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„Legyen világosság fejekben és szívekben 
egyaránt – akár ez is lehetne a mottója 
annak a hitre hívó és hitben erősítő költé-
szetnek, amelyet Füle Lajos a rá jellemző 
szelídséggel, de egyúttal a bizonyosság ere-
jével ad igaz ajándékul mindnyájunknak” 

– kezdte köszöntő beszédét Filep Sándor, 
városunk polgármestere 2015. április 17-
én, amikor a színházteremben versszínházi 
esttel, versei megzenésített feldolgozásaival 
köszöntötték a kilencvenéves költőt, aki 
egészségi állapota miatt már nem tudott 
részt venni a rendezvényen.
 „Füle Lajos nagy csodálója Isten vilá-
gának. Az Ige által lángra gyújtott költészet 
az övé. Verseiből gyakran köszönt ránk a 
szépség, az áhítat és a belső csend, amely-
ben mindez megszólítja az embert. A csalá-
di élet örömei és gondjai is visszhangra ta-
láltak soraiban, de írjon bármiről is, végső 
soron mindenütt a megfeszített és feltáma-
dott, Lelkével új életet adó Jézus Krisztus 
előtt hajt térdet a költő.”
 Röviden összegezte a költő életútját:
 Füle Lajos 1925-ben, Cegléden született. 
Középiskolai tanulmányai befejeztével a 
budapesti Műszaki Egyetemen szerzett épí-
tészmérnöki oklevelet. 1950-től a fővárosi 
Városépítési Tervező Intézet szakmérnöke. 
Városrendezéssel foglalkozó szakember-
ként kezdte járni az országot, sikeres terv-
pályázatai alapján több új városrész rende-
zési tervének elkészítésére kapott megbízást. 
Eleinte Budapesten, majd Szegeden dolgo-
zott. Mérnöki munkájáért többször része-
sült elismerésben: Szegedi művészeti díjjal, 
Alpár Ignác- és Hild János-emlékéremmel, 
valamint Ybl-díjjal is kitüntették.
 Noha iskolás kora óta írt verseket, lelki 
ébredését követően kezdte megtalálni azt a 
medret, amelyben később is folyt költészete. 
Ekkoriban még szó sem lehetett arról, hogy 

„Tégy, Uram, engem áldássá!”

verseit kiadják, ám keresztyén körökben 
egyre többen olvasták Isten csodáiról, sze-
retetéről és saját megtapasztalásairól szóló 
sorait. Gyakran szolgált verses bizonyság-
tételeivel, versei gépelt formában terjedtek, 
valamint az akkor még külföldön kiadott 
Vetés és Aratás folyóiratban jelentek meg.
 Első kötete 1989-ben került kiadásra A 
hamu tanítása címmel. Művei, mint meg-
annyi bizonyságtétel gazdagítják keresztyén 
hitünk vers- és énekvilágát, költeményeit 
számos felekezet hívei magukénak érzik.
 Füle Lajos 1952-től feleségével, majd 
gyermekeivel a Kispest-Rózsatéri refor-
mátus gyülekezetbe járt, ahol évtizedeken 
át missziói gondnokként is szolgált. 1994-
ben Vásárosnaményba költözött feleségével, 
akinek 1996-ban bekövetkezett halála óta 
egyedül élt. Ám – ahogy arról versei is bi-
zonyságot tesznek – nem magányosan.
 2015. április 19-én délelőtt Füle Lajos bá-
csi hazaért… A versszínház tagjai azokban a 
percekben Újfehértón mutatták be a verseiből 
készült összeállítást, amit pénteken a színház-
teremben mi is láthattunk. Utána néhányukat 
különös, rossz érzés kerítette hatalmába...
 A délutáni istentiszteleten Tiszteletes 
Asszony a költő saját versével búcsúztatta a 
gyülekezetet Tőle:

Megtérésre való időt 

Megtérésre való időt
Isten kinek-kinek megád.
Ninivének negyven napot, 
Sodomának egy éjszakát.
De nem lehet megtérni már,
Ha egyszer az idő lejár.

Nos, ezek a gondolatok azon a pénteken 
is többször elhangzottak... Elkészültünk? 
Nem tudjuk, lesz-e holnap időnk... 
 Felelősséggel tartozunk azokért, akiket 
Isten ránk bízott. Egész életünkben! 
 Lajos bácsi „korán” megtért. Én sze-
mélyesen nem ismertem Őt, de a nagyob-
bik � am mesélte, hogy nekik néhány éve 
Ő mondta el, milyen körülmények között. 
Komolyan vette a „feladatot”: áldássá akart 
lenni mások számára. Versein és életén 
keresztül akarta közvetíteni Isten áldását. 
Hetven év Isten „munkatársaként”.... Ne-
künk meglehet, összesen annyi emberi 
évünk sem adatik... Nincs eltékozolni való 
idő... Jézus MINDENKIÉRT vállalta a ke-
reszthalált. Minden egyes eltékozolt élet 

„fölöslegesen” kiontatott vér... Istennek túl 
sokba került a mi üdvösségünk lehetősége 
ahhoz, hogy játszadozzunk vele... Nem tud-
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juk, holnap is felkínálja-e még, vagy lesz-e 
holnap a számunkra? 
 Aki hisz, annak is lehetnek kérdései, 
amelyekre ITT nem kap-
hat választ… Aki nem 
hisz… nos, mindenki 
számára eljön egyszer a 
VÁLASZOK IDEJE…
 Lajos bácsi már tud-
ja. Úgy gondolom, Isten 
teljesítette azt a kérését, 
amelyet a címbeli versé-
ben kívánt. Jó lenne, ha 

A HAMU TANÍTÁSA 

A hamut néztem reggel odalent
a nagy kosárban, míg pihent puhán,
s szürke elomló halmai felett
megéreztem egy nagy kérdőjelet.

A nagy kosárban benne hallgatott
a fű, a fa, az erdő élete,
és kijelentést hordozott a csend,
hogy hivatásának mind megfelelt.

S míg a kapuban a kosár hamu
útjára készült némán, boldogan,
hogy valahol egy csendes nyughelyen
a földbe térjen s humusszá legyen,

úgy éreztem, hogy láthatatlanul
körülállják a boldog kis szobák,
körülállják a dermedt emberek,
s megköszönik, hogy otthonuk meleg.

Ott álltam én is a kapu alatt,
és megáldottam én is a hamut,
és megköszöntem a kérdőjelet,
melyet szívembe ISTEN így vetett:

„El tudsz-e égni lassan másokért,
mint egy darab fa, hogyha tűzbe vet
dermesztő télben egyszer a kezem?
Szolgálsz-e zokszó nélkül s nesztelen?

Akarsz-e égni szent oltáromon
névtelenül, mint egy a sok közül,
ha életedből csak hamu marad?
Feláldozod-e így is magadat?”

A hamut néztem, s néztem a szívem.
– Árnyékok jártak a kapu alatt –
Én erre képes nem leszek soha,
de JÉZUS él, és áll a Golgota!

És éreztem, hogy Ő a felelet,
és éreztem, hogy benne az i g e n.
Az ISTEN LELKE távlatot nyitott,
ott állt kibontva, ott várt a titok,

hogy végtelen nagy szoba a világ,
s hideg van benne sokszor, vad hideg,
de lángra gyújtott életek dalolnak
az áldozatról, és övék a holnap.

Füle Lajos 

mi is áldássá lehetnénk ott, ahová nem vé-
letlenül helyeztettünk…

Szabóné Széles Erzsébet

Kölcsey-hét a vitkai iskolában
Iskolánk névadójáról a márciusban zajló Kölcsey-hét keretén belül különböző progra-
mokkal emlékezünk meg minden évben. Idén a mozgásé volt a főszerep. A néptáncot 
kedvelő gyerekek számára táncházat szerveztünk, amin a kicsik és a nagyok egyaránt 
lelkesen vettek részt. Összemérhették ügyességüket, gyorsaságukat tanulóink ping-
pongban, tollaslabdában. A gyerekek örültek a kedvelt kiütő játéknak is. A programok 
között volt szellemi vetélkedő több korosztályból válogatott nyolcfős csapatok részvé-
telével. Kézműveskedés színesítette az utolsó délutánt, ami a tavasz jegyében telt. Ered-
ményhirdetésre a tavaszi szünet után került sor, amikor az oklevelet és apró ajándéko-
kat vették át jutalmul a helyezést elért diákok, csapatok. 

Programajánló

Kuruc nap – Tarpa
Időpont: 2015. május 23.

Helyszín: Tarpa, Művelődési Ház kertje
Tel.: 45/ 488-002, 70/930-2467

Email: tarpakonyvtar@citromail.hu
Web: www.tarpa.eu 

Nemzetközi Molnártalálkozó 
– Túristvándi

Időpont: 2015. június 27.
Helyszín: Túristvándi Vízimalom udvara

Tel.: 44/721-112
Email: turistvandi@freemail.hu

Web: www.turistvandinepfoiskola.hu 

Vásárosnamény, Szabadság tér 9.
Tel.: +36 45/570-206, Fax: +36 45/570-207

Mobil/Viber +36 70/363-1628
E-mail: vasarosnameny@tourinform.hu 

Web: www.tourinform.hu 
Facebook: https://www.facebook.com/

TourinformVasarosnameny

Körforgalom
Megkérdeztük a MOL-kútnál zajló kör-
forgalom-építés kivitelezőit, hogy halad 
a munka. Horváth Zoltán építésvezető 
elmondta, hogy most éppen a közmű-át-
helyezések zajlanak, ugyanis a leendő bur-
kolat alatt nem lehetnek közművezetékek. 

Elkészült a csapadékvíz-elvezető rendszer, a 
gázvezeték, az elektromos gerinckábelek és 
az ivóvízvezeték. Elkezdték a hírközlő opti-
kai- és telefonkábelek kiépítését. A konkrét 
burkolatépítés május második felében vár-
ható, amikor jelzőlámpával szabályozzák a 
forgalmat. Fokozott óvatosságra és lassú ha-
ladásra kérik a közlekedőket. A munkálatok 
befejezése június végére várható.
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sor az eredmény-
hirdetésre.
 A kerékpáro-
sok között a fel-
nőtt versenyzők 
megelőzték az 
i� úságiakat, így a zsűri a legjobban telje-
sítő általános iskolai csapatot különdíjjal 
jutalmazta. A gyalogosok versenyében ne-
gyediktől nyolcadikos évfolyamosok között 
zajlott a megmérettetés.
 A kerékpárosok között szoros ver-
senyben az első helyen végzett az 
ANONYMU(MU)SOK csapata, különdíjat 
kapott a „Közelgő vihar csapata”, a gyalo-

gosok között pedig a „Hárman párban” trió 
vehette át a győzelemért járó ajándékokat.
 Senki sem távozott üres kézzel, s remél-
jük, mindenki örömmel töltötte el azt a két 
órát a szabadban!
 Köszönet a résztvevőknek és a szerve-
zőknek!

Szabóné Széles Erzsébet

kák, pedagógiai 
asszisztensek 
pedig a szü-
lők elisme-
rő szavaival 
g a z d a g o d -
tak a kelle-
mes fáradtságot 
kiváltó délelőtt után. 
Úgy gondolom, hogy Ők a legtöbbet teszik 
a Földért, amit tehetnek. Egészséges gyer-
mekek nevelésére törekszenek, akik remél-
hetőleg egészséges szemlélettel, természetes 
módon óvják majd a környezetüket, életük 
minden napján.
 A délutáni városi programon háromfős 
csapatunk sikeres részvétellel képviselte in-
tézményünket. 

Badak Gyuláné
óvodavezető

„Mit tehet a Föld Napján egy óvodai közös-
ség a Földünkért?” Ez a kérdés fogalma-
zódott meg Játékország Óvodái nevelőkö-
zösségében, a 2015-ös nevelési év kiemelt 
programjainak tervezésekor. Mert az ugye 
természetes dolog, hogy nem szemetelünk, 
védjük a növényeket, takarékoskodunk 
a vízzel – mindezt naponta gyakorol-
juk. De ezen a napon szerettük volna úgy 
megéreztetni a gyermekekkel a Föld és a 
természet védelmének fontosságát, hogy 
mindeközben élményekkel gazdagodjanak, 
és tevékenyen vegyenek részt benne. Ezért 
döntöttünk a mellett, hogy futni, mozogni, 
tornázni fogunk a szabadban, ha az időjá-
rás is kegyes lesz hozzánk. Tervünket sike-
rült eredményesen megvalósítani. Április 

Április 22-én – a Föld Napján – nyolc ke-
rékpáros és hat gyalogos csapat „áskálódott 
a kincsekért”. Az előző napok esős, szeles 
ideje után örömmel vettük a csodás napsü-
tést. Negyed három után sikerült elindítani 
a mezőnyt, s kis késéssel, fél öt után került 

22-én az intézményhez tartozó Bartók úti 
Hétszínvirág, gergelyiugornyai Arany-
ablak, vitkai Tündérkert, jándi Vadvirág, 
kisvarsányi Napsugár, és olcsvai Platán 
óvodákban reggeltől ebédig a szabadleve-
gőn való közös mozgásé, sportolásé volt a 
főszerep. A közös futás/séta az óvodák kör-
nyékén, a játékos akadálypályák, a gyerekek 
tornabemutatói, a záró zene és a tánc igazi 
közösségi élmény volt a gyerekeknek, óvo-
dai dolgozóknak és a szülőknek egyaránt. 
Vásárosnamény Város Képviselőtestülete 
Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bi-
zottsága egy-egy müzli szelettel, az óvo-
dai konyha egy-egy ivólével járult hozzá a 
gyermekek ajándékozásához a lelkes és ak-
tív részvételért. Az óvodapedagógusok, daj-

FELHÍVÁS GYOMMENTESÍTÉSRE
Kérem a tisztelt lakosságot, a vállalkozások, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban, 
vagy használatukban lévő ingatlanokon a gyomnövényzet kaszálását, vagy más módon 
történő irtását folyamatosan végezzék el. A kedvező időjárás miatt gyorsan nő a növény-
zet, és korábban csíráznak ki a gyommagvak is. A város kül- és belterületén a gyommen-
tesítés elvégzését ebben az évben is ellenőrizni fogjuk. A cél nem a büntetés, hanem az 
allergiás megbetegedésben szenvedők és a ma még egészségesek védelme, valamint a 
városkép esztétikai értékeinek megtartása. Az ingatlanok területe, valamint az ingat-
lan és a közút közötti terület gondozása, gyommentesítése az ingatlan használójának 
a feladata.

Szabóné Széles Erzsébet

A Föld Napja az óvodában!

Föld Napja
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 – Két szakaszra oszthatom Vásáros-
naményhoz való vonzalmamat. Az első, 
mielőtt találkoztam a feleségemmel. Ez 
egészen kisgyermek koromban kezdő-
dött. Nem tudtam elképzelni a nyarat a 
gergelyiugornyai Tisza-part nélkül. Az volt 
az én tengerem. Később, amikor katona ko-
romban egy hét szabadságot kaptam, nem 
Nyíregyházára siettem, hanem „Ugornyára”. 
A második szakasz akkor kezdődött, ami-
kor megismerkedtem egy naményi lánnyal, 
aki ma életem párja. Immár igyekszem 
az egész Bereget „birtokba venni”, úgy az 
utazgatás és a családi elbeszélések, mint a 
helytörténeti és levéltári tanulmányok se-
gítségével. 
 – Mikor kezdtél el írni? Mikor érezted 
úgy, hogy író válhat belőled?
 – Hétévesen kezdtem írni. Eleinte ver-
seket. Húszéves korom körül álltam át a 
novellákra, regényekre. Először évente csak 
egy-egy alkotásomat publikálta valamely 
folyóirat, majd hirtelen – 2008-ban történt 
ez – már tízet. Így aztán 2008-tól számí-
tom magamat írónak. Régen azt mondtam, 
hogy napi 8–10 órát dolgozom. Mára úgy 
gondolom, 24 órát. Ha nem ülök a számító-
gép előtt, akkor is jár az agyam, gyűjtöm az 
anyagot – akár biciklizés közben is.
 – Csonka hadnagy, a második meg-
jelent alkotásod egyik szereplője, így fo-
galmaz a tanulmányában: „A világ összes 
emberét kapcsolati háló köti össze, ezáltal 
bármely cselekedet kapcsolatban állhat 
közvetlenül vagy közvetve bármely másik 
cselekedettel.” Úgy érzem, az eddig meg-
jelent négy műved is összefügg, egy nagy 
egészet alkot.
 – Valóban összefüggenek a történetek. 
A hiéna reggelije még elszigetelt világot 

alkotó írásokból áll. Saláta novelláskötet-
nek nevezik az ilyet. (Ezt a művemet tar-
tom egyébként a legkevésbé érettnek.) Az 

egyik novellájában megjelenő Krasnyói 
Kázmér alakja viszont visszatér a tavaly 
októberben megjelent Száraz évszak egyik 
duovellájában (a szerző így nevezi az utóbbi 
kötet páros novelláit, amelyeket összeköt-
nek a szereplők, esetleg a másodikban foly-
tatódik a már megkezdett történet, vagy az 
író más nézőpontból meséli azt el – BPI). 
Igaz, már Krasnyói Kálmán néven. A felesé-
gem tanácsára változtattam, hogy kevésbé 
asszociáljanak a kedves olvasók Krúdy Re-
zeda Kázmérjára. A Szindbád, a detektív és 
a Szindbád Szibériában című kötetek pedig 
szorosan összetartoznak, bár önállóan is le-
het olvasni őket.
 – Ha a Krúdy-vonalnál tartunk: Ho-
gyan alakult ki Szindbád, a detektív alak-
ja? Miért pont ezt a nevet kapta?
 – Először a Honvéd utcai eset című írást 
adta közre a Kalligram folyóirat. A Vörös 
Postakocsi (nyíregyházi művészeti, tudo-
mányos, közéleti folyóirat – BPI) is le sze-
rette volna ugyanazt közölni, de akkor az 
már foglalt volt, így írtam még egyet. Az 
olvasóknak megtetszett ez a szépirodalmi 
krimi, megszerették a detektívet. Folytat-
tam hát kalandjainak az elbeszélést. Végül 

már 14 novella volt készen. Egy egész kötet. 
A főszereplőt hívhattam volna Alinak is, de 
ezt a nevet nem lehetett volna hová tenni, 
vad képzelttársításoknak adott volna lehe-
tőséget. A Szindbádnak – bár idegen erede-
tű név – mégis jó csengése van. Krúdy tette 
ismertté. Akinek viszont a művészetéhez 
én nem kapcsolódom. Gyerekkoromban, 
ha bementem egy étterembe, és rendeltem 
valamit, nem mindig azt kaptam, amit kér-
tem. De ha � nom volt, elégedetten távoz-
tam. Úgy gondolom, az olvasónak van egy 
elvárása a Krúdy-féle Szindbád miatt, ám 
ha valami mást kap tőlem, s az jó, nem érzi 
magát becsapottnak.
 – A történet első fele Nyárligeten ját-
szódik. Nyárligeten vagy Nyíregyházán? 
Miért volt szükség a � ktív helységnévre?
 – 2008-ban a Vörös Postakocsi szerkesz-
tősége arra kért, hogy írjak Nyíregyházáról 
naplót. Ekkor kezdtem el Nyárligeti napló 
címmel egy sorozatot. Részben eltértem a 
felkéréstől, hiszen – ha Nyárliget sok ha-
sonlóságot is mutat Nyíregyházával (Bujtos, 
Sóstó stb.) – mégsem azonos vele. A kitalált 
város szabadságot ad, például ha úgy tet-
szik, elhelyezhetek benne egy hagymaku-
polás templomot. Még nem tettem, de egy 
későbbi művemben talán. Majd szembe-
sültem azzal, hogy Győr mellett létezik egy 
azonos nevű helység. De akkor már nem 
változtathattam.
 – Szilágyi Zsó� a azt írja az egyik kri-
tikájában, hogy nem tett jót a Szindbád 
Szibériában c. regénynek, hogy annyira 
megszeretted a saját anyagodat, mert így 
nem voltál képes lemondani egyes részle-
tekről.
 – Ha mindent beleírtam volna a regény-
be, akkor négyszer ekkora kötet jelent vol-
na meg. Természetesen meghúztam a szö-
veget. Szilágyi Zsó� a szerint a Sztálin-részt 
ki kellett volna hagyni. Talán igaza van. 
Mások szerint viszont ez a regény csúcs-
pontja. Grecki lágerparancsnok történetét 
pedig – ami egy „regény a regényben” – kü-
lönösen fontosnak tartom. A könyv írása-
kor rengeteg anyagot gyűjtöttem össze az 
ún. Szibéria füzetben. Ebben pl. egy fejezet 
csak a viseletről szól. Vagy pl. összeállítot-
tam a korabeli népszerű énekesek listáját, a 
legsikeresebb slágereiket. Ez a munka több 
időt jelentetett, mint maga a konkrét írás.
 – Minden írásodon tükröződik a sajá-
tos történelmi vonzalmad.

Interjú Csabai Lászlóval
„Csabai László (…) olyan vérbeli elbeszélőre valló felkészültséggel, eszköztárral 

és írói programmal büszkélkedhet, és olyan magától értetődő természetességgel 

nyerte meg magának, illetve lebilincselően izgalmas könyveinek nemcsak a hivatá-

sos műértőket, hanem (kiváltképp) az olvasóközönséget is, hogy erre a kortárs iro-

dalmunk egén váratlanul fölgyúlt csillagra ezzel a díjjal is feltétlenül föl szeretnénk 

hívni a � gyelmet.” – eképpen méltatta Závada Pál a nyíregyházi írót, amikor ta-

valy márciusban megkapta az egyik legnívósabb irodalmi díjat, a Békés Pál-díjat.

„Rejtélyes és mély vonzalom köt Vásárosnaményhoz” – ez a mondat invitálta a 

meghívóban Vásárosnamény olvasóközösségét 2015. március 11-én az író-olva-

só találkozóra. Mesélj erről a kötődésről!
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 – Igen, történelem-német, majd infor-
matikus-könyvtáros szakosként végeztem. 
Mániákusan vonz a történelem. A Szind-
bád, a detektív 1921 nyarától 1944-ig tart. A 
krimiszál mellett törekedtem a kort is be-
mutatni. De minden bűneset � ktív, kitalált. 
A Szindbád Szibériában 1944-től tart ’48-ig, 
s e műben a korabeli Oroszországot (Szov-
jetuniót) jelenítem meg, reményeim szerint 
sikerrel.
 – Tavaly ősszel jelent meg a Száraz év-
szak c. köteted. A helyszín többnyire a be-
regi táj. Nem feltétlenül pozitív az a kép, 
ahogyan bemutatod az itt élő embereket. 
Valóban ilyenek vagyunk mi, jándiak?
 – A helyszín Namény és környéke. Szán-
dékosan nem használom a Vásárosnamény 
nevet. Mert az irodalom valósága sohasem 
lehet azonos az egyes emberek által megélt 
hétköznapi valósággal. (Bár kapcsolódnia 
kell hozzá.) Göröngy és Újszállás is kitalált 
helynevek. Jánd létezik. De a könyvemben 
szereplő Jánd is részben � ktív (a kompjával, 
aranyásó szereplőjével), ahogyan az ott élő 
emberek is. Az a legenda is az én képzeletem 
szüleménye, hogy katasztrófák előtt pik-
kelyes állatok jelennek meg a Tisza partján. 
Így utólag azt gondolom, talán Jándnak is 
kitalált nevet kellett volna adnom. De a leg-
sötétebb dolgok nem ott játszódnak, hanem 
a Tisza másik partján, a nem létező Görön-
gyön. Hogy olyanok-e a beregiek, mint ami-
lyennek leírtam őket? Olyanok is. Meg más-
félék is. Sokszor túlzok az írásaimban, de ez 
az írók egyik leggyakoribb fogása.
 – Dolgozol-e már újabb regényen? Mi-
kor olvashatjuk, mi történt Szindbáddal? 
 – A detektív történetei folytatódnak. A 
Szindbád, a forradalmár, terveim szerint 
már 1956-ig viszi a főhős életét. És a Szá-
raz évszak-ot is folytatni szeretném, immár 

„hármas novellákkal”.
 – További sok sikert, és izgalommal 
várjuk a megjelenő műveket!

BPI

Imi, mondj egy verset!
A fenti címmel rendezett közönségtalálkozót és felolvasást a Balázs József Városi Könyv-
tár és Művelődési Központ 2015. április 15-én, a magyar költészet napja alkalmából. 
Csuja Imre Jászai Mari-díjas színművész önéletrajzi elemekkel dúsított előadásában 
előbb a magyar líra klasszikusait vonultatta fel, majd Babits Mihály versét, a Jónás köny-
vé-t adta elő sajátos, bábszínházi értelmezésben.
 A műsor második 
részében Kürti László 
vásárosnaményi szü-
letésű, Mátészalkán 
élő költő verseiből ka-
pott válogatást a nagy 
számban megjelent 
érdeklődő, a neves szí-
nész tolmácsolásában.

VJ

PÜNKÖSD [1] 
 
A pünkösd olyan zarándokünnep, amelyen 
minden izráelitának meg kellett jelennie 
Jahve színe előtt. A 3Móz 23,15 szerint ez 
az ünnep hét hétig tartott a páska ünnepe 
után, tehát 7x7=49+1= 50 napról van szó 
‒ ha a megelőző páska napját is hozzászá-
mítjuk. E számítás szerint nevezte a Sep-
tuaginta e napot hé pentekosté-nak. Ez a 

„pünkösd” elnevezés eredete.
 A páska-ünnep utáni 50. napon ünne-
pelték, mint a 3 nagy zarándokünnep egyi-
két. Neve a történelem folyamán változott. 
Az Ószövetségben a 2Móz 23,16 „aratá-
si ünnepnek” nevezi. Egyúttal a termés 
első zsengéjének ünnepe is volt. Pünkösd 
aratásvégi ünnep volt, tehát örömünnep-
nek számított, amelyen hálát adtak az 
élő Istennek a búzatermésért. Az aratás 
Palesztinában körülbelül 7 hétig tartott. 
A páska-ünnep utáni 7 hetes időtartamra 
utal a „hetek” ünnepe kifejezés a 4Móz 
28,26-ban. De a páska időszak lezárása-
ként „záróünnepnek” is mondták. Ezen az 
ünnepen két kenyeret hoztak felmutatási 
áldozatul, majd hét hibátlan, egyéves bá-
rányt, egy bikaborjút és két kost áldoztak 
fel, étel- és italáldozattal együtt.
 Az ünnepi összejövetel is hozzátartozott 
a pünkösdhöz, és semmiféle munkát nem 
volt szabad végezni. A pünkösd tehát erede-
tileg a földműveléshez kapcsolódott. Kum-
ránban a Sinai-hegyen kötött szövetségre 
emlékezés jegyében ünnepelték a pünkös-

döt. A hetek ünnepének nevezték és a húsvét 
utáni 60. napon tartották, mert a kéveáldoza-
tot csak a húsvét utáni 11. napon mutatták be, 
és ettől 49 napot számoltak.
 Noha kisebb jelentőségű volt a páska 
és a lombsátrak ünnepénél, mégis jelentős 
számú zarándok gyűlt össze Jeruzsálem-
ben évről évre. A pünkösdöt a zsidóság a 
diaszpórában is megünnepelte.
 Az ApCsel 2,1‒42 szerint a jeruzsále-
mi ősgyülekezet pünkösd ünnepén alakult 
meg, amikor a tanítványokra kitöltetett a 
Szentlélek. Bár a leírás sem a szövetségkö-
tést, sem pedig a törvényadást nem említi, 
bizonyos azonban, hogy Lukács művében 
az „új szövetség” gondolata alapvető. A 
pünkösd történetének fő motívumai: 1. a 
Lélek kitöltetése, mint a páskával kezdődő 
üdvesemények lezárása; 2. Ezt a tanítvá-
nyok meghirdetik Izráelnek és a népek-
nek; 3. Ezzel megalakul Isten új, szövet-
séges népe, zsidókból és pogányokból.
 A zsinagógával való szakítás után Pál 
apostol alapvetően szabadabb magatartást 
tanúsított a zsidó ünnepkörrel szemben, 
de bizonyos szerepe mégis volt a zsidó ün-
nepi kalendáriumnak a páli gyülekezetek 
életében. Az ApCsel 20,16 szerint Pál 3. 
missziói útjának végeztével Jeruzsálem-
ben szeretné megünnepelni a pünkösdöt.
 

[1] Összeállította Pótor Imre az alábbi mű-
vek alapján: Karasszon István, Az Óizráeli 
vallás. Bp. 1994; Keresztyén Bibliai Le-
xikon. Bp. 1993. (Vladár Gábor); Herbert 
Haag, Bibliai Lexikon. Bp.1989.
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12.D OSZTÁLY

Osztályfőnök:
Himcsukné Kósa Tünde

Andalik Patrik
Bartha Gréta

Bartha Miklós
Bencs Tamás
Bori Gergő

Csonka Zsuzsanna Erzsébet
Dávid Dóra

Demjén Erzsébet Alexandra
Gecsey Róbert
Hajdu Gábor

Halajkó Balázs
Katona Edina

Kerekes Zsó� a Rebeka
Kiss Natália

12.A OSZTÁLY

Osztályfőnök:
Orosz Miklós

Albert Alex
Bakó Dávid

Bodó Nikoletta
Bori Gábor

Danó Erzsébet
Fehér Eszter Csilla

Filep Renáta
Gáll Veronika
Gyüre Sándor

Hetey Krisztián
Horváth Balázs

Juha Anett
Káté István
Kiss Renáta

12.B OSZTÁLY

Osztályfőnök:
Szabó Sándor

Balázsi Laura
Balázsi Rebeka
Balla Zsanett
Bihon Arnold

Biró Anna
Bodnár Erzsébet Piroska

Csehil Ádám
Deák Bettina

A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium ballagói
Kokas Viktória
Kóróczki János
Liba Norbert
Mika Hanna

Móré Enikő
Nagy Bence

Nánási Bettina
Nyárádi Norbert
Pindzsulya Gergő

Sandru Paul Antonio
Szabad Máté
Szilágyi Márk
Szirota Evelin

Szücs Zoltán Jenő
Szücs Márk
Tóth Gréta

Tóth Renáta
Udvarhelyi Zoltán

Dihel Dávid
Farkas Zsuzsanna

Fórizs Viktória
Gábor Szilárd

Győri Péter
Hidvégi Krisztina

Kálmán Gyöngyvér
Kazamér Ákos
Király Szabina

Kiss István
Kocsis Kinga

Koncz Márk Sándor

Kovács Fanni
Liga Barbara

Nagy Fruzsina
Németh Petra

Péter Alexandra
Schmidt Sándor
Szabó Gergely

Szepesi Melinda
Turóczi Tamás
Végh Andrea

Kokas Kinga Georgina
Kondor Dávid

Kósa Attila
Kovács Zsó� a

Kulcsár Roland
Lakatos Anna Gabriella

Lakatos Evelin Kitti
Nagy Attila
Orosz Nóra

Pajti Richárd
Palócz Richárd

Peregrin Georgina
Ponczók Diána

Sebestyén Árpád Ede
Siket Róbert
Simon Ádám
Szabó Zsó� a
Szarka Petra

Tar Boglárka Kincső
Veress Levente

„Most búcsúzunk, jó iskolánk,
kedves tanáraink:
az élet útja vár ma ránk,
s ez búcsúzóra int.

(Udud István)
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12.B
Lippainé Osváth Éva

osztályfőnök

  Elektrotechnika-elektronika  Kereskedelem-marketing
 szakmacsoport szakmacsoport

 Borbás Tamás  Bakura Barbara
 Csercsa Róbert  Balla Roland  
 Halász Géza Baráth Bianka 
 Helembai Dávid Bori Boglárka 
 Kelemen Dávid Gyetkó Dóra Klaudia 
 Lengyel Tamás Horváth Alexandra 
 Molnár György Korba Kinga 
 Poncsák Norbert Krecz Krisztián 
 Simon Péter Lukács Edina 
  Pályka Noémi 
  Papp Enikő 
  Tóth Dominika 
  

Vendéglátás-idegenforgalom
szakmacsoport

Bagi Ivett
Dobos Márk

Demjén Cintia Viktória
Dobos Sarolta
Hamza Zoltán

Izbéki Krisztina
Madai Tibor

12.e
Cseh Tánya
osztályfőnök

Élelmiszer- és vegyi áru eladó  Fér� szabó szakma

Bálint Barbara Bánóczi Tímea
Balogh Vivien Faragó Beáta
Bódi Debóra Flórika Richárd
Fónagy Boglárka Murzsa Henrietta
Haga Andrea Zámbó Erzsébet
Hicsár Brigitta
Hicsár Julianna
Horváth Karolina
Orgován Elisabeth
Szalma Dorottya
Tóth Kitti
Tóth Nikolett

12.f
Domokos-Radvánszky Éva, Kovács László

osztályfőnök
 
 Cukrász szakma Szakács szakma

 Andrási Viktória  Bakó Éva
 Badzsó Ágnes  Balázsi Alex
 Deák Gabriella  Baranyi Balázs Lajos
 Fórika Anett Enikő Bodó Sándor
 Flórika Vivien Georgina  Dávid István
 Halász Henrietta Dékmár Viola Heléna
 Hicsár Szonja Gergely Adrien Diána
 Kuczmog Dávid  Jóni Angéla
 Lőrincze Alexandra  Kiss Gergő
 Muth Katalin  Lakatos Gina
 Náni János  Nyirati Mercédesz
 Orbán Szimonetta Orgován Éva
 Orosz Margit  Szabó Gergő

Bertók Richárd
Debreceni Roland

Dul Gergő
Kovács Benjamin
Kovács Krisztina

Lemák Tamás
Mészáros Ernő

Pál�  László
Peka Márk Norbert

A vásárosnaményi Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és 
Szakiskola búcsúzó végzős diákjai

12.d
Papfalusi István

osztályfőnök

Szerkezetlakatos szakma
Ács Attila
Ámik Alex

Baracsi Patrik
Bíró Dávid

Gyuricska Richárd
Hanyu József

Horváth Pál
Hurja Dávid Gábor

Jónás Csaba
Kiss Attila József

Lakatos Attila
Lakatos Levente

Leskó Tibor
Mocsár Gyula

Orgován Károly
Papp Ádám

Szalai Ferenc
12.g

Szűcs Istvánné
osztályfőnök

Pincér szakma

Algács Csaba
Balázs Krisztina

Balogh Gyöngyi Beatrix

„a legtisztább akarat megvolt 
bennem,

s megvan mostan is,
hazámnak tehetségem szerint 

szolgálhatni.”

(gróf Lónyay Menyhért, 1861)
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Az elhurcoltakra emlékeztek 
a Gergelyiugornyai Nyugdíjas Klub tagjai

A Kárpát-medencében élők 1944–45-ben kezdődő, a Szovjetunióba kény-
szermunkára történő internálásának 70. évfordulóját, a 2015. évet a kor-
mány a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások em-
lékévévé nyilvánította. 
 Ebből az alkalomból a Gergelyiugornyai Nyugdíjas Klub 2015. április 
8-ai klubfoglalkozásán � lmvetítéssel egybekötött megemlékezést tartott. 
1945-ben, a háború utolsó perceiben Rakamazról malenkij robotra elhur-
colt � atalokról, fér� akról, terhes anyákról szóló Békés békétlenek című 
dokumentum� lmet nézték meg együtt. Olyanok szólalnak meg benne, 
akik még ma is tiszta emlékezettel képesek beszélni a 70 évvel ezelőtt átélt 
borzalmakról. Az alkotásban a kínzások és verések felidézését megkapóan 
humoros és romantikus történetek oldják. A � lm ingyen megtekinthető: 
https://www.youtube.com/watch?v=orZFdnFiKx0.
 A klub tagjai között többen érintettekké váltak ebben a borzalomban ro-
koni, baráti és ismerősi kapcsolatokon keresztül. Könnybe lábadt szemmel, 
összeszorult gyomorral nézték végig a � lmet, és utána a látottakat közösen 
átbeszélték. Mindannyian egyetértettek abban, hogy békeidőben már-már 
felfoghatatlan, milyen szörnyűségeket éltek át az elhurcolt emberek, és a seb 
mondhatni beforrt, de kötelességünk beszélni arról a folyamatról, ami több 
százezer magyar és milliónyi más nációjú ember életét tette tönkre a konti-
nensnek ezen a felén.

Nagy Csilla

GYERMEKNAP 2015.
A BEREGTÖT, valamint Vásárosnamény Város Önkormányzata, 

támogatók és a segítők közreműködésével

Kistérségi és városi gyermeknapot szervez

Ideje: 2015. május 31. (vasárnap) 830–1800 
Helye: Játszótér, parkolók 
 (Polgármesteri Hivatal, Művelődési Központ)

830–900  Mazsorett csoportok bemutatója
900–930 Köszöntő – Megnyitó 
 Rajzpályázat eredményhirdetése
930–1040   Frissen, � atalosan: Zumba, Aerobik 
1000–1100 Tánccsoportok bemutatkozása
1100–1130  Rendőrség által szervezett bemutató
1145–1500 Héder Éva előadása: Egészséges életmód 
 (Megfelelő mozgás és táplálkozás)
 Játékos vetélkedő (előadáshoz kapcsolódó)

 Mini konzultáció/Könyvárusítás
1200–1400 Lu�  bohóc: léggömbhajtogatás és vásár
1400–1430 Tűzoltóság bemutatója  
1430–1500 Beregi Motorosok felvonulása 
1500–1600 Vaga Band óriásbábosainak produkciója 
1615–1800 Legyen a zene mindenkié! 
 Fellép: Csordás Ákos és Kocsis Tibor 

Folyamatos programok:
 • Körhinta, ugráló, rodeo-bika, óriás-csúszda, quad, mászófal, 

légvár, mesekörhinta, városnéző kisvonat, íjászat, póni lovaglás, 
„a város felett” – emelődaru kosarában, trambulin park-gőzmoz-
dony, egyensúlyozó roller, kocsikázás „hintóval” (a játékok in-
gyenesek 10–16 óráig)
 • Kerékpáros ügyességi verseny
 • Gyorsaság mérés
 • Fegyverzettechnikai bemutató 
 • Bűnügyi technika kiállítás, motoros rendőr, motoros szimulátor 
 • Egyensúlyozó játékok, versenyek 
 • „Ép testben, ép lélek”: szűrések, egészségstand, bemutatók 
 • „Kézműves sátor”: origami, gipszfestés, gyöngyfűzés, bőrdíszmű-

készítés, arcfestés stb.
 • Olt-Alom Állatotthon: Örökbefogadás Napja: Vigyél haza! Ál-

latsimogató 

Vásárlási lehetőség: minden, ami szem szájnak ingere

Mindenkit szeretettel várunk!

(Javaslatokat, ötleteket, segítséget, felajánlásokat szívesen foga-
dunk. Mindezekkel Bíró Éva tanító nénit lehet keresni.)

  

 Meghívó

Tiszai Nagy Menyhért
festőművész

kiállításának megnyitójára 

2015. május 19. (kedden) 17 órára

Vásárosnaményba, a Művelődési
Központ kiállítótermébe.

A kiállítást megnyitja:

Baracsi Endre
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Közgyűlés alelnöke

 

Közreműködnek:
Kisgéresi Borcsák Asszonykórus 

Csaronda Férfikórus 

A kiállítás megtekinthető: 

2015. június 12-ig

A szeretet és anyák napja
A vásárosnaményi Esze Tamás nyugdíjas klub 2015. április 25-én „Tavaszköszön-
tő Anyák napi” rendezvényt tartott közel 100 fő részvételével a vásárosnaményi 
Művelődési Központban. A jeles alkalomra elfogadták a meghívást a kisvárdai, a 
dögei, és a beregsurányi nyugdíjas klub tagjai is.
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 Vásárosnamény 1357-től már vásártar-
tási joggal rendelkezett. Innen ered nevének 

„Vásáros” előtagja. Ezt a jogot 1418-ban Zsig-
mond király megerősítette, amikor is Lónyay 
Ferenc � ának, Györgynek kiváltságot adott, 
hogy Naményban évi és heti vásárokat tart-
hassanak. Évi négy vásárra nyert jogot, ezek: 
a Húshagyó-, Medárd-, Kisasszony- és Lu-
ca-napi vásárok voltak. A vásárok minden 
héten hétfőre estek. Ezen országos vásárokra 
rengeteg ember érkezett a Beregből.
 Az idősebb nemzedékből sokan élnek 
még, akik emlékeznek a vásárok hangulatá-
ra. Jelen cikk Gombita Sándor volt vásáros-
naményi lakos visszaemlékezései alapján ke-
rült leírásra, amely főként személyes vásári 
élményeit beszéli el. 
 6 éves lehettem, amikor édesanyámmal 
először kimentem a vásárba. Olyan kicsike 

voltam, hogy még a kezét sem értem el, ezért 
a szoknyájába kapaszkodtam. Ekkor a vásár 
még a Hugyóhegyen (Ilki út mellett) volt, a 
hegy fél oldalában, ami az út felé lejtett. Egé-
szen pontosan Koncz Laci vincellér házától 
a hegy aljáig volt egy 50 méteres sík rész, ott 
volt a kirakodóvásár, állatvásár. 
 10 éves koromban aztán nagy vásározó 
lett belőlem, mivelhogy én magam is árul-
tam a vásárban. Ekkor már, pontosabban 
1938-tól a vásárokat a Varsányi út baloldalán, 
a vasúton túli részen tartották, az ún. Vásár-
téren, ahol a legtöbb árus sátorban árulta a 

portékáit. A naményiak nem vásároltak any-
nyira a vásárban, mert szegények voltak, de 
azért kíváncsiságból kimentek nézelődni. 
 Az én vásári pályafutásom tehát ebben 

az időben kezdődött, melynek története a 
következő: az utcánkban a sarkon lakott 
egy Feuerstein nevezetű zsidó család. Neve-
zetesen Feuerstein Mátyás a nyomdász, aki 
Budapesten dolgozott, és felesége Aranka 
néni, aki egyébként varrónő volt. Négy gyer-
mekük volt, akik közül Béla vásározó volt, 
és különféle bazárokat (napszemüveg, pléh-
pisztoly, gyűrű, gyöngyök stb.) árult a vásár-
ban. Egyik alkalommal így szólt hozzám: 
 – Sanyi, maradj már itt, ne menjél sehova 
se; minden 20 � llér. Csinálj egy kis forgal-
mat, megkapod a pénzedet!
 Elővett egy papírdobozt – cipős doboz 
lehetett –, beletett vagy 4–5 alumínium ka-
nalat, és azt mondta:
 – Ezt rázzad, ennek hangja van, és éne-
keld ezt a nótát: „Fel az ár, le az ár, Tóni bácsi 
disszidál, én is szegény vagyok, máma min-
dent 20 � llérért adok!” – Csak � gyelj, mert 
ezek lopósak, a szemed járjon, mint a jojó!
 – Jó, el van intézve! – mondtam. Énekel-
tem és ment az üzlet.
 Csak volt egy kis probléma! Nagyon 
megtetszett nekem egy kis játékpisztoly. Pi-
ros papírgolyó volt benne, és amikor ellőtte, 
az nagyot szólt. Bűnbe estem és elloptam, 
mivel nem lett volna 20 � llérem, hogy ki-
� zessem. Gondoltam magamban, hogyha 
már itt vagyok, akkor a legjobb barátomnak 
is lopok egyet, a Szalma Bandinak, hadd le-
gyen neki is. Hogy senki ne vegye észre, el-
mentem, hogy elássam a pisztolyokat a föld-
be. Még talán ma is meg tudnám mutatni a 
helyet, hogy hová. Kivájtam egy kis lyukat, 
beletettem a két pisztolyt, betemettem föld-
del, és odaszúrtam egy gallyat, hogy tudjam, 
hogy hol van. Ezután visszamentem Béla 
bácsihoz. Amikor vége volt a vásárnak, kap-
tam 50 � llért, aminek nagyon örültem, hisz 
nagy pénz volt az nekem. Ekkor fogtam ma-
gam, és elindultam az elásott pisztolyokért. 
De sajnos a pisztoly nem volt sehol. Valaki 
ki� gyelte és ellopta. Na – mondom –, a Jó-
isten nem ver bottal. Kellett neked, Sanyi! – 
Többet nem csinálok ilyet! Ha az én drága jó 
anyám megtudja, akkor mit csinál? De nem 
tudta meg sose, nem árultam el neki.
 Visszaemlékszem, hogy volt a vásárban 
papagájos bácsi. Kis � ókos asztalon kakadu 
ült egy rúdon, és a jövendőmondó minden-
kinek megmondta a sorsát. Ha � ú volt, akkor 
rózsaszín papírról, ha lány volt, akkor fehér-
ről. És akkor mondta a kakadunak a gazdája:
 – Na, ennek a kislánynak mondd meg a 
jövőjét! – és a kakadu tudta, hogy melyiket 
kell kihúzni. Kihúzott egy papírt, és akkor 
fel volt írva, hogy mikor fog férjhez menni, 
vagy ki lesz az udvarlója stb. 20 � llér volt az 
ára egy ilyen jövendőmondásnak.

 Felelevenedik bennem a taberna, ahol 
sütötték a � nom kolbászt meg a húst. Itt az-
tán sokan megfordultak. Azért is, mert olcsó 
volt; ugyanis 20 � llérből meg lehetett regge-
lizni, és utána még járt egy kisfröccs is. 
 Vásárosnamény ma is a Bereg központja, 
ma is „vásározó” hely, de ez már csak a város 
forgalmát növeli, nincs meg az a varázsa, mint 
a régi vásároknak, ahol ismerősök találkoztak, 
szerelmesek mézeskalácsszívet vásároltak 
kedvesüknek, és jól szórakoztak a gyerekek is. 
 A 21. század már a nagy bevásárlóköz-
pontokba várja az embereket, aminek nincs 
meg a személyes jellege, nincs hangulata.

Kissné Gráf Éva
Beregi Múzeum

PETŐFISEK A KIS VAKOND 
TÁBORBAN

A „Míg Megnövök Alapítvány” jóvol tá-
ból, a kisiskolások sokoldalú sze mé lyi ség-
fejlesztéséhez hoz zájáruló „Lo gi kaszinó-2. 
kompetencia fejlesztés a sikeres élethez ” 
elnevezésű TÁMOP-3.3.9.A-12/2-2012- 
0051 számú pályázat keretei között, a Pe-
tő�  Sándor Tagintézmény tanulói képes-
ségfejlesztő foglalkozásokon vesznek részt 
Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőn a Kis Va-
kond táborban.
 A projekt időtartama alatt nyári tá-
borok, kirándulások, sportnapok, Vadas-
park-látogatás, élményfürdő, s hetente két 
alkalommal pedagógusok, rendőr, jogász, 
orvos, pszichológus, gra� kusművész által 
irányított képességfejlesztő foglalkozások 
várják a tanulókat.
 A gyerekek Vásárosnaményból Nyír-
egyházára autóbusszal utaznak, és már az 
utazás is különleges élményt nyújt a részt-
vevők számára.

 A tanodai környezet által biztosított 
nyitott befogadó légkör, a mentorok hoz-
záértése, türelme, intelligenciája elősegíti 
a személyiség kibontakoztatását, a készsé-
gek és képességek fejlesztését.
 A 2015. október végéig tartó program 
hasznos és értelmes elfoglaltságot biztosít 
a résztvevő gyerekek számára.

Vásári emlékek Naményból

Taberna, 1977. (Beregi Múzeum Fotótára)

Állatvásár, 1969. (Beregi Múzeum Fotótára)



Új Beregi Élet

10 · 2015. MÁJUS

AZ EMLÉKEZÉS
Az emlékezés régi tudattartalmaink felidézése. Az emlékezés az 
ember fontos képessége, melynek során a korábban megszerzett 
élményeinket és az ismereteket is úgy elevenítjük fel, hogy az ere-
deti behatás az emlékezés idején (már) nincs jelen.
 Az ember az összes érzékszervével felfogott behatásra (élmé-
nyeire) képes emlékezni. Emlékezhetünk: szavakra, gondolatokra, 
történésekre, helyzetekre, ízekre, szagokra, képekre, alakzatokra, 
tárgyakra, színekre, zenei elemekre; dallamokra, ritmusra, hang-
színekre; személyekre, számokra stb.
 A pszichológusok azt állítják, hogy az emlékezésnek (hogy va-
lamit fel tudjunk idézni) három feltétele van: 1.) az erős bevésés; 2.) 
a kellő megőrzés; és 3.) a helyes felidézés.
 Iskoláink személyiségfejlesztő tevékenységében leginkább a 

„szó-emlékezeti megismertetés” révén folyik a neveltek tudásgyara-
pítása. Évezredes a tapasztalat, hogy a gyermekek a 10. életévükig 
nagyon eredményesek a szavak bevésésében. Ebben az életkorban 
játszva tanulják meg az anyanyelvüket, és idegen nyelv(ek) szó-
készletét is! De nem a nyelv(ek) nyelvtani sajátosságait!!! A beszéd 
megtanulása megy könnyedén (anyanyelven és idegen nyelven is) 
a gyermekek 10. életévéig.
 Két, a serdüléssel »10–11. és a 14–15.« összefüggő életszakaszt 
leszámítva, a szóemlékezeti bevésésben igen-igen eredményesen 
teljesítenek a � atal korosztályok egészen a 18. életévükig.

 Az iskolás élet, a megtanultak folyamatos és következetes is-
métlése a bevésett szavak megőrzését is erősíti. A rendszeres isko-
lai tanórai feladatok, a tanórán kívüli feladatteljesítési kénysze-
rek és lehetőségek, és a következetesen megkövetelt és ellenőrzött 
házi feladatok a helyes felidézési mechanizmusok kialakulását 
biztosítják.
 Az anyanyelv árnyalt megismerésének elengedhetetlenül fon-
tos feltétele a kötelező olvasmányok elolvasása és a gyermekek ér-
deklődési körének megfelelő ízes nyelven megírt ismeretterjesztő 
könyvek olvasása is.
 Az emlékezés képessége nagyrészt velünk született sajátosság, de 
mindenképp a fejleszthető sajátosságaink egyike. Vannak olyan 
gyerekek, akik az egyszer megtanult anyagot erősen megőrzik, ne-
hezen felejtenek, vagyis a helyes felidézésre gyorsan és a bevésés 
időpontjához képest tartósan (sokáig) képesek. Ők a „jófejűek”. 
Mások igen könnyen megtanulnak bármit, de azt nagyon hamar 
el is felejtik. Őket „feledékenyeknek” nevezi a környezetük. Olyan 
gyerekek is „koptatják az iskolapadokat”, akik nagyon nehezen ta-
nulnak, de amit megtanultak, azt meg is tartják, szinte sosem felej-
tik el. Ők a „keményfejűek”. De bizony akadnak közöttünk olyan 
nebulók is, akiknek nagyon nehezen megy a fejükbe a tudomány, 
aztán amikor már örülni kezdünk, hogy – no végre – ezt vagy azt 
megtanulta, sajnálattal állapítjuk meg, hogy már el is felejtette. Az 
ilyeneket „gyengefejű alumnusnak” (tanoncoknak) nevezte el egy 
múlt századi pedagógus, bizonyos Schmidt Ferenc.
 A memória, vagyis az emlékezés fejlesztésére számos mód-
szert (sok-sok játékot is) fejlesztett ki az emberiség a maga törté-
nelme folyamán. Az bizonyos, hogy alapvető dolgok tudása nélkül 

semmikor sem – tehát a mai világban sem – boldogulhatunk. 
Alaptudásunkat (beszéd, írás, olvasás, számolás és a helyes vi-
selkedési szabályok és szokások stb.) csak és csakis komoly erő-
feszítés, igényes, alapos munkavégzés – TANULÁS! – következ-
ményeként memorizálhatjuk, ezáltal birtokolhatjuk.
 Versenyezzen a család!
 Gárdonyi Géza írja: „A csárdai zenész, az iparhegedűs 25–30 
hanggal dolgozik. Annyival eljátszik minden dalt. A művész-
hegedűs ugyanazon a hangszeren 200–300 hangot zendít elő.” 
Ekképpen vagyunk a nyelvhasználattal. Aki sok közmondást, 
szólást, szóláshasonlatot ismer, azt szívesen hallgatják, mert be-
szédje ízes, képszerű. Móra Ferenc az „Egy húron pendülnek” 
szólásunkra tizenhárom népi fordulatot jegyzett fel.
 Versenyezzetek! Ki tanulja meg a leghamarabb mind a ti-
zenhármat? Egy idő elteltével érdemes megvizsgálni, hogy ki 
mennyire emlékszik még a tizenháromból.
 A következtetések levonását reátok bízom. Jó tanulást, jó játékot!
 „Egy szegen függenek. / Egy bakot nyúznak. / Egy szelen sze-
lelnek1. / Egy szérűn2 nyomtatnak. / Egy disznót pörzsölnek. / 
Egy gügyüt3 törnek. / Egy levet hörpülnek. / Egy kilincset rán-
tanak. / Egy tányért nyalnak. / Egy tombácon4 faragnak. / Egy 
macskát simogatnak. / Egy kézzel tapogatnak. / Egy faluban 
zsidóskodnak5.”
 1szelelnek = gabonát erős szélben lapáttal feldobtak, hogy a szél 
a pelyvát kisodorja a szemek közül
 2szérűn = döngölt talajú elsimított területen, amin a learatott 
gabonát kazlakba gyűjtötték
 3gügyüt = gallyköteget; gallykévét
 4tombácon = csónakszerűen kivájt fatörzsön, amelyen a vízi-
malom állt
 5zsidóskodnak = boltoskodnak; kereskednek

TL
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JUDO
Közép-Európa egyik legnagyobb judo 
utánpótlás versenyén diadalmaskodott 
Insticei Réka, aki a vásárosnaményi 
Szelet Kelet Sportegyesület színeiben 
lett első az U13-asok korosztályában. A 
28. alkalommal megrendezett verseny 
két napján az idén is több mint ezer gye-
rek és � atal mérette meg magát. Az idén 
több olyan ország is nevezett versenyzőt, 
ahonnan ritkán szoktak hazai versenye-
ken indulni. A magyar cselgáncsosok így 
izraeli és azerbajdzsáni versenyzőkkel 
is kipróbálhatták tudásukat. Réka ma-
gabiztosan versenyzett a döntőig, ahol 
biztos vezetése mellett az UTE-s ellenfe-
le az utolsó másodpercekben majdnem 
megfordította a   küzdelmet. Szerencsé-
re azonban korábbi akciókkal szerzett 
pontjai a beregi lánynak hozták el végső 
sikert. Felkészítője: Batizi István

MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT

MÁJUSI
MOZIMŰSOR

Bosszúállók 2-Ultron kora 3 D

Teljes árú jegy: 1300 Ft
Gyerekjegy (12 éves korig): 1100 Ft

Sam- kismadár nagy kalandjai 3 D

Teljes árú jegy: 1300 Ft
Gyerekjegy (12 éves korig): 1100 Ft

Dínó kaland 3 D

Teljes árú jegy: 1300 Ft
Gyerekjegy (12 éves korig): 1100 Ft

Csábítunk és védünk

Teljes árú jegy: 1000 Ft
Gyerekjegy (12 éves korig): 800 Ft

Május 12. (kedd) 1900

Május 12. (kedd) 1700

Május 26.(kedd) 1700

Május 26.(kedd) 1900

KÖNYVAJÁNLÓ

R. J. Palacio: Csodácska 

R. J. Palacio egy 
modern klasz-
szikus könyvet 
írt. Humoros, 
felemelő és hihe-
tetlenül megható 
regényt, amire a 
végszót követően 
még sokáig em-
lékezni fogunk 

– miután együltő 
helyünkben elolvastuk, és lelkesen tovább-
adtuk.
 August (Auggie) Pullman arcdeformi-
tással született, így nem járhatott suliba – 
egészen mostanáig. Éppen most kezdi majd 
az ötödik osztályt a Beecher Prep iskolában, 
és ha valaha is csöppentél már újoncként 
egy közösségbe, pontosan tudod, milyen 
nehéz ez. Az a helyzet, hogy Auggie is csak 
egy hétköznapi gyerek. Csak éppen az arca 
nem hétköznapi. De képes lesz meggyőzni 
az osztálytársait arról, hogy külseje ellenére 
közéjük tartozik?
 A könyv gyermekkönyvtárunkban köl-
csönözhető! 
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Gyászoljuk Pethő Károlyt

A Vásárosnaményi Polgárőrség Egyesüle-
te mély fájdalommal tudatja, hogy 2015. 
április 30.-án, 77 éves korában rövid 
szenvedés után a Fehérgyarmati Kórház-
ban elhunyt. Az egyesület alapító tagja és 
egyesületünk vezetőségi tagja volt. Tör-
vénytisztelő magatartásával példát muta-
tott az i� ú polgárőrök részére. Az egyesület életében meghatáro-
zó szerepet töltött be.
 Több alkalommal részesült elismerésben kiemelkedő tevé-
kenységéért.
 A család gyászában osztozunk és őszinte részvétünket fejez-
zük ki ez úton.
 Emlékét kegyelettel megőrizzük.


