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Ünnepi megemlékezés
Október 23-án délelőtt az Esze Tamás Művelődési Központ színháztermében került sor
az 1956-os forradalom és szabadságharc 57.
évfordulójára, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 24. évfordulójára rendezett
ünnepi megemlékezésre a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Önkormányzattal közösen. Az
ünnepség keretében kitüntető díjak átadására
is sor került.
A megjelenteket köszöntötte Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke és Dr. Tilki Attila országgyűlési
képviselő, Fehérgyarmat polgármestere.
Filep Sándor polgármester ünnepi beszédében a forradalom és szabadságharc történelmi
pillanatait elevenítette fel, majd így összegzett:
– 57 évvel ezelőtt a magyar nép példát mutatott a világnak szabadságszeretetből és önfel-

áldozó hazaiasságból. A mártírok emléke arra
kötelez bennünket, hogy szabadságunkkal élve
beteljesítsük szüleink, nagyszüleink álmait. Ne
feledjük, hogy párthovatartozástól, vagyoni
helyzettől függetlenül elsősorban magyarok
vagyunk, a demokráciát pedig mindig az öntudatos, egymásért (is) felelősséget érző polgárok
testesítik meg.
Az ünnepi műsort a Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és a Mandala Dalszínház tagjai nyújtották.
Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki
személyes jelenlétével megtisztelte rendezvényünket, ezáltal hozzájárult a kegyelettel teli
megemlékezésünkhöz.

Kitüntető címek
adományozása
Vásárosnamény Város Képviselő-testületének döntése értelmében több évtizeden keresztül a lakosságért, a településért végzett
kiemelkedő munkája elismeréseképpen Dr.
Pataki Béláné dr. Baráth Idát a „Díszpolgári cím” adományozásával jutalmazta.
Vásárosnamény Város Képviselő-testületének döntése értelmében a közoktatás területén, huszonöt éven át kifejtett
erőfeszítéseiért, eredményeiért a Lónyay
Menyhért Baptista Szakközépiskola - és
Szakiskolát jutalmazza a „Vásárosnamény
Városért – Pro urbe” elismerő címmel.

Vásárosnamény Város Önkormányzata
„A köz szolgálatáért” – kitüntető díjban részesítette:
Kiss Lászlót
Kovács Lászlónét,
Nyíri Jánost,
Végh Ferencnét,
A Védőnői Szolgálatot.

A Kelet-Magyarországi Szabadelvű Protestáns Kör örökösei koszorúztak
október 23-án a vásárosnaményi ’56-os emléktáblánál

Vásárosnaményért emlékplakett-ben
részesült:
Hankovszkiné Medve Mónika és
Szucsányiné Magocsa Edit Erzsébet.
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Változás a szemétszállítási
díj beizetésében
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk áttért a szemétszállítási díj postai csekkes beizetéséről díjbeszedők alkalmazására.
A 2013. július 1-től esedékes szemétszállítási díjat már díjbeszedőinknél izethetik be.

A III. negyedévi számla összege: 3716 Ft.
Amennyiben díjbeszedőnk nem találja Önt otthon, lehetőség van
minden csütörtökön 8-12 és 13-17 óra között az Esze Tamás Művelődési Központ Rákóczi út 9. szám alatt a személyes beizetésre.
Köszönjük együttműködését!

Fűtés másképp?
Közeledik a téli fűtési szezon ideje. Városunkban egyre nagyobb gondot okoz a levegő minősége. Nem szoktunk hozzá ahhoz, hogy heteken
keresztül a kormot és füstöt nyeljük. A háztartások egy része visszatért
a gázfűtésről a fafűtésre, ami látható nyomot hagy a levegőben és a
tüdőnkben. Olyan is előfordul, hogy a háztartási hulladék a tüzelőberendezésben „végzi”. A kerti hulladékot „égetéssel megsemmisítők” egy
része is fullasztó füstbe burkolja a környezetében élőket.
Fűteni kell, de hulladékot égetni nem!
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010.
(XII. 23.) kormányrendelet értelmében minden hulladék égetése –
nyílt téren és háztartási tüzelőberendezésben egyaránt – tilos. A rendelet megszegése esetén komoly bírságokat szabhat ki az illetékes hatóság. A bírság összege magánszemélyek esetén 100 000 forint, vállalkozás
esetén félmillió forint is lehet.

A környezet védelmének szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
48. § (4) bekezdés b) pontja értelmében a képviselő-testület hatáskörébe
tartozik az önkormányzat területére vonatkozóan az avar és kerti hulladék égetésének rendelettel történő szabályozása. Az érvényben lévő
helyi rendeletünk szerint a téli hónapokban – november 1. és március 15. között – tilos az avar, nád és kerti hulladék égetése, ezáltal is
csökkentve a levegő terhelését.
Szabóné Széles Erzsébet

2013. november 22-én (pénteken) 18 órától
- immár 5. alkalommal rendezzük meg a
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Népi játékokkal, táncházzal, nótaszóval, régi
tárgyakkal, hagyományos népies ízekkel elevenítjük fel
a téli esték játékos fonóinak hangulatát.
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TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy településünkön továbbra sincs lehetőség az ingatlanokon keletkező zöldhulladék szervezett gyűjtésére és elszállítására.
Kérek mindenkit, hogy se az ingatlana elé, se közterületre ne
tegye ki a zöldhulladékot, mert az illegális hulladék-elhelyezésnek minősül, így büntetést von maga után.
Javaslom, hogy a zöldhulladék hasznosítása elsősorban komposztálással történjen.
Bármilyen eredetű hulladék nyílt téri, illetve háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos!
Kérek mindenkit jogkövető és környezettudatos magatartásra.
A komposztálással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat a
www.vasarosnameny.hu városi honlapon elhelyezett „Röviden a komposztálásról” című tájékoztató anyag is tartalmazza.
Dr. Szilágyi Péter
jegyző
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Itthon vagy! – Magyarország szeretlek!
avagy
Szüreti mulatság Vásárosnaményban
Szeptember utolsó hétvégéjén Vásárosnamény néptánc-és mazsorett csoportok vezetésével dor, Vásárosnamény város polgármestere zárta
lakosai bekapcsolódtak az „Itthon vagy! – Ma- körbejártuk Namény főterét és a közeli utcákat. a hagyományteremtő ünnepi rendezvényt.
A Talán Teátrum
Ezúton is köszönetet mondunk támogatóelőadása felidézett sok- inknak: Baranyi Attila, Bíró Éva, Bittner József,
sok ismert dallamot, Csobolya Attila, Dér István, Feketéné Lázár
amit együtt énekelhet- Emese, FIX Ijúsági Egyesület, Fórizs István,
tek a város lakói a zene- Herczeg Szilárd, júsági Klub, Kati András,
karral.
Kiss B.Zoltán, Kiss László, Koncz József, KoA Szent Mihály napi vács László, a közcélú foglalkoztatás keretében
tüzet – összetartozá- munkát végzők, Polgárőrség, Rendőrség, Varsunk jelképét – vasár- ga Sándor, Városi Önkormányzat:Filep Sándor
nap este az ország 1300 Polgármester Úr, Liptákné Juhász Anikó, Vittelepülésével együtt, egy ka Kht., Tűzoltóság
időben gyújtottuk meg.
Szucsányiné Magocsa Edit
Ezt követően Filep Sángyarország szeretlek!” című, a közmédia által
életre hívott programsorozatba.
Szent Mihály napja az itthon ünnepéhez
kapcsolódik, a földeken elvégzett munka után
újra együtt lehettek a családok. Az a tény, hogy
városunk lakosai csatlakoztak a rendezvényhez, azt jelzi, hogy itthon vagyunk ebben a
városban. A hagyományok átadása, megismertetése a iatalabb nemzedékek felé kiemelA Turizmus Világnapja szeptember 27ten fontos feladat. Az Eötvös Iskola ehhez úgy
e, amikor kiemelt igyelemben részejárult hozzá, hogy a gyerekekkel kétévenként
sítjük
a belföldi és külföldi vendégeinmegismerteti szüreti rendezvény formájában.
ket. Idén a víz és a turizmus kapcsolata
A program kinőtte az iskola falait, immár vávolt a középpontban. Az esemény
rosi szintre emelkedett.
rávilágít arra, hogy a turizmus egyik
A jókedv, a vidámság ünnepe megnyitóval
legfontosabb eszköze a víz. A víz alapkezdődött, ahol az „Érik a szőlő, hajlik a vesz- vető lételemünk, fontos szerepet tölt
be nem csak a gazdasági, társadalmi
sző...” című rajzpályázat legsikeresebb munkái
életben,
hanem a turizmusban is, ezért
kerültek díjazásra. Majd kezdetét vette a szüfontos,
hogy
megóvjuk környezetünreti kavalkád! Lehetőség nyílt betekinteni a
ket.
A
vásárosnaményi
Tourinform iroda ezen a napon Milotai ásványvízzel kínálta látoszőlő szemelés, darálás,préselés rejtelmeibe,és
gatóit, amely 2012-ben megkapta a „Szívre egészséges tápanyag-összetételű élelmiszer”
nem maradhatott el az édes must, gyümölcstanúsító védjegyet. Térségünk egyetlen ásványvíz forrása itt található, alacsony ásványi
levek, aszalt gyümölcsök, pogácsa kóstolása
anyag összetételének köszönhetően kedvezően hat szervezetünkre. Másnap a kóstoltasem. Citera kíséretével szüreti dalok éneklése
tás Tarpán folytatódott, az Új Pálinka Ünnepére kitelepülve. A Tourinform iroda évek óta
teremtett hangulatot, majd népi-és csőszjáték
részt vesz a világhírű szatmári szilva- és gyümölcspárlatok hagyományőrző fesztiválján,
ahol a látogatók részesei lehetnek a hagyományőrző rendezvénynek, megkóstolhatják a
tanulására, valamint a táncházban való kikaphagyományos ételeket, italokat egyaránt. A nap fénypontja a Lovagrend ünnepélyes felcsolódásra került sor. Ügyes kezű diákjaink a
vonulása
és ceremóniája volt, majd értékelték a versenyre nevezett italokat. Ezt követően
kézművesházban alkottak, a nagyobbak pedig
díjazták
a
legjobb pálinkákat és új lovagot avattak.
madárijesztőt és transzparenseket készítettek.
A fergeteges mulatság csúcspontja a felLiptákné Juhász Anikó
vonulás volt, ahol hintók, stráfok, lóhátasok,

Turizmus Világnapja a
Tourinform irodában
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Elmélkedés az elmúlásról
Az ősz beköszöntével, a természetet igyelve
minden az elmúlásra emlékeztet bennünket.
Halottakjainkról is november elején emlékezünk meg. Mi emberek sokféleképpen gondolkodunk és érzünk életünk befejezéséről.

tükben, s engedik, hogy ez a tudat segítse őket
végig menni az életükön.
Két mélységes átalakulás határolja életünk
folyamatát: az egyik a születés, a másik a halál. A halál lélektanilag éppoly fontos, mint a
születés. Tabuként kezelni,
visszariadni tőle egészségtelen és természetellenes.
A természet érti a folytonos teremtés körforgását:
tavasszal a rügyből kibontakozik a levél, eleinte
gyenge, világoszöld, majd
sötétzölddé érik, és ősszel
a színek végső tobzódásában lobbantaj fel a maradék életerejét, hogy aztán a
földre hullva táplálja a jövő
évi lombot, teljessé téve a
Föld és Nap körforgását.
Vannak, akiket a halál tudata félelemmel tölt
S mi emberek, miért gondoljuk úgy, hogy
el, s vannak akik beépítik a halál tudatát az éle- a mi életünk nem része ennek a körforgásnak?

Ugyan mire alapozva várjuk azt, hogy földi
életünk végtelen legyen, amikor körülöttünk
minden a változásról szól, minden teremtett
dolog az elmúlás felé halad? Mert az életben
egyetlen dolog változatlan: a változás. A születés pillanatától kezdve testünk sejtjei szüntelenül elhalnak és újakkal pótlódnak. Az a test,
ami meghal, már nem az a test, mint amelyik
megszületett. Éppen ezért, ha megtanultuk,
hogy az életet minden változásával együtt elfogadjuk, többé nem félünk a haláltól. Hermann
Hesse mondta: „ A halál édes és gyengéd is lehet hozzánk, ha nem küzdünk ellene, ha úgy
fogadjuk, mint az élet nagy és örök formáinak
egyikét.” Igen ám, de a ma embere nem tudja
a változást elfogadni. Képtelen hagyni, hogy
a dolgok menjenek a maguk útján, meg akar
mindent tartani, mindent állandósítani akar

Miért érdemes hirdetni az Új Beregi Életben?
Mert minden vásárosnaményi lakoshoz eljut a hirdetés üzenete. Mert
a hagyományos hirdetési újságokkal szemben az Új Beregi Élet olvasói
az újság valamennyi oldalát átnézik. Mert a hirdetések kiváló minőségű
papíron, korszerű nyomdatechnikával jelennek meg. Mert a hirdetések
a cikkek között helyezkednek el, így olvasás közben is rájuk terelődik a
igyelem. Mert Vásárosnamény honlapján minden új szám olvasható,
így a világháló segítségével a világ bármely tájáról láthatóak a hirdetések is.
---------------------------------------------------------------------------------Terjesztési és műszaki adatok:
Megjelenik: havonta (minden hó 15-ig)
Példányszám: 3 500 háztartás
Terjedelem: 12 oldal
Anyagleadás: E-mailben
A hirdetések leadási időpontja:
a megjelenés előtt legkésőbb 10 nappal
---------------------------------------------------------------------------------Hirdetésfelvétel, hirdetési árak:
Borbás László
Telefon: 06-45/472-022/128-as mellék
E-mail: borbaslaszlo@vasarosnameny.hu
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az életében. Lenne mit tanulnunk az emberiség legősibb civilizációjától kezdve a keleti
ilozóiákig halál-felfogásunkban. Ázsia első
népeinek sziklarajzain olyan kozmológiára ismerünk, amelyekben az egyén halála csak egy
állomás a létezés hosszú útján. De hasonlót találunk a minoszi mitológiában is, a sámánok
rítusaiban és a kelták hiedelemvilágában.
A kínai orvoslás, az indiai ayurvédikus
gyógyítás és a tibeti gyógyító eljárások mind
olyan bölcseletre épülnek, amely a halált a kozmikus létezés nagy körforgásában helyezi el.
Közeledik a tél, a visszavonulás, a nyugalom időszaka, ezáltal több lehetőség, illetve idő
jut az elmélkedésre. Megéri a fáradságot, mert
életünk nagy tanítómestere lehet a halálfelfogásunk.
Balázsné Hanyu Éva

Beregi Élet
Új Beregi Élet Új
/ Kultúra,
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Ez a találkozó a MIÉNK!
Évek óta nem múlhat el ősz Vásárosnaményban a fogyatékkal élők színjátszó csoportjainak találkozója nélkül, melyet a Megoldás
Közhasznú Egyesület szervez az Esze Tamás
Művelődési Központ segítségével. Az évente
visszatérő rendezvény sok örömet nyújt szervezőknek, résztvevőknek, nézőknek egyaránt.
Jó újra látni az ismerős arcokat, számba venni
az ismert, vissza-visszatérő csoportokat. Ennél
azonban sokkal többről is szó van. Érezhetően emelkedik a találkozók színvonala. Tetten
érhető, hogy a csoportokat felkészítő szak-

Szép példája ez a találkozó az összefogásnak: Fehérgyarmat, Gacsály, Kisvárda, Nábrád,
Nyíregyháza, Porcsalma, Újfehértó, Vásárosnamény, Záhony intézményeiből érkeztek a
fellépők. Az intézmények fenntartói között
van civil szervezet, közhasznú egyesület, önkormányzat, és persze egyházak, egyházi
szervezetek is: több intézmény fenntartója a
Református Egyház, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot is a fenntartók között találjuk.
Az összefogás újabb eleme volt az idén,
hogy a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium ön-

women” című számának dallamára írt „Fesztivál dallal”(melyet a vásárosnaményi Megoldás-ház dolgozóinak táncos- énekes kíséretével adott elő) nagy sikert aratott, megteremtve
ezzel a találkozó kitűnő alaphangulatát.
Köszönet a szervezőknek, és köszönet a
támogatóknak: a Nemzeti Kulturális Alapnak, Dr. Balázsy Erzsébet alpolgármester
asszonynak, és a Varsány Sütő Kt-nek.
És köszönet a fellépőknek is! Tudom, hogy
sok csoport egész évben készül arra, hogy újra
eljöhessen Vásárosnaményba. Bizton állíthatom, hogy sokan vagyunk, akik ugyanígy várjuk az újabb találkozást!
Iványi Tamás

KÖNVYAJÁNLÓ

emberek inspirációt nyernek egymás munkájának láttán, és a tapasztalatokat beépítik a
következő évi produkcióba. Rengeteg új ötlet,
szellemes megoldás bukkan fel a színdarabokban. Élmény hallani az igényes, szép magyar
beszédet, amely a felkészítők szakmai munkáját dicséri, és jó látni, ahogy egyre többen
nyúlnak vissza autentikus népdal és néptánc
hagyományainkhoz. Bátran állíthatjuk: nem
volt egyetlen unalmas produkció sem, és szívet
melengető volt az az őszinte öröm, lelkesedés,
amivel az előadók magukkal ragadták a nézőket. Jó néhány olyan produkciót láthattunk,
amely bármilyen amatőr művészeti találkozón
megállná a helyét.
Mindig érezhető, hogy Vásárosnamény
magáénak érzi a rendezvényt, amit – immár
hagyományosan – Bíró Éva Bizottsági elnök
megnyitó beszédében és Dr. Balázsy Erzsébet
alpolgármester köszöntőjében hitelesen tolmácsolt a vendégek felé.

kéntesei is segítették a szervezőket a lebonyolításban Azokat a szervezőket, akik – és ez is
a nemes hagyományokhoz tartozik – ismét jelesre vizsgáztak, hiszen Kósáné Csalah Anita
vezetésével mindent nagyszerűen előkészítettek, és a nap folyamán a több száz fős vendégsereg ellátása, irányítása olajozottan működött,
színpadon és nézőtéren, fellépés vagy ebédelés
alkalmával egyaránt.
Az énekes, verses, táncos produkciók,
színdarabok déli szünetében ezúttal is kiállítási megnyitóra került sor: Szabó Károly festőművész tárlata nyílt meg az érdeklődők előtt.
Mándi Ákos művész-tanár ihletett zongorajátékával járult hozzá a megnyitó emelkedett
hangulatához.
Mindig üde színfoltja a napnak Deák József konferálása. Sok-sok derűvel, empátiával, humorral, igazi házigazdája a találkozónak. Az idén különleges meglepetést készített
résztvevőknek: A Z’zi Labor „Honky tonk

Ugye
tudod,
minek a rövidítése a LOL? Ha
valami nagyon
tetszik, vicces,
röhejes vagy
éppen szánalmas, na az LOL.
Ha már unod
a vámpírokat
meg az egyéb
misztikus lényeket, a Móra Könyvkiadó
LOL című új sorozatában belevaló, hétköznapi csajokról olvashatsz, akiknek az élete
tele van vicces, időnként meg persze romantikus pillanatokkal.
Marni Bates Segítség youtube-sztár
lettem! című regényének főszereplőjét, a
tizenhét éves Mackenzie-t például egyáltalán nem zavarja, hogy két barátján kívül
a többi diák csak akkor vesz tudomást a
létezéséről, ha a leckéjüket kell megírnia.
Szóval igazi lúzer.
Ám a békés névtelenségnek vége,
amikor hátizsákjával véletlenül padlóra
küldi az egyik izomagyú focistát, sőt egy
hisztirohammal kombinált újraélesztést
is bemutat a fél suli előtt… A kínos jelenetről készített videó azonnal fölkerül a
YouTube-ra, és több millió kommentelő,
meg persze az egész gimi Mackenzie-n röhög. De amikor egy népszerű
rockbanda klipet készít a felvételről, a
lány egy csapásra sztár lesz. A szerelemben viszont ugyanolyan lúzer, mint volt.
Mert mi van, ha túl későn jön rá, hogy a
nagy médiacirkusz közben elszalasztotta
a tökéletes srácot, akinek egyáltalán nem
kellett a felhajtás ahhoz, hogy észrevegye
őt…
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Múzsák találkoztak,
múzsákkal találkoztunk

Gyöngyösi
Ivett sikerei

Az Esze Tamás Művelődési Központ a múzsák tiszteletére emelt „palota” városunkban. Értelme,
Újabb sikerekkel öregbítette hazánk
szelleme és az emlékezete is nemesbül mindazoknak, akik be-betérnek Minerva beregi lakhelyébe.
és Vásárosnamény hírnevét a
Október 18-án, Csató
városból elszármazott Gyöngyösi
Tamás, nagyvarsányi születésű festőművész tárlatáIvett zongoraművész.
nak megnyitóján, a mitológiai kilenc múzsából négy
is megjelen(ül)t az általuk
A közelmúltbeli Euroradio versenygyőzelmegihletett alkotó- és előadó
mét és Junior Prima-díját követően az idén
művészek által a művelődési
augusztusban az USA-ban megnyerte a
ház kiállító termének népes
philadelphiai nemzetközi zongoraversenyt,
közönsége előtt.
míg a napokban a németországi Darmstadtban
A dal múzsáját, Aoidét,
megrendezett Chopin versenyen végzett az első
a nagy múltú Liszt Ferenc
helyen a Zeneakadémia másodéves hallgatója.
Vegyeskar idézte meg Iványi
Az október 11. és 21. között rendezett
Tamás karnagy vezetésével és
megmérettetésen mintegy 150 indulóból 21Sebestyén Zoltán énekművész által.
Eratót, a lírát, Czakó Gyula versmondó, míg Euterpét, a hangszeres zene múzsáját, Mándi
Ákos zongoraművész idézte meg, aki Bartóktól, Bachtól és Liszt Ferenctől adott elő zongoraműveket, bravúrosan, ihletetten.
Meleté a gyakorlás, a képzőművészet múzsája, Csató Tamás képeiben jelent meg –és van
jelen még ma is– a művelődési központban.
A múzsák az alkotó emberben segítőtársat, szócsövet találnak igazságaik kinyilatkoztatására.
A művészi formában megjelenő igazságok enyhítik mindnyájunk gondjait, kulcsot adnak életünk jobbá tételéhez.
Csató Tamás képei november 10-ig(!) a kiállító terem falain maradnak. Keressük fel minél
többen, földink, a nagyvarsányi Csató Tamás szép kiállítását! Elgondolkodtat.
Tóth Lajos

SZÍNHÁZ
PIERRE BARILLET - JEAN PIERRE GREDY NÁDAS - SZENES

A KAKTUSZ VIRÁGA
– zenés vígjáték két részben –

ESZE TAMÁS
M VEL DÉSI KÖZPONT
4800 Vásárosnamény,
Rákóczi u. 9.

2013. november 25.
hétf 1900

Jegyek el vételben 1900 Ft-os, az el adás napján
2300 Ft-os áron kaphatók a m vel dési központban
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en jutottak a középdöntőbe, s végül nyolc
versenyző bizonyíthatta a tudását a döntőben,
ahol Chopin két zongoraversenyéből kellett
választaniuk.
Ivett az e-moll zongoraverseny előadásával
nyerte a versenyt, emellett a legjobb mazurkainterpretációért járó különdíjat is átvehette.
Az első hellyel járó jutalmak mellett számos
koncertmeghívást is kapott Darmstadtban a
iatal zongoraművész, aki 11 évesen sikeresen
felvételizett a Zeneakadémia előkészítő tagozatára. Ivett Vásárosnaményban Antalovszky

Új Beregi Élet / Kultúra, oktatás, irodalom

Erzsébet tanítványa volt. Előadóművészi pályája hatalmas ívet mutat, mégis rendszeresen
visszajár vásárosnaményi mesteréhez, akinek
minden tanácsát megfogadja.
A hazai közönség 2013 őszén három alkalommal hallhatja Gyöngyösi Ivett játékát a Zeneakadémia Nagytermében. Elsőként november 11-én, az idén húszéves Óbudai Danubia
Zenekar ünnepi koncertjén Liszt Ferenc Magyar fantázia című művének szólistájaként lép
fel, majd november 14-én a 138 éves Zene-

akadémia születésnapi hangversenyén játssza
Liszt Esz-dúr zongoraversenyét az intézmény
szimfonikus zenekarával. A harmadik koncerten, a november 17-ei Drái Kálmán és
vendégei – zongoraművész-generációk című
hangversenyen olyan nagyságok is játszanak
majd, mint Vásáry Tamás és Bogányi Gergely,
Gyöngyösi Ivett pedig a Zeneakadémia zongora tanszékvezetőjével, jelenlegi tanárával,
Drái Kálmánnal szólaltatja meg Liszt Ferenc
15. magyar rapszódiáját.

Siófokon a vásárosnaményi
Esze Tamás Nyugdíjas Klub
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a 60. életévét betöltött öregségi nyugellátásban részesülő
személyek részére pályázatot írt ki belföldi üdülőhelyekre.
Ezt a lehetőséget használtuk ki – mint a vásárosnaményi Esze Tamás Nyugdíjas Klub tagjai –,
akként, hogy 41 fővel pályáztunk, és nyertünk üdülési lehetőséget. A lehetséges üdülők közül a
siófoki Erzsébet szállodát választottuk, ahol 5 napot töltöttünk együtt.
Az ételek gazdag választékán kívül az is nagyszerű volt, hogy kivételes bánásmódban részesültünk: mindig ugyanazon a helyen az étkeztünk, az éppen születésnapját ünneplő társunkat
pedig tortával köszöntötték a szálloda dolgozói.

Siófokon az Erzsébet Szálló előtt

Szabolcsi emberként nagy élmény volt a Balaton-parti madárvilág közelsége. Naponta etettük a sirályokat, kacsákat és hattyúkat, amely vízimadarak már számítottak etetésükre szánt falatkáinkra, ezért minden nap várták a parton csoportunkat.
Köszönetet mondunk Bíróné Koncz Edinának, aki a pályázati lehetőséget felkínálta, valamint Sápiné Erzsikének, a klub elnökének, aki mindent megtett, hogy kényelmesen jussunk el,
és jól érezzük magunkat a Balaton egyik legszebb partszakaszán.

Vásárosnamény
az OMÉK–on
és a Nemzeti
Vágtán
Szeptember 18-án ismét megnyitotta kapuit az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár Budapesten
a Hungexpo Vásárközpontban. A közel
egy hetes rendezvény lehetőséget kínált
a termelőknek, gyártóknak, hogy bemu-

tathassák a nagyközönségnek termékeiket különböző kóstolásokkal és értékesítési lehetőséggel egyaránt. Idén először
a turisztikai szakma is bemutatkozhatott
egy pavilonban.
Ezzel egy időben került megrendezésre a Nemzeti Vágta a Hősök terén és az
Andrássy úton. A vásárosnaményi Tourin-

form iroda mindkét rendezvényen képviselte Szatmár-Bereget és a szolgáltatókat.
Az ingyenes prospektusok mellett beregi
keresztszemes termékeket és lekvárokat
lehetett vásárolni a termelőktől. A Nemzeti Vágtán hatalmas volt az érdeklődés,
remélhetőleg ez a vendégforgalmi adatokban is realizálódni fog.

Liptákné Juhász Anikó
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10 éves a vitkai
Nyugdíjas Klub

Búcsú
Kádár Józseftől
(1931-2013)

2003 őszén néhány lelkes nyugdíjas úgy döntött, hogy egy kis pezsgést
visz a vitkai idősek életébe, és megalakították a Nyugdíjasok Klubját.
Vezetőjüknek Juhász Endre bácsit választották, aki nagy lelkesedéssel és sok munkával szervezte, irányította a klub életét. Örömmel
mondhatjuk, hogy az alapító tagok közül még többen is velünk vannak.
2004 tavaszától egyesületi formában működünk. Jó kapcsolatot
ápolunk a Kölcsey Ferenc Általános Iskola vezetésével és tanulóival.
Minden évben köszöntjük a gyerekeket gyermeknap alkalmával
és 2012-től az első osztályosoknak Mikulás ünnepséget szervezünk. A
szeretet ünnepe közeledtével együtt készülünk a karácsonyra, gyerekek,
nevelők és egyesületi tagjaink, a három generáció. Ezek a lehetőségek
nem jöttek volna létre, ha ez az egyesület nem alakul meg.
Megalakulásunk évfordulója alkalmából jubileumi ünnepségre került sor, melyre meghívtuk a városban működő két másik nyugdíjas
klub tagjait is. A klub tagjai nagy lelkesedéssel készültek erre a napra, a
János vitéz történetét dolgoztuk fel, ami nagy sikert aratott. A meghívott
vendégek köszöntő beszéde után közös éneklésre került sor.
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, anyagi
támogatásukat, hogy idáig eljutottunk.
Lőrincz Lajosné

Tisztelet a kornak
Október elseje az idősek világnapja. Hagyománnyá vált iskolánkban,
hogy ezen a napon kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött
évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket, hiszen segítségükkel ápoljuk a hagyományinkat, száll generációról-generációra a sok tudás.
A iatal korosztály feladata lehetővé tenni számukra az öregkorhoz méltó életet, támaszt nyújtani nekik a pihenés éveibe.
Tanulóink színvonalas műsorral köszönték meg időseink szerető
gondoskodását.

2013. szeptember 2-án reggel tanévnyitóra gyűlt össze a
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tanulóijúsága és tantestülete.
Az ünnepség elején csendes emlékezéssel vettünk búcsút volt tanárunktól és kollégánktól, Kádár Józsetől. Iskolánk – immár több,
mint 60 éves- történetének egyik meghatározó személyiségétől köszöntünk el. Neve bevésődött a falakba, az emlékekbe, kedves egyéniségét szívünkben megőrizzük. Személyében nagy szakmai tudással
és kiváló pedagógiai érzékkel rendelkező tanár és kolléga pályafutását méltatjuk. Azok közé tartozott, akik szinte a kezdetektől kivették
részüket a gimnázium életéből, mindennapjaiból, arculatának formálásából. Tanár úr 1960-ban kezdte meg oktató-nevelő munkáját
iskolánkban. (Előtte a berkeszi gyermekotthonban, majd egy nyírbátori általános iskolában dolgozott.)

Vásárosnamény SE hírei

Tisztelt Futballszurkolók!
Tájékoztatom a városunkban élő futballbarátokat, hogy a Vásárosnamény SE felnőtt, és ijúsági csapata a 11. fordulót követően így szerepel:
felnőtt csapat: 4. hely 24 ponttal, 3 pont hátrányban az 1. helyen állóhoz képest.
Ijúsági csapat: 1. helyen áll 30 ponttal, 3 pont előnnyel a 2. helyen állóval szemben
A csapat hátralévő mérkőzései a következők:
November 3. 14. óra: Tunyogmatolcs- Vásárosnamény
November 9. 14. óra: Vásárosnamény-Vitka
November 16. 13. óra: Turricse-Vásárosnamény
November 23: 13. óra: Vásárosnamény-Nyírmeggyes
November 30. 13 óra: Vásárosnamény-Szatmárcseke
A felnőtt csapat edzésének irányítását Sütő Jánostól Szilágyi
Bertalan vette át.
Sok sikert a csapatoknak
az őszi szezon hátralévő
mérkőzéseihez
Hajrá Namény!!!

Az Egyesület elnöksége
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1972-től hat éven át igazgatóhelyettesi,
egyben tagintézmény-vezetői feladatokat
látott el a 141. sz. Ipari Szakmunkásképző
Intézetben, mely a 110. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet iókiskolájaként működött.
1978-tól nyugdíjazásáig (1991. december
31.) ismét a gimnázium magyar-történelem
szakos tanáraként végezte a gondjaira bízott
iatalok oktatását, nevelését. Egyetemi diplomáinak (Kossuth Lajos Tudományegyetem,
Eötvös Loránd Tudományegyetem) megszerzésével tanulmányai nem értek véget,
hiszen számos továbbképzést és tanfolyamot
végzett el sikerrel. Kimagasló szakmai és
közéleti munkásságáért több elismerésben
részesült, 1985-ben a „Kiváló Munkáért” kitüntetést vehette át. Tevékenysége szerteágazó volt: előadásokat tartott, iskolai és városi
rendezvényeket, színházlátogatásokat szervezett, dolgozott megbízott múzeumvezetőként, szakköröket vezetett. Diákjaival hazai
és külföldi építőtáborokban szerzett közös
tapasztalatokat, élményeket, és az iskolai
könyvtár vezetőjeként is számos kulturális
programot bonyolított tanítványaival. Ez a
felsorolás messze nem teljes, de annyi bizonyos, hogy az eltelt évtizedek nem szálltak el
nyomtalanul. A tanár úr munkája, eredményei és erényei generációkban élnek tovább,
hiszen – nagyszülőtől unokáig – több nemzedéket nevelt és tanított. Az általa oktatott
tantárgyakat választva sok egykori tanítvány
tanult tovább, közülük többen jelenleg is városunk szellemi életének gazdagítói.
Kádár József élete, pályája példaként
szolgál a mindenkori kollégák és diákok számára. Igazi pedagógust tisztelhettünk benne,
olyan embert, akinek a szakma hivatást, mi
több, szolgálatot jelentett.
Most, amikor az eltelt évtizedekre, a közösen megharcolt időkre, a szép emlékekre, a
meghitt beszélgetésekre, a vidám pillanatokra emlékezünk, olyan pedagógustól búcsúzunk, akinek mindennapi munkáját a kollégái és tanítványai iránti kölcsönös tisztelet és
szeretet hatotta át.
Hiányozni fog egyedi humora, az egyénisége, a józan ítélőképessége, önzetlen segítsége. Gimnáziumunk és városunk megbecsült
és elismert pedagógusától 2013. szeptember
3-án vettünk végső búcsút.
Emlékét kegyelettel megőrizzük:
A Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc
Gimnázium dolgozói és diákjai

DIÁK SPORTEGYESÜLETI HÍREK

Nemzetközi Tornagyőzelem
Nagykaposon!
A rasszizmus elleni küzdelem jegyében utánpótlás korú nemzetközi labdarúgó torna került megrendezésre Nagykaposon (Szlovákia) 2013. október 25-én. A tornára meghívást kapott a Diák
Sportegyesület 2001/2002-es korosztályú csapata is. A tornát öt csapat részvételével rendezték
meg, amelyet három győzelemmel és egy verességgel, 26 rúgott és 4 kapott góllal Vásárosnamény
csapata nyert meg nagyon szép, közönségszórakoztató játékkal.
Gratulálunk a csapat minden játékosának!

Eredmények:
1./

Vásárosnamény - Szlovák nyelvű Iskola:
Góllövők: Rácz R. 2; Simon P. 2; Újvári P.
2./ Vásárosnamény – Magyar nyelvű Iskola:
Góllövők: Illés G. 3; Koncz M. 2; Újvári P. 2; Simon P. 2; Rácz R.
3./ Vásárosnamény – Speciális Iskola:
Góllövők: Vezse M; Koncz M;
4./ Vásárosnamény – Szabadidő Sport Iskola:
Góllövők: Illés G. 5; Vezse M. 2; Bíró B. 2;

5:1
10 : 0
2:3
9:0

A torna gólkirálya: Illés Gábor Vásárosnamény (8 gól).
A tornán résztvevő játékosok:
Tar Dominik, Vezse Marcell, Koncz Martin, Rácz Róbert, Illés Gábor, Simon Péter, Újvári Patrik,
Bíró Bence. A csapat edzője: Tóth József
Diák Sportegyesület
Elnöksége
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Megkezdődött a
versenyszezon
az úszócsapatnak
Az elmúlt időszakban több rangos versenyen
vett részt a vásárosnaményi DSE úszócsapata.
2013. október 12-én a Sz-Sz-B. Megyei Úszószövetség által rendezett II. Szabolcs Tour
első fordulóján, Mátészalkán úsztak úszóink,
ahol 12 csapat közül az ötödik helyet szerezték
meg, és számos egyéni számban is kimagasló
teljesítményt értek el.
II. Szabolcs Tour-on részt vevő gyerekek és
eredményeik:
Dóbus István: 100 m hát 1. hely,
100 m gyors 2. hely
Dóbus Domokos: 100 m mell 3. hely,
100 m gyors 4. hely
Simon Balázs: 50 m mell 3. hely,
50 m gyors 2. hely
Balogh Krisztián: 100 m gyors 2. hely,
100 m hát 1. hely,
Kiss Ferenc: 100 m hát 5. hely,
100 m mell 5. hely
Mágocs Dóra: 100 m gyors 3. hely,
100 m hát 2. hely, 100 m mell 3. hely
Fekete Martin: 50 m gyors 3. hely
Molnár Dániel: 100 m mell 3. hely,
100 m gyors 1. hely
Váltók:
4x50 m lány gyors váltó: 4.hely
Csapat tagjai: Andalik Rebeka,
Kolozsvári Aténa, Nagy Edit, Gáspár Zsanett
4x50 m lány vegyes váltó 4.hely
Csapat tagjai: Mágocs Dóra, Koncz Boglárka,
Molnár Emese, Illés Dóra
4x 50 m iú vegyes váltó
A csapat 2.hely
Csapat tagjai: Dóbus István,
Dóbus Domonkos, Balogh Krisztián,
Kiss Ferenc
B.csapat 5.hely
Csapat tagjai: Molnár Máté, Simon Péter,
Balogh Máté, Szanyi Krisztián
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A siker nem maradt el a 2013.okóber 19én megrendezett III. Éxerix kupán Nyírbátorban sem, hiszen a csapatversenyben a dobogós harmadik helyet szerezte meg és egyéni
számokban is remekeltek úszóink. Két gyerek
Vass Kristóf és Csatlós Gréta először vettek
részt úszóversenyen szülők és az edző nagy
örömére.
Gratulálunk a gyerekeknek és Hankovszkiné Medve Mónika edzőnek mind a két versenyen elért eredményhez.
III. Éxerix Kupa eredménye:
Dóbus István: 100 m hát 2. hely,
100 m gyors 2. hely
Dóbus Domokos: 100 m mell 2. hely.
100 m gyors 4. hely
Simon Balázs: 50 m mell 2. hely.
50 m gyors 1. hely, 50 m pillangó 4. hely
Balogh Krisztián: 100 m gyors 2. hely,
100 m hát 2. hely,
Molnár Máté: 100 m gyors 5.. hely,
100 m hát 3. hely
Mágocs Dóra: 100 m gyors.3. hely,
100 m hát 4. hely, 100 m mell 4. hely
Andalik Rebeka: 50 m mell 5. hely,
50 m gyors 4. hely, 50 m hát 5. hely
Fekete Martin: 50 m gyors 2. hely
Molnár Dániel: 100 m mell 2. hely,
100 m gyors 3. hely
Vass Kristóf: 25 m mell 3. hely
Váltók
4x50 m lány gyors váltó 3. hely
Csapat tagjai: Andalik Rebeka,
Koloszvári Aténa, Nagy Edit, Gáspár Zsanett
4x50 m iú gyors váltó 3.hely
Csapat tagjai: Simon Balázs, Fekete Martin,
Szilágyi Rajmund, Szilágyi Zsombor
4x 50 m iú vegyes váltó 3.hely
Csapat tagjai: Balogh Krisztián, Kiss Ferenc,
Dóbus Domonkos, Dóbus István
4x50 m lány vegyes váltó 5.hely
Csapat tagjai: Mágocs Dóra, Koncz Boglárka,
Molnár Emese, Illés Dóra

Projektnyitó
rendezvény
TÁMOP-5.2.3.
A-12/1-2012-0010
„Biztos Alapok Felsőfokon – a vásárosnaményi kistérségben minden
gyermek egyenlő eséllyel indul” című
projekt nyitó rendezvényére 2013. október 31-én került sor a vásárosnaményi Esze Tamás Művelődési Központ
kiállító termében.
A kedves meghívottakat Filep Sándor
Polgármester Úr, a BEREGTÖT elnöke
köszöntötte ünnepélyesen. A Gyerekesély
Programról „Mégis kinek az esélye?” címmel adott ízelítőt, személyes tapasztalatokból merítkezve Vecsei Miklós a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Alelnöke. Aztán
pozitív munkatapasztalatairól beszélt a
Kistérségi Gyerekesély Bizottság elnöke és
egyben Tiszaszalka Polgármestere, Lapos
István.
A megnyitón a komplex nyertes pályázat bemutatásra került. A program keretén
belül folyó munka ugyan 2013 márciusával
beindult, de az elsődleges cél nem az volt,
hogy messzemenő tervekről essen szó, hanem hogy a Nemzeti Stratégia alapelveivel
és prioritásaival összhangban álló, helyi
szükségletekre épülő gyermek – és ijúsági politika kialakítása és megvalósítása, a
gyermekeket és családjaikat érintő szolgáltatások összehangolása és fejlesztése, a
kistérségben élő gyermekek és gyermekes
családok felzárkózási esélyeinek növelése
érdekében megvalósult és futó projekt elemekről adjunk számot.
A konkrét programról Dr. Sápi Mónika Projektmenedzser és Ádám Marianna
Szakmai Vezető adott ismertetést. Bemutatták a Kistérségi Gyerekesély Iroda dolgozóit, munkatársait, beszámoltak a pályázat
keretein belül folyó szakmai tevékenységekről.
A nyitó rendezvény zárásaként, a projekt Okosodjunk Együtt Tanulószoba programelemében már részt vett gyerekek egy
színvonalas műsorral kedveskedtek a megjelenteknek.
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133 millió Ft fejlesztési forrás
vásárosnaményi vállalkozásoknak
Vásárosnamény – októberben 133 millió Ft fejlesztési forrást hagyott jóvá a Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület döntőbizottsága
vásárosnaményi vállalkozásoknak a térség
Leader-Programjának keretében.
Egyelőre az alábbi 19 vállalkozás kaphat
utóinanszírozású fejlesztési forrást a vidékfejlesztési egyesület keretéből arra, hogy a néhány hónappal korábban benyújtott fejlesztési
elképzeléseiket megvalósíthassák a közeljövőben.
A vidékfejlesztési egyesület három különböző vállalkozásfejlesztési intézkedést hirdetett meg a vásárosnaményi vállalkozások
számára, melyek mindegyike eredményesnek
bizonyult.
A mostani döntés során egy pályázati részrangsor került támogatásra, a közeljövőben
további forrásokról szóló döntések is várhatók.
Szöllősy László
munkaszervezet vezető

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

„4W” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Nagy Miklós Péter
Lőrincz László
Masterinvest-JK Kft.
Bereg Kereskedelmi Kft.
Lakatos Andrásné
Sza-Kiss Team Út Mélyépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
KISS B. Invest Vagyonkezelő Kft.
Hak-Quad Kft.
Kállai József
Puskás Lajos
Projekt Oktatási és Szolgáltató Kft.
Sa-Fe 2009 Autóalkatrész Kft.
VProgress 2011 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
B-Solution Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Vitka Nonproit Kft.
„HANDEL” Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Haklik József
NAMÉNYI KATONA Kereskedelmi és Szolgáltató Egyszemélyes Kft.

Döntés született a szolgáltatásfejlesztési
pályázatokról a Felső-Tisza Völgyben
2013. szeptember 25. napján a Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Az alábbi pályázók nyertek:
Egyesület döntőbizottsága 47,2 millió Ft támogatási összeget ítélt
meg tíz pályázónak, akik a térségi Leader-Program harmadik körének
1. Szatmár-Beregi Szilva Út Egyesület
keretében nyújtottak be pályázatot.
2. Pap Polgárőrség
A szolgáltatásfejlesztési célterületekre nonproit szervezetek, egy3. Pap Község Fejlődéséért Közhasznú Egyesület
házak adhattak be projektötleteket, majd pályázatokat, maximálisan
4. Megoldás Közhasznú Egyesület
4,5 millió Ft összeg erejéig. A pályázati lehetőség sikeresnek bizonyult,
5. Vásárosnaményért Közéleti és Kulturális Egyesület
mivel a pályázatok 100%-ban támogatottak. A kedvező támogatási
6.„Bereg Szakképzéséért” Közhasznú Alapítvány
feltételek mellett a nyertes nonproit szervezetek a támogatási össze7. Beregi Ijúságért Közművelődési és Szabadidős Egyesület
geket eszközök beszerzésére, szolgáltatások megrendelésére, felújítá8. Kuruc Lovas Egyesület
sokra-, épületbővítésekre fordíthatják.
9. Együtt Tiszaadonyért-Civil Alapítvány
10. Értelmes Élet Alapítvány
11. Római Katolikus Egyházközség Vásárosnamény
Szöllősy László
munkaszervezet vezető
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Önkéntes munkával
egybekötött
Halloween-parti
A Vásárosnaményi Ijúsági Klub keretein belül 2013. október 18-án – tekintettel a Mindenszentek és Halottak Napi megemlékezésekre – a tavalyi év hagyományait folytatva, Halloween-parti megrendezésére került
sor. A parti előtt a iatalokat önkéntes munkavégzésre invitáltuk a Városi Köztemetőbe, hogy Ők is részt vállaljanak a temető környezetének
rendezettebbé, illetve szebbé tételében.
A munkavégzésre délután 14.00
órától 16.00 óráig nagyon szép,
napsütéses időben került sor. A
66 résztvevővel a délután jó hangulatban telt, a iatalok és a kísérőik is élvezték a közös munkát és
az együtt töltött órákat.
A munkavégzés befejezését
követően jól megérdemelt jutalomként szerény ellátást – kapros
lángos, üdítő és édesség – biztosítottunk az Ijúsági Klubban.
Kézműves foglalkozás keretében a klub helyiségeit előző nap
az alkalomnak megfelelően díszítettük különféle dekorációkkal,
faragott tökökkel. A parti keretében a iatalok disco zenére táncolhattak.
Jelmezversenyt is hirdettünk, és a legötletesebben elkészített jelmezek
jutalomban részesültek.
A nap végén mindenki elégedetten, élményekkel gazdagabban tért
haza.
Az Ijúsági klub munkatársai
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