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A bennünk élő féktelen szabadságvággyal 
és az önzéssel embertársainkban fájdalma-
kat és veszteségeket halmozunk fel.
 A kultúránk egyik alapját képező ke-
resztény etika – ilyenkor, év vége felé – a 
karácsonyi misztérium ápolása révén, al-
kalmat kínál számunkra az önvizsgálatra, a 
megbánásra és megtisztulásra.
 Két évezrednyi idő, számos nemzet ta-
pasztalata, hozzáértő egyházi és világi kivá-
lóságok és intézmények együtt alakították 
ki azokat a formákat, amely keretek között 
életvitelünk megváltoztatása lelki igénnyé 
nemesedhet bennünk.
 Egyházaink, de a humánus nevelteté-
sünk is arra int bennünket, hogy: „Vessük 
le a sötétség tetteit, azaz a bűnt, annak min-
den formáját; öltsük fel a világosság fegy-
vereit, vagyis az erényeket: – különösen – a 
hitet és a szeretetet!”
 Lelki önvizsgálatra időt, lehetőséget kí-
nál minden ember számára! az a négy hét, 
az advent – adventus [latin szó] = eljövetel 

– ami a karácsonyt megelőzi.
 Az advent központi témája az „ÚR”-ra 
való várakozás. A hívő ember az ÜDVÖZÍ-
TŐT várja az Úrban, Jézus Krisztusban, a 
nem hívők pedig a SZERETETET, ami ké-
pes lehet legyőzni az önkorlátozás nélküli 

–, ezért másokat (meg)bántó – szabadság-
vágyat is, és az önzés bűnét is, a „jóakaratú 
emberekben”.
 Adventen négy vasárnapot értünk. (A 
görög katolikusok hatot.) Az első adventi 
vasárnap Szent András apostol ünnepéhez 
(nov. 30.) a legközelebbi vasárnap. Az adven-
ti időszak mindig december 24-én ér véget.
 Az adventi idő a Mária-kultusz (az 
anyaság kultuszának) kiemelkedő időszaka.
 Öt évtizeddel ezelőtt e sorok írója még 
rendszeresen ministrált a vitkai katolikus 
templom feledhetetlen hangulatú hajna-
li „róráté” miséin. A mise bevezető szavai 
így hangzottak: „Rorate coeli de super…

”(harmatozzatok egek, onnan felülről). 
 A rorate misét angyali misének is ne-
vezték, mert az „angyali üdvözlet” közös 
elmondásával fejeződött be.
 A számos népszokás egyike az adventi 
koszorú készítése, és a koszorú gyertyáinak 
ünnepélyes meggyújtása.
 Az Új Beregi Élet szerkesztői azt kíván-
ják városkánk valamennyi lakójának, hogy 

az adventi készületi időben legyen erőnk 
megszabadulni az önzés bűnétől, és váljék 
emberi lényünk lényegévé a szolidaritást, és 
a szeretet.
 A késztetést lelki megtisztulásunkra 
emberi természetünk adja, aminek fontos 
része a lelkiismeret, de ösztönöz minket 
az kulturális közeg is, amit első, szent ki-

Emléktábla avatása
A Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 
mint támogató, Magyarország Kormá-
nyának az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 60. évfordulója alkalmából szer-
vezett rendezvénysorozata keretében és 
az 1956-os Emlékbizottság megbízásából 
pályázatot hirdetett az antikommunista 
forradalmat és a kapcsolódó történelmi 
eseményeket felidéző, a hősöknek és ál-
dozatoknak emléket állító úgynevezett 

„Büszkeségpontok” kialakítására. 
 Önkormányzatunk is pályázott, és tá-
mogatást nyert az 1956-os 
forradalom és szabadság-
harc helyi hőseinek emléket 
állító új emléktábla készíté-
sére és elhelyezésére.
 2016. október 21-én 
délután került sor az emlék-
tábla felavatására, amely a 
Szabadság tér 1. szám alatti épület falára került.

„HARMATOZZATOK ÉGI MAGASOK …!”
rályunk akarata, és keresztény/keresztyén 
őseink példája is reánk hagyományozott.
 „Harmatozzanak” hát az egek – az előt-
tünk álló adventi hetekben is – minden 
naményi emberbe: hitet, bátorságot és erőt 
a lelki újjászületéshez!

TL
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A 8 éves Pódium Színház idén is új bemutatókkal kezdte meg a 2015/2016-os évadot. Az 
ország számos művelődési házában, színházában, szabadtéri rendezvényeken, fesztivá-
lokon szórakoztatnak kicsiket és nagyokat 
egyaránt. Idén ősszel Vásárosnaményba is 
ellátogattak. Az Óz, a nagy varázsló című 
zenés mesejátékot közel 650 gyerek nézhet-
te meg a Művelődési Központban. A követ-
kező gyerekszínházi előadás március 2-án 
kerül megrendezésre, ahová szinten várjuk 
a kicsiket és nagyokat egyaránt. 

L.T

Az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási K� . (a továbbiakban: Közszolgáltató) tájékoztatja 
a lakosságot, hogy a 2016. évi harmadik és negyedik negyedévi lakossági hulladékdíjak 
beszedése ismét díjbeszedők útján történik.
 A III. negyedéves számlák ellenértékének beszedése október 25. – november 25. között, 
míg a IV. negyedéveseké 2017. január 25. – február 25. között történik. 
 Amennyiben a számla nem kerül kiegyenlítésre a díjbeszedőnél, akkor a Közszolgál-
tató a jogszabályoknak megfelelően 30 napon belüli � zetési felszólítást küld, melyet az 
ahhoz mellékelt sárga csekken � zethet be az ügyfél.
 Kérés esetén a díjbeszedő megbízólevelével és személyi igazolványával igazolja magát.
 A 2017. évi számlák kibocsátásáról és � zetésének módjáról a Nemzeti Hulladékgazdál-
kodási  Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. még nem tájékoztatta a Közszolgáltatót, így erről 
nem tud információt adni.

Éberhardt Gábor sk
Ügyvezető – Észak-alföldi Környezetgazdálkodási NKFT.

A Vitkai Nyugdíjas Egyesület rendhagyó 
Történelmi megemlékezésén színvonalas 
műsorában egyszerre emlékezett az aradi 

vértanúkra, és az 1956-os forradalomra.

Vásárosnamény Város Önkormányzata tisztelettel 
meghívja Önt és kedves családját közös tisztelet-
adásra a „Málenkij Robotra” elhurcoltakra emlé-
kezve „A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok 
és kényszermunkások emlékévével” kapcsolatosan.

 A elhurcoltak emlékműve a Kraszna jobb partján található, ahol az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
és Vásárosnamény Város Önkormányzata támogatásával kerül most elhelyezésre 
egy olyan emléktábla, amely a településről elhurcolt embereknek állít emléket, il-
letve a helyszín emlékparkká kialakítása történik meg.  

Az emléktábla és a park avatására 
2016. november 25-én 13 órai kezdettel kerül sor.

Az ünnepi megemlékezés programja:
 ❧ Himnusz.
 ❧ Emlékműsor a Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola 

tanulóinak és pedagógusainak, valamint a Vásárosnaményi Liszt Ferenc Kar közre-
működésével.

 ❧ A megemlékezés szavait dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő és Tóth Lajos nyu-
galmazott címzetes igazgató osztja meg a jelenlévőkkel. 

 ❧ Az emléktábla ökumenikus megáldása.
 ❧ Szózat.

Az ünnepség a Református Gyüleke-
zeti Teremben kerül megrendezésre. 

– Vásárosnamény,  Beregszászi út 1. 

Tóth Sarolta Judit (1941–2016)

Tóth Sarolta Judit Tibolddarócon született 
1941. december 1-én. Védőnői diplomáját 1961. 
szeptember 16-án Szegeden vette át. 1961–
1966-ig Napkor községben volt körzeti védő-
nő, majd ezt követően rövid ideig a Debreceni 
Orvostudományi Egyetem Gyermek Klinikáján 
dolgozott. Innen került 1966-ban járási vezető 
védőnőnek Vásárosnaményba, ahol megszakí-
tás nélkül 2006-ig, nyugdíjba vonulásáig dol-
gozott. Az államigazgatásban eltöltött 40 év 
alatt nemcsak a vezető védőnői munkája során 
nyújtott kimagasló teljesítményt, hanem az 
egészségügyi igazgatás és az emlőszűrés szer-
vezés területén is. Áldozatos munkájával nagy-
mértékben hozzájárult, hogy a vásárosnaményi 
térségben 80% feletti lett a megjelenési arány. 
Szakmai munkája kimagasló, emberi, munka-
társi kapcsolata példaértékű volt. Munkáját a 
nagyfokú tájékozottság, a naprakész ismeretek, 
a precizitás és mindenekelőtt a szakma szerete-
te hatotta át.
 Munkáját számos járási és megyei kitün-
tetés mellett 2005-ben Batthyány-Strattmann 
László-díjjal ismerték el.

Óz, a nagy varázsló a 
vásárosnaményi Művelődési Központban

Tájékoztatás díjbeszedő alkalmazásáról
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Beszámoló a Gergelyiugornyai Református 
Egyházközség által a Rákóczi Szövetség 
Kárpátaljai Utazási Pályázat című prog-
ramja keretében szervezett kirándulásról 
2016. szeptember 10–11.

Gyülekezetünkből sokaknak van személyes, 
családi vagy üzleti kapcsolata ott élő em-
berekkel. Nekem a lányom és családja él ott, 
Barkaszón családjával, lelkészi szolgálatot vé-
gezve. Laknak közöttünk onnan ide költözött 
atya� ak. Sokan járnak át mindkét irányba 
üzleti célból. De ezek a tevékenységek kap-
csolatteremtés céljából is jelentősek. Annál 
nagyobb várakozással néztünk utazásunk elé. 
 Szeptember 10-én reggel 5 órakor in-
dultunk el Gergelyiugornyáról. A 49 fős ki-
rándulócsoportunk utazását Petróczi Ignác 
személyszállító vállalkozó (Újkenéz), a kár-
pátaljai utak kiváló ismerője valósította meg. 
Túravezetőnk Gál�  Dezső, a Vári II. Rákóczi 
Ferenc középiskola és a Nagyberegi Refor-
mátus Líceum magyartanára, az ottani falvak, 
városok, emberek és sorsok tudós ismerője 
volt. Ő Beregszász főterén csatlakozott a csa-
pathoz. Köszönetet mondunk Dr. Huszti Ka-
talinnak is az utazás megszervezésében vállalt 
fáradozásáért.
 Utunk állomásait, a megtekintendő lát-
nivalók sorát, a szállást, vacsorát és reggelit 
Petróczi Ignác kérésére a KMKSZ Mezővári 
Alapszervezetének elnöke, Berki Károly, vala-
mint felesége, Erzsike szervezték meg, akik-
nek buzgó fáradozását ez úton is hálás szívvel 
köszönjük.
 Utunk első állomása Munkács volt, ahol 
a honfoglalók első pihenőjüket tartották. Fel-
sétáltunk a várba, még a csapatunk legidő-
sebb tagja, Katika néni is megtette ezt az utat. 
Megtekintettük a három udvarból álló várat, 
a kutat, a kiállításokat. Gál�  Dezső tanár úr, 
idegenvezetőnk részletes ismertetőt adott né-
künk a vár történetéről. 

 Ezt követően felmentünk a Vereckei-há-
góra (841 m), ahol a honfoglalók Árpád veze-
tésével először léptek az új haza földjére. Szí-
vünket betöltötte az Isten iránti hála, Kölcsey 
Ferenc szavaival: „Őseinket felhozád, Kárpát 
szent bércére. Általad nyert szép hazát Ben-
degúznak vére.” El is énekeltük nemzeti imád-
ságunkat, a Himnuszt. 

 Majd Szolyvára mentünk, a sztálini láge-
rek emlékparkjába. Annak idején a mi gyüle-
kezetünkből, és a környékünkön lévő telepü-
lésekről is sokakat elhurcoltak az ún. málenkij 
robotra. Könnyek között emlékeztünk sokat 
szenvedett, vagy odamaradt szeretteinkre. 
Többek között Katika néni édesapjára, aki 
soha nem térhetett vissza többet. Koszorúzás-
sal, énekléssel, imádsággal kerestük Isten vi-
gasztalását, és adóztunk az elhurcoltak drága 
emléke előtt.
 Szolyva után Kárpátalja legszebb műem-
lékei közül néztünk meg egyet: a Beregvárat, 
azaz az 1890–1895 között épült Schönborn-
kastélyt. Megtekintettük a napjainkban sza-
natóriumnak otthont adó épülethez tartozó 
parkot, az Osztrák-Magyar Monarchia térké-
pére hasonlító tavat, és ittunk a „� atalító” for-
rásból (igaz, nem lettünk i� abbak azóta sem). 
 Estére értünk Mezőváriba. Kárpátal-
ja igazi csodái még csak itt vártak ránk. A 
templomban az élet vizének forrása, Meny-
hárt István beosztott lelkész igehirdetése ál-
tal, amelyben benne volt az ott élő emberek 
terheinek sokasága, és vigasztalásának forrá-
sa. Majd a Kovács család adott egy rendkí-
vül színvonalas és szívbe markoló előadást. 
Rögtön felismertük a kis Dánielt, aki a Föl-
szállott a páva című televíziós tehetségkutató 
műsor különdíjasa lett, általunk is támogat-
va. Hitüknek mélysége, szülőföldük iránti 
szeretetük és éneklésük-zenélésük kimagas-
ló színvonala könnyeket csalt a szemünkbe. 
Ezt az örömet már csak a házigazdák ven-
dégszeretete tudta fokozni. A családoknál 
elköltött vacsora utáni, esti beszélgetésben 
szívek tárultak ki egymás felé, és mély kap-
csolatok szövődtek. Magyar a magyar szív-
vel egymásra talált a Krisztusban. Reggel 
annál nehezebb volt az elválás. 
 Szeptember 11-én, vasárnap az igét 
olvasva, Isten vezetését kértük az utunk-
ra, amely vezetést eddig is megtapasztaltuk. 
Csetfalvára mentünk, a 2001-es tiszai árvíz 
után újjáépült faluba. Itt előbb a 15 évvel ez-
előtt felszentelt, a római és görög katolikusok 
által közösen használ templomot, és annak 
belső díszeit, majd a csúcsos, négy � atornyos 
fatornyáról és festett kazettás mennyezetéről 

méltán híres református templomot csodál-
tuk meg. Idegenvezetőnk mindenütt részletes 
ismertetőt adott számunkra, az ott élő embe-
rek életéről, kulturális, művészeti alkotásairól, 
a helyekhez kapcsolódó legendákról és mon-
dákról, valamint azt lakók megmaradását, 
egységét szolgáló építményekről, rendezvé-
nyekről és küzdelmekről. 
 A Beregszászi járást elhagyva Tiszaúj-
lakra mentünk, ahol a Rákóczi-szabadság-
harc első győztes ütközetének tiszteletére 
emelt Turul emlékművet tekintettük meg. 
Ezután Nagyszőlősön megtekintettük az 
1848-as forradalomban mártírhalált halt Pe-
rényi Zsigmond kúriáját, valamint Bartók 
Béla emléktábláját. Ő gyermekkorában 4 évig 
lakott itt, mert édesanyja itt volt tanítónő. Az-
után Huszt várához értünk. A hegy lábánál 
fölidéztük Kölcsey Ferenc híres versét: „Bús 
düledékeiden Husztnak romvára megállék…” 
A Huszti emlékműnél csoportképet készítet-
tünk a csapatunk Huszti vezetéknevet viselő 
tagjairól.  Majd Izára mentünk, ahol kézmű-
ves termékek vásárlására volt lehetőség.
 Izáról visszatérve elkezdtük utunkat a 
Máramarosi medencében. Viskre mentünk, 
amely Huszttól 20 km-re, délkeletre, a Tisza 

völgyében, a Maranyos patak partján fekszik. 
Kb. 8000 lakosa van: magyarok és ruszinok. 
Református templomát néztük meg. 
 Técső városának csodaszép központ-
ja megragadta szívünket. 13  000 lakosából 
mintegy 4000 magyar. Utunk végső állomá-
sa Aknaszlatina volt, ahol a katolikus temp-
lomot és az annak kertjében álló szobrokat 
néztük meg. Igaz, az eredetileg ott elhelyezett 
7 műalkotás közül most csak 6 volt látható: 
Szent István, Szent László, Szent Imre, Szent 
Erzsébet, Szent Kinga és Boldog Özséb. Szent 
Margit szobra pedig felújítás alatt állt. 
 Útban visszafelé még egy técsői áruház-
ban is megálltunk, vásárolni. 
 Hisszük, és a visszajelzések alapján úgy 
tapasztaljuk, hogy mindannyiunk számára 
hasznos és felemelő volt ez az utazás. Köze-
lebb kerültünk ott lakó magyar testvéreink-
hez. Jobban megismertük életüket, harcaikat. 
El is határoztuk, hogy tavasszal ismét útra 
kelünk, és folytatjuk Kárpátalja értékeinek 
felfedezését.

Nyíri János
lelkész 

Kárpátaljai Utazási Pályázat
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Régi helyen új gyár 
Vásárosnaményban a 

SWISS KRONO Kft.
Új nevet kell megtanulni a vásárosnaményiaknak: a SWISS KRONO 
KFT.-t, hiszen november 9-én egy régi-új gyár hivatalos átadására ke-
rült sor a városban. A volt Interspan Faipari K� . helyén rekord gyorsa-
sággal felépült SWISS KRONO KFT. a SWISS KRONO GROUP ma-
gyarországi tagja. A SWISS KRONO GROUP-ot a világ vezető faipari 
termék gyártói között tartják számon. Nyolc országban lévő tíz üze-
mében 50 éve gyárt faipari termékeket az építőipar, a bútorgyártás és a 
belsőépítészet számára. A SWISS KRONO GROUP a laminált padlók 
területén világvezető gyártó.  
 Mint ahogyan Filep Sándor, 
Vásárosnamény polgármestere a 
megnyitón fogalmazott: „Közel 
hat évvel ezelőtt valami véget 
ért, ma hivatalosan is újra indul, 
folytatódik. Az elmúlt évtizedek 
során sok család élt meg az itt ke-
resett jövedelemből, költhette el 
azt a városban. Ez ismét így lesz.”
 Az elmúlt kilenc hónapban 
1600 gépszerelő dolgozott azon, 
hogy az egykori faforgácslapgyár 
helyén ismét termelés induljon 
el. A vásárosnaményi gyár jelen-
leg a legmodernebb a világon, 
hiszen a legfrissebb fejlesztésű 
Siempelkamp gépekkel van fel-
szerelve. Ezekkel a gépekkel a jövőben évente 300.000 m3 univerzáli-
san alkalmazható, erős és tartós SWISS KRONO OSB/3 bright lapokat 
gyártanak le elsősorban az építő- és csomagolóipar számára.  A vál-
lalatcsoport nagy hangsúlyt fektet az éghajlat- és környezetvédelemre, 
természetes nyersfából és környezetbarát kötőanyagból készülnek  a 
modern ökológiai arculattal rendelkező faipari anyagok, s ezáltal a 
termékeik egészségtudatosak és környezetbarátok. Az új gyár 120 új 
munkahelyet teremtett Vásárosnaményban. 
 A gyárat 2016. november 9-én, Ines Kaindl-Benes, a SWISS 
KRONO GROUP Igazgatótanácsának elnök asszonya és Dr. Szabó 
László, magyar külgazdasági és külügyminiszter-helyettes Úr közösen 
nyitották meg, számos politikai és gazdasági vendég jelenlétében. 
 „A svájci cégek közül a Swiss Krono meghatározó szereplője a ma-
gyar piacnak, ezért is fontos hazánk számára,  hogy a faipari termékek 
gyártása területén több mint 50 éves tapasztalattal rendelkező cég újra 
bizalmat szavazott Magyarországnak, amikor fejlesztésbe kezdett Vá-
sárosnaményban.” – mutatott rá köszöntőjében Dr. Szabó László kül-
gazdasági és külügyminiszter-helyettes. 
 A megnyitó alkalmából Ines Kaindl-Benes elnök asszony 
6.000.000.- Ft-ot nyújtott át Filep Sándor polgármester úrnak a Városi 
Sportcsarnok világításának korszerűsítésére.
 A hivatalos megnyitó után az egész várost vendégül látta a gyár-
vezetés, a nyílt napon bárki (információink szerint több  mint öt-
száz érdeklődő) bemehetett és megnézhette a gyártósort, a termelést. 
Nagy öröm ez a régi  spanosoknak, az új kronosoknak és minden 
vásárosnaményinak! Őszinte szívvel kívánunk sok sikert és eredmé-
nyes munkát az új gyárnak!

Liptákné Juhász Anikó
volt  INTERSPAN-os dolgozó

Baráth Sándor 
újabb adományai a 
Beregi Múzeumnak

Baráth Sándor faszobrász és fa-
faragó népi iparművész újabb 
két alkotását adományozta a 
Beregi Múzeumnak. Az A-ka-
tegóriás Krumplitörő c. szobor, 
illetve a szintén A-kategóriás 
vájt polcos só- és cukortartó az 
elmúlt időszakban a Magyar 
Népi Iparművészeti Múzeum-
ban szerepelt kiállításon.
 Baráth Sándor 2015-ben 
már 18 szobrát és 18 darab fa-

faragását adományozta a Múze-
umnak, amelyek az állandó és 
időszaki kiállítások helyszínén, 
a Tomcsányi-kastélyban megte-
kinthetők.

VJ

Elkészült a 
harmadik tábla is

Vásárosnamény bevezető útjai 
mellett az évek során megko-
pott, elöregedett Tomcsányi-
kastély – Beregi Múzeum tájé-
koztató táblák Szegedi Ferenc 
(a Tomcsányi család leszárma-

zottja) és Böröczki Gábor fotós, 
valamint a Beregi Múzeum jó-
voltából megújultak. Október-
ben a harmadik tábla (Ilki út) is 
elkészült.

VJ

Régi mesterségek 
nyomában – Őszi 
Fesztivál a Beregi 

Múzeumban

Idén is csatlakozott a Beregi 
Múzeum a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja országos program-
sorozatához. Az általános és 
középiskolások számára rende-
zett múzeumpedagógiai foglal-
kozásokon régi mesterségekkel 
ismerkedhettek meg a gyerekek. 

A kosárfonás, a teknővájás, a 
vékakészítés és a járomfaragás 
termékeit, eszközeit, népraj-
zi és társadalmi körülményeit 
részletesen bemutató interak-
tív foglalkozásokat a Múzeum 
négy munkatársa (Tóthné File 
Dóra tárlatvezető, Kissné Gráf 
Éva történész, Szász Csaba mú-
zeumpedagógus és Varga János 
múzeumigazgató-etnográfus) 
párhuzamosan, négy helyszí-
nen vezette a diákcsoportoknak 
október utolsó hetében.

 Az eredeti műtárgyakat, ar-
chív fotókat és néprajzi � lmeket 
felvonultató programokon a 
legkisebbektől (elsősök) a leg-
nagyobbakig (tizenegyedike-
sek) rengetegen vettek részt; az 
összesen 64 foglalkozás résztve-
vői jó hangulatban távozhattak 
a múzeumból, hiszen nem csak 
a csíkkassal vagy a sózóteknővel 
ismerkedhettek meg közelebb-
ről, hanem többek között mér-
legre vonhatták a véka búzát, 
vagy kipróbálhatták magukat 
ökörként járommal a nyakuk-
ban.

Varga János
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A II. Rákóczi Ferenc Gimnázi-
um két öregdiákjának köszön-
hetően, 59 év múltával, az 1956. 
évi forradalom és szabadság-
harc okán elveszettnek tudott 
relikvia került a helyére Vásá-
rosnaményban.
     
Kevesen ismerhetik az 1956-1957-
es tanévben végzős IV. osztály 
érettségi tablójának fordulatokban 
gazdag történetét, majd napjaink-
ban való ismételt előkerülésének 
tényét.
 A történet azzal kezdődött, 
hogy 1956-ban a szeptemberi 
szalagavatót követően Dr. Szi-
lágyi Józsefné, a negyedikesek 
osztályfőnöke egy debreceni fotós 
vállalatnál megrendelte a tabló el-
készítését. Az osztály tanulóiról és 
tanári karáról a fényképfelvételek 
időben, már október közepén el-
készültek.
 A forradalom hatására a tabló 
díszítő elemei az eredeti tervek-
hez képest alapvetően megváltoz-
tak: a haza� as jelképek – nemzeti 
színű szalag, PRO PATRIA ET 
LIBERTATE jelmondat, ’48-as 
Kossuth-címer, ősmagyar díszítő 
motívumok – tükrözték a lelke-
sült időszakot, igazodtak minden 
díszítőelem vonatkozásában a 
remélt változásokhoz. Ebben a 
munkában Dr. Szilágyi Józsefné 
tanárnőt Joó Károly igazgató úr és 
Babus Jolán tanárnő segítették. Ők 
mindhárman hivatásuk magasla-
tán álló, nemzeti és haza� as elkö-
telezettségű emberek voltak, akik 
szűk lehetőségeiket kihasználva, 
a diákjaikat is igyekeztek ebben 
a szellemben nevelni. Végül is az 
általuk tervezett tablón egyértel-
műen jelent meg az Ő szellemisé-
gük és a forradalmi idők minden 
attribútuma.
 A tablókép ezekkel a megjele-
nési jegyekkel készült el 1957 ele-
jén Debrecenben. A forradalom 
leverését követő zűrzavaros hóna-
pok után – a Kádár-rezsim drasz-
tikusan véres rendcsinálási akcióit 
követően – csak 1957. március 
elejétől vált volna folyamatossá az 
iskolában az élet. 

 Ezt azonban ismét megzavar-
ta egy váratlan esemény. Március 
2-án reggel az iskola bejáratánál 
lévő két tartóoszlopra – nyilvánva-
lóan pártutasítására – valakik vö-
rös csillagokat festettek fel. A kora 
tavaszi, fagyos időben – a tanítás 
megkezdésének idejéig – a két vö-
rös csillagon ujjnyi vastagon volt 
látható a ráfagyott köpések nyoma.
 Ezt követően karhatalmisták 
szállták meg az iskolát. Besúgók 
közreműködését felhasználva, a 
III–IV. osztályos � ú tanulók közül 
5–6 � út a tanári szoba előterében 
arccal a fal felé állítottak, egy lábon 
állva és tarkóra tett kezekkel. Aki a 
fáradtságtól megingott, falba ütöt-
te a homlokát, az a hátuk mögött 
álló 2–3 őrtől kapott ököllel hátba-
vágást, tarkóütést.
 A kihallgatószobává jelölt 
tanári szobában az úgynevezett 
pufajkások azt akarták megtudni, 
ki volt a köpködés kezdeménye-
zője, kiket láttak a csillagra köpni. 
Dániel Attila és László Árpád IV. 
osztályos tanulóktól azt akarták 
megtudni, kinek a befolyására 
jelentkeztek a forradalom idején 
fegyveres nemzetőri szolgálatra, 
és mit csináltak az őrszolgálat ide-
je alatt. A kihallgatás eredmény-
telen volt, senki nem vallott tár-
sára, vagy  Oláh Tibor tanár úrra, 
akit a kihallgatók célszemélynek 
tekintettek. Egy visszaszólása mi-
att László Árpádot átvitték a kar-
hatalmisták laktanyájába, ahol 2 
napig fogva tartották és többször 
ütlegelték. 
 A fent említett két volt IV. 
osztályos diák – hat évtized után 

– nekünk mondta el nyilvánosan 
először, hogy Oláh Tibor tanár úr 
kérésére jelentkeztek a fegyveres 
nemzetőri szolgálatra. Azért bí-
zott meg bennük, mert mindket-
ten úgynevezett osztályidegennek 
minősített családokból származ-

tak. A tanár úr irántuk való bizal-
mának tudható be, hogy speciális, 
titkos beosztást láttak el a for-
radalom idején. A Járási Tanács 
épületében a Nemzetőrség Buda-
pesti Parancsnoksága meg� gyelő 
pontot létesített az épület utcai 
frontján lévő, 3 ablakos félkör ala-
kú kiugróval rendelkező földszinti 
szobában.
 A feladat a régi Kraszna-híd 
felől a térre bevonuló szovjet 
harcjárművek típusának és da-
rabszámának regisztrálása volt. A 
meg� gyelők parancsnoka rádión 
jelentette Budapestre a meg� gye-
lési adatokat. A feladatot kis lét-
számú csoportok végezték. Csak 
a meg� gyelő párok ismerték egy-
mást. A parancsnoktól részletes 
eligazítást kaptak a feladattal járó 
veszélyekről, felfedezés esetén a 
menekülés módjáról.
 Elmondhatjuk, hogy városunk 
akkori lakói közül többen szemé-
lyesen hozzájárultak a Budapesten 
zajló forradalmi harcok sikereihez.
 1957 januárjában a régi-új elv-
társak közölték Joó Károly igazga-
tó úrral, hogy megtiltják a tabló 
minden vonatkozású felhasználá-
sát. Mivel az ekkor még Debrecen-
ben volt, Joó Károly igazgató úr 
egyetértésével Dr. Szilágyi József-
né osztályfőnök gyors és titkos in-
tézkedésére a kivitelező az osztály 
létszámával azonos számú máso-
latot készített a tablóról. Ezeket a 
másolatokat kapták meg utóbb 
diszkrét módon a végzős diákok. 
A párt részéről is intézkedett köz-
ben valaki, hogy Oláh Tibor tanár 
úr képét cseréljék fel Homoki Ottó 
tanár úr fényképével. (Utóbbi ta-
nár úr soha nem tanította az 1957-
ben végzett osztályt.)
 Az 1957. március 2-án történt 
vörös csillagos botrány következ-
ményeként a gimnáziumban a Vá-
sárosnaményi Járási Tanács min-
denre kiterjedő vizsgálatot rendelt 
el. A vizsgálat javaslata alapján 
Oláh Tibort azonnali hatállyal 
elbocsájtották tanári beosztásá-
ból, Tóth Zsigmond III. osztályos, 
valamint László Árpád és Kozma 
Béla IV. osztályos tanulókat az 

ország minden középiskolájából 
való kizárás büntetéssel sújtot-
ták. (Lásd: Dr. Dikán Nóra 1994. 
évben megjelent: „Az 1956-os 
forradalom utáni megtorlás Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei do-
kumentumai” című munkája 27/a 
és 27/b fejezetei.) 
 Az érettségi tabló további sor-
sáról nincs biztos információnk. 
Tény, hogy az akkori elvtársak a 
tablót véglegesen eltüntették vagy 
megsemmisítették.
 Az elmondott események kö-
vetkezménye az 1957-ben érett-
ségizett osztályra nézve a szocia-
lista rendszer egész idejére az volt, 
hogy mellőzöttekké váltak.
 A sok évtizedes mellőzött-
ségnek és elfeledettségnek kívánt 
véget vetni az osztály két volt di-
ákja, Dániel Attila és László Árpád 
azáltal, hogy – a digitális technika 
segítségével – a birtokukban lévő 
másolatról rekonstruáltatták az el-
tüntetett tablót, és ajándékként fel-
ajánlották azt a II. Rákóczi Ferenc 
Gimnázium igazgatójának – Sza-
lainé Bíró Katalin asszonynak. Ő a 
felajánlott tablóképet örömmel és 
köszönettel elfogadta. 
 Az ajándékozók cselekede-
tüket azzal indokolták, hogy az 
iskolájuk falán először megjele-
nő tablóképpel az 1956-os for-
radalom és szabadságharc iránti 
személyes tiszteletüket kívánták 
kifejezni, egyben azon kiváló volt 
tanáraik emléke előtti tiszteletüket 
és megbecsülésüket is kifejezésre 
kívánták juttatni, akik azokban a 
veszélyekkel teli történelmi idők-
ben is merték vállalni önzetlen 
haza� ságukat, és humanista em-
berként cselekedtek. 
 Az öreg diákok külön há-
lával és köszönettel emlékeztek 
néhai Joó Károly igazgató úrra, 
aki magas szintű intellektusával, 
emberiességével és diplomáciai 
tehetségével a reá bízott diákok 
és kollégája, Oláh Tibor életét 
mentesítette az akkori hatalmat 
birtoklók bosszúvágyának súlyo-
sabb kiteljesedésétől. 

Régmúlt idők tárgyi emléke került 
a helyére városunkban
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A napokban került megrendezésre a Bolyai Országos Matemati-
kaverseny megyei fordulója a 3-8. évfolyamos tanulók részvéte-
lével. Megyénkben közel 150 csapat mérte össze tudását, csillog-
tatta meg matematikai logikáját. Október 26-án az ünnepélyes 
eredményhirdetésen évfolyamonként 6–6 csapat részesült elis-
merésben. 

Iskolánk legeredményesebb csapatai:
I. hely: Okostojások 3. o.
  Apáthy Hajna, Gecsei Petra, Laczkó Boglárka, Len-

gyel Péter. Felkészítő: Nagyné Szabó Henrietta
  Gumimacik 4. o.
  Balázs Borbála, Gyöngyösi Bence, Kósa Jázmin, Tar 

Zsombor. Felkészítő: Bíró Éva  
  3 az 1-ben 6. o.
  Ács-Szabó Zsóka, Bancsi Bianka, Nagy Nándor Bo-

tond, Togyeriska Krisztina. Felkészítő: Székelyné 
Apáti Rita

II. hely: Szelíd matekosok 3. o.
  Balogh Attila, Orosz Sándor, Simon-Jójárt Kevin, 

Szakács Mézia. Felkészítő: Nagyné Szabó Henrietta
III. hely: Mu�  nok 6. o.
  Illyés Péter, Kóróczki Dóra, Liba Liliána, Szlávik 

Hanna . Felkészítő: Konczné Sugta Lívia

 Az országos megmérettetésen az első helyezett csapatok 
képviselik iskolánkat, megyénket.
 Székelyné Apáti Rita tanárnő Bolyai-díj elismerésben része-
sült.
 Gratulálunk!

Bíró Éva 
Szervező  

A TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010- 
0099 azonosító számú projek-
tünk keretében létrehozott 
Vásárosnaményi I� úsági Klub 
a fenntartási időszakban is fo-
lyamatosan várja a � atalokat, és 
szervez számukra programokat. 
 Október 24-én – hosszú vá-
rakozási idő után – 32 diák 3 
kísérővel gyárlátogatáson vett 
részt a LEGO új, nyíregyhá-
zi üzemében. A délután során 
megismerhették a játékkészítés 
különböző munkafázisait. Lát-

hatták – a szinte teljesen gépe-
sített fröccsöntéstől a csomago-
lásig – a legókocka gyártásának 
minden mozzanatát. Az érdekes, 
nem mindennapi séta után a � a-
talok kreativitásukat fejleszthet-
ték a sok ezer darab legókockát 
rejtő játékszobában. Ajándék 

ahol barátaitokkal, vagy akár 
nálunk megismert kortársaitok-
kal az alábbi szórakozási lehető-
ségek közül választhattok: 

• társasjáték, léghoki, kézmű-
ves foglalkozás, olvasási lehe-
tőség, 

• számítógép és internetezés 
igénybe vétele, folyóiratok, 
magazinok lapozgatása, 

 Az 1957-ben érettségiztek a 
maihoz képest összehasonlíthatat-
lanul mostohább életviszonyok és 
tanulási feltételek között végezték 
középiskolai tanulmányaikat. En-
nek ellenére az osztály egynegye-
de diplomás emberként (orvos, 
pedagógus, mérnök) öregbítette 
középiskolája jó hírét. Az osztály 
többi tagja is helytállt a maga 
választotta foglalkozásokban és 
munkahelyeken (volt köztük 
pénzügyi, gazdálkodási, műve-
lődési, egészségügyi szakember, 

tisztviselő, katona, NB 1-es futbal-
lista, stb., stb.).
 Azzal, hogy az elveszett, majd 
újjászületett érettségi osztálytab-
ló ünnepélyes falra helyezése a II. 
Rákóczi Ferenc Gimnáziumban 

– az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 60. évfordulója alkal-
mából rendezett iskolai ünnepség 
keretén belül – megtörtént, város-
unkban a történelem egy mozaik-
ja ismét a helyére került.

Filep Sándor
polgármester

legócsomaggal és sok élménnyel 
gazdagodva érkeztek haza. 
 Október 28-án a klub és a 
Vásárosnaményi DSE úszószak-
osztálya közös szervezésben 

Halloween partit tartott, 
ahol kb. 60 gyerek és 15 
felnőtt töltött el együtt 
egy vidám, bohókás estét. 
Sokan érkeztek rémisztő 
jelmezben és sminkkel, 
lehetőség volt arcfestésre 
a helyszínen is. A délután 

tökfaragással indult, kicsik és na-
gyok hatalmas erőbedobással és 
kreativitással vetették magukat 
az alkotómunkába. Az elkészült 

„tökfejeket” kivitték a Művelődé-
si Központ és a Beregi Múzeum 
előtti térre, ahol fényükkel mo-
solyt csaltak a készítők és az arra 
járók arcára egyaránt.  Az estét 
folyamatosan végigkísérte a bő-
séges eszem-iszom (a szülők és 
a klub jóvoltából), és a táncos 
mulatság disco formájában. A 
program sikerét mi sem mutat-
hatná jobban, mint az, hogy a 
� atalok jelezték, nagyon várják 
a következő alkalmat, amikor 
ismét kikapcsolódhatnak együtt. 
 Szeretnénk felhívni a � gyel-
meteket arra, hogy hétköznap 
délutánonként 12.30-tól 17 
óráig továbbra is várunk titeket 
tiszta, kényelmes környezetben, 

Kedves Fiatalok!

Eötvös sikerek

• közös zenehallgatás, beszél-
getés a � atalokat érintő közös 
témákról.

 Minden szórakozási lehető-
séget ingyenesen vehettek igény-
be.
 Megtaláltok minket a szo-
kott helyen a Művelődési Köz-
pontban.
 Gyertek el! Hívunk, várunk! 

Az I� úsági Klub munkatársai
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Miért éppen 
Achilles-napi 

futás?
A futó (legyen az pro� , vagy amatőr) egyik 
legnagyobb félelme az Achilles-ín rövidülé-
se, gyulladása, rugalmatlanná válása, ezért 
babonából Achilles-napján úgy szoktunk 
futni, mintha áldozatot mutatnánk be. En-
nek jegyében 17-en gyűltünk össze novem-
ber 2-án este és teljesítettük a kitűzött távot, 
melynek jutalma fejenként egy-egy decem-
ber 31-ig felhasználható fürdőbelépő volt a 
Szilva Fürdő felajánlásával.

 Biztosan szembetűnő mindenkinek, 
hogy egyre több futóval találkozik Vásá-
rosnamény különböző pontjain, akár az 
utcákon, a sportpályákon, vagy a kerékpár-
utakon is. Ezek az emberek már ráéreztek 
a futás adta örömökre, de akár függővé is 
válhattak jó értelemben. Vita tárgya, hogy 
lehet-e egy függőség jótékony hatással az 
életünkre. Biztosan állíthatom, hogy igen, 
hiszen ha valaki fáradhatatlanul � zikai gya-
korlatokat végez és átlép egy küszöbértéket, 
aktiválja az endor� n termelését. Az edzé-
sek hosszútávon boldogabbá, erősebbé, ki-
tartóbbá teszik az embert, mellékhatásként 
pedig jelentkezik a � zikai erőnlét javulása, 
és az ideális testsúly elérése is, ami az egész-
ség megőrzésének alapja.
 Kiknek ajánlott a futás? Mindenkinek, 
aki nem szenved nagy súlyfeleslegtől. A 
túlsúlyosak először kitartó (gyors tempó-
jú, fokozatosan emelt időben végzett, úgy-
nevezett szuszogós) gyaloglással kezdjék 
a mozgást, majd 1–1 percre bele lehet ko-
cogni és sétával ötvözni, később a kocogós 
időket fokozatosan növelni a séta rovására.  
 Vásárosnamény futónagyköveteként 
azon fáradozom, hogy minél többen végez-
zék örömmel és sérülésmentesen a futást. 

Dr. Zacher Gábor Vásárosnaményban

A város valamennyi a téma iránt érdeklődő lakosát sok 
szeretettel meghívjuk a

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Vásárosnaményi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 

szervezésében megrendezésre kerülő

„Drog helyzet van” című előadásra.
Előadó: Dr. Zacher Gábor toxikológus főorvos

A rendezvény helyszíne: Művelődési Központ Vásárosnamény Rákóczi út 9.
Időpont: 2016. december 2-án (péntek) 12 óra 15 perc

Rendezvény támogatója: Vásárosnamény Város Önkormányzata
Az előadásra a belépés ingyenes.

Dr. Csernus Imre pszichiáter ezúttal egy 
rendhagyó interaktív „rendelést" tartott 
a párkapcsolatokról, az önismeretről és 
magáról az emberi kapcsolatokról a vásá-
rosnaményi Művelődési Központban.   

Dr. Csernus neve sokunknak ismerős legin-
kább az utóbbi években megjelent könyvei 
miatt, melyekben a párkapcsolatról, a mos-
tani generáció fér�  és női típusairól publi-
kálta tapasztalatait. Én először egy kereske-
delmi csatornán még 2003–2004-ben befutó 
műsorban � gyeltem fel a doktor úrra, aki a 
többi szakembertől eltérő módon kezeli pá-
cienseit. A műsor címe „Dr. Csernus – Be-
vállalja?” – volt. E műsor során egy rendelő-
nek kialakított stúdióban egy órán keresztül 
beszélgetett a doktor úr a hozzá érkezett 
vendégekkel. Műsorának sikere volt, ennek 
ellenére hamar eltűnt a képernyőről. Nem 
sokkal később épp ennek a furcsa apropónak 
a megmagyarázására született meg Csernus 
doktor általam elsőnek ismert könyve, mely-
nek rövid címe: Bevállalja? 
 Ezt pár évvel később, 2006-ban követte 
második könyv Bevállalom címmel, mely 
felfogható önéletrajzi könyvnek is: a szer-
ző saját életét, s annak dicső és dicstelen 
korszakait meséli el benne egészen 2006-ig. 
Akik ismernek, azok tudják, hogy nem va-
gyok az a fajta srác, aki szeret olvasni, még-
is ezeket a könyveket elég hamar elolvastam 
és érdekesnek is találtam a leírtakat. 
 Aztán megjelentek „A Nő” valamint „A 
Fér� ” című kötetei, melyeknek köszönhe-

tően egyre népszerűbbé vált. Országszerte 
tart előadásokat az „Y” és a „Z” generáció 
tipikus hibáiról, jellemzőiről. Ebben a té-
mában tartotta előadását itt Vásárosna-
ményban is. A párkapcsolatok buktatóiról 
beszélt, azokról a típushibákról, amik mi-
att sok kapcsolat, házasság zátonyra fut. A 
titok, amire rávilágított, nem más, mint az 
önismeret. Mert ha ismerjük magunkat és 
megleljük a lelki békénket, akkor sikere-
sebbek lehetünk a párkapcsolatokban. Az 
az ember lehet csak boldog és lelheti meg 
lelki békéjét, akinek van önbizalma. Az 
önbizalomhoz pedig nem másra, mint si-
kerélményre van szükség, ha ez megada-
tik, több esélyünk van rá, hogy boldogok 
legyünk. Ez a boldogság pedig akkor lehet 
tartós, ha párunkkal őszintén beszélünk az 
érzéseinkről, nem csak az örömünket, de 
a problémáinkat is megosztjuk egymással, 
megbeszéljük, mi az, ami nem jó a másik-
ban, és hogyan tudunk ezen változtatni. 
 Összefoglalva az emberi természetről, a 
mai világban egyre inkább jellemző jelen-
ségről, az „alfahím” szerepek felcserélő-
déséről kaphattunk egy kissé nyers, de az 
utolsó gondolatig igaz képet. Valamint ar-
ról, hogy milyen változást érhetünk el azzal, 
ha képesek vagyunk megnyílni társunknak, 
felelősséget tudunk vállalni az érzéseinkért, 
nem csak felnőttnek látszó gyerekek va-
gyunk, hanem ténylegesen felnőtté válunk. 

Kiss Gábor

Dr. Csernus Vásárosnaményban 
rendelt
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Tanácsokkal szolgálok (márka-függetle-
nül) futócipő-vásárláshoz, edzéstervekhez, 
és kedd esténként közös futásokra várom 
azokat, akik egyedül nem mernek nekivág-
ni, vagy csak úgy érzik, jól esne időnként 
társaságban futni. A futótársakkal rendsze-
resen felkészítő futásokon veszünk részt, de 
kedvezményt is tudunk biztosítani a Buda-
pest Sportiroda (BSI) által rendezett ama-
tőr futóversenyekre.

 Ősztől tavaszig az L.M.A. Fitness előtt 
várom a mozogni vágyókat keddenként 
17.30-kor, a létszámtól és a résztvevők fel-
készültségétől függően tervezzük meg a tá-
vokat.

 A legközelebbi megmérettetés decem-
ber 3-án, szombaton délután lesz, amikor 
Mikulás-futást szervezünk. Lehet jönni 
Mikulás-ruhában, sapkában, kereplőkkel! 
Meglepetés ajándékok is lesznek! Minden-
kit szeretettel várunk!

Fejes Csilla
BSI futónagykövet

Kérdés, hogy ez dicsőség-e vagy sem, de 
tény, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben ma Vásárosnamény az egyetlen telepü-
lés, ahol egész évben nyitva tartó Tourin-
form iroda működik. Ez azért fontos, mert 
az ide érkező turista csak itt kaphat teljes 
körű, naprakész, átfogó turisztikai infor-
mációkat látnivalókról, szálláshelyekről, 
étkezési lehetőségekről, programokról. A 
turistainformáció gyűjtése és adása mel-
lett irodánk foglalkozik a város turizmus-
marketingjével és nagyobb rendezvények 
szervezésével is. Így ebben az évben már 
negyedik alkalommal láttuk el a Zoárd-
napi Sokadalom főszervezői tevékenységét. 
Folyamatosan adunk be pályázatokat, en-
nek köszönhetően egyre több szakmai díjat, 
elismerést is sikerül begyűjtenünk:

 4+1 „Városmarketing Gyémánt 2016” 
védjegyet hoztunk el a Magyar Marketing 
Szövetség által kiírt pályázatokon;
 Ismét „Kerékpárosbarát település” díjat 
nyertünk, elismerve ezzel a kerékpáros tár-
sadalomért tett erőfeszítéseinket;
 Az Év Tourinformátora-díj arany foko-
zatát kapta az irodavezetőnk;
 A Magyar Turisztikai Ügynökség mi-
nősítési rendszerében évek óta kíváló ered-
ményt nyújt az irodánk.

 Az idei év márciusától minden hónap 
első vasárnapján gasztro-kerékpártúrát 
szerveztünk, hogy bemutassuk térségünk 
páratlan turisztikai adottságait és kerékpár-
útjait. A Beregi Bringásoknak létrehoztunk 
egy weboldalt és egy közösségi oldalt. Az 
egyre nagyobb érdeklődésre való tekintet-
tel jövőre is szeretnénk folytatni ezt a mun-
kát. 
 Hazai turisztikai kiállításokon csak a 
legnagyobbakon vettünk részt: a budapesti, 
a miskolci, szolnoki és a debreceni utazás 

kiállításokon. A kiállítások mellett orszá-
gos nagyrendezvényekre települtünk ki. Be-
mutatkoztunk a budapesti Nemzeti Vágtán, 
és a kecskeméti Hírös Héten. Többezres 
látogatószámú gasztronómiai fesztiválokon 
képviseltük térségünket, mint a szolnoki 
Gulyás Fesztivál, a hajdúszoboszlói Grill-
étel és Sörfesztivál, valamint a Bioétel- és 
Borfesztivál, a békéscsabai Kolbászfesz-
tivál és a Bajai Halfőző Fesztivál. Két ro-
mániai nagyrendezvényen is lehetőségünk 
volt megjelenni, így ott voltunk a Kolozs-
vári Magyar Napokon és a Szatmárnémeti 
Partiumi Magyar Napokon. 
 A TV2 Poggyász című utazási magazin 
forgatásához szakmai segítséget adtunk. 
Facebook-oldalunk és Instagram-oldalunk 
is egyre népszerűbb! Érdemes rendsze-
resen látogatni és lájkolni az oldalainkat, 
mert igyekszünk minden nap friss hírekkel, 
programokkal szolgálni!
 Jelenleg az „Advent Vásárosnamény-
ban” rendezvénysorozat szervezését végez-
zük, melyre több újdonsággal is készülünk. 
Idén is neves fellépők előadásai színesítik az 
adventi vasárnapokat, reméljük ebben az év-
ben is egyre többen ünnepelhetünk együtt!

Tourinform Vásárosnamény dolgozói

Tourinform iroda 
tevékenységei 2016

Budapesti Utazási Kiállítás

Nemzeti Vágta
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A zarándoklat szándék. Az ember elindul 
egy hagyományos úton, amitől teste és lel-
ke megerősödését reméli. A zarándoklat 
alkalom, hogy az ember magába mélyed-
jen és az út végére megismerje önmagát. A 
keresztény zarándoklat a hit bizonyítását is 
szolgálja. Különös jelentőségű zarándok-
helynek számít a hívő keresztény ember 
számá az El Camino.
 Azt mondják, hogy az El Camino – Az 
Út – közvetlenül a Tejút alatt húzódik. Ős-
régi útvonal, amely a fölötte ragyogó csillag-
rendszerek energiáját tükrözi vissza… Azt 
tanítják, hogy a Francia Caminót több ezer 
éve járják: szentek, bűnösök, hadvezérek, 
az élet számkivetettjei, királyok és király-
nők. Csaknem 800 kilométer megtételére 
vállalkozik, aki erre az útra lép. A francia-
országi Saint-Jean-Pied-de-Port-tól kez-
dődő „francia út” a Pireneusokon át négy 
nagyobb spanyol várost érint: Pamplonát, 
Logronot, Burgost, Leónt. A cél Santiago 
de Compostela város székesegyháza, amit 
1075-ben kezdtek építeni. A templomban 
nyugszik Jézus Krisztus egyik apostola, idő-
sebb Szent Jakab.
 Egyik vasárnap a katolikus templomban 
fohászkodtunk egy testvérünkért, aki a „nagy 
zarándokúton” van. Majd még újabb négy 
vasárnap is fohászkodtunk. Aztán örömmel 
láttuk, hogy Szobota János testvérünk megér-
kezett.
 Megkértük, meséljen „Az Út”-ról! 
 Mint tudjátok, 1977 óta lakom Vásá-
rosnaményban. Egyetlen munkahelyem az 
INTERSPAN volt, egészen nyugdíjba vo-
nulásomig...! Erre is, családomra is büszke 
vagyok. Szerencsésen, korkedvezménnyel 
jöttem el nyugdíjba ötvennyolc évesen. Hívő 
és gyakorló katolikus vagyok gyermekkorom 
óta. Sokat olvasgattam vallásos könyveket. 
Megkapott az Újszövetségben Jézus Krisztus 
és egyik apostola, Jakab különös kapcsolata. 
Ezen a nyomon haladva fedeztem fel az El 
Caminót, amit Szent Jakab zarándokútnak is 
neveznek – főként vallási körökben. Tudtam, 
éreztem, hogy szerencsésen alakuló életuta-
mért hálával és köszönettel tartozom a Jóis-
tennek.
 Egyre inkább azt kezdtem érezni, hogy 
a sok-sok gondviselői jótéteményért ezzel a 
zarándoklattal adhatok méltó hálát, formát és 
tartalmat a Teremtőnk kegyeiért.
 Családom támogatólag és szeretettel segí-
tett, hogy beteljesüljön ez a vágyam.
 Kétirányúan kezdtem el a felkészülést. Be-
szereztem az úttal kapcsolatos összes irodal-
mat és � gyelmesen végigolvastam valameny-
nyit. Térképen számtalanszor végigkövettem 

az útvonalat. Már szinte a fejemben volt az út 
minden kis részlete. Párhuzamosan elkezd-
tem a � zikális felkészülést is. Rendszeresen 
kerékpároztam 20–40 km-t naponta. Aztán a 
gyaloglást „gyakoroltam”. Terhelt hátizsákkal 
rendszeresen kigyalogoltam Naményból  Tisza-
szalkáig és vissza. Közvetlenül az utazásom 
előtt gyalog menten Máriapócsra, búcsúra.
 Nagy gondossággal szereztem be a gya-
logzarándoklat nélkülözhetetlen kellékeit. 
Hazaérkezve elmondhatom, hogy jól válasz-
tottam a legfontosabbakat: a bakancsot, a 
zoknit, a hátizsákot, a fej- és fényvető lámpá-
mat és a többi kevésbe fontos, de nélkülözhe-
tetlen úti felszerelésemet is.
 2016. augusztus 
6-án utaztam el Vá-
sárosnaményból, csa-
ládom köréből. Egy 
nappal később már 
Saint-Jean-Pied-de-
Port-ban voltam. Más-
nap, augusztus 8-án 
kezdtem meg a nagy 
zarándoklatot.
 Az eredeti tervem 
az volt, hogy harminc-
egy nap alatt megyek 
végig a „sárga kagylóval” kifogástalanul jelzett 
útvonalon. De – talán a jó � zikai felkészülés 
miatt – már huszonhat nap alatt célba értem 
úgy, hogy a huszonhatodik napon csak öt ki-
lométert kellett gyalogolnom a Szent Jakab 
apostol földi maradványait őrző Santiago de 
Compostela székesegyházáig. Naponta átla-
gosan 31 km-t tettem meg. Utamat azonban 
semmilyen módon nem tekintem „sporttelje-
sítménynek”. A lelki tartalom az, ami ennek 
az útnak értelmet és értéket ad.
 Útközben, órákon át a rózsafüzért imád-
koztam magamban. De csak a fájdalmas ró-
zsafüzért tudtam imádkozni: „aki érettünk 
vérrel verejtékezett”. Ez volt az én hálám és kö-
szönetem a sok-sok jóért, amivel életutamon 
elhalmozott a Jóisten.
 A legfelemelőbb lelki élmény az volt szá-
momra, amikor elértem a zarándokút egyik 
legmagasabban fekvő pontját, a Cruz de 
Ferro-t. Ekkor még mindig több mint 200 
km-re voltam úticélomtól. A hegycsúcson, 
egy magas oszlopon egy ókori időkből fenn-
maradt vaskereszt áll. A kereszt lábához a za-
rándokok letesznek egy otthonról hozott kö-
vet. Az évszádok alatt ezekből a kövekből már 
egy több tízméteres dombocska formálódott. 
Én két kövecskét vittem magammal itthonról. 
Mindkét kövön az unokáim tollvonásai vol-
tak. Rájuk gondolva helyeztem el a kövecské-
imet, és azt kértem a Jóistentől, hogy adjon 

számukra jó életet. A letett kövek azt szimbo-
lizálják, hogy a zarándok a megbánt bűneit 
teszi le a Megváltó keresztje alá. Én is lelki 
megkönnyebbülést éreztem ott, miközben a 
zarándokok imáját elmormoltam: „Uram, az 
igyekezetem szimbóluma, a zarándokúton, le-
gyen ez a kő …”.

 Hasonló jó érzés töltött el, amikor utam 
huszonhatodik napján elsőként léptem be a 
reggel hét órakor megnyitott compostelai szé-
kesegyházba. Mikor Szent Jakab apostol ara-
nyozott szobrát átölelhettem, elmúlt minden 
fáradságom, mintha életemnek új szakasza 
vette volna kezdetét…
 Mivel a tervezettnél korábban érkeztem 
Compostelába, volt még néhány napom a ha-
zautazásig, ezért legyalogoltam Finisterre ten-
gerpartjára is, amelyről a nagy földrajzi felfe-
dezésekig azt hitték, ott van a: „világ vége”.
 N a g y o n 
szép a termé-
szet arrafelé. 
Az úton végig 
érezni lehetett, 
hogy az otta-
ni emberek 
harmóniában 
élnek kör-
nyezetükkel. 
Nem tudom 
feledni az ott 
honos növé-
nyek illatát, 
az akkor érő 
vadszeder ízét, 
és a spanyol 
kenyerek gyermekkorom otthoni emlékeit 
felidéző formáját és zamatát sem.
 A legenda szerint: „A nagy utat megtett 
zarándokok másnap „új emberként” ébred-
nek fel!”
 Péter � am segítségével szerencsésen haza-
repültem a: „NAGY ZARÁNDOKLATRÓL”, 
az El Caminoról.
 Bakancsom sarka teljesen elkopott. Ér-
zem zarándokutam áldásait. Új útra nem ké-
szülök. Az biztos, hogy az imát, a testedzést 
továbbfolytatom.
Lejegyezte:            TL

NAGY ZARÁNDOKLATON

Szent Jakab útján

Átölelte Szent Jakab szobrát

A világ végén Finissában
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KÖNYVAJÁNLÓ

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
NOVEMBERI MOZIMŰSOR

Legendás állatok és megfi gye-
lésük

3D

Teljes árú jegy: 
1400 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1200 Ft

Barbie: Csillagok között

Teljes árú jegy: 
1200 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1000 Ft

November 22. (kedd) 1900

November 22. (kedd) 1700

Riportkötet Gombita Sándor emlékeiről
Regél a múlt Vásárosnaményról címmel jelent meg az elmúlt he-
tekben egy könyv, amelyben Gombita Sándor, városunk hajdani 
lakosa mesél gyermek- és i� úkoráról, szüleiről, a két világháború 
közötti Namény, majd az azt követő évtizedek mindennapjairól. A 
kötet anyagát képező beszélgetésekben megelevenedik a régi falu-
si élet, a népszokások, az öltözködés, a társadalmi élet, a politikai 
események – mindez sajátos nézőpontból, egyéni, ízes hangon 
megszólaltatva. 
 A visszaemlékező részletesen megidézi a valamikor itt élt sze-
mélyeket. Listát kapunk Namény hajdani tisztviselőiről, iparosairól, 
birtokosairól, valamint térkép segít eligazodni az 1920–1945 közöt-
ti birtokok, üzletek, intézmények elhelyezkedéséről.
 Az archív családi fotók mellett a kötet végén az elmúlt évtized fényképei és írásos do-
kumentumai felvillantják a riportkötetet jegyző Gombita Sándor iskolákat, intézményeket 
segítő adományozó tevékenységét is. 
 A magánkiadásban megjelent könyvet a régi idők tanúja szeretné minél több mai 
vásárosnaményinak eljuttatni.

VJ

Bosnyák Viktória: 
A sirály a király?

A sirály a király? című meseregény abban 
a szellemben készült, hogy a gyermekek 
számára élvezetes, könnyen befogadható 
oktatási eszközként szolgáljon. Bosnyák 
Viktória 14 fejezetből álló története ön-
magában is ideális összeállítás a „j” és „ly” 
gyakorlásához. Az első fejezet a „Se kerek, 
se szögletes erdő” bemutatásával indul, ami 
attól különleges, hogy lakályos. Hogyan 

nézhet ki egy 
ilyen erdő? Pél-
dául cipőtalp 
alakú? Mindegy, 
a lényeg, hogy 
mindenki ba-
rátságban él ott, 
akinek ez az 
óhaja. Ez az élő-
helye a bagoly-
nak, a sirálynak, 
a lajhárnak, a 
gólyának, a papagájnak… és még sorolhat-
nám a többtucatnyi j-s és ly-es állatfajt. A 
problémát a sirály megjelenése okozza, aki 
királynak kiáltja ki magát. Az erdő állatai 
felbolydulnak e hír hallatán, és igazságot 
követelnek. A bagoly lesz a döntőbíró, hi-
szen tudjuk, hogy ő az erdő legbölcsebb 

állata. Különböző próbákat kell kiállnia an-
nak, aki király akar lenni. Vajon ki marad 
talpon a végére, és ki nyeri el a királyi cí-
met? Gyere el könyvtárunkba, kölcsönözd 
ki a könyvet és ha elolvasod, megtudod a 
választ! 

A Balázs József Városi Könyvtár pályázatot hirdet az olvasás népszerűsítése céljából, 
minden korosztály számára

„Legkedvesebb olvasmányom” címmel.
A pályázatnak tartalmaznia kell egy könyvajánlást, amelyet az olvasó ar-
ról a könyvről készít, amely a legjobban elnyerte a tetszését és a könyvtár 
állományában is megtalálható, esetleg innen kölcsönözte.
 Az ajánlásnak három fő kérdésre kell választ adnia:

• miért választotta ezt a könyvet?    • miért tetszett?    • kinek ajánlaná?

Nem szükséges leírni a könyv tartalmát, a cél, hogy felkeltse iránta mások érdeklődését is.
A legtöbb pályamű készítőit ajándék-könyvvel jutalmazzuk!
 A pályaművek terjedelme maximum 1db A/4-es gépelt, vagy írott oldal legyen.
 A pályázatok leadhatók személyesen a könyvtárban Lénárt Tímea gyermek könyv-
tárosnál, de elküldhetők e-mailben a vknameny@gmail.com címre.
 A pályázatok leadása folyamatos, a végső határidő december 5.
 Eredményhirdetés december 19-én, 15 órakor!
 A részvétel egyetlen feltétele, hogy a pályázó rendelkezzen érvényes könyvtári tagsággal.

 Várom a pályázatokat!
Lénárt Tímea

gyermekkönyvtáros

Színfolt
Könyvtárunkba szeretettel várjuk az al-
kotni vágyó � atalokat. A havi rendsze-
rességgel működő Színfolt Alkotókörben 
formabontó technikákat lehet kipróbálni 
és kreatív kézműves használati tárgyak el-
készítésére nyílik lehetőség kellemes kör-
nyezetben.  Jelentkezni személyesen is lehet 
a Balázs József Városi Könyvtárban Lénárt 
Tímea gyermekkönyvtárosnál, illetve a 
vknameny@gmail.com e-mail címen. 
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Vásárosnamény, Rákóczi F. u. 26-28. alatt.

November második napján 11-en ültük 
körbe a helyi Kultúrház asztalát, az ott 
megrendezett Versbarát esten. 
 A temetőkben még égtek a mécse-
sek, sokan elhunyt szeretteikre emlé-
keztek. Talán az éppen elmúlóban lévő 
ünnepek, az évszak borongóssága, vagy 
a rendhagyó versválasztások miatt érzel-
mesre, könnycsalogatóra sikerült az este. 
Ki egy, ki több verset hozott magával, 
amelyet elmondott, vagy felolvasott, és 
közösen megbeszéltük milyen üzenetet 
rejtett benne neki/nekünk a versíró. A testünket meleg teával, a lelkünket olyan nagy 
költők verseivel melengettük, mint Radnóti Miklós, Kosztolányi Dezső, Dsida Jenő.  
 Kedvenc költeményt szinte lehetetlen kiválasztani, mert – ahogyan akkor este 
is elhangzott –, az olyan lenne, mintha a számtalan nagyságú, formájú, illatú virág 
közül kellene a legszebbet megmutatnunk. De találhatunk köztük mindig aktuálisat, 
szívünkhöz közelállót. 
 Decemberben ismét összegyűlünk, amikor a Karácsony és a Szeretet témájában 
várjuk a verseket. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Tartson velünk Ön is, han-
golódjunk így is az Ünnepre! 

(ZKA)

A vitkai versbarátok

A novemberi után decemberben is 
lesz Versbarát est Vitkában


