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Ebben a történetben van a legrészleteseb-
ben leírva a feltámadott Jézus övéi előtt 
való megjelenése. Borongósan kezdődik a 
történet. Az a két ember, az a két tanítvány, 
akik Emmausba igyekeznek, azoknak a ke-
resztyéneknek a típusa, akiknek még halott 
Krisztusuk van. Akik való-
jában még húsvét előtti ke-
resztyének. Tulajdonképpen 
Jézus kedves halott számukra. 
Akinek az emlékét nem lehet 
csak úgy kitépni a szívükből. 
Jó róla beszélgetni. 
 Csalódottak. Megfeszí-
tették Jézust nagypénteken, 
pedig minden reménységü-
ket belé vetették. Ma is sokan 
mondják: Ha olyan hatalmas 
Isten, akkor miért van annyi 
gonoszság, szomorúság, há-
ború, betegség a földön? Hogy 
illik ez bele Isten tervébe?
 De Jézus nem nyugszik bele, hogy ta-
nítványai szomorúan menjenek ki Jeru-
zsálemből. Utánuk megy. Úgy csatlakozik 
hozzájuk, mint ismeretlen vándor. Szinte 
prédikál nekik: „Ó balgatagok és rest szívűek 
mindazok elhívésére, amiket a próféták szól-
tak. Avagy nem ezeket kellett-e elszenvednie 
Krisztusnak, és úgy menni be dicsőségébe.”   
 Jézus prédikációját golgotai áldozatá-
val kezdi. Éppen a kereszt gyalázata által 
alapított új birodalmat, amely kétezer esz-
tendő után is áll. Az ég és a föld elmúlnak, 
de az ő beszédei soha el nem múlnak. És ki-
derül, hogy a kereszten véghezvitt áldozat 
vezetett oda, hogy így kellett neki bemennie 
dicsőségébe. Hiszen ott vette vissza a Sátán 
hatalma alól az egész emberiséget. És Isten 
hatalma alá helyezte minden ember életét. 
Mert helyettünk, miattunk és érettünk vitte 
véghez váltságművét. Ezért volt győzelmi 

„MEGNYÍLT A SZEMÜK ÉS FELISMERTÉK…”

kiáltás Jézus ajkán: „Elvégeztetett!” Elvé-
gezte azt a munkát, amit az Atya rábízott. 
Meghalt a világ bűneiért. Úttá, igazsággá és 
életté lett számunkra. Ő mondta: „Én élek 
és ti is élni fogtok.”

 A tanítványok Jézus beszédét nagy 
örömmel hallgatták. Egészen máképpen 
látták a nagypénteken történt eseményeket. 
A megváltás sokkal magasabb és gazdagabb 
értelemben érvényesült, mint ahogy ők va-
laha álmodni mertek volna róla. Nem volt 
miden világos előttük, de már beleremeg a 
lelkük Isten nagyságának és jóságának bor-
zongató érzésébe. A kialudt reménység újra 
gerjed a szívükben. Ezt így fejezték ki: ger-
jedezett a szívünk, amikor az idegen, vagyis 
Jézus magyarázta nekik az Írásokat. Mi is 
átéljük, hogy jó hallgatni Isten Igéjét. 
 Amikor Emmausba értek, Jézus úgy tett, 
mintha tovább menne. De kérlelték, hogy 
velük maradjon. Már esteledett, behívták 
hát a házukba, hogy velük vacsorázzon, 
mert olyan jó volt a vele való beszélgetés. 
Ez a két tanítvány példa számunkra abban, 
hogy nem hagyja tovább menni Jézust. A 

Jelenések könyvében olvassuk: „Íme, az ajtó 
előtt állok és zörgetek. Ha valaki megnyitja 
az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorázok, 
ő pedig énvelem.” 
 Így megelevenedett a Jézussal való ta-
lálkozásuk. Jézus hajlandó bejönni a mi 

életünkbe is: családi életünkbe, 
szomorúságainkba. Aki behív-
ja az Urat életébe, és ha hozzá 
igazodik az élete, akkor megta-
pasztalja azt az isteni erőt, amely 
beárad jelenléte által az életébe. 
Megújul általa és boldog lesz. 
Hány ember tett már arról bi-
zonyságot, hogy Jézus megvál-
toztatta életét, amikor hit által 
behívta a szívébe. Sok ember 
családi életét mentette meg, má-
sokat betegségtől gyógyított meg, 
aztán embereket megvigasztalt, 
új célt adott életüknek.
 Kétezer éve hirdettetik: 

Jézus él! Nem maradt a sírban. Feltáma-
dott. Ez nem illúzió, hanem tény. Ez bizto-
sabb valóság, mint bármi más a világtörté-
nelemben. Ővele kezdődött az időszámítás. 
És ha befogadjuk őt, akkor életünkben is új 
időszámítás valósul meg. 
Amikor leültek az asztalhoz, Jézus kezébe 
vette a kenyeret, megtörte, így adta nekik. 
Erről ismerték fel, hogy ő Jézus. Jézus tehát 
él, feltámadt. Megnyílt a szemük és felis-
merték őt. 
 Még aznap este visszamentek Jeru-
zsálembe és elmondták a tanítványoknak, 
hogyan ismerték meg Jézust a kenyér meg-
töréséről. „Ki kétkedve boncolja őt / Annak 
választ nem ád / De a hívő előtt az Úr / Meg-
fejti önmagát.” Ámen.

Dr. Pótor Imréné
református lelkipásztor

(Lk 24,31)
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„A földre kell hullni a csöppnek, / nedvet visz 
zsenge virágnak, / forrással tovább göröghet,/ 
örvendeztet halacskákat, / ő kell patakba ma-
lomhoz, / a folyókban hajót hordoz, / s hol 
lelnénk a tengerekre, / ha a kis csöpp nem lé-
tezne?” (Goethe)

A víz a leggyakoribb vegyület a Földön. A 
Föld felszínének 75%-át borítja, és valami-
lyen mértékig mindent átitat. Az élethez nél-
külözhetetlen. Valamennyi élő szervezetnek 
alkotórésze. Az emberi test tömegének több 
mint a fele víz. Szervezetünkből izzadással, 
légzéssel, vizeléssel folyamatosan vizet veszí-
tünk. Az optimális folyadékszint fenntartá-
sához vízveszteségünket pótolni kell.
 Oly természetes élethelyzet, ahogy oda-
megyünk a vízcsaphoz, és egy mozdulat 
következményeként tiszta, friss víz zubog a 
poharunkba!
 Nem is gondolunk rá, hogy mekkora 
mérnöki, technikai és közegészségügyi ap-
parátus szaktudása, erőfeszítése és folya-
matos és felelősségteljes munkavégzése kell 
ahhoz, hogy a létünket fenntartó természe-
tes elem napjaink minden másodpercében 
biztosított legyen.
 A régi ásott kutak vize – környékünkön 

– az 1960-as évek elejére közegészségügyi 
szempontból „emberi fogyasztásra nem 
ajánlott” minőségűvé szennyeződött. Tele-
pülésünkön 1963-ra teremtődött meg az a 
feltételrendszer, aminek eredményeként lét-
rejöhetett a Beregi Vízgazdálkodási Társulás. 
Mélyfúrású kútból, azbesztcement anyagú 
vízvezeték-hálózaton át, a lakosság széles 
rétegei számára vált elérhetővé az a szolgál-
tatás, amelyik minden tekintetben kifogásta-
lan minőségű ivóvizet biztosított. Az állandó 
víznyomást egy – a Tomcsányi-kastély udva-
rán felállított (azóta lebontott) – hidrogló-
busz biztosította.
 Először csak az utcai közkutakból folyt 
a tiszta, hűs ivóvíz. Aztán a kényelmes és 
biztonságos ivóvíz-szolgáltatás alapjainak a 
lerakását a folyamatosan növekvő lakossági 

„rákötések” visszaigazolták.
 A nagyközségi településvezetés azon 
terve, hogy Vásárosnaményt városi rangú 
helységgé fejleszthetik, megkerülhetetlen 
feladattá tette a vízmű továbbfejlesztését is. 
1969-re elkészült a szennyvíz fogadására és 
tisztítására szolgáló telephely Namény és 

EGY KORTY VÍZ Kisvarsány között „Szennyvíztisztító és De-
rítő” megnevezéssel. De elkészültek a tervek 
egy olyan új, nagyteljesítményű ivóvízellátó-
rendszer kiépítésére is, amelyik a Tisza-folyó 
bal partján Vásárosnamény és Vitka vízellá-
tásán túl: Olcsva, Kisvarsány, Nagyvarsány, 
Gyüre és Aranyosapáti vízigényét is bizto-
síthatja. A felsorolt települések hozták létre 
a BEREGVÍZ K� . megnevezésű társulást 
(Vásárosnamény, Nyíregyházi út 1.), melynek 
31%-ban Vásárosnamény önkormányzata 
volt a tulajdonosa.
 Az ivóvizet mélyfúrású kutak biztosítot-
ták (és biztosítják ma is), amelyek a 4108 sz. 
(Ilki út) közlekedési út déli oldalán található-
ak. A szivattyúk naponta 5000 m3 víz kieme-
lésére alkalmasak. Több évtizedes tapasztalat, 
hogy a fogyasztást igénybevevő települések 
átlagos napi vízfogyasztása „csak” 1225 m3. 
A földből felszívott vizet a szivattyúk mellett 
vastalanítják és mangántalanítják is. „Ka-
talitikus szűrőanyag”-ot használnak a fel-
adathoz, amely anyagok a vízben oldott vas 
és mangán részecskéket vízben nem oldódó 
vegyületekké alakítják, majd ezeket a vegyü-
leteket kiszűrik a vízből. A megtisztított vizet 
egy tartályba gyűjtik, ahonnan azt a vízto-
ronyba nyomatják, ill. a fogyasztókat ellátó 
körvezetésű csőhálózati rendszerbe pumpál-
ják. Az alábbi ábra mutatja a folyamatot:

 A vízmű leglátványosabb részeleme a 
víztorony. A víztornyok egyszerű építmé-
nyek. Méretük, alakjuk – szerte hazánkban 
is –, különbözőek, de egy tulajdonságukban 
megegyeznek: mindegyikük lényege egy ha-
talmas tartály, amit megfelelő magasságba 
helyeznek el ahhoz, hogy valamennyi fo-
gyasztóhoz megfelelő nyomással rendelke-
zésre álljon éltető szükségletünk, a víz.
 A Vásárosnamény és Vitka településrész 
határán lévő víztorony 1200 m3-es. Szinte ál-

landóan tele van vízzel, ezért ha a gépészeti 
berendezésekben hiba keletkeznék, egy nap-
ra való vízmennyiség a rendszerhez tartozó 
települések lakosai számára mindig rendel-
kezésre állana.
 A víztornyok bármennyire is egysze-
rű szerkezetűek, folyamatos karbantar-
tásuk elkerülhetetlen. Legfontosabb az 
iszaptalanításuk és a bennük forgó ivóvíz 
gáztartalmának � gyelése, nehogy bekövet-
kezzék bármelyik víztoronyban is a fehér-
gyarmatihoz hasonló károsodás. (2010. júl. 
13. 18:55. Felrobbant a fehérgyarmati vízto-
rony ….)

 Varga István nyugalmazott tanácselnök 
úr a következőképpen mesélte el a Namény 
és Vitka között álló víztorony megvásárlá-
sának történetét: „1969-ben lett Namény 
nagyközséggé. A távlati tervünk az lett, hogy 
Namény várossá váljék. Ehhez vezetékes 
ivóvíz- és szennyvízhálózat is kellett. Az ivó-
vízhálózat fontos része a víztorony. Azt meg 
kellett vásárolni. Ezt én kaptam feladatul a 
Végrehajtó Bizottságtól. Ehhez nagyon jó 
segítőtársat találtam Sándor György szemé-
lyében, aki kiváló mérnökember volt. Vele 
mentem el Kecskemétre. Akkor ott gyár-
tottak ilyen szerkezeteket. A szándékunk az 
volt, hogy megrendeljük a nekünk való víz-
tornyot. Az igazgatóval tárgyaltunk, és úgy 
nézett ki, hogy nekünk éveket is várnunk 
kell a megfelelő szerkezetre. Akkor csak 
bejött egy ember. Az igazgató bemutatott 
bennünket és mondta, hogy Naményból 
jöttünk. Igen-igen megörült nekünk. – Én 
is naményi vagyok! A nevem Varga János. 
Ismerik az én édesapámat?
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TISZTÚJÍTÁS 
A POSTÁSBAN

Városunk leghosszabb ideje működő civil szerveződése – az 
1952-ben alapított Postás Horgász Egyesület – hagyományai 
szerint, február hónap utolsó szombatján megtartotta éves, ren-
des közgyűlését.

 A Kovács étterem különtermébe összehívott tagság a határozat-
hozatalhoz elégséges létszámban jelent meg.
 Az előző évi események számbavétele és zárszámadás, valamint 
az idei esztendő költségvetésének elfogadását követően az egyesü-
let Alapszabályát is módosította a tagság, mert a megváltozott jog-
szabályok azt elkerülhetetlenné tették.
 A közgyűlés résztvevői az új Alapszabály vonatkozó rendelke-
zései szerint tisztújításról is szavaztak.
 Az egyesületet – folyó évtől – háromtagú vezetőség irányítja és 
képviseli: Szabó Gábor elnök, Magyar Péter titkár és László Csa-
ba gazdasági vezető. Az egyesület esetleges fegyelmi ügyeiben is a 
háromtagú elnökségé lett a döntési jog. Az egyesületi tagság ne-
vében az Elnökség tevékenységét a Császár István elnöklete alatt 
működő – három tagú – Felügyelő Bizottság ellenőrzi negyedéven-
ként. A Felügyelő Bizottság tagjává választotta a közgyűlés Kerezsi 
Mihály és Tóth Szilárd sporthorgászokat.
 Az elnökség munkáját négy fős, ún. Tanácsadó Testület segíti. A 
Tanácsadó Testületet évente két alkalommal hívja össze az Elnök-
ség, ahol a Postás Horgász Egyesület aktuális problémáit elemzik 
és a lehetséges és szükséges intézkedések meghozatalát megvitatják 
az elnökségi és a testületi tagok.
 A közgyűlést jelenlétével megtisztelte Filep Sándor polgármester 
úr, és Kis László úr, a Gergelyiugornyai Polgárőr Egyesület elnöke is.
 A jó hangulatú egyesületi közgyűlés � nom, közös ebéddel 
zárult.
 Az egyesületi tagság a jól ismert horgászköszöntéssel indult az 
újabb – immár ötvennegyedik – horgászidénynek: „Hajoljon, de 
ne törjön! Pendüljön, de ne szakadjon!”

TL

Szerelemlakat fa 
Vásárosnaményban

A szerelmesek összetartozásának különleges jelképe, amikor laka-
tot akasztanak különféle helyekre, kifejezve összetartozásukat és 
örök szerelmüket. A szerelemlakat nem csak egy hóbort, ugyanis 
egy ősi kínai hagyomány szerint, ha a szerelmesek lakatot helyez-
nek el egy véget nem érő láncon vagy kerítésen, szerelmük örökké 
fog tartani. Napjainkban a � atal párok a legkülönbözőbb módon 
fejezik ki szerelmüket, ezek egyike, hogy egy lezárt lakatot elhe-
lyeznek együtt egy kerítésen, láncon, miközben a kulcsokat együtt 
eldobják.
 Ez a szokás ma már világszerte elterjedt és több hazai nagy-
város után most Vásárosnamény parkjában is elhelyezésre került 
Valentin-nap alkalmával egy Szerelemlakat fa, melyre az első laka-
tokat hosszú éve boldog házasságban élő házaspárok helyeztek fel. 
Bíztatjuk a szerelmeseket, vegyék birtokba a Szerelemfát és lakatol-
ják össze szerelmüket!

 A Szerelemlakatfát a 
vásárosnaményi köz-
munkások készítették, 
amit ezúton is köszö-
nünk nekik.  

 – Ki a maga édesapja? – kérdeztem tőle.
 – Varga János, a KTSZ cipészrészlegének a vezetője.
 – Hogyne ismernénk! – válaszoltam.
 Hát igen örvendeztünk egymásnak! Mikor elmondtuk a gon-
dunkat, az igazgatóhoz fordult és ezt mondta:
 – Igazgató elvtárs! Segítsünk az én földijeimen. Itt van szállítás-
ra készen az a víztorony, amit Horvátországba készítettünk. Adjuk a 
naményiaknak. A horvátoknak készítünk majd másikat.
 Nagy nehezen az igazgató is ráállt az eladásra. Néhány hónap el-
teltével már állott is a torony, ami azóta is a helyén van. Szerencsés, jó 
vásárt csináltunk!”
 Immár 47. éve működik a naményi vízmű. Egy éve a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. Vásárosnaményi Üzemmérnökség fel-
ügyeli vízellátásunkat.
 Reméljük, jó gazdája lesz minden korty vizünknek!

TL
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Az idő soha meg nem áll, a vál-
tozás pedig örök. Ez utóbbi mi-
nőségét és aktivitását adott ter-
mészeti, gazdasági, társadalmi 
körülmények között emberek 
határozzák meg. Településfejlesz-
tésben az első földbe helyezett ka-
rótól, mind vertikálisan, mind ho-
rizontálisan hozzáadott értékkel a 
folytonosság és megszakítottság 
foglalatában a megszüntetve meg-
tartás érvényesítésével történik. 
Vásárosnaményban ez oly érték-
teremtő forrás volt, mely a város 
által felmutatható értékek révén a 
városlakók életminőségének vál-
tozásaira hatott.
 A Gergelyiugornyával és Vit-
kával 1969. július 1-jével egyesí-
tett Vásárosnamény fejlődésében 
az 1979. január 1.-jei várossá nyil-
vánítás kettős értelemben jelen-
tős. Egyik, hogy eredményesnek 
minősült több évtizedes telepü-
lésfejlesztés, mely a városiasítás 
olyan eredményeit regisztrálhatta, 
mint az ipartelepítés által kibőví-
tett munkalehetőségek sora, a tö-
meges lakásépítés megkezdése, a 
mezőgazdasági intézmények ma-
gas szintű gazdagodása, szervezeti 
kereteink megerősödése. A másik, 
hogy létrejöhettek annak a keretei, 
hogy a városiasodás felgyorsuljon, 
s az itt élő emberek életfeltételei 
tovább javuljanak, növeljék az itt 
lakó lelkében a reményt egy bizta-
tó jövő iránt.
 Tehát azzal, hogy az egykori 
oppidium a modern viszonyok 
között visszaszerezte a rangját 
és címét, hosszú fejlődési folya-
mat érkezett minőségi váltáshoz, 
melyben emberek százai megújult 
lendülettel gazdagítottak lakóhe-
lyet, gazdaságot, kultúrát, szelle-
met és lelket egyaránt.

 A többrétegű átalakítás meg-
határozója a gazdasági koncent-
ráció volt. A mezőgazdasági 
termelők meghatározottságát 
fokozatosan vette át az ipar, de a 
mezőgazdasági koncentráció is a 
várossá fejlesztéssel együtt haladt, 
s 1980-ra 3 szövetkezet egyesíté-
sével a Vörös Csillag tsz 700 dol-
gozó taggal, 6894 hektáron gaz-
dálkodott. 150 milliós termelési 
értéket létrehozva.
 A folyamatjelleggel bővülő 
ipari bázis újólagos hagyomá-
nyokra épült. A faipari üzemek, 
a Ládagyár, az ERDÉRT 3 telep-
helye (a 15. sz. Faforgácslap-gyár, 
a 17. sz. építőipari részleg, a 21. 
sz. fafeldolgozó), tovább az Író-
gépgyár, a Vörös Október Ruha-
gyár, a Dohánybeváltó, a KTSZ 
tekercselője és szakipari részlegei, 
a FETIVIZIG Kraszna-telep, az 
ÁFÉSZ, a ZÖLDÉRT, a Költség-
vetési Üzem mellé 1980-ban tele-
pített Üveggyár lettek a település 
bázisai. A foglalkoztatottak száma 
a Vörös Csillag Tsz tagjaival és a 
szolgáltatásban (Posta, TITÁSZ, 
TIGÁZ, Vízmű) dolgozókkal 
meghaladta a négyezer főt.
 Ehhez és a városnak a kör-
nyezetét szolgáló szerepköréhez 
igazítottan kellett megszervezni 
a város működését is. A lakóné-
pesség növekedése folyamatossá 
lett. A körúti és főtéri telepszerű 
lakásépítés a Bartók utcai épít-
kezésekkel bővült. A magánerős 
lakásépítés révén új utcákkal bő-
vült a város: Veress Péter, Jablokov, 
Naményi Pátens, Szatmár, Sza-
muely utcákkal. Megduplázódott, 
3200-ra növekedett a település 
lakásállománya. 
 A gazdasági fejlődéssel együtt 
bővült a szolgáltatások köre. Meg-

épült a Rendőrkapitányság impo-
záns épülete. Új ABC áruház épült 
a Szabadság téren és az I� úság 
utcán, az emeletes lakóépületek 
földszintjén üzletek, boltok, buti-
kok nyíltak, s ekkor jelentek meg 
a magánvállalkozók is, állandó jel-
legű piac is létesült. A Tisza-parti 
üdülőkörzet vendégfogadásra, 
ellátásra elsődlegesen vállalkozói 
alapokon történt, ami akkor mi-
nőségi változások forrása volt.
 Ezt az egységes rendszert 
erősítette az infrastruktúra fo-
lyamatos bővítése. 1980-ban a 
gázhálózat létesítése és a belső vá-
rosrészben, majd kötvénykibocsá-
tásból történt folyamatos bővítése 
megalapozta a lakosság későbbi 
teljes körű gázellátását. Folyama-
tosan bővült a szennyvíz- és csa-
padékelvezető hálózat. Gergelyi-
ugornyán új vízmű épült, a vitkai 
hálózat a vásárosnaményihoz 
csatlakozott. 
 A hírközlésben több évtizedes 
lemaradást került pótlásra: a vá-
ros által vásárolt konténerközpont 
építésével, Gergelyiugornya-Jánd 
és Vitka-Olcsva bekapcsolásával 
áttérhettünk a Crossbar rendsze-
rű telefonálásra.
 A tanácsi és vállalati beruhá-
zások mellett jelentős volt a vá-
rosfejlesztésben a lakossági össze-
fogással létesült fejlesztések sora. 
A tanács által vásárolt anyagok 
felhasználásával utak, járdák ki-
lométerei épültek. Gergelyiugor-
nyán a meleg vizű fürdő létesítése, 
továbbá az új orvosi rendelő és la-
kás, s az új óvoda lakossági össze-
fogással történt megépítése lelke-
sített. A közös összefogás (állami 

– tanácsi – magánerős létesítmé-
nyek) révén, a Tisza-parti üdü-
lőkörzet több mint 400 faházzal, 

egy úttörő és egy i� úsági táborral, 
alapközmű ellátottsággal bővült, 
emellett sokaknak munkalehe-
tőséget nyújtott. A kiemelkedő 
összefogás gazdasági üzemek te-
vékenységén is alapult (vezetőik: 
Dr. Kelemen Miklós, Borbás Ber-
talan, Siket Gyula, Zentai Gyula, 
Gulyás Endre, Nagy László, Szé-
kely József, Szabó Tamás, Horváth 
Sándor, Varga Gyula, Markucsány 
András, Koncz István, Szelestei 
Péter, Faragó János, Varga András, 
Szerényi Béla, Csordás László, Dr. 
Farkas Gézáné, Bittner János, Ger-
gely Ferenc, Kajdi József, Kmetti 
Pál, Oláh László), mind erkölcsi, 
mind anyagi, mind � zikai támo-
gatásaikkal élenjárók voltak.
 Tulajdonképpen a várossá 
nyilvánítás adott lehetőséget an-
nak a beregi térséget is szolgáló 
elképzelésnek, hogy településünk 
iskolaváros legyen. A 420 gyerek 
óvodai és 1650 gyerek általános 
iskolai alapellátására a Bartók 
Béla utcán és Gergelyiugornyán 
új óvoda épült, a vitkai pedig fel-
újítás után üzemelt. Új általános 
iskola épült Vásárosnaményban, 
s ugyancsak új intézmények épí-
tése vette kezdetét Gergelyiugor-
nyán és Vitkán. Hossza lobbizás, 
kijárás révén került vissza város-
unkba a szakmunkásképzés, s a 
szakképzés feltételeinek létreho-
zását új szakmunkásképző intézet, 
tanműhelyek, tanábécé építése 
segítette. A gimnázium épületé-
nek korszerűsítő felújítása pedig 
a gimnáziumi képzés lehetőségét 
bővítette. S a mintegy másfélezer 
középiskolás fogadási, középisko-
lai intézményhálózatot teljes kö-
rűvé a 240 férőhelyes középiskolai 
kollégium és városi sportcsarnok 
felépítése tette. Így lett a város a 
térség közoktatásának meghatá-
rozó központja. A sportcsarnok 
megépítésén túl az üzemi, tele-
pülésrészi testmozgás lehetőségei 
is bővültek. Élénk tömeg és ver-
senysport bontakozott ki. Számos 
kispálya épült az oktatási intéz-
ményekben, az üzemek területén, 

A szerző cikkét az Új Beregi Élet 2015. júniusi számában megjelent „Egy kisfalu 
nagy lépései” című cikk folytatásának szánta abban a reményben, hogy valaki 
majd a rendszerváltoztatás utáni átalakulást is feldolgozza, és így kikerekedik 
egy „Hármas Hazai Kistükör”. 

Nagy lépése… tovább…
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Finn szakácstanulók 
a Beregben

Az „ERASMUS+” program keretében négy �inn szakács tanu-
ló háromhetes szakmai gyakorlatot töltött a Lónyay Menyhért 
Baptista Szakközépiskola és Szakiskolában. A magyar kony-
ha jellegzetes alapanyagait és konyhatechnológiai eljárásait 
ismerhették meg az intézmény tankonyháján és a Lónyay 
étekházban. A Winkler Ház Panzió & Étteremben, valamint 
a Hunor Hotel és Étteremben már a korszerű ételkészítési 
eljárásokkal,  beregi tájjellegű illetve speciális vadételek el-
készítésével bővíthették szakmai tudásukat. A programot a 
kemencében való tájjellegű ételek készítése (Tákos – Baráth 
Lajosné), valamint egy hagyományos mangalica disznóölés 
(Kiss B. Zoltán) tette teljessé. Ezúton is köszönjük a tulaj-
donosok és munkatársaik szívélyes hozzáállását és fogadó-
készségét.

Varga Zoltán 

va készített és védett meg doktori 
értekezést. Dr. Kiss Gábor etikai 
kérdések � lozó� ai összefüggéseit, 
Dr. Patakiné Dr. Baráth Ida egész-
ségügyi életmódbeli morbiditási 
összefüggéseket kutatva készített 
kandidátusi értekezést. Ezért jog-
gal mondható, hogy az élhető vá-
ros életfeltételeinek 12 évi alapo-

s ha szerény mértékben is, de öl-
tözők létesítésével, lelátókkal kor-
szerűsödtek a városrészek sport-
telepei. Köszönhető mindez Dr. 
Veress Endre, Papp István, Gorzás 
Zoltán, Bak István, Sebestyén 
Gusztáv áldásos tevékenységének. 
Három labdarúgó csapat szerepelt 
a körzeti és magyar bajnokságok-
ban. Több sportágban szerepeltek 
� ataljaink a megyei bajnoki vetél-
kedőkön.
 A változások az egészség-
ügyet sem hagyták érintetlenül. 
Bővült az üzemorvosi ellátás, új 
orvosi körzet szerveződött, meg-
épült a központi orvosi rendelő 
és az új gyógyszertár, átszerve-
zésre került a központi orvosi 
ügyeletet, s mintegy 150 millió 
forint felhasználásával korszerű-
södött a kórházi ellátás (fűtésre-
konstrukcióval, járóbeteg-ellá-
tás bővítésével). A környékbeli 
gazdasági szervezetek pénzbeli 
hozzájárulása révén a megyében 
elsők között segítette a diagnosz-
tikát ultrahangos készülék.
 A sokoldalú gyarapodás in-
tegráns része volt a közművelődés. 
Mindhárom városrészben meg-
felelő anyagi, tárgyi és személyi 
feltételek álltak rendelkezésre. 
Három mozi nyújtott szórakozá-
si lehetőséget. A Városi Könyvtár 
magas szintű szakellátást bizto-
sított, mintegy 50.000 kötettel 
várta olvasóit. Rendezvényei al-
kalmassá tették a kiváló könyvtár 
címének kétszeri elnyerésére. Az 
Esze Tamás Városi Művelődési 
központ a sokoldalú ismeretszer-
zés, szórakozás, művelődés szín-
tere lett.  Komoly és könnyűzenei 
rendezvényei, színházi előadásai, 
22 szakköre, klubja nagy látoga-
tottságnak örvendtek. Az énekkar 
és zenekar helyi, hazai elismeré-
seit külföldön is gyarapította. Az 
úgynevezett nagyrendezvények 
(Beregi Ünnepi Hét, Váci Em-
léknapok) híre és hatása túllé-
pett a város határain. Bár megyei 
fenntartásban működött a Beregi 
Múzeum, hosszú időn át a város 

kulturális életének integráns ré-
sze, állandó és időszaki kiállításai 
mind szakmai, mind látogatói kö-
rökben � gyelmet keltőek.
 A bevezetőben említett élet-
módváltozásnak az ismert anya-
gi és szellemi, tárgyi és személyi 
változásai nyitottak kapukat. A 
tárgyi átrendeződés bármeny-
nyire is az embert szolgálta, az 
összefogás nélkül nem működ-
hetett volna valóságos értékek 
nélkül. Ezért jelentősége abban 
van, hogy a lakosság élni tudott a 
helyi lehetőségekkel. A közössé-
gi összefogás nem mindig tárgyi 
valósághoz kötődik (igaz abban 
is meghatározó, s ebben példa-
értékű a gergelyiugornyai római 
katolikus templom építése, Dr. 
Cserháti István plébános úr ál-
dozatos szervező munkája által), 
de szellemi-életmódbeli változá-
sokhoz is. A civil szerveződések 
(Horgász Egyesület, Városszépítő 
Egyesület, a sportkörök, honis-
mereti körök), a különféle klubok 
ehhez nem csak lehetőséget, de 
tartalmi-formai kereteket adtak. 
E légkörben jelentkeztek szép-
irodalmi igénnyel folyóiratokban, 
gyűjteményes kötetekben, saját 
kötetben elhelyezett írásokkal 
Antal Miklós, Dr. Győr�  Ernő 
András, Szabó Gyula, Dér Ist-
ván. Többen tudományos munka 
végzésére vállalkoztak, s adták 
közre folyóiratokban, kötetekben 
ismereteiket, tapasztalataikat: Dr. 
Gyarmathy Zsigmond, Csiszár 
Árpád, Dr. Menner Ödön, Szabó 
László, Joó Károly, Felhősné Dr. 
Csiszár Sarolta, Beregszászi Fe-
renc, Dr. Pótor Imre, Fazekas Ti-
bor. Ilyen alapon Dr. Gyarmathy 
Zsigmond a térség legújabb kori 
történetét Dr. Kelemen Miklós 
ipari technológiai összefüggéseket  
Felhősné Dr. Csiszár Sarolta Bereg 
csodálatos gazdagságú etnográ� á-
ját, Dr. Nagy Sándor a lónyai erdő 
élővilágát, Dr. Gál László mező-
gazdasági marketing kérdéseit, 
Dr. Kuknyó János a jándi ártéri 
gyümölcsösök szimbiózisát kutat-

zása során nemcsak a környezet 
változott, hanem anyagilag-szel-
lemileg gazdagodott maga az em-
ber, a városlakó. S ami maradandó, 
hogy mindnyájunkban ott él az 
igényesség, a jobbra és többre tö-
rekvés szándéka. Ez éltet, ez táplál 
reményt a jövőre.

„ eme „

Programelőzetes
Április 26. kedd 19 óra 

Operett nagykoncert Oszvald Marikával
Április 27. szerda 18 óra 

Találkozás Bálint gazdával
Május 17. kedd 19 óra 

Gyöngyösi Ivett koncert
Május 18. szerda 19 óra 

Saul fi a, fi lmvetítés



Új Beregi Élet

6 · 2016. MÁRCIUS

Népi melódiák
2016. február 25-én immáron harmadik alkalommal adott otthont 
Vásárosnamény a III. Nemzetközi „Népi melódiák” zenei verseny-
nek, ahol hét kategóriában, három ország (Ukrajna, Szlovákia, Ma-
gyarország) 15 művészeti iskolájának 150 növendéke mérte össze 
tudását. A nemzetközi zsűri magas pontszámokkal értékelte a fan-
tasztikus produkciókat. 
 A verseny célja a Kárpát-medence népzenei örökségének ápolása 
és a világ népzenei gyöngyszemeinek népszerűsítése. Filep Sándor, 
Vásárosnamény polgármestere köszöntőjében a „Valahol Európában” 
című musical egyik részletét idézte:

 „Itt mindenki tudós, mert mindenki � gyel,
 és van, aki majd játszik, és sose nő fel. 
 de van aki majd ír, és lesz, aki zenél, 
 és van aki majd bátran és okosan él. 
 Ami fontos az, hogy úgy legyen,
 az, hogy mindenki más milyen,
 a zene is csak ettől igaz, s a dal csak így lesz szép!”

 Ezáltal is tudatva a verseny résztvevőivel és vendégeivel, hogy a 
zene egy fantasztikus híd, amely összeköt népeket, országokat, kul-
túrákat.  Szegediné Tisza Judit, a KLIK Vásárosnaményi Tankerületi 
igazgatója megnyitó beszédében kifejezte örömét, hogy újra meg-
rendezésre került a verseny, és hangsúlyozta a kapcsolatok ápolásá-
nak fontosságát a magyarországi és külföldi művészeti iskolákkal.
 Köszönet illeti a támogatókat, akik lehetővé tették a 300 vendég 
méltó fogadását: Vásárosnamény Város Önkormányzatának SZEM 
bizottsága, Filep Sándor polgármester, KLIK Intézményfenntartó 
Központ, Stella Patika, Kiss B. Ker. K� ., Kati Hús és Falatozó, Tisza-
szalkai Pékség, Nagyvarsányi Pékség, Vilaszil Pékség, Dori Pékség, 
Zsuzsa Fehérnemű, Kamilla Gyógynövény, Csobolya Attila, Judit 
Illatszer, Baloghné Verebély Valéria magánszemély, Szabó Zoltán 
igazgató, Eötvös József Általános Iskola és AMI dolgozói és a fellé-
pők szülkei.
 „A zene ott kezdődik, ahol a szó hatalma véget ér.” (C. Debussy).
Ennek az idézetnek a mottójával, élményekkel gazdagon és szívük-
ben szeretettel búcsúztak egymástól a III. „Népi melódiák” verseny 
résztvevői. 2018-ban ugyanekkor, ugyanitt!

Balogh Ágnes szervező
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A rejtvényben szereplő kettős betűket egy négyzetbe kell írni! 
(13 db!). Megfejtendők a hajdani Ipariban oktatott szakmák.
Ha valamelyik meghatározás végén, zárójelben szám van, az 
megmutatja, hogy a beírandó hány kettős betűt tartalmaz.
VÍZSZINTES: 2. Konda, disznónyáj (1) • 8. Uráli is, latin is van 
(2) • 11. Űrmérték, röv. • 12. Azonos magánhangzók • 13. Az 
ábécé két egymást követő betűje, kiejtve (1) • 14. Megfejtendő • 
16. 51 – Római számmal • 17. …. és Gek  (1) • 18. Állatot csendben 
megfoszt az irhájától!!! (1) • 19. Játékot eredményesen befejez • 21. 
Megfejtendő  (3) • 23. Néma nép!!! (1) • 25. Széket használ • 26. 
Számtalan, de össze-vissza!!! • 27. Nyílászáró szélei! • 28. Folyadék 
az emésztéshez (1) • 30. Középen tépni! • 32. Nem jó, ha ilyen a 
palacsintatészta (1) • 35. Fiú becenév • 36. La … (Bolívia)
FÜGGŐLEGES 1. Csökkenő (pl. hőség) hatású (1) • 2. Kevert vizű 
(!!!) patak, egyik volt királyunk belefulladt (1) • 3. Megfejtendő 
(2) • 4. Üres, de nem ezért átlátszó elválasztó!!! (1) • 5. Ruházat – 
szlengesen • 6. Lassan-lassan (!) hatályát veszti • 7. Évadot befejező 
(1) • 9. Kérdés lehet ilyen • 10. (A most közeledő) ünnep vége! (2) 
• 15. Forgó végű szerszámmal végzett művelet • 19. Kripton • 20. 
Hosszúságot mérünk vele, röviden () • 21. Költői dobogó testrész 
(1) • 22. Nem enged érvényesülni (1) • 24. Hegedűs használja (1) • 
29. Részben elhitet!!! 31. Fúvós hangszer része • 32. Fekete István 
fecskéje (1) • 3 3. Vízen is, havon is űzött sport • 34. Rőt vad

Készítette: Kardos Béla

Szelektív 
kukák 

átvétele!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
akik a korábban megadott időpontokban 
nem tudták átvenni a szelektív hulladék-
gyűjtő edényt, vagy nem voltak rajta a 
listán és ezért később igényelték, azok szá-
mára 2016. március 30. napján 8–16 óra 
között lehetőséget biztosítunk az átvételre. 
 A kiadás helyszíne a VITKA Nonpro� t 
K� . telephelye – Damjanich út 1. sz.
 Aki valamiért még mindig nincs rajta 
a listán, az az Észak-alföldi Környezetgaz-
dálkodási K�  kihelyezett ügyfélszolgála-
tán – minden szerdán 8–14 óra között a 
Városháza ügyfélfogadójában – jelezheti 
észrevételét a közszolgáltató felé. 
 Az edényekbe műanyag, papír, italos 
karton és fém csomagolási hulladék ke-
rülhet bele úgy, mint a gyűjtőzsákokba! 
Az ürítés továbbra is havonta egy alka-
lommal – a korábban jelzett időpontokban 

– történik.
Filep Sándor
polgármester

„Szelektív kincskereső” verseny
Az Országos Környezetvédelmi és Termé-
szetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulla-
dékgazdálkodási Igazgatósága által támoga-
tott Vásárosnamény Város Önkormányzata 
által benyújtott „Szelektíven lépésről lépésre” 
című pályázat keretében meghirdetett „sze-
lektív kincskereső” öt állomásán 60 középis-
kolás és 64 általános iskolás diák vett részt, 
25 csapat mérkőzött meg a fődíjért.
 Minden állomáson ügyességi, elméleti és 

„szerencse” feladatokkal kellett megbirkózniuk.
 A legtöbb pontot összegyűjtő 35–35 diák 
2016. március 23-án részt vehet egy vizsolyi 
kiránduláson, ahol betekintést nyernek a kő-
fejtés, papírmerítés, ólombetűöntés, nyom-
tatás rejtelmeibe, abba, hogy hogyan lesz a 
szelektíven gyűjtött papírból, rongyból Bib-
lia. Mind az öt oktatási intézményből egy kí-
sérő pedagógus is velük utazik.
 Köszönet a diákoknak, a pedagógusok-
nak, és az állomásokon a feladatokat koordi-
náló felnőtteknek! 
 A meghirdetett lakossági veszélyes- és 
elektronikai hulladékgyűjtésen a várakozás-
nak megfelelően megtelt a konténer. Ismét 
bebizonyosodott, hogy milyen sok berendezés van még az otthonokban, 
amelyek veszélyesek lehetnének környezetünkre, ha nem a megfelelő helyen 

„végeznék”. Köszönet mindazoknak, akik igénybe vették a lehetőséget, s a tá-
mogatóknak.

Szabóné Széles Erzsébet
www.szelektalok.hu

REJTVÉNY
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A 2015-ös év Tourinformátora díj arany 
fokozatát Liptákné Juhász Anikó, a Tourin-
form Vásárosnamény iroda vezetője nyerte 
el. A díjat néhány napja vette át az Utazás 
kiállításon. Ebből az alkalomból kérdeztük.

 – Kik döntenek a díjról?
 – A tourinform-hálózat 128 irodájának 
munkatársai, a Magyar Tourizmus Zrt. ve-
zetése és a Tourinform Szövetség elnökségi 
tagjai szavaznak. 
 – Hogy áll a turizmus ügye Vásárosna-
ményban és a Beregben? 
 – A kereskedelmi szálláshelyek tekin-
tetében csaknem megduplázódott az előző 
évhez képest a vendégéjszakák száma (kb. 
16.000). Jelentős a magánszálláshelyek for-
galma is, de ezeket az adatokat csak június-
ban ismerjük meg.
 – Mi lehet az örvendetes növekedés 
oka?
 – Nyilván a térségben zajló beruházá-
sokon dolgozók is növelik a vendégszá-
mot, de az elmúlt évek intenzív marketing 
tevékenysége is érezteti a hatását. Nagyon 
sok nagyrendezvényen mutatkoztunk be 
sikerrel bel- és külföldön is, pl. a Kolozsvári 
Magyar Napokon, ahol több tízezren voltak, 
Hajdúszoboszlón, a Békéscsabai Kolbász-
fesztiválon, a Nemzeti Vágtán, a kecskemé-
ti Hírös Héten, hogy csak a fontosabbakat 
említsem.
 – Van-e visszajelzés arról, hogy meny-
nyire sikeresek ezek a kitelepülések?
 – Az idei marketing tervünkben terve-
zünk egy komolyabb kérdőíves vizsgálatot 
a marketing-tevékenységünk hatékonysá-
gának mérésére.
 – Az elmúlt év programja volt egy új ar-
culat felépítése. Milyenek a visszajelzések?
 – Tavaly a Zoárd-napon jelentünk meg 
az új arculattal, melyben a beregi kereszt-
szemes motívumok felhasználásával szü-
letett meg a „Bereg Szíve” logó és szlogen. 
Mind a szakma, mind a lakosság körében 
nagy tetszést váltott ki, a pólókat szinte le-
szedték rólunk. Az idén készülünk rá, hogy 
emblémás pólók és egyéb ajándéktárgyak 
megvásárolhatóak legyenek a Touriform 
irodában. És ami még fontosabb: ösztönöz-
zük a város cégeit, intézményeit az új arcu-
lati elemek használatára, hogy minél több 

Az év Tourinformátora

Dandos Gyula, a cigányforradalmár
Február 28-án a beregi unitárius szórvány cigány � ataljai a kommunizmus áldozatainak 
emléknapja alkalmából – az 1956-os forradalom 60. évfordulója emlékév nyitányaként 

– megemlékezést tartottak, és szavalat, éneklés kíséretében az Eötvös-kúria Dandos-
termében megkoszorúzták Dandos Gyula emléktábláját. A beregi unitárius szórvány 
1996-ban szervezte a  Dandos Gyula Cigányegyletet, most névadójukra, példaképükre 
emlékeztek.
 Dandos Gyula cigányforradalmár az erdélyi Torockón született 1938. július 2-án. 
 Az 1950-es években a nyíregyházi Kossuth Gimnázium tanulója, itt éri az 56-os for-
radalom. Szervező készségének, bátorságának és rátermettségének köszönhetően köz-
ponti szerepet játszik a helyi eseményekben: a Nyíregyházi Forradalmi Diáktanács ve-
zetője, tagja a Városi és Megyei Forradalmi Bizottságnak. Röplapokat és kiáltványokat 
szerkesztenek és osztanak. 1956. november 6-án a karhatalmisták elfogták, és az ung-
vári gyűjtőtáborba vitték, majd a nyíregyházi ÁVO börtönébe került át. Innen gyógyke-
zelésre szentgotthárdi szanatóriumba került, ahonnan kétszer is szökést kísérelt meg. A 
második szökéskor, 1957. február 10-én agyonlőtték. Nyughelye azóta is ismeretlen.
 Emléktábla őrzi emlékét a nyíregyházi Pető�  Kollégium (ma az evangélikus óvoda) 
falán, és a csömöri Glória Victis Alapítvány emlékművén, a nyíregyházi északi temető-
ben pedig a cigány emlékmű mellett kopjafát kapott a cigány diákvezér.
 A III. beregi pünkösdölőn (2009) a Magyar Nemzetőrség megbízásából poszthumusz 
hadnaggyá léptették elő. A 
vásárosnaményi emléktáblát 
2010-ben avatták fel.
 Élete rövid és tüné-
keny volt, azonban bátor-
ságból és hazaszeretetből 
mindannyiunknak példát 
mutatott! Kulcsfontosságú, 
hogy megemlékezzünk róla, 
egy vérbe fojtott forradalom 
el nem ismert mártírjáról!

helyen és formában 
jelenjenek meg. 
 – Mik a közeljövő 
fontosabb feladatai?  
 – Most jelentek 
meg a TDM (turisz-
tikai desztináció me-
nedzsment) pályáza-
tok, a térségnek ezen 
a területen kell előre 
lépnie, jól átgondol-
tan hatékony TDM 
szervezetet létrehozni. Tovább kell mé-
lyítenünk  az imázst, jelen kell lennünk a 
fontosabb  vásárokon, fesztiválokon. Rend-
szeresen jelentetünk meg új kiadványokat  
(Szállás- és vendéglátó helyek Vásárosna-

ményban, egész éves szatmár-beregi prog-
ramfüzetet). 
 – Gratulálunk az elismeréshez, és to-
vábbi sikeres munkát kívánunk!

IT
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Húsvéti 
hímesek 
a Beregi 

Múzeumban

A Beregi Múzeum gazdag tárgyi és írásos 
emlékeket őriz a húsvét ünnepéhez és nép-
szokásaihoz kapcsolódóan, melyből szá-
mukat tekintve is kiemelkednek a  festett 
húsvéti tojások. 
 Nevezetesen az a 750 darabos autenti-
kus hímes tojás gyűjtemény, melynek da-
rabjait 1963 óta folyamatosan gyűjtötték 
össze a múzeumban dolgozó munkatár-
sak. A leltárkönyvi bejegyzésekből kiderül, 
hogy a tojások nagy részét a Beregben ké-
szítették az ügyes kezű lányok és asszonyok, 
akik különböző technikákat használtak a 
díszítéshez (viaszos, levélkés lenyomatos, 
karcolásos, sósavas stb.). Gyűjteményünk 
legszebb darabjai a múzeum állandó kiállí-
tásában tekinthető meg, emellett a múzeum 
honlapján (www.beregi-muzeum.hu), a Di-
gitális múzeumban szinte a teljes kollekció  
elérhető részletes leírással és fényképpel.
 A hagyományokhoz hűen idén is meg-
rendezzük a múzeumban a húsvét előtti 
hímes festést, ahol a résztvevők kipróbál-
hatják az ősi tojásfestési technikákat, vala-
mint megismerhetik a hagyományos beregi 
motívumokat. A foglalkozások részleteiről 
érdeklődni lehet a Beregi Múzeum elérhe-
tőségein.

Kissné Gráf Éva

A Beregi Múzeum új időszaki 
kiállítása

2016. február 10-én nyílt meg a Lehoczky Tivadar nyomában c.  kiállítás a Beregi Múzeum 
időszaki kiállítótermében. A kiállításmegnyitó vendégeit Varga János múzeumigazgató, 
majd Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő köszöntötte. 
 A tárlatot dr. Csatáry György történész (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főisko-
la) nyitotta meg, mely bemutatja Lehoczky Tivadar – Bereg vármegye egykori kutatójának 

– életét és széles körben végzett munkásságát (régészet, néprajz,történettudomány). 
 A kiállítás megtekinthető nyitva-
tartási időben, melyre minden érdek-
lődőt szeretettel várunk. (Tomcsányi-
kastély, Szabadság tér 26.)

KGÉ

Mikor lesz tető az Eötvös Iskola 
sérült épület-szárnya felett? 

Szegediné Tisza Judittól a KLIK tankerületi igazgatójától az alábbi tájékoztatást 
kaptuk:
 A viharkár bekövetkezte után a műszaki szakvélemény, a statikai szakvélemény el-
készítése, a műszaki speci� káció, a jogi szempontú jóváhagyás és az engedélyezés is 
lezajlott. Az engedély megérkezését követően a közbeszerzést haladéktalanul kiírta a 
Vásárosnaményi Tankerület. A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok beérkeztek. Jelen-
leg a közbeszerzési szabályoknak megfelelően a nyertes ajánlattevőt a tankerület ki-
választotta és a múlt héten szerződéskötésre is sor került. A tetőfelújítási munkálatok 
március második hetében elkezdődtek. A vállalkozónak két hónap áll rendelkezésére 
a helyreállítási munkálatok elvégzésére, így jelenleg a Művelődési Központban elhelye-
zett két osztály május közepén visszaköltözhet az iskolaépületbe.

Megkérdeztük
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Rakovszky Zsuzsára várva…
Érdekesebb úgy olvasni, ha személyesen is 
találkozhatunk az íróval. Ilyen találkozás 
varázsát ígéri a Balázs József Városi Könyv-
tár, hiszen vendégül látja Rakovszky Zsu-
zsát és olvasóit a Beregi Ünnepi Hét alkal-
mából 2016. május 17-én.

 Rakovszky Zsuzsa Kossuth-díjas költő, 
író, műfordító a Digitális Irodalmi Akadémia 
egyik alapítója. Sokak kedvenc Alkonyat-so-
rozatának és Ibsen műveinek fordítója. Sop-
ronban született, Debrecenben és Budapesten 
járt egyetemre, dolgozott könyvtárosként, 
kiadói szerkesztőként. Jelenleg szabadúszó, 
könyveit a Magvető Kiadó gondozza. 2007-
ben Visszaút az időben című verseskötetéért 
elnyerte az Aegon-díjat is. 

Mit olvashatunk tőle:
• Jóslatok és határidők (1981)
• Tovább egy házzal (1987) 
• Fehér-fekete (1991) 
• Hangok (1994) 
• New life (1994) (versek angolul)
• Egyirányú utca (1998) 
• A kígyó árnyéka (2002) regény
• Familienroman. Gedichte. Válogatott 

versek magyarul és németül. (2002)
• A hullócsillag éve (2005), regény 
• Visszaút az időben – versek 1981–2005 

(2006) 
• A Hold a hetedik házban (2009) 
• VS (2011) regény
• Szilánkok (2014) regény
• Fortepan  (2015)

Könyveiről így vallanak az olvasók:
 Miközben elmesél egy történetet, Ra-
kov szky Zsuzsa bámulatos érzékkel sző 
csipkeszerűen � nom, szinte már nem is evi-

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
MÁRCIUSI

MOZIMŰSOR

Kung Fu Panda 3 – 3D

Teljes árú jegy: 
1400 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1200 Ft

Deadpool

Teljes árú jegy: 
1200 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1000 Ft

Bazi nagy görög lagzi 2.

Teljes árú jegy: 
1400 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1200 Ft

Zootropolis – Állati nagy balhé
3D

Teljes árú jegy: 
1400 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1200 Ft

Március 29. (kedd) 1700

Március 15. (kedd) 1900

Március 29. (kedd) 1900

Március 15. (kedd) 1700

KÖNYVAJÁNLÓ

Versbarátoknak!
Kedves költészet-rajongók!
 2016. április 1-jén (pénteken) 
17 órai kezdettel szeretettel várunk 
minden érdeklődőt! „Költészet és spi-
ritualitás” témakörben ki-ki hozza el 
kedvenc verseit! 

lági mondatokat nyelvünk leghétköznapibb 
szavaiból. Emiatt regényei a témától, az 
ábrázolt korszaktól függetlenül egyformán 
elvarázsolják az erre fogékony olvasót – en-
gem személy szerint mindig. (Erdei Pálma)
 A VS a negyedik Rakovszky-könyv, 
amelyet a kezembe vettem. Már ismertem 
a lebilincselő stílust, a gyönyörű mondato-
kat, a történelmi háttér nagyszerű kidolgo-
zottságát, amely oly jellemző az írónőre. De 
ez a regény a témaválasztásával is egyedit 
hozott. „Hát tehetek én róla, hogy a ti vi-
lágotokban nincs szó arra, ami én vagyok?” 

– olvasható a fülszövegben. S számomra 
ezen mondat megismerése után Vay Sarol-
ta, vagy még inkább Vay Sándor (valóságos 
alapokon) nyugvó története letehetetlenné 
vált.  (Badakné Péter Ildikó)
 A kígyó árnyéka című regényt egy évti-
zednyi idő után újraolvasva ma is magával 
ragadó élményt jelentett.
 Ursula életének történetét hihetetlen 
érdeklődéssel kísértem végig, miközben az 
írónő gyönyörű mondatai is gondolkodásra 
késztettek. Pl. „…boldogságunk és lelkünk 
nyugalma játékszer a vaksors kezében…” 
(133. old)
 Nem emlékszem, hogy korábbi olvasás-
kor a cselekményen túl ennyire foglalkoz-
tatott volna a címválasztás miértje. A kígyó 
árnyékát kutattam és többször találtam 
utalást. Nagyon tetszettek azok a tanítások, 
melyek türelemre, megértésre ösztönöztek, 

„óva attól, hogy haragos indulat hatalma-
sodjon el, mert akkor olyan, mint az áspis-
kígyó, mely tulajdon árnyékára minden ok 
nélkül felindul” (141. old.)
 Kívánom, hogy sok olvasónak jelentsen 
felejthetetlen napokat a könyv olvasása és 
kíváncsian várjuk az írónővel való találko-
zást. (Fejes Gáborné)
 Rakovszky Zsuzsa munkásságáról az 
Olvasókörben is beszélgetünk Badakné Pé-
ter Ildikó vezetésével 2016. március 23-án 
17 órától.
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vásárosnaményi polgárőrök
A Vásárosnaményi Polgárőrség és a Vásárosnamé-
nyi Önkormányzat szoros együttműködése révén a 
naményi polgárőrök aktív szerepet látnak el a helyi 

„Zöld kommandó” programban. 
 A kezdeményezés az építési és bontási hulladék 
engedély nélküli lerakodásának visszaszorítása ér-
dekében történik.
 2016. február 6-án a polgárőrök soros szolgá-
latban lévő tagjai terv szerinti mezőőri szolgálatot 
láttak el, mikor is Vásárosnamény külterületén ille-
gális szemétlerakót fedeztek fel. 
 A polgárőrök értesítették az egyesület vezetőjét, 
aki továbbította a jelzést az illetékes hatóság felé to-
vábbi intézkedés végett.


