
Vásárosnamény város önkormányzatának lapja 2017.  január

Az Új Beregi Élet új évi első lap-
száma adta lehetőséget kihasz-
nálva, immár hetedik alkalom-
mal kívánok: „Jó egészséget és 
boldogságot!” településünk ösz-
szes lakosának, ezúttal a – most 
kezdődött – 2017. év valameny-
nyi napjára!
 Az új év első harangkondu-
lása – az 1979. évi várossá nyil-
vánítási dátumot alapul véve –, 
a harmincnyolcadik várostör-
téneti évet is elindította tele-
pülésünkön.
 Az esztendő körforgás. El-
múlás és megújulás. Az új év 
első napja újabb körforgás kez-
dő időpontja. Mindahányan 
új életet várunk a forgó időtől, 
mert emberi tapasztalásunk, 
hogy a múló idő elmaradha-
tatlan eleme a változás. Abban 
mindannyian biztosak vagyunk, 
hogy az új esztendőben sem-
mi nem marad meg olyannak, 
mint amilyen az elmúló eszten-
dőben volt.
 Bár szeretnénk, hogy ami jó 
volt és kellemes, az ne változzék, 
ami gyötört minket, múljon el. 
Reményeinkben gyakran kell 
csalatkozunk! Időnként a sze-
rencse, de legbiztosabban kitar-
tó, céltudatos munkálkodásunk, 
törekvéseink háríthatják el a 
rosszat, a bajt, a gyötrelmeset.
 Az elmúlt év utolsó napja-
iban � gyeltem fel rá, hogy vá-
roskánkban betegeim mennyire 
ismerik és tartják a babonasá-

gokat, hogy a szerencséjüket el 
ne szalasszák az új esztendőre.
 Számosan utaltak rá, hogy 
lencsét, babot főznek, mert az 
aprószemes étel szerencsét hoz. 
Mások engem óvtak attól, hogy 
szárnyasjószágot (csirkét, fá-
cánt) főzzek, mert az hátrafelé 
rúg, és elkaparja a szerencsé-
met. Ellenben a malac – mivel 
előretúrja a földet – megmutat-
ja a szerencsét is. A hal szóba 
se kerüljön az új év első napján, 
mert vele egész évre elúszik a 
család szerencséje. Mások arról 
győzködtek, hogy rétest süssek, 
mert a boldogságot a lehető 
leghosszabbra nyújtott rétes-
sel egész évre biztosítani lehet, 
amibe a bőven adagolt töltelék 
a bőséges boldogságot is meg-
hozhatja…
 De tegyük félre a tréfát, a 
babonát!
 Egyéni életünk, sorsunk, 
boldogságunk alakulását sok-
kal inkább meghatározza, hogy 
számos testi-lelki képességünk 
harmonikus kifejlesztésért 
mennyi áldozatra vállalkozunk. 
Tudnunk kell, hogy testünket 
ápolni és edzeni, emlékezetün-
ket gyarapítani, értelmünket 
fejleszteni, akaratunkat eré-
nyekkel nemesíteni, érzelmi 
világunkat gazdagítani, szép-
érzékünket is – folyamatosan – 
mélyítenünk kell.
 Mindezen egyéni érdekek 
fenntartásának és fejlesztésé-

nek kerete az a városközösség, 
amelyikben élünk, amelyikben 
ünnepeink és mindennapjaink 
telnek az új – a 2017. – eszten-
dőben is.
 A mindenkori városveze-
tés feladata, hogy a városlakók 
személyiségfejlődéséhez az el-
engedhetetlen feltételrendszer 
meglétéért, fenntartásáért, fej-
lesztéséért munkálkodjék a vá-
roslakókkal egyetemlegesen.
 Elmondhatom, hogy a város 
képviselői az elmúlt esztendő-
ben is: fenntartottak …, befe-
jeztek …, átadtak …, fejlesztet-
tek … és elkezdtek … .
 Városközösségünk egyik 
legnagyobb nyeresége az a 
Swiss Krono Group beruházás, 
amelyik több mint száz család 
megélhetési feltételét garantálja.
A � atal szülők munkavállalási 
lehetőségét a „Beregi kisgyer-
mekek aprócska világa” pályázat 
teremtette bölcsőde megnyitása 
lehetővé teszi. A Tündérpázsit 
Biztos Kezdet Gyerekház az Al-
kotmány utcában a nehéz kö-
rülmények között élő családok 
0-3 éves korú gyermekeinek a 
testi, érzelmi, értelmi és szociá-
lis fejlesztéséhez járul hozzá.
 Városunk egyik legújabb 

középülete, a Görögkatolikus 
Egyházközség felszentelt temp-
loma, az egyházközösségi litur-
gia ékes építészeti kerete, tele-
pülésközpontunk új dísze lett.
 A Rózsafa utca hiányzó köz-
műveinek pótlása számos ott élő 
család mindennapjait könnyíti, 
helységünk városias jellegét fo-
kozza.
 Helytörténeti ismereteink 
gyarapodását, patriotizmusunk 
erősödését eredményezheti az 
a három új emléktábla, ami az 
’56-os forradalom hatvanadik, 
és a málenkij robotra elhurcol-
tak hetvenkettedik évfordulója 
kapcsán avatódott közterülete-
inken, amatőr helytörténésze-
ink lelkes munkálkodásának 
eredményeként.
 Múltunk tárgyi értékeit – 
múzeumi gyűjteményeink mel-
lett – a második kerület nyug-
díjasai által kialakított tájház 
elismerésre méltóan gyarapította.
 Nagyobbik köztemetőnk-
ben továbbra is újabb kolum-
báriumok (fülkés urnafalak) 
biztosítják az urnás temetkezés 
lehetőségét.
 Ha „soványka?” is az ered-
mény, de becsülni érdemes, 
amit az egyik utolsó testületi 

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
TISZTELT VÁROSLAKÓK, KEDVES 

VÁSÁROSNAMÉNYIAK!
– a város valamennyi kerületében –
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Vásárosnaményban 2013-tól szervezzük 
meg az „Advent Vásárosnaményban” 
programsorozatot, mely a teljes adventi 
időszakban, 5 héten át kínál programot a 
városlakóknak és a térségben élőknek.  Az 
ebben az évben elnyert négyszeres Város-
marketing Gyémánt díjból az egyiket az 

„Advent Vásárosnaményban” programsoro-
zat kapta meg.

 Az elnyert díj a megújulásra ösztönzött 
bennünket szervezőket, így idén több új-
donsággal is készültünk.
 Új helyszínen, a Szent István parkban 
került felállításra a város adventi koszorú-
ja, és itt került sor a vasárnapi gyertyagyúj-
tásokra az egyházi felekezetekkel közösen. 
Az ünnepségek után az önkormányzat min-

denkit vendégül látott egy � nom falatra, 
forralt borra, teára.
 A város főterén ismét megpróbálkoz-
tunk az adventi vásár szervezésével,  több-
kevesebb sikerrel. A „Kóstolja meg mit esz-
nek a menzán a gyerekek” program sikeres 
volt, a kóstolásra szánt ételek elfogytak és 
a minősítésük is 4,8 átlagot kapott az 5-ös 
skálán. 
 Mikulásnapra elhoztuk a Mikulásvona-
tot, amely mindhárom településrészen szál-
lította a gyerekeket, a rajta utazó Mikulás 
pedig cukorkákat osztogatott. Az adventi 
vásárban, a Mikulásházban a gyerekek sze-
mélyesen is találkozhattak a Mikulással és a 
hagyományokhoz híven volt Mikulás kon-
cert is az ovisoknak, a Vidám Manók együt-
tes előadásában. Az élő betlehemest a zord 

idő ellenére sokan keresték fel, simogatták 
az állatokat és fotózkodtak. 
Egész napos nagy családi kézműveskedést 
szerveztünk, a nap végén Csernik Szende 
székely lábbábos mesélt a kicsiknek és na-
gyoknak. 
 Mézeskalács díszítőversenyt és adventi 
szel� versenyt is hirdettünk, melyeken érté-
kes nyereményeket nyerhettek a vállalkozó 
kedvűek!
 Adventi buszjáratunk idén is minden 
vasárnap közlekedett Vitka, Gergelyiugor-
nya és a városközpont között, így bárki szá-
mára elérhetőek voltak az ingyenes koncer-
tek.
 A vasárnap esti gyertyagyújtások után 
színvonalas koncerteket, színházi előadást 
szerveztünk. 
 Az első vasárnap a már hagyomány-
nyá vált kórustalálkozót szerveztük meg.
December 4-én Malek Andrea & Jazzrael 
Zenekar karácsonyi koncertjét hallhatta 
a közönség, melynek sikeréről a teltházas 
színházterem árulkodott. December 11-

ülésünkön értünk el kórházunk ügyében: 
„A kórházi szolgáltatások színvonala nem 
csökken tovább …!?”
 Örömünk telt a sport, a tudományos-
ság és a művészetek területén nyújtott ki-
magasló városi teljesítményekben: magas 
nívószintű városi ünnepségekben, egye-
sületi és amatőr sporteredményekben, a 
néptánc jelenvalóságában, a Beregi Múze-
um és a Balázs József Városi Könyvtár és 
Művelődési Központ által szervezett ma-
gas színvonalú művészeti és tudományos 
előadásokban, a Liszt Ferenc Vegyeskar 
Vásárosnaményi Férfi Kórusának meg-
alakulásában és sikeres fellépéseikben, és 
az (újra)éledező Kontársulat kitűnő elő-
adásaiban is. A Városi Televízió és az Új 
Beregi Élet az elmúlt esztendőben is szín-
vonalasan és hitelesen dokumentálta kö-
zösségi életünk megörökítésre érdemes 
eseményeit.
 Mit tervezünk a 2017. évre?
 Szeretnénk megőrizni, fenntartani 
mindazt, amire kimondtuk, és amiről tud-
juk azt, hogy: JÓ!
 Vannak az életnek olyan abszolút érté-
kei (igazság, igazságosság, békesség, szabad-
ság és a szeretet), melyeket az emberi közös-
ségeknek minden körülmények között meg 
kell őrizniük. Természetes, hogy itt, Vásá-

rosnaményban is törekszünk megőrizni 
mindezeket.
 Az ember azáltal válik emberségessé, 
ha szeretettel nyílik meg embertársai felé. 
Szeretetünk szolgálat. Szolgálatunk révén 
kibontakozik egyéniségünk, és a kölcsönös 
szolgálat révén közösséggé válunk –neveze-
tesen Vásárosnamény városközösségévé.
 Személyes képességeink és szakértel-
münk szerinti szolgálatunk a másik ember 
elfogadását jelenti. Intézményeinket (hiva-
talokat, egyházközségeket, iskolákat, üzeme-
ket, üzleteket stb.) a viszontszolgálat lánco-
latának biztosítása végett kell megőriznünk, 
fenntartanunk.
 Városkánkban egyéniség – tisztelt és 
nélkülözhetetlen tag – valamennyi személy, 
aki szeretettel osztja meg önértékeit.
 Természetes norma városkánkban, 
hogy: a polgármester és a képviselők ember-
séggel és bölcsességgel, egyházaink tagjai a 
keresztény erkölcsiség előírásai szerint, a 
hivatalviselők empátiával és szaktudással, 
a pedagógusok okos gyermekszeretettel, az 
orvosok és az egészségügyi szakszemélyzet 
testi-lelki gyógyítóerővel, a közművelődés-
ben szorgoskodók hasznosan, a kereskedők, 
vendéglátók és szolgáltatók tisztességgel, a 
szociális területen dolgozók tapintattal és 
áldozatkészséggel, a rendőrök és katasztró-

faelhárítók bátorsággal és felelősen, a kör-
nyezetvédők okos kompromisszumkészsé-
gekkel, a munkáltatók törvény- és ember 
központúsággal, a munkavállalók legjobb 
tudásuk szerint, a � atalok ”szent lázadá-
sokkal, vágyakkal, i� ú(i) hitekkel”, a nyug-
díjasok lelkesítő optimizmussal…, töltik be 
közösségi szerepüket 2017-ben is.
 Épített környezetünk gyarapításáért egy 

– a kamionos forgalmat megszüntető – elke-
rülő utat, Kraszna-parti sétányt és Kisvarsá-
nyig futó kerékpárút megépülését reméljük. 
Szinte bizonyos, hogy a Garabonciás Üdü-
lőközpont részleges rehabilitációja megtör-
ténik ebben az esztendőben.
 Tisztelt Vásárosnaményiak!
 Szülőhelyünk – több, mint ezer év óta– 
eltartotta, ezért megtartotta lakóit.
 Hinnünk kell, hogy tudással, szorga-
lommal, becsülettel, szeretettel, és megma-
radó konstruktív együttműködési szándé-
kaink révén továbbra is vonzó és megtartó 
marad pátriánk, Vásárosnamény.
 Ezzel a reménységgel kívánok egészséget, 
békességet, tetterőt és szeretetet Vásárosna-
mény valamennyi lakosának, és kérem Is-
ten bőséges áldását is Mindnyájunkra!

Dr. Balázsy Erzsébet
alpolgármester

Advent Vásárosnaményban
Visszatekintő
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én Balázs Fecó adott élő koncertet a vitkai református templom-
ban, ez volt a programsorozat legsikeresebb koncertje, hiszen a kis 
templomban annyi ember gyűlt össze, mint még soha máskor. Ez-
úton is köszönjük Kónya László református tiszteletes Úrnak, hogy 
biztosította ehhez a helyszínt és a vitkai segítőknek a példátlan ösz-
szefogást!
 A negyedik vasárnap ellátogatott hozzánk Sárosi Dániel orgo-
naművész, aki az ugornyai református templomban örvendeztette 
meg játékával a hallgatóságot. A negyedik gyertya meggyújtása 
után újdonságként, egy szívmelengető karácsonyi színházi elő-
adást láthattak az érdeklődők, története az egész családot ráhan-
golta a közelgő ünnepre. A programsorozat méltó zárása volt Vásá-
rosnamény büszkesége, Gyöngyösi Ivett újévi zongorakoncertje.
 Az adventi időszak legtöbb szervezést igénylő, mégis szí-
vünknek a legnagyobb örömöt adó programeleme a nagy városi 
adománygyűjtés volt. Nehéz anyagi körülmények között élő csa-
ládoknak gyűjtöttünk tartós élelmiszer csomagokat olyan formá-
ban, hogy az adománygyűjtéshez csatlakozó cégekhez, iskolákhoz 
fenyőfákat helyeztünk ki, ahol az ott dolgozó vagy ott megforduló 
adakozók elhelyezhették ajándékaikat. Az adománygyűjtéshez 22 
vásárosnaményi cég illetve szervezet csatlakozott, az összegyűlt 
adományokból közel 250 csomag készült el. A csomagokat az 
Önkormányzat dolgozói december 21-én és 22-én juttatták el a 
rászorulókhoz. A karácsonyi jótékonysági akciónkhoz csatlakozott 
a Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület által működ-
tetett Beregi Főzőklub is. A Rákóczis diákokból álló Főzőklub az 
adventi vásárban 100 adag meleg ételt,  hozzá bejglit, almát, teát 
kínált a rászorulóknak! Köszönjük Toldi Zoltán tanár úrnak és a 
Beregi Főzőklubnak ezt a nemes gesztust!
 Köszönjük az adománygyűjtésben mutatott példátlan össze-
fogást: az Eötvös József Általános Iskolának, a Lónyay Menyhért 
Szakközépiskolának, a Vásárosnaményi DSE úszócsapatának, a 
SWISS KRONO KFT-nek, Vásárosnamény Város Önkormányza-
ta dolgozóinak, a Frontalit K� -nek, a Beregi Múzeumnak, a Pető�  
Sándor Általános Iskolának, a Berwin Ruhagyárnak, a Közigazga-
tási Hatóság Szolgálatnak, a Rendőrkapitányságnak, a II. Rákóczi 
Ferenc Gimnáziumnak, Vásárosnamény Város Önkormányzat 

–Pénzügyi osztály dolgozóinak, Vásárosnaményi Járásbíróságnak, 
Stella Patika gyógyszertárnak, OTP Banknak, Sziklaterv K� -nek, 
az Agentura Utazási irodának, a Kereskedelmi és Hitelbanknak, a 
Hétszínvirág Óvodának, a Kölcsey Ferenc Általános Iskolának, a 
Balázs Sped K� -nek, a FETIVIZIG-nek, a Szociális Boltnak és az 
anonim adományozóknak. 
 Köszönjük Jakab András és Kovács Péter vállalkozóknak a 
gyereksereg ellátását! 
 Külön köszönet illeti Kiss Barnabást a fáradhatatlan munkájá-
ért, a mindig, mindenhol jelenlévő  közreműködéséért és segítsé-
géért.
 Továbbá köszönjük az egyházi vezetők közreműködését, a lel-
kes nyugdíjasok szabadidejét, a programokban dolgozó munkatár-
saknak a munkáját és minden adakozónak a jó szándékú segítsé-
get!

Filep Sándor
polgármester és szervezőcsapata  
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Fafaragó kiállítás 
Vásárosnaményban

„Üzen a fa” címmel beregi fafaragók 
alkotásaiból összeállított, színvonalas 
kiállítást tekinthettek meg az 
érdeklődők november 21-étől december 
12-éig a vásárosnaményi Művelődési 
Központban. 

 A tárlat megnyitó rendezvényén Var-
ga János, a Beregi Múzeum igazgatójá-
nak méltató szavai után az Eötvös József 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola vásárosnaményi és vitkai nép-
tánccsoportjainak fergeteges előadása 
következett. Majd a Gemzsei Kispacsir-
ták csilingelő hangjukkal varázsolták el 
a szépszámban megjelent közönséget. 
 A különleges, szemet gyönyörköd-
tető alkotások készítői: Schmidt Sándor, 
Baráth Sándor, Esze Géza, Jóni János, 
Juhász András, Kokas Attila, Tarr Béla 
fafaragók. 

Változás a szelektív 
hulladék szállításában 

2017-től!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási 
NKFT. 2017-ben kéthetente végzi a sze-
lektív hulladék elszállítását.
 Egyúttal megköszönöm minden vá-
roslakónak, hogy ilyen komolyan részt 
vesz a hulladékok újrahasznosításra tör-
ténő gyűjtésében, hiszen az eddig begyűj-
tött hulladék mennyisége miatt kerülhe-
tett sor erre a lépésre.

Filep Sándor
polgármester

A szelektív hulladék szállításának idő-
pontjai 2017-ben:
 Január 2, 16, 30; február 13, 27; márci-
us 13, 27; április 10, 24; május 8, 22; június 
5, 19; július 3, 17, 31;  augusztus 14, 28; 
szeptember 11, 25; október 9, 23; novem-
ber 6, 20; december 4, 18.

Lomtalanítás:
 2017. október 2-6 között, a vegyes hul-
ladék gyűjtésének a napján. 

A vegyes hulladék gyűjtése:
 A korábbiaknak megfelelően.

 Az Észak-alföldi Környezetgazdálko-
dási NKFT kihelyezett ügyfélszolgálata a 
Városháza Ügyfélfogadójában továbbra is 
szerdánként 8-14 óra között üzemel.

A 2017-es év első napjai 
szokatlanul hideg időt 
hoztak magukkal, nem 
hagyva pihenni fűtő-
berendezéseinket. Ezek 
többségének egyetlen fel-
adata a fűtés, az esztétikai 
funkciót ritkán szolgálja, 
nem úgy, mint a Bere-
gi Múzeumban őrzött 
egyes öntöttvaskályhák, 
melyek száz éve még 
működhettek. Ezek a 
mesterien megformált 
fűtőtestek a korabeli ott-
honok egyik ékességének 
számítottak.
 A XVIII–XIX. században a történelmi 
Magyarországhoz tartozó Kárpátok vas-
érccel és szénnel bőségesen ellátták az oda 
települő kohókat, vasöntödéket, ahonnan 
művészien megformált háztartási vasönt-
vények kerültek ki. Az akkori kisnemesség, 
a polgári családok körében vált közkedvelté 
az öntöttvaskályha, amely a múlt században 
az 50-es, 60-as évekig megtalálható volt a 
háztartásokban. Onnan, a fűtéskorszerű-
sítés után – jóesetben – gyűjteményekbe 
kerültek, mint amilyen a Beregi Múzeum 
országos hírű öntöttvas gyűjteménye. 
 A korra jellemző motívumokkal dombor-
művesen vagy csipkeszerűen díszített kályhá-
kon láthatunk történelmi alakokat (Sárkány-
ölő Szent György, kuruc vitéz, germán vitéz), 
népi vagy vadászjeleneteket, mitológiai alako-
kat (Diána, Hermész), angyalokat, sárkányo-
kat, gri� eket és indás díszítéseket. A kályhák 
szétszedhető elemekből, szelvényekből állnak, 
így karbantartásukat, mozgatásukat egy em-
ber is elvégezhette.
 Az egyik, 
K a l á n r ó l 
s z á r m a z ó 
kályhán tűz 
mellett me-
legedő tör-
péket fedez-
hetünk fel. 
Egy másik, 
m é r e t é v e l 
és hosszú, 
keskenyedő 
formájával 
is kiemelke-
dő kályha 
M u n k á -
cson készült 

neogótikus stílusban. 
Szintén Munkácson 
öntötték azt az úgyne-
vezett rekeszkályhát, 
amit tévesen Bolyai 
Farkas találmányának 
tartanak. Formailag és 
fűtéstechnikailag is újí-
tásnak számított, mivel 
a belsejében kígyózó 
füstjárat jobb hőleadást 
biztosított, ezen kívül 
újabb rekeszek ráépí-
tésével nagyobb teret 
tudott befűteni. Keve-
sen tudják, hogy a Mát-
hé-kúria (a „régi mú-

zeum”) szoborparkjában látható Hermészt 
ábrázoló ülő fér� alak valójában szoborkályha, 
amelyből csak nagyon kevés maradt meg. 
Ungváron (illetve Turjaremetén) készült és a 
nemesi Vay család használta.
 Elsősorban a múzeumalapító Csiszár 
Árpád érdeme, hogy sikerült megmenteni 
ezeket az iparművészeti emlékeket a moz-
galmi vasgyűjtés vagy a pusztulás elől.
 A múzeumban őrzött kb. 70 darab 
öntöttvaskályha csaknem fele megtekinthe-
tő a Beregi Múzeum kiállításainak helyszí-
nén, a Tomcsányi-kastélyban nyitvatartási 
időben.

Szász Csaba
Beregi Múzeum

Sárkányölő Szent Györggyel 
a hideg ellen

Az alkotók közül hárman: Tarr Béla, 
Esze Géza, Baráth Sándor (balról jobbra)
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Mint hosszú évek óta mindig, ez az év is 
bővelkedett eseményekben. A megszokott 
rendezvényeink számba vétele helyett né-
hány fontos dologról szeretnénk számot 
adni. Év eleje óta mindig volt egy-egy ki-
emelkedő esemény. Ebben az évben ünne-
peltük Balogh Józsefné Etelka néni 80. szü-
letésnapját. Soha ennyi vers és ének nem 
hangzott el, mint a köszöntésekor. Emléke-
zetes volt számunkra – és gondolom ven-
dégeink számára is – az 1956-os forrada-
lom 60. évfordulóján előadott műsorunk. 
Megemlékeztünk az aradi eseményekről, 
a hősökről, hiszen településrészünk vala-
mennyi utcája az aradi hősök nevét viseli. 
Nyári kirándulásaink során megcsodáltuk 
a nagyari Luby-kastélyt, gyönyörködtünk 
a rózsakertben, a pálmaház virágaiban. Cé-
génydányádon a Kende-kúriát, Gyügyén 
és Szamosújlakon az Európa Nostra-díjas 
templomot. Nagygécen a Megmaradás 
templomot láttuk csodálattal. Őszi kirán-
dulásunk is élményekben gazdag volt. El-
látogattunk Tiszadobra az Andrássy-kas-

télyba, majd innen Sárospatakra vezetett az 
utunk, ahol már többször is jártunk. Mi is 
emlékeztünk a magyar dal napjára, bár ná-
lunk minden foglalkozás a dal napja. Szere-
tünk énekelni, verset mondani minden fog-
lalkozáson. Őszi rendezvényeinkre és a téli 
ünnepekre készülés is fontos. Hagyomány, 
hogy minden évben az első osztályosokat 
mikulás napján megajándékozzuk. Az idő-
sek otthonába közösen sütöttünk mézes-
kalácsot. Karácsony előtt részt vettünk az 
iskolások ünnepi előkészületében és közö-
sen sütöttük a mézes süteményeket. Idősek 
napján a gyerekek köszöntöttek bennünket. 

Hagyományt szeretnénk meghonosítani az 
ősszel elindított versmondó-esttel. 
 Finom vacsora mellett emlékeztünk 
meg legszebb ünnepünkről, a karácsonyról. 
Búcsúztattuk ezt az évet ötleteinkkel, hoz-
zájárultunk a munkaterv gazdagításához. 
Szeretnénk a jövőben is megtartani ezt a 
szintet. Köszönjük a segítőnknek Zánné 
Kiss Andreának – Andreának a sok ötletet. 
 Köszönjük a képviselő testületnek, az 
önkormányzat vezetésének, hogy támoga-
tásuk révén ezeket megvalósíthattuk, élmé-
nyekben gazdagabbak lettünk.

Évértékelés a vitkai nyugdíjas egyesületbe n

FIGYELEM!

Az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Nonpro� t K� . értesíti a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a hulladékgyűjtési közszolgáltatás szüneteltetését minden évben legkésőbb 
február 15-ig újra kérelmezni kell az ingatlanra vonatkozó lakatlanságot igazoló vil-
lany vagy víz közüzemi igazolással, vagy éves elszámoló számlával. 
 A cím: Észak-alföldi Környezetgazdálkodási K� . 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.



Új Beregi Élet

6 · 2017. JANUÁR

Anekdotázzunk!
Az Új Beregi Élet 2017. évi első lapszámát 
kapták kézhez az olvasók. Sajtóhagyo-
mány, hogy az adott esztendő első lapszá-
mai valamilyen kedves, érdekes adalékkal 
jutalmazzák olvasóikat. Amolyan bó-
nuszféle kíván lenni ez a kis írás is. Tele-
pülésünkön három iskola – egy általános 
(alapfokú) és két középfokú – működik. 
Mindhárom intézmény egy-egy, a telepü-
lésünkhöz valamilyen módon kapcsoló-
dó neves történelmi személyiség nevét vi-
seli. Róluk – ha közvetetten is – maradtak 
fenn érdekes, tanulságos történetecskék, 
olyanok, amelyek azért érdemelnek � -
gyelmet, mert a „nagy emberek” jellemé-
ről megőriztek valamit, az örök emberit, 
ami őket méginkább szerethetőbbé teszi. 

 Első anekdotánkkal egy új rovatot indí-
tunk, minden lapszámban felbukkan egy-
egy településünkhöz köthető híresség egy 
rövidke történet erejéig, amíg az anekdota-
kincsből futja.

RÁKÓCZI MŰVÉSZETKEDVELÉSE

Rákóczi 1703. július 16-18-án járt települé-
sünkön. Híres kiáltványát, a Naményi Pá-
tenst 18-án adta ki. Városkánkban utca, kö-
zépiskola és híd viseli nevét. Két mellszobra 
is bizonyság kultuszára.
 A fejedelem i� úkorában sok időt töltött 
Olaszországban, buzgón tanulmányozta a 
művészet remekeit és kiváló műértővé lett.
 Gróf Forgách Simon (Rákóczi táborna-
gya) azt írja róla: „Őfelsége nem jó pápista, 
mert a szentegyházban a képeket kritizálja 
s megcsúfolja, ha rosszul vannak írva.”
 Ha nem tudtuk volna, hogy Rákóczi 
szakértője volt a képzőművészetnek, bi-
zonyság rá a fenti kortársi feljegyzés. A 
szövegből kitűnik, hogy Rákóczit a környe-
zetében élők az „őfelsége” szóval titulálták, 
ami király rangjára! utaló kiegészítő cím 
volt a XVIII. században is. A „pápista” szó a 
protestánsok szóhasználatában a római ka-
tolikusokat (a római pápa híveit) jelentette. 
A „szentegyház” a templom szó szinoni-
mája (rokon értelmű szava) volt. A XVIII. 
században a festő szót még nem használ-
ták, a képek festőit „képíró”-nak nevezték, 
akik közül aki nem ismerte vagy nem jól 

alkalmazta a festészet szabályait , az rossz 
képet írt; azaz rosszul festett. A templom 
(az egyházművészet) az ún. „ellenreformá-
ció korában” nem lehetett a kritika tárgya. 
Rákóczi azonban nemcsak politikai síkon 
nem tudta elviselni az álságosat és a talmit 
(értéktelent), de az esztétika területén sem. 
(A „kurucos virtus” tettenérése ez a két so-
ros kis feljegyzés az egyik kortárs emlékira-
tából.)

TL

Karácsony a 
Pető�  Sándor 

Nyugdíjas klubban
Hagyományainkhoz híven december-
ben ismét sor került a klub közös kará-
csonyi vacsorájára. A klubtagok egész 
nap szorgosan dolgoztak, főzték a hús-
levest, csinálták a csigatésztát, készült a 
pörkölt. 

 A közösen feldíszített fa körül kará-
csonyi énekeket énekeltek, verseket sza-
valtak, s ünnepi hangulatban került sor a 
vacsorára. 
 Ezúton szeretné a klub megköszönni 
a karácsonyi támogatásokat. 

Rákóczi 1703-ban

Tisztelt 
Városlakók!

Elkészült Vásárosnamény Város Önkor-
mányzatának 2017–2022. évekre szóló 
III. Városi Környezetvédelmi Programja 
( III. VKP).
 A program megtekinthető a www.
vasarosnameny.hu városi honlapon elekt-
ronikus formában.
 A tervezettel kapcsolatban észre-
vételeket lehet tenni a szabone.szeles@
vasarosnameny.hu e-mail címen. 
 A program nyomtatott változata a 
Városháza ügyfélfogadójában is megte-
kinthető.
 Kérjük, javaslataikat, észrevételeiket 
2017. január 31. napjáig tegyék meg az 
elektronikus elérhetőségen, vagy írás-
ban, az Ügyfélfogadóba leadva.

Szabóné Széles Erzsébet
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A Vásárosnaményi Polgárőrség 
emléktáblákat állított

A Vásárosnaményi Polgárőrség 2015-ben kezdeményezte az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázat útján emléktáblák 
felállítását a 72 évvel ezelőtt a Szovjetunióba hurcolt politikai fog-
lyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából. 
 A városunkból 46 elhurcoltnak emléket állító táblák elhelyezé-
sére 2016. december 2-án került sor.
 A megemlékezésen megjelentek az elhurcoltak családtagjai, a 
város, valamint az állami és társadalmi szervek vezetői.
 Az Emlékbizottság vezetője, Tóth Lajos úr emlékezett a Gulágra 
elhurcoltakra.
 A megható, színvonalas műsort követően Filep Sándor pol-
gármester úr és Vass János polgárőr elnök leleplezték az emlék-
táblákat, melyeket a helyi egyházak lelkipásztorai megáldottak és 
megszenteltek.
 Ez után a város, valamint az állami és társadalmi szervek veze-
tői, a családtagok és a város négy polgárőr egyesülete elhelyezték a 
kegyelet virágait és koszorúit. 
 Az elhurcoltak hozzátartozóinak régi vágya teljesült azzal, hogy 
szeretteik erkölcsi elégtételt kaptak a hosszú hallgatás után.

A program célja: A halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat szakkö-
zépiskolában, nappali rendszerű iskolai oktatásban tanuló osztályokban 
államilag elismert, piacképes szakképesítéshez segítse.
 A program nyújtotta lehetőségek:
• Napi ötszöri ingyenes étkezés
• Szociális juttatások (utazási költség, ösz-

töndíj – szabályzat alapján)
• Tantárgyi képességfejlesztő programok, 

tanulmányi munka segítése
• Szabadidő hasznos eltöltése
• Kirándulások
• Úszásoktatás
• ECDL bizonyítvány szerzési lehetőség
• Jogosítványszerzési lehetőség (külön el-

bírálás alapján)
 A programba jelentkezhet minden 
olyan tanuló, aki

- a Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola 
kilencedik évfolyamára kéri felvételét és kollégiumi elhelyezését,

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (Gytv.) 67/A. §-a szerint halmozottan hátrá-
nyos helyzetűnek minősül, vagy

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát 
a jegyző megállapította és a törvényes felügyeletét ellátó szülő a 
Gyvt-ben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata sze-
rint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola 
nyolcadik évfolyamán folyatatott tanulmányait fejezte be sikeresen

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (Gytv.) 53. §-a szerint gyermekvédelmi szak-
ellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti ne-
velésbe vett vagy a programba történő jelentkezés időpontjában 
ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett.

 A programba bekerülés feltétele:
 Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázatán való rész-
vétel útján. Pályázni a programban résztvevő, és a pályázati felhívás 3. 
sz. mellékletében felsorolt kollégiumokba lehet.
 A pályázatnak tartalmaznia kell a következő mellékleteket: szü-
lői nyilatkozat (1. sz. melléklet), a tanuló személyi adatlapja (2. sz. 

melléklet), jegyzői határozat a halmozottan hátrányos helyzetről 
(másolat), vagy jegyzői határozat a rendszeres gyermekvédelmi tá-
mogatásról (másolat) és a törvényes felügyeletet ellátó szülő által tett 
önkéntes nyilatkozat, vagy gyámhivatali határozat (másolat) az át-
meneti nevelésbe vételről, vagy az elhelyezést igazoló határozat (má-

solat) az ideiglenes hatállyal történő elhelyezésről, nevelésbe vételről, 
kézzel írott önéletrajz, hitelesített naplómásolat a tantárgyi jegyekről 
vagy év végi bizonyítvány másolata
 A pályázatot legkésőbb 2017. április 28-ig (a postára adást igazo-
ló bélyegző dátuma) – postai úton – kell eljuttatni a kiválasztott kol-
légium címére. Ezt követően pótló jelentkezés keretében legkésőbb 
2017. június 23-ig postai úton kell eljuttatni a pályázatot a kollégium 
címére:
 Babus Jolán Középiskolai Kollégium, 4800 Vásárosnamény, 
Kossuth út 21.

A borítékra kérjük ráírni: 
„Arany János Kollégiumi- Szakközépiskolai Program”

Kérjük a jelentkező tanulókat és osztályfőnökeiket, hogy a pályá-
zatokat lehetőség szerint a középiskolai jelentkezési 

lapokkal együtt 2017. február 15-ig nyújtsák be a sikeres 
felvételi eljárás lefolytatása érdekében.

Felvilágosítás, nyomtatványok beszerzése:
Babus Jolán Középiskolai Kollégium
4800 Vásárosnamény Kossuth út 21.

E- mail: babusj-koll@freemail.hu • Tel.: 45/470-429

Arany János Kollégiumi- Szakközépiskolai Program

 Mély tisztelettel adózunk a kor áldozatainak, azoknak az em-
bereknek, akiktől egy dolgot nem vehettek el soha: az életbe vetett 
reményüket és hitüket.

Vass János



Új Beregi Élet

8 · 2017. JANUÁR

Vásárosnamény-Sopron-Bécs. Mi kapcsolja össze a bécsi Heindl 
csoki manufaktúrát, Schönbrunnt, a Ho� urgot, a Spanyol 
lovasiskolát, az adventi vásárokat, a soproni Tűztornyot és a Boros-
tyánkőút maradványait?
 Talán egy felejthetetlen november végi kirándulás, amelyen a 
Vásárosnaményban német nyelvet tanuló diákok egy része vehetett 
részt.
 Már szeptemberben indult a toborzás a német nyelvet plusz 
órában is tanuló 6. és 8. osztályos, valamint a nyelvet második ide-
gen nyelvként választó 7. osztályos tanítványaim között. A kirán-
dulni vágyók köre kibővült Gálné Simon Anita gimnáziumi tanár-
nő diákjaival, akik között sok régi, kedves tanítványom volt.
 Így 43-an vágtunk neki az AGENTURA ADVENTUR Utazási 
és Jegyiroda kísérőjével a közel 600 km hosszú, 7 órás útnak.
 Pénteken a délutáni órákban érkeztünk meg úti célunk első 
állomására, Sopronba. Még Nagycenken csatlakozott hozzánk az 
aznapi idegenvezetőnk, aki már a buszon tartalmas beszámolót 
tartott a Széchenyi-kastélyról és a település jellegzetességeiről.
 A leghűségesebb városban sétát tettünk a Tűztoronyhoz, a 
Kecske-templomhoz, megtekintettük a Borostyánkőút 4 méter mé-
lyen lévő maradványait, valamint azt az utcarészt is, ahol Jókai Mór 
regénye alapján A kőszívű ember � ai című � lmet forgatták. 
 A séta a kürtős kalács és a forralt bor illatát követve a soproni 
adventi vásárban ért véget, ahol szinte mindenki felült a mikulás 
rénszarvasai mögé, a szánra.

 Az éjszakát egyetemi diákhotelekben töltöttük. A szombati nap 
korán indult, ugyanis már 9 órára a bécsi Heindl Csokoládémú-
zeumban, illetve manufaktúrában vártak bennünket. A határon 
átjutva az új idegenvezetőnk kifogyhatatlan lelkesedéssel mesélt 
egész úton az érintett településekről, Burgenlandról.
 A múzeumban először kis� lmen keresztül ismerkedhettünk 
meg a csokoládékészítés rejtelmeivel. A kiállítás megtekintése után 
három csoki szökőkút várt bennünket és több tálca � nomság a 
gyár termékeiből. Majd láthattuk, hogyan kerülnek a Mozart-go-
lyók, Sisi-tallérok és egyéb � nomságok a dobozba. A múzeum mel-
letti kisboltban édességeket vásároltunk szeretteinknek.

 Pontosan délre szóltak az online rendeléssel vásárolt 
schönbrunni belépőink. A kastély felé vezető úton az élő szobrok 
hirtelen mozdulataikkal sikeresen meglepték a turistákat, bennün-
ket is.
 A Habsburgok nyári rezidenciája előtt újabb adventi forgatagba 
csöppentünk, ahol ismét sok � nomságot kóstolhattunk.

 A kastélyban az Imperial-Tour 26 termen át vezetett bennünket, 
és audio guide készülékek segítségével tudtuk meg a legfontosabb 
információkat. A kastély mögötti óriási park, a szobrok, a Gloriette, 
a Neptun szökőkút – annak ellenére, hogy téliesítették őket – cso-
dálatosak voltak. 
 A nap második részében a buszos városnézés során tekinthettük 
meg az Operaház, a Parlament, a Karlskirche, a Hundertwasser-
ház, a Természet- és a Művészettörténeti Múzeumok épületeit – ez 
utóbbi őrzi a nagyszentmiklósi kincsleletet és a willendor�  Vénusz 
szobrot is. Láttuk még az Urániát, a régi csillagvizsgáló épületét, 
ahol tudományos társaságok rendezik a konferenciáikat. A Práter 
óriáskereke most már nemcsak a tankönyv képeiről ismerős szá-
munkra, sok érdekességet hallhattunk a történetéről, mint aho-
gyan arról is, miért készült ülő szobor Goethéről: a legenda szerint 
ugyanis a költőóriás ezzel a feltétellel járult hozzá a szobor készí-
téséhez, hiszen évszázadokon át kell ott lennie, és ez állva nagyon 
fárasztó lenne.

Nemcsak a múlt kötheti össze az embereket
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Az év utolsó hónapja mozgalmasan telt a 
Pető�  Sándor Tagintézményben. Novem-
ber 28-án hétfőn a pedagógusok és szülők 
közösen mézeskalácsot sütöttek. A méze-
sek az iskola karácsonyfájára kerül-
tek, valamint minden gyerek kapott 
belőle. 
 December 6-án iskolánkba is 
ellátogatott a Télapó. Délelőtt a Mi-
kulásvonaton utazhattak együtt a 
Nagyszakállúval, délután az osztá-
lyokba érkezett meg Krampuszaival, 
teletömött puttonyával, amiben sok 
� nomság rejtőzött minden tanuló 
számára. 
 December 21-én szerdán emlé-
keztünk meg a kis Jézus születéséről, 
ekkor került sor a karácsonyi ünnep-
ség megtartására. A zeneiskolásaink, 
az énekkar és a felsős tanulók meg-
hitt ünnepi légkört varázsoltak kö-
zénk. A műsor után kézműves fog-
lalkozáson, karácsonyi vetélkedőn 
vehettek részt a kicsik és a nagyok.   

Nagy Erik 
emlékére

(Egy el nem küldött 
levél)

Kedves Erik!

Baleseted, november elseje óta sokat 
gondoltunk rád. Minden egyes nap 
eszünkbe jutottál. Tanulótársaid, ne-
velőid is aggódva, de reménykedve 

� gyeltük állapotod alakulását, remény-
kedtünk a csodában. Mert csodák 
vannak, lenniük kell, hogy hihessünk 
bennük. Az advent a várakozás idő-
szaka, és mi vártuk, hogy adj egy jelet. 
Egy kézszorítás, egy pislogás is csoda-
számba ment volna, de mi így is vártuk 
a csodát. Ma kaptuk a hírt, a megvál-
toztathatatlan bekövetkezett, hajnali 
két órakor szervezeted feladta a küz-
delmet, végleg elmentél közülünk. Erik, 
hiányzol és hiányozni fogsz nekünk! 
Kitűnő tanulmányi munkád, példa-
mutató magatartásod és szorgalmad, 
dolgozni akarásod mindenki számára 
mintául szolgálhat. Kitűzött céljaid el-
érése érdekében tett erőfeszítéseid előtt 
tisztelettel adózunk. Hiányozni fogsz 
a tanulmányi és sportversenyekről is. 
Erőd, kitartásod, bizakodásod nélkül 
elvesztettünk valamit, amit úgy hívnak 
követendő példakép. 
 Kedves Erik, emlékedet megőriz-
zük!
 Vásárosnamény, 2016. december 15.
  Tisztelettel:  

 Koncz Sándor
csoportvezető

          AJKSZP 11. évfolyam

Mozgalmas december a Pető� ben

 A buszról leszállva tettünk még egy sé-
tát a Ho� urghoz, ahol újabb vásár, � ákerek 
látványa tették teljessé a képet. Megnéztük 
még a Spanyol lovasiskola belső udvarát, 
hallottunk az andalúziai és a lipicai lovak-
ról, majd elsétáltunk a Stephansdomhoz, 
ahol annak idején Mátyás király � ának az 
esküvőjét tartották.
 Már égtek a fények, amikor a Városhá-
za előtti Christkindlmarkthoz érkeztünk, 
amely a város 17 adventi vására közül a leg-
nagyobb. Itt ki-ki kedvére vásárolgathatott, 
puncsot kóstolt. Voltak, akik korcsolyáztak, 
lehetőség nyílt a német órákon szerzett tu-
dás hasznosítására is.
 Fényárban úszott az osztrák főváros, 
amikor elhagytuk. A visszaút rövidebbnek 
tűnt, de Budapesten áthaladva alkalmunk 
nyílt a mi fővárosunk fényözönét is meg-
csodálni. 
 Az épületegyüttesek hasonlatossága nem 
volt már meglepő számunkra, hisz tudjuk, 
hogy 51 évig közösen intéztük ügyeinket, és 
közösek voltak az uralkodóink.  
 A feledhetetlen élmény előkészítésé-
ben való segítségért, a szervezőmunkáért 
köszönettel tartozunk Gulyás Mariettának, 

az AGENTURA ADVENTUR Utazási és 
Jegyiroda K� . munkatársának, a hasznos 
tanácsokért Jusztus Zsoltnak, az iroda ve-
zetőjének.
 Külön hálámat fejezem ki Gálné Simon 
Anita kolléganőmnek, hogy szorosabbá 
tehettük a Vásárosnaményi II. Rákóczi Fe-
renc Gimnázium és a Vásárosnaményi Eöt-
vös József Általános Iskola és AMI közötti 
kapcsolatot, és férjeinknek, hogy segítettek 
a felügyeletben. 
 Úgy vélem, hogy ez az élménygazdag 
két nap még sokáig él a tanulók és a szülők 
emlékezetében, hiszen a hosszú út során 
nemcsak a tanulók történelmi, földrajzi, 
országismereti és német nyelvi ismeretei 
bővültek, hanem új ismeretségek, barátsá-
gok is szövődtek. Azt hiszem, mindannyi-
unk érzését fejezem ki, amikor arra gon-
dolok, hogy ez az összefogás valaminek a 
kezdete volt, és lesz még folytatás.

Dr. Siposné Szilágyi Ildikó Edit
szervező pedagógus

Fotó: Gulyás Marietta

 Reméljük, az idei évben is sok izgalmas 
programot szervezhetünk tanulóink szá-
mára.
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2016. december 16-án negyedik alkalommal rendezték meg a vásáros-
naményi Diák Sport Egyesület évzáró gáláját. Filep Sándor polgármes-
ter úr és Pankotai Gábor elnökségi tag köszöntője után Majoros Imre, 
a labdarúgó szakosztályban folyó szakmai munkáról, Hankovszkiné 
Medve Mónika pedig az úszók 2016-os eredményeiről beszélt.
 Köszönetet mondtak mindazok: Vásárosnamény Város Ön-
kormányzatának, és azoknak a cégeknek, akik társasági adójuk 
meghatározott részét a DSE-nek ajánlották fel. Értékelték az edzők 
magas szintű szakmai, az elnökség odaadó szervezeti munkáját és 
a szülők áldozatvállalását. 
 A korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is döntöttek az 
edzők arról, hogy a rájuk bí-
zott korcsoportban ki az év 
úszója, az év játékosa, ki kap 
edzői különdíjat. Természe-
tesen az elnökség is döntött 
az év edzője kategóriában. A 
díjak átadásában az edzők 
mellett részt vett Baracsi End-
re, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Diáksport és Szabad-
idő Egyesület elnöke és Filep 
Sándor polgármester úr is. 

A díjazottak:
Palócz Tibor (lányfoci):
 Év játékosa 2003 K.Cs.: Nagy Edit               
 Év játékosa 2004 K.Cs.: László Noa Kiara  
 Edzői különdíj 2003 K.Cs.:  Kósa Boglárka 
 Edzői különdíj 2006. K. Cs.:  Fehér Luca
Tóth József:
 Év játékosa 2001 K.Cs.: Füzes Bálint          
 Év játékosa 2002 K.Cs.: Illés Gábor           
 Edzői különdíj 2001 K.Cs.: Du� a Dominik  
 Edzői különdíj 2003K.Cs.: Vass Tamás      
Mándi László:
 Év játékosa 2003 K.Cs: Erdélyi István       
 Év játékosa 2004 K.Cs.: Szitó Bence          
 Edzői különdíj 2003 K.Cs.: Liba Bence       
 Edzői különdíj 2004 K.Cs.: Baranyi Dániel  
Majoros Imre:
 Év játékosa 2005 K.Cs.: Nagy Ádám          
 Év játékosa 2006 K.Cs: Kiss Roland    
 Év játékosa 2009 K.Cs.: Tóth Botond   
 Év játékosa 2010 K.Cs.: Fehér Botond  
 Edzői különdíj 2005 K.Cs.: Pócsik Dániel   
 Edzői különdíj 2006 K.Cs.:  Szabó Ádám     
Bíró József:
 Év játékosa 2007 K.Cs.: Bíró Kristóf              
 Év játékosa 2008 K.Cs.: Bíró Botond              
 Edzői különdíj 2007 K.Cs.: Pócsik Krisztián  
 Edzői különdíj 2007 KCs.: Kovács Péter       
Hornyák Mihály:
 Év játékosa 2006 K.Cs.: Csatlós Bence Máté       
 Év játékosa 2008 K.Cs : Kópis Sándor Marcel
 Edzői különdíj 2005 K.Cs. : Macsi Kristóf            
 Edzői különdíj 2008 K.Cs.: Balogh Krisztián       

Medve Mónika:
 Év úszója 2005 K.Cs.: Andalik  Rebeka   
 Év úszója 2004 K.Cs.: Kajdy Tamás         
 Edzői különdíj 2001 K.Cs.: Baráth Máté     
 Edzői különdíj 2002 K.Cs.: Heuer  Balázs  
Az év edzője:
 Tóth József és Hornyák Mihály

Elbúcsúztatták Tóth Józsefet, aki a szezon végén befejezi edzői pá-
lyafutását azok után, hogy játékosként és edzőként 55 évet szentelt 
a város labdarúgásának, ebből 10 évet a DSE-ben tevékenykedett 
nagyfokú szakmai elkötelezettséggel és alázattal, fanatizmussal, tel-
jes odaadással. 
 Gratulálunk a DSE-ben folyó színvonalas munkáért Kokas Bá-
lint elnöknek és csapatának, és 2017-re eredményes munkát kívá-
nunk!

A Diák Sport 
Egyesület hírei
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KÖNYVAJÁNLÓ MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
JANUÁRI MOZIMŰSOR

Állati nagy szökés – 3 D

Teljes árú jegy: 
1400 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1200 Ft

A Nagy Fal – 3 D

Teljes árú jegy: 
1400 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1200 Ft

Vigyázz, kész, szörf 2.

Teljes árú jegy: 
1200 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1000 Ft

xXx: Újra akcióban – 3 D

Teljes árú jegy: 
1400 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1200 Ft

Január 17. (kedd) 1700

Január 17. (kedd) 1900

Január 31. (kedd) 1700

Január 31. (kedd) 1900

Geronimo Stilton 
mulatságos történetei

Hogy kicso-
da Geronimo 
Stilton? Hát 
én vagyok! Be 
kell vallanom, 
hogy elég 
s z ór a koz ot t 
pacák, aka-
rom mondani, 
pocok vagyok, 
mindig egy kicsit a fellegekben járok... Egy 
kiadó vezetőjeként és főszerkesztőjeként 
dolgozom, de az igazi szenvedélyem az 
írás. Itt Rágcsáliában, Egér-sziget főváro-
sában a könyveim mind bestsellerek! Nem 
olvastátok még őket? Pedig igazán mulat-
ságos történetek: könnyebbek, mint a friss 
mozzarella, kívánatosabbak, mint az edami, 
és ízesebbek, mint az érett parmezán... 
Igazán bajuszemelő történetek, szavamra 
mondom! 
 Amikor felvettem magam mellé az új 
asszisztensemet, Pinky Picket, hihetet-
len dolgok történtek velem. Rávett, hogy 
töltsük a szilvesztert az Északi-sarkon. Az 

Karácsonyváró kézműves foglalkozás a 
gyerekkönyvtárban

Karácsony köze-
ledtével kézmű-
ves foglalkozá-
sokra került sor a 
Balázs József Vá-
rosi Könyvtárban. 
A téli szünetet 
megelőző héten 
több mint 200 al-
sós gyerek alkot-
hatott szebbnél-
szebb karácsonyi 
dekorációt. 

2016. november 25-én a Balázs József 
Városi Könyvtár és Művelődési Köz-
pont 5 középiskolai és 6 általános iskolás 
csapat részvételével nagyszabású törté-

nelmi vetélkedőt rendezett Esze Tamás 
születésének 350. évfordulója alkalmá-
ból. A képen a vitkai Kölcsey Tagiskola 
általános iskolák közül első, összesítés-
ben harmadik helyezett csapata látható. 
Csapattagok: Varga Marcell, Birgány 
Adrienn, Kovács Petra, Molnár Tamás. 
Felkészítő tanáruk: Lévainé Szilágyi 
Zsuzsanna

egész egy jéghegy tetején végződött, ahol 
egy falat sajtunk sem volt, végül pedig részt 
vettünk egy tangóversenyen is... 
 Geronimo Stilton valamennyi mulatsá-
gos történetét megtaláljátok könyvtárunk-
ban. Könnyű felépítése miatt ajánljuk akár 
2. osztálytól. 

TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ



Új Beregi Élet

12 · 2017. JANUÁR

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

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

A LAKÁSOK 10+10 MILLIÓ FORINT 
ÁLLAMI CSOK TÁMOGATÁSSAL IS 

MEGVÁSÁROLHATÓAK!

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

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

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

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

A Kontársulat újra „leszáll Párizsban”

Hölgyeim és Ura-
im! Kérem kap-
csolják be öveiket! 
Nemsokára ismét 
Párizsban lando-
lunk! A december 
10-ei bemutató 
nagy sikerére való 
tekintettel február 
11-én újra színpad-
ra állunk, hogy két 
felvonásnyi önfe-
ledt szórakozással 
ö r v e n d e z t e s s ü k 
meg a nagyérdeműt. 
Várjuk szeretettel 
Önöket, akik lemaradtak a decemberi előadásról, és Önöket is, 
akik szívesen megnéznék újra a Boeing Boeing-ot!

A Kontársulat tagjai

Fotók: Szólláth Imre Rudolf.


