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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kor-
mányhivatal Vásárosnaményi Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztályának munkatár-
sa Kissné Szabó Csilla a közszolgálatban 
eltöltött munkája után kiemelkedő köz-
szolgálati szakmai munka, példamutató 
emberi és munkatársi magatartásáért, va-
lamint a közjólétért hosszú éveken át vég-
zett tevékenység elismeréseként a Magyar 
Köztisztviselői Kar által adományozott „A 
Köz Szolgálatáért” díszoklevelet vehetett 
át Budapesten a Belügyminisztérium már-
ványaulájában 2016. július 4-én bensőséges 
ünnepség keretében. 

 A kitüntetést átadó dr. Jávor András a 
Magyar Kormánytisztviselői Kar elnöke a 
kitüntetés átadásakor az alábbiakkal mél-
tatta a közszolgálatban eltöltött 38 évnyi 
tevékenységét: Munkáját precízen, szaksze-
rűen, pontosan, lelkiismeretesen végzi. A 
2001-es beregi tiszai árvíz idején, a sokszor 
az embert próbáló feladatok között helyt-
állása példás volt. Gyakorlatiasságával, öt-
leteivel minden munkahelyén hozzájárult 
a munka hatékonyságának növeléséhez. 
Munkatársaival kapcsolata kiváló, segítő-
szándéka az ügyfelek mellett Kollégái felé 
is megnyilvánul. Elkötelezettsége, hűsége, a 
közigazgatás és a munkáltatója iránti lojali-
tása példaértékű.

A Köz Szolgálatáért

Családi nap a Sárkányhajó Roadshow-n

FELHÍVÁS GYOMMENTESÍTÉSRE
Városunkban évről évre folyamatos gondot okoznak a gondozatlan, elhanyagolt kül- és belterü-
leti ingatlanok, s az úttest széléig tartó zöldterületek.
 Felhívom azon területek tulajdonosainak a � gyelmét, akiknek ingatlanán elszaporodtak a 
gyomnövények – melyek átterjedhetnek a szomszédos ingatlanokra, károsítva az emberi egész-
séget, valamint elhanyagolt terület benyomását keltik – hogy ezirányú kötelezettségüknek te-
gyenek eleget, s a területeik gyommentesítését folyamatosan végezzék el! 
 A bő csapadék és meleg kedvez a növények gyors fejlődésének, így a gyommentesítési 
munkálatokat is gyakrabban kell végezni.
 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc- biztonsági és Földmű-
velésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály is felhívja a gazdálkodók � gyelmét, hogy 
2016. augusztus első dekádjában elkezdődött a parlagfűvel fertőzött táblák légi úton történő 
felderítése (részletes információk a www.vasarosnameny.hu honlapon elérhetőek).
 Egyúttal kérem a tisztelt tulajdonosokat/földhasználókat, hogy az élelmiszerláncról és ható-
sági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.  törvény (továbbiakban: Él.tv.) 17. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján – „a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlag-
fű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntartani.” – a védekezési, gyommentesítési tevékenységeket a 
vegetációs periódus alatt, de legalább október 31-ig folyamatosan végezzék el minden gyom-
növény esetében.
 Tájékoztatom az érintetteket, hogy a felhívásban foglaltak végrehajtását ellenőrizni fogom. 
Aki nem tesz eleget önként a kötelezettségének, írásbeli felszólítást fog kapni.
 Amennyiben az írásbeli felszólításnak sem tesz eleget, úgy az Él tv. 50 § (1) bekezdése alap-
ján hatósági határozattal fogom kötelezni a végrehajtásra, illetve annak eredménytelensége 
esetén közérdekű védekezést rendelek el, és a költségek megtérítésére kötelezem. Egyúttal az 
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv növényvédelmi bírságot szab ki, melynek összege 15.000 Ft –
tól 15.000.000 Ft-ig terjedhet.
 Egyúttal tájékoztatom a lakosságot, hogy a fenti törvény értelmében június 30. után előze-
tes felszólítás nélkül közérdekű védekezés rendelhető el a parlagfűvel fertőzött területre, mely-
nek költségei adók módjára behajthatóak.
 Tisztelettel kérek mindenkit a fentiek maradéktalan betartására!

dr Szilágyi Péter
jegyző

A Sárkányhajó Roadshow-t kísérő családi napon a Nemzeti Lovasszínház művészei Pintér Ti-
bor vezetésével látványos és színvonalas produkcióval szórakoztatták a szépszámú közönséget. 
A strandsportok szerelmesei fociban és röplabdában mérethették meg magukat. A legkiseb-
beket bábszínház, buborékshow és kézműves foglal-
kozás, csillámtetoválás és játékos sporthorgászat várta. 
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Alig múlt el a Zoárd-napi Sokadalom, egy 
másik nagy sikerű, és reméljük hagyo-
mányteremtő rendezvényen vehettünk 
részt július 23-án, szombaton. 
 A Családi napon már reggel 8 órakor 
megtelt a gergelyiugornyai Tisza-part az 
első sárkányhajó verseny miatt. 22 csapat 
nevezett 20-20 fővel, köztük általános isko-
lák, középiskolák, települések és cégek ha-
jói. A több mint 400 résztvevő pezsgő életet 
vitt a partra, régi ismerősök köszönthették 
egymást akár 10–20 év távlatából. 
 A parti vendéglátóhelyek a versenyszá-
mok közt megteltek, a nagy melegben min-
denkinek jól esett egy kis hideg üdítő, de az 
éhesebbek megkóstolhatták a frissen sült 
hekket, lángost, gyrost, vagy hamburgert. 
Szerencsére a szezon első esőmentes hétvé-
géjén szép homokos part fogadott minden-
kit. Az önkormányzat körültekintő mun-
kával rendezett körülményeket teremtett, a 
versenyhez méltó fogadtatásban volt része 
a csapatoknak.
 A szervezést és lebonyolítást a Magyar 
Kajak-kenu Szövetség, Vásárosnamény Ön-
kormányzata és az újraszerveződő helyi ka-
jak-kenu szakosztály végezte. Az MKKSZ-t 
Patyi Melinda kétszeres világbajnok kaja-
kozó és Ughy Imre régiós sportágfejlesztési 
megbízott MOB – Magyar Olimpiai Bizott-
ság – tag képviselte. Az amatőr sárkányhajó 
bajnokság helyi lebonyolításában nem tit-
kolt cél volt a régi, nagy múltú kajak-kenu 
sport vásárosnaményi felélesztése, a gyere-
kek toborzása. Aki úgy érzi, szeretne kaja-
kozni vagy kenuzni, az Németh Béla testne-
velő tanárnál jelentkezhet a szeptemberben 
újra induló vízi sport szakosztályba.
 A futamok között 11 órától a Nemze-
ti Lovas Színház adott nagysikerű operett 
műsort. Ebédről is gondoskodtak a szer-
vezők, helyben főzött gulyást ehettek a sár-
kányhajósok.
 Kategóriánként két futamot evezett 
minden csapat, a legkisebb összidők alap-
ján kategóriánként az első három jutott a 
döntőbe. A versenytávot a strand előtt bó-
jákkal kijelölt 200 méteres pályán kellett 
teljesíteni. A pro�  szervezők célvideóval 
rögzítették a befutókat, aminek kiemelten 

nagy szerepe volt, hiszen szoros küzdelmek 
is kialakultak, akár egy-egy sárkányfejnyi 
(30 cm) különbséggel is nyerhetett 
egy-egy hajó.

Végeredmények:

Általános iskolák:
1. Vásárosnamény DSE úszócsapa-
ta
2. Záhony Általános Iskola

Középiskolák:
1. Rákóczisok
2. Beregi sárkányok

Települések:
1. Gemzsei gladiátorok
2. Záhony önkormányzat
3. Tuzséri százcsapás

Cégek:
1. Agroil-K
2. Vörös Meteor Vásárosnamény
3. Eötvös Hajó

 Ezek a csapatok szeptember 17-
én a Velencei tónál megrendezen-
dő Sárkányhajó Magyar Nagydíj és 
Sulisárkányok döntőjén vehetnek 
részt, ahol összemérhetik erejüket 
az ország többi, 7 másik régiójában 
megtartott selejtezőkről bejutott 
csapatokkal.

 A nap, a verseny visszhangja egyértel-
műen pozitív, minden résztvevő jól érezte 
magát, megízlelte a csapatépítés, a verseny-
zés ízét, biztosak vagyunk abban, hogy jö-
vőre ugyanígy megtelik a Tisza-part és újra 
hajóba szállhatunk!

FCs

I. Sárkányhajó Roadshow 
Vásárosnaményban
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tása Kodály Zoltán zenepedagógiai elkép-
zelése szerint. A gyerekek 6 éves koruktól 
naponta találkoznak a zenével ének-órán, 
énekkari és hangszeres foglalkozásokon.
 Az iskolának számos énekkara műkö-
dik, melyek közül a legkisebbek közössége a 
Nyitnikék Énekkar. A kórus tagjai az iskola 
3. osztályos diákjai, akik egy évig énekelnek 
ebben a formában. A kórus rendszeresen 
fellép az iskola különbözõ rendezvénye-
in és igyekszik megalapozni azt a magas 
szintû énekkari kultúrát, mely világszerte 
híressé tette az iskola énekkarait. Vezetőjük 
Szilágyiné Botos Mária.

Vendégeink 
lesznek 

augusztus 18-án
A pestszentlőrinci Vörösmarty Mihály 
Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és 
Gimnázium leánykara 1991-es alakulása 
óta rendszeres szereplője a budapesti és 
országos koncertéletnek,  valamint a hazai 
és nemzetközi kórusversenyeknek.  A le-
ánykar rendszeresen részt vesz az Éneklő 
I� úság hangversenyeken, többször kaptak 

„Az év kórusa” minősítést; valamint – a tel-
jesség igénye nélkül – az utóbbi évtizedben 
a giesseni (2005), celjei (2009), neerpelti 
(2010) és grazi (2011) kórusversenyeken 
is kiemelkedő eredményeket értek el. Az 
együttest 2012 szeptemberétől Gyombolai 
Bálint karnagy vezeti, akinek munkáját 

A Vásárosnaményi Rendőrkapitányság 3 éve működteti � atalok bevo-
násával a Tourist Police elnevezésű programját. Kb. 300 diák teljesítette 
így az önkéntes közösségi szolgálatot, mely az érettségi megszerzésé-
hez szükséges. Négy város (Vásárosnamény, Baktalórántháza, Kis-
várda, Mátészalka) középiskoláinak � ataljai vettek részt főleg ebben 
a programban, de érkeztek diákok szegedi és debreceni iskolákból is. 
 Az üdülőövezetekben: az Atlantika Vízividámpark és a ger gelyi-
ugornyai Tisza-part területén tevékenykedtek napi 3 órában, délelőtt 
és délután is 6–6 diák részvételével a rendőrség által biztosított szol-
gálati gépkocsival, gyalog vagy kerékpárral. Feladatuk ellátásához 
egyenpólót és baseball 
sapkát, valamint látha-
tósági mellényt visel-
tek, melyen a „Tourist 
Police” felirat látható. 
 Feladatuk volt se-
gíteni a rendőrség bűn- 
és baleset-megelőzési 
munkáját, valamint tá-
jékoztatást és útbaiga-
zítást adni a hozzájuk 
forduló turistáknak, és 
szórólapokat oszto-
gatni, melyek arra hív-
ják fel a � gyelmet, hogyan ne váljunk áldozattá, vagy adott esetben 
elkövetővé. Különleges megbízásokat is kaptak: pl. együtt járőröztek 
a vízirendészet munkatársaival. Idén a Balázs József Városi Könyvtár 
által szervezett Kerekező Olvasótáborban és a beregdaróci Erzsébet-
táborban részt vevő gyerekeket ismertették meg játékos formában a 
kerékpározás szabályaival. 

 A helyiek és a hozzánk látogatók is örömmel fogadták a � atalok 
segítségét. A tanulók pedig - amellett, hogy betekintettek a munka 
világába és megtapasztalták a felelősségvállalás és egymásra � gyelés 
fontosságát – nagyon élvezték a rendőrök mellett eltöltött időt. 

N.Cs.

olyan – rendkívül rövid ismerkedés után 
elért – szép eredmények fémjelzik, mint 
az Éneklő I� úság „Arany diplomával” mi-
nősítése, és az „Országos Dicsérő Oklevél” 
(2013). Az együttes 2015-ben a Budapesti 
Nemzetközi Kórusversenyen „Arany III 
Diplomát” nyert, Gyombolai Bálint pedig 

„Karnagyi Különdíjat” vehetett át.

A nyíregyházi Kodály Zoltán Általános 
Iskola Nyitnikék Énekkarának története

A nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Is-
kolában 1958 óta folyik az ének-zene taní-

Tourist Police Vásárosnaményban



Új Beregi Élet

2016. AUGUSZTUS · 5

A Balázs József Városi Könyvtár Kerekező Olvasótábort indított július 11-15-ig 
10–12 éves korú gyerekek részére. 
 Az első nap Gönczi György senior rendőr főtörzszászlós a kerékpáros 
KRESZ elméletébe vezette be a gyerekeket, majd egy teszt kitöltésével ellen-
őrizhették tudásukat, a későbbiekben pedig az Eötvös iskola udvarán felállított 
kerékpár akadálypályán a gyakorlatban is letesztelhették magukat. Fekete István 
Vuk című regénye alapján naponta feladatokat oldottak meg a gyerekek, melyek 
közt egy meseillusztráció elkészítése is szerepelt. 
 Herczegné Andrássy Éva a Beregszem Egyesület vezetője a keresztszemes 
varrás alapjait mutatta be a táborban. A keresztszemes hímzésről már minden 
gyerek hallott a csoportból, de varrni csak néhányan próbáltak eddig. Most vi-
szont még a � úk is végigvarrták a sort. A délután folyamán öröm volt látni a 
gyerekeket tűvel és cérnával a kezükben, látni az akaratot, várni a kész mun-
kadarabot. Volt, aki a minta varrásáig is eljutott, s ha elég kitartó volt, készen 
vihette haza a kulcson függő keresztszemes madárkát. 
 A szerdai kerékpártúra úti célja a csarodai és tákosi templom volt. Csarodán 
Gál Miklósné Pirike mutatta be részletesen a térség egyik legidősebb templomá-
nak történetét, Tákoson pedig Buda Lajosné Viola nénitől tudtuk meg, miért is 
hívják ezt a kis templomot „Mezítlábas Notre-Dame-nak”. Az ebédet a Baráth 
vendégházban fogyasztottuk el, ahol házilag készült gulyáslevessel és tarkedlivel 
vártak minket. A 30 km kerekezés után mindenki elpilledt, a könyvtárban limo-
nádéval és friss gyümölccsel frissítettük a túrázókat.
 Pénteken, a Beregi Múzeumban Kissné Gráf Éva a tengeri poc elnevezésű 
népi étel elkészítésébe avatott be minket, közösen gyúrtuk a tésztát, majd az 
udvaron a kemencénél meg is főztük. A magunk készítette � nomságot ebédre 
megettük, majd megtekintettük a múzeumot, végül a népi játékokat próbálhat-
ták ki a gyerekek az udvaron. A tábort egy nagy sikerű szalonnasütéssel zártuk. 
Megörökítve az eseménydús hetet, mindenki kapott egy személyre szóló emlék-
lapot.
 A tábort úgy terveztük meg, hogy minden napra jusson egy kis mozgás. 
 Hétfőn a Gönczi György által összeállított kerékpáros akadálypályán, ked-
den Fejes Csilla (Vásárosnamény futónagykövete) irányításával egy futóiskola 
és játékos testnevelés óra alkalmával az iskola sportpályáján, szerdán a csarodai 
kerékpártúrán, csütörtökön pedig Fábián Judit zumba óráján izzasztottuk le a 
gyerekeket.
 A tábor lebonyolításában oda� gyelésükkel, programjavaslataikkal sokat se-
gítettek a könyvtár dolgozóin kívül a diákmunkások, és középiskolás önkénte-
seink, akik a közösségi munka egy részét nálunk teljesítik.
 Anyagi támogatást kaptunk Vásárosnamény Város Képviselő-testületének 
Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottságától, a Hunor étteremben 3 na-
pon keresztül készségesen álltak rendelkezésünkre, vezetője, Kiss B. Zoltánné 
ingyenes tárlatvezetést is 
biztosított a vadászati ki-
állításra. 
 Köszönjük segítőink 
anyagi és erkölcsi támo-
gatását! 

A tábor szervezői

Kerekező Olvasótábor
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A programot a Beregi Természet- 
és Környezetvédelmi Egyesület 
szervezte, határon túli partne-
reinek bevonásával az „Itt élünk 
a négy határ mentén: Nemzet-
közi i� úsági, kulturális és kör-
nyezetvédelmi rendezvények” 
pályázati projekt keretében a 
Nemzeti Együttműködési Alap, 
Nemzeti összetartozás kollégiu-
mának támogatásával. A prog-
ram nem valósulhatott volna 
meg a Zoárd Napi Sokadalom 
szervezőinek, a Tourinform 
iroda munkatársainak és Vásá-
rosnamény Város Önkormány-
zatának segítsége nélkül. 
 Egyesületünk, és elődje a 
Vásárosnaményi II. Rákóczi 
Ferenc Gimnáziumban mű-
ködő Természetbarát Diákkör 
tagjai több mint két évtizede 
dolgoznak azon, hogy a hazai 
és a határon túl élő magyar és 
más nemzetiségű � atalok és 
felnőtt közösségek közös pro-
jektek során találkozhassanak, 
megismerhessék egymást. A 
megvalósított programok le-
hetőséget adtak a környezet-

selték. A fellépők már pénteken 
megérkeztek, hogy ismerkedje-
nek városunkkal. Ennek kereté-
ben tiszai hajókiránduláson vet-
tek részt és pihentek a fellépés 
ellőtt a Tiszai-strandon. Késő 
délutántól összevont főpróbát 
tartottak, ismerkedtek egymás 
munkájával.
 Szombaton délelőtt a Zoárd 
Napi Sokadalom keretében, a 
megnyitó előtt, a korhű ruhába 
öltözött térségi lovasok és lovas 
fogatosok a népdalkörösökkel 
és néptánccsoportokkal színes 
felvonulással alapozták meg 
a rendezvény jó hangulatát. A 
menet Zoárd Kapitány vezeté-
sével énekelve, táncolva haladt 
végig városunk főutcáján, nem 
kis meglepetést szerezve a vá-
roslakóknak és a rendezvényre 
érkezőknek. A megnyitó után a 
színpadon közel négyórás nép-
dal és néptánc műsorral mutat-
koztak be a résztvevő csoportok. 
A nagy meleg ellenére sokan 
voltak kíváncsiak a fellépőkre. 
A bemutató zárásaként ferge-
teges össztánccal, a nézőket is 

tudatos életforma fejlesztésére 
éppen úgy, mint közös és helyi 
kulturális értékek megismeré-
sére és megőrzésére. Ennek a 
kapcsolatépítő tevékenységnek 
volt egy igen színes pontja vá-
rosunk egyik legnagyobb ren-
dezvényén, a Zoárd Napi Soka-
dalom keretében megszervezett 
Kárpát-medencei Néptánc gála. 
Közel 110 határon túli és 50 
hazai vendég részvételével va-
lósult meg a színes kavalkád-
dal, felvonulással egybekötött 
néptánc gála. A kárpátaljai 
(Ukrajna) Nagybégányi Krisz-
tina Tánccsoport, a Partiumból 
(Románia) a mikolai Rákóczi 
Kulturális Egyesület néptánc-
csoportja, a nagykárolyi Rekety-
tye Népi Együttes, a szatmárné-
meti Röpike Néptánccsoport, a 
bogdándi Rozsmalint néptánc-
csoport, a magyargéresi Kike-
rics Néptánccsoport, a nagy-
váradi Sorogja Népi Együttes 
tagjai érkeztek a határon túlról, 
míg a helyieket a barabási Nefe-
lejcs Népdalkör és a vásárosna-
ményi Néptánc Csoport képvi-

bevonva, búcsúztak el a közön-
ségtől.
 Nagyon fontos volt a prog-
ram megszervezése, hiszen túl 
azon, hogy egy újszerű rendez-
vénnyel színesíthettük a Zoárd 
Napi Sokadalom programjait, 
találkozhattak és ismerked-
hettek a hazai és határon túli, 
néptáncot kedvelő � atalok és 
felnőttek. Úgy hiszem, hogy ro-
hanó világunkban szükség van 
az ilyen rendezvényre, hogy 
magyarságunk alapját jelentő 
népi kultúránkat megőrizhes-
sük, és egyben megismertes-
sük, „újra- felfedeztessük” az 
emberekkel. Több ilyen rendez-
vényre lenne szükségünk, hogy 
erősítsük a hazai és határon 
túli kisközösségek kapcsolata-
it, együttműködését, s egyben 
elfogadva a Felső-Tisza men-
tén élő nemzetiségek kultúrá-
ját, erősítsük a toleranciát, a 
nyugodt baráti együttélés nor-
máit. Mi, akik megszerveztük 
ezt a programot, szeretnénk 
hagyományt teremtve, Kár-
pát-medencei I� úsági Néptánc 

– Fesztivál központtá fejleszteni 
városunkat. Az elképzeléseink 
megvannak, most az a felada-
tunk, hogy megszerezzük a 
megvalósításhoz szükséges for-
rásokat, hogy sikeres rendezvé-
nyeinkkel segítsük azt, hogy az 
emberek azt mondhassák: „Jó 
itt élni a Beregben és a Bereg 
Szívében: Vásárosnaményban.
Köszönjük minden résztvevő-
nek, segítőnek, támogatónak 
és a lelkes közönségnek, hogy 
segítették rendezvényünk meg-
valósítását. 

Toldi Zoltán
szervező

a Beregi Természet- és 
Környezetvédelmi Egyesület és a 
Természetbarát Diákkör elnöke.

Kárpát-medencei Néptáncgála



Új Beregi Élet

2016. AUGUSZTUS · 7

Balatoni táborban a vitkai 
gyerekek

A MINYATA Egyesület (MIndenki NYAraljon Tábor) az el-
múlt 15 évben mintegy 2000, főként hátrányos helyzetű gyer-
meket táboroztatott a Balaton partján. Egy héten átlagosan 
80 fő, 8–12 éves gyermeket tudnak fogadni. Változatos pro-
gramokat állítanak össze, így a nyaralók szórakozása nem csak 
a balatoni fürdőzésre korlátozódik. Közösségi játékokat, sport-
versenyeket, szellemi vetélkedőket, kirándulásokat, kézműves 
foglalkozásokat és diszkókat is szerveznek. 
 A vitkai iskola közel egy évtizedes barátságot ápol az 
egyesülettel, aminek köszönhetően minden nyáron a mi gyer-
mekeink is részesei lehetnek az élménygazdag programok-
nak. Idén Káptalanfüreden 7 diákunk élvezhette egy héten 
át vendégszeretetüket. A gyerekek körében az élmények, a 

„táborozós történetek”, a tanév során szájról-szájra terjednek, és 
júniusban mindenki kíváncsian várja, ki lesz a szerencsés, aki 
azon a nyáron „minyatás” lehet.  A képmontázsokkal kicsit mi 
is betekintést nyerhetünk a füredi tábor életébe. 

(ZKA) 

Sok minden történt-történik 
mostanában a szebb napokat 
megélt kajaksport újra indítá-
sa érdekében. Elég csak a nagy 
sikerrel lezajlott Sárkányhajó 
Roadshow-t, vagy a Garabonciás 
Tábor vízibázisként való felújítá-
sának terveit említeni. Németh 
Béla edző a tervekről szólva el-
mondta, hogy az elsődleges cél az, hogy megszerettessék a gyerekek-
kel a sportágat, hiszen ősztől újra indulnak a kajak-kenu edzések a 
gergelyiugornyai Tiszaparton. Edzőtársával, Lévai Csabával folya-
matosan várják a jelentkezőket. Az első „lapátosok” a nyáron már 
sporttáborban vehettek részt. Az Erzsébet táborra a Gergelyugornyai 
általános iskola tanulói közül válogatta az 5–8. osztályos résztvevő-
ket, mivel itt tanít testnevelőként. Örömmel tapasztalta, hogy a sár-
kányhajó-verseny óta nagyon sok érdeklődő kereste meg. 
 Az Erzsébet-táborról álljon itt az egyik résztvevő beszámolója:
 „Hajnali fél öt. Mindenki fáradt, sápadt képpel áll, mégis izga-
lommal várakozó gyerekek sora látható. Az út zökkenőmentesen telt. 

Az idén januárban alakult – közel húsz fős – fér� kar „átesett a tűz-
keresztségen”. A nagy múltú törökbálinti fér� kar vendégeként elő-
ször szerepeltek közönség előtt. A közönség lelkes biztatása nem-
csak az előadott műveknek szólt, hanem annak a ténynek is, hogy 
manapság igazi csodának számít egy új fér� kar megjelenése!
 Az együttes – hétfő esti próbáin – szeptembertől szeretettel vár-
ja soraiba az énekelni szerető fér� akat!

Újraéled a kajaksport városunkban

Debütált a 
Vásárosnaményi Fér� kar

Délelőtt 11 órára értünk a táborba. Lepakoltunk a szállásunkon, majd 
megebédeltünk. Ebéd után a Balatonba vetettük magunkat. A víz cso-
dás volt, a kilátás gyönyörű. Strandolás után estig szabadprogram kö-
vetkezett. A tábor területe óriási volt, így rengeteg mindenre lehetőség 
volt: focizni, kézilabdázni, kosarazni és ezek mellett ping-pongozni is 
lehetett. Este 8 órakor kezdődött a hivatalos tábornyitás. Itt felvonták 
az Erzsébet-tábor zászlaját. Hétfőn és kedden az idő nagyon elromlott: 
folyamatosan viharjelzés volt. Délelőtt tábori olimpiát szerveztek. Dél-
után sétálni indultunk Fonyódra. Szerdán sárkányhajóba pattantunk 
és alapos oktatást kaptunk az evezőlapát használatáról, arról, hogy 
hogyan kell a hajóban ülni. Tíz és húsz személyes hajókban eveztünk, 
ahol a dobos is helyet kapott. Délután focibajnokságot szerveztek, ahol 
másnap csapatunk az első helyet szerezte meg! Csütörtökön újra evez-
tünk, amit kivétel nélkül mindenki élvezett. Délutánra egy kis fürdésre 
is jutott idő. Este eredményhirdetések voltak, majd-mint minden este 
10 órától takarodó. Péntek reggel mindenki izgatottan kelt. Reggeli 
után azonnal indultunk haza. 
 Rengeteg pozitív élménnyel gazdagodtunk, sok új barátra tet-
tünk szert. A sárkányhajózás pedig mesés volt! Köszönjük szépen 
Németh Béla kajak-kenu edzőnek, Jávorszkyné Temesi Éva tanárnő-
nek és Hornyák Mihály tanárúrnak ezt a csodás hetet!”

Vass Veronika 
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Nyáron nagyon sokan autóval mennek nya-
ralni, ezért fontos, hogy tisztában legyünk a 
közutakon elkövetett trükkös lopások mód-
szereivel. Gyakori módszer, hogy az elköve-
tők autójukkal követik kiszemelt áldozatuk 
gépkocsiját, majd a kiszemelt autós mellé 
hajtanak és segítő szándékot színlelve in-
tegetnek, jelezve, hogy valamilyen műszaki 
hiba áll fenn. A megálló gépkocsi vezetője 
részére látszólag segítséget nyújtanak, a cél 
azonban a � gyelmének az elterelése, mert 
eközben társuk a nyitva hagyott gépkocsi-
ból ellopja az értéktárgyakat (GPS-t, kész-
pénzt, poggyászt stb.). Ha az indítókulcs a 
gépkocsiban marad, előfordulhat, hogy az 
elkövető magát a gépkocsit lopja el.
 Másik gyakori módszer, amikor a ben-
zinkútnál, az autópályák pihenőiben, vagy 

a parkolókban megálló gépkocsivezetőket 
szólítják meg azzal, hogy probléma van az 
autójukkal. Ez esetben is elterelik a gépko-
csivezető � gyelmét, ez alatt társuk ellopja 
az utastérben őrizetlenül hagyott értékeket. 
 Harmadik elkövetési mód, amikor ki-
szúrják a pénzkiadó automatától távozó 

személy gépkocsijának a kerekét, majd – 
miközben az áldozat el van foglalva a ke-
rékcserével – ellopják a gépkocsiból az őri-
zet nélkül maradt értékeket. 
 Negyedik elkövetési mód, amikor a 
bankjegykiadó automa-
tától távozó személyt 
többen körülveszik, és 
a � gyelem elterelése cél-
jából, mint az eltévedt 
turisták, térképet muto-
gatnak neki, útbaigazí-
tást kérnek tőle, közben 
pedig ellopják az auto-
matából felvett pénzt. 

Hogyan előzhető meg 
a klasszikus trükkös 

lopás?

Útlevelét, pénztárcáját, 
mobiltelefonját és az in-
dítókulcsot mindig tart-
sa magánál!
 Ha leparkol a gépko-
csival, ne hagyjon érté-
ket (táska, pénztárca, te-
lefon, GPS készülék stb.) 
az utastérben!

Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK.
Elektronikus Lakossági

Bűnmegelőzési Információs Rendszer( ELBIR )
HÍRLEVÉL
2016. augusztus

Nyaralás alatti trükkös lopások megelőzése
 A gépkocsi ablakait ne hagyja lehúzva!
 Minden esetben zárja le gépkocsiját, ha 
nem tudja folyamatosan szemmel tartani 
benne lévő értékeit!
Szokatlan élethelyzetekben érdemes felje-
gyezni a segítőkész személyek gépkocsijá-
nak a rendszámát és típusát.  
 Kívánjuk, hogy nyaralása gondtalanul 
teljen, szükség esetén hívja a rendőrséget a 
107 illetve 112 telefonszámokon!

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr- 
Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya
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Tájékoztató 65 év 
felettiek szemétszállítási 

díjkedvezményének 
igénybevételi feltételeiről

Vásárosnamény Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgál-
tatás szabályairól szóló 11/2016. (VII. 29.) 
számú önkormányzati rendelete (a továb-
biakban: Hgr.) 11. §-a (1) és (2) bekezdése 
rendelkezik az Önkormányzat által biz-
tosított kedvezmény érvényesítésének a 
feltételeiről:
 11. § (1) Az adott év utolsó három hó-
napjára vonatkozóan nem kell hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási díjat � zetni 
azon 65. életéven felüli ingatlanhaszná-
lóknak, akik az adott ingatlanon egyedül 
élnek életvitelszerűen, és a 65. életévüket 
a tárgyév szeptember 30. napjáig betöltöt-
ték. A kedvezményezettek helyett a díjat 
az Önkormányzat � zeti meg a közszolgál-
tató részére. 
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
kedvezményre jogosultság érvényesítésé-
nek feltétele, hogy az adott évben jogo-
sultságot szerzők október 31. napjáig erre 
irányuló kérelmüket írásban nyújtsák be 
az Önkormányzat felé.  
 Tájékoztatom azon 65 év feletti lako-
sainkat, akik az ingatlan nyilvántartás 
adatai szerint egyedül élnek, így a fenti 
kedvezményre jogosultak lehetnek, hogy 
kérelmüket 2016. október 31. napjáig 
nyújhatják be a Városháza ügyfélfogadó-
jában, vagy postai úton.

Filep Sándor
polgármester

Július 4-én végre elérkezett a várva várt tá-
borozás kezdete, melyre iskolánkból 40-en 
jelentkeztünk. 
 A hétfői tábornyitás napja már izgal-
makkal volt tele, mivel a „sportnap” kereté-
ben délelőtt csapatokra osztva tűzharcban, 
sor- és váltó-, illetve akadályversenyeken 
mérhettük össze tudásunkat, később pedig 
íjászkodni tanultunk. A nap befejezéseként 
mindenki saját pólót készíthetett magá-
nak, amelynek hordásával 
könnyű volt beazonosítani 
minket a táborozás többi 
napján is. 
 A keddi nap a termé-
szetvédelem jegyében telt. 
A reggel gyalogtúrával 
indult Jándra a kikötőbe, 
ahonnan hajóval mentünk 
kirándulni a Tiszán. Las-
san szeltük a folyó hullámait és közben 
gyönyörködtünk a vízparti tájban. Majd 
az iskolába visszaérve – miután a csapa-
tok zászlójukat elkészítették: A természet 
lányai, Gumimacik, Rózsaszín párducok, 
Természetbarátok – egymással versenyez-
tünk, hogy ki tud több növényt felismerni 
a bemutatottak közül, „színes” állatokat 
megnevezni, ügyesebben hámozni, bekö-

Közérdekű közlemény!
Ismételten tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékgazdálkodási törvény ren-
delkezése értelmében az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási K� .(a továbbiakban: Köz-
szolgáltató) lehetőséget biztosít 60 és 80 l-es edények használatára, melyek ürítési díja a 
következőek szerint alakul:

edényzet térfogata
(liter/edény)

ürítés nettó egységára
(Ft/ürítés)

negyedéves bruttó ár
[13 ürítés/negyedév]

(Ft/negyedév)
60 112,5 1858
80 150,05 2477

120 225,07 3716

 Ez a lehetőség csak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén áll fenn:
 A csökkentett díj kizárólag azt illeti meg, aki valóban az adott űrméretű szabványos 
edényt használja, és ezt a tényt a Közszolgáltató nyilvántartásában rögzíti.
 A 60 l-es edény használatának lehetőségét jogszabály önkormányzati igazolás kiadásá-
hoz köti. A Közszolgáltató kizárólag ezen igazolás és saját tulajdonú 60 l-es edény haszná-
lata esetén tudja a csökkentett díjat alkalmazni.
 Aki az ingatlanon igazolhatóan egyedül él – azaz a lakcímnyilvántartás szerint nincs 
más bejelentkezve arra a címre –, a 60 l-es kuka megvásárlása után kérelemmel fordul-
hat a Közszolgáltató felé szerda délelőttönként a Városházán lévő ügyfélfogadáson, vagy a 
nyíregyházi központhoz. Ez nem korhoz kötött kedvezmény, és csak egyedül élők részére 
alkalmazható.
 A 80 l-es kukát bárki megveheti, s a számlával együtt jelzi a Közszolgáltató felé, hogy 
erre az edényre kívánja a szerződését módosítani.

Filep Sándor
polgármester

tött szemmel jól tájékozódni, komposztál-
ni, keresztrejtvényt fejteni. Az összesítésre 
csak másnap került sor, ezért alig tudtam 
aznap elaludni az izgalomtól, hogy vajon a 
csapatunk hogyan teljesített ebben a „küz-
delemben”.
 A szerdai eredményhirdetést követően 

– nagy örömömre mi, a Természetbarátok 
nyertünk – besétáltunk a Beregi Múzeum-
ba, ahol megnéztük, hogy is éltek régen 

az emberek, milyen tárgyakat használtak. 
Délután kézműves foglalkozások kereté-
ben karkötőt, nyakláncot, stb. készítettünk, 
amiket azóta is hordok. 
 A csütörtöki délelőtt a Szilva Fürdőben 
úszással, ugrálással, fürdéssel, labdázással 
hamar eltelt, majd pihenésképpen gyü-
mölcssalátát készítettünk, amelybe vágtunk 
dinnyét, barackot, almát, körtét, szőlőt és – 

a fergeteges táncház után – mindezt jóízű-
en elfogyasztottuk. 
 A tábor utolsó napja, a péntek nagyon 
gyorsan „elszaladt”, mivel először a csodá-
latos reneszánsz stílusú vajai várkastélyt 
látogattuk meg, majd a Nyíregyházi Állat-
parkban ismerkedtünk például gyűrűsfarkú 
makikkal, elefántokkal, zsiráfokkal, tevékkel. 
 Szinte észre sem vettük olyan hamar el-
telt ez a fantasztikus egy hét. Társaim ne-
vében is szeretnék köszönetet mondani az 
érdekes, változatos, sokszínű programért 
Gálné Berzsenyi Katalin, Monori Erika, 
Török Ágnes tanárnőnek és Németh Béla 
tanár úrnak. Remélem jövőre is részt vehe-
tünk egy hasonlóan élményekben gazdag 
táborban!

Baráth Patrícia 
4. osztályos tanuló

Erzsébet tábor a Pető� ben
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 Az 1978. évi bajnoki szezon aztán már egészen „katasztrofális-
ra sikeredett”. Városkánk legmagasabb osztályban küzdő sportolói 
mindössze 4 pontot szereztek. A szezont a tizenkettedik, vagyis a 
kieső helyen zárták. 184 dobott gólra 318-cal válaszoltak a riválisok. 
A feljutó Budapesti KEMÉVMETRÓ 40 pontot gyűjtött.
 Az NB II-ből történő kiesés még nem törte meg a naményi női 
kézlabdások sportszeretetét. Az 1979. évben a Vásárosnaményi Vö-
rös meteor SE női kézilabdásai óriási fölénnyel, egy vereséggel, 42 
szerzett ponttal, 95,5%-os teljesítménnyel megnyerték a megyei 
bajnokságot, majd az „osztályozó mérkőzések” sikeres megvívását 
követően, ismét visszakerült a csapat az NB II Keleti Csoportjába.
 Gyarmatiné Juhász Ilona, aki kilenc évig erősítette a Vörös Me-
teort, így emlékszik a magasabb osztályba kerülésért vívott mérkő-
zésre: „Bejutottunk az NB II Keleti Csoportjának osztályozójára, amit 
Tatán rendeztek meg. Kalandos készülődés és utazás után nagy el-
szántsággal, mindent megtervezve játszottuk mérkőzéseinket. Az utol-
só meccsünket sosem felejtem el. A játékidő utolsó percében döntetlen 
volt az állás, amikor hét méterest ítéltek nekünk. Pista bácsi rám szólt 
halkan „a jobb alsóba dobd Ili”, majd hátat fordított a pályának. A he-
test bedobtam, ami az NB II-be jutást jelentette számunkra. Óriási volt 
az öröm a csapatnál. A hetes dobásom alatt Pista bácsi izgalmában a 
kedvenc tollát kettétörte. [….] Ekkor már Ludvig Pisti és Márfay Józsi 
bácsi segített be a csapat körüli feladatok ellátásába. Józsi bácsi a lab-
dákat, szereléseket tartotta rendben, míg Ludvig Pisti az utaztatásba 
segített be, de az edzéseken aktív segédedzőként is részt vett.”
 1979 nyarán még úgy tűnt, hogy minden a legnagyobb rend-
ben van a naményi női kézilabdacsapat házatáján! Pedig már 
Gyarmatiné Juhász Ilona – aki napjainkban Érden nyugdíjas, ak-
tív korában testnevelés- és biológia tanárként és sportreferensként 
dolgozott – visszaemlékezésében van egy mondat, ami megüthette a 
szemünket, fülünket: „Kalandos készülődés és utazás után…”. Meg-
tudtam, hogy a csapatnak nem volt annyi pénze, hogy mindenkinek 
vonatjegyet vehessenek Tatára. Ezért aztán a kalauzok (jegyvizsgá-

Volt egy CSAPATUNK!
Nemrég egy vaskos dossziét juttatott el hozzám Papp István, vá-
rosunk díszpolgára, azzal a kéréssel, hogy írjak a naményi női 
kézilabdázás történetéről a városi lapban, az Új Beregi Életben. A 
megküldött dosszié visszaemlékezéseket, korabeli újságcikkeket, 
fényképeket, a „hajdanvolt női kézilabdacsapat” belső használatá-
ra készített táblázatokat tartalmaz.
 A hiteles dokumentumok első olvasata után azt gondoltam, so-
kak számára lehet öröm, mindnyájunk számára tanulság, ha felvil-
lantunk néhány tényt a naményi női kézilabdasport felemelkedé-
sének, majd „kihunyásának” a történetéből.
 Históriánkat onnan folytatjuk, hogy: „1975-ben – a megyei baj-
nokság megnyerését követően – az osztályozókon túljutva, „NB. II-
es női kézilabdacsapata” lett Vásárosnaménynak.
 A csapat az NB II Keleti Csoportjában szerepelt. Minden eszten-
dőben tizenkét csapat alkotta a csoportot. Az erősebb csapatok a ma-
gasabb osztályba történő feljutásért, a kevésbé erősek a csoportban 
maradásért küzdöttek.

 A Vásárosnaményi Vörös Meteor SE Női Kézilabda Csapata az 
1976. évi NB II-es bajnokságban a tízedik helyen végzett, 13 pont-
tal, 225 dobott és 265 kapott góllal. A kiesést épphogy elkerülték 
városunk kézisei, hiszen a naményiak után következő Budapesti VE-
GYÉPSZER 11 pontot gyűjtött. A bajnok Egernek 40 pontja volt. De 
bennmaradt a csapat az NB II-ben!
 Az 1977. évi bajnokság már jobban sikerült, hiszen a naményi le-
ányok 16 pontot gyűjtöttek. A gólarányuk azonban ezúttal is negatív 
lett, hiszen a 281 dobott gól mögött 315 kapott gól állt. A küzdelmes 
szezon jutalma a biztos bennmaradást jelentő nyolcadik helyezés 
lett. A bajokságot megnyerő Debreceni VSC 39 pontot gyűjtött.

NB II-es kézilabdásaink 1976-ban

NB II-be visszakerülő csapat 1979-ben

NAMÉNY ÉS A NŐI KÉZILABDA
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KÖNYVAJÁNLÓ

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
AUGUSZTUSI MOZIMŰSOR

A kis kedvencek titkos élete
– 3D

Teljes árú jegy: 
1400 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1200 Ft

Elliott, a Sárkány – 3D

Teljes árú jegy: 
1400 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1200 Ft

Suicide Squad – Öngyilkos 
osztag
– 3D

Teljes árú jegy: 
1400 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1200 Ft

Rossz anyák

Teljes árú jegy: 
1200 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1000 Ft

Augusztus 16. (kedd) 1700

Augusztus 16. (kedd) 1900

Augusztus 30. (kedd) 1700

Augusztus 30. (kedd) 1900
Vári István: 

Vadászatok a Beregben     
és azon túl

Fekete István nyomdokain indult el Vári 
István barátunk, aki novellákban megörö-
kített vadászkalandjainak kötetével lépett a 
nyilvánosság elé. A gördülékeny, szinte az 
élőbeszéd frissességét idéző stílusban meg-
írt történetek derűs percekkel ajándékoz-
zák meg az olvasót.
 Különös hangulatot ad az elbeszélések-
nek az, hogy többségében mindannyi unk-

lók) elől bujdokolva, a megváltott jegyeket egymásnak átadogatva jutott el a csapat Tatára, a 
feljutási küzdelmek megvívására, 1979 nyarán…
 Ilyen előzmények után 1980. február 18-án Bagoly Dániel sportújságíró tollából az alábbi 
címmel jelent meg helyzetleírás a Kelet-Magyarországban, a naményi női kézilabdacsapat-
ról: „CSÚCS UTÁN – LEFELÉ … Mi lesz veled, naményi kézilabda?”
 A viszonylag terjedelmes cikkből csupán néhány gondolatot áll módomban kiemelni: 

„Az elmúlt év novemberében a vásárosnaményi kézilabdasikerek kovácsa, Papp István, aki 25 
évig volt edzője a város női csapatának, bejelentette…: abbahagyja. Az NB II-be jutást kihar-
coló csapatból nemcsak az edző távozott. Erdei Jolán, Bagaméri Márta, Zelenák Gyuláné és 
Sárga Eszter is. A Tarpáról bejáró Szűcs Etelka abbahagyta. Illés Gyuláné és Magocsa László-
né anyai örömök elé néz.”
 Az újságíró azért némi bizakodást sugallóan írta még: „A távozók és leállók ellenére azon-
ban lenne elegendő játékos Naményban, ha a munkahelyi problémákat sikerülne megnyugtató 
módon rendezni…”
 Az újságírói optimizmusnak némileg ellenemond az az információ, ami ugyancsak eb-
ben az újságcikkben található: „Január elsejével új edző került a kézilabdázókhoz. A gimnázi-
um testnevelő tanárával Papp Ferenccel kötött szerződést az egyesület. A � atal edző elmondta: 
A heti négy edzést az i� stákkal együtt mindössze négy-hat kézilabdázó látogatja.”
 A csapat simán kiesett az NB II-ből az 1980. évi bajnokságban. A felnőtt női kézilabda 
azóta sem tudott megújulni városunkban.
 Mire lenne szükség? Talán egy másik Pista bácsira?
 Az írásból – remélem – kitűnik, hogy hozzáértő és megszállott ember nélkül semmilyen 
érték nem teremtődik, de az is nyilvánvaló lehet, hogy egy megszállott, fanatikus ember ön-
magában kevés!
 De, hogy kellene, mert mérhetetlenül hasznos lenne, arról győzzön meg mindenkit 
Gyarmatiné Juhász Ilona alábbi gondolatsora: „Mindannyian sokat köszönhetünk edzőnknek, 
Papp Istvánnak, Pista bácsinak, aki anno nagyon jól összekovácsolta csapatunkat. Nemcsak 
a sport szeretetét, hasznosságát ismertette meg velünk, hanem egymás tiszteletét, az egymásért 
küzdeni tudást is megtanultuk. Életre szóló barátságok születtek. A vásárosnaményi sportélet 
jobbításáért, fejlesztéséért alázattal végzett áldozatos munkáját példaértékűnek tartom, tartjuk 
a jövő sportvezetői számára is.”
 Összefognunk JÓ CSAPATKÉNT kellene közéletünk valamennyi részterületén!
 A minta adott.

T L

nak ismert és kedves tájakon játszódnak, 
minduntalan ismerős nevek bukkannak elő, 
ezáltal úgy érezhetjük, mintha mi is része-
sei lennénk az eseményeknek.

IT
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Nyári kiránduláson a vitkai 
Nyugdíjas Egyesület

Ha nyári kirándu-
lást szervezünk, jel-
lemző ránk, hogy 
távoli országokba, 
messzi helyekre vá-
gyunk maradandó 
élmények, új szép-
ségek után kutatva. 
A Vitkai Nyugdíjas 
Egyesület tagjai is 
részt vettek már 
számos hazai és külföldi kiránduláson, de idén szűkebb környeze-
tünkben tettek egynapos körutazást. 
Útjuk első állomása a nagyari Luby Kastély volt, ahol az épület 
megtekintése után gyönyörködhettek az antik rózsák kertjében és 
a pálmaházban. Ezután Cégénydányádon a Kende Kúriát, majd 
Gyügye és Szamosújlak Maria Nostra díjas templomait keresték 
fel. Innen Nagygécre utaztak, a Megmaradás Templomához, ahol a 
templomot és a ráépülő kulturális attrakciókat élvezhették.
 A Nyugdíjas Egyesület ezúton is köszöni Vásárosnamény Ön-
kormányzatának a kirándulás létrejöttéhez nyújtott támogatást.  

(ZKA)
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Miért érdemes 
hirdetni az 

Új Beregi Életben?

Mert minden vásárosnaményi lakos-
hoz 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 � -
gyelem. Mert Vásárosnamény hon-
lapján minden új szám olvasható, így a 
világháló segítségével a világ bármely 
tájáról láthatóak a hirdetések is.
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hirdetési árak: 
Borbás László

Tel.: 06-70/984-1880
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