
Vásárosnamény város önkormányzatának lapja 2017. szeptember

KÖZÖS ÚT, KÖZÖS JÖVŐ
#MOBILITÁSIHÉT

Autómentes Nap
Helyszínek:

Rákóczi Ferenc út, Művelődési Központ.
700 – 1600-ig forgalomelterelés a Rákóczi Ferenc úton az Orbán B. krt. végétől 

az Alkotmány utcáig.
- Útlezárás reggel hét órától.

Programok:
6 óra 45 perctől 7 óra 45 percig a belső városrész általános iskolásai vonattal érkeznek az iskolába. 

A megállóhelyeket plakátokon előre tudatjuk.
8 órától 8 óra 45 percig az óvodásokat viszi a vonat a Bartók Béla utcai óvodába.

9 óra 30-ra a vitkai ovisokat hozza be a vonat a programok helyszínére, 10 óra 30-ra 
a gergelyiugornyai óvodásokat hozza a vonat, és viszi haza a vitkai kicsiket.

Ezután utaznak be vonattal a vitkai és a gergelyiugornyai általános iskolások.
9 órakor: Megnyitó, a napi program ismertetése – a Művelődési Központ előtt.

8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig Véradás: a Művelődési Központban –.
Minden véradó tombolaszelvényt kap ajándékba.

A legtöbb véradót felvonultató általános iskolai osztály és óvodás csoport jutalma torta.
Folyamatosan működő standok, programok:

• Információs stand,
• Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület és Természetbarát Diákkör: klímaváltozás-stand, vízvizsgálat, zajmérés,

• II. Rákóczi Ferenc Gimnázium „Határtalanul 2017”programja,
• ÖKOMATA,

• a Kárpátokért Egyesület és a Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola környezetvédelmi asztala,
• a Vásárosnaményi Ifjúsági Klub kézműves asztala,

• Egészségügyi szűrések,
• Ügyességi versenyek az úttesten, rendőrségi és tourinformos bemutatkozás.

9 órától 12 óráig óvodás ügyességi és KRESZ pálya.
12 órától ügyességi és KRESZ pálya nagyobbaknak.

12 óra 30 és 13 óra 30 között: „Kőkorszaki gyorsulási csapatverseny”.
Nevezés háromfős csapatoknak a helyszínen.

9 óra 30-tól SAKK SZIMULTÁN 9-99 éves korig, nevezés előtte a helyszínen.
14 órától: Vásárosnamény, Vitka és Gergelyiugornya csapatainak 

„városfoglaló” játéka.
15 órától: Eredményhirdetés, tombolasorsolás. 

A nap fődíja egy kerékpár.
A vonatjegy tombolaként is szolgál! 

Tombolát csak „részvétellel” lehet szerezni, vásárolni nem!

Kérünk minden szülőt, aki mégis autóval szeretné aznap is iskolába/óvodába 
vinni a gyermekét, 

kerülje el a Rákóczi utat! 
Megértésüket és az aktív közreműködést 

köszönjük!

VÁSÁROSNAMÉNY, 2017. szeptember 22.
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Anekdotázzunk!
Januárban új rovatot indítottunk. Minden lapszám-
ban felbukkan egy rövidke történet erejéig egy-egy 
településünkhöz köthető híresség, amíg az anekdota-
kincsből futja.

Ez az anekdota Kölcsey Ferenc 
nyelvművelő tevékenykedésé-
nek, ill. nyelvészeti, nyelvtör-
téneti felkészültségének állít 
emléket.
 Hogyan kötődik Kölcsey te-
lepülésünkhöz? A vitkai, III. ke-
rületi városrész iskolája a Him-
nusz költőjének nevét viseli. No 
és a Kraszna-csatorna – amit 
az 1960-as években is még a 
vitkaiak egy része Karasznának 
hívott – Vitka község élővize is.
 Az alanti anekdotának ér-
dekes nyelvészeti, történeti és 
néprajzi vonatkozásai vannak.
 Íme az anekdota, amit a 
Cultura Magazinból ismertem 
meg:

 „Kölcsey Ferenc számára 
igen fontos volt a magyar nyelv 
pontos használata. Az erede-
tiségre pedig külön hangsúlyt 
fektetett, így utazásai során 
nem egyszer ütközött némi el-
lenállásba.
 Kölcsey Ferenc parasztsze-
kéren utazván, egy kis folyóhoz 
érve felnézett, és megkérdezte a 
kocsistól: 
 – Miféle víz ez, atya� ? 
 – A Karaszna – felelte biztos 
hangon a kocsis. 

 – Nem Karaszna az, hanem 
Kraszna – igazította ki Kölcsey.
 Aztán továbbmentek. Midőn 
a Berettyóhoz értek, Kölcsey is-
mét érdeklődni kezdett: 
 – Hát ez miféle víz? 
 – Ez meg a B’rettyó, itt – vá-
laszolta a kocsis. 
 – Nem B’rettyó az, hanem 
Berettyó – hangzott a válasz. 
 – Üsse meg a kő! – kiáltott 
fel bosszúsan a kocsis. Amott a 
Karaszna nem tetszett, itt meg a 
B’rettyó  Honnan tudjam most 
már: mi lesz jó az úrnak?"
 Az anekdota azt tanúsítja, 
hogy Kölcsey teljesen tisztában 
volt a folyóvizek elnevezésének 
nyelvtörténeti tényeivel. Neve-

zetesen azzal, hogy a Kraszna 
folyócska névadói a Kárpát-me-
dence szláv népei voltak, akik a 
(красивый ~ krasnüy = szép-
séges, gyönyörű) melléknévből, 
még a magyarok honfoglalása 
előtti időkben alkották a tulaj-
donnevet. A Berettyót azonban 
már a magyarok nevesítették.
 A víznevek – különösen a fo-
lyók nevei – rendkívül szívósan 
tartották és tartják magukat jele-
nünkben is, mert a folyók mind 
a tájékozódásnak, mind a közle-

kedésnek jelentős tényezői voltak 
és maradtak valamennyi korban, 
valamennyi népnek. Kialakult 
nevüket nem volt …, de nem cél-
szerű felcserélni! ma sem.
 De akkor miért nevezték 

„egyesek” Karasznának a Krasz-
nát?
 A honfoglalással máig tartó 
együttélés alakult ki az őslakó 
szlávok és a később érkező ma-
gyarok között. A szláv nyelvek 
népei könnyedén kezelik a be-
szélt nyelvben a „mássalhangzó-
torlódásos” szavakat. A magyar 
nyelvet beszélők, ha átvettek 
ilyen szláv szavakat, külön-
böző módokon könnyítették 
azok kiejtését. Az egyik kiej-
téskönnyítő módozat a torlódó 
mássalhangzók közé beiktatott 
ún. „bontóhang”. Esetünkben 
a szláv Kraszna tulajdonnévbe, 
a „K” és „r”.. közé beépített „a” 
hang az ún. bontóhang. A szláv 
eredetű családok tagjai aztán 
Krasznának, a magyar erede-
tűek Karasznának mondták a 
folyócska nevét.
 Kölcsey azért igazította ki 
kocsisát, mert jól tudta, hogy a 

LOMTALANÍTÁS
Az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Nonpro� t Kft. értesíti 
a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2017. évi lomtalanításra októ-
ber 3-6. között kerül sor a vegyes hulladék gyűjtési nap-
ján. Arra kéri a lakosságot, hogy a lomokat az ingatlanuk elé 
a saját hulladékgyűjtő edényeik mellé helyezzék ki. Felhívja 
a � gyelmet arra is, 
hogy tilos veszé-
lyes hulladékot, 
építési törmeléket, 
z ö l d h u l l a d é k o t , 
autógumit a lomok 
közé kihelyezni.

Kraszna az eredeti név, vagyis 
az időtálló.
 Mi is így nevezzük a telepü-
lésünkön átfolyó vizecskét.
 (Kár, hogy szennyezett vizé-
ben nem tudunk maradéktala-
nul gyönyörködni!)
 A Berettyó névvel már más 
a helyzet. A hajdani időkben Bi-
har- és Békés vármegyében lévő 
vizes területet a Kárpát-meden-
cébe érkező magyarok nevezték 
el. A név ősi magyar szó. Jelen-
tése: „berekkel szegélyezett folyó”. 
A régi magyar nyelvben a „jó” 
vagy „yó?” szavunk jelentése = 

„folyó” – vízrajzi köznév! volt. 
Utótagként ezért szerepel szá-
mos folyónevünkben pl.: Sajó. 
A Berettyó a régi „jó”= folyó 
főnév! mai alakja. Hangtani tör-
vényszerű változások következ-
ményeként alakult Berettyó-vá.
 Kölcsey tehát helyesen járt 
el, mikor az „összezavarodott” 
kocsist (B’rettyó) helyreigazí-
totta ekként: Ennek a folyócská-
nak a neve (bizony): Berettyó!

TL

Utazás Magyarországon Kölcsey korában

Tájékoztató
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázat felhívásai a Városháza hirdetőtábláján és a www.
vasarosnameny.hu önkormányzati honlapon elérhetőek. A be-
adási határidő 2017. november 7. napja.
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Már a kezdetek óta az emberiség megün-
nepli a mezőgazdasági év fontos állomásait: 
a vetést, a sarjadást és különösen a termés 
beérését, a betakarítást, ahogy erről a nép-
rajztudomány is beszámol.
 Eredetileg a különböző kultúrák naptá-
rainak egy vagy több újéve is a főbb termé-
nyek betakarítási idejéhez kötött, ez mára 
megszűnt a naptárreformok miatt.
Ősi idők óta a betakarítási és szüreti 
ünnepek idején a közösségek hálát adnak 
a Szent Valóságnak, az ábrahámita vallások 
esetében Istennek, hogy bő terméssel aján-
dékozta meg őket.

„Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld!
Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel,

menjetek eléje vigassággal…”

Az ószövetségi időkben a betakarítás ün-
nepe. Ez az ünnep két részünnepből állt: a 
lombsátrak ünnepéből, amikor hét napig 
lombokkal fedett sátorban laktak, majd a 
nyolcadik napon a záróünnep következett, 

mellyel véget ért a mezőgazdasági év, és az 
ószövetségi időkben az éves nagy ünnepek 
is szüneteltek tavaszig. /Második Törvény-
könyv [5 Mózes] 16,13-15./ 
 A kereszténységben később alakult ki 
újra a szüret (és nálunk általában ezzel egy-
szerre a gabona betakarításának) megün-
neplése hálaadó istentisztelet keretében.
 A hazai katolikus hagyományban au-
gusztus 28-án ünnepelték az új kenyér ün-
nepét, mely később átkerült Szent István 
napjára. Az evangélikusok ősszel, vidéken-
ként eltérő időpontban tartanak aratási-
hálaadási istentiszteletet. A reformátusok 
külön emlékeznek meg augusztus utolsó 
vasárnapján az új kenyérről és október 
utolsó vasárnapján az újborról.
 A mi unitárius hagyományainkban az 
immáron egységes időpontra, szeptember 
utolsó vasárnapjára eső, közös néven őszi 
hálaadásként tartott ünnepünk (akárcsak 
az evangélikus aratási hálaadás) erősen 
kapcsolódik az ószövetségi őszi ünnepkör-
höz. Egyházunk őszi hálaadása az ószövet-
ségi lombsátrak ünnepe és a záróünnep 
idejére esik majdnem minden évben. Hálát 
adunk mindazokért a javakért, melyeket 

Isten túláradó kegyelme és a természet bő-
kezűsége adott nekünk.
 Őszi hálaadás alkalmával gondolom, 
hogy mindenkinek van személyesen is 
miért hálát adni. De a személyes hálaadá-
son túl, nézzük meg mi az a legfontosabb, 
amiért közösségileg is hálát kell adnunk.
 Örülhetünk a jól végzett munka 
gyümölcseinek. A föld gazdag és ízes ter-
mékeinek. Fontos a környezetünkért érzett 
felelősség (levegőszennyezés, környezet-
szennyezés). Tehát okosan hasznosítjuk a 
földünk (Isten) áldásait.
 Megköszönjük az Evangéliumot, mert 
benne Isten ereje mutatkozik meg. Hálát 
adunk azért is, hogy ott van az előttünk 
járók magasztos példája, ott jár előttünk a 
leghívebb Barát, akit azért adtál, hogy szá-
munkra is út, igazság és élet legyen.
 A hála és dicsőítés megőrzi az embert 
az aggodalmaskodástól, ha a jövőbe néz.

„Aki hálaadással áldozik, az dicsőít
engem, és aki ilyen úton jár, annak
mutatom meg Isten szabadítását.”

/Zsoltárok könyve 50:23/

2017. augusztus 26.-án (szombaton) újabb sikeresen elnyert pá-
lyázatunk keretében „Hagyományőrző Kulturális Romnap” ke-
rült lebonyolításra Gergelyiugornyán. Tíz órakor Demeter István, 
a Vásárosnamény Város RNÖ elnöke nyitotta meg a rendezvényt 
és köszöntötte a jelenlévőket. Reggelire kolbászos lecsót készítet-
tek, az ebéd hagyományos gulyásleves volt. Szakácsaink Demeter 
Istvánné és Jóni Tiborné, segítőjük Bódi Zsoltné és Ida néni 
a Baptista Romamisszió gyülekezet tagja, valamint Jóni Tibor, a 
Vásárosnamény Város RNÖ képviselője voltak. 
 A reggelit kispályás futballmeccs követte, melynek gyermek 
résztvevőit Demeter István RNÖ elnök és Jóni Tibor képviselő 
jutalmaztak. 
 A gyermekek szellemi vetélkedőn és „Ki Mit Tud!”-on – melye-
ket Demeter Jolán szervezett és bonyolított le Danó Diána segít-
ségével – próbára tehették tehetségüket, felkészültségüket. is kipró-
bálhatták magukat. A résztvevők emléklapot és ajándékot vehettek 
át Varga Istvántól, a RNÖ alelnökétől. A „Hagyományőrző Roma 
Kulturális Napot” élő 
zenés esttel zártuk. 
A zenét a „Naményi 
Fiúk” szolgáltatták! 
(Demeter Kriszti-
án és Kakas Milán). 
Technikusi segítőnk 
Virágh Tibor. Tisz-
teletét tette Vezse 
Gábor a Vásárosna-
mény Város Önkor-
mányzat pénzügyi 
dolgozója. 

 Köszönetet mondunk Meggyesi Fe-
renc vállalkozónak és Juhász Ferencnek, 
a Namény Tészta K . igazgatójának, Csobolya Attila a önkor-
mányzat képviselőjének, akik adományukkal járultak hozzá a 
rendezvényünkhöz, és Iványi Tamásnak, a Balázs József Városi 
Könyvtár és Művelődési Központ igazgatójának, aki a helyet biz-
tosította a rendezvény lebonyolításához. Jövőben is számítunk a 
segítségére. 
 A jelenlévők jól érezték magukat. Sikeresen zártuk a Hagyo-
mányőrző Kulturális Romanapot! 

Vásárosnamény, 2017. 08. 29. 
Vásárosnamény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő Testületenevében

Demeter István 
Vásárosnamény Város RNÖ Elnöke 

Felhős Szabolcs

Őszi hálaadás

Hagyományőrző Roma Kulturális Nap
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A történet ott kezdődött, hogy a 
tanévzáró értekezleten elhang-
zott: az udvari játékok olyan 
mértékben elkorhadtak és bal-
esetveszélyessé váltak, hogy el 
kell őket távolítani. Természe-
tesen sem az intézménynek, 
sem a fenntartónak nem volt 
pénze a játékok cseréjére. Szü-
lőként rendkívül szomorúan 
hallottam ezeket a híreket, és 
felettébb bosszantott is a dolog, 
hogy gyermekeinkre egy sivár 
iskolaudvar vár majd szeptem-
berben. Kennedy elnök annak 
idején azt mondta: „Ne azt 
kérdezd, mit tehet érted a haza, 
hanem azt, hogy te mit tehetsz 
a hazáért” Igaz, itt kisebb lép-
tékekről van szó, de felmerült 
a kérdés, hogy mit tehetünk a 
közösségünkért, a gyerekein-
kért.  Mert a játék az fontos, kü-
lönösen ezeknek az alsósoknak, 
akik nagyon komoly munkát 
végeznek az iskolában, feszített 
munkatempóban. A rövid szü-
netekben szükségük van a rege-
nerálódásra, a kikapcsolódásra. 

„A szabad játék a legjobb „isko-
la” ahhoz, hogy egy gyerek egy 
közösségben megtalálja magát, 
egy közösségben kiharcolhassa 
a maga jogait, a jogot arra, hogy 
élvezze az életet, a játékot, a szó-
rakozást, és később felnőttként 
a munkáját.” (Fóti Péter)
 Először is létrejött a 
Naményi Gyermekekért Ci-
vil Társaság, melynek célja az 
volt, hogy élhetőbb környeze-
tet biztosítsunk gyermekeink 
számára. Az interneten hosz-
szú kutatás után rábukkantunk 
arra a gyártóra, aki elfogadható 
áron kínált olyan játékot, amit 
megfelelőnek találtunk. Követ-
kező lépésben pedig megindult 
az adománygyűjtés. Nem volt 
egyszerű feladat, sok esetben 
kellemetlenül, sőt kínosan érez-
tük magunkat az elutasítások 

miatt, de szerencsére sokan vol-
tak, akik úgy gondolták, hogy 
támogatják a kezdeményezé-
sünket. A Facebook-on létreho-
zott csoportban folyamatosan 
tájékoztattuk a tagokat és a tá-
mogatókat, hogy hol tartunk a 
gyűjtéssel. Viszonylag hamar, 3 
hét alatt sikerült az első körben 
kitűzött célt elérni. Összességé-
ben 856.000 Ft-ot gyűjtöttünk 
össze, amiből egy nagy kombi 
játékot, egy csúszdatornyot, 2 
db padot és 2 db kisméretű fo-
cikaput vásároltunk. A szállítás 
költségét fele-fele arányban áll-
tuk az Eötvös Alapítvánnyal.
 A játékok augusztus 18.-án 
megérkeztek, reméljük, mire az 
újságot olvassák, már a helyü-
kön lesznek.
 Köszönöm a gyűjtésben 
nyújtott segítséget Bodóné Tó-
tok Krisztinának, Oláh Zsuzsá-
nak és különösképpen férjem-
nek, Varga Sándornak.
 Szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak, akik 
anyagilag segítették célunk 
megvalósulását:
 Vásárosnamény Város Ön-
kormányzata, Filep Sándor, 
Csekő József, Winkler Zoltán, 
Sa-Fe K , Kázmér Szilárd, Il-
lés Norbert, Baráth K  Festék-
bolt, Bringabolt, Stella Patika, 
Ol-Ber Bt, Bereg-Fém-Szer 
K , Husztiné Bartha Mónika, 
Juhász István, Czomba Sán-
dor, Balogh Miklósné, Simon 
Csaba, Simonné Lapos Éva, 
Farkas Róbert, Balázsi Krisz-
tina, Diák Sándorné, Pankotai 
Ferenc, Szöllősy László, Czirják 
József, Borbásné Nagy Krisz-
tina, Dévai Gábor, Balogh Ká-
roly, Király Ákos, Gyarmati 
Katalin, Magyar Péter, Bíró Éva, 
Janovszki Lívia, Farkas Kál-
mán, Baksa Sándor, Feketéné 
Orosz Sára, Kornex Üzletház, 
Varga-Oláh Nóra, Tiszavirág 

Horgászbolt, Bogányiné Pap 
Anna és Bogányi Zsuzsa, Hódi 
Ákos, Tóth István, Oláh Zsu-
zsa, Újvári Attila, Leskó László, 
Kovács Tiborné, Koncz József, 
Baráth László, Gyöngyösi Sán-
dor, Gyujtó Ferenc, Bodó József, 
Kokas Bálint, Kajdyné Szerényi 
Zita, Szabó Zoltán, Baksa Be-
áta, Bancsi Attila, Koncz Béla, 
Szabóné Járai Edit, Vass Kis-
gép Szaküzlet, Kovács Üzlet-
ház, ARKA TEX, Vadvirág 
Virágbolt, Toldi Tamás, Varga 
Valéria, Vargáné Szabó Angéla, 
Kapin Zsoltné, Kántor Tímea, 
Pócsikné Fodor Zsuzsanna, Ró-
zsa Istvánné, Balla Tamás, Szil-
ágyi Barnabás, Mikita Zoltánné, 

Bakó Endre, Nagy Attila, Turi 
László, Dr Balogh Zoltánné, 
Medve Rita, Kállainé Molnár 
Judit valamint három támoga-
tónk névtelen szeretne maradni.
 Az elmúlt időszakban voltak, 
akik jelezték, hogy nem hallot-
tak időben a kezdeményezésről, 
de szerették volna támogat-
ni, esetleg vannak, akik most 
kapnak kedvet hozzá. A szám-
laszámot még életben tartjuk, 
amennyiben sikerül még pénzt 
gyűjteni rajta, a felsős udvaron 
nagy hasznát vennénk néhány 
szabadtéri sporteszköznek.

Naményi Gyermekekért 
Civil Társaság – számlaszám 
K&H 10404481-50526867-

54531003
 Varga-Oláh Nóra

KÖZÖS SIKERTÖRTÉNETÜNK

Mesterek és alkotók 
a Múzeumok Őszi Fesztiválján

A Beregi Múzeum idén ősszel is 
várja az érdeklődő osztályokat egy 
különleges múzeumi foglalkozás-
ra, ahol izgalmas kérdéseken, ér-
dekes tényeken és játékokon keresztül ismerhetik meg a tanulók 
a Múzeum méltán híres vasöntvény gyűjteményét. További rész-
letek az ősz folyamán a plakátokon, szórólapokon, a www.beregi-
muzeum.hu-n és a www.oszifesztival.hu-n.

Szcs

A kerékpározás története 
a Beregi Múzeumban

Szeretettel várunk mindenkit, főként a kerékpározás és an-
nak múltja iránt érdeklődőket legújabb időszaki kiállításunkra, 
amely 2017. szeptember 14-től az év végéig látható a Tomcsányi-
kastélyban. „A kerékpározás története” című kiállítás a Magyar 
Műszaki és Közlekedési Múzeum jóvoltából látható Vásárosna-
ményban. Az értékes gyűjte-
mény darabjai között meg-
tekinthető többek között a 
kerékpárok őse, a maga korá-
ban vesszőparipának gúnyolt 
futógép, valamint velocipédek 
és egyéb ősbiciklik.

Szcs

ményban. Az értékes gyűjte-
mény darabjai között meg-

kerékpárok őse, a maga korá-

futógép, valamint velocipédek 
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Életkoromat nem tartom szá-
mon. Ti úgy tudjátok, hogy az 
1920-as évek közepén kerültem 
mostani helyemre, a 4117-es út 
szélére. Egy faiskolából hoztak 
el, amikor a Vitka és Namény 
között kitaposott dűlőutat lekö-
vezték.
 Szerintetek közelítek a 
századik életévemhez. De, le-
het, hogy már be is töltöttem 
a százat, hiszen a faiskolában 
is éltem két-három esztendőt 
többszáz testvéremmel együtt.
 Nem örültem, hogy egy út 
szélére ültettek ki engem. Fél-
tem, hogy majd egy megbok-
rosodott ló nekem húzza a sze-
keret, eltöri törzsemet. Féltem, 
hogy valamely szívtelen kocsis 
ostornyélnek metsz le, vagy 
egy éhes állat leharapja falatnyi 
lombomat és elpusztulok a leve-
leim nélkül.
 De látjátok! Semmi ilyen 
nem történt velem , egészen 
mostanáig!
 Gazdám, a vitkai útkapa-
ró, Nagy Kálmán, akit min-
denki Kálmán bácsinak hívott, 
erős törzsvédő karókat vert le 
mellém. Gondosan öntözött 
engemet az aszályos hetekben. 
Bement az iskolákba is, hogy a 

„Madarak és fák napja” szellemi-
sége szerint, nemesítse a pusz-
tításra mindig hajlamos „erős 
� úk” erkölcsiségét, és szeretet 
ébresszen irántam is, a lombja-
im közt éneklő, fészkelő, pihenő, 
megbúvó madarak iránt is, az 
összes iskoláskorú gyermekben.
 Gyors növekedéssel, árnyat 
adó dús lombozatommal hamar 
megháláltam a gondozást is, és 
a védelmet is. Mind az igavonó 
állatok, mind a kocsikon ülő 
fáradt hajtók és rakodók várták, 
hogy a koronám alá érhessenek. 

Árnyékot terítettem a naptól 
felhevült testekre. Lehűtöttem 
a parasztszekerek áttüzesedett 
vasalását. Ha erős szél fújt, azt 
szellővé szelídítettem, ha zápor 
hullott, azt csöpögő permetté 
lágyítottam. A jégeső korbácso-
ló zuhatagát leveleimmel lelas-
sítottam, ágaimmal, törzsem-
mel visszapattantottam.
 Barátsággal bólogattam a 
gyors lovak repítette hintókban 
ülőkre, a Tomcsányi- és Újhelyi 
család tagjaira, akik egymás tár-
saságát keresve napjában több-
ször is elszáguldottak alattam 
Naményból Vitkába, és Vitká-
ból Naményba.
 Húsz éves lehettem, amikor 
német katonák bújtak meg alat-
tam, és páncéltörő fegyverükkel 
kilőttek egy orosz- vagy román 
� atal katonákkal teli tankot.
 Szánva néztem a szomorú 
arcú embereket, akiket kékru-
hás ávósok kísértek utolsó zsák 
terményükkel, egyetlen még 
megmaradt haszonállatukkal, 
hogy adóhátralékukat, beadási 
kötelezettségüket leróják a ha-
talmasok akarata szerint.
 Talán egy évtizeddel később, 
orosz katonákkal teli tankok 
magasra emelt ágyúcsövei szag-
gatták alsó ágaimat, okádtak 
fullasztó, fekete füstfelhőket le-
veleim közé.
 Gyökereim szívták fel a 17 
éves ácstanuló, Bacsó János vé-
rét, amit orosz katonák ontottak 
oktalanul.
 Vásárra igyekvő embercso-
portok haladtak el alattam a 
kádári „puhadiktatúra” évei-
ben. Állatokat, terményt vittek 
a naményi hetivásárra, hogy on-
nan hordókat, ruhaféléket, edé-
nyeket, játékokat hozzanak haza, 
a vitkai és „ócsvai” házakba.

 Voltak évek aztán, amikor 
a gépállomások forró füstöt 
rámpöfögő Ho� errei, a vek-
keróra ketyegését utánzó han-
gú motorral hajtott Zetorok, az 
egyre nagyobb, magasabb te-
herautók miatt az út fölé hajló 
alacsony ágaimat le-lecsonkol-
ták, de azt, akkor már, könnyen 
kihevertem.
 Legjobban a biciklijükön a 
gimnáziumba karikázó vidám 
vikai és ócsi � atalokat szeret-
tem. Mindig másképpen öltöz-
tek, mint én. Mikor nekem sok 
levelem, dús lombozatom volt, 
ők lengék voltak és könnyedek. 
Mikor a leveleim hullani kezd-
tek, a diákok egyre több és me-
legebb ruhákat viseltek. Min-
dig mosolyogtak. Telve voltak 
tervekkel, reményekkel. Meg-
becsült munkáról, jó � zetésről, 
kényelmes lakásról, gyors au-
tókról álmodoztak, … mind …
 És valóban, a gyors autók 
futni kezdtek alattam! Egyik 
legszörnyűbb emlékem, mikor 
egy vitkai � ú, – aki Németor-
szágba disszidált – hősködni 
próbált a szekereknek készített 
úton, megmutatni: mennyire 
gyors, mennyire ügyes! A tör-
zsemnek csapódott, és vége lett 

… (az autónak is, a � únak is!) Én 
nem tehettem semmit! Állot-

tam csak … a helyemen. Ő 
vágódott addigra már erős, 
kemény törzsökömnek … 
Ahogyan családja lelkében, 
úgy gesztemen sem hegedt 
be soha az a heg, amit az a 
szörnyű ütődés okozott...
 Jó volt, hogy – társa-
immal együtt – védettségbe 
vettek az emberek. De meg-
ijedtem, mikor – a körfor-
galom miatt – három társa-
mat is csak úgy ledöntötték 
mellőlem …
 Hittem, hogy most 
már nem érhet baj, csend-

ben öregedhetek, mikor jött az 
a lángoló autó, amit épp ágaim 
alá kormányzott a megrémült 
sofőr …
 A gázolaj, a gumi és a mű-
anyag lángjai közt, máglyán – 
mint az elítélt eretnekek hajdan 

– megadón halt meg lombom sá-
tora. Élő ágaim sokasága a hőtől 
lankadt el.
 Azóta roncsoltan és búsong-
va állok itt helyemen, ahová 
majd száz esztendeje nem az én 
akaratomból ültettek az embe-
rek.
 Rémül, aki rám néz, mert 
látja, hogy csonkult tagjaim 
immár halottan, hallgatagon és 
feketén nyúlnak az égre.
 De nézzetek meg jól! Félig, 
még ÉP VAGYOK ma is! 
 Tudom, hogy oly sokszor 
gyógyította be már hozzáértő és 
gyöngéd kéz az oktalanul ütött 
mély és szomorú sebeket.
 Mossátok le rólam is kor-
mot! Vágjatok le mindent, mi 
nem él!
 Ép felemen növelek új lom-
bot, árnyat adót, és száz évig 
onthatom még nektek a zöld le-
velet, a boglárt, hogy rejtekem-
ben a legszebb hangú madara-
kat nektek zengesse a nap.

TL

EGY MEGÉGETT VÉDETT FA MONOLÓGJA
Július 14-én egy kigyulladt teherszállító majdhogy el-
pusztította egyik védett platánfánkat.
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HORGÁSZVERSENY A KESKENYEN
Ezidén is augusztus hónap utolsó vasárnapján rendezte meg a 
tagsági horgászversenyt településünk legrégebb óta megszakítás 
nélkül működő civil szerveződése, a Vásárosnaményi Postás 
Horgász Egyesület.
 A verseny nagyon jó időjárási- és vízállási viszonyok között, 
kiválóan előkészített versenypályán folyt.
 Ötvenhat egyesületi tag vetélkedett a IV. Szűcs Imre Házi 
Horgászverseny díjaiért.
 Felnőtt kategóriában 42-en vetélkedtek. A legeredménye-
sebbek: 1./ Mile Pál 7820 gr, 2./ Szikora Andrásné 6280 gr, 3./ 
P Koncz László 6170 gr kifogott hallal lettek.
  Az i� úsági- és gyermek kategóriában 14-en indultak. Ered-
ményeik: 1./ Kovács István 3130 gr, 2./ Kantuly Péter 2220 gr, 
3./ Koncz Kristóf 1830 gr mérlegelt hallal lett.
 A legnagyobb halat Császár István sporthorgász fogta ki. 
A legkevesebb kifogott hallal Bakosné Fodor Mária egyesüle-
ti tagtársunk mérlegelt. Ők mindketten különdíjat vettek át az 
egyesület elnökétől, Szabó Gábor sporthorgásztól.
 A versengés jó hangulatban elfogyasztott szabadtéri ebéddel 

–ezúttal üstben főtt halászlével – zárult, amit Szűcs Zsolt egye-
sületi tagtársunk remekelt.

TL

A vásárosnaményi Balázs József Városi Könyvtár 
és Művelődési Központ névadója,

Balázs József

helyi születésű József ABla díjas író, dramaturg
halálának 20. évfordulója alkalmából

megemlékezést szervez 

a Vitkai Kultúrházban
2017. október 12-én (csütörtökön) 16 órától

A délután programja:  

• A Kölcsey Ferenc Tagiskola és a Vitkai Nyugdíjas Egyesület 
rövid műsora

• Filmrészlet veQtések a Fábián Bálint találkozása Istennel 
és a Magyarok című filmekből

• Balázs József Koncz Gábor 
emlékezetében – Beszélgetés 

Koncz Gábor Kossuth- és 

Jászai Mari-díjas színművésszel
A beszélgetést vezeU: Hamar Péter 
irodalomtörténész és filmesztéta

• Koszorúzás a Balázs József emléktáblánál

Önt is szereteZel várjuk!

„A világi méltóság aranyfüst és 
játékpénz, de az emberi méltóság 
valóság, színarany. Miért játszol 
hamis pénzért, mikor Isten meg-
tömte zsebedet színarannyal?” 
Márai Sándor

 Ez az idézet Márai Sán-
dortól lehetne akár a nemrég 
eltávozott Baly János élet� lo-
zó� ájának is egy szelete. Mert 
Baly János személyében egy 
olyan embert veszítettünk el, 
aki – bár kerülte a nagy nyilvá-
nosságot, sohasem érdekelték 
a külsőségek – minden szavá-

val, cselekedetével tanította a 
környezetében élőket. Nem 
kifelé élt, nem kívülről, hanem 
belülről vezérelt ember volt. 
Mindenben az egyszerűségre, a 
természetességre törekedett. A 
természet, az erdő iránti rajon-
gása, ahogy ismerte a legapróbb 
vadnövényeket és madarakat is, 
mindenkiből tiszteletet váltott 
ki. Már életében is legenda volt, 
akit nemcsak a saját korosztá-
lya, de a � atalabb generáció is 
úgy emleget: Az erdész, aki té-
len is felhajtott ingujjban, bicik-
livel járta a Bereget, aki félvállal 
felborított egy szekér fát, akinek 
csupán a megjelenésétől is már 
futottak az „erdőt háborgatók”.
 Talán a természettel való 
szoros kapcsolata miatt is áradt 
belőle a nyugalom, a csendes 
derű, a harmónia, ezért is sze-
rettünk a közelében lenni. Vég-
telen szerénység, alázat, és böl-
csesség jellemezte, így tudott 
sok hozzá forduló emberen is 
segíteni. Keveset beszélt, nem 

szerette az „üres fecsegést”, de 
minden szavának súlya volt.
 Szülei egyetlen gyerme-
keként 1942. december 17-én 
Debrecenben született. Gyer-
mekkorában családját sokat 
költöztették: Debrecen, Huszt, 
Szentannapuszta és más tele-
pülések után végül Vásárosna-
ményban telepedtek le, mert 
megfogta őket a beregi táj szép-
sége, az emberek egyszerűsége, 
vendégszeretete. 
 Baly János már korai gye-
rekkorában megízlelte az ol-
vasás örömeit, ebben a szülei 
maximálisan támogatták. Több 
száz kötetes könyvtárában a 
szépirodalomtól kezdve, az ősi 
bölcseleti, � lozó� ai, fantasztikus 
könyvekig minden megtalálható 
volt. Rendkívül olvasott volt, és a 
könyvek iránti szeretete haláláig 
megmaradt. A mesék világa még 
70 évesen is el tudta varázsolni. 

Hangulatait, emlékeit gyakran 
szedte versbe, amit csak az asz-
tal� óknak írt, és csak halála előtt 
mutatott meg egy-két hozzá na-
gyon közeli embernek. 
 Kutatta, kereste az élet értel-
mét, ezért is vonzotta idősebb 
korára a misztikum, a spiritu-
alitás, az alternatív gyógyászat. 
Főleg autodidakta módon meg-
tanult sok öngyógyító technikát, 
amivel nem csak saját magán, 
de minden hozzá fordulón is se-
gített. Az a fajta ember volt, aki 
önzetlenül, számolatlanul csak 
adott és adott. 
 Halálával nagy űrt hagyott 
maga után. De mégsem sírunk 
és kesergünk, hanem ünnepel-
jük az életét, amivel segített és 
tanított bennünket, azt a szelle-
misséget, amit itt hagyott. Mert 
életünk egyik nagy ajándéka, 
hogy közelében élhettünk.

Hanyu Éva

In memoriam Baly János

Kiss László felvétele a díjazott egyesületi tagokat és az egyesület 
vezetőit örökítette meg
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A hitel-és vissza nem térítendő forrással 
kombinált hiteltermékek értékesítésére a 
Magyar Fejlesztési Bank (MFB) 2016 során 
442 MFB Pontból álló hálózatot hozott létre, 
melynek további 200 ponttal való bővítésére 
az MFB közbeszerzési pályázatot hirdetett. A 
2017 májusában lezárult pályázaton nyertes 
pénzintézetek – a már meglévő konzorciumi 
partnerekhez hasonlóan -, saját hálózatukon 
belül, az MFB Pontok arculatával ellátott � -
ókokban állnak az ügyfelek rendelkezésére. 
A bővítés célja, hogy a kedvezményezettek 
minél több helyen, a lehető leggyorsabban 
jussanak – a jelenleg még rendelkezésre álló, 
nagyságrendileg 320 milliárd forintos – for-

GYORSVONAT
Koncz Gábor

Kossuth- és Jászai Mari-díjas
színművész önálló estje

Művelődési Központ
Vásárosnamény

2017. október 12. csütörtök 19 óra
A belépés díjtalan!

Nyílnak az új mfb pontok

ráshoz, illetve szakmai tanácsokhoz. Annak 
érdekében, hogy az ország minden területén 
minél közelebb igénybe vehetőek legyenek 
ezek a szolgáltatások, az OTP Bank összesen 
163 � ókjában alakít ki egyedi arculatú MFB 
Pontot a különféle uniós hiteltermékek köz-
vetítésére. Az OTP Bank mellett – konzor-
ciumi partnerként – az MKB Bank 35, míg 
a Gránit Bank és az NHB Növekedési Hitel 
Bank egy-egy � ókkal növeli majd az MFB 
Pontok számát.
 A hálózatban év végéig összesen 63 első 
kategóriájú MFB Pont lesz, amelyek a teljes 
hitelezési és értékesítési folyamatot végzik 
az összes elérhető termék esetében. Továb-

Az OTP Bank, az MKB Bank, a GRÁNIT Bank és az NHB Bank egy-egy fő-
városi � ókjában tartott megnyitóval elindult az MFB Pontok hálózatának 
bővítése. 2017. július 31-vel 126 új MFB Pont kezdte meg működését, 
melyeket – legkésőbb év végéig – további 74 követ majd. Ezzel összesen 
642 elemből álló hálózat gondoskodik majd az európai uniós hitelek és 
támogatással kombinált hitelek közvetítésével a vállalkozások és a lakos-
sági ügyfelek számára. Az OTP Bank összesen 163 � ókjában alakít ki MFB 
Pontot. A hitelintézet a rugalmas és gyors ügyintézés mellett szakértő se-
gítséget kínál a támogatások kihelyezésében és a kapcsolódó pénzügyi 
szolgáltatásokban is.

Képzőművészeti rajz és
festőkör

[Itt adhat meg képfeliratot a fényképhez.]

Képzőművésze+ ra 
József Művelődési 
Központban

Idén februárban Rajz és festőkör alakult a 
Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központban.

Szeretettel várjuk a képzőművészet iránt
érdeklődő, 

alkotni vágyó új tagok jelentkezését!

Ideje: Szombatonként 17 órától.
Helye: Művelődési Központ 2. terem

Bővebb információ a 06/ 20 9125214-es telefonszámon kérhető.

bi 260 második kategóriájú, ahol megva-
lósul az országos elérést igénylő termékek 
teljes hitelezési és értékesítési folyamata, 
illetve 319 harmadik kategóriájú MFB Pont, 
melyek fő feladata a tájékoztatás és az ügy-
fél érdeklődés továbbítása. 
 „Látva, hogy az uniós visszatérítendő 
források iránti érdeklődés még az előzetes 
várakozásokat is túlszárnyalja, kulcsfon-
tosságúnak érezzük, hogy bankunk minél 
hangsúlyosabban járuljon hozzá a források 
sikeres lehívásához és felhasználásához. Az 
OTP Bank kiterjedt � ókhálózatával, szak-
mai tapasztalatával és gyors, rugalmas 
ügyintézéssel támogatja jelenlegi és leendő 
ügyfeleit” – mondta Barkó József, az OTP 
Bank Északkelet-magyarországi Régiójának 
ügyvezető igazgatója. 
 Vásárosnaményban 2017. augusztus 24-
én került megnyitásra az MFB Pont , emel-
lett a megyében Kisvárdán, Nyíregyházán, 
Fehérgyarmaton, Mátészalkán és Nyírbá-
torban is megnyíltak, az ősz folyamán pe-
dig Kemecsén, Nagykállón és Tiszavasvá-
riban megnyílnak az MFB pontok az OTP 
Bank � ókjaiban.
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A Vásárosnaményi II. Rákóczi 
Ferenc Gimnázium Természet-
barát Diákköre és a Beregi Ter-
mészet- és Környezetvédelmi 
Egyesület 2017. 07. 24–31. kö-
zött huszonhetedik alkalommal 
szervezte meg a Barabás község 
melletti Kaszonyi hegyen a Be-
regi Természetvédelmi Tábort 

(BTT). A táborban ötvenkét 
� atal és felnőtt egy hétig ismer-
kedett a beregi táj természeti 
értékeivel, helyi és globális kör-
nyezeti problémákkal, a „Fenn-
tartható Fejlődés” kérdéseivel, 
kihívásaival. A táborozók több 
mint fele már a korábbi években 

is részt vett a tábor munkájá-
ban. A résztvevő diákok a Vásá-
rosnaményi II. Rákóczi Ferenc 
Gimnáziumból és nagyobbrészt 
a határon túli partneriskolánk-
ból, a szatmárnémeti Kölcsey 
Ferenc Főgimnáziumból érkez-
tek. A felnőtt szakvezetők az 
egykori középiskolás táborozók 

voltak, akik ma már 
egyetemisták, vagy 
felnőttek. A terepna-
pokon délelőtt szak-
mai túrákat tettek 
a résztvevők, hogy 
megismerjék a táj 
természeti értékeit, 
délután szekciófog-
lalkozásokon mé-
lyítették el a megis-
merteket. Esténként 
Globális környezeti 

problémákkal foglalkozó elő-
adások és a fenntarthatóság 
jegyében szervezett tréningek 
voltak. A napokat jó hangulatú 
tábortűz zárta. Egy napot tábo-
ri kirándulásra szántunk, amely 
során hajóztunk a Tisza folyón. 
Az utolsó napon a résztvevők 

vidám tábori akadályversenyen 
adtak számot a megtanult isme-
retekről. Kiemelt szakmai prog-
ram volt a hegy környékének 
megtisztítása az illegális szemét-
lerakóktól. A tábor megvalósítá-
sát a BIKSZE (Beregi I
 úságért 
Közművelődési 
és Szabadidő 
Egyesület) és 
Barabás Község 
Önkormányza-
ta és lakossága 
támogatta.
 Sokszor kér-
dezik, mit sze-
retnek annyira 
a résztvevők a 
nomád tábor-
ban, ahol hideg vízben füröd-
nek és nincs WIFI…. meg sok 
minden más, amit a hétközna-
pi életünkben megszoktunk….  
Hát igen! A válasz egyszerű: A 
természet szépségeit csak így is-
merhetik meg szinte „gyermeki 
rácsodálkozással”, de mindemel-
lett a legfontosabb, hogy rohanó 
világunkban megállhatnak egy 
kicsit és felfedezhetik önmagu-

Iskolánk az elmúlt évek nyári szüneteiben 
több hitéleti angol nyelvi tábor helyszíne volt. 
 Az idén kicsit másként alakult a tábor 
programja, mint az előző években.
 2017 májusában Szenczy Sándor elnök úr 
azzal keresett meg bennünket, hogy mi len-
ne, ha ezen a nyáron kosárlabda tábor lenne 
Vásárosnaményban. Mi igen-t mondtunk úgy, 
hogy a tanítványaink nem tudnak kosarazni! 
Úgy, hogy a helyi sportcsarnok közel sem idézi 
az amerikai körülményeket! Úgy, hogy a testnevelés óra nem tarto-
zik diákjaink kedvenc órája közé!
 Mindezek ellenére 2017. július 17-én reggel a Hoops for Hope 
(Texas állam – Waco város) 7 önkéntese 45 tanulóval elkezdte a 

„munkát”. A tábor programja hétfőtől péntekig 800 és 1100 óra között 
zajlott, délutánonként pedig a tiszaszalkai általános iskolában meg-
ismételték a délelőtti foglalkozást. Mark, a csapatvezető már az első 
pillanatokban megfogalmazta a hét két legfontosabb célkitűzését. 

„Két kérdésre keressük a választ” – mondta: 1. Hogyan lehetünk 
egyre jobb kosarasok? 2. Hogyan válhatunk egyre jobb emberek-
ké? Ennek érdekében egyrészt percre pontosan kidolgozott prog-
ram szerint végezték a kosárlabda-gyakorlatokat a tanulók. Hol 
mindannyian együtt, hol csoportosan egy-egy tréner irányításával. 
Másrészt lelkileg is erősödtek, hiszen minden nap az utolsó fél-
órában a csapatvezető igyekezett példabeszédekkel megvilágítani, 
hogyan válhatnak boldog felnőttekké, ha keresik az Isten közelsé-
gét, jelenlétét. Végül a napi program utolsó 10 percében a tanulók 

edzőikkel közvetlenül is megbeszélhették kér-
déseiket, választ kaphattak problémáikra.
 A hét legfelemelőbb pillanata az volt, ami-
kor csütörtökön több tanítványunk döntést 
hozott Isten mellett és kérte, hogy jöjjön az ő 
életébe is! Reméljük, hogy az elvetett magok jó 
földbe hulltak és a jövőben valóban kialakul 
a kötődés, a hit, a keresztény szemlélet minél 
több diákunkban.
 Pénteken ünnepélyes eredményhirde-

téssel ért véget a tábor. A csapatok első három helyezettje érmet 
kapott, valamint minden tanuló kapott egy kosárlabdát ajándékba. 
A grátisz ajándék, hogy 6 tanuló rövidesen kiutazhat Amerikába 
a Baptista Szeretetszolgálat és a Hoops for Hope felajánlásának 
köszönhetően.
 Azok a diákok, akik elfogadták a meghívást a táborba, életre szó-
ló élménnyel gazdagodtak. Keresztény értékeket ismertek meg, lé-
lekben megerősítést nyertek, nőtt állóképességük és nem utolsó sor-
ban angol nyelvtudásukat is fejlesztették. Élvezték a mozgás örömét!
 Köszönjük Szenczy Sándor elnök úrnak a felkínált lehetőséget 
és a személyes jelenlétet, a tábor erkölcsi és anyagi támogatását, va-
lamint a Baptista Szeretetszolgálat munkatársainak a segítő közre-
működését! Köszönjük az amerikai önkénteseknek, hogy eljöttek 
hozzánk és szemlélői, részesei lehettünk pro� zmusuknak – vala-
mennyien kiváló, példamutató  emberek!
 Köszönet illeti iskolánk azon dolgozóit, akik tevékenységükkel 
segítették a tábor sikeres megvalósítását!

Amerikai profi  kosarasok Vásárosnaményban

Huszonhetedik nyári tábor a Kaszonyi hegyen
kat, társaikat…. Sokszor életre 
szóló barátságok alakulnak ki, 
emberi kapcsolatok mélyülnek 
el, melyeket viszont a hétköznapi 
életünkben nélkülözünk. Előíté-
letek nélküli kapcsolatok, együtt-
gondolkodás a jövőről, tisztelet 

és tolerancia a természet részei és 
embertársaink iránt. Azt hiszem, 
ezért sikerült 27 éven át fenntar-
tani az érdeklődést a tábor iránt 
és talán ezért fogjuk szervezni a 
későbbiekben is!

Toldi Zoltán
tanár – szervező

Természetbarát Diákkör
Beregi Természet- és Környezet-

védelmi Egyesület



Új Beregi Élet

2017. SZEPTEMBER · 9

A gergelyiugornyai Pető�  Sán-
dor Nyugdíjas klub tagjai a 
nyári klubfoglalkozásokat is 
próbálták élményekkel gazda-

gon eltölteni. Augusztus kö-
zepén a füzérradványi Károlyi 
kastélyt és Telkibánya neve-
zetességeit tekintették meg. A 

kirándulás sikeréhez az 
önkormányzat támogatá-
sa is hozzájárult. A klub 
tagjai ezúton köszönik 
meg Vásárosnamény 
képviselőtestületének a 
segítséget.
 A klub fontosnak 
tartja a hagyományápo-
lást. Ennek eleget téve 
került sor augusztusban a ha-
gyományos szilvalekvárfőzés-
re a faluház udvarán. A tagok 
összehordták a szilvát, és a fő-
zéshez szükséges kellékeket, s 

így kezdődött el az éjfélig tartó 
lekvár főzés. A közösen eltöl-
tött idő talán még fontosabb 
volt, mint az „üvegbe zárt” � -
nomság. 

A megye kincse 
a Hunor Vadászati Kiállítás

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Értéktár Bizottság legutóbbi 
ülésén újabb értékeket minősített kiemelt értékké. Baracsi Endre, a 
megyei közgyűlés alelnöke Vásárosnaményban, a Vadászati Múze-
umban a sajtó nyilvánossága előtt jelentette be, hogy a tiszaberceli 
vízmű, a nagyecsedi nép- és cigánytánc mellett a Kiss B. Zoltán 
világjáró vadász által létrehozott vadászati kiállítás is helyett kapott 
a megyei értékek sorában.
 Zoli elmondta , ez-
zel újabb célok fogal-
mazódnak meg benne, 
hiszen ez a tény, va-
lamint az, hogy Ma-
gyarország 2021-ben 

– ötven év után – újra 
vadászati világkiállí-
tást rendez, távlatokat 
nyit a térség – határon 
innen és túl – vadászai előtt. A világkiállítást szervező kormányzati 
megbízott, gróf Károlyi József, valamint a vadászkamara vezetése 
Budapest mellett alkalmasnak találja a vásárosnaményi helyszínt 
egy régiós kiállítási központnak,  hiszen a Felvidék, Kárpátalja, a 
Partium, Erdély egyaránt a Bereg központjához esik legközelebb. A 
jelenlegi kiállítótér más épületben bővíthető: ott a hazai vadászok 
és a történelmi Magyarország elcsatolt régióiból érkező vendégek 
mutatnák be trófeáikat. 
Gratulálunk az elismeréshez, a kiállítás szervezéséhez sok erőt és 
jó munkát kívánunk!

(Tourinform Iroda)

Szilva Fürdőzés 
gyerekeknek

Júniusban Polgármester úr és a Szilva Fürdő igazgatója jóvoltából 
csoportos fürdőlátogatásokat szervezhettünk gyermekeinknek. A 
különböző korú gyermekeket  20 fős csoportokban vittük a für-
dőbe. Mindennap reggel 09: 00-kor indultunk és délután 18: 00-ig 
strandolhattak a gyermekek. A Szilvafürdőben kaptunk egy termet, 
ahová az érték-
tárgyaikat és 
ruháikat bezár-
hatták a gyer-
mekek és a kí-
sérők. A RNÖ 
képviselő-tes-
tülete vállalta a 
felelősséget. A 
fürdő vezetése 
vízjátékokat is 
adott a gyere-
keknek, ezzel fokozva a jó hangulatot.  Összesen 100 gyerek ve-
hetett részt a programban, aminek a költsége 100 000 Ft-ba került 
volna, de így, hogy adományként kaptuk a lehetőséget, a tanulók és 
kisebb  gyermekek teljesen ingyen tudtak eljutni strandolni három 
felnőtt kísérő felügyelete mellett. 
Vásárosnamény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata köszöni 
Polgármester úrnak és a Szilva Termál-és Wellness Fürdő Ügyveze-
tő Igazgatójának, hogy ez megvalósulhatott!

Demeter István 
Vásárosnamény Város 

RNÖ Elnöke

Izgalmas augusztus a Petőfi  Sándor 
Nyugdíjas klubban
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A Beregi Természet és Környe-
zetvédelmi Egyesület (BTKE) a 
Magyar Természetvédők Szö-
vetsége „School of Sustainability” 
(FFsuli) projektjének segítségé-
vel 2017.08.23. – 08.27. között 
ingyenes nyári tábort szervezett 
Tivadaron húsz beregi � atalnak. 
A résztvevő � atalok a Vásárosna-
ményi II. Rákóczi Ferenc Gim-
názium Természetbarát Diákkö-
rének tagjai és a BTKE aktivistái 
voltak. A tábor folytatása volt a 
2016–2017-ben szervezett „Be-
regi Főzőklub” programjának. 
A résztvevők ezen projektek ak-

tivistáiból kerültek ki. A tábor 
célja az volt, hogy a leglelkesebb 
� atalok megismerkedhessenek 
korunk legfontosabb hazai és 
globális környezeti és társadal-
mi kihívásaival a „Fenntartható 
Fejlődés” jegyében. Önismereti 
és közösségi tréningekkel vé-
gezzenek problémafeltárást, s 
keressenek megoldási lehetősé-
geket a jövőnket meghatározó 
folyamatokra. Ez egy közösség-
erősítő és aktivistákat képző tré-
ning volt, amelynek célja, hogy 
olyan primerközösséget hozzon 
létre, amely alkalmas lesz a fenn-
tarthatóság elveivel, az élhető 
szülőföld gondolatának tovább-
vitelével foglalkozó csoport és 
csoportok szervezésére a Bereg-
ben, Vásárosnaményban és isko-
lánkban, a „Rákóczi Gimiben”. 
Szeretnénk, ha ezek a � atalok 

pozitív hatással lennének társa-
ikra, a helyi kisközösségekre, a 
felnőtt társadalomra, hogy javít-
sák az „itthon maradás – itthon 
boldogulás” esélyeit. Sikeresek 
voltak a tábor szakmai program-
jai. A tréningjátékokban, az elő-
adásokat követő vitákban, vagy 
éppen a tervező folyamatokban 
aktívan, korosztályuk kreatív 
lelkesedésével vettek részt. So-
kat tanultak és fejlődtek az öt 
nap során. Inántsy Pap Sándor 
tréner, a BTKE tagja szakmai 
irányítása alatt nemcsak a globá-
lis folyamatok megismerésével, 

hanem az emberi kapcsolatok 
formálásával, a közösségépí-
tés fontosságával is megismer-
kedhettek. Emellett jutott idő 
játékra, lovaglásra és tiszai für-
dőzésre is. Reméljük, hogy a 
Magyar Természetvédők Szö-
vetsége „School of Sustainability” 
(FFsuli) projektjének segítsé-
gével megvalósított éves prog-
ramsorozat folytatódni fog, s � -
ataljaink fejlődésével lehetőséget 
teremtünk itt a szülőföldünkön 
egy élhetőbb jövő kialakítására. 

Toldi Zoltán
tanár – szervező

Vásárosnaményi II. Rákóczi 
Ferenc Gimnázium - 

Természetbarát Diákkör
Beregi Természet és 

Környezetvédelmi Egyesület 

Szakmai tábor 
fi ataloknak



Új Beregi Élet

2017. SZEPTEMBER · 11

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
SZEPTEMBERI MOZIMŰSOR

KÖNYVAJÁNLÓ

Óriásláb fi a
3 D

Teljes árú jegy: 1500 Ft

Gyerekjegy (12 éves korig): 1300 Ft

Kingsman: Az aranykör
3 D

Teljes árú jegy: 1500 Ft

Gyerekjegy (12 éves korig): 1300 Ft

Szeptember 26. (kedd) 1700

Szeptember 26. (kedd) 1900

Jean-Michel Guenassia: 
Javíthatatlan optimisták klubja

A regény az 1960-as évek Párizsában játszódik, 
történelmi háttere az algériai háború.
 Főhőse egy tizenéves � ú, Michel Marini, 
olasz bevándorló család � a, aki éli a gondtalan 
kamaszok életét, iskola, barátok, csocsó, könyvek, 
rock and roll lemezek. 
 Egy nap a törzshelyén, a Balto nevű bisztró-
ban, ahova csocsózni jár a barátjával, egy hátsó 
kis teremben különös társaságra bukkan: kelet-
közép-európai menekültek egy csoportjára, akik 
beszélgetni, vitatkozni járnak oda, nem mellesleg 
azért, hogy tartsák egymásban a lelket. 
 Ez a javíthatatlan optimisták klubja. Nem 
mások ők, mint a „keleti blokkból’’ politikai okok 
miatt elmenekült fér� ak, főként oroszok, lengyelek, magyarok. Találkozha-
tunk itt leningrádi orvossal, szovjet pilótával, magyar színésszel.
 Egy közös van bennük: otthon nem maradhattak, mert halál várt volna 
rájuk. Vannak közöttük hithű kommunisták is, akik politizálgatnak, néha 
irodalomról beszélgetnek (néha még Sartre is megjelenik az asztaluknál) és 
rengeteget sakkoznak.
 Legfontosabb szabályuk az volt, hogy mindenki csak franciául beszélhe-
tett az asztalnál (de a vita hevében néha ezt megszegték és mindenki a saját 
anyanyelvén szidta a másikat). 
 „Van az olvasásban valami irracionális. Még mielőtt az ember a könyvet 
elolvasná, rögtön tudja, tetszeni fog-e neki, vagy sem. Megszagolja a könyvet, 
eltűnődik, érdemes-e a társaságában tölteni az időt. A papírlapra rótt és onnan 
tudatunkba vésődő jelek láthatatlan alkímiája ez. A könyv eleven lény. Az em-
ber meglátja, és máris tudja, a barátja lesz-e. ’’
 Ez a regény a kiskamasz Michel felnőtté válásáról szól, emellett elveszhe-
tünk kicsit Európa történelmében is, érintve családi, társadalmi kérdéseket is. 
 Jó volt olvasni, lendülete, humora letehetetlenné teszi a könyvet. 

A Salva Vita Alapítvány felhívására országszerte olyan érzékenyítő progra-
mok szerveződtek, melyek célja, hogy a diákok minél inkább megismerjék a 
fogyatékkal élőket, a bennük rejlő értéket, tehetséget, hogy ezáltal közelebb 
kerülhessen egymáshoz a két csoport.
 Városunkban a program keretében a Megoldás Szociális Szolgáltató 
Központ látta vendégül a Wesley János Többcélú Intézmény Márokpapi Kö-
zépiskolájának diákjait. A közösen eltöltött napon a résztvevők színjátszói, 

zenészei, táncosai műsor-
ral kedveskedtek egymás-
nak, majd együtt játszottak, 
kézműveskedtek és zenéltek 
a Megoldás-ház udvarán. Az 
alábbiakban képes beszámo-
lónkat látják. 

Itt a Megoldás
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LAKÁSOK MÁR BRUTTÓ 11 MILLIÓ FORINTTÓL! • Befejezési határidő: 2017. szeptember 30.

A LAKÁSOK 10 MILLIÓ FORINT
VISSZA NEM TÉRITENDŐ ÁLLAMI CSOK 

TÁMOGATÁSSAL IS MEGVÁSÁROLHATÓAK!

Építtető - Kivitelező: B. ÉP. SZOLG. Kft .
4800 Vásárosnamény, Koportos u. 4.

Kapcsolatt artók: Borbás Tibor 06-30/239-6975 • Borbás Bálint 06-30/228-5716
További információk honlapunkon: www.borbasepito.hu

ÚJ 16 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ 7 DB ÜZLETHELYSÉG ÉS
 5 DB ZÁRT GARÁZS ELADÁSRA ÉPÜL

Vásárosnamény, Rákóczi F. u. 26-28. alatt.

MÁR CSAK 
KORLÁTOZOTT 
SZÁMBAN!

Miért érdemes hirdetni az Új Beregi Életben?

Mert minden vásárosnaményi lakoshoz eljut a hirdetés üzenete. Mert a hagyomá-
nyos hirdetési újságokkal szemben az Új Beregi Élet olvasói az újság valamennyi oldalát 
átnézik. Mert a hirdetések kiváló minőségű papíron, korszerű nyomdatechnikával je-
lennek meg. Mert a hirdetések a cikkek között helyezkednek el, így olvasás közben is 
rájuk terelődik a � gyelem. Mert Vásárosnamény honlapján minden új szám olvasható, 
így a világháló segítségével a világ bármely tájáról láthatóak a hirdetések is.
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