
Vásárosnamény város önkormányzatának lapja 2017.  február

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében 
tisztelettel meghívom városunk polgárait az 1848–49-es forradalom és 

szabadságharc hőseinek emlékére

2017. március 14-én 14 30 órakor

a Művelődési Központ Színháztermében
– Vásárosnamény, Rákóczi út 9. – 

tartandó  ünnepségre.

Ünnepi program:
 ❧ Himnusz

 ❧ Az ünnepség szónokai: Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő,                    
Tóth Lajos címzetes igazgató

 ❧ Ünnepi megemlékezés: a Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és 
Szakközépiskola tanulóinak és pedagógusainak közreműködésével

 ❧ Szózat

M e g h í v ó

Filep Sándor
polgármester



Új Beregi Élet

2 · 2017. FEBRUÁR

Cserháti atya az 1999. évi nyugdíjba vonu-
lásától haláláig (2005. július 12-ig), Nyíregy-
házán, az Egri Főegyházmegye Nyíregyházi 
Papi Otthonában élt.
 2005-ben – ta-
lán közeli halá-
lát érezvén – egy 
vaskos borítékot 
küldött a Szatmár-
németiben lakó 
Máriás József – 
irodalompublicisz-
tikával foglalkozó 

– újságírónak. Az 
újságírót ismerte, hiszen dr. Cserháti István 
áldozópapunk a ma Romániában lévő, Szat-
márnémetihez közeli Túrterebesen született 
(1923-ban). A szatmáriakkal egész életén át 
ápolta rokoni, baráti kapcsolatait. A boríték-
ban egy nyolcvankét lapot tartalmazó 10x15 
cm-es kéziratos füzetecske, és egy – a kézirat 
további sorsa felől intézkedő – levél volt.
 Cserháti atya levelében a következőkép-
pen írta le, hogyan lett a XIX. század első év-
tizedében keletkezett kézirat tulajdonosává, 
őrzőjévé:
 „Sátoraljaújhelyi (Zemplén megye) káp-
lán koromban (1955–56) könyvespolcot vá-
sároltam az Újhelyre került, nyugalmazott, 
tarcali plébánostól, Braun kanonok úrtól. A 
könyvespolccal együtt a kanonok úr házve-
zetőnőjének húga ráadásul nekem adott egy 
vesszőből fonott bőröndöcskét, amit 1944 
őszén egy menekülő ferences barát felejtett 
(vagy hagyott megőrzésre) a tarcali plébánián.
 A bőröndben, amelyért később senki 
sem jelentkezett, 8-10 darab Korda-köny-
vecske (a Korda RT főként katolikus kiadvá-
nyokra szakosodott kiadó és nyomda) között 
találtam ezt a Florilegium (irodalmi szemel-
vények gyűjteménye) című kis írást.
 Sajnos a bőröndben az évek során az ege-
rek tanyáztak, sok papírt teljesen szétrágtak.
 Az – Istennek hála – épen maradt kéz-

Az írásmű Mohay 
Tamás néprajzku-
tató, szociológus, 
az ELTE Nép-
rajzi Intézetének 
egyetemi tanára 
legújabb kötete. 
2005-ben, az er-
délyi ferencesek 
és a Szent István 
Társulat közös ki-
adásában jelent meg.
 A könyv P(áter). Losteiner Leonárd 
(1744. Kolozsvár – 1826. Csíksomlyó) feren-
ces szerzetes egyetlen magyar nyelvű alkotá-
sát tartalmazza, ami az első magyar nyelven 
írott mirákulum (imameghallgatásra bekö-
vetkező csodák gyűjteménye). Témái: Az öt-
száz éves Csíksomlyói Mária-szobor; A ko-
rabeli tanúk által elbeszélt – Csíksomlyóhoz 
köthető – csodák, és Csíksomlyó búcsújáró 
hellyé válásának története.
 A kötet lehetőséget kínál a mai olvasó-
nak, hogy – fakszimilében (hasonmás) és/
vagy Mohay Tamás átiratában – ízelítőt kap-
jon a két évszázaddal ezelőtti magyar nyelv 
gyönyörűségeiből, valamint képet nyerjen 
a XVIII–XIX. századi Erdély katolikus ma-
gyarságának hitvilágáról és vallásgyakorlati 
szokásairól.
 Mohay Tamás a szövegértést elősegítő 
tudományos megalapozottságú tanulmány-
nyal, a megértést teljessé tevő lábjegyzetek-
kel, korrajzzal és tekintélyes mennyiségű 
adattárral kiegészítve, átfogó képet ad a 
XVIII. század végi erdélyi vallási felekezetek 
életéről, különös tekintettel a ferences szerze-
tesek értékőrző, értékteremtő cselekedeteire.
 De mi köze mindezeknek Vásárosna-
ményhoz?
 Reményeim szerint, még sokan emlék-
szünk városkánkban dr. Cserháti István plé-
bános úrra, aki 1967-től 1999-ig Római Ka-
tolikus Egyházközségünk lelkipásztora volt. 

írásos könyvecskét azzal az elhatározással 
helyeztem a könyvtáram legféltettebb kin-
csei közé, hogy alkalomadtán átadom vala-
melyik ferences kolostornak. Az események 
azonban másképp szövődtek. Nyugdíjba vo-
nulásomkor került újra kezembe.”
 Dr. Cserháti István lelkipásztorunk leve-
le még más fontos részleteket is tartalmazott 
ahhoz, hogy a kézirat visszakerülhetett ere-
deti származási helyére, Csíksomlyóra:
 „… a könyvecskében megőrződött egy 
P. Papp Asztrik ferences atyának címzett 
gyászjelentés, s ugyancsak az ő nevét őrző 
két névjegykártya. Ez utóbbiak kolozsvári 
lakhelyet jelölnek meg. A gyászjelentés cím-
zése viszont Csíksomlyóra szól. Tisztázandó, 
hogy a kettő között mi az összefüggés. Me-
lyik az előbbi: a címzés vagy a névjegykár-
tya? Talán Asztrik atya volt az, aki elme-
nekítette onnan? Önök bizonyára ismerik 
az atya későbbi életútját, ami talán az általa 
elmenekített könyvecskére is fényt vet. Az 
első lapján feltehetően leltári szám szerepel. 
Jusson vissza arra a helyre, ahol évtizedekig 
őrizték azt.”
 A hűséges őrző, dr. Cserháti István plé-
bánosunk akarata még 2005-ben beteljesült. 
A könyv visszakerült arra a helyre, ahol min-
den bizonnyal keletkezett, Csíksomlyóra, a 
Ferences Rendházba.
 Filológusok (szövegek keletkezéskutatói) 
kétséget kizáróan bizonyították, hogy a könyv 
szerzője P. Losteiner Leonárd, a Csíksomlyói 
Ferences Rendház egykori házfőnöke, aki a 
ferences rend és a csík-
somlyói rendház törté-
netírója is volt a XVIII–
XIX. században.
 A Vásárosnamé-
nyi Római Katolikus 
Plébánián pihenve – 
majd hat évtizeden át 

– védelmet élvezett az 
a kézirat, amely meg-
írása után körülbelül 
200 évvel nyomdába 
került, hogy megjelenése pillanatában ki-
jelenthessük: a magyar irodalomtörténet 
első mirákulumos könyve közkinccsé vált!
 A 79 sorszámozott, hitelesített csodás 
történet között – szerintem – a 33. történet 
az egyik legszebb, legemberibb. Mohay Ta-
más átiratában ekként olvasható:
 33. „A szűzen gyümölcsöző Mária 
a gyümölcsteleneknek is Anyja, ezért a 

NAMÉNYBAN REJTEZKEDETT 
A CSÍKSOMLYAI MIRÁKULUM

Településünk neve – ha csak ritkán is – elő-elő fordul a magyar irodalom-
történetben. Ezúttal egy olyan könyvritkaság kapcsán is, amely könyv 
az összmagyar kultúrkincs: nyelv-, gondolkodás-, egyház- és vallástör-
téneti vonulatának is jelentős, egyedi darabja.

Dr. Cserháti István 
plébános úr

A csíksomlyai 
kegyszobor 

1836. évi 
ábrázolás
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2017. január 9-én hajnalban hirtelen elhunyt 
Pusztai László, a magyar művészi vasöntészet 
legalaposabb ismerője, akit nem csak az ön-
töttvassal foglalkozó szakemberek, muzeoló-
gusok és magángyűjtők gyászolnak, de azok 
is, akik ismerik a Beregi Múzeum művészi és 
háztartási öntöttvas-gyűjteményét, állandó és 
időszaki kiállításait ebben a témában.
 Építészettörténeti munkássága mellett az ő 
kutatásai az öntöttvasművesség témakörében 
alapot és kiindulópontot jelentettek számtalan 
kiállításnak, gyűjteményi rendszerezésnek, további gyűjtésnek és 
kutatásnak ezen a különleges terepen. 1978-ban jelent meg össze-
foglaló könyve, a Magyar öntöttvasművesség, majd 1998-ban ennek 
bővített és átdolgozott kiadása, az Öntöttvasművesség Magyaror-
szágon. Könyveiben feldolgozta és bemutatta az öntöttvasművesség 
történetét, a kezdetektől a legjelentősebb európai öntödék kiala-
kulásán keresztül a leghíresebb magyarországi öntöttvasközpontok 
munkásságáig.
 Kutatásaihoz nélkülözhetetlen forrást és alapot adott a vásáros-
naményi gyűjtemény, hiszen a Beregi Múzeum alapítója, Csiszár 
Árpád már az 1960-as években elkezdte gyűjteni az öntöttvasból 
készült kályhákat, dísz- és használati tárgyakat. Ezeket kezdetben 
kuriózumként hozta be a múzeumba, később viszont alapos, min-
denre kiterjedő gyűjtésbe fogott. A művészi öntöttvas-tárgyakból 
rendezett kiállítások hatalmas feltűnést keltettek a szakmában és a 
közönség köreiben is. És nem mellesleg óriási lökést adtak a ma-
gángyűjtemények kialakulásának, valamint más múzeumok ez irá-
nyú gyűjteménygyarapításainak.

 Természetes volt, hogy az öntöttvassal fog-
lalkozó elhivatott kutatónak, Pusztai Lászlónak 
is meg kellett ismerkednie a beregi gyűjtemény-
nyel, az itteni múzeumi anyaggal és szakem-
berekkel, személyesen is. Utána már – mond-
hatjuk – hazajárt Vásárosnaményba, rengeteg 
adatot és tárgyat felhasznált munkájához a 
naményi forrásokból. 
 Az öntöttvasgyűjtőket a budapesti Öntödei 
Múzeum és a Beregi Múzeum fogta össze. 1991-től 
országos találkozókat szerveztek a magyarországi 

gyűjtőknek. Múzeumunk 1993-ban, 1997-ben és 2008-ban fogadta a 
témában érdekelt magángyűjtőket, közgyűjteményi szakembereket az 
ország minden tájáról. Pusztai László pártolta, támogatta ezeket a ren-
dezvényeket, és természetesen állandó résztvevője is volt ezeknek.
 Ahogy már említettem, számtalanszor járt a Beregi Múzeum-
ban is. Az öntöttvasgyűjtő-találkozók mellett itt volt a Múzeum 40 
éves évfordulója kapcsán rendezett ünnepségen és konferencián; 
ő nyitotta meg 2009-ben a Korompay László gyűjteménye alapján 
készült Öntöttvas szobrocskák c. kiállítást. 2012-ben, a Csiszár Ár-
pád születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett emlékün-
nepségen és konferencián előadást tartott, emlékezve a múzeum-
alapító úttörő szerepére az öntöttvasgyűjtés terén.
 Pusztai László művészettörténész, az Építészeti Múzeum nyu-
galmazott igazgatója életének 73. évében hunyt el. Temetésén, az 
Óbudai Temetőben a Beregi Múzeum és Vásárosnamény városa 
nevében Varga János múzeumigazgató és Kissné Gráf Éva törté-
nész helyezte el az emlékezés csokrát.

VJ

benne reménlő magtalanokra is szokta 
ezen szent képben is hathatós közbenjá-
rását és kegyességét kiterjeszteni, amint 
levelében bizonyítja ezt méltóságos Gá-
bor Anna, néhai udvari tanácsos Csató 
Zsigmond úr özvegye, aki levelével bizo-
nyítja, hogy egy csíkszépvízi kontrallorné 
(sóvámszedő mellett szolgáló sóőr felesége) 
első férjével 16 esztendők alatt, a máso-
dikkal nyolc esztendőkig magtalan lévén, 
és emiatt férjétől is nagyon szorongat-
tatván ügyét és folyamát vette ezen szent 
képhez. Férjét keserves könnyhullatási-
val arra bírta, hogy hét szombat napon 
ezen szent képet együtt meglátogatnák; 
minek előtte egyes fogadásokot egészen 
bételjesítették volna, az alatt a szomo-
rú asszony megvigasztaltaték, és mint 
Ráchel, méhében fogana. Ennek méhe 
gyümölcsét az említett méltóságos Gá-
bor Anna asszony nemes delnei Botskor 
Mihállyal 1732. esztendőben a keresztelő-
víz alá tarták, és Istennek béajánlák. Így 

vigasztalja Isten azokot, akik szomorú 
ügyekben teljes hittel, reménységgel és 
szeretettel folyamodnak az ő Anyjához, 
Máriához.”
 A csíksomlyói pünkösdi búcsú napjaink-
ban évről-évre keresztényi egységbe olvaszt-
ja a felekezetileg megosztott magyarságot. A 
Napbaöltözött Asszonyhoz, Babba Máriá-

hoz, ma is sokan imádkoznak egyéni életük, 
testi-lelki bajaik orvoslásáért, csodákért.
 Településünkről is számosan utaznak 
el minden esztendőben az összmagyarság 

egyik legfontosabb találkozási helyére, Csík-
somlyóra.
 Dr. Cserháti István plébános úr, tisztelet-
beli egri kanonok, sárvári címzetes apát, volt 
lelkipásztorunk, e páratlan kultúrkincs fel-
ismerője, becsületes őrzője, beírta nevét az 
irodalomtörténetbe.
 Plébános úr tisztessége, műveltsége jó 
fényt vet városunkra még a földi életből történt 
eltávozása utáni időben is, Csíksomlyón pe-
dig kiolthatatlan megbecsültséget gerjesztett 
valamennyi vásárosnaményi lakos iránt, akik 
a Magyarok Nagyasszonya (Patrona Hungari-
ae) pártfogását kérni elzarándoklanak a csík-
somlyói Mária-kegyhelyre.

Ui.: Köszönetet mondok a Csíkszereda-Csík-
somlyóról városunkba költözött Domokos 
családnak, akik a bemutatott könyvvel fele-
ségemet megajándékozták, alapot adva vá-
rosközösségünk tájékoztatására, önértéke-
ink gazdagítására.

TL

Pusztai László, a tiszteletbeli naményi emlékére

A történet fakszimilie nézetben
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„Itt van a farsang, készül a 
fánk. Hatalmas móka vár itt 
ma ránk…”

(Mentovics Éva)

     

Meseolvasás, diavetítés, hagyományok bemutatása, álarcok ké-
szítése, játék – többek között ezekkel a programokkal vártuk a 
Hóvirág csoportot a farsangi foglalkozásra.
 A gyerekek egyik kedvenc meséjével, a Bogyó és Babóca Jel-
mezbál c. rajz� lmmel kezdődött a délelőtti foglalkozás. A mese 
után átbeszéltük a farsangra jellemző hagyományokat, népszo-
kásokat, megtudták, miért nyújtották hosszúra a rétest a régi 
öregek, milyen az eredeti farsangi fánk, ezután megnéztünk 
egy rövid jelenetet a mohácsi busójárásról, illetve elmeséltem 
az ehhez kapcsolódó hagyományokat. Beszélgettünk a velencei 
és a riói karneválról, a Vince napról, a balázsolásról. Említést 
tettünk Szent Balázs püspökről, aki a torokgyógyítás szentje.
 Szeretnénk, ha könyvtárunkba minél több csoport érkez-
ne, a kicsiknek rendszeresen diavetítést tervezünk. A gyerekek 
most is tátott szájjal nézték és hallgatták Bartos Erika egyik köz-
kedvelt meséjét. 
 Nem maradhatott ki a kézműves foglalkozás sem. A gyere-
kek szemüvegeket dekoráltak, befejezésül pedig egy seprűs já-
tékkal űzték ki a telet a könyvtárból. 

Lénárt Tímea
gyermekkönyvtáros

Januárban új rovatot indítot-
tunk, minden lapszámban 
felbukkan egy-egy települé-
sünkhöz köthető híresség egy 
rövidke történet erejéig, amíg az 
anekdota kincsből futja.
 Az Eötvös család és Vásáros-
namény kapcsolata a XVIII. szá-
zad közepétől bizonyítható. A csa-
lád egyik legnevesebb tagja báró 
Eötvös József író és politikus, aki 
1867-től vallás- és közoktatási mi-
niszter lett. Városunkban még áll 
az Eötvös kúria. A család emlékét 
egy utca egy dombormű és az ál-
talános iskola is őrzi.

A FALU JEGYZŐJE

Deák Ferenc nem szerette báró 
Eötvös József: A falu jegyzője 
című regényének célzatát: a me-
gyei visszaélések túlzott festését; 
s mikor e mű 1845-ben megje-
lent, így szólt valakihez:

 Látott ön már valaha lódok-
torkönyvet? Az előlapra rende-
sen egy ló képe van nyomtatva, 
s annak minden porcikája fel-
osztva és számokkal megjelölve. 
A számok mindegyikéhez ma-
gyarázat járul a különféle beteg-
ségekről. Tehát az egész ló csupa 
betegség, olyan ló pedig nincs 
a világon. De Magyarországon 

Anekdotázzunk!

Eötvös 1852-ben

sincs olyan megye (a képzelet-
beli Taksony vármegye), amilyet 
A falu jegyzője rajzol, tudniillik 
minden porcikájában nyavalyás.
 Szerb Antal irodalomtör-
ténész szerint: „Eötvös József 
regénye az első nagy kísérlet a 
magyar irodalomban, hogy az 
egész (XIX. századi) társadalom 
keresztmetszetét adja.” A hatal-

mas vállalkozás – írói tehetség 
híján – nem jutott balzaci magas-
ságokba. A szókimondásáról is 
híres kortárs, Deák Ferenc, ez ki 
is merte mondani. A legnagyobb 
haszna mégis az ennek az anek-
dotának, hogy megismerhettük 
egyik szólásunk eredetét arról a 
bizonyos: „állatorvosi lóról”.

TL

Farsangi kavalkád a 
Városi Könyvtárban
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 A Magyar Kultúra Napja alkalmából a beregi unitárius szór-
vány ünnepségén megemlékeztek (felolvasással, versekkel és ének-
léssel) a tordai országgyűlés 450. évfordulójáról. Ettől számítjuk az 
unitárius vallás létrejöttét és a világon elsőként kikiáltott vallássza-
badságot. A szórványgyülekezet kinyilvánította, hogy az unitárius 
vallást hungarikumnak kell tekinteni magyar eredete és sajátossága 
miatt.
 2017 január elején 
elhunyt Gombita Sán-
dor, a beregi unitárius 
szórvány jótevője,egy 
aranyozott úrvacsorai 
kehely adományozója.
 A 2. beregi unitá-
rius „búcsú” pünkös-
dölő fénypontja volt, 
amikor is tiszteletbeli 
unitáriussá fogadták Gombita Sándor jótevőjüket Nyitrai Leven-
te szórványlelkész áldásával. A szertartás 2008.június 15-én került 
sor a nyíregyházi Szent Lázár ökomenikus kápolnában.
 Ő volt az a követendő példakép, aki toleranciából, keresztényi 
alázatból és türelemből kitűnőre vizsgázott élete 80 éve alatt. Ezért 
mindannyiunk példaképe lehet. Testvéri kapcsolatot ápolt, számí-
tástechnikai adományaival a székelykeresztúri unitárius gimnázi-
ummal.

Három végzős osztály szalag-
tűző ünnepségén együtt ünne-
pelhettek a szülők, a hozzátar-
tozók, a meghívott vendégek és 
az iskola dolgozói.
 A diákok az ünnepélyes 
percek után nyitótáncokkal és 
közös énekléssel tették emlé-
kezetessé az estét a jelenlévők 
számára. 

 A 12.c osztály bécsi kerin-
gője megidézte a báltermek 
hangulatát, gyönyörű ruhák-
ban és remek koreográ� ával, 
eleganciát és romantikus han-
gulatot varázsolva a színpadra.
 A 12.b osztály végzősei 

„rock and roll”-t táncoltak, mű-
sorszámukban megjelentek az 
akrobatikus elemek, jelen volt 

a magával ragadó, � atalos len-
dület, a vidámság. 
 A 12.a osztály diákjai ferge-
teges charleston produkcióval 
örvendeztették meg a közön-
séget. Párosan és közösségként 
is lenyűgöző táncot mutattak 
be, ugyancsak akrobatikus 
� gurákkal fűszerezve. Az ün-
nepség méltó zárása volt a vég-

zősök közös éneklése, mellyel 
köszönetüket fejezték ki szü-
leiknek áldozatkészségükért, 
szeretetükért. A szalagtűzést 
követő, hajnalig tartó bál is ki-
váló hangulatban telt.

 Az ünnepeltek és ünneplők 
minden bizonnyal még sok-
szor felidézik az est emlékeze-
tes, felejthetetlen pillanatait.

Szalainé Bíró Katalin
 intézményvezető

Az unitárius közösség 
hírei

 „A kelyhek hosszú életűek és Isten különös gondviselése kíséri 
életüket!” – hangzott el az ajándékkehely átadása alkalmából.

12A 12B 12C

Szalagavató a Vásárosnaményi 
II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban
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20 éves az Országos Magyar Méhészeti 
Egyesület (OMME) Bereg és Vidéke Vásá-
rosnaményi helyi szervezete
 A Vásárosnaményi szervezet 1987 év-
ben alakult 21 fővel. Az alapító tagok közé 
tartozik Kiss Ottó elnök is, aki „ A Magyar 
Méhészetért” emlékéremben részesült 
2016 évben.
 Jelenlegi taglétszámunk 146 fő, mely-
hez főleg Vásárosnamény város és vonzás-
körzetébe tartozó beregi és szatmári telepü-
lések méhészei tartoznak.
 Az előzőévekhez képest a taglétszám-
ban jelentős növekedés mutatkozik, főleg 
a � atal gazdák pályázati lehetőségeinek 
köszönhetően.
 Taggyűlést 2016 évben két alkalommal 
tartottunk melyek kiválóan alkalmasak vol-
tak a meghívott előadók szakmai tapaszta-
latainak megismerésére:
• a mézpiaci helyzet alakulásáról,
• a Mézkirálynő tevékenységéről és a méz-

marketing ötleteiről,
• a méhegészségügyi kérdésekről,
• a méhészet létesítésével és a méhészettel 

kapcsolatos jogszabályokról,
• támogatási lehetőségekről, pályázatokról,

Városunk legrégebbi civil szerveződése a 
Postás Horgász Egyesület. Az idén 65 éves 
hobbikör 1982-től tervszerű halgazdál-
kodást folytat a Tisza-folyó egyik jobb-
parti holtágán, a 20 hektárnyi kiterjedésű 
Keskenyen. A 32 évnyi felelősségi időszak 
alatt a holtágon halpusztulás nem tör-
tént. A gondos(kodó) közösség aszályos 
időben oxigéngazdag víz utánpótlásával, 
a jégpáncélos időszakokban lékek nyitá-
sával biztosította a vízi élővilág védelmét, 

túlélését.

Az idei szokatlanul hosszantartó és hideg 
tél komoly feladat elé állította az egyesüle-
tet. A legutóbbi mérések szerint már 35 cm-
nyi vastagságban borítja jég a horgásztavat. 
A vastag jég elzárja a vizet a levegőtől, ezért 
a vízbe nem juthat oxigén. A behavazott jég 

alatt nappal is sötétség 
van. A vízben élő al-
gák – fény hiányában 

– nem asszimilálnak, 
vagyis nem termel-

nek oxigént. Külső beavatkozás nélkül a 
víziélőlények néhány héten belül 

„lefulladnának”!
 Pedig van mit féltenie a naményi 
horgászközösségnek! Az elmúlt 
esztendőben 3 nyaras (1 kg körü-
li) pontyból 2.166 kilogrammot, 3 
nyaras dévérkeszegből 579 kilo-
grammot, előnevelt süllőből 2.000 
darabot vásároltak és telepítettek a 
Keskeny vizébe. Természetes, hogy 
az előző évtizedek telepítéseiből a 
horogra nem került, és a Tisza ára-
dásai révén a Keskenybe jutott értékes halak 
is bőségesen „telelnek” a holtág iszapjában.
 A horgászok által nyitott lékeken bejutó 
oxigén túlélést biztosít a Keskenyben honos, 
fokozottan védett, igen ritka: „Helicigona” – 
tudományos nevű – bennszülött csigafaj 
egyedeinek, és más víziélőlényeknek is.

 László Csaba, az egyesület gazdaságve-
zetője, kijelentette, hogy: „Bármilyen hosz-
szú és kemény marad is a tél, a horgászok 
kitartanak. A lékek minden nap nyitva lesz-
nek. Oxigénhiány miatt „lefulladt” élőlény 
nem lesz a Keskenyben, ezen a télen sem.”

 Az elmúlt évtizedek gondos tógazdál-
kodási bizonyítékai, súlyt és reményt adnak, 
hogy a Keskeny nagyértékű élővilága az 
idei kemény télben sem szenved károsodást, 
mert a horgászok vigyázzák és óvják egye-
sületük és mindnyájunk természeti értékeit.

TL

LEFULLADNÁNAK
(avagy horgászkötelesség télidőben)

Lékelő horgászok a Keskeny jegén

• a viasz feldolgozásról és műlép értékesí-
tésről.

 2016 évben lehetőségünk volt Salgó-
tarjánban Fekete József bemutató méhé-
szetének látogatására, ahol az üzemszerű 
méhészkedést tekintettük 
meg a fél NB kaptárokkal.
 A korábbi években az 
alábbi bemutató méhészete-
ket látogattuk meg:
 Kaposvártól 15 km-re 
található Baté községben 
Pusztai Tamás méhésze-
tében a 1/2 NB rakodó 
kaptáras méhészkedést és 
anyanevelést. 
 Baján a Tolnai konté-
neres méhészetet ismertük meg. Ellátogat-
tunk Pörbölyre a Gemenci Ökoturisztikai 
Központba, majd a Gemenci Erdei Kisvas-
úttal a Nagyrezéti megállóban lévő Méhé-
szeti Gyűjteményt és Bemutató Méhészetet 
tekintettük meg.
 SÖJTÖR-ön NÁTRÁN ATTILA méhé-
szetében, a virágpor termelést, valamint a 
méhanya nevelést, a JENTER anyanevelő 
készülék használatát ismerhettük meg.

 KISS LÁSZLÓ méhészetében Puszta-
szentlászlón az akácméz termelés eszközeit 
és technológiájának bemutatását nézhettük 
meg a 650 db NB kaptáras méhészetében.
 Csatlakoztunk az OMME központ által 
2016. november 18-i napra meghirdetett 
mézes reggeli programhoz. 

 A Vásárosnaményi Általános iskolában 
több mint 300 gyerekkel kóstoltattuk a ma-
gyar termelői mézet.
 Év közben levélben tájékoztatjuk tagja-
inkat a jelentősebb eseményekről.
 Év végén – záró rendezvény keretében, 
meghívott előadókkal – szakmai előadáso-
kat tartunk.

OMME Bereg és Vidéke 
Vásárosnaményi Szervezetének Vezetősége

20 éves az OMME helyi szervezete

Mézes reggeli
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teszünk Európa egyetlen kopjafás temetőjé-
be Szatmárcsekén és lerójuk kegyeletünket 
Kölcsey Ferenc sírjánál.
 Szeptember – Kerékpártúra a nagy do-
bosi Sütőtök Fesztiválra Vaja érintésével: 
Látogatást teszünk Vaján a Vay-Kastélyban, 
mely a Felső-Tisza vidék egyik legszebb re-
neszánsz stílusú épülete. Délután részt ve-
szünk a Sütőtök Fesztiválon Nagyboboson, 
ahol megkóstoljuk a „tökös � nomságokat”.
Csatlakozz hozzánk! Légy Te is B2 tag! 

További információ túráinkról és azok 
pontos időpontjáról valamint a játék 

feltételeiről:
Honlap: www.b2.vasarosnameny.hu
www.facebook.com/beregibringasok

E-mail: b2@vasarosnameny.hu
Tel.: +36-45/570-206 • +36-30/401-8911

A Tourinform Iroda kezdeményezésére 
2016-ban megalakult Beregi Bringások egy 
időre „szabadságon” voltak, de a jó idő bekö-
szöntével újra útra kelnek. Ebben az évben 
is kerékpártúrákat szervezünk a természet 
és a kerékpározás rajongóinak. Áprilistól 
minden hónapban egy alkalommal kerék-
párra pattanunk, túravezető segítségével 
meglátogatjuk a helyi nevezetességeket, részt 
veszünk fesztiválokon, megcsodáljuk a Fel-
ső-Tisza vidék szépségeit, megkóstoljuk a 
helyi ízeket és persze „tekerünk”. Azok se ag-
gódjanak, akiknek nincs kerékpárjuk, hiszen 
a vásárosnaményi Tourinform irodánkban 
lehetőség van hagyományos és elektromos 
rásegítésű kerékpárokat is bérelni. Ebben az 
évben azok a résztvevők, akik legalább 4 tú-
rát igazoltan teljesítenek, értékes ajándéko-
kat vihetnek haza.

2017. ÉVI TERVEZETT KERÉKPÁRTÚ-
RÁINK: Túráinkat lehetőleg minden hó-
nap első vasárnapjára tervezzük!
 Április – Kockásliliom túra (Márok-
papi): A Bereg egyik védett természeti te-
rültére látogatunk el, ahol megtekintjük a 
védett kockás kotuliliom virágzárát, mely 
hazánkban ritkaságnak számít.

Vásárosnamény Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata 2016.-ban nyert támo-
gatást „Hagyományőrző Roma Kulturá-

lis Nap” című pályázatával. A rendezvény 
2017. január 14.-én került megrendezésre 
Gergelyiugornyán. Demeter István elnök 
és Filep Sándor folgármester nyitották meg 
a rendezvényt. Balogh Sándor készítet-
te az ebédet, ami hazai babgulyást volt. A 
gyermekek szellemi vetélkedőn és „Ki Mit 

Hagyományőrző Roma Kulturális Nap!

 Április 29 – május 1. (3nap) – Bereg 
vidék örökségtúra – „Örökségtúra a tör-
ténelmi Bereg felfedezésére. Ezen a terül-
ten ma két ország osztozik, egyik fele Ma-
gyarországon maradt, másik fele Ukrajna 
legmagyarabb vidéke lett. Kárpátalja a kö-
zépkori templomok, a kastélyok, a várak és 
történelmi emlékhelyek paradicsoma.” A 
három napos túra alkalmával ezeket a tör-
ténelmi beregi értékeket fogjuk végigláto-
gatni. (Útlevél szükséges a határátkeléshez)
Június – Kitekintés Szatmárba (Cégény-
dányád – Gyügye): A 2016-ban megújult 
Kende Kúria és tanösvényének megtekin-
tése Cégénydányádon, majd látogatás Gyü-
gyén az Europa-Nostra Díjas templomba. 
 Július 7. – Zoárd-napi kerékpártúra 
(Testvérvárosok találkozója.): Vásárosna-
mény romániai és szlovákiai testvérváros-
aiból érkeznek kerékpárosok a Zoárd-napi 
Sokadalomba. Bringásaink a közeli város-
okban fogadják őket és közösen érkeznek a 
rendezvény megnyitójára.
 Augusztus – Túristvándi, Szatmár-
cseke felfedezése: Szatmár két ikonikus 
műemlékét látogatjuk meg. Túristvándi-
ban megtekintjük a XVIII. században épült, 
még működőképes vízimalmot. Látogatást 

Hamarosan újra kerékpárra 
pattannak a Beregi Bringások

Tud?”-on versenyezhettek. A programo-
kat Demeter Jolán rendezte és bonyolítot-
ta le  Danó Diána segítségével. A verseny 
résztvevőinek az emléklapot Varga István 
alelnök adta át. 150 meghívót küldtünk ki 
a Vásárosnamény Város roma lakosságnak, 
az időjárás miatt kb. 80 jelenlévő volt. A 

„Hagyományőrző Roma Kulturális Napot” 
élő zenés esttel zártuk. A zenét a „Naményi 

Fiúk!” (Demeter Krisztián, Kakas Milán, 
Kanalas Gábor)  szolgáltatták.  Köszöntet, 
mondunk Meggyesi Ferenc vállalkozónak 
és Juhász Ferencnek,  a Namény-Tészta K� .  
igazgatójának, akik adományukkal járultak 
hozzá a rendezvényünkhöz, valamint a Ba-
lázs József Városi Könyvtár és Művelődési 
Központnak, akik a helyet biztosították a 
rendezvény lebonyolításához. Jövőben is 
számítunk a segítségükre. 
 A jelenlévők jól érezték magukat. Sike-
resen zártuk a Hagyományőrző Roma Kul-
turális Rendezvényünket! 

Demeter István 
Vásárosnamény Város 

Rnö Elnöke 
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2007 decemberében egy idős 
bácsi kereste meg a Beregi Mú-
zeumot Nyíregyházáról, hogy 
mivel tudná segíteni a munkán-
kat. Hamarosan meg is érkezett 
a „segítség”: a bácsi számítógé-
pet, fényképezőt, informatikai 
eszközöket, irodabútort és egy 
diktafont adományozott a mú-
zeumnak. Az is kiderült, hogy 
őt Gombita Sándornak hívják, 
naményi születésű, itt is élt év-
tizedekig. És az ajándékba adott 
diktafon sem véletlen, célja 
van vele: Sándor bácsi ugyanis 
mindenre emlékszik, ami gyer-
mekkorában, vagy a későbbi 
élete során történt. Vagyis az 
1930-as évektől vannak olyan 
emlékei Vásárosnaményról, 
amelyek szinte „beleégtek” a 
memóriájába, s mintha csak 
tegnap történtek volna, olyan 
élesen élnek emlékezetében, és 
bármikor fel tudja azokat idéz-
ni, minden részletével, minden 
szereplőjével.
 És úgy is volt. Ugyanis Sán-
dor bácsi elkezdett mesélni a 

Fellépéssel ünnepelte 1. születésnapját a Vásárosnaményi Fér� kar. A Mátészalkán, a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett kórustalálkozón – melyen a Liszt Ferenc 
Vegyeskarral együtt vettek részt – szerepeltek sikeresen.
 T a g j a i k 
sorába válto-
zatlanul sze-
retettel várják 
az énekelni 
szerető – és 
va lamelyest 
tudó – fér� -
akat hétfőn-
ként 18 órától 
a Művelődési 
Központban.

Vásárosnaményi Fér� kar

régi naményi hétköznapokról, 
hajdan itt élt emberekről, szo-
kásokról, történelmi és magán-
emberi eseményekről. Mesélt a 
családjáról, a régi naményi ke-
reskedőkről, tisztviselőkről, ta-
nítókról, iparosokról. Ő, a pos-
tás � a már gyermekkorában egy 
amolyan „minden lében kanál” 
kölyöknek számított, aki min-
denhol ott van, ahol történik 
valami, minden rendű és ran-
gú embert ismer a településen, 
minden házba bejáratos. Ennek 
köszönhető, hogy tételesen fel 
tudta sorolni Namény régi üz-
leteit, intézményeit, lakóit, és 
térképre be tudta rajzolni ezek 
elhelyezkedését, épületeit.
 Sokszor előfordult, hogy 
egyszer csak megjelent a Mú-
zeumban – idős kora ellenére 
maga vezette az autóját Nyír-
egyházáról –, és aztán kérdése-
inkre válaszolva vagy elkalan-
dozva a régmúlt  rengetegében 
hosszú órákat mondta forrásér-
tékű emlékeit a diktafonra. Más-
kor mi látogattuk meg a lakásán, 

és ott folytatta a megkezdett 
történeteket, újabb részletekkel 
kiegészítve a már elmondotta-
kat. Sok-sok órányi hanganyag 
gyűlt össze a Múzeumban, 
amelyet később legépeltünk, 
így nyerve pótolhatatlan forrás-
anyagot helytörténeti, néprajzi 
és egyéb témákban. „Ezért sze-
retnek a múzeumban is, mert 
már várnak, elkészítik előre a 
kérdéseket, és én beszélek, be-
szélek, és mondom” – idézte fel 
egy másik interjúkészítőnek.
 Sándor bácsi persze nem 
csak a Beregi Múzeumot tá-
mogatta adományaival, hanem 
a helyi és határon túli iskolá-
kat, intézményeket, egyházakat 
is. Létrehozta a Dolgozzál és 
Imádkozzál Alapítványt, mely-

nek legfőbb célja szintén ezen 
intézménynek támogatása lett. 
Adományozói tevékenységéről 
– dr. Tomcsányi Pál professzo-
ré mellett – időszaki kiállítás 
formájában is megemlékezett a 
Múzeum, Újra vannak patrónu-
sok címmel, már 2008-ban.
 Betegen, idősen sem tu-
dott nyugodni. Támogatókat 
keresett, újabb helytörténeti 
adatokkal, fotókkal szolgált, és 
nagyban felhasználva a Beregi 
Múzeum vele készített interjúi-
nak anyagát könyvet jelentetett 
meg 2016-ban, saját kiadásában, 
saját költségén. A kötet hamar 
elfogyott, hiszen Sándor bácsi 
minél több naményinak szeret-
te volna eljuttatni – ajándékba 

– az alacsony példányszámban 
kinyomtatott könyvet.
 Gombita Sándor – akinek a 
lelke Naményban maradt, ho-
lott a teste más városba került és 
élt ottan sok-sok éve, évtizede 

– 2017. január elején, hosszan 
tartó betegség után elhunyt.
 Ha Ő nem tudott felejteni, 
nekünk sem szabad.

Varga János

Gombita Sándor
(1928 – 2017)
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REJTVÉNY

2017. január 23-án, még a szörnyű olasz-
országi busztragédia hatása alatt kaptuk a 
felfoghatatlan, lesújtó hírt: Herczegné And-
rássy Éva tanárnő örökre itt hagyott ben-
nünket.
 Kollégán és tanítványon döbbenet lett 
úrrá, választ nem váró kérdéseket meg-
fogalmazva. Elment közülünk a szeretett 
kolléga, a minden diákra oda� gyelő tanár, 
a tehetségek útját irányító mester, a város 
kulturális és művészeti életének meghatá-
rozó egyénisége, hatalmas, pótolhatatlan 
űrt hagyva maga után. 
 Üres lett a széke a tanáriban, hiányát 
érezzük a folyosókon, a tanteremben. Szel-
lemisége, mozdulatai mégis velünk marad-
nak, jelen vannak a kiállított munkákban, a 
tanteremben összegyűjtött mappák is csak a 
megkezdett tevékenység folytatására vártak.
 Tragikusan rövidre szabott élete tartal-
mas, megőrzésre méltó szellemi és alko-
tói hagyatékot rejt. Városunk elismert és 
megbecsült pedagógusa, gimnáziumunk 
egykori diákjaként alapozta meg felsőfokú 
tanulmányait. Több diplomát is szerezve, 
évtizedek óta formálta tanulóink esztétikai 
érzékét, a művészetek iránti szeretetét. 
 Szakmai munkáját dicsérte a tanítvá-
nyai által elért sok versenyeredmény, si-
keres pályamunka. Diákjait évről évre lel-

 
Juhász Gyula soraival búcsúzunk tőle:
  

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, 
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

Emlékük, mint lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben,
És melegít, mint kandalló a télben, 
Derűs szelíden és örök fehéren.” 

Emléke szívünkben örökké él….

a Vásárosnaményi II.Rákóczi Ferenc 
Gimnázium közössége, 
kollégái és tanítványai

1 2 3 4 5 6 7 8  

9     10    

11     12    

13        14

15 16 17 18  19 20 21  

22     23    

24     25    

26  27   28   29

30 31    32  33  

34   35  36  37  

  38  39  40  41

VÍZSZINTES: 1. Könyvet megjelentet   * 5. Megfejtendő  *
9. Bikaviadalokon sűrűn hallható  * 10. Részben pancsolhat!!!
* 11. Német úr  * 12. Kortyolná  * 13. ..., dehogy  *
14. Tanulóvezető – röv.  * 15. Duplán is mondjuk, ha valami
nagyon ízlik  * 19. Ismert futballcsapat beceneve  * 22. Híres
am. egyetem  * 23. Nem gyakorlaN  * 24. Menekül  *
25. "Fémes" vezetéknév!!!  * 26. Római szám  * 27. Nátrium  *
28. Betű foneNkus  * 29. FélN!!!  * 30. Szorító eszköz  * 32. Ige
is főnév is  * 34. Török autójel  * 35. Fluor  * 36. Bór  *
37. Visszaás!  *  41. Nitrogén

FÜGGŐLEGES: 1. Megfejtendő  * 2. … de France  * 3. A
középen balra!!!  * 4. Csapadék  * 5. Római 500  *
6. Tévésorozat  * 7. Fiú - angolul  * 8. Elnöki - röviden  *
16. Majdnem olyan!!!  * 17. Lent  * 18. Megfejtendő  *
19. Mehet a …..! Viccesen: lejárt az ideje.  * 20. Talján  *
21. Kevésnek is kevés!!!  * 31. Viszony(szám) eleje!!!  *
33. Fekete István egyik regényhőse, fordítva  * 38. Tagadást
jelöl  *  39. Sugár - röv.  *  40. Lenvég!!!

Készíte(e: Kardos Béla

VÍZSZINTES: 1. Könyvet megjelentet   •  5. Megfejtendő  •  9. Bikavia-
dalokon sűrűn hallható  •  10. Részben pancsolhat!!!  •  11. Német úr  •  
12. Kortyolná  •  13. ..., dehogy  •  14. Tanulóvezető – röv.  •  15. Duplán 
is mondjuk, ha valami nagyon ízlik  •  19. Ismert futballcsapat becene-
ve  •  22. Híres am. egyetem  •   23. Nem gyakorlati  •  24. Menekül  •  25. 
«Fémes» vezetéknév!!!  •  26. Római szám  •  27. Nátrium  •  28. Betű 
fonetikus  •  29. Félti!!!  •  30. Szorító eszköz  •  32. Ige is főnév is  •  34. 
Török autójel  •  35. Fluor  •  36. Bór  •  37. Visszaás!  •  41. Nitrogén
FÜGGŐLEGES: 1. Megfejtendő  •  2. … de France  •  3. A középen 
balra!!!  •  4. Csapadék  •  5. Római 500  •  6. Tévésorozat  •  7. Fiú - an-
golul  •  8. Elnöki - röviden  •  16. Majdnem olyan!!!  •  17. Lent  •  18. 
Megfejtendő  •  19. Mehet a …..! Viccesen: lejárt az ideje.  •  20. Talján  
•  21. Kevésnek is kevés!!!  •  31. Viszony(szám) eleje!!!  •  33. Fekete 
István egyik regényhőse, fordítva  •  38. Tagadást jelöl  •  39. Sugár - röv.  
•  40. Lenvég!!!

Készítette: Kardos Béla

kesen készítette fel alkalmassági vizsgákra 
az eredményes továbbtanulás érdekében. 
Óráit lelkiismeretesen, magas színvonalon 
tartotta, tanári munkáját meghatározta a 
tanulói ízlésvilág és látásmód fejlesztése. 
 A tehetséges tanulókra külön � gyelmet 
fordított, tevékenységüket szabad idejét ál-
dozva irányította, folyton lelkesítve és ins-
pirálva őket újabb sikerekre, előrelépésre. 
Évről évre meghatározó szerepet töltött be 
az iskolai nyílt napok, nagyszabású iskolai 
és városi szintű rendezvények sikerességé-
ben. Munkába állása óta fontos volt számá-
ra, hogy szakmai munkáján túl az iskolai és 
városi közösségi élet aktív részese legyen. 
 Tevékenysége szerteágazó volt, elég, ha 
csak a hazai és nemzetközi szinten is ismert 
és elismert „Beregszem Egyesület” eredmé-
nyeit és sikereit említjük, de a nagyszabású 
városi rendezvények színvonalas megvaló-
sításán is sokat fáradozott. 
 Emberi kapcsolatai tanárként és kollé-
gaként a közvetlenségen, ugyanakkor a köl-
csönös tiszteleten alapultak. 
 Tanárként motivált, adott, emberként 
vigasztalt és bátorított, könnyeket törölt le 
és önzetlenül segített. Mindig tervezett és 
megvalósított. Szomorú szívvel mondjuk 
ki, hogy még sok-sok szép álom, terv betel-
jesületlen maradt.

Herczegné Andrássy Éva tanárnő emlékére….
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Az elmúlt években a beregi sportélet számtalan szép sikert ért el 
megye- és országszerte, melynek egyik alappillérét a vásárosna-
ményi Diák Sport Egyesület Úszó Szakosztályának i� ú tehetségei 
adták. A beregi úszók sikereinek következő állomását ezúttal az el-
múlt két hétvégén a mátészalkai Városi Uszodában megrendezésre 
kerülő Megyei Úszó Diákolimpia Döntő adta. A megyei megmé-
rettetés 2017. január 21. és 28-án került lebonyolításra, melynek 
tétje az országos döntőben való részvétel volt. Az esemény maga a 
Magyar Diáksport Szövetség szervezésében került lebonyolításra. 
A verseny elsődleges célja a teljes körű iskolai sport tehetséggondo-
zás, a sporttevékenységek és sportágak népszerűsítése, valamint a 
tanulók egészséges életmódra nevelése, melyet a 2016/2017. tanév-

ben immáron 30. alkalommal hirdetett meg az ország valamennyi 
általános és középiskolájában. A DSE úszói a megyei � náléban saját 
iskolájukat képviselték több korcsoportban, Hankovszkiné Medve 
Mónika vezérletével. A beregi sportolók több korcsoportban, A 
és B kategóriás, azaz pro�  és amatőr úszók között küzdöttek meg 
a továbbjutásért. A sikeres verseny hétvégeket követően a beregi 
alakulat a végelszámolásban egyéniben és váltóban összesen kilenc 
arany, nyolc ezüst és három bronz éremmel végzett. Az országos 
döntőben a beregi sportéletet egyéniben Kiss Ferenc 100 m-es 
gyors- és 100 m-es mellúszásban, Balogh Krisztián 100 m-es hát-
úszásban, Dóbus István 100 m-es gyors és 100 m-es hátúszásban, 
Dóbus Domokos 100 m-es mellúszásban, Simon Balázs 50 m-es 
mellúszásban és 100 m-es gyorsúszásban, míg csapatban a 4x50 
m-es � ú gyorsváltó Dobus Domokos, Dóbus István, Fekete Martin, 
és Heuer Balázs összeállításban képviselik majd. Az országos döntő 
márciusban és júniusban Debrecenben kerül megrendezésre. Fel-
készítők: Hankovszkiné Medve Mónika, Orosz Miklós, Pintye Zol-
tán. Gratulálunk minden úszónak a szép teljesítményhez.

Országos siker 
kapujában a 

vásárosnaményi úszók

Új időpontban 
a sakk-kör!

Február 15-től szerdán délutánonként 16 órától találkoznak a 
Művelődési Központban a sakk szerelmesei. Korra és nemre 
való tekintet nélkül szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Tisztelt Sportbarátok, kedves futballszurkolók!
 Csapatunk, a Vásárosnamény Sport-
egyesület megkezdte a felkészülést a 
tavaszi szezonra. A bentmaradást ré-
gi-új edzővel (Farkas Béla) akarjuk ki-
harcolni, ennek érdekében heti három 
edzéssel, plusz egy edzőmérkőzéssel 
készülünk a szezonra. Az edzőmérkőzé-
seket műfüvön (Tarpa) rendezzük, ahol 
a körülményekhez képest jók a feltételek. Az edző nem idegen 
Vásárosnaményban, mivel edzőként már dolgozott itt.
 A játékoskeretben az alábbi változások történtek:
 Érkezett: Balogh Gyula (Mándok), Lakatos István (Szakoly), 
Nagy Dávid (Tiszavasvári), Szeles László, Kardos Zoltán (Ukrajna)
 Távozott: Vass Sándor, Illés Péter, Peregrin Richárd, Szücs 
Béla (abbahagyta), Balogh Tibor (Dombrád).
 Az eddig lejátszott két edzőmeccs tapasztalata alapján javult 
a csapategység, a játékosok fegyelmezetten teszik a dolgukat, 
látszik az elvégzett munka eredménye.
Az edzőmérkőzések eredményei:
 Vásárosnamény – Csenger 9:1
 Vásárosnamény – Vámosoroszi 7:0
 Bízunk abban, hogy Vásárosnaményban jövőre is megyei első 
osztályú mérkőzéseken szurkolhatunk a csapatunknak. Szurkoló-
inkkal, támogatóinkkal együtt ezért mindent meg is teszünk.

Sporttársi üdvözlettel:
Egyesület Elnöksége

Óriási beregi sportbravúr: 

Új edzővel a 
bentmaradásért
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ri közösség munkássága tárulkozik elénk, 
akik az evangelizációt, gyülekezeti tagjaik 
lelki gondozását, különös elhivatottsággal, 
hitelességgel és eredményességgel végezték 
szolgálati helyükön.
 A kötet legizgalmasabb fejezete: „Az éb-
redési mozgalom és annak hatása a kárpát-
aljai reformátusságra” címe viseli. Ezeken a 
lapokon feltárul a hazug, emberellenes, egy-
házellenes és magyarellenes politikai rend-
szer – a sztálini nacionalista, kommunista 
ideológia – azon természete, amit a határa-
inkon kívül rekedt magyarságnak el kellett 
szenvednie. A szerző dokumentumokkal 
cáfolja azt a hamis propagandát, amely azt 
állította, hogy Kárpátalja magyarjai is „ön-
ként” kívántak a Szovjetunió népei közé 
tartozni, és a sztálinizmus „lelkes” és „ön-
kéntes” követőiként kívántak volna anyaor-
száguktól hermetikusan lezárt országhatár 
mögött élni. Az Ébredési Mozgalom, Nagy 
és Kis Baráti Kör, A gecsei bibliaiskola, és 
legfőképp a Levél Sztálinnak című alfeje-
zetek tiszteletet kiváltóan mutatják be azt 
a küzdelmet és erőfeszítést, amit nemzet-
társaikért, kultúrájukért, vallásukért hitval-
lóan, bátran és szeretetreméltó naivitástól 
sem mentesen …, vállalt és véghezvitt egy 
maroknyi református lelkészcsoport a XX. 
század közepén, Kárpátalján.
 Az utolsó nagy fejezet – Kovács Zoltán 
további sorsa – Kovács Zoltán református 
lelkész emberi és lelkészi életútjának azokról 
az évtizedeiről szól, amelyekben elszenved-
te a tajseti GULAG-tábor megpróbáltatásait, 
majd a sztálini diktatúra felszámolását kö-
vetően hazatérve szeretteihez és híveihez 

KÖNYVAJÁNLÓ

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
FEBRUÁRI MOZIMŰSOR

Lego Batman – A fi lm
3 D

Teljes árú jegy: 
1400 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1200 Ft

John Wick: 2. felvonás

Teljes árú jegy: 
1200 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1000 Ft

Február 28. (kedd) 1700

Február 28. (kedd) 1900

Barta Elemér: 
Velünk az Isten!

(Gulág-sors Kovács Zoltán 
élettörténetén keresztül)

Rik-U, Ungvár 2016/ 139 oldal

Barta Elemér Ukrajna Kárpátontúli terüle-
tén (Kárpátalján) a Nagyszőlősi járásban ta-
lálható Tiszaújlak település (Вилок [Vilok] 
református lelkésze. Tagja a 2015 decem-
berében Kárpátalján megalakult Narancsik 
Imre Kutatóműhelynek. A társaság azért 
alakult, hogy tagjai felkutassák és közzéte-
gyék az 1920 óta önálló utat bejáró  Kár-
pátalján kisebbségben élő, de többségében 
református magyarság egyháztörténetét.
 A kutatóműhely mottóul választott 
alapgondolata: „Református múltunk kezes-
ség.” A nemes cél (az egyháztörténeti múlt 
feltárása, publikálása) megvalósításában 
immár a második kötetet jegyzi a kutató-
műhely; Barta Elemér: Velünk az Isten! 
2016-ban megjelent munkájával.
 Barta Elemér dolgozatát Bátoriné Mi-
sák Marianna, a Sárospataki Református 
Teológiai Akadémia főiskolai tanársegédé-
nek Ajánlása vezeti be.
 A szerző az Előszó című fejezetben ar-
ról biztosítja olvasóit, hogy Kovács Zoltán 
(1907–2002) lelkész életútjának megismeré-
se megerősíti mindazokat, akik Isten igéjét 
minden nehézség közepette megalkuvás 
nélkül megtartják, és állhatatosan hirdetik.
 A Beveztés című fejezet a történelem 
iránt érdeklődők számára szolgál helytör-
téneti kuriózumokkal mind a „Csehszlovák 
megszállás”, az „első bécsi döntés” majd a 

„Szovjetunióhoz történő csatlakozás” [csato-
lás] egyházszervezetre és személyes sorsok-
ra történő kihatásairól.
 A „Kovács Zoltán élete és munkássága” 
címet viselő fejezet a XX. század elejének 
Magyarországáról, egy vasutas családban 
nevelkedett � atalember karrierútjáról ad 
vázlatos tájékoztatást.
 A Keleti Baráti Kör cím alatti oldalakon 
egy olyan – hat főből álló – lelkipászto-

áldásos lelkipásztori hivatásgyakorlásával 
kivívta hívei és mi, az „utókor”, tiszteletét is.
 A könyvet 22 oldalnyi képanyag, iroda-
lomjegyzék és orosz nyelvű recenzió is gaz-
dagítja.
 A kötet megvásárolható a Balázs József 
Könyvtárban és városunk Művelődési Köz-
pontjában is 1000 Ft-os áron.

TL

Vásárosnaményi Rendőrkapitányság 
tájékoztatja a lakosságot, hogy 2017. 
február hónapjában az alábbi közleke-
désbiztonsági rendőri műveletek kerül-
nek megtartásra: 
 2017. 02. 24-én 14.00–22.00 óra kö-
zötti időben ún. Finn módszerrel vég-
rehajtott ittasság-ellenőrzésre kerül sor 
legalább 10 fő rendőr bevonásával Vásá-
rosnamény ki- és bevezető útjain, illetve 
Nyírmada városban, Pusztadobos, Ilk és 
Gemzse településeken.

Rendőrségi közlemény
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LAKÁSOK 200.000.- Forint / m2 ártól • Várható befejezési határidő: 2017. szeptember

A LAKÁSOK 10+10 MILLIÓ FORINT 
ÁLLAMI CSOK TÁMOGATÁSSAL IS 

MEGVÁSÁROLHATÓAK!

Építtető - Kivitelező: B. ÉP. SZOLG. Kft .
4800 Vásárosnamény, Koportos u. 4.
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ÚJ 16 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ 7 DB ÜZLETHELYSÉG ÉS
 5 DB ZÁRT GARÁZS ELADÁSRA ÉPÜL

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

Az EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA 

megbízásából az 
Emberi Erőforrások Támogatáskezelő 

által meghírdetett

“Emléktáblák kihelyezésének 
támogatására“

címmel kiírt és elnyert pályázatán 
a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok 
és áldozatok emlékévéhez kapcsolódóan a 

Vásárosnaményi Polgárőrség 
500.000. - Ft támogatást kapott, 

melyet 2016. december 02.-án megvalósított.

FELHÍVÁS
Az újonnan megalakuló Beregi Amatőr Művészeti Közösség 
tagokat keres amatőr művészeti érdeklődéssel rendelkező � -
atalok köréből.
 Ha szabadidődben szoktál verseket, novellákat írni, eset-
leg kész regény lapul a � ókodban, köztünk a helyed!
 Ha szeretsz rajzolni, festeni várunk téged!
 Ha szeretnél egy hozzád hasonló érdeklődésű társaság 
tagja lenni, ahol barátságos légkörben bátran megoszthatod 
műveidet, és megismernéd másokét is, jelentkezz.
 Keress minket az alábbi elérhetőségeinken:

Facebook: https://www.facebook.com/beregiamk/
Email: beregiamk@gmail.com

Várunk szeretettel!


