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Köszönjük, hogy a korábbi években olyan sok palackot gyűj-
töttek a vásárosnaményiak. Mivel még nem tudjuk, hogy au-
gusztus elején melyik napon lesz a szállítás, ezért csak a gyűjtést 
hirdetjük meg. A következő (júliusi) lapszámban, a városi tv-
ben és a vasarosnameny.hu honlapon jelezni fogjuk a pontos 
időpontot és a helyszínt, amely valószínűen ismét a Szilva Fürdő 
parkolója lesz. Ide kell majd elvinni a � akonokat augusztus ele-
jén, hogy beépítésre kerüljenek a PET hajókba.
 Előre is köszönjük a PET Kalózok nevében!

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány – együttműködve a Felső-Tisza 
Völgye Vidékfejlesztési Egyesülettel – 2015. március 1. óta ismeri 
el Felső Tisza Völgye Minőségi Védjegy adományozásával azokat, 
akik sokat tettek a helyi termékek és szolgáltatások „eladhatósági 
szintjének” fokozása, a vállalkozások, közösségi programok ver-
senyképességének megőrzése és az innovatív megoldások alkal-
mazása terén. Rendhagyó módon 2018. május 12-én egy házaspár 
mindkét tagja részesült ebben az elismerésben. Idézünk a kitüntető 
határozatból:

„A Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület és a Falvak 
Kultúrájáért Alapítvány a Felső-Tisza Völgye információs központ 

által meghirdetett pályázat alapján 

„FELSŐ-TISZA VÖLGYE MINŐSÉGI VÉDJEGGYEL”
ismeri el 

 Sánta Miklósné bábkészítő 
és bábozó, valamint Sánta Mik-
lós művelődésszervező életmi-
nőség-fejlesztő életművét.”
 Az indoklás kitér Sánta 
Miklósné évtizedek óta foly-
tatott, megyei szinten ismert 
és elismert szakmai tevékeny-
ségére, mellyel a megyében a 
bábművészet egyik életben tar-
tója. Szól az elismerés annak az 
egyedülálló, több száz darabos 
bábgyűjteménynek is, amely a 
hosszú évtizedek alatt általa ké-
szített bábokból jött létre.
 Sánta Miklós az Esze Tamás 
Városi Művelődési Központ igaz-
gatójaként mind a lokális, mind 
a járási szintű feladatokat mene-
dzseri módszerekkel szervezte, 
irányította. Munkája során az 
általános és szakmai műveltség 
bővítését célzó iskola-rendszerű, 
magán-, klubszerű munkaformák 
szélesítése mellett rendszeresen 
szervezte magas művészi szín-
vonalú komoly- és könnyűzenei, 

színházi előadások fogadását. Ko-
moly értékkel bíró rendezvény-
sorozatok (Beregi Ünnepi Hét, 
Beregi Fafaragó Tábor, Váci Em-
léknapok, népzenei vetélkedők, 
Középiskolai Kórustalálkozó) 
elindítása, művészeti együttesek 
(Liszt Ferenc Vegyeskar, Városi 
Fúvószenekar) szervezése és mű-
ködtetése fűződnek a nevéhez. 
 A tudósítás végére kívánko-
zik, hogy három héttel az elisme-
rés átvétele után Sánta Miklósné 
gemzsei bábosaival a Gyermek-
bábosok XXV. Országos Feszti-
válján Egerben – ahol megyénket 
képviselték – arany minősítést 
szereztek. 
 Ehhez, és mindkettejük elis-
meréséhez szívből gratulálunk! 

Elismerés a Sánta házaspárnak
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 Iskolánk, a Vásárosnaményi II. Rákóczi 
Ferenc Gimnázium Természetbarát Di-
ákkörének 9 diákja 2018 februárjában egy 
internetes környezetvédelmi vetélkedőn 
vettek részt. A Magyar Természetvédők 
Szövetsége által meghirdetett, a Földmű-
velésügyi Minisztérium és az Európai Unió 
által támogatott háromfordulós vetélkedő 
neve „E-� gyelő” volt. Iskolánkból 3 csa-
pat indult: Tigrisek: Baráth Zsolt, Németh 
Nagy Laura, Mile Dóra Edit. Greenpeas: 
Balogh Boglárka, Balogh Krisztián, Skórán 
Fruzsina. Amőbák: Farkas Annamária, 
Bodnár Éva, Bodnár Gabriella. A felkészí-
tő tanár Baráth Zsoltné és felkészítő-koor-
dinátor tanár Toldi Zoltán volt. A verseny 
célja az volt, hogy felnyissa a generációnk 
szemét és megmutassa, milyen veszélyeket 
rejt a mobiltelefonozás a gyártástól a hasz-
nálaton át a megsemmisítésig. A felada-
tok megoldása során döbbenten fedeztük 
fel, ahhoz, hogy mindig csúcskategóriás 
telefonkészülékünk legyen, bizony szám-
talan ember dolgozik keményen, olykor 
családjuk és saját életüket is kockáztatva. 
Megismerhettük a telefonok felépítését, a 
készülékekhez szükséges nyersanyagok 
bányászati körülményeit, a bányászat kör-
nyezeti hatásait. Megtudtuk, hogy mennyi 
betegségben szenvednek a telefongyártó 
üzemek dolgozói, hogy mennyi e-hulladék 
keletkezik akkor, ha évente váltogatjuk ké-
szülékeinket. De azt is felfedezhettük, hogy 
milyen alternatív megoldásokat lehetne 
találni az e-hulladék csökkentésére, a kör-
nyezet kímélésére. Ennek kapcsán megis-
merhettük az egyik leghíresebb etikus te-
lefont, amelynek előállításához nem tapad 

vér és méltányos kereskedelem szellemében 
készült. Videoblogban hívtuk fel az embe-
rek � gyelmét a gőzerővel kutatott mester-
séges intelligencia emberiségre gyakorolt 
káros hatására és „megterveztük” a jövő 

„Okostelefonját”, a „SuperY-t”, amelynél a 
készülék karbantarthatósága, javíthatósága 
a fő szempontok közé tartozott. Bemutat-
tuk egy telefon-kölcsönző üzlet lehetséges 
működését, rávilágítva az előnyökre és hát-
rányokra.
 A csapataink tagjai rövid időre fellé-
legezhettek, miután beküldtük az utolsó 
fordulót is. Ezt követően tűkön ülve vártuk 
az eredményt. 302 induló csapatból isko-
lánk 2 csapata is a 10 döntős közé jutott. A 
döntőt május 29-én Budapesten rendezték 
meg az Alapvető Jogok Biztosának Hiva-
talában. Egy gyönyörű épület látványa fo-
gadott minket a helyszínen. Regisztráció 
után elfoglaltuk asztalunkat, majd nemso-
kára elkezdődött az első feladat. Az előzetes 
szempontok alapján ismertetni kellett egy 
általunk választott formában az első három 
forduló anyagát, és az általunk elvégzett tá-
jékoztató feladatokról is beszámoltunk. A 
csapatok a nagy izgalom ellenére jól helyt-
álltak az első feladatnál. Nagyon kellemes 
csalódás volt számunkra, hogy a zsűri tag-
jai egész verseny alatt rendkívül bátorítóan, 
humánusan, segítőkészen léptek fel, ami 
nagyban hozzájárult, hogy tudásunk legja-
vát adhattuk ezen a megmérettetésen. 
 Második feladatként egy totót kellett 
kitölteni. Ezt követően � nom ebédet fo-
gyasztottunk el, majd megkezdődött az 
eredményhirdetés. Felgyorsult szívveréssel 
vártuk a az eredményeket. Végül a Tigrisek 

csapat első helyezést, az Amőbák csapat 4. 
helyezést ért el! Az első helyezett Tigrisek 
csapata háromnapos osztálykirándulást 
nyert. Így ők 30-an szeptemberben jutalom-
kiránduláson vehetnek részt. Megtisztelő 
volt, hogy iskolánkat külön kiemelték, mert 
ez volt az egyetlen gimnázium, ahonnan 
két csapat is bejutott a döntőbe. Rengeteget 
adott ez a verseny nekünk, megtanultunk 
videót vágni, rappet írni, mémet készíteni, 
riportot csinálni és számtalan olyan ismere-
tet sajátítottunk el, amit felnőtt életünkben 
is használhatunk majd. Köszönjük a szerve-
zőknek és segítőtanárainknak a lehetőséget, 
hogy sikeresen ott lehettünk ezen a komoly 
szakmai megmérettetésen.

A versenyen résztvevő csapatok tagjai

Országos sikert értek el a 
„rákóczis” diákok

Az év legrövidebb éjszakája! A tavalyihoz hasonlóan június 22-én, péntek este fus-
sunk együtt a Tisza-töltésen! Mindenki hozzon fejlámpát, biciklis lámpát, vagy bica-
jos kísérőt magával, aki a mellette futóknak világít, ha netán nagyon ránk sötétedne!
 Találkozás a Tisza-híd lábánál (körforgalom)  este ¾ 9-kor. Választható távok: 
2–5–10–15 km!

Fejes Csilla BSI futónagykövet

II. Szent Iván-éji fejlámpás éjszakai futás
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Víg Balázs (népszerű gyerekíró) 3–4. osztályosokkal találkozott május 24-én kora délután 
a színpadon, ahol a Három bajusz gazdát keres című könyvéről beszélgettek. Története it 
a gyerekek a találkozóra készülve olvasták, így az interak-
tív foglalkozás mindannyiuknak nagy élményt jelentett.  
 Kerekes Valéria május 24-én 17 órakor kezdődő 
előadását ajánlottuk szülőknek, nagyszülőknek, pe-
dagógusoknak. A mesélés-kutató beszámolt a Kádár 
Annamária pszichológussal közösen végzett kutatásaik 
eredményeiről, majd 25-én délelőtt a gyakorlatban is 
megmutatta a könyvtárban jelentkező pedagógusoknak, ho-
gyan működik az érzelmi alapú mesefeldolgozás az óvodá-
ban. Rávilágított, miért más a mozgással tarkított foglalkozás, 
miért hatékonyabb és eredményesebb a mese mondanivaló-
jának tudatalat-
ti rögzülése e 
módszer hatá-
sára.

Beregi Ünnepi Hét összefoglaló

A Beregi Ünnepi Hét keretén belül nyitot-
tuk meg a fenti címmel új időszaki kiállítá-
sunkat, amely az I. világháború beregi vo-
natkozásait mutatja be a múzeum tárgy- és 
dokumentumgyűjteményén keresztül. Töb-
bek között a katonaság és az azt támogató 
propaganda, vagy a hátország háttérmun-
kája is megjelenítésre került a tárlókban, 
de a hadifogság tárgyi és írásos emlékeit, 
valamint a hadifogolymunkák látványos és 
bőséges anyagát is láthatják az érdeklődők.
 A megnyi-
tóra érkezőket 
a Bereg Brass 
fúvószenekar 
előadásában 
hallható Lu-
dovika-induló 
dallamai fo-
gadták.
 Filep Sán-
dor polgár-
mester és dr. Tilki Attila országgyűlési kép-
viselő köszöntője nyitotta meg a XX. Beregi 
Ünnepi Hét rendezvénysorozatát, ezután 

„Már az ellenség közt igen régen vagyunk” 
– a Beregi Múzeum I. világháborús anyagából

Vásárosna-
ményban, a 
Beregi Ün-
nepi Hét ke-
retén belül 
új kiállítás 
nyílt Színről 
színre cím-
mel, ahol 
két helyi 
a l kotó c s o -
port munkái 
t e k i n t h e -
tők meg. A Bereg Színe Művészeti Kör 
képzőművészeti alkotásokkal, olajfest-
ményekkel, akvarellekkel, tusrajzokkal, 
vázlatokkal, a Színfolt Alkotókör pedig 
kézműves, kreatív használati és dísztár-
gyakkal mutatkozik be.

A Vásárosnaményi Eötvös József Általá-
nos Iskola és AMI Kölcsey Ferenc Tag-
intézménye – a XX. Beregi Ünnepi Hét 
keretein belül – Egyéni Asztalitenisz 
versenyt szervezett. A versenyre 6 isko-
lából neveztek, intézményenként 4–4 ta-
nulóval. A megmérettetés lebonyolítását 
a Vitka SE Asztalitenisz Szakosztálya is 
segítette. Az egésznapos verseny zárása-
ként, az ünnepélyes eredményhirdetés 
előtt sor került egy vitrin felavatására az 
iskola aulájában. 

Vásárosnamény Asztalitenisz Ereklyéi 

A vitrint az elmúlt évtizedek pingpong-
sikerei előtt tisztelegve Vásárosnamény 
Város Önkormányzata készítette. Az 
avatáson – a leleplezés előtt – Filep Sán-
dor Polgármester Úr mondott beszédet. 
A május 24-én felavatott vitrinben elhe-
lyezett kupákat Papp István gyűjtötte. 

Varga János múzeumigazgató köszöntöt-
te a vendégeket, majd dr. Csatáry György 
történész előadását hallhattuk a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola I. világ-
háborús kutatásairól. Ezután Tóthné File 
Dóra tárlatvezető előadásában hallhattuk 
Baráth Menyhért egykori hadifogoly versét, 
ezt követően Filepné Kiss Renáta történész 
mutatta be és nyitotta meg a kiállítást.
 A kiállítás megtekinthető a Beregi Mú-
zeumban nyitvatartási időben.

Szász Csaba
Beregi Múzeum
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Egy beregi fi lmalkotás

A „Sátán fattya” című � lm bemutatása a hét fontos ese-
ménye volt. Péntek délután Lónyay-s diákok nézték meg 
a � lmet Péter Ildikó tanárnő vezetésével, majd Hamar 
Péter � lmesztéta irányításával és Tarpai Viktória fősze-
replő részvételével izgalmas beszélgetés alakult ki a mű 
mondanivalójáról, aktualitásáról, és a forgatás izgalmas 
részleteiről. Az esti vetítés után Balogh Géza, a forgató-
könyv készítője és Zsigmond Dezső rendező gondolatait 
is megismerhettük. Több olyan néző is megszólalt, aki 
családtagja révén érintett a „málenkij robot” szörnyűsé-
geiben.
 Kedves színfoltja volt az estének a jelenlévő statiszták 
köszöntése. A tákosi asszonyok mellett Vásárosnaményt 
és az erősebb nemet Szolnok Ferenc képviselte. Feri bá-
csiról tudható, hogy nem először � lmezett: 65 (!) évvel 
ezelőtt statisztaként szerepelt a „Föltámadott a tenger” 
című � lmben is.
 A nehéz és fontos témájú � lmet úgy zártuk a szívünk-
be, hogy mindig a miénk lesz egy kicsit, hiszen a határon 
túli Beregben játszódik, és a határ mindkét oldalán élő 
beregiek (és szatmáriak) játszanak benne.

 A Beregi Ünnepi Hét a 28-i színházi előadással zá-
rult. „A miniszter félrelép” parádés szereposztásával, a 
színészek fergeteges játékával könnyed kikapcsolódást 
nyújtott a nézőteret teljesen megtöltő nézőseregnek. 

Örömünkre szolgál, hogy a Beregi Ünnepi Héten megrendezésre 
kerülő Váci Mihály szavalóversenyre sok bátor versmondó jelent-
kezik. Idén is így volt. A zsűrinek nagyon nehéz feladata volt, de 
megszületett az eredmény: 

1-2. osztály:
1. helyezett – Szlocski Mirtill Nina (Pető�  Tagintézmény)
2. helyezett – Csernyi Boglárka (Patay István Általános Iskola)
3. helyezett – Ujhelyi Péter Zalán (Pető�  Tagintézmény)
Különdíj: Tóth Teodóra (Pető�  Tagintézmény)

3-4. osztály
1. helyezett – Voloscsuk Emília (Vásárosnaményi Eötvös József 

Általános Iskola és AMI)
2. helyezett – Bedő Lukács (Hétvezér Baptista Általános Iskola, 

Tiszaszalka)
3. helyezett – Gecsey Petra (Vásárosnaményi Eötvös József Álta-

lános Iskola és AMI)
Különdíj: Szakács Mézia (Vásárosnaményi Eötvös József Általá-

nos Iskola és AMI)
Különdíj: Gerzsenyi Lívia (Pető�  Tagintézmény)

Váci Mihály szavalóverseny és Petőfi  kupa
5-8. osztály
1. helyezett – Sebestyén Noémi 

(Hétvezér Baptista Általá-
nos Iskola, Tiszaszalka)

2. helyezett – Barta Réka Pál-
ma (Hétvezér Baptista Ál-
talános Iskola, Tiszaszalka)

3. helyezett – Feka Orsolya 
(Hétvezér Baptista Általá-
nos Iskola, Tiszaszalka)

Különdíj: Bródi Róbert (Köl-
csey Tagintézmény)

Pető�  Kupa
1. Pető�  Tagintézmény
2. Patay István Általános Isko-

la, Nyírmada
3. Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Pap
4. Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és AMI
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Őszintén bevallom, hogy amikor általános-
ban fogalmazást kellett írni egy példaképünk-
ről, értetlenül ültem a füzet felett. Nem igazán 
volt úgy senki, akit példaképnek említettem 
volna az Édesanyámon kívül. Gyerekkorban 
jellemzően híres embereket, sportolókat, fel-
találókat, űrhajósokat, vagy más kiemelkedő 
munkássággal bíró embereket választunk 
példaképnek, amely a fejlődés, tanulás iránti 
vágyunknak a természetes kifejeződése.
 A példaképeink elkísérnek minket egész 
életünkben, formálják a személyiségünket, lá-
tásmódunkat, világról alkotott képünket.  Az 
évek során elhalványulhatnak, felerősödhetnek 
bennünk, gyarapodhatnak, de persze ki is cse-
rélődhetnek azok a személyek, akikre valamiért 
felnézünk, az aktuális igényeinknek megfelelő-
en. Miért olyan fontos, hogy ezek a minták ré-
szei legyenek a mindennapi életünknek?
 Inspirálnak bennünket: ha tudjuk, hogy 
valami másoknak is sikerült, akkor képesek 
vagyunk elhinni és nyomatékosítani magunk-
ban, hogy  mi magunk is képesek vagyunk 
elérni a vágyainkat, céljainkat. Ez nem csak 
inspirációként, hanem motivációs forrásként 
is állandó mozgásban tarthat bennünket.
 Hiszünk magunkban: ehhez kapcsolódó-
an közvetetten megerősítik a saját magunk-
ba vetett hitünket, segítenek észben tartani, 
hogy bíznunk kell a megérzéseinkben, ösztö-
neinkben, a képességeinkben és abban, hogy 
a kínálkozó lehetőségeinket optimálisan a ja-
vunkra tudjuk fordítani.

„Támogatni kell a nemek egyenlő esélyű részvételének biztosítását 
célzó, speciális tehetséggondozó programokat, különös tekintet-
tel azon tehetség- és tudományterületeken, ahol hagyományosan 
a lányok, nők részvétele alulreprezentált.” (2017-2018. évi cselek-
vési program I. 1. h. pontja)

A sztereotípiák igen erős hatást gyakorolnak a nőkre pályaválasztá-
suk során. A nők hajlamosak a fér�  és női munkák megkülönbözte-
tése alapján választani foglalkozást, ami jobban kötődik a hagyomá-
nyos érdeklődések és törekvések világához.
 A PEDIFLÓR NONPROFIT KFT. a Nemzeti Tehetségprogram 
támogatásával (NTP-NEER-17-0008) olyan programsorozatot való-
sított meg, mely biztosítja a nemek egyenlő esélyű részvételét azon 
tehetség- és tudományterületeken, ahol hagyományosan a lányok, 

nők részvétele alulreprezentált. Így a természettudományok, mű-
szaki tudományok, technológia területén. Célcsoportunk tagjai két 
vásárosnaményi középiskolából kerültek ki, 15–18 éves korú lányok, 
akik pályaválasztás, továbbtanulás előtt állnak. SZEMLÉLETFOR-
MÁLÁSUNK fő célja a dolgok lényegének megértetése és a közös 
cél iránti elkötelezettség kialakítása. Rövid távú eredményeink: ön-
bizalom erősödés, magabiztosabbá válás, konkrét pályaorientációk, 
a munkaerőpiacra jutás eszközeivel való gazdagodás.
 A pozitív példaképek proaktív népszerűsítése médián keresztül 
elnevezésű feladatunk során a bevont lányok mindegyike kiválasz-
tott magának egy olyan női, pozitív példaképet, akire felnéz, akinek 
a karrierje, életpályája meghatározó számára. 
 A lányok írtak egy-egy cikket erről, és a legjobbakat most, illetve 
a következő lapszámban be is mutatjuk. 

KÖVETENDŐ ÚT
 Nekem most egy rendezvényen történő 
részvétel során lett valaki a példaképem, 
mert olyan területtel foglalkozik, olyan te-
rületen kutat, mely engem érdekel.
 A víz egyre hangsúlyosabb szerepet 
tölt be az emberiség életében, a világ gaz-
daságpolitikájában. A vízkészletek és a 
vízgyűjtő területek védelme, fenntartható 
kezelése elengedhetetlen a civilizáció meg-
őrzéséhez. 
 Abban a szerencsében van részem, 
hogy én egy olyan városban élek, ahol 
három folyó találkozik. Mindig szeret-
tem a temészetet, a vizes élőhelyeket. Volt 
alkalmam egy olyan előadást hallgatni 
a közelmúltban, ahol egy � atal előadó, 
Stenger-Kovács Csilla érdekes, érthető mó-
don beszélt kutatási területéről, a kovaalgák 
életéről. A vetített képes prezentáció a laikus 
ember számára is élvezetes módon adott be-
pillantást a vizek sokszínű élővilágába. Ma-
gával ragadott személyisége, közvetlensé-
ge, és ekkor kezdtem el utánajárni, hogy ki 
is volt ez az előadó, és az alábbiakat tud-
tam meg róla.
 Stenger-Kovács Csilla 1979-ben született 
és jelenleg a Pannon Egyetem Mérnöki Kar 
Környezettudományi Intézetének egyetemi 
docense, a kovaalgák szakértője, különösen 
a szikes tavakban előforduló kovaalgák és az 
összetételüket meghatározó környezeti té-
nyezők vizsgálatában vannak elévülhetetlen 
érdemei, hiszen kutatómunkáját megelőző-

en ezek szinte teljesen ismeretlennek szá-
mítottak. Azóta gyakran nézem a National 
Geographic műsorait és szeretnék én is ezzel 
a tudományterülettel még jobban megis-
merkedni.
 Eredményei többek között természetvé-
delmi szakembereknek adnak irányelvet a 
szikes tavak megfelelő kezeléséhez és védel-
méhez, valamint a szikes kovaalgafajok klí-
maváltozásra adott válaszának megértéséhez. 
 A kutatónő szerint ráadásul a kovaalgák 
formagazdagsága akár már az óvodás, a terepi 
mintavétel és a mikroszkópos vizsgálat pedig 
az iskolás gyermekek � gyelmét is megragad-
hatja, ily módon a tématerület népszerűsítése a 
jövő szakembereinek kinevelésében is segíthet. 
 A Nők a Tudományban Kiválósági Díjat 
olyan � atal kutatónők nyerhették el immár 
ötödik alkalommal, akik kimagasló tudo-
mányos eredményeik mellett részt vállalnak 
a műszaki és természettudományos pályák 
népszerűsítésében, és inspiráló példát mutat-
nak a pályaválasztás előtt álló � atal lányok-
nak. A műszaki tudományok kategóriában dr. 
Stenger-Kovács Csilla munkásságát ismerte 
el a szakmai bizottság. Nőként népszerűsíti a 
műszaki tudományok területén a nők tudo-
mányos pályájának fontosságát. 
 Vannak pillanatok az életben, amikor 
úgy érezzük, megrekedtünk, nem tudjuk, 
merre tartunk, mi a célunk, mi a helyes 
döntés. Ilyenkor rengeteg erőt meríthetünk 
olyan pozitív példákból, amelyek megmu-
tatják a követendő utat. Én rátaláltam…

Szücs Kinga
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EFOP-3.2.5-17-2017-00002 projekt 
keretében 2018. május 31-én a sóstói 
Vadasparkban, június 1-én a Tuzson 

János Botanikus Kertben, a Tűzoltó Mú-
zeumban tettek látogatást a vásáros-
naményi Pető�  Sándor Tagintézmény 

elsős diákjai. Köszönet a szervezőknek, 
hogy gyermekeinknek két ilyen felejt-

hetetlen napot nyújtottak. 

A tanév második  felében is minden hónapra jutott verseny bőven. 
Így volt ez május hónapban is. Az alábbiakban a megyei 1–5. és az 
országos 1–10. helyezettjeit és felkészítőit ismerhetjük meg.

Megyei versenyek:
• Dienes matematika verseny:
1. hely Simon –Jójárt Kevin 4.o. (felk.: Nagyné Szabó Henrietta)
2. hely Varga Dániel 2. o.  (felkészítő: Varga Katalin)
 Volcsuk Emilia 4. o.  (felk.: Nagyné Szabó Henrietta)
3. hely Tar Zsombor 5. o.  (felkészítő: Kondor Éva)
 Fazekas Bence 1. o.  (felkészítő: Boda Istvánné)
4. hely Dér Bence 2. o.  (felkészítő: Varga Katalin)
  Gecsey Petra 4. o.  (felk.: Nagyné Szabó Henrietta)
5. hely  Farkas Míra Zsanna 1. o.  (felkészítő: Boda Istvánné)
• Görögkatolikus Egyházmegyei hittan verseny:
4. hely Balázs Panna, Gál Lili Tícia, Székely Csenge 
                                 (felkészítő: Demkó István, Demkó Istvánné)
• Megyei Diákolimpia (úszás)
Egyéni helyezések:
1. hely  Papp Sára (két első hely)
 Gáspár Zsanett (két első hely)
3. hely Kolozsvári Aténa (4. hely; 5. hely)
 Kajdy Tamás
 Andalik Rebeka
4. hely Pócsi Noémi
5. hely  Beregszászi László
 Dóbus Dorka
• Gyorsváltó: 
2. hely: Dóbus Dorka, Kolozsvári Dorka, Csatlós Eszter Amina, 
              Andalik Rebeka

2. hely : Vadász Janka, Nagy Edit, Kolozsvári Aténa, Gáspár Zsanett
3. hely : Csatlós Ádám, Kajdy Tamás, Csikos Noel, Pócsi Krisztián
3. hely: Beregszászi László, Kajdy Balázs, Bartha Mátyás
Az úszók felkészítői: Hankovszkiné Medve Mónika, Dr. Pintye Zoltán
• Megyei Diákolimpia (leány labdarúgás)
4. helyezés: Balázs Panna, Balogh Emese, Deák Eszter, László Noa Kiara, 
Nagy Edit, Jónás Mercédesz, Koncz Dominika Erzsébet, Kóróczki Dóra, 
Tóth Elizabet Tünde, Stefán Bernadett
Felkészítők: Palócz Tibor, Kazamér László, Koncz Csaba
• Bethlen Művészeti Fesztivál Megyei Zongora verseny
2. hely  Szabó Zsolt zenetanszak  2. o.
4. hely  Medve Hanna Viktória zenetanszak  2. o.
• II. Nyíregyházi Megyei Zongora verseny
Szabó Zsolt zenetanszak 2. o. Bronz oklevél
Jurkinya Anna zenetanszak 1. o. Bronz oklevél
(Felkészítő: Breckó Szilvia)

Országos versenyek:
• Kálti Márk történelmi verseny:
2. hely  Nagy Nándor Botond 7. o.  
 (felk.: Dr. Siposné Szilágyi Ildikó) 
• Alapműveleti matematika:
2. hely  Balogh Attila 4. o. (felk.: Nagyné Szabó Henrietta)
7. hely  Simon –Jójárt Kevin 4. o. (felk.: Nagyné Szabó Henrietta)
10. hely Gecsey Petra 4. o.  (felk.: Nagyné Szabó Henrietta)
• Országos Diákolimpia (úszás)
Gáspár Zsanett 8. o.  két első helyezés
• Bendegúz Nyelvész Verseny
10. hely Gál Lili Tícia      8. o.  (felk.: Konczné Kelemen Ildikó)
• Rajzpályázat:
Tar Zsombor 5. o.  különdíj (felk.: Tóthné Simon Zsuzsanna)
Ádám Gabriella 5. o.  különdíj (felk.: Tóthné Simon Zsuzsanna)

Eötvös sikerek!

Föld-napja megyei természetvédelmi 
verseny V. helyezés
• Jurkinya Fanni 6.o.
• Tar Fanni 6. o.
• Ferenczi Dóra 6.o.
• Kovács Dorina 6.o.

Kisiskolások Diákolimpia kézilabda 
megyei döntő II. helyezés
• Ferenczi Dóra 6.o.
• Jancsó Ella 7.o.
• Jancsó Klára 6.o.
• Jurkinya Fanni 6.o.
• Kanalas Amanda 6.o.
• Katkó Boglárka 6.o.
• Kompanek Fanni 6.o.
• Kovács Dorina 6.o.
• Puskár Renáta 6.o.
• Séra Krisztina 6.o.

• Tar Fanni Rebeka 6.o.
• Váradi Kiara Mirabella 6.o.

Re�  matematika megyei verseny III. 
helyezés
• Ferenczi Dóra 6. osztály

TITOK levelezős tanulmányi verseny 
(történelem) országos I. helyezés
• Birgány Adrienn 8.o.
• Kovács Petra 8.o.
• Molnár Tamás 8.o.
• Varga Marcell 8. o

Kalandozó Történelmi országos I I. hely
• Birgány Adrienn
• Kovács Petra
• Gebei László
• Varga Marcell

Megyei és országos versenyek helyezettjei 
a Kölcsey Tagintézményben



Új Beregi Élet

8 · 2018. JÚNIUS

Kiss Sándor a fasizmus ellen 
1943–45 III/1.

A szegedi felsőfokú tanulmá-
nyok befejezése után egy évig 
katonai szolgálatot teljesített, 
de aztán egészségügyi okokból 
JAN-nak (jelenleg alkalmatlan) 
nyilvánították.
 Budapestre ment. Fél mun-
kaidőben a Fery Oszkár utcai 
Tanítóképző Intézetben tanított, 
a munkaidő másik felében a 
Táj- és Néprajzkutató Intézetnél 
dolgozott. Oktatói és néprajz-
kutatói tevékenykedés mellett 
vállalta a Hársfa utcai Diákok 
Háza Kollégium ‘prefektusi’ 
(fegyelmi elöljáró, felügyelettel 
megbízott nevelő) megbízatását, 
vagyis a nagy múltú diákotthon 
lakóinak lelki vezetését is.
 Feljegyzések vannak róla, 
hogy amikor Kiss Sándor tar-
totta a kollégiumban a biblia-
órát „…az i� úság zsúfolásig 
megtöltötte a termet.”
 Kapcsolatba került a Teleki 
Pál Intézettel is, ahol a cser-
készcsapatok számára táj- és 
népkutató pályázatokat írtak 
ki. Morvay Péter néprajzkutató, 
aki Kiss Sándor barátja is volt, 
bevonta őt a beérkezett pálya-
munkák bírálatába. „Számom-
ra is rendkívüli meglepetést 
jelentett, hogy a középiskolás 
cserkészek érdeklődése… a 
nép megismerésében mennyit 
fejlődött. Visszakerültem hát a 
tudományos kutatómunkába!”– 
írta le lelkesedéssel (1944-ben) 
akkori örömérzetét.
 Kiss Sándor álma a tudo-
mány volt, sorsa a politika lett.
 1944. október 15-én elfoga-
tóparancsot adtak ki ellene.
 Eléggé közismert tény, hogy 
1944. március 19-én a hitleri 

Németország csapatai megszáll-
ták Magyarországot. Sztójay 
Döme kormányt alakít. A zsidó 
lakosságot sárga csillag vise-
lésére kötelezik, az FKgP-t és 
a Paraszt Szövetséget betiltják. 
Áprilisban gettókba zárják a vi-
déki zsidóságot…
 Mindezek ellensúlyozására 
1944 májusában megalakult a 
Magyar Front, az illegalitásba 
szorult magyar demokratikus 
pártok és vallási szervezetek 
náciellenes szövetkezése. E 
szervezet munkájába Kiss Sán-
dor is bekapcsolódott, nem is 
akárhogyan! 1944 nyarán Hege-
dűs András és Balyó Mária Sza-
bad Élet címen fasizmusellenes 
lapot adtak ki, de letartóztatták 
őket. Kiss Sándor és érték-
közösségének tagjai azonban 
gyorsan megjelentették a kö-
vetkező lapszámot, a Nemzeti 
Ellenállás Diákmozgalom illegá-
lis szervezet lapját. A rendőrség 

– szinte azonnal – nyomozni 
kezdett Kiss Sándor után, aki 
előbb a rejtezkedésre kénysze-
rített Magyar Diák-ellenállási 
Mozgalom, majd ennek utódja, 
a Szabad Élet Diákmozgalom, 
a nyilas puccs után (okt. 16.) 
pedig a Magyar Diákok Szabad-
ságfrontja antifasiszta diákszer-
vezetek vezéralakja lett.
 Így emlékezett élete eme 
időszakára: „Mint a Magyar 
Diákok Szabadságfrontja ellen-
állási mozgalomnak vezetőségi 
tagja, az illegális mozgalom ka-
tonai és sajtófrontjának vezetője, 
1944. október 15-én illegalitásba 
mentem, mivel a rendőrség elfo-
gató parancsot adott ki ellenem. 
1944. december 14-én a Nemzeti 
Számonkérő Szervezet nyilas 
nyomozó csendőrkülönítmény 
fogságába estem. Kivégzésemet 

csak Budapest körülkerítése, és a 
szökésem akadályozta meg.”
 Mi ösztönözte Kiss Sándort, 
hogy a magyarországi antifa-
siszták egyik legelszántabb har-
cosa legyen?
 A legjobb, ha őt magát idéz-
zük: „Kötelességemnek éreztem, 
hogy életre-halálra harcoljak a 
fasizmus ellen. Az embertelenség, 
a megalázás, a kínzás, az emberi 
méltóság megfosztása soha sem 
absztrakt, mindig vért és valósá-
got jelent. Tudtuk, hogy keresz-
tyénellenes, ezért elfogadhatat-
lan. De ugyancsak veszélyezteti 
kisebb népek, nemzetek függet-
lenségét, sőt létét, fennmaradá-
sát. Harcolni kell ellene minden 
erővel, mint keresztyénnek és 
mint magyarnak is. Ezért lettem 
az i� úsági mozgalom szervező-
je, majd amikor Hitler csapatai 
megszállták Magyarországot, a 
földalatti ellenállási mozgalom 
vezetője is. Engem választottak 
a földalatti diákellenállás vezé-
rének, és 9 hónapon át sikerült 
kimenekülnöm mindig a Gesta-
po és magyar bérenceik harapó-
fogóiból.”
 Az általa vezetett szerveze-
tek együttműködtek más an-
tifasiszta politikai és katonai 
szerveződésekkel: a Magyar 
Függetlenségi Mozgalommal, a 
Magyar Közösséggel, a Görgey 
Alakulattal, a Kiugrási Irodával, 
a Nemzeti Felkelés Felszabadí-
tási Bizottságával és a Magyar 
Nemzeti Felkelés Felszabadító 
Bizottságával is. Eme utolsónak 
említett szervezetnek voltak 
vezetői: Tartsay Vilmos, Nagy 
Jenő, Kiss János és Bajcsy-Zsi-
linszky Endre is. Nevezettek 

– az iskolai történelemkönyvek 
által is – példaképként állnak 
a magyar i� úság előtt hősiessé-

gük és bátorságuk okán. 1945 
decemberében haltak nemze-
tünkért mártírhalált a Nyilas 
Rögtönítélő Hadbíróság végzése 
szerint.
 Mind a Kiss Sándor vezet-
te ellenállási szervezetek, mind 
a Kiss Sándorral kapcsolat-
ban álló szervezetek két célért 
küzdöttek. Egyrészt a gettók-
ba zsúfolt zsidóságot akarták 
megmenteni az elhurcolástól, 
másrészt az országot akarták 
megmenteni az értelmetlen 
rombolástól és öldökléstől, hi-
szen 1944 végétől már nyilván-
való volt a fasiszta államok vi-
lágméretű veresége.
 Kiss Sándor maga is véghez-
vitt fegyveres cselekményeket: 
a megszálló német alakulatok 
harceszközeinek megrongálá-
sában, fegyverek begyűjtésében 
és azoknak a katonai szerepet 
is vállaló személyekhez történő 
veszélyes szállításában is tevőle-
gesen résztvett.
 Balogh Lajos, a Magyar Kö-
zösség ellenállásban részt vett 
tagja így ír erről: „Félelem nélkül 
hajtotta végre veszélyes feladatát, 
úgy rejtve el a fegyvereket nagy-
kabátja alá, mintha csupán eser-
nyőt vett volna át.” Havas Gábor 
Kiss Sándor unokatestvérétől 
hallotta – mert akkoriban ná-
luk lakott a Nemzeti Bank tulaj-
donát képező altiszti szolgálati 

Kiss Sándor 
az 1940-es években

(folytatás)
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Éles Béla Megyei Matematikaverseny felkészítő:
Czirják Boglárka 5. hely Monori Erika Márta 
Horváth Fanni Luca 11. hely
Szlocski Mirtill Nina 13. hely 

Kölcsey Ferenc Helyesírási Kupa Megyei felkészítő:
  Biróné Turóczi Emese 
Gergely Vivien 1. hely
Baráth Patrícia 2. hely
Ujhelyi András Árpád  3. hely

Alapműveleti Megyei Matematikaverseny felkészítő:
Baráth Patrícia  2. hely Orosz Miklósné

Tudásbajnokság – Anyanyelv 5. Megyei Döntő felkészítő:
Baráth Patrícia 1. hely (Országos Verseny 05. 26-án) 
  Biróné Turóczi Emese

Kaán Károly Országos Természet- és  felkészítő:
Környezetismereti Verseny Megyei
Baráth Patrícia 2. hely Vastag József Barnabásné
Király Zsó� a 5. hely

Hevesy György Országos Kémia Verseny Megyei felkészítő:                                                
  Vastag József Barnabásné  
Szászi Kata 5. hely
Vezse Emília 9. hely

lakásukban – hogy: „Sándor 
reggelenként aktatáskájában to-
jásgránátokkal lopakodott ki az 
utcára, hogy náci tankokat rob-
bantson.”
 Antifasiszta tevékenykedé-
sének igazán hatékony területe 
azonban inkább a gondolat, a 
meggyőzés eszközeinek: röpla-
poknak, szamizdat iratoknak, 
kiáltványoknak a fogalmazása 
és terjesztése volt.
 Ezirányú tevékenységének 
egyik legfontosabb dokumen-
tuma az „Igaz szó az igaz ma-
gyarokhoz” című röpcédula.
 Az 1944. november végén 
készített írás – 15 pontba tömö-
rítve – politikatörténeti szem-
pontból tekinti át a sztálingrádi 
vereség és a német megszállás 
közti időszakra vonatkozó leg-
fontosabb eseményeket. A 15. 
pont így kezdődik: „A kilátás-
talanságnak, kétségbeesésnek, 
sötét szándékoknak és a nemzet 
végleges és teljes pusztulásának 

VI. Szabolcs Tour Megyei Úszóverseny gyorsúszásban, mellúszás-
ban, pillangóúszásban, gyorsváltóban 
Székely Zoltán 1. helyezés

Kis Iskolák Sportversenye  felkészítő:
II. korcsoport � ú labdarúgás megyei 2. hely Hornyák Mihály
Lakatos Krisztián, Tári Bálint, Kópis Sándor Marcell, Mándi István 
Ervin, Oláh Miklós, Biró Kristóf, Balogh Norbert, Madácsi József, 
Székely Zoltán, Szabó Bence Róbert, Balogh Krisztián, Gerzsenyi 
Gábor

IV. korcsoport � ú labdarúgás megyei 2. hely felkészítő:
Zeke Kristóf, Liba Bence, Szitó Bence,  Hornyák Mihály
Baranyi Dániel, Vass Tamás, Mika Zoltán, Laczkó Zoltán, File At-
tila Máté, Darás Márk, Lakatos Zsolt Alex, Vezse Róbert, Madácsi 
Erik 

III-IV. korcsoport lány kézilabda megyei 4. hely  felkészítő:
Baráth Bettina, Baráth Boglárka, Baráth Viktória,  Németh Béla
Baráth Zsuzsanna, Baráti Brigitta, Dékmár Szimonetta, 
Demjén-Rékasi Dóra, Kota Dorina, Lukács Kornélia,
Pető Mária Viktória, Szászi Kata, Baráth Patrícia

e határmezsgyéjén hallgasd meg 
kiáltó, buzdító és bizakodó sza-
vunk, magyar testvér!... Ez a föld, 
ahol születtél, ez a föld az, ahol 
felnőttél, magyarnak nevelked-
tél és ez a föld az, amely neked, 
nekem és mindnyájunknak Ma-
gyarországot jelenti! Ez a föld az, 
amelyiken élni, és ha kell, meg-
halnunk kell! Ezt a földet ma-
gyar ember élve nem hagyhatja 
el!... Maradj itt! Akadályozd 
meg a további pusztítást!”
 Erős és hatékony ellenpro-
pagandát fejtett ki Kiss Sándor 
a Szálasi-rezsim azon törekvé-
sével szemben, hogy a magya-
rok hagyják el hazánkat, ha a 
szovjet előnyomulást megállíta-
ni nem tudják, és utolsó csepp 
vérükig védelmezzék Hitlert és 
a fasiszta Németországot.
 Kiss Sándor a Magyar I� ú-
ság című folyóirat szerkesztését 
is végezte.
 Nem csoda, ha a Gestapo, 
és a Nemzeti Számonkérő Szer-

vezet (a Politikai Rendőrség) is 
nyomozott utána.
 1944. október közepén még 
kicsúszott a nyomozók karmai 
közül, de december 14-én, ti-
toktartási hiba miatt, a Kecs-
keméti utca 6. sz. alatti ház I. 
emeleti lakásában elfogták Kiss 

Jótékonysági Bál Vitkán
Ismét remek hangulatú buli és egyben eredményes jótékonysági 
rendezvény volt a május 12-i Jótékonysági Bál Vitkán. 
 A Kölcsey Ferenc Tagiskola Szülői Munkaközössége és Ne-
velőtestülete nevében 
köszönettel tartozunk 
mindenkinek, aki rész-
vételével, támogatói jegy 
vásárlásával, tombola-
ajándék felajánlásával, 
vagy munkájával támo-
gatta rendezvényünk si-
kerét. Köszönjük! 

(ZKA)

Sándort és még két antifasiszta 
ellenállót is.
 Megkínzatásairól, majd 
szerencsés megmeneküléséről 
a következő lapszámban ol-
vashatnak újságunk kedvelői. 
(folytatjuk)

TL

A fotón a 8. osztály táncosai, akik 
keringőjükkel nyitották meg a 

mulatságot.

Megyei és országos versenyeredmények 
a Petőfi  Tagintézményben – 2017/2018.
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gratuláltak, és kaptam az iskolá-
tól egy szép Lónyay-emlékérmet 
is, aztán majd holnap a színjeles 
szakmunkásbizonyítványt is …
 – Gondolom, ezek után kapsz 
munkát a BERWINBEN…?
 – Kapnék. Biztosan kapnék, 
de én külföldre megyek!
 – …?
 – Németországba. Most 
intenzíven tanulom a német 
nyelvet. Nem akarom, hogy be-
csapjanak ott. Magántanárhoz 
is járok. Ahová megyek, már 
nyolc–tíz ismerősöm van kinn. 
Gelénesiek és barátom rokonai. 
A barátom is most végez a Ló-
nyayban, Ő hegesztő szakmát 
tanult. Kaland is ez, de már 

kezdőként sokkal többet fogok 
keresni, mint anyukám sok év 
után.
 – De azért visszajössz majd, 
ugye?
 – Háát … Nem tudom. Ta-
lán, majd, egyszer …?
 Kívántam Ritának: boldog 
életet, szakmai sikereket, és kife-
jeztem reményemet, hogy egy-
szer majd biztosan hazajön… 
 Mikor leírtam ezt a kis be-
szélgetést, olvasgatni kezdtem.
 Egy közgazdasági szaklap-
ban ezt olvastam: „Egyetlen glo-
bális makrorégió sem veszített 
akkora népességet, mint Kelet-
Európa. A demográ� ai gondok 
és a jelentős kivándorlás min-
denhol visszafogja a növekedést 
és a vállalatok áttelepülésének is 
faktora lehet.”
 Az elemző szöveg két gon-
dolatot ébresztett bennem:
 Németországból nézve, szü-
lőföldünk, a Bereg, Kelet-Euró-
pa …!
 A természetes az lenne, ha 
egyetlen gyermekünk se kíván-
kozna el pátriánkból!?

TL

Szülők estje a Petőfi ben 
Május végén került megrendezésre iskolánkban a Szülők estje. 
Évente váltva hol az alsós, hol a felsős gyerekek készülnek ze-
nés, táncos produkciókkal. Az idén az alsó tagozatos osztályok 
műsorral, az énekkar és 
a művészeti oktatásban 
részt vevő tanulóink 
néptánccal, a mazsorett 
csoportok bemutatóval 
kedveskedtek a szülők-
nek. Az estét a szerep-
lők közös éneke zárta. 
Örömünkre szolgált, 
hogy rengetegen voltak 
kíváncsiak a gyerekek 
műsorára, ami az idén 
is olyan színvonalas 
volt, hogy méltán lehe-
tünk büszkék diákjaink 
teljesítményére. 

(Felneveltük. Elengedjük?)

Épp egy esztendeje, hogy ha-
sonló öröm kapcsán beszél-
gettem egy lónyay-s � atalem-
berrel, Németh Leventével, aki 
korosztályában a fér� ruha-ké-
szítésben az ország legjobbja 
lett. Most egy boldog, mosoly-
gós, gelénesi leány ül velem 
szemben. Csoporttársai ízléses, 
de a kánikulában láthatóan 
kissé meleg iskolai egyenruhá-
jukban a vizsgabizottság előtt 
bizonyítanak. Rita – könnyű, 
nyári ruhában – a kérdéseimre 
vár. Boldog, mert neki már nem 
kell vizsgát tennie, mégis szín-
ötös szakmunkásbizonyítványt 
vesz át majd holnap a vizsgabi-
zottság elnökétől!
 Azt kérem Ritától, mesél-
jen magáról az Új Beregi Élet 
olvasóinak.

 – Mihalovics Rita vagyok. 
Gelénesben élek. Csarodán 
jártam ki az általános iskolát, 
majd a Lónyayba jelentkeztem. 
Ennek három éve. És most igen 
boldog vagyok! Nem kell vizs-
gáznom, mert az országos szak-
mai versenyen második helye-
zést értem el.
 – Miért a Lónyayt válasz-
tottad nyolcadik után?
 – Idejárt édesanyám is! 
Nem tudom mikor! – mond-
ja, és közben mosolyog. – De 
a nővérem, Anett is itt végzett 
két évvel ezelőtt. Anyukám az 
én szakmámat tanulta, Anett 
cukrász lett. Mindketten a szak-
májukban dolgoznak, és megta-
lálták a számításukat. Apukám 
hegesztő volt, de ő Nyíregyhá-
zán tanult. Van még egy húgom 
is. Ő még csak ötödikes. Nem 
tudom, hová megy majd nyol-
cadik után. Szóval, volt a csa-
ládban előzménye annak, hogy 
én is idejöttem.
 – Mesélj a Lónyayban töl-
tött éveidről!
 – Nagyon szerettem ezt az 
iskolát! A társaimat és a tanára-
imat is. Kilencedikben Szűcs Ist-
vánné volt az osztályfőnököm, 
aztán Pappfalusi István tanár 

úr lett. Kedvenc tantárgyaim a 
testnevelés, a matek, a bibliaórák 
és a történelem volt.
 – …?
 – És persze a szakmai tár-
gyak is! Az elmélet is, és a gya-
korlat …! Filéné Huszti Zsuzsan-
na tanárnéni az elméletet oktatta, 
Veres Antalné Erzsike néni pedig 
a gyakorlatot. Az iskola tanmű-
helye nagyon jól felszerelt. Ott 
voltunk, mikor kilencedikesek 
voltunk, aztán már a BERWIN 
RUHAGYÁR-ban tanultuk a 
szakmát tízedikben és végzős-
ként is. Erre a versenyre három 
éven át készültem örömmel, 
szorgalommal és nagy vára-
kozással is. Tudtam magamról, 
hogy meg tudom csinálni.
 – Mi a véleményed a duális 
képzésről?
 – Miről?
 – Hogy nem tanműhely-
ben töltitek a gyakorlati időt, 
hanem abban az üzemben, 
amelyikben esetleg dolgozni 
fogtok szakmunkásként.
 – Nagyon jó volt a gyárban 
lenni. Mindig adtak feladatot a 
művezetők. Minden munkafo-
lyamatot megtanultunk és be 
is gyakoroltunk. Tudok varrni: 
nadrágot, zakót és mellényt is. 
Végig � gyelték, hogyan csinál-
juk, és ha kellett, segítettek. A 
műszak végén mindig értékeltek 
bennünket. Utolsó évben már a 
mi munkánk is benne volt a pi-
acra kerülő öltönyökben.
 – Milyen volt a verseny?
 – Nekem nem volt nehéz. 
Nyíregyházán volt az írásbeli, 
Szombathelyen a szóbeli, Buda-
pesten pedig a gyakorlati vizs-
ga. Pesten egy mellényt kellett 
elkészíteni és egy fér� pincér 
kötényét. A mellény volt a nehe-
zebb. Kézi öltéseket is igényelt a 
befejező szakasz. A gyűszűvel 
történő varrás kicsit nehezemre 
esett, de jól sikerült a munkám 

– szerintem …
 – Aztán már csak a díjözön, 
az oklevelek, gratulációk …?
 – Az nagyon jó volt! Kaptam 
egy sokat tudó elektromos var-
rógépet, okleveleket, kamarai 
elismerést. A Parlamentben is 

EGY SZORGALMAS ÉS OKOS LEÁNY A LÓNYAYBÓL

Mihalovics Rita átveszi 
elismerő oklevelét Palkovics 

László államtitkártól
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MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MOZIMŰSOR

KÖNYVAJÁNLÓ

Túl szexi lány

Teljes árú jegy: 1400 Ft

Gyerekjegy (12 éves korig): 1200 Ft

Kutyaparádé

Teljes árú jegy: 1400 Ft

Gyerekjegy (12 éves korig): 1200 Ft

Jurassic World: 
A bukott birodalom – 3 D

Teljes árú jegy: 1500 Ft

Gyerekjegy (12 éves korig): 1300 Ft

Felelsz vagy mersz
16 éven aluliak számára nem ajánlott! 

Teljes árú jegy: 1400 Ft

Gyerekjegy (12 éves korig): 1200 Ft

Június 19. (kedd) 1700

Július 3. (kedd) 1700

Június 19. (kedd) 1900

Július 3. (kedd) 1900

Vidra Gabriella: 
A fekete kő titka – 
A Tudás Könyvei 1.

Vidra Gabriella egy tanító néni, 
aki szerette volna, ha a tanítvá-
nyai egy olyan könyvet olvas-
nak, ami nem csak izgalmas, de 
tanulni is lehet belőle. Ezért írta 
meg A Tudás könyvei sorozatot.
Ezt a könyvet azért jó olvasni, 

mert tényleg izgalmas és sokat 
tanultam belőle. A történetben 
négy hetedik osztályos gyerek: 
Zsó� , Orsi, Krisztián, Barna 
szerepel, akik megállítják a go-
nosz támadását, mert Mar-Tör 
le akarja igázni a Földet. A Tu-
dás könyveibe szeretné gyűjteni 
az emberek fejéből az összes 
tudást. A gyerekek az obszidi-
án, a fekete kő segítségével in-
dulnak küldetésekre különböző 
földrészekre, hogy megszerez-

Fát ültettek a 
szolidaritás jegyében

Az Eötvös Károly Magyar-Izraeli Baráti Kör kezdeményezésé-
re többen csatlakoztak ahhoz a programhoz, amely Izrael állam 
megalakulásának 70. évfordulója alkalmából immár megyei szintű 
megmozdulássá 
nőtte ki magát. 
E jeles alkalom-
ból érkezett Vá-
sárosnaményba 
2018. május 15-
én a Magyar-Iz-
raeli Baráti Kör 
elnöke, Dévald 
Katalin, aki Fi-
lep Sándor pol-
gármester úr és a helyi szimpatizánsok támogatásával emlékfát 
ültetett az egykori zsinagóga szomszédságában, a mai Szilva Ter-
málfürdő parkjában.
 A faültetés mint az újjászületés kézzel fogható jelképe szorosan 
összefügg Izrael modern kori megújulásával. A 70 éves jubileum 
nemes alkalmat teremt arra, hogy e hagyomány az izraeli és a ma-
gyar nemzet közötti kapcsolatok erősítésére is szolgáljon.
 Ezen akció keretében a MAZSIHISZ szervezésében Magyaror-
szág és Izrael képviselői 70 fát ültettek közösen, 35-öt Izraelben, 35 
fát pedig Budapesten a Szent István parkban május 6-án. 
 Az Eötvös Károly Magyar-Izraeli Baráti Kör szervezésében eh-
hez csatlakozva egy megyei kezdeményezés indult: 70 fa ültetése 
Szabolcs megyében Izrael Állam 70 éves fennállásának tiszteleté-
re. Ennek a 70 fának egyike a Vásárosnaményban elültetett hársfa 
csemete is. A faültetésről készült fotók május 17-én a nyíregyházi 
Megyeháza Dísztermében kerülnek kiállításra.

zék Mar-Tör előtt a könyveket. 
Először Ázsiába, aztán Auszt-
ráliába utaznak. Ahhoz, hogy 
a könyveket megszerezhessék, 
különböző izgalmas küldeté-
seket kell teljesíteniük, melyek 
alatt sok új dolgot tanulnak. 

Például Kínában megtanulták, 
hogyan készül a papír, Ausztrá-
liában megtanultak fegyvereket 
készíteni kőből, és Krisztián 
még a dizseridun (ami egy fú-
vós hangszer) is megtanult ját-
szani.
 Az első kötetben két köny-
vet szereznek meg az ötből. 
Azért olvasom el a következő 
köteteket is, mert kíváncsi va-
gyok, hogy milyen kalandokba 
keverednek, és milyen helyekre 
utaznak még el a gyerekek.
 Azoknak a gyerekeknek 
ajánlom ezt a könyvet, akik sze-
retik a  kalandos történeteket, és 
nem ijednek meg saját árnyé-
kuktól.

Kántor Koppány
3. b osztályos tanuló
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