
Vásárosnamény város önkormányzatának lapja 2016.  szeptember

EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT
SZEPTEMBER 16-22.

VÁSÁROSNAMÉNY, 2016. szeptember 22. 
Autómentes Nap

Helyszínek:
Rákóczi Ferenc út, Művelődési Központ.

800 – 1600-ig forgalomelterelés a Rákóczi Ferenc 
úton a Szabadság tértől az Alkotmány utcáig.

– Útlezárás reggel nyolc órától –

Programok:
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,
• ÖKOMATA- Lónyay Menyhért Baptista Szakközép-

iskola és Szakiskola,
• a Kárpátokért Egyesület környezetvédelmi asztala,
• a Vásárosnaményi I� úsági Klub kézműves asztala,

• Egészségügyi szűrések,

• Ügyességi versenyek az úttesten,
• Egész nap elsősegély-oktatás.

9 órától SAKK szimultán 
a Művelődési Központban 

gyermekeknek és felnőtteknek.
Jelentkezés a helyszínen.

12 óra 45 perctől: Futás és „Séta az egészségért 
és jövőnkért” a Kraszna-hídig.

9 és 13 óra között: Kerékpáros csapatversenyek 
három kategóriában – általános iskolai, 

középiskolás és felnőtt, három fős csapatok – 
elméleti és gyakorlati feladatokkal.

Regisztráció szeptember 21-én 10 óráig a 
Művelődési Központ portáján.

14 órától: az Országos Mentőszolgálat, a tűzoltók, 
a rendőrség, a vöröskereszt és a Kárpátokért 

Egyesület közös baleset-szimulációs bemutatója.

15 órától: Eredményhirdetés, tombolasorsolás.
Tombolát csak „részvétellel” lehet szerezni, 

vásárolni nem!
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Szemétszállítás 
szeptember 22-én

Tájékoztatom a tisztelt városlakókat, hogy 
2016. szeptember 22-én a Rákóczi Ferenc 
úton a szemétszállítás reggel korábban fog 
megtörténni, még mielőtt az autómentes 
napi rendezvény miatt az úttest lezárásra 
kerül. Kérem, hogy a kukákat ennek meg-
felelően legyenek szívesek kihelyezni.

Dr. Szilágyi Péter sk.
jegyző

Tájékoztatás
Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelem 
helyi szabályairól szóló 33/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
rendelet) szabályozza a  levegőtisztaság védelmével kapcsolatos tevékenységeket. A ren-
delet 3. § -a értelmében:

„(2) Az avar és kerti hulladék (a továbbiakban: növényi hulladék) megsemmisítése 
elsősorban komposztálással történhet.
(3) Ha a komposztálás nem kivitelezhető, akkor a növényi hulladék nyílt téri 
égetése kizárólag szélcsendes, ködmentes időben, felnőtt személy folyamatos 
felügyelete és oltóanyag rendelkezésre állása mellett március 15. és október 31. 
között – az ünnepnapok kivételével hétfőtől szombatig – 0900 és 1700 óra között 
végezhető. Tartós füstölés nem megengedett. 
(4) Ettől eltérő időpontban a jegyző külön engedélye szükséges az égetéshez. Az enge-
délyt az égetés tervezett időpontját megelőző 8 napon belül kell megkérni. 
(5) Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat kommunális vagy ipari eredetű 
hulladékot.
(6) Az égetést úgy kell végezni, hogy az sem élőlényt, sem vagyontárgyat ne veszé-
lyeztessen. Az égetést befejezően a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni. „

 Felhívom a Tisztelt Ingatlantulajdonosok/-használók � gyelmét, hogy a kon� iktusok 
elkerülése érdekében a fenti rendelkezéseket tartsák be, ellenkező esetben közigazgatá-
si eljárás kezdeményezésére kerülhet sor, mely következményeként helyszíni bírságként 
50 000 Ft-ig, míg közigazgatási bírságként 150 000 Ft-ig terjedő pénzbírság kiszabására 
kerülhet sor.
 Országos tűzgyújtási tilalom esetén a fenti megjelölt időszakokban sem engedélye-
zett a tűzgyújtás, égetés. 

Dr. Szilágyi Péter
jegyző

Népszavazási felhívás!

Felhívom minden választópolgár � gyel-
mét, hogy akinek a lakcímkártyáján lévő 
lakcíme nem egyezik a választási értesí-
tőn szereplő lakcímével (a lakcímek kar-
bantartása miatt), az legyen szíves befá-
radni a Kormányablakba lakcímkártya 
cserére. Ennek hiányában nem tud élni 
az Alaptörvényben rögzített jogával, 
azaz nem tud szavazni. 
 A népszavazással kapcsolatos infor-
mációk elérhetők a vasarosnameny.hu 
honlapon, az önkormányzat/választások 
fül alatt.

Dr. Szilágyi Péter sk.
OEVI Vezető KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Az újonnan épült templo-
munk felszentelése felejt-
hetetlen emlék városunk 
életében! Hiszen a vásárosna-
ményi görögkatolikusoknak 
egy 11 éves álma vált való-
ra. Az ISTEN HÁZA itt a  
központban egyesek szerint 

„ékszerdoboz”, mások sze-
rint pedig „igazodási pont”, 
mely az egész város büszke-
sége! Azóta eltelt pár hét, én 
pedig naponta hallgatom és olvasom a dicsérő szavakat! A KÖSZÖNET VALÓJÁBAN 
NEKTEK és ÖNÖKNEK JÁR! Hálát adok az Istennek, hogy kb. 600-an közel és távolról 
eljöttek azért, hogy velünk együtt örvendezzenek ezen az ünnepen! Ezek a sorok most 
azért születnek, hogy kifejezhessem kifejezhetetlen köszönetemet és hálámat azoknak, 
akik által létrejöhetett ez a felemelő nap! Elhivatottság és maximalizmus jellemezte azt az 
összefogást, melyet megtapasztalhattam! Köszönöm, hogy kéréseimet megfogalmazhat-
tam és amit elvállaltatok, azt megoldottátok! BÜSZKE VAGYOK ARRA, HOGY ILYEN 
EMBEREK VESZNEK KÖRÜL! Istennek legyen hála!

István atya

Komposztáló edények 
átvétele!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
akik a korábban megadott időpontokban 
nem tudták átvenni a komposztáló edényt, 
azok 2016. szeptember 26, 27 és 28. napján 
megtehetik 8-16 óra között.
 A kiadás helyszíne a VITKA Nonpro� t 
K� . telephelye – Damjanich János út 1. sz.  
 Kérem, a komposztálót a januárban a 
lakossághoz eljuttatott komposztálási se-
gédlet és az edényhez járó használati uta-
sítás szerint használják, hogy eredményes 
legyen a komposztálás!

Filep Sándor
polgármester
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A szeptember hónap egyik aktualitása az 
iskolakezdés. A gyerekek hosszas szünidő 
után, különféle élményekkel térnek vissza, 
vagy kezdik meg első osztályosként az új 
tanévet. A hatalmas méretű iskolában el-
foglalják saját kis birodalmukat, az osztály-
termüket, majd a pedagógusok irányításá-

val elmélyednek a tudományok világában. 
 Az oktatás nagy múltra tekint vissza, 
amelyről a leghitelesebb képet azok a tárgyi 

és írásos emlékek nyújtják, amelyek fenn-
maradtak a múltból az utókor számára. A 
gyerekek régen is jártak iskolába, írni, ol-
vasni, számolni tanultak a tanítónéni vagy 
tanítóbácsi irányításával. 
 Területünkön az 1500-as évek végén és 
az 1600-as évek elején indult meg az általá-

nos elemi oktatás. Barabásban pl. már 1645-
ben önálló iskola működött, az ugornyai ta-
nítók névsorát 1666-tól ismerjük. 
 Az iskolát – melyben csupán egy tante-
rem volt – a falusi emberek építették, amely 
ugyanolyan volt, mint egy lakóház. Az is-
kolával együtt tanítói lakást is építettek, az 
épület első részében volt a tanító lakása, a 
hátsó részben az iskola, így tudták biztosí-
tani a gyerekek egész napos felügyeletét. 

A Tokaji Írótáborban jártak a vásárosnaményi kiadású 
Partium folyóirat szerkesztői.

Komposztáló edények 
igénylése társasházak 

részére!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a zárt udvarral rendelkező tár-
sasházak részére, amennyiben igénylik, 
lehetőséget biztosítunk komposztáló 
edények használatára.
 Ennek feltétele, hogy a lakók közül 
legyen, aki a saját nevére veszi át az 
edényzetet, és az igényt a Városhá-
za Ügyfélfogadójában szeptember 30. 
napjáig név és pontos cím, valamint 
szemétszállítási ügyfélkód  megadása 
mellett bejelentik.
 Az igények elbírálásáról a készletek 
függvényében később kerül sor döntésre.

Filep Sándor
polgármester

 A gyerekek osztatlan képzésben tanul-
tak, ami azt jelentette, hogy együtt tanultak 
elsőtől hatodik osztályig. Mindez egy tan-
teremben történt, egy tanító vezetésével. A 
különböző korosztályok egyszerre törté-
nő okítása nem volt könnyű feladat, ezért 
nagyon fontos volt a fegyelem. Aki nem 
� gyelt a tanórán a tanító szavára, az bün-
tetésben részesült. A szófogadatlan diák 
körmöst kaphatott nádpálcával vagy bün-
tetésből egy rövid mondatot kellett leírnia 
nagyon sokszor, ez volt a büntetőírás. „Ta-
nulj szorgalmasan, okos lészel” – olvasható 
egy 1835-ben íródott papírlapon, a Beregi 
Múzeum gyűjteményéből. 
 A Beregi Múzeum iskolatörténeti kiál-
lítása nagyon jól reprezentálja a régi idők 
iskoláját. A kiállítási anyagból szeretném 
kiemelni azt az 1771-es, Pozsonyban meg-
jelent magyar nyelvű tankönyvet, melynek 
címe: Magyar Ország Kis Tűköre, mely a 
gyenge elmékhez alkalmaztatott könnyű 
móddal. Szerzője Losonczy István refor-
mátus lelkész, rektortanító, aki azt vallotta, 
hogy a gyerekeket valláserkölcsi alapon kell 
nevelni. Korának hétköznapi és alapvető 
tudnivalóit szedte versbe, könnyen megta-
nulható formában: 

 „Vég Beregh Vármegye szomszéd Ugotsával
 Igen ditsekedik Munkátsnak Várával.
 Itt Vári, Beregszász, Helmetz falujával,
 Tartja szegény házát kormos almájával.”

 Az egyes szövegeket a gyerekek hango-
san, kórusban mondva tanulták. Több mint 
150 éven át tanultak ebből a tankönyvből a 
falusi kisiskolások, ezáltal ismerve meg az 
ország földrajzát, történelmét.
 Ehhez hasonló kuriózumokat láthatnak 
azok az érdeklődők, akik ellátogatnak a Be-
regi Múzeum iskolatörténeti kiállításába, 

mely a Máthé-kúriá-
ban (Rákóczi út 13.) 
tekinthető meg.
 Ajánlom az is-
kolába készülő óvo-
dásoknak, iskolás 
gyermekeknek, peda-
gógusoknak visszate-
kintésként, valamint 
az idősebb korosztály 
számára, akik felidéz-
hetik ezzel kapcsola-
tos régi emlékeiket és 
persze minden téma 
iránt érdeklődő láto-
gatónak.

Kissné Gráf Éva
 Beregi Múzeum

Iskola a múltban
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Barangolás a 
Zemplénben

Manapság már szinte minden napra jut egy 
világnap. Van már a tejnek, a tojásnak, az ori-
gaminak, a homofób-elleneseknek, de még a 
falusi nőknek is. Tulajdonképpen bárki kez-
deményezhet világnappá nyilvánítást, de a ta-
pasztalat azt mutatja, hogy csak a fontos nem-
zetközi szervezetek által bejegyzettek válnak 
közismertté. Legyinthetnénk is hát, és mond-
hatjuk, hogy tele már a padlás, de ekkor jus-
sanak eszünkbe Márai Füveskönyvének szavai: 

„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb 
ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a 
rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és 
az udvariassal: tehát az ünneppel.”
 Az október elsejei dátumon két olyan fontos 
világnap osztozik, mint a zenéé és az időseké.
 Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész 
javaslatára, az UNESCO 1975-ben nyilvání-
totta október 1-ét a Zene világnapjává. Azóta 
a világ számos pontján ezen a napon különös 
� gyelmet szentelnek az egyik legősibb önkife-
jezési formánknak, az életünket keresztül-ka-

sul átszövő, a bölcsőtől a sírig elkísérő zenének. 
Kodály Zoltán írja, hogy „Lehet élni zene nél-
kül is. A sivatagon át is vezet út. De mi (…) azt 
akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete 
útját, mintha sivatagon menne át, hanem virá-
gos réteken.” Ezen a napon országszerte kon-
certeket, színes zenei programokat szerveznek. 
Nem kell feltétlenül nagy dolgot tennünk, csak 
álljunk meg egy pillanatra, hallgassunk meg 
egy régen hallgatott dalt, vegyünk kezünkbe 
egy kottát, tanítsunk meg egy nótát a gyere-
künknek, amit mi is nagyapánktól örököltünk. 
Gondoljunk kicsit azokra, akik énekelnek, 
muzsikálnak, esetleg tanítanak minket, vagy 
gyermekeinket a zene művelésére, tiszteletére, 
szeretetére!
 Az ENSZ közgyűlése 1991-ben döntött 
az Idősek világnapjának dátumáról. Ez a nap 
az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. 
Tiszteletünk magába foglalja elfogadásukat, 
támogatásukat, szeretetünket, és annak kife-
jezését, hogy társadalmunknak hasznos tagjai. 

Hálával tartozunk 
nekik szeretetükért, 
gondoskodásukért, 
felnevelésünkért, tár-
sadalmunk építésé-
ért. Szükségünk van 
mindarra az életta-
pasztalatra, bölcses-
ségre, amivel csak 
ők rendelkeznek. 
De ne feledkezzünk 
meg róluk a hétköz-
napokon sem! Kö-
szönjünk hangosan 
a szomszéd bácsinak, 
segítsünk felszállni 
a nagy táskát cipelő 
öreghölgynek a busz-
ra, ne sajnáljuk az 
időnket, álljunk meg 
néhány szóra beszél-
getni, éreztessük tö-
rődésünket. Ezeken 
a lapokon pedig em-
lékezzünk most meg 
róluk Deli Enikő: Ke-
zek című versével. 

(ZKA)

A vásárosnaményi Esze Tamás nyugdíjas 
klub 35 fővel csodálatos 3 napot töltött el 
a festői szépségű Zemplén hegyközi falva-
iban, városaiban. Voltunk Sárospatakon, a 
Szent Erzsébet Bazilikában. 

 A bátrabb klubtársak a vár sok-sok lép-
csőfokát megmászva a tornyot is meghódí-
tották, boldogan lobogtatva klubunk zász-
lóját. Sátoraljaújhelyen beültünk az ország 
leghosszabb libegőjébe, Széphalmon meg-
tekintettük Kazinczy Ferenc emlékcsarno-
kát, a múzeumát, a nyelvújítás vezéralakjá-
nak egykori lakóhelyét és a család sírkertjét. 
Jártunk Pálházán, Füzérradványon, Holló-
házán is. A legnehezebb erőpróbánk a fü-
zéri várba való feljutásunk volt. Szállásunk 
a festői szépségű kis településen, Bózsván, 
a Kőbérc Panzióban volt, melyben kisdo-
bos tábort rendeztünk be. Felvontuk a tá-

Minden napra egy világnap
Október elseje a zene és az idősek világnapja

Deli Enikő:

Kezek
 
Foltos, ráncos, öreg kezek!
Kérlek szépen, meséljetek!
Gyermekként hogyan éltetek?
Öleltetek? Szerettetek?
 
Foltos, ráncos, öreg kezek!
Sokat fáradva éltetek.
De hiszem azt is: öleltetek.
Kedves kézben pihentetek.
 
Foltos, ráncos, öreg kezek!
Unokákat tereltetek,
Nekik oly sokat főztetek,
Kapáltatok, kötöttetek.
 
Fáradt, kedves, öreg kezek!
Kérlek szépen: pihenjetek!
Annyi mindent megtettetek!
Pihenjetek, s öleljetek!
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tettek, amelyeket Zoárd-napon mutattak be 
a látogatóknak. A szorgalmas munka Bódi-
né Erzsike klubtag házában folyt. 

 Szeptember 6-án a csapat Szatmárné-
metibe kirándult és egy nagyon tartalmas 
napot töltöttek együtt. Megtekintették a 
római katolikus székesegyházat, a Láncos 
templomot, a Kálvária templomot, a Tűz-
oltótornyot, a Várdomb utcai zsinagógát. 
A Szatmár Népművészeti Múzeumban 
– amelynek a Vécsei-ház ad otthont – ren-
geteg vizuális élménnyel gazdagodhattak. 
A ház falára elhelyezett szatmári béke em-
lékművet megkoszorúzták. Fáradtan, de 
élményekkel gazdagon érkeztek haza. A 
klubvezető a tagok nevében megköszönni 

az Önkormányzat segítségét a kirándulás 
létrejöttében. 

(NCS)

A Pető�  Nyugdíjas 
Klub aktív élete 

A gergelyiugornyai Pető�  Sándor Nyugdíjas 
Klub fő célja az, hogy a városrész nyugdí-
jasainak életét színesebbé tegye és baráti 
kapcsolatok alakuljanak ki a tagok között.  
Küldetésüknek pedig a hagyományok őrzé-
sét tekintik.  Munkájuk eredményességére 
kitűnő példa a gondozásukban létrejött fa-
luház. 

 Vezetőjük, Vezse Gyuláné elmondása 
szerint: a nyári hónapokat szeretik a legjob-
ban, mert ilyenkor a klubfoglalkozásokat 
általában a szabadban töltik. A nyári össze-
jöveteleken szalonnasütésre, slambuc és le-
csó főzésére is sort kerítenek. Kétévente, de 
ha lehet, évente augusztusban közösen lek-
várt főznek a kultúrház udvarán felállított 
rézüstökben. A szilvát közösen adják össze, 
közösen mossák és válogatják már korán 
reggel. Ilyenkor az egész napot együtt töltik 
jókedvű beszélgetéssel. Idén is a � nom ci-
bere illata messzire elszállva vonzotta hoz-
zájuk a kóstolni vágyókat. Reggelire lecsót 
készítettek, ebédre � nom babgulyást főztek. 
 A nyár folyamán a szövés mint népi 
mesterség fogásait felelevenítve szövőszé-
ket állítottak fel és rongyszőnyegeket készí-

bori zászlót, megalapítottuk a Mézga-Géza, 
Kukori, Cicababa, Gyöngy Tyúkocskák, 
Kis Vuk és Kék Páva őrsöket. Az őrsvezetők 
nyakába felkerült a kék nyakkendő, regge-
lenként jelentést adtak a csapatvezetőnek. 
Van, aki még emlékszik, milyen volt kis-
dobosnak lenni, őrzi a sípját, nyakkendő-
jét, rakott szoknyáját. Az ideológiai háttér 
már a múlté. Azonban ami szép és jó volt 
akkor, ami működött, azt felidéztük újra és 
ismét átéltük. Életkorukat tekintve a kis-
dobosok között a legidősebb 90, illetve 86 
éves. Már az első este nagy pánikba estek 
a tábor lakói. A legidősebb kisdobos, a 90 
éves Szolnok Ferike eltűnt, valaki elrabol-
ta. Végül az éjszakába nyúló keresés után 
megszeppenve felbukkant a huncut kis� ú. 
Reggelenként a zeneszóra ébredező kis-
dobosok hamar összerakták fájó, ízületes 
végtagjaikat és már vidáman, sorban éne-
kelték a „bal lábat a jobb után, balt a jobb 
után” menetdalt, majd táncolva sorakoztak 
a jelentéshez. Szerencsi Tibike, 86 éves kis-
pajtás az egyik sorakozóra késve érkezett, 
mert odahaza felejtette a hallókészülékét. 
Büntetése a körlet körbefutása volt. A 76 
éves Pistike egyik este dúlt fúlt, és elmond-
ta mindenkinek, hogy világgá megy! A kék 
nyakkendőt büszkén viselő 74 éves Sanyi-
kának eszébe jutott a kisdobosok 6 pont-

jából, hogy a kisdobos, ahol tud, segít. Az 
elkeseredett kispajtástól sikerült elvennie 
a világtérképet. Bátor cselekedetével bebi-
zonyította, hogy méltó lesz a piros úttörő 
nyakkendő viseléséhez. Nagyon élveztük 
az ügyességi versenyeket, ismét gyermekké 
változtunk. Menetdal versenyt rendeztünk, 
csasztuskákat írtunk, énekeltünk, táncol-
tunk és meséltünk egymásnak történeteket 
az önzetlen barátságokról és felhőtlenül 
boldogok voltunk. Ez a három nap még 
jobban összekovácsolt bennünket. Szeren-
csésen hazaérkeztünk. Utaztatásunkról a 
Balázs busz gondoskodott, az útiköltséget 
az Önkormányzatunk által nyújtott támo-
gatásból tudtuk biztosítani. Köszönjük az 
Önkormányzat segítségét!

Sápi Istvánné 
klubvezető
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 A szatmári püspöki javadalom terhére, 30.000 pengő költség-
ből: „egy plébániai lakkal kombinált elég szép kápolnát” építtetett a 
Szatmári Egyházmegye Magyarrészi Apostoli Kormányzója, Székely 
Gyula apostoli kormányzó. A ma is álló épületet 1930. szeptem-
ber 28-án az alapító, Mérk községből kormányzó Székely Gyula 
személyesen szentelte fel. Ezzel az aktussal a helyi lelkészség plé-
bánia rangjára emelkedett. Településünk első katolikus plébánosa 
Kohányi István plébános úr lett.

 A Vásárosnaményi Római Katolikus Egyházközség történetének 
aranybetűs napja 1935. november 4-e.
 Melau Ferenc vásárosnaményi plébános a Historia Domus 39. 
oldalán így ír a nevezett nap rendkívüli eseményéről: „Maradjon 
örökre emlékezetes nap plébániánk életében! Az Isten kegyelmétől 
érintett lélek fönséges szépségének diadalmas kiteljesedése! Számel 
Józsefné, ez az őskeresztény hívő, igazi katolikus lélek 20.000 P.t, 
azaz Húszezer pengőt ajánlott templomépítésre. Könnyezve tette 
meg nemes gesztusát és én könnyezve fogadtam. Szerettem volna 
letépni lelkem minden virágát, szerettem volna megszólaltatni a sza-
vak muzsikáját, hogy szép köszönetet mondjak a csendben adakozó-
nak. De éreztem, hogy nem csendül úgy szavaim harmóniája, hogy 
méltó köszönetté színesüljön: – azért csak annyit mondtam: Isten 
� zesse meg!” (A Számel család 1933-ban, egy „2 és ½ métermázsás 

„C” hangú harangot” is adományozott az egyházközségnek, a már 
meglévő kisharang mellé.)
 Székely Gyula apostoli kormányzó újabb 10.000 pengővel tol-
dotta meg a nemes és nagylelkű Számel család adományát.

(80 éves városunk katolikus temploma)
Kilencszázötvenötben Ottó király a Lech-mezei győzelemmel véget 
vetett a magyarok nyugati kalandozásainak. A magyarság számára 
a megmaradásra csak egyetlen út maradt: be kellett kapcsolódni a 
keresztény nyugati kultúrkörbe. Ezt a magyarságra életmentő ak-
ciósorozatot Géza fejedelem kezdte el és István király fejezte be.
 Írásos emlékek szerint településünk már 1330-ban „egyházas hely” 
volt. Péter nevű papja három garas pápai tizedet � zetett. A XVI. szá-
zadig katolikus hitben élő lakosok a kegyúr – Lónyay György – föld-
birtokossal együtt református hitre tértek át. A település torony nélküli 
gótikus templomát a református egyházközség tagjai használták 1937-
ig a – többször átépített –, középkori templom lebontásáig.
 Történelmi-, gazdasági- és személyes okok következtében a re-
formátus lakosú településre folyamatosan érkeztek katolikus vallá-
sú személyek, családok. Lelki gondozásukat a vitkai plébánián lakó 
ún. „segédlelkész” látta el.
 Egyháztörténeti dokumentum szerint az 1920-as években Vá-
sárosnaményban már hatszázharminc fő római katolikus vallású 
ember élt. A � liákat is (Gergelyi, Ugornya, Jánd és Vámosatya ka-
tolikusai) számítva, összesen: 1015 fő lelki gondozását végezte a 
vitkai segédlelkész.
 A katolikus hívők gyarapodó létszáma, lelki gondozásra igényt 
tartó mély hitük, önálló egyházközség létrehozására irányuló ismé-
telődő kéréseik az egyházi főhatóságokat hozzájárulásra és anyagi 
áldozathozatalra is késztette. Több nagyjelentőségű döntés és cse-
lekvés eredményeképpen Vásárosnaményban önálló katolikus egy-
házközség szerveződött.
 Az 1926. szeptember 11-én keltezett, 1472. számú egyház-
főhatósági rendelet Vásárosnaményban önálló káplánság megszer-
vezésére teremtett lehetőséget. Az újonnan létesített káplánság első 
lelkésze Heller Ernő lelkész lett.

 1926-ban ebben a kicsiny bérelt házban lakott a káplán és itt 
tartották a szentmiséket is
 A hívek adományai tették lehetővé, hogy az akkori és mostani 
Rákóczi út és Szent Imre (most Alkotmány utca) sarkán megvehet-
te a káplánság azt a 736 négyszögölnyi telket, amire plébániát és 
templomépületet is tervezhettek.

KIS EGYHÁZTÖRTÉNET

Kápolna és paplak kívülről

1929-ben az ún. Thuróczy-féle nagyobb lakásban lelt 
otthonra a káplánság
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 A templom megépítésének vezetésére lovag Ortutay Gyula vár-
megyebanki vezérigazgatót, egyházi főgondnokot kérte fel Melau 
Ferenc plébános.
 A templom építőmesterei: Kozma Gy. Rezső és Scheibli György 
voltak.
 A templom alapkövét 1936. május 21-én, áldozócsütörtökön, 
ünnepélyes keretek között dr. Schmiedt Béla kerületi esperes tet-
te le. „Vasburkolatba helyezett üvegben az építkezés előzményeit és 
megkezdését leíró okmányt tettünk az alapkőbe” – írja a Historia 
Domus 43. lapján Melau Ferenc plébános.

 Az építkezés ideje alatt is folyt az adománygyűjtés, de sokkal 
jelentősebb volt az az élőmunka, amit a hívek a templomépítés 
mindennapjaiban elvégeztek. Aki tehette, fuvart vállalt, akinek 
erre nem volt módja, segédmunkával szolgálta a „szent ügyet”. Öt 
hónap megfeszített építőmunka eredményeként, 35.000 pengő 
összköltségből, a teljes belső berendezéssel, a maga 26 méter magas 
tornyával együtt, elkészült a vásárosnaményi katolikus templom.

 A templomépületbe orgonát 5000 pengőért 1939-ben közada-
kozásból vásárolt az egyházközség. A 2/7 m/r, op. 1193. 1939 tí-
pusú hangszert az Angster gyár építette. A Számel család ezúttal 
is elől járt nagylelkűséggel, önzetlenséggel, hiszen a 2000 pengő 
hozzájárulásuk a teljes költségnek a negyven százalékát biztosította.
 A templombelső megújítására 1967-ben teremtődtek meg a fel-
tételek. Szilágyi János pesti festő július 3-án kezdte meg a munkát, 
amit egy hónap alatt be is fejezett. Az egyházközség 65.000 Ft-ot 
� zetett a munkájáért.
 Dr. Brezanóczy Pál egri érsek 10.000 Ft-ot ajánlott fel azért az 
életnagyságú corpussal ellátott feszületért, amelyik ma is a főoltár 
fölé magasodik. Az alkotás Sugár Gyula budapesti szobrászművész 
munkája. Koncz Sándor naményi kőműves mester a kereszt felállí-
tása előtt a szentély nagyméretű, kerek, színes-üvegmozaik ablakát 
a főoltár felől – az egyházközségi képviselőtestület akarata szerint 

– áthelyezte a jobb oldali oldalkápolnába, a Szűzanya oltárképe fölé. 
Ezzel a munkafolyamattal 1968-ra ki is alakult a vásárosnaményi 
római katolikus templombelső mai arculata.

 1968-tól napjainkig a templom állagát az egyházközség tagjai 
rendszeres és szakszerű takarítással, renoválással, festésekkel, a 
nyílászárók cserélésével, az ülőpadok fűthetővé tételével, a világí-
tás és a hangosítás korszerűsítésével, a parókia-épület teljes felújí-
tásával biztosították.
 A templom, a szent épület, amelyben a papság áldozati liturgiát 
végez, s ahová a hívők istentiszteleti szándékkal járnak, alkalmas 
állapotú arra, hogy a következő – legalább nyolc – évtizedben is 
betöltse rendeltetését.

TLUtcakép: Vásárosnamény 1936.

Melau Ferenc plébános és a kőművesek 1936-ban, 
az épülő templom állványzatán
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HORGÁSZVERSENY 
2016

Városunk legrégebbi horgász egyesületének tagjai – hagyománya-
ikhoz híven – az idén is augusztus utolsó vasárnapján mérték össze 
horgásztudásuk (és horgászszerencséjük) minőségét. A verseny 
előtt néhány nappal négy mázsányi, 2 kg átlagsúlyú pontyot telepí-
tettek horgásztavukba, a Keskenybe.  A közel száz tagú egyesületi 
tagságból 2 fő felnőtt korú női horgász, 42 fő felnőtt korú fér�  és 13 
fő gyermek indult a négy órás versenyen a díjakért.
 A versenyzői szándékkal ellentétesen az idei versenyen a víz 
lakói még ideiglenesen sem (a mérlegelés után a kifogott halak elbo-
csájtatnak) akarták elhagyni éltető közegüket, így mindösszesen 45 
kg-nyi hal került „csak” a haltartókba.
 A legnagyobb halat, egy 2 kg 30 dkg-os pontyot Dobó József 
sporthorgász fogta. Elgondolkodtató lehet, hogy a 13 gyerekhor-
gász egy főre eső fogási átlaga 1 kg 15 dkg, a felnőtteké csupán 0,69 
dkg volt.
 Az egyesület vezetősége valamennyi versenyző gyermekhor-
gászt és a két fő női sporthorgászt is jutalmazta.
 A verseny idei különdíjasai: 
 A Tiszavirág Horgászbolt tulajdonosa, Vass Sándor a felnőtt 
kategória negyedik és ötödik helyezettjének ajánlott fel különdíjat. 
A Gergelyiugornyai Polgárőrség különdíját Pál János adta át Milák 
Menyhért versenyzőnek, aki a legkevesebb kifogott halat mérle-
geltette. Városunk alpolgármestere, Dr. Balázsy Erzsébet a leg� a-
talabb versenyzőt, Szabó Mátét (6 éves) és a legidősebb versenyzőt  
id. Megyesi Gyulát jutalmazta.
 A színvonalasan megszervezett III. Szűcs Imre Emlékverseny 
� nom ebéd – Macsi Gyula remek vaddisznópörköltje – elfogyasz-
tásával zárult.

Versenygyőztesek:

 I. Kovács István 2430 gr. • II. Kokas Zsombor Péter 2170 gr. • 
III. Somogyi Gergő 1650 gr. gyermek (jobbról balra)
 I. Kerezsi Mihály 4630 gr. • II. Mile Pál Csaba 4560 gr. • III. 
Dobó József 3090 gr. felnőtt (jobbról balra)

TL

A Vitkai Nyugdíjas Egyesület

Történelmi megemlékezést
szervez 

2016. október 10-én (hétfőn) 15 órától 
a Vitkai Kultúrházban.

A rendezvényen rendhagyó módon két fontos 
történelmi eseményről is megemlékezünk. Az 
aradi vértanúkról, akiknek nevét településré-
szünk utcái is viselik, valamint a közelgő hat-
vanadik évforduló kapcsán az 1956-os forra-
dalomról.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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 Eötvös sikerek
A tanév utolsó heteiben is vártak még megmérettetések tanulóinkra. Ők most 
is jól vették az akadályokat és dobogós helyeket szereztek.

Megyei versenyek
„Régi matematika”
 1. h. Kajdy Tamás 1. o.   (Farkas Józsefné)
  Lengyel Péter 2. o.  (Szűcs Judit)

„Kulcs a tudáshoz” szövegértési verseny
 2. h. Gyöngyösi Bence 3. o.  (Orosz Mihályné)
 3. h. Kajdy Balázs 1. o.  (Filep Gáborné)

Dienes matematikaverseny
 1. h. Kóróczki Dóra 4. o.  (Nagyné Szabó Henrietta)
 Nagy Nándor Botond 5. o.  (Székelyné Apáti Rita)

A Megyei Diákolimpián is sikeresek voltak labdarúgóink.
 1. korcsoport
Albók Dominik, Nagy Zsombor, Papp Marcell, Szücs Benedek, Bíró Botond, 
Pócsik Krisztián, Papp Gergő

 2. korcsoport
Baksa Ákos, Bíró Bence, Bodó Levente, Jónás Dániel, Kálmán Bence, Nagy 
Levente, Nagy Péter, Nyitrai Gábor, Pankotay Marcell Gábor. (Felkészítő: Bíró 
József)
 Gratulálunk!

Bíró Éva

Újra Naményban 
a fogyatékkal élő 

színjátszók
Nyolcadik alkalommal gyűlnek össze városunkban 
október 5-én a fogyatékkal élők színjátszó csoportjai. 
A szervezők a Balázs József Városi Könyvtár és Mű-
velődési Központ és a Megoldás Szociális Szolgáltató 
Központ dolgozói. Évről évre népszerűbb a rendez-

vény, növekszik az ide érkező csoportok száma. Idén 
az egész napos színjátszó fesztivál idején a kiállító 
teremben az érdeklődők a kisvárdai fogyatékkal élő 
emberek kézműves alkotásait tekinthetik meg.
 A fesztivál kulturális programja 1000–1200-ig, va-
lamint 1330–1600 óra között a színházteremben zajlik. 
A belépés ingyenes.

Fotó: Kiss Barnabás

A Vásárosnaményi I� úsági Klub a nyári szünidő végén, augusztus 
23-án, és 25-én kreatív délutáni elfoglaltsággal várta a � atalokat. A 
résztvevők a hagyományőrzés jegyében agyagból készítettek külön-
böző ajándéktárgyakat, � gurákat. A foglalkozás olyan jól sikerült, 
hogy iskolaidőben is szervezünk majd hasonló kézműves foglalko-
zásokat. 
 A vakáció ideje alatt két alka-
lommal július 1-től 9-ig, illetve 
augusztus 11-től 19-ig a klub de-
legálásával összesen nyolc � atal 
vehetett részt Hajdúszoboszlón 
az Eramus+ diákcsereprogram-
ban. Több nemzetiség diákjai 
tölthettek el együtt tartalmas 
napokat, ismerhették meg egymás kultúráját, köthettek határokon 
átivelő barátságokat. A magyar diákokhoz horvát, román, olasz és 
spanyol társaik csatlakoztak, a munkanyelvük az angol volt. Az egyik 
résztvevő, Szolnok Miklós így foglalta össze az élményeiket: 
 „A nyaram legizgalmasabb táborába juthattam el a naményi I� ú-
sági Klub jóvoltából. Egy egész hetet tölthettünk el Hajdúszoboszlón, 
ellátás, szállás és minden bérmentve. A tábor pikantériája a sokszí-
nűsége volt, ahogy megismerhettünk embereket más kultúrákból, 
barátokat szereztünk Európa legtávolabbi részeiről. A program 
témája a nemi egyenlőség volt, melynek keretében nap mint nap 
résztvettünk workshopokon. Színészkedtünk, táncoltunk, megta-

nultuk vitázni angol nyelven. Szárnyalhatott a fantáziánk, megmu-
tathattuk kreativitásunkat. Mindent összevetve nagyon jól éreztük 
magunkat, a szervezés sem hagyott kivetnivalót maga után. Remé-
lem, jövőre is eljuthatunk egy ilyen táborba.”
 A TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0099 azonosító számú projektünk 
keretében létrehozott Vásárosnaményi I� úsági Klub  a fenntartási 
időszakban is folyamatosan  várja a � atalokat, és részt vesz a városi 
rendezvények lebonyolításában is. 
 Szeretnénk felhívni a � gyel-
meteket arra, hogy hétköznap 
délutánonként 12.30-tól 17 
óriáig továbbra is várunk titeket 
tiszta, kényelmes környezetben, 
ahol barátaitokkal, vagy akár 
nálunk megismert kortársaitok-
kal az alábbi szórakozási lehető-
ségek közül választhattok: 
• társasjáték, csocsó, léghoki, kézműves foglalkozás, olvasási lehe-

tőség, 
• számítógép és internetezés igénybe vétele,
• közös zenehallgatás, beszélgetés a � atalokat érintő közös témák-

ról.
 Minden szórakozási lehetőséget ingyenesen vehettek igénybe.
 Megtaláltok minket a szokott helyen a Művelődési Központban.

 Gyertek el! Hívunk, várunk! 

Az I� úsági Klub munkatársai

Kedves Fiatalok!
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A vásárosnaményi Diák Sportegyesület mikrobuszt és 
felszereléseket vásárolhatott a Tao-program keretében nyert 

16,5 millió forintból, amit saját forrásból egészítettek ki.

Kolonics, 
a sportlegenda

A térség politikusai és neves sportolók részvételével nyílt meg a tra-
gikusan, � atalon elhunyt olimpiai és sokszoros világbajnok kenus, 
Kolonics György életét bemutató emlékkiállítás a Művelődési Köz-
pontban. A szépszámú érdeklődők között örvendetesen sok gyerek 
is volt, akik közül többen kedvet kaptak a kajak-kenu sportághoz. 
Reméljük pár év múlva közülük minél többen az olimpia légkörét 
is megtapasztalhatják. 

Az NB II felnőtt női mezőnyében szereplő
 Vitka SE őszi mérkőzései:

2016. szeptember 18. vasárnap, 18:00
SZEPA AKSE – Vitka SE

2016. szeptember 25. vasárnap, 17:00
Vitka SE – Mezőkeresztes VSE

2016. október 1. szombat, 15:00
Mátészalkai MTK – Vitka SE

2016. október 16. vasárnap, 17:00
Vitka SE – Füzesabonyi Sport Club

2016. október 29. szombat, 17:00
Bőcs KSC – Vitka SE

2016. november 5. szombat, 17:00
Vitka SE – Hajdúböszörményi TE

2016. november 13. vasárnap, 15:00
Hevesi SE – Vitka SE

2016. november 20. vasárnap, 17:00
Vitka SE – Lóci DSE

2016. november 27. vasárnap, 17:00
DVSC KKFT II – Vitka SE

2016. december 3. szombat, 17:00
Vitka SE – Kölcsey DSE Nyíregyháza

2016. december 11. vasárnap, 16:00
Miskolci VSC – Vitka SE

Cantemus Fesztiválkoncert 
Vásárosnaményban

Rendhagyó módon Szent István király-napi városi ünnepségünk 
helyszíne bekerült a római katolikus templom falai közé, egybe-
kötve egy már hagyománnyá vált, a lelki feltöltődést garantáló 

Cantemus kórusfesztivállal. A Fesztivál tizenegyedik alkalommal 
teremtett lehetőséget a találkozásra a világ minden tájáról érkező 
énekkaroknak Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben. Ennek a rendezvénynek egy szelete volt augusztus 18-án a 
városunkban fellépő 3 kórus szereplése. 
 Dr. Balázsy Erzsébet alpolgármester asszony ünnepi beszé-
de után városunk büszkesége, a Liszt Ferenc Vegyeskar előadása 
következett. A folytatásban lélekgyógyító gyerekhangok töltöt-
ték meg a termet. A nyíregyházi Nyitnikék Gyerekkar 9-10 éves 
dalospacsirtái örvendeztették meg énekükkel a közönséget. Utá-
nuk a pestszentlőrinci Vörösmarty Leánykar gimis diáklányai 
adtak nagyon színes, kortárs és klasszikus művekből álló műsort. 
Záróénekként a három kórus együtt adta elő Bárdos Lajos Istené az 
áldás című kórusművét. A rendezvény sikerét mi sem példázhatná 
jobban, mint az, hogy a közönség perceken keresztül felállva tap-
solta a fellépőket. 

(NCS)
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MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
SZEPTEMBERI MOZIMŰSOR

Gólyák – 3D

Teljes árú jegy: 
1400 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1200 Ft

Bridget Jones babát vár

Teljes árú jegy: 
1200 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1000 Ft

Szeptember 27. (kedd) 1700

Szeptember 27. (kedd) 1900

A Magyar Népmese Napja 
– Benedek Elek születésnapja – 
szeptember 30. alkalmából rendha-
gyó programokkal várunk minden 
mesét szerető gyermek- és felnőtt 
látogatóinkat a Balázs József Városi 
Könyvtárban.

PROGRAMOK:
Mesesarok: meseolvasás egész nap

Portréfotózás: hozd el kedvenc 
mese� gurádat, kedves 

mesekönyvedet!
Portréképet készítünk rólad!

Mesehős arcfestés
Rajzpályázat eredményhirdetése 

16 órától.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Az Országos Könyvtári Napok (október 3-9) keretében 
október 9-én vasárnap délelőtt 10 órakor találkozha-
tunk Lakatos Levente Aranykönyv-díjas íróval. 

 1986. február 11-én született, Budapesten. Egész gye-
rekkorát átszőtte a betűk szeretete, első, nagyobb léleg-
zetvételű cikkei tizenhét éves korában, a legnépszerűbb 
magyar i� úsági magazinban jelentek meg. A gimnáziu-
mot drámatagozaton végezte, majd az érettsé-
git követően – a showbiznisz vilá-
gába belekóstolva – több országos 
napilapnál is dolgozott újságíró-
ként. Tizenkilenc évesen műsort ve-
zetett a Magyar Televízióban.
 Sikerkönyveivel önismereti uta-
zásra csábítja olvasóit. A Bomlás, a 
Szeress Jobban!, Szigor és az Aktus re-
gényeiben az erotika és a lélektani thril-
ler izgalmasan vegyül a modern romanti-
kával. 

 Szeretettel várunk minden kedves érdek-
lődőt!

A könyvtár dolgozói

Jön a Nagy Könyvtári Beavatás!
Az Országos Könyvtári Napok keretében 2016. október 3-9. között hangzik el országszerte 
a hívogatás: Találkozzunk a könyvtárban!
 A Balázs József Városi Könyvtár is szeretné újra felhívni a � gyelmet a könyvekre, az 
olvasásra, a könyvtárak szolgáltatásaira, a könyvtárosok munkájára. Célunk az is, hogy 
a rendszeres könyvtárhasználók segítségével elérjük azokat is, akiknek mindennapjaihoz 
nem tartozik hozzá a könyvtárlátogatás.
 Ezt segíti a témakörök változatossága: Zöld könyvtár, Könyvválasztó, Múltidéző, 
Könyvtári legek, Mozdulj ki.
 Több éves hagyomány az erre a hétre meghirdetett ingyenes beiratkozás, és a késedel-
mi díjak elengedése, ha a lejárt idejű könyveket visszakapjuk az olvasótól.
 Október 4-én: PET palackok felhasználásával ülőbútorokat és játékokat készítünk a 
gyermekkönyvtárban.
 Október 5-én: Szabó T. Anna költővel beszélget Kürti László. 
 A keresztszemes és minikönyv kiállítás mellett családos kerékpártúrát és futóversenyt 
is szervezünk a mozogni vágyók számára.
 Vasárnap rendkívüli nyitvatartással várjuk  Lakatos Levente író-olvasó találkozóra az 
érdeklődőket.
 Rendezvényeinkről plakáton és szórólapon,  valamint a facebook oldalunkon tájéko-
zódhatnak.
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Miért 
érdemes 

hirdetni az 
Új Beregi 
Életben?

Mert minden vásárosnaményi 
lakoshoz eljut a hirdetés üzenete. 
Mert a hagyományos hirdetési 
újságokkal szemben az Új Beregi 
Élet olvasói az újság valamennyi 
oldalát átnézik. Mert a hirdeté-
sek kiváló minőségű papíron, kor-
szerű nyomdatechnikával jelen-
nek meg. Mert a hirdetések a 
cikkek között helyezkednek el, így 
olvasás közben is rájuk terelődik a 
� gyelem. Mert Vásárosnamény 
honlapján minden új szám olvas-
ható, így a világháló segítségével 
a világ bármely tájáról láthatóak 
a hirdetések is.
------------------------------------

Hirdetésfelvétel, 
hirdetési árak: 
Borbás László

Tel.: 06-70/984-1880
E-mail: borbaslaszlo@

vasarosnameny.hu

Beregi Nyomda
06 30 652-5915

bereginyomda@gmail.com

Teljes nyomdai szolgáltatás

A tájékoztatás nem teljeskörű, további 
információ az alábbi elérhetőségeken:

Vállalunk teljeskörű nyomdai 
kivitelezést: céges levélpapír, 
boríték, öntapadós matrica, 
plakát, kiadvány, prospektus 
nyomtatását!

FOLYAMATOS AKCIÓK!
szórólapok: fekete-fehér, színes
kártyanaptár • névjegy


