
Vásárosnamény város önkormányzatának lapja 2017. július



Új Beregi Élet

2 · 2017. JÚLIUS

2017. július 7-8-9-én Vásárosnaményban a 
régi Kraszna-hídon és környékén Vásáros-
namény Város Önkormányzata ismét meg-
szervezi a Zoárd-napi Sokadalom elneve-
zésű nagyrendezvényét. Büszkék vagyunk 
arra, hogy rendezvényünk a Magyar Mar-
keting Szövetségtől már kétszer nyerte el a 
városmarketing gyémánt díjat, városunk 
pedig 2017-ben a Városmarketing Nagy-
követe lett!

 A Zoárd-nap egy hagyományőrző csa-
ládi fesztivál, ahol minden korosztálynak 
kínálunk programot, szórakozási, sporto-
lási lehetőséget. Az idei rendezvény a sok-
színű Vásárosnaményt mutatja be,  a prog-
ramokat színesre és interaktívra terveztük, 
lesz EU-CYCLE konferencia, kerékpártúra, 
kerékpárverseny, futóverseny, főzőver-
seny, kutyaszépségverseny, tréfás ügyességi 
versenyt hirdetünk a testvérvárosok és a 
naményi cégek között.. A fellépők között 
lesz bűvész, stand up-, musical- és táncdal-
fesztivál előadó, rapper, néptánc, egyszóval 
a programok és műfajok kavalkádja lesz jel-
lemző.
 A már hagyományos lovas- és néptánc 
felvonulás 17 órakor indul a városköz-
pontból. A közel 30 lovas és 100 néptán-
cos részvételével zajló felvonulás nagyon 
látványosnak ígérkezik, 17 és 18 óra között 
várunk mindennkit a főtérre aki szeretne 
ennek részese lenni!
 A megnyitót 2017. július 7-én péntek 
este 18:00 órárakor tartjuk, melyet koncer-
tek és utcabál követ, így a rendezvényünk 
ténylegesen 3 napossá bővül. Különleges-
séggel is készülünk, az Eper Kreatív Stúdió 
munkájaként nálunk lesz látható elsőként 
a régióban a 21. század legújabb művészeti 
irányzata, az animációs fényfestés, amely a 
Szilva Fürdőn elevenedik meg!
 Egy időben több helyszínen is lesz-
nek programjaink: július 8.-án szombaton  

Ismét Zoárd-napi Sokadalom 
Vásárosnaményban

2017. július 7-8-9.
egész napos konferenciát szervezünk a 
Hunor Hotelben a beregi biciklis turizmus 
fejlesztési irányairól, másik témánk az EU 
jelenlegi helyzete, ennek problémáit és 
lehetőségeit kívánjuk feltárni. A részvétel-
hez előzetes regisztráció szükséges a www.
zoardnap.hu oldalon. Közben a Piactéren 

„Használt cikk & bolhapiac” kerül meg-
szervezésre a BIKSZE szervezésében. Júli-
us 08-án és 09-én a vásárosnaményi piac-
csarnokban megrendezésre kerülő vásárra 
várják árusok, őstermelők, vállalkozók és 
mindazok jelentkezését, akik termékeiket 
eladásra szánják! Érdeklődés és regisztrá-
ció: biksze@gmail.com, vagy a 06 30 489 
1191-es telefonszámon.
 Mindeközben a Kraszna-parton, a 
színpadon és a színpad előtt zajlanak az 
események: megrendezzük az első ku-
tyaszépségversenyt, lesz rendőrségi ku-
tyabemutató, a néptánc szerelmeseinek  
Kárpát-medencedi I� usági Néptáncgála 
és táncház, a gasztronómia szerelmesei 
pedig megkóstolhatják a Kárpát-meden-
cei ételek főzőversenyén készült ételeket 
is! A vendéglátósok kínálata is sokszínű 
lesz, a hagyományos vásári ételek mellett 
grillételek, töltött lángos, rongyos lapótya, 
csavart fánk, tengerikásás töltött káposzta, 
sült, hal, halászlé, saslik, sós lepények, ré-

tesek, egészséges és gurmé hamburgerek,  
kézműves sörök, mátrai borok, Ice&Go, 
fagyi és még sok-sok � nomság szerepel a 
kínálatban! 
 A Kraszna-hídon kézműves mester-
ségek, civil egyesületek mutatják be tevé-
kenységüket és termékeiket, akik sok szép 
vásár� át kínálnak! 

 A gyerekeket idén nagyon sok prog-
rammal várjuk, a színpadon a Vidám Ma-
nók, a Holló Együttes, Fehér Adri kon-
certjei szórakoztatják őket, de lesz bűvész 
show, élő csocsó, extrém magas mászóval, 
vidámpark, városnéző kisvonat, gólyalába-
sok, motorozás és még sok minden…
 A programokról élő bejelentkezéseink 
lesznek a facebook oldalainkon, a free wi�  
segítségével pedig a látogatók megoszthat-
ják Zoárd-napi élményeiket a közösségi ol-
dalaikon! 
 Rendezvényünk ingyenesen látogatható, 
melyre mindenkit nagy szeretettel várunk!

T ovábbi információ: 
www.zoardnap.hu 

Tel: +36 70 363 1628, +36 45 570 206
Email: vasarosnameny@tourinform.hu

Sztárfellépőink:
• Slágerfesztivál, fellép Koós János és Dékány Sarolta, Gallusz Niki, kísér Molnár 

György és Fesztiválzenekara 
• Utcabál zenét játszik a Szívtiproll Zenekar
• DJ KISSER
• Deníz
• Pál Dénes, Mohamed Fatima, Opitz Barbi
• Ezüstpatak Zenekar
• Folkfusion Zenekar
• Hegeshow – extrém kerékpáros bemutató, melynek tagjai az ország legjobb extrém 

sportolói
• Zenevonat Szuperprodukció - élő koncert LGT slágerekkel, LGT tagokkal
• Republic Együttes élő koncert
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KÍSÉRŐ PROGRAMOK
Bemutatkoznak és foglalkozásokat tartanak civil egyesületeink. A 
gyerekek gyöngyöt fűzhetnek, gipsz� gurákat festhetnek, papír-
díszeket készíthetnek, kipróbálhatják a kerámiafestést valamint a 
dekupázstechnikát. 
 Lesz strandszezon és 
fürdődressz kiállítás a 
Beregi Múzeum standján, 
fafaragó kiállítás, retró és 
extrém kerékpárok, a ha-
gyományok iránt érdek-
lődők megtekinthetik a 
beregi keresztszemeseket. 
Megismerkedhetnek a szatmár-beregi térség középkori temploma-
ival valamint betekintést nyerhetnek a régmúlt falusi élet minden-
napjaiba a gergelyiugornyai nyugdíjas klub jóvoltából. 
 A Kóborlók Állatvédelmi Egyesülete standján információt kap-
hatnak a felelős kutyatartásról,  lesznek kutya-gazdi és kvíz felada-
tok. A megújuló energiaforrásokról is kaphatnak információkat, de 
rövid frissítő masszázsban is részesülhetnek akik felkeresik a Szilva 
Fürdő standját. 
 A GENERALI SZŰRŐBUSZÁN július 8-án szombaton egész 
nap a Fesztiválkapu mellett, 2 rendelőben az alább i INGYENES 
szűrések folynak: szemészet, bőrgyógyászat, vércukorszint-mérés, 
vérnyomásmérés, koleszterinszint-mérés, testzsírszázalék-mérés, 
háziorvosi tanácsadás.

VÁSÁROSNAMÉNY 2017. JÚLIUS 8.
Hunor hotel Konferenciaterem

 
A sikeres emberek mind esküsznek arra, hogy az előremuta-
tó innovatív ötletek sportolás közben jönnek elő. Ezt az elvet 
� gyelembe véve valósul meg az EU-Cycle  projekt Vásárosna-
mény város szervezésében és testvértelepüléseinek (szlovákiai 
Nagykapos, romániai Margita, ukrajnai Beregszász) részvéte-
lével 2017. július 7-8-9-én Vásárosnaményban, a Zoárd-napi 
Sokadalom kísérőrendezvényeként. A projekt egyik eleme az 
EU CYCLE konferencia, melynek célja Vásárosnamény és a Be-
reg kerékpáros turisztikai fejlesztési irányvonalainak kijelölé-
se, valamint a három határ térség aktuális biztonságpolitikai 
kérdéseinek megvitatása.
 A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regiszt-
rációhoz kötött! Regisztráció: www.zoardnap.hu

830-900 Regisztráció
900-905 Filep Sándor, Vásárosnamény polgármesterének kö-

szöntője
905-910 Dr. Tilki Attila Parlamenti képviselő köszöntője
910-920 Dr. Seszták Miklós, Nemzeti Fejlesztési Minisz-

ter „Fejlesztési irányvonalak a 3 határtérségében” 
köszöntőelőadása

920-940 Molnár Gábor, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazga-
tóság (FETIVIZIG) igazgatójának „A töltéskoronák, 
mint kerékpárutak Szatmár-Beregben” című előadása

940-1000 Dr. Révész Máriusz, a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium (NFM) kerékpározásért és az aktív kikapcsoló-
dásért felelős kormánybiztosának “Biciklivel határon 
innen és túl” című előadása

1000-1030 Panelbeszélgetés a biciklis turizmusról
 Deák Attila, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesz-

tési Ügynökség
 Liptákné Juhász Anikó, Beregi Bringások egyesület
 Abelovszky Tamás, Bringaakadémia.hu
 Moderátor: Dr. Kovács Attila Bereg Bar Budapest
1030-1100 Kávészünet
1100-1200 Dr. Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő 

“Brexit, Donald Trump elnöksége, ukrán-orosz viszony 
és az euroskepticizmus hatásai a határövezetre.” című 
előadása

1230-1400 Ebédszünet
1400-1520 Testvértelepülések bemutatkozása (Vásárosnamény, 

Margitta, Nagykapos, Beregszász) – a Zoard Napi So-
kadalom területén.

EU-Cycle – Ötletek, kapcsolatok és tudomány 
két keréken
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Közel 30 lovas és 150 néptáncos látványos felvonulását láthatják 
az érdeklődők július 7-én délután 17 és 18 óra között Vásárosna-
mény belvárosában! A lovasok és néptáncosok vonulási útvonalát a 
lenti térképen jeleztük, a néptáncosokhoz a lovasok néha becsatla-
koznak, néha pedig  önállóan csapnak egy kört a városban, mert ők 
kicsit nagyobb fordulatszámon élnek! Majd 18 órára együtt érkez-
nek meg a  Zoárd-napi Sokadalom nyitórendezvényére, ahol lesz 
olyan lovas aki a lováról leszállva azonnal táncossá alakul, hiszen a 
megnyitón fellépnek majd a most végzett Eötvösös nyolcadikosok 
és osztályfőnökük Konczné Sugta Lívia. 
 Július 8-án 11 órakor kezdődik a második al-
kalommal megrendezett Kárpát-medencei I� usági 
Néptáncgála, amely a Beregi Természet- és Környezet-
védelmi Egyesület, személy szerint Toldi Zoltán tanár 
úr szervezésében és a BIKSZE és a helyi önkormányzat 
támogatásával valósul meg. Egy olyan kezdeményezés, 
amely  lehetőséget biztosít a határokkal elválasztott 
magyar kisközösségek és az évszázadok óta együtt élő 
nemzetiségek számára, hogy megismerhessék egymás 
néphagyományait, kulturális tradícióit. 

A műsorban fellépnek:
1. Bekek néptánccsoport Börvely (Nagykároly mel-

lett) – Románia. 2013-ban alakultak, szatmári és 
mezőségi táncokat mutatnak be.

2. Gyöngyösbokréta néptánccsoport – Mikola – Ro-
mánia. 2014-ben alakultak, szatmári botoló, csár-
dás és verbunkkal állnak színpadra.

3. Rozsmalint néptánccsoport – Bogdánd – Romá-
nia. 2015-ben megnyerték a Hagyományőrzők 
Versenyét Szatmárnémetiben.

= a lovasok útvonala
= a néptáncosok útvonala

JELMAGYARÁZAT

4. Felszeg Gyöngye néptánccsoport – Kalotaszentkirály – Romá-
nia. 1994-ben alakultak, a felszegi hagyományokat állítják szín-
padra.

5. Röpike Néptánccsoport – Szatmárnémeti – Románia. 2012-
ben alakultak, saját szatmári koreográ� ával, mezőségi és 
vajdaszentiványi táncokkal lépnek színpadra.

6. Lelei Nemesek – Lele – Románia. 2015-ben alakultak, felléptek 
már a Hagyományok Hozában.

7. Barabási Nefelejcs Népdalkör – Barabás - Magyarország
A műsor végén fergeteges össztánc és táncház zárja a néptáncgálát!

Lovas- és néptáncfelvonulás, Kárpát-medencei 
I� usági Néptáncgála a Zoárd-napi Sokadalomban!

A 3D épületvetítés vagy animációs fényfes-
tés a 21. század legújabb művészeti ága. az 
alkalmazott videoművészet egyik mellék-
ága. Hazánkban öt-hat, világszerte néhány 
száz csapat foglalkozik komolyabban ezzel 
a speciális tudást igénylő művészeti terü-
lettel, ahol az animáció készítés mellett egy 
kicsit építészfejjel is kell gondolkodni. Lé-
nyege,  hogy a három dimenziós � lmeket a 
művészek rászabják az adott épületre, nem 
pedig egy sík vászonra vetítenek.

 A régióban először nálunk látható ani-
mációs fényfestést a vásárosnaményiaknak 
már nem ismeretlen EPER Digital New 
Media Agency készíti, akik a sikeres és 
elfogadott „Bereg szíve” arculatot is ter-
vezték a városnak. Varga Zoltán, a vállalko-
zás megyeszékhelyen élő tagja így mutatta 
be a céget: 
 – Évek óta foglalkozunk a mappinggel, 
de a munkáink túlnyomó részét külföldre 
készítjük. Az első szakmai díjunkat a 2012-

es, hazánkban akkor harmadszor megren-
dezett Paint Up! nemzetközi épületfestő 
versenyen kaptuk, ahol a II. helyezés mel-
lett a különdíjat is mi hoztuk el. Azóta több 
neves külföldi fesztiválon is megjelentünk 
munkáinkkal – hol résztvevőként, hol pedig 
pályázóként. A berlini Festival of Lights-on 
ugyancsak a II. helyezéssel végeztünk; ez 
szintén egy nemzetközi megmérettetés, a 
világ szinte minden tájáról érkeztek csa-
patok. Japán, Moszkva, Ingolstadt, Girona, 

Ilyet még nem láttak Vásárosnaményban! 

Háromdimenziós épületvetítés premier 
a Szilva Fürdőre!
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tanulónak, de a diákok és a következő ge-
neráció midig is � gyelmünk központjában 
állt. Ennek köszönhetően támogattuk a Bu-
dapesti Műszaki Egyetem, és egykori alma 

materem, a kecskeméti Pallasz Athéné 
Egyetem, versenycsapatait. Emellett is szá-
mos támogatási projectben vettünk részt, 
de az eddigi legnagyobb megtiszteltetés 
számunkra az, hogy a Zoárd Napi Soka-
dalom főtámogatójaként hozzájárulhatunk 
a rendezvény létrejöttéhez. Hiszen Vásá-
rosnamény nemcsak a ”Bereg Szíve” de 
egyben a város, amely vállalkozásunknak is 
otthont ad! 

info@easturn.hu • www.easturn.hu 
facebook.com/EASTURN

Világszínvonalú alkatrészgyártás és mérés-
technika, Vásárosnaményban. – Röviden 
így lehetne összefoglalni az EASTURN 
tevékenységét, amely CNC-megmunkálás-
sal állít elő � nommechanikai alkatrésze-
ket, túlnyomórészt az orvosi ipar számára. 
Az EASTURN talán az ország legkeletibb 
CNC-beszállítója, mégis vevőköre Nyugat-
Európáig terjed.

 Eddigi működésünk alatt több millió 
alkatrészt készítettünk, melyek vérteszte-
lő, labortechnikai berendezésekbe épülnek 
be - mondta el Szatmári Béla Zsolt, a cég 
ügyvezetője. Mindezt a tapasztalt szak-
embergárdánkkal, korszerű gépparkunk-
kal, és a legmagasabb szinten felszerelt és 
megvalósított mérőlaborunkkal tudtuk el-
érni. Ebben a szegmensben a minőségügyi 
követelmények nem hagynak lehetőséget 

Budapest, Kaposvár és Pécs után jó érzés 
lesz a saját megyémben is bemutatkozni, 
reméljük ezt a munkánkat is szeretni fogják 
a vásárosnaményiak! 
 Két este gyönyörködhetnek az érdek-
lődők az életre keltett Szilva Fürdőben, a 
nyitónapon július 7-én 21:00-kor és július 
8-án 22:00 órakor. Aki szeretne többet tud-
ni az épületvetítésről, ajánljuk � gyelmébe 
az eperdigital.com honlapot!

A Zoárd napi sokadalom főtámogatója: 
EASTURN Kft.

a hibákra, vagy tévedésre, ezért a cégnél 
folyamatos fejlődésre van szükség, amit 
rendszeresen biztosítunk is. Természete-
sen a kezdő kollégák segítségére vannak a 
tapasztaltabbak - hiszen a szakmát csak 
hosszú idő alatt lehet elsajátítani – de 
emellett oktatásokat is adunk kollégáink 
számára. A japán Mitutoyo cég eddig 
két alkalommal tartott nekünk képzést, 

az ISO9001 rendszerünket tanúsító 
partnerünk pedig a minőségirányí-
tásért felelős dolgozóink számára 
tette lehetővé hogy „Belső Auditor” 
képesítést szerezzenek.
    Szeptemberben saját iskolát tervezünk 
indítani munkatársainknak, ezért szer-
ződtünk a GranSol Akadémiával. A kép-
zés keretein belül az alapoktól, egészen a 
CAD/CAM szo� verek professzionális 

ismeretéig szeretnénk eljutni, amire szük-
ség is lesz, hiszen újabb nyertes pályázatunk 
segítségével egy magas felszereltségű szer-
számgép beszerzését fogjuk megvalósítani. 
Ezzel a beruházással együtt már 8 db CNC-
szerszámgép kerül elhelyezésre klímatizált 
gyártócsarnokunkban. 
 Az idén – immár sokadik alkalommal 

– ismét gyakorlati helyet biztosítunk, most 
épp egy mátészalkai középiskolából érkező 
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MŰVELŐDÉSI KÖZPONT JÚLIUSI MOZIMŰSOR

Baywatch

Teljes árú jegy: 1500 Ft

Gyerekjegy (12 éves korig): 
1300 Ft

Gru 3 – 3 D

Teljes árú jegy: 1500 Ft

Gyerekjegy (12 éves korig): 
1300 Ft

Gru 3 – 3 D

Teljes árú jegy: 1500 Ft

Gyerekjegy (12 éves korig): 
1300 Ft

A Pókember visszatér – 3 D

Teljes árú jegy: 1500 Ft

Gyerekjegy (12 éves korig): 
1300 Ft

Augusztus 1. (kedd) 1900

Július 18. (kedd) 1700 Augusztus 1. (kedd) 1700

Július 18. (kedd) 1900

„Strandszezon és fürdődressz” 
– A Beregi Múzeum a Zoárd-napon

A Beregi Múzeum a ha-
gyományokhoz hűen ismét 
kiállítással várja a Zoárd-
napi Sokadalom helyszínén 
az érdeklődőket. Ezúttal 
a forró, nyári napokban 
igencsak aktuális témával 
készülünk.
 A Múzeum fotóarchí-
vumából egy olyan válogatást mutatunk be a nagyközönségnek, 
amelyen keresztül bepillantást nyerhetünk a régi idők – az elmúlt 

száz év – strandolási szokásaiba. Hangulatos életképeken ele-
venednek meg a vízben lubickoló vagy a parti fövenyen pihenő, 
kikapcsolódó hölgyek, urak és csemeték. Megcsodálhatjuk a ma 
már inkább mosolygást keltő korabeli fürdőruhákat, a két világ-
háború közötti stranddivatot – csinos hölgyeken, sportos gavallé-
rokon és kimért úriembereken.
 Persze nem távoli kontinensek egzotikus fürdőközpontjaiba, 
népszerű tengerparti üdülőhelyekre kalauzoljuk el a képeken 
keresztül látogatóinkat, hanem most is szűkebb hazánkra, azon 
belül is a Tiszára fókuszálunk, a folyóra, amely számtalan generá-
ciónak jelentette-jelenti a nyári vízparti kikapcsolódást.
 Természetesen most sem maradhat el a múzeumi totó! A kér-
désekre kifogástalanul válaszolók között pedig a szokásunkhoz 
híven értékes nyereményt sorsolunk ki.

VJ

Tisztelettel és szeretettel vár-
juk látogatóinkat minden 
héten csütörtökön 9 órától a 
Gergelyiugornya, Beregszá-
szi út 31. szám alatt található 
Faluház megtekintésére. A 
kiállítási anyag egy kis része 
megtekinthető lesz a Zoárd 
napon is. 
 Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!

A múlt havi lapszámban közöltük a 
Vásárosnaményi 

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 
versenyeredményeit. 

A képen a versenyzők és a 
felkészítő tanárok láthatóak.

  A Zoárd-napi összeállítást készítette:



Új Beregi Élet

2017. JÚLIUS · 11

A vásárosnaményi Lónyay Menyhért 
Baptista Szakgimnázium és 

Szakközépiskola végzős diákjai

12.B / Szakgimnáziumi osztály/
Osztályfőnök: Arnóczkiné Filep Zsuzsanna

Kereskedelem ágazat
Ács Máté Krisztián, Aranyos Enikő, Bolla Attila, Hudák Evelin, Il-
lés Veronika, Ilyés Balázs Attila, Kubik Dóra, Laczkó Edina, Laka-
tos Tamás, Peczár Noémi, Simon Éva, Talpa Georgina Petra

Vendéglátóipar ágazat
Balogh Adrienn, Balogh Judit, Baranyi Andrea, Dobos Ádám, Ju-
hász Réka, Kiss Nikoletta, Pályka Anett, Szabó Anna Alexandra, Sza-
bó Bettina, Szabó Nikolett Ilona, Tóth Gréta Diána, Vezse Roland

11.d /Szakközépiskolai osztály/
Osztályfőnök: Tivadar András

Épület- és szerkezetlakatos szakma
Balogh László, Demeter Richárd József, Horváth János, Jóni Béla, 
Ku� a Miklós, Kun Balázs, Lakatos Géza, Mándoki István, Nagy 
Erik, Németh Patrik József, Orosz Béla György, Vezse István, Zsell 
Imre

Pék szakma
Alexa Bianka Katrin, Balogh Roland, Gyorsok Krisztián, Horváth 
Edit, Horváth Lajos, Juhász István, Vass Dóra

11.e /Szakközépiskolai osztály/
Osztályfőnök: Gégényi Kinga

Eladó szakma
Bakos Regina, Balogh Kitti, Bódi Vivien, Bodnár Emese, Hanyu 
Krisztina, Hicsár Georgina, Horváth Evelin, Lakatos Friderika, Pó-
csi Laura, Rákosi Anna Anikó, Tóth Inez

Pincér szakma
Bakura Cintia, Balog Katalin, Balogh Márton Szilárd, Harbula Ist-
ván, Holló Klaudia, Jóni Mózes, Káté Zoltán, Lakatos Loretta, Lő-
rincz Dzsenifer, Rézműves Mária, Tejfel Tamara. Tóthfalusi Bettina

11.f /Szakközépiskolai osztály/
Osztályfőnök: Tóth Andrea

Cukrász szakma
Bakos Izabella, Boros Brigitta, Botos Kitti, Dajka Bernadett, 
Drinkál Patrik, Filep Judit, Horváth Aida, Molnár Krisztina Szilvia, 
Papp Bernadett, Szabó Andrea Eszter, Varga Kitti Henrietta

Szakács szakma
Bodnár Renáta, Farkas Réka, Fülöp Annamária, Hamza Alex, 
Krecz Renáta, Lőrincz Gábor Zoltán, Ponczók Barbara Gizella, 
Rostás Zsuzsanna, Rózsa Máté Szilveszter, Szilágyi Gabriella

11.h  /Szakközépiskolai osztály/
Osztályfőnök: Csonka Sándor

Fér� szabó szakma
Németh Levente István, Patály Viktória, Szabó Norbert, Bíró Ró-
bert, Tóth Mária   

Hegesztő szakma
Balogh Norbert, Bari Árpád, Fórika Ignác, Kondor Jenő, Lakatos 
Szabolcs, Rostás Gergő, Serbán Péter, Tóth Máté Zoltán, Tóth Ró-
bert, Vajda János, Vass Szebasztián

Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc 
Gimnázium végzős tanulóinak névsora

12.A OSZTÁLY
Osztályfőnök: Baráth Zsoltné

Balogh Nikolett, Baráth Patrik, Barnai Dóra, Boda Ferenc, Borbély-
Szabó Bernadett, File Bence, Fülöp Krisztina, Juhász Katalin, Kiss Bar-
bara, Lakatos Viktória, Lovas Bálint, Lőrincz Csaba, Medgyesi Pál, Pa-
lócz Mátyás, Ponczók György, Poncsák László, Serbán Mariann, Stefán 
Enikő, Sukta Bernadett, Szabad Kitti, Szabó Vivien Roxána, Szilágyi 
Tamás, Szőke Antónia, Tóth Dávid János, Tóth Evelin, Tóth Fruzsina

12.B OSZTÁLY
Osztályfőnök: Majoros Béla

Bacsó Dorina Kitti, Bori Tamás, Dávid Daniella, Fedor Rebeka, 
Ferenczi Ágnes, Gáspár Petra, Hajdu Nikoletta, Hankovszki Dá-
vid, Lokita Oszvald, Magyar Zsolt, Nagy Nóra, Nyárádi Viktor, 
Rutkovszki Marcell, Sebestyén Dániel, Sebestyén Noémi, Smajda 
Szilvia, Szabó Ferenc, Székely Petra, Tári Veronika, Tóth Gréta, 
Tóth Petra, Tóth Tamás, Ujlakán Gréta

12.C OSZTÁLY
Osztályfőnök: Boriné Toldi Beáta

Csalószki Martin, Filep Gréta, Hatala Barbara, Hatala Miklós, 
Hódi Fruzsina Viktória, Kiss Levente, Kónya Máté, Kozma József, 
Liba Károly, Mágocs Ivett Eszter, Makay Tünde Antónia, Pál�  Vi-
ola Patrícia, Rostás Attila, Rostás Edina, Sebestyén Lúcia, Szabó 
Barbara, Szarka József, Szűcs Norbert, Tóth Norbert, Végh Edina
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Június 18-21 között rendezték Miskolcon a Kis iskolák sportversenyének 
országos diákolimpiai döntőjét. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét lány kézi-
labda sportágban a vitkai Kölcsey Ferenc Tagintézmény lányai képviselték. 
Az ország számos pontjáról, 79 benevezett csapatból, a megyei döntőket 
követően 16-an jutottak az országos döntőbe. A lebonyolítás 4 négyes cso-
portban zajlott. 
 Négy győzelemmel, egy vereséggel így 16 csapatból 5. helyen végeztek 
a Kölcsey Ferenc Tagintézmény lányai.
 A Diákolimpia Kis iskolák sportversenye országos döntő V. helye-
zett csapat tagjai: Bajusz Boglárka, Jancsó Ella, Jancsó Nikoletta, Jónás 

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.

MÁR CSAK 
KORLÁTOZOTT 
SZÁMBAN!
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Várakozás 
nélkül, 

a lehető 
legmagasabb 

szakmai 
színvonalon!

Krisztina, Kovács Eszter, 
Lakatos Virgínia, Madár 
Réka, Náni Eszter, Péchy 
Orsolya, Tar Dominika.
 Edzőjük: Moldván 
Tibor tanár úr.

 Gratulálunk a csapat-
nak!

„Nem nyaralni mentünk Miskolcra!”

Országos V. helyezett a Vitkai 
lány kézilabda csapat


