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Januárban új rovatot indítottunk, minden lap-
számban felbukkan egy-egy településünkhöz köt-
hető híresség egy rövidke történet erejéig, amíg az 
anekdota kincsből futja.

A Lónyay-család ősidők óta birtokosa Vásárosnaménynak. A 
nagy múltú Lónyayak egyik kiemelkedő képességű tagja Petőfi 
kortársa, Lónyay Menyhért, aki a grófi rangot is kiérdemelte a 
családnak Ferenc Józseftől.
 Lónyay a „kiegyezés” (1867.) után pénzügyminisztere, majd 
miniszterelnöke is volt hazánknak. 1848-ban az első szabadon 
választott országgyűlésben településünket és vonzáskörzetét is 
ő képviselte. Korában, közgazdaságtudományokban, aligha volt 
tőle felkészültebb szakember. Városunkban a szakképző iskola vi-

seli gr. Lónyay Menyhért nevét. 
Az iskola falán szép dombormű 
örökíti emlékét, érdemeit. A 
Beregi Múzeumban állandó ki-
állítás enged bepillantást a csa-
lád életébe.

Harmadik anekdota:
PETŐFI ÉS KAPPEL EMÍLIA 

Liszt Ferenc 1845 késő őszén 
Pesten hangversenyt adott, s 
csodálatos művészetével az 
e gész várost elragadta. Erre a 
hang versenyre Petőfi is elment. 
Mivel azonban ő a zenéhez 
édeskeveset értett, azzal mulat-
ta magát, hogy a hangversenyterem szépségeit bámulta. Egy ritka 
szépség ragadta meg figyelmét. A gyönyörű leányka egészen belé 
volt mélyedve a felséges zenébe. Petőfi a bájos jelenségről nem 
bírta levenni a szemét. Barátai ezt észrevették, s egyik oldalba 
döfi könyökével, hogy ne bámuljon olyan nagyon arra a szépség-
re, mert nagy baj származhatik belőle könnyen.
 Miért? – kérdé büszkén a költő.
 Nos, mert az a leány nem magunkforma szegény ördög szá-
mára született. Kappel Emília kisasszony az; a leggazdagabb pesti 
bankárok egyikének leánya.
 Petőfi önérzetét e gúnyos szavak mélyen bántották. Mi a gaz-
dag apának hitvány pénze egy költő szellemi kincseihez képest?
 Meg fogom kérni azt a kisasszonyt – válaszolt Petőfi egyszerű-
en és határozottan.
 Barátai azt hitték, tréfál, s mosolyogtak a dolgon.
 Másnap fölkeresi azt a barátját, aki említette, hogy ő azzal a 
családdal ösmerős, s felszólítja, hogy ha akarja látni, hogy Petőfi 
csak beszélni tud-e, vagy cselekedni is mer, hát kísérje el a bankár 
házába, még ma tisztába akarja hozni ezt az ügyet.

Anekdotázzunk!

Kappel Emília és 
Lónyay Menyhért

(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)

Barátja még mindig tréfának vélte a dol-
got, tehát elkísérte Petőfit a bankár lakásá-
ig. De mikor látta, hogy Petőfi csakugyan 
komolyan veszi nagy felhevülésében a 
házasságot, mindenképp le akarta be-
szélni erről a bolondságról. Hasztalan 
volt minden okoskodás. Petőfi bement a 
bankárhoz, előadta kívánságát, hogy ő a 
leánya kezét kéri. A bankár, mint művelt, 
szeretetreméltó ember, ki Petőfi nevét is-
merte és nagyra becsülte, s bizonyosan 
hallott valamit az ifjú költő furcsaságairól 
is, barátságos hangon jelentette ki, hogy ő 
e fellépéstől igen megtisztelve érzi magát, s 
annyival inkább is éppen semmi kifogást 
nem tesz ellene, mivel ebben az ügyben 
egészen a leánya határoz. Petőfi szívesked-
jék valamely ismerőse által magát leányá-
nak bemutattatni.
 Ezzel a legnagyobb nyájassággal váltak 
el egymástól, s Petőfi nemsokára egészen 
megfeledkezett a merész leánykéréstől.
 Némelyek szerint nem is másnap, ha-
nem azonnal a hangverseny után rohant 
föl a bankárhoz. Ez azonban keveset vál-
toztat a dolgon.
 Kappel Emília egynéhány év múlva gr. 
Lónyay Menyhért neje lett.
 Az anekdota és bevezetője arra is ma-
gyarázatot ad, hogy miért Emília cukrász-
da a szakképző iskola által működtetett 

„mandoletti” (cukrászda) a városközponti 
autóbusz megállóhely mögött ….
 Leginkább azonban Petőfi jelleméről 
vall a fennmaradt történet. No és azt a 
következtetést is levonhatjuk, amit egyik 
közmondásunk őriz, a sok évszázados 
nemzeti társválasztási gyakorlatról: „Suba 
subához, guba gubához.”
 Az idézett anekdotákat „Tóth Béla: 
A magyar anekdotakincs (GONDOLAT 
1986)” című könyvben találta, majd kom-
mentálta:

TL

A forradalom és a szabadságharc története 
iránti érdeklődés már közvetlenül az ese-
mények megtörténte után memoár-irodal-
mat hívott életre. A túlélők közül számosan 
kiadták emlékirataikat. Először csak a kor-
szak szereplői folytattak egymással történe-
ti vitákat. Az első nagyszabású összegzést a 
kiváló történetíró, Horváth Mihály készí-
tette, melynek címe Magyarország függet-
lenségi harcának története.
 Milyen változások is történtek 1848-
ban? A nemesség haladó része belátta, hogy 
a feudalizmus rendszere már régen elavult. 
Áldozatokat vállalva felszabadították a 
jobbágyságot és megosztva velük politikai 
kiváltságaikat önként emelték a népet az 

„alkotmány sáncaiba”. A kor politikai szó-
szólója továbbra is a nemesség maradt. Ez a 
fordulat, melyet a nemesség megvalósított 
a forradalom idején, már 1848 előtt mozga-
lommá vált.
 A „forradalom” szó alatt a korszakban 
véres, polgárháborús, de legalábbis erő-
szakkal fenyegető tömegfellépést értettek. 
Szerintük ebben az időszakban „forra-
dalomra” csak az 1849 szeptemberében 
történt horvát fegyveres támadás nyomán 
került sor. Az 1848-as forradalmat nem 
annyira tekinthetjük társadalmi átalaku-
lásnak, leginkább az önvédelmi háború jel-
lemzi. 
 Március tizenötödikét ne csak úgy néz-
zünk, mint egy születésnapot! Egy hosszú 
fejlődési folyamat kiteljesedése, összegzése, 
de egyben korszakváltás is. A török kiűzése 
után az ország lassan megpróbált felzárkóz-
ni az európai országokhoz. Magyarország 
1686 után már nem volt olyan erős állam, 
mint Mátyás idejében. A kispolgárok ki-
használtak minden lehetőséget és bíztak a 
gazdasági stabilizáció helyreállításának le-
hetőségében. Ezt segítette a csodálatos re-
formkor, amely kinevelte azokat a fiatalokat, 
akikből vezetők és áldozatkész közkatonák 
lettek. Az ő önzetlen munkájuk nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy ez a gazdasági sta-
bilizálódás megszülessen.
 Forradalmi áttörés március 3. és április 
11. között: A Párizsban, februárban kitört 
forradalom híre március 1-jén érkezett 
meg Pozsonyba. Kossuth március 3-án az 
alsótábla ülésén új feliratot terjesztett elő. 
A reformellenzék teljes programjának át-
alakítását javasolta. Pontjai a következők 
voltak: jobbágyfelszabadítás, köztehervi-

selés, népképviseleti parlamentarizmus és 
felelős kormányzati rendszer. Az alsótábla 
elfogadta a felirati javaslatot. A nádort és az 
országbírót Bécsbe hívták tanácskozni. Az 
Ellenzéki Kör megbízásával Irinyi József 
Kossuthot kereste fel Pozsonyban és azt 
kérte, hogy az aláírással támogassák az al-
sótábla felirati indítványát.
 Megegyeztek abban is, hogy a március 
19-i József-napi vásár alkalmával francia 
hatásra reform-bankettet szerveznek, és 
aláírások gyűjtésébe kezdenek a nép köré-
ben. Vita robbant ki arról, hogy az íveket 
rögtön küldjék Pozsonyba, vagy országos 
szervezkedésbe kezdjenek. A vitának a 
március 14-én kitört bécsi forradalom híre 
vetett véget.
 Bécsben március 13-án tömegdemonst-
rációra került sor. Metternichet menesz-
tették, alkotmányt ígértek, megengedték a 
nemzetőrség szervezését és kihirdették a 
sajtószabadságot. A nádor parancsára ösz-
szegyűltek a főrendek és elfogadták Kos-
suth felirati javaslatát. A feliratot másnap 
száztagú küldöttség vitte az uralkodóhoz. 
Bécs óriási lelkesedéssel fogadta a magyar 
delegációt. Az uralkodó megrettent és en-
gedményeket ígérve vette át a feliratot. Este 
tanácskozásra gyűltek össze a főhercegek és 
a főméltóságok.
 A tanácskozást a pesti forradalom híre 
szakította meg. Az egyetemisták is moz-
golódni kezdtek. Landerer nyomdájában 
kinyomtatták a Tizenkét pontot és Petőfi 
Nemzeti Dalát. A tömeg Budára vonult és a 
Helytartótanács elfogadta és életbe is léptet-
te a követeléseket. A Budán őrzött Táncsics 
Mihályt szabadon bocsátották. Este a Nem-
zeti Színház díszelőadásán a Katona József 
által írt és betiltott Bánk bánt játszották és 
itt már a győzelmet ünnepelték. István ná-
dor március 17-én Batthyány Lajost nevezte 
ki miniszterelnöknek. 
 Március 18-tól Pozsonyban törvény-
alkotó munka vette kezdetét. A főrendek 

– tartva a parasztlázadástól – azonnal el-
fogadták a jobbágyfelszabadítást. Március 
23-án Batthyány miniszterelnök ezt körle-
vélben hirdette ki megyeszerte. Kormánya 
névsorát is közzé tette. Március 28-án Bécs-
ből királyi leirat érkezett a jobbágyfelszaba-
dítás és a felelős kormányzat ügyében. To-
vábbá szorgalmazták, hogy Magyarország 
adjon katonákat és az államadósságból is 
vállaljon részt. Pest, Pozsony felháborodása, 

A forradalom és az önvédelmi 
háború (1848-1849)

Anekdotázzunk!
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tiltakozása és az itáliai forradalom hatására 
az udvar rögtön meghátrált. Az uralkodó 
április 7-én elfogadta a törvényeket és kine-
vezte a minisztereket.
 Április 11-én Pozsonyban a király je-
lenlétében az uralkodó szentesítette a tör-
vényeket. A rendi gyűlés ezzel bezárta ka-
puit. A feudális Magyarország többé nem 
létezett.
 Fontos megemlíteni, hogy márciusi ifjak 
mellett nekünk Vásárosnaményban és kör-
nyékén is voltak nemzeti hőseink. A csekei 
születésű Kölcsey Kálmán 1848 augusztu-
sában egy önkéntes csapat hadnagyaként 
vett részt a délvidéki harcokban. Október 
19-től hadnagy a Pozsonyban szerveződő 
15. honvédzászlóaljnál. Alakulatával a ko-
máromi várőrséghez került. 1849-ben hősi 
halált halt Újszőnynél.

 Himfy Farkas 1827-ben született Gyü-
rében és ügyvédként tevékenykedett. 1848-
ban hadnagyként harcolt a szerb felkelők 
ellen. Április 20-tól főhadnagyi rangra 
emelik és az erdélyi hadszíntérre vezénylik.
 A gyürei származású Mári József 1840-
től tizedes a Württemberg huszárezredben. 
1848-ban a honvédsereghez csatlakozott és 
őrmester lett. A hadnagyi rangot Komárom 
feladásáig töltötte be. 
 A nép és a politikusok összefogásának 
köszönhetően sikerült egyéni és kollektív 
szabadságjogokat kivívni. Ebből a március-
ból sok erőt meríthetett a magyarság a tör-
ténelem folyamán. Az egyetemes jogokat 
elég volt egyszer kivívni, de gondosan, kö-
vetkezetesen kell őrizni, mint egy gyönyörű 
épületet. És tudni kell, hogy a honfoglalás 
és a kereszténység felvétele óta ez a nap volt 

a legnagyobb esemény az ország, hazánk 
történelmében. Az ünneplés jogos tehát 
ezen a napon, mert olyan történelemre em-
lékezünk, amit mi csináltunk. A március 
15 üzenete a mai napig igaznak bizonyul. 
Nem kell félni magyarnak lenni, nem kell 
félni hazánkat szeretni. Eszmék nélkül ez a 
kicsi ország úgy járna, mint azok a nemze-
tek, akik elsüllyedtek a történelem vihará-
ban. Március 15. jelkép számunkra, hiszen 
a nemzet szabadságszeretetét, a szabadság 
utáni vágyát fejezi ki. Mindennek összeg-
zéséül természetesen Petőfi Sándor soraival 
zárom írásom: 

 „Tied vagyok, tied hazám! E szív, e lélek, 
 Kit szeretnék, ha tégedet Nem szeretné-
lek?”

Bancsi Teodóra

A karneválnak vége, itt a nagyböjt időszaka. 
A Húsvétot megelőző 40 napos böjti idő-
szak kezdete húshagyó kedd napja, amikor  

- ahogy a neve is jelzi – vége a lakomázásnak, 
ettől kezdve a hagyomány szerint tartózkod-
ni kell a húsos-zsíros ételektől. 
 A böjt lényege a feltámadás ünnepére való 
felkészülés, a hitben való elmélyülés lemon-
dás révén. A negyven nap, ami keresztyén 
hagyományban több esemény kapcsán is föl-
bukkan: Jézus negyven napot böjtölt elvonul-
va, 40 napos eső vezette be a vízözönt, 40 évig 
vándorolt a zsidó nép a  pusztában, negyven 
napot töltött és böjtölt Mózes a Sínai-hegyen, 
mielőtt  megkapta a Tízparancsolatot. 
 A nagy világvallások mindegyikében 
megtaláljuk a böjtöt: az ételtől, esetleg italtól 
való időleges megtartóztatást, de természeti 
népeknél is mindenütt fellelhető a megtisz-
tuló böjtölés, amely egyben az akaraterő 
egyfajta próbatételét is jelenti. A böjtölésnek 
ugyanis az egyik legfontosabb jellemzője, 
hogy nem külső kényszer hatására történik, 
hanem saját elhatározásból. A böjtölő ember 
tudatosan lemond bizonyos ételekről, illetve 
mindenféle szilárd táplálék felvételéről egy 
adott ideig, hogy ezáltal bizonyos célokat 
érjen el. Ezek a célok lehetnek egészen kü-
lönbözőek, pl. betegségmegelőzés, gyógy-
ulás, egy bizonyos vallásos előírás követése, 
tisztább tudat elérése, stb. Minden ismert 
kultúrában használták a tudatos és önkéntes 
böjtöt betegségek gyógyítására, megelőzé-

sére, illetve magasabb tudatállapot elérésére. 
Így pl. Püthagorasz i.e. 550 körül ezt mond-
ta a böjtről: „ A böjt egy kitűnő eszköz az 
egészség megőrzésére és helyreállítására.” A 
spártaiak a kövér férfiakat nem vették be a 
hadseregbe, hanem pénzbüntetésre ítélték, 
és böjtölniük kellett, amíg harci készségük, 
erejük megnőtt.  Ők is felismerték tehát, 
hogy a böjt nem elgyengít, hanem épp ellen-
kezőleg, megerősít.
 Természetesen a ma emberének több 
szempontot figyelembe kell vennie, mielőtt 
a böjt bármelyik formáját elkezdené. Alapo-
san át kell gondolnia néhány dolgot és azok 
függvényében megterveznie. Fokozatosan 
kell áttérni táplálkozásunk megreformálá-
sára. Ennek első lépcsőfoka a húsféleségek 
jelentős korlátozása, a cukor mérséklése 
illetve elhagyása, a friss nyers gyümölcsök, 
zöldségfélék bevonása az étrendünkbe, s 
rendkívül fontos a megfelelő folyadékmeny-
nyiség bevitele.
 Ha nagyböjt idején ezt meg tudjuk va-
lósítani, már sokat tettünk az egészségünk 
megőrzéséért, és nem utolsósorban az 
akaraterőnk edzéséért, lelki-szellemi fej-
lődésünkért. Mert a böjt nemcsak táplá-
lékmegvonást jelent, hanem meditatív és 
intuitív készségünk fokozását is. Testünk és 
tudatunk közelebb kerül egymáshoz. Ter-
mészetesen ez az érzékenyebb test-szellem-
lélek kapcsolat igazából a böjtölésnek a még 
szigorúbb formái során valósul meg. Mert a 
böjtölésnek számtalan variációja van, kezd-
ve attól, hogy pl. hetente egyszer léböjt napot 
tartunk, vagy például 40 napig húsmentesen 
étkezünk, egészen addig, hogy akár több 

napon át semmilyen szilárd táplálékot nem 
veszünk magunkhoz, csak vizet. Ez utóbbi 
böjt végzéséhez elengedhetetlen annak a 
felmérése, hogy egészségi állapotunk meg-
engedi-e. Ezért a különböző betegségben 

szenvedőknek feltétlen konzultálniuk kell 
orvosukkal, vagy böjtvezető segítségét kérni. 
De a jó egészségben lévőknek is számtalan 
szempontot figyelembe kell venniük. Mert 
ahogy a böjt előkészítését, magát a böjtöt is 
meg kell tervezni, úgy abbahagyásának is 
megvannak a szabályai. Nagyon fontos, hogy 
a böjtre való felkészülést, és magát a böjtöt 
ne az önsanyargatás érzése jellemezze, ha-
nem egy tudatos, magunk választotta döntés, 
amely az elengedésről is szól. Így a böjt egy 
belső tartást is ad. Az pedig már csak érté-
kes hozadéka, ha a böjtölés befejeztével azt 
érezzük, hogy javult az emésztésünk, sokkal 
energikusabbak vagyunk, és mintha a tekin-
tetünk és a bőrünk is csillogóbb volna. 
 Itt a tavasz! Az állatok, a növényvilág, az 
égi testek és minden, ami a természet részét 
képezi, most újjászületik, tökéletesen rege-
nerálódik. Rajtunk a sor! Mi emberek is si-
muljunk bele a természet rendjébe!

   H.É.

A böjt csodája
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Az idén 65 éves Postás 
Horgászegyesület tagjai, 
hagyományaik szerint, 
az esztendő második ha-
vának utolsó szombatján 
megtartották évadnyitó 
közgyűlésüket.

Szabó Gábor, az 
egyesület elnöke kö-
szöntötte a tagságot 
és Filep Sándor pol-
gármester urat, meg-
hívott vendéget.
 Magyar Péter 
egyesületi titkár rész-
letekbe menő össze-
foglalót készített az 
egyesület előző évi tevékenysé-
géről. Legfontosabb tényként 
az elegendő mennyiségű víz 
meglétét emelte ki az egyesületi 
élet alapját képező 20,5 hektáros 
saját tulajdonú horgásztóban, a 
Keskenyben. Örömteli folyamat-
ként szólt az egyesületi taglét-
szám növekedéséről, különösen 
a gyermekhorgászok növekvő 
számú jelenlétéről. A gyermekek 
mellett egyre nagyobb számban 
megjelennek az édesanyák is a 
vízparton, ami nagyobb bizton-
ságot, esztétikusabb környezetet 
és kulturált viselkedést is garan-
táló tényező. A haltelepítéseket, 
a halőrzést, a versenyhorgászati 
teendőket, a vízvisszatartó gát, 
az utak és a horgásztanya állag-
megőrzését is a jó gazda fele-
lősségével és szakszerűségével 
oldotta meg az egyesületi tagság 
a 2016. esztendőben is.
 A február 5–6-ai tiszai jég-
dugó vízvisszatartó hatásának 
köszönhető, hogy a Tisza vize 
elöntötte az ártereket, így a Kes-
keny medre is megtelt. Szinte 
bizonyosra vehető, hogy szélső-
ségesen forró nyári időben sem 
kell halpusztulástól tartania az 
egyesületi tagságnak.

 László Csaba gazdaságveze-
tő a pénzügyi helyzetet stabilnak 
nevezte. Nagyjából ötmillió fo-
rintos évi pénzforgalom jellem-
zi az egyesületi gazdálkodást. A 
befizetett tagdíjak az „intenzí-
ven telepített horgászvíz”-hez 
közeli halmennyiség kihelyezé-
sét biztosítják. Az egyesület va-

lamennyi kiadásának pénzügyi 
fedezete stabil. Tartalékképzésre 
mód nyílott a lezárult horgász-
évben is. A kifogott halmennyi-
ség egy tagra vetített átlaga 20 
kg/fő volt a 2016. esztendőben.
 Az elnökség – ezáltal az egye-
sület – törvényes, szakszerű, ok-
szerű és takarékos működését 
az egyesület Felügyelő Bizottsá-
ga negyedévenként ellenőrizte. 
Császár István, a bizottság elnö-
ke az ellenőrzéseik tapasztalatai 
alapján kijelentette, hogy a fenti 
szempontok szerint „kifogásta-
lan volt” az egyesület működése.
 Mile Pál közölte a közgyűlé-
sen, hogy a Sporthorgász Egye-
sületek Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Közhasznú Szövetség 
alkalmazásában „hivatásos hal-
őr” tisztséget tölt be. Fő feladata, 
hogy a megyei szervezet köte-
lékébe tartozó vizektől az „orv-
horgászokat” távol tartsa. Eh-
hez kéri valamennyi szervezett 
sporthorgász segítségét, hiszen 
közös érdek a természet és a hal-
állomány megvédése az illeték-
telenektől.
 Filep Sándor, Vásárosna-
mény város polgármestere gra-
tulált az egyesület 65 éves fenn-

állásához. Kijelentette, hogy 
mindenkor szívesen vesz részt 
az egyesület rendezvényein, 
mert érzi a tagság elkötelezettsé-
gét, a rendre és a céltudatos cse-
lekvésre irányuló jószándékát. A 
városvezetés további segítőszán-
dékáról biztosította a település 
legrégebbi civil szerveződését.
 A közgyűlés résztvevői ko-
mor beletörődöttséggel vették 
tudomásul, hogy halfogó szen-
vedélyüknek a jövőben egyre 
szigorodó adminisztrációs kö-
telezettségektől terhelten hódol-
hatnak!
 Öt hivatalos irat nélkül: fény-
képes igazolvány, érvényesített 
horgászigazolvány, állami hor-
gászjegy, területi engedély és fo-
gási napló nélkül meg sem kezd-
hetik a horgászatot.
 Ha kifogott halat haza akar-
nak vinni, azt a kifogást köve-

        Tisztelettel és
szeretettel meghívjuk 

Önt és partnerét

 a Vásárosnaményi Eötvös József Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

PETŐFI SÁNDOR TAGINTÉZMÉNYÉBEN 

2017. április 8-án 
19,00 órakor 

kezdődő 
Jótékonysági báljára.

A batyus belépőjegyek 
(2.500.- Ft/fő) 

támogatói jegyek: 500.- Ft/fő; 1.000.- Ft/fő
a TITKÁRSÁGON

április 5-ig (szerdáig) megvásárolhatók. 

Zenél: Biró Bertalan

Az est folyamán iskolánk tanítványainak
műsorával, élőzenével és tombolával várjuk

vendégeinket.

tően azonnal(!) be kell írniuk a 
„Fogási Napló” megnevezésű do-
kumentumba. A „Fogási Napló” 
leadás előtti ún. összesítése már-
már könyvelői szakképzettséget 
igénylő felkészültséget feltételez!? 
Hibás összesítés következménye 
4000 Ft fölötti pótdíj megfizetését 
eredményezheti …!?
 A jövőben csónakjukat „élő 
fához” nem köthetik a horgá-
szok, mert tízezer forintot meg-
haladó bírságot kockáztatnak.
 A komor tekintettel tudomá-
sul vett bürokratikus szabályok 
ellenére a közös ebédet már jó 
étvággyal fogyasztották el a köz-
gyűlés résztvevői.
 Az „Aztán görbüljön a bo-
tod!” horgász-üdvözlettel elkö-
szönő tagok izgalmas horgász-
kalandok reményében indultak 
dolgukra, bizakodással, hogy a 
horgászvizek partjain számos 
alkalommal találkoznak majd 
2017-ben is.

TL

ÉVADNYITÓ A HORGÁSZOKNÁL
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A nemzetközi kapcsolatok épí-
tésének egyik legelterjedtebb 
formáját jelentik napjainkban a 
testvérvárosi, testvértelepülési 
kapcsolatok, amelyek számos 
más előny mellett megnyitják 
az utat a települések számára a 
nemzetközi programokban való 
részvételre. Európát építeni, kö-
zös európai megoldásokat találni 
az egész Európát érintő prob-
lémákra úgy lehet, ha az embe-
rek, a tagállamok intézményei 
és szervezetei együttműködnek 
egymással, tanulnak egymástól 
és új gyakorlatokat teremtenek. 
 Vásárosnaményban is elin-
dul tak azok a folyamatok, ame-
lyek a testvérvárosi kapcso-

la tok ban rejlő lehetőségeket 
igyekeznek minél inkább kiak-
názni. Így 2016-ban a több évti-
zedes, több területen is meglévő 
együttműködést testvérvárosi 
megállapodás aláírásával szente-
sítettük Nagykapos és Beregszász 
városokkal. 2017-ben szeretnénk 
tovább lépni, a már meglévő, 
de alvó testvérvárosi kapcsola-
tainkat kívánjuk újraéleszteni 
és új országok, városok felé is 
szeretnénk nyitni. Az egykori 
Vammala, mai nevén Sastamala 
finn várossal az egykor nagyon 
aktív és produktív kapcsolatot 
igyekszünk feleleveníteni, és ke-
ressük a lehetőséget egy lengyel 
várossal való kapcsolatfelvételre 

is. Egy közvetlen európai uniós 
pályázat adta az ötletet és a le-
hetőséget, hogy a szerbiai Nis-

Medijana  és a bolgár Kozloduy 
városokkal felvegyük a kapcso-
latot. A február 19-i hétvégén 
járt Vásárosnaményban a két vá-
ros polgármestere és delegációi, 
akiknek bemutattuk városunkat, 
megismertettük őket lehető-

ségeinkkel. A látogatás végén 
a három város polgármesterei 
szándéknyilatkozatot írtak alá a 
testvérvárosi kapcsolatok felvé-
telére.  Reméljük, a mostani kez-
detek után hamarosan létrejön 
a testvérvárosi megállapodás és 
így egy működő, mindannyiunk 
számára gyümölcsöző partneri 
viszony alakulhat ki. Hiszen a 
közös programok gazdagítják és 
közelebb hozzák egymáshoz a 
települések lakóit, lehetővé teszik, 
hogy a miénktől eltérő kultúrájú 
és életmódú népekkel saját élmé-
nyek alapján ismerkedhessünk 
meg. 

Liptákné Juhász Anikó

Vásárosnaményi Rendőrkapi-
tányság tájékoztatja a lakossá-
got, hogy az illetékességi terüle-
tén 2017. március hónapjában 
az alábbi közlekedésbiztonsági 
ren dőri műveletek kerülnek 
megtartásra: 

 • 2017. 03. 13.-án 1200–2000 óra 
közötti időben kiemelten az ún. 
sérülékeny úthasználók ellenőr-
zésére (gyalogos, kerékpáros, eset-
legesen segédmotoros kerékpáros, 
motorkerékpáros) kiterjedő rend-
őri művelet kerül megtartásra a 
kapitányság teljes illetékességi te-
rületére kiterjedően. 
 Ennek keretében kiemelten a 
kerékpárok felszereltségét, mű-
ködőképességét ellenőrizzük, il-
letve kiemelt figyelmet fordítunk 
a láthatósági szabályok betartásá-
ra. Ezen túlmenően természete-
sen intézkedünk minden észlelt 
jog és szabálysértés elkövetése 
esetén, mely rendőri művelet el-
sődleges célja az állampolgárok 
jogszabálykövető közlekedésre 
nevelése.

Vásárosnamény testvérvárosi kapcsolatai

	

	

	 Készítette	:	Kardos	Béla	

FINN	
AUTÓJEL	

	 	 	
„GÉPIES”	
FAVÁGÓ	 	

VIZET	
FOGYASZT	 	

CSACSI-
BESZÉD	 	 	

MEGTA-
LÁLJÁK	

	 	

MEGFEJ-
TENDŐ	

MEGFEJ-
TENDŐ	

KÉMIAI	
ELEM	

50,	
RÓMÁBAN!	

RÖVID	KÖ-
TŐSZÓ	

KÉMIAI	
ELEM	

ELLEN-
SZEGÜL	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
IZOMKÖTŐ	

	 	
RANGJELZŐ	

MINTÁZ	

	 	 	 	

FIZIKA	TANÁROK	

	 	
HALFAJTA	

	 	
LEJÁRATJA	 LIBAHANG	

	 	 	 	 	 	
ÁBÉCÉ-	
RÉSZLET	

	 	 	
FR.	ÍRÓ	VOLT	

	 	 	 	 	 	 	
EME	

	 	
LANTÁN	

TITKON	
NÉZIK	

	 	 	
R.	Z.	U.	

	 	 	 	 	TÉLI	HÓ-
NAPRÉSZ	

DERŰRE…	

	 	 	 	 	 	 	
SZÉKET	
HASZNÁL	 	

SÜTI	FAJTA	

BETŰ	FON.	 I.	E.	L.	

	 	 	
OXIGÉN	

	 	 	 	 	 	500	ÉS	
500!	

NYÍLÁS	

	
KÉN	

	 	
KETTŐS-
BETŰ	 	

HAJLAT	

	
ESKÜVŐ	 KÉS	RÉSZE	

	 	 	MEGFEJ-
TENDŐ	 JÓD	 RÓMAI	

SZÁM	 IDŐ	JELE	 DEHOGY!	 NITROGÉN	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
ISTÁLLÓ	

	 	készítette:	
Kardos	Béla	

 • 2017. 03. 11.-én Olcsva, 
Jánd, Gulács és Tarpa települése-
ken, 
 • 2017. 03. 31.-én Beregdaróc, 
Beregsurány, Csaroda és Tákos 
településeken.  

Készítette: Kardos Béla

Rendőrségi hírek
 • 2017. 03. 11.-én 0600–1400 
óra közötti időben és 2017. 03. 
31.-én 1400–2200 óra közötti idő-

ben ún. Finn módszerrel végre-
hajtott ittasság ellenőrzést haj-
tunk végre, mindkét alkalommal 
Vásárosnamény város ki és beve-
zető útjain, illetve:

REJTVÉNY



Új Beregi Élet

6 · 2017. március

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Köz-
gyűlés 2017. januárjában Értékes ba-
rangolás címmel vetélkedőt rendezett a 
megyében tanuló általános- és középis-
kolások számára. 
 A helyi területi döntőre Vásárosna-
ményban került sor, ahol a vitkai Köl-
csey Ferenc Általános Iskola Mandari-
nok csapata győzedelmeskedett, így ők 
képviselhették környékünket a megyei 
döntőben.
 Az izgalmakban bővelkedő nap 
vidám alaphangulatáról a megnyitón 
a Szabolcs néptáncegyüttes gondos-
kodott. A vetélkedő témája a magyar 
hungarikumok és a megyei értéktárak 
voltak. A Megyeházán megrendezett 
döntő feladatai között volt teszt kitöltése, 
activity, memóriakártya megyénk béli 
fotókkal, dal- és képfelismerés is. 
 A térségünket, és egyben intézmé-
nyünket képviselő csapat – Birgány Ad-
rienn, Kovács Petra, Molnár Tamás és 

Varga Marcell – felkészítő tanáruk Léva-
iné Szilágyi Zsuzsanna – az általános is-
kolások között a második helyezést érték 
el. Az élményekben bővelkedő napon 
szabolcsi és beregi ételekkel megvendé-
gelve és értékes jutalmakkal gazdagodva 
térhettek haza versenyzőink. Gratulá-
lunk az elért eredményükhöz! 

(ZKA)

Farsangolás a Kölcseyben
Idén iskolánk, a vitkai Kölcsey Ferenc Általános Iskola február 27-én tartotta télűző far-
sangi mulatságát. Míg a megelőző esztendőkben osztályonként készültek táncokkal, mó-
kás jelenetekkel tanulóink, idén nagyobb hangsúlyt kaptak az egyéni jelmezesek. 
 A mulatságot hagyományainkhoz hí-
ven a bálkirály és királynő nyitotta meg. A 
maszkabál első, legnagyobb eseménye a jel-
mezesek felvonulása volt, ötletes, kreatív jel-
mezeket láthatott a közönség. A maskarások 
felvonulása után a nyolcadik osztályosok 

„10 éves osztálytalálkozó” címmel az osztály 
által írt és rendezett tréfás jelenetet adtak elő 
nagy sikerrel.  Eztán mindenki előkészíthet-
te szelvényeit, a tombolasorsoláson örülhettek a szerencsésebbek kisebb-nagyobb nyere-
ményeiknek.  A délután hátralevő részében sulidiszkó várta a táncoskedvűeket, ahol csak 
jelmezben, vagy álarcban lehetett a parkettre lépni.
 Örömmel jelenthetjük, hogy a télűzés jól sikerült, a farsangunkat követő hétvégén 
megmutatták magukat a tavaszi napsütés első sugarai. 

(ZKA)

Ismét eltelt egy év, itt a farsang ideje. Mint 
minden évben, idén is ötletesebbnél-öt-
letesebb jelmezekbe öltözve próbálták 
a gyerekek elűzni a hosszúra nyúlt telet. 
A délután a nyolcadik osztályosok nyi-
tótáncával, fergeteges rock and roll- al 
kezdődött. Ezt követte az első, második, 
harmadik osztályosok egyéni jelmezes 
bemutatkozása, majd a negyedik, ötödik, 

hatodik osztályosok csoportos felvonulá-
sát tekinthette meg a nagyérdemű. A gye-
rekek bemutatkozása után tombolasorso-
lásra került sor. 
 Mindenki nagyon jól érezte magát. 
Reméljük, a sok színes, díszes maskarák-
tól megijedt a tél, és jön a tavasz!

GKB 

Helyreigazítás
Az előző lapszámunkban az úszók di-
ákolimpiai sikereiről szóló cikkben sze-
replő valamennyi versenyző felkészítője 
Hankovszkiné Medve Mónika

Drámai jégzajlás a 
Tiszán februárban. 

Fotó: Turi László

FARSANG A PETŐFIBEN

Értékes 
barangoláson
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Kötetbemutató, festménykiállítás

A Vásárosnaményi Ifjúsági Klub február 24-
én farsangi partit tartott. A kb. negyven 
diák néhány óra mulatozással levezethette 
a feszültséget, és önfeledten szórakozhatott 
a kortársaival. A szervezés oroszlánrészé-
nek átvállalásáért, és a zene szolgáltatásáért 
köszönet Veres Eszter nyolcadik osztályos 
tanulónak. Bár maskarába kevesen bújtak, 
de a legötletesebb, jelmezre hasonlító pizsa-
mákat ajándékkal jutalmaztuk. A követke-
ző hónapokban is tervezzük hasonló prog-
ramok szervezését. 

 A TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0099 
azonosító számú projektünk keretében 
létrehozott Vásárosnaményi Ifjúsági Klub 
a fenntartási időszakban is folyamatosan  
várja a fiatalokat, és részt vesz a városi ren-
dezvények lebonyolításában is. 
 Szeretnénk felhívni a figyelmeteket arra, 
hogy hétköznap délutánonként 12.30-tól 

A Vásárosnaményi Művelődési Központ-
ban 2017. február 16-án két különbö-
ző, mégis egymást jól kiegészítő, nagyon 
színvonalas, érdekes rendezvény várta az 
érdeklődőket. Vári István „Vadászatok a 
Beregben és azon túl” című könyvének be-

17 óráig továbbra is várunk titeket tiszta, 
kényelmes környezetben, ahol barátaitok-

kal, vagy akár nálunk megismert kortár-
saitokkal az alábbi szórakozási lehetőségek 
közül választhattok: 
• társasjáték, léghoki, kézműves foglalko-

zás, olvasási lehetőség, 
• számítógép és internetezés igénybe vétele,
• közös zenehallgatás, beszélgetés a fiata-

lokat érintő közös témákról
• és nem utolsósorban vadonatúj csocsó-

val várunk titeket!
 Minden szórakozási lehetőséget ingye-
nesen vehettek igénybe.
 Megtaláltok minket a szokott helyen a 
Művelődési Központban.
 Gyertek el! Hívunk, várunk! 

Az Ifjúsági Klub munkatársai

Kedves Fiatalok!

mutatójához különleges, csodálatos hátteret 
adott Valaczkai Erzsébet „Erdő közepében 
járok…” festménykiállítása. A délután Se-
bestyénné Molnár Zsuzsanna és Szilágyiné 
Tyukodi Klára kürtduójával indult. Ezt kö-
vetően Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke méltatta 
a festő munkásságát és alkotásait. A Vásá-
rosnaményi Férfikar elénekelte Vadászhim-
nuszt, melyet állva hallgatott végig a szép 
számban megjelent közönség. A Férfikar 
előadásában a kiállításnak is címet adó 
Erdő közepében járok című Republic dalt 
is hallhattuk. A továbbiakban a könyvet és 
az írót Zsoldos Barnabás, a Magyar Rádió 
stúdióvezetője mutatta be, közben Deák 
József olvasott fel részleteket a papírravetett 
élményekből. A festmények megtekintése 
és a könyv dedikálása közben adózhattak a 
résztvevők a kulináris élvezeteknek is: szar-
vas szalámiból és kolbászból készült szend-
vicseket fogyasztottak. 
 A festőnő képeiben megelevenedik az 
erdő csodálatos élővilága, a könyvben pe-
dig a vadászatok különleges hangulatát él-
heti át az olvasó. A könyv megvásárolható, 
a kiállítás pedig március 24-ig megtekint-
hető. 

NCS
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„Az inge aljával megfüstölte” 

Itt a tavasz, a szerelem ideje és év-
szaka. A természet újjáéledésével 
nem csak az állatvilág tagjai indul-
nak párkeresésre, hanem az ember 

– különösen az ifjú – is megtöbb-
szörözött energiákkal ered szíve, 
megpezsdült vére, hormonjai 
követelőzésének engedve a vágy 
tárgyának nyomába.
 Szerelem mindig volt és min-
dig lesz. De ahhoz, hogy a vágy 
birtokosa célba is érjen, vagyis 
szerelme viszonzásra találjon, és 
meg is kapja a kívánt személyt 

– őt magát, a szerelmét, (mind-
kettőt akár!) –, nem mindig elég, 
ha csak önmagában, a természet 
erejében bízik. Szükség lehet bi-
zonyos praktikákra, földöntúli 
erők bevonására – egyszóval: va-
rázslásra is. Sokan gondolják így 
manapság is, de régen, eleinknél 
ez magától értetődő dolog volt, a 
mindennapok része. Számtalan 
szóbeli hagyomány és írásos for-
rás tanúskodik erről. Történeti 
adatok, peres anyagok – külö-
nösen a boszorkányperek jegy-
zőkönyvei – bizonyítják, hogy a 
szerelmi varázslás a magánélet 
mágiájának a legfontosabb terü-
lete. Célja az ellenkező nemű sze-
mély megszerzése, magához lán-
colása; vagy éppen ellenkezőleg: a 
párok szétválasztása, kapcsolatuk 
megrontása, a hűtlenségért cseré-
be az illető nemi képességét gáto-
ló „bosszú-varázslat”.
 Mágikus cselekedeteket, ritu-
álékat persze nem csak szerelmi 
célokért folytattak, hanem többek 
között a betegségek elűzésére, a 
termés növelésére, állatok sza-
porítására, természeti károk el-
hárítására is. Maradva a szerelmi 
témánál, nézzünk néhány konk-
rét leírást szűkebb hazánkból, Be-
regről és a környékéről, melyeket 
Csiszár Árpád gyűjtött az 1950-es 
évektől kezdve.

 Szerelmi rontásban használ-
hatnak valamilyen tárgyat a hozzá 
értő személyek, pl. ágyat, amely 
megfogja, nem ereszti a kiszemelt 
legényt. Erről H. B. Pálné mesélt 
egy történetet:
 „K. Pista Tiszaszalkáról egy ba-
rátjával Ugornyára jött bálba. Két 
lány is jött Tiszaszalkáról. Ezek már 
előbb eljöttek és D. Mariséknál száll-
tak meg. A két fiú idejött a lányok 
után. A kalapot letették az ágyra.
 Mikor a bálba indultak, a 
kalapot nem tudták felfele ven-
ni. Mintha oda lett volna ragadva. 
Azután mégiscsak sikerült felvenni 
és elmentek a bálba. A bálban a lá-
nyokkal összevesztek és nem men-
tek vissza a Mariékhoz.
 K. Pista elindult haza Tisza-
szalkára. Ment egész éjszaka, de 
nem tudott hazaérni. Éjfélkor, mi-
kor a kakas szólt, nagy kacagást 
hallott és ő még hajnalra is a zsilip-
nél találta magát.”
 Tehát Pistát – hiába próbál-
koztak – nem tudták Mariék az 
ággyal megfogni. 
 Nagyon sokszor valamilyen 
ruhadarabot, elsősorban a testtel 
érintkező alsóruhát használtak 
varázslásra. V. András Ugornyán 
úgy tudja, hogy „a lány úgy tud-
ja magához rontani a fiút, hogy 
az inge aljával megfüstölte”. Ar-
ról nem tudott beszámolni, hogy 
hol és hogyan történt a füstölés. 
Egyébként a szerelmes lányokról 
szokták mondani, hogy „begyúlt a 
pendely”.
 K. Mihályné Ugornyán másik 
módot ismer:
 „S. Gyuriné úgy tudott rontani, 
hogy a fiú kapcájából elvágtak és 
ezzel megfüstölték a lányt. Akkor 
megszerették egymást.” 
 Hasonló eljárásról szól a „főzik 
a kapcáját” szólás is. Szintén az ing 
szerepel K. Istvánné (Ugornya) 
történetében:

 „Legény korában beteg volt. 
Megrontották. K. Esztihez udvarolt, 
de Esztit más is szerette. G. Mari-
hoz is jártak egy barátjával. Még 
össze is veszett a két fiú a lányon.
 Mikor K. István hazafele ment 
a kerten, elébe állott egy kisasszony. 
Ha ő megállott, a kisasszony is 
megállott. Ha megindult, az is meg-
indult. Egyszer egy nagyot kacagott 
a kisasszony és eltűnt.
  K. István beteg lett. Az any-
ja elment egy másik asszonnyal a 
salánki asszonyhoz. Azelőtt soha 
sem látták a salánki asszonyt. Az 
mikor meglátta őket, rögtön mond-
ta, hogy van magának egy fia, azt 
megrontották. Azt is megmondta, 
hogy ki rontotta meg. A fiú ingét kel-
lett odaadni a salánki asszonynak.
 Mikor hazajöttek, új csuporban 
kellett főzni valamit.
 K. Pista meg is gyógyult.”
 Az ing, a kapca mellett a gatya-
madzagnak is hasonló varázserőt 
tulajdonítottak. 
 A világ más részein, különbö-
ző kultúrákban használnak vala-
milyen bábut, babát mágikus cél-
lal, összekötni vagy szétválasztani 
bizonyos személyeket, megbete-
gíteni, esetleg megölni valakit. S. 
Piroska nagybátyját Tiszaszalkán 
is bábbal rontották meg – kényte-
len volt vissza-visszajárni a lányos 
házhoz:
 „Egy lányhoz járt. A testvére 
mindig mondta neki, hogy minek 
jársz oda. Ő mindig ígérte, hogy 
nem megy többet, de mikor eljött 
az este, csak felállott és indult. El 
kellett neki menni.
 Ugyanannak a lánynak a test-
véréhez D. Berti járt. Annak is úgy 
kellett menni, ha csak annyira is, 
hogy beszóljon az ablakon.
 Mondta az apja, hogy nagy do-
log az, ha valaki ilyen helyzetben 
van. Azt mondták a faluban, hogy 
a lányoknak az anyja rontotta meg 

a fiúkat. Volt valami bábja, azzal 
rontott. Ezt a bábot senki sem látta, 
nem lehetett tudni, hogy rontott vele.
 Azt mondták, hogy abban a 
családban az a báb tovább ment. 
Az asszony az anyjától örökölte, és 
így ment a családban tovább.”
 A szerelem megszerzésének 
vagy megszüntetésének egyik 
leggyakoribb módja a megétetés. 
Vagyis ételben-italban valamilyen 
szerelmet keltő szert adnak be 
a másik félnek, mely szer olyan 
anyagot tartalmaz, ami a rontást 
eszközölő testéről/testéből szár-
mazik. Ez lehet haj, szőrzet (pl. 
hónaljból), vér (sokszor menstru-
ációs!), izzadság, anyatej stb.
 „Beregdarócon K. Károlyné Cs. 
Eszter volt nagy boszorkány.
 O. Jolánnak K. Zoltán udva-
rolt. A fiú rokona volt Knénak [a 
boszorkánynak – V. J.] és ő nem 
akarta, hogy a rokona O. Jolánt 
vegye el, ezért valamivel megron-
totta, megétette. K. Zoli egy darabig 
bolond volt, de többet nem ment O. 
Jolánhoz.”
 A megétetés ellen lehetett vé-
dekezni is:
 „Hogyha a fiút valahol megkí-
nálták, az első falatot ki kellett köp-
ni, akkor nem fogott a rontás.”
 A sokféle hozzárontás között 
az egyik legnépszerűbb mód a 
nyomfelszedés. Az ugornyai adat-
közlő így mesélte:
 „A párokat úgy csinálták össze, 
hogy felszedték a lány lábnyomát és 
odatapasztották a fiúnál a kürtő-
höz. A fiú a másik héten már oda-
udvarolt a lányhoz.”
 Idézhetnénk még sok-sok ba-
bonásnak tartott praktikát, me-
lyek a népi hiedelemvilág és tudás 
szerves és fontos részei. Az olvasó 
döntse el, hogy felsőbbrendűen 
megmosolyogja, avagy kipróbál-
ja a módszereket – esetleg a napi 
gyakorlat szintjén űzi, és akkor 
úgyis mindent jobban tud.
 Hiszen az igazság odaát van, 
a boszorkányok pedig közöttünk 
vannak.

Varga János

– Szerelmi varázslás Beregben
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„A naményiak kényelmére, a volt la-
kók emlékére” – olvasható a felirat 
a Tomcsányi-kastély előtti padok 
felső támláján, melyeknek ajándé-
kozója dr. Tomcsányi Pál (Pali bá-
csi), aki még ma is él Budapesten 
és mindig nagy szeretettel gondol a 
naményiakra és a kastélyra, amely-
ben felnőtt.
 Életét édesanyja (Vladár Er-
zsébet) hatalmas akaraterejének 
köszönhette, aki négy lány és egy 
fiú gyermek után ötször elvetélt, és 
orvosa figyelmeztető könyörgése 
ellenére is tántoríthatatlan volt. 
Vállalta a több hónapos fekvést, 
kíméletes életmódot és egészséges 
gyermeket hozott a világra 1924. 
február 27-én Pali bácsi személyé-
ben, ki a legkisebb gyermek lett a 
családban. Az édesanya eltökélt-
ségét talán a megérzése irányítot-
ta, hisz nagyobbik fiát, Tomcsányi 
Andrást elvesztette a háborúban. 
Az édesapa, dr. Tomcsányi Vilmos 

Pál is – Magyarország igazságügy-minisz-
tere 1920 és 1922 között – sokat tartóz-
kodott Vásárosnaményban és mindent 
megtett annak felvirágoztatásáért. 1920-

ban Vásárosnamény és körzete 
országgyűlési képviselőjévé vá-
lasztották. 
 Pali bácsi gyermekkora 
nagy részét Naményban töltötte, 
és bár Budapesten született, de 
szülőföldjének mindig Vásáros-
naményt érezte. Mai napig jó 
érzéssel látogat el városunkba és 
nosztalgiázva mesél az itt eltöl-
tött évekről, az ősök emlékeiről.
 1942-ben érettségizett a 
budapesti Fasori Evangélikus 
Gimnáziumban, ahol már nagy 
vonzalmat érzett a természetrajz 
iránt, ami később meghatározta 
életének szakmai kimenetelét. 
Mezőgazdásznak tanult, diplo-
máját 1946-ban szerezte a József 
Nádor Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetemen. 
 1945-ben kötött házasságot 
Gyulay Judittal. Házasságukból 

3 fiúgyermek született: András, István és 
Pál. Feleségének halála után 1999-ben újra 
házasságot kötött, Szemere Saroltával, aki 
mai napig hűséges társa.

Az utolsó lakó

 Pályafutása 1946-ban kezdődött a Köz-
lekedési Minisztériumban, ahol segéd-
felügyelő volt, majd a Földművelésügyi 
Minisztériumban dolgozott miniszteri fo-
galmazóként. 
 Az államosításkor nagy törés követke-
zett a család életében, ugyanis 1951-ben 
kitelepítették őket és jogtalanul elvették 
naményi otthonukat. Később azonban szű-
kebb családjával felmentették.
 1954-ben az Országos Növényfajtakísérleti 
Intézetbe került. Ötven évet meghaladó 
munkaviszonnyal a jogutód, az Országos 
Mezőgazdasági Minősítő Intézet mun-
katársa. 1990 óta kutatóprofesszor és az 
intézetbe kihelyezett egyetemi tanszékek 
vezetője. Ő volt az, aki hazánkban elsőként 
tanított marketinget a Kertészeti Egyete-
men 1969-től. 
 Munkáját számos kitüntetéssel ismer-
ték el. Megkapta az Ipolyi Arnold-díjat, az 
Enzt Emlékérmet, a  Szent István Egyetem 
aranyérmét, Széchenyi-díjat (1995), Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 

„Alkotói Díját” (2005). Vásárosnamény 
díszpolgára lett 2007-ben, valamint 2014-
ben  átvehette a Magyar Érdemrend közép-
keresztjét a csillaggal.
 Élete azt példázza, hogy a megpróbálta-
tások között, a nehéz történelmi helyzetben 
is tanult, képezte magát, az ország felemel-
kedéséért dolgozott, álmait pedig lírai köte-
tében fogalmazta meg, amely Napfogyatko-
zás címmel jelent meg 2009-ben.
 2017-ben nagy szeretettel köszöntjük őt 
93 éves születésnapja alkalmából! Jó egész-
séget és boldog, hosszú életet kívánunk 
Neki népes családja körében!

Kissné Gráf Éva
Beregi Múzeum

A pólyában Palika

A hat Tomcsányi-gyerek a kertben

Pali téli vadászatra indul
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„Elrabolt évek 
nyomában”

Boeing, Boeing – 
Leszállás 
Párizsban

Az idén is csatlakozott intézményünk a „Kultúrházak éjjel-nappal” ese-
ménysorozathoz.  A rendezvény február 9-én indult a vitkai Kultúrház-
ban Versbarát esttel, ahová a résztvevők „Az otthon, szűkebb hazánk, 
településünk”  témakörben hozták el legkedvesebb verseiket. Az este 
nosztalgia képnézegetéssel zárult. Február 10-én nagy érdeklődés kísérte 
az „Elrabolt évek nyomában” könyv- és filmbemutatót. A nézők sze-
mébe könnyet csalt a Gulágról visszatért három bácsi visszaemlékezése. 
A Kontársulat újra színpadra vitte február 11-én a decemberben már 
óriási sikerrel bemutatott Boeing, Boeing – Leszállás Párizsban című 
vígjátékát. A szórakoztató élményért a közönség újra vastapssal jutal-
mazta városunk közkedvelt amatőr színjátszó csoportját. Ugyanezen a 
napon délután Képzőművészeti Rajz- és Festőkör indult a Művelődé-
si Központban, amely azóta már állandó tagokkal tartja összejöveteleit, 
ahol elsősorban festészeti technikákat gyakorolnak együtt. Várják a csat-
lakozni szándékozókat nagy szeretettel!
 A program elérte célját, hiszen minden korosztály, és mindenféle 
érdeklődésű városlakó megtalálhatta a számára kedves rendezvényt, és 
mindhárom városrésznek jutott a helyi kulturális életből egy szelet. 

NCS

Kultúrházak éjjel-nappal a 
Művelődési Központban

Képzőművészeti Rajz- és 
Festőkör



Új Beregi Élet

2017. március 11

tos beszerzés alatt áll a többi rész is. Bátran 
ajánljuk 5–6. osztályos gyerekeknek. 

KÖNYVAJÁNLÓ

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
MÁRCIUSI MOZIMŰSOR
A szépség és a szörnyeteg  

3 D

Teljes árú jegy: 
1400 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1200 Ft

Kong: Koponya-sziget
3 D

Teljes árú jegy: 
1400 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1200 Ft

Március 28. (kedd) 1700

Március 28. (kedd) 1900

„Idődetektív”-sorozat 

A Ravensburger-együttműködés új terméke 
az „Idődetektív”-sorozat. A regényes fel-
dolgozás három bátor időutazó kalandjain 
keresztül a történelem fontos mozzanatait 
ismerteti meg a kiskamaszokkal. Kalandos 
utazás a múltba: a hiteles történelmi háttér, a 
történelmi tényeket rendszerező függelék és 
a szószedet segítségével az ifjú olvasók bát-
ran hagyatkozhatnak rá még a tanórákon is. 
Az első kötetben Julian, Kim és Leon az 
ókori Egyiptomban felderít egy rejtélyes 
ügyet, és miközben a fáraónő életét igye-
keznek megmenteni, rendkívül veszélyes 
helyzetekbe keverednek. Könyvtárunkban  
az első 17 rész található meg, de folyama-
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Képzőművészeti rajz és
festőkör

[Itt adhat meg képfeliratot a fényképhez.]

Képzőművészeti ra 
József Művelődési 
Központban

Rajz és festőkör alakult a 

Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központban.

Szeretettel várjuk a képzőművészet iránt
érdeklődő, 

alkotni vágyó új tagok jelentkezését!

Következő összejövetel időpontja: 

Kétheti rendszerességgel, szombatonként 17 órakor

Helye: Művelődési Központ 2. terem

Bővebb információ a Zánné Kiss Andreától a 06/ 20 9125214-es

telefonszámon kérhető.


