesen kifoghatóak.

 E sorok írója – gyakorló horgászként – 
teszi hozzá: Ahogyan a furulya is másként 
szól a sokat gyakorló- és tehetséggel szüle-
tett zenész kezében, úgy a halakat is csak a 
tapasztalat, a gyakorlás és a tehetség kor-
mányozza e szép sport kedvelőinek haltar-
tójába.
 Próbálkozni azonban mindenkinek ér-
demes!

T L

KÖNYVAJÁNLÓ

Vitkai kézilabdás sikerek
Gyulaházán rendezték a 2016. évi Kisisko-
lák Megyei Kézilabda Találkozóját. A tét 
nem kevesebb volt, mint az országos dön-
tőbe kerülés, melyre június 23-26 között 
kerül sor Békéscsabán. A beregi kistérséget 
két iskola is képviselte, a megyei döntőben 
ott voltak a gergelyiugornyai és a vitkai ál-
talános iskolák kézis lányai is. A hat csapat 
részvételével lebonyolított tornán magabiz-
tos, taktikus és sportszerű játékával végül a 
vitkai Kölcsey Ferenc Tagiskola csapata győ-
zedelmeskedett. 
 Néhány év kimaradás után, Nagy Lász-
lónak és Kazamér Lászlónak köszönhetően 
idén ismét megrendezték városunkban a 
Kölcsey Kupát, ahol az aranyérmet szintén 
sikerült elhoznia kéziseinknek.
 Gratulálunk Moldván Tibor tanár úrnak és csapatának, büszkék vagyunk rájuk! Bízunk 
benne, hogy hamarosan az országos döntőben elért sikereikről is beszámolhatunk.

Lázár Ervin születésének 
80. évfordulója

A Hétfejű Tündér

Szülők és gyerekek is jól tudják, hogy Lázár 
Ervin meséi nem sablonos történetek. Az ő 
tolla alól, az ő képzeletéből született mesék 

A győztes csapat tagjai (balról-jobbra, 
fentről lefelé haladva): Jancsó Nikoletta, 

Náni Eszter, Bajusz Boglárka, Tar Dominika, 
Péchy Orsolya, Nagy Laura, Jónás Krisztina, 

Lakatos Virgínia, Madár Réka, 
Kovács Eszter

sokszor meglepő fordulattal végződnek. Le-
het, hogy ezért is szeretik annyira a Lázár-
meséket az olvasók! Az író meséin immár 
generációk nőttek fel, és ha már felnőttek, 
gyermekeiknek is tovább olvassák; tovább 
mesélik azokat. 
Könyvtárunk-
ban megtalál-
ható az író min-
den megjelent 
könyve, többek 
között a Hétfejű 
Tündér is, mely 
az író kedvenc 
története az ösz-
szes közül.



Új Beregi Élet

12 · 2016. JÚNIUS

Impresszum
ÚJ BEREGI ÉLET

Vásárosnamény Város Önkormányzatának és 
lakosságának havi, közéleti lapja.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.

Szerkesztőség:  Balázs József Városi Könyvtár és 
Művelődési Központ Vásárosnamény, Szabadság tér 5. • beregi.elet@gmail.com

Kiadja: Vásárosnamény Város Önkormányzata 
Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1. • Tel.: 06-45/470-022

Főszerkesztő: Iványi Tamás
Hirdetésfelvétel: Borbás László • Tel.: 06-70/984-1880

E-mail: borbaslaszlo@vasarosnameny.hu
Nyomdai munkák: 

BEREGI NYOMDA – Onder János • 06-30/652-5915
ISSN 1585-8774

Miért érdemes hirdetni az Új Beregi Életben?

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

---------------------------------------------------
Hirdetésfelvétel, hirdetési árak: Borbás László

Tel.: 06-70/984-1880 • E-mail: borbaslaszlo@vasarosnameny.hu

Hamarosan megnyitja kapuit a BEREGI 
MESEVARÁZS BIRODALOM BÖLCSŐ-
DE, mely Vásárosnamény központjában 
jól megközelíthető, csendes helyen, a 
gyermekek egészséges fejlődéséhez 
szükséges minden feltétel � gyelembe-
vételével került kialakításra. A 28 férő-
helyes bölcsőde rendelkezik 2 jól felsze-
relt csoportszobával, hatalmas udvarral 
és mindazon feltételekkel, melyek egy 
gyermek 21. századi, EU-s szabványok-
nak mindenben megfelelő, modern kör-
nyezetben való nevelését, gondozását 
szolgálja.

 Várjuk mindazon szülők és – 20 hetes 
és 3 éves kor közötti – gyermekeik jelent-
kezését, akik a magas szintű bölcsődei 
szolgáltatást igénybe szeretnék venni. 
 A bölcsőde által nyújtott szolgálta-
tások: gyermekek napközbeni ellátása, 
időszakos gyermekfelügyelet, amelyet 
térítési díj ellenében tudunk biztosítani 
(igény és szabad kapacitás függvényé-
ben).
 A működés várható kezdete 2016 
júliusa, jelentkezni személyesen munka-
napokon 9–11 óráig, a BEREGTÖT KFI iro-
dájában, telefonon pedig a 06-45/470-
258-as telefonszámon lehet. 
 Örömmel tudatjuk, hogy azon szü-
lők részére, akik 2016-ban beíratják 

Kedves Szülők, Kedves Gyerekek! gyermekeiket a bölcsődébe, kedvez-
ményt biztosítunk.

Filep Sándor BEREGTÖT elnöke


