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tavalyi nagy sikere miatt idén is megszervez-
zük a mézeskalács díszítőversenyt, értékes 
nyereményekért.
 Természetesen az Újévi koncert sem 
marad el. Január 2-án Gyöngyösi Ivett és egy 
vendége, Váradi László ad ünnepi koncertet. 
  Részletekért kérjük, keresse fel honlapun-
kat www.vasarosnameny.hu/ad vent, vagy lá-
togassa rendszeresen a szervező Tourinform 
Iroda facebook és instagram oldalát! www.
facebook.com/TourinformVasarosnameny 
 Rendezvényeink ingyenesen látogatha-
tók, melyre mindenkit szeretettel várunk!
 Ünnepeljünk közösen, együtt az öröm is 
megsokszorozódik!

Vásárosnamény város önkormányzatának lapja 2017. november

Az adven-
ti koszorú 
helye ismét 
a Szent Ist-
ván park-
ban lesz, itt 
lesznek a 
vasárnapi 
g y e r t y a -
gyújtások is 
fél 5-től az 
egyházi felekezetekkel és az azt megelőzően 
szeretet vendéglátás.
 Idén 3 adventi vasárnapra szervezünk 
programot, mert a 4. vasárnap már a Szent-
este lesz.

 December 3. Advent első vasárnap Sze-
keres Adrienn karácsonyi kon-
certje zongora kísérettel
 December 7. Kovácsovics 
Fruzsi mikulásnapi koncertje 
az ovisoknak 
 December 10. Advent má-
sodik vasárnap: Talamba Ütő-
együttes & Horgas Eszter: 
Francia szerelem c. koncertje
 December 17. Advent har-
madik vasárnap: Nemzetközi 
kórustalálkozó, a budapesti 
Vörösmarthy kórus gospelt 
énekel.
 Ismét lesz adventi vásár a 
Szent István Parkban. A vásár, 
az ezüstvasárnap előtti héten 
3 nap várja majd az érdeklő-
dőket. Nagy sikere volt az élő 
betlehemnek, azt is ide és erre 

az időpontra ter-
vezzük.  
 Jó fogadtatá-
sa és visszhang-
ja volt tavaly az 
adománygyűj-
tésnek ezért ezt 
szeretnénk most 
is megszervez-
ni. Idén 14 éven 
aluli rászoruló 
g y e  r e k e k n e k 
gyűj tünk köny-
vet, játékot, édességet. Az adományok gyűj-
tését november 20. és december 10. között 
végezzük. Az adományokat hetente ösz-
szegyűjtjük, a csatlakozott adománygyűjtő 
pontokon, csomagoljuk és december 19–21. 
között juttatjuk el a rászorulókhoz. 
 December 6-án és 7-én Mikulásnapot 
tartunk. Lesz koncert az ovisoknak, Miku-
lásház várja majd a gyerekeket a Szent Ist-
ván parkban és lesz Mikulásvonat, amely 
mindhárom település részen szállítja majd 
az utasokat. A rajta utazó Mikulás pedig sza-
loncukrot osztogat.
 Ismét lesz családi kézműveskedés, kará-
csonyi történet mesélés az iskolásoknak és a 

Advent Vásárosnaményban
Idén immár ötödik éve szervezzük meg az „Advent Vásárosnaményban” 
programsorozatot. 
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„Isten szavának igazát a szív a 
dalban éli át.” (Luther Márton)

A hagyomány szerint Luther 
Márton Ágoston-rendi szerze-
tes 1517. október 31-én Wit-
tenbergben szögezte ki a vár-
templom kapujára tanításait, 
amelyben közhírré tette saját 
álláspontját, hitet 
téve az egyedül a 
hit általi üdvözülés 
tana mellett.
 A reformáció 
kezdetének 500 
éves évforduló-
ja tiszteletére or-
szágszerte számos 
helyen tartanak és tartottak 
megemlékezéseket a 2017-es 
esztendőben. Ehhez csatlakoz-
va a Balázs József Városi Könyv-
tár és Művelődési Központ, a 
Vitkai Református Gyülekezet-
tel karöltve 2017. október 29-
én Reformáció emlékkoncertet 
szervezett a városrész templo-
mában. Az ünnepi Istentiszte-
letben Kónya László lelkész szót 

ejtett a reformáció történelmi 
és vallási jelentőségéről, majd 
a Liszt Ferenc Vegyeskar követ-
kezett. A kórus tagjai az elmúlt 
nyáron a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával edzőtábor-
ban vehettek részt Gyulaházán. 
A táborban tanult és gyakorolt, 
főleg református zsoltárfeldol-

gozásokból álló repertoárjukat 
hallgathatták meg az egybe-
gyűltek. „Isten szavának igazát 
a szív a dalban éli át” írja Luther 
Márton. Mindezt mi is – akik 
az emelkedett lelkületű koncert 
részesei voltunk – átérezhettük 
a csodaszép dallamok hallgatá-
sa közben. 

(ZKA)

A Vásárosnaményi Játékország 
Óvodái Tündérkert Tagóvo-
dája jótékonysági szüreti bált 
rendezett 2017. október 28.-án. 
A jótékonykodás célja az óvoda 
udvarán lévő betonozott rész 
tető alá helyezése, ami régi vá-
gya az óvodásoknak és az óvoda 
dolgozóinak.

Reformáció 500
A Liszt Ferenc Vegyeskar Emlékkoncertje Vitkán

A 2017-es Euro� eurs I� úsági Európa Bajnoksá-
got 2017. szeptember 15-18. között rendezték 
meg Belgiumban, Sint-Truidenben. A verse-
nyen Magyarországot egy vásárosnaményi � -
atalember, Nagy Gábor, a főtéri Flamingó Vi-
rágüzlet egyik tulajdonosa képviselte. Gábor az 
utóbbi években sorra nyerte a hazai virágkötő 
versenyeket, majd a Virágkötők, Virágkereske-
dő Vállalkozók Magyaroroszági Szakmai Egye-
sülete kérésének eleget téve megmérettette ma-
gát egy európai mezőnyben is. 
 A verseny egy előkészítési 
nappal kezdődött szeptember 
14-én, majd két versenynappal 
folytatódott 15-én és 16-án – 
tudtuk meg Gábortól. Min-
den versenyzőnek 5 feladatot 
kellett elkészítenie: térdísz 
bűnbeesés címmel, virágtorta 
egy esküvőre, menyasszonyi 
csokor indiánnyár címmel, 
testdísz gyümölcsök felhasz-

nálásával, valamint egy meglepetés munka vol-
tak a feladatok. A szakmai zsűri döntése alapján 
az I� úsági Európa Bajnok címet Nagy Gábor 
nyerte el. 
 Nagyon büszkék vagyunk Gáborra, hiszen 
Ő volt az a � atalember, aki elsőként és egyedü-
li virágkötőként jelentkezett az 5 évvel ezelőtti 
felhívásunkra, amikor a városi adventi koszorú 
elkészítéséhez kerestünk szakmai segítséget. Az-
óta is minden évben az ő irányításával készül az 
adventi koszorú, de az évszakokhoz kötött köz-

téri virágkompozíciók is az ő 
önzetlen munkáját dicsérik. 
 A díjhoz szívből gratulá-
lunk, további munkájához sok 
erőt és kreativitást kívánunk, 
reméljük, a jövőben még sok 
alkotásával örvendezteti meg 
a vásárosnaményiakat!

Filep Sándor
polgármester

Ifjúsági Európa Bajnok készíti 
a város köztéri virágkompozícióit

 Az est programjában első-
ként Gráfné Juhász Éva vezető 
óvónő köszöntötte az egybe-
gyűlteket, majd a Kölcsey Fe-
renc Tagintézmény 8. osztályo-
sai következtek, akik Szatmári 
Verbunkost, lassú és friss csár-
dást táncoltak. Felkészítőjük 
Tihor Krisztián táncpedagógus 

volt. A következő percekben a 
vitkai óvoda Mókus csoportjá-
nak szüreti műsorát láthattuk, 
amiben a kislányok üveges, a 
kis� úk pedig botos táncot is 
jártak.  Felkészítőik: Gráfné Ju-
hász Éva óvó néni, Lukács Sán-
dorné Kati óvó néni, és Szabó 
Jánosné Marika dadus néni. 
 Ezt követően az önfeledt 
szórakozásé volt a főszerep egé-
szen 11 óráig, amikor kezdetét 
vette a tombolasorsolás, ami-
nek fődíja egy hajdúszoboszlói 
welness hétvége volt. A sorsolás 
végeztével ismét hajnalig tartó 
mulatozás következett. 
 Köszönettel tartozunk mind-
azoknak, akik belépő- vagy tá-
mogatói jegy vásárlásával, tom-
bolaajándék felajánlásával, vagy 
munkájukkal hozzájárultak 
jótékonysági rendezvényünk si-
keréhez. Örömmel tudathatjuk, 
hogy a tető várhatóan hamaro-
san elkészül.  
 Köszönjük!

-ZKA-

Ovis Jótékonysági Bál Vitkán
„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az 
kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan 
oda állnak mellé.”
 Böjte Csaba gondolatai szolgáltak mottóul a Vitkai 
Jótékonysági Bálnak, amely egyaránt volt remek szó-
rakozási lehetőség, és eredményes jótékonysági ren-
dezvény.



Új Beregi Élet

2017. NOVEMBER · 3

Október 15. - A Kézmosás Világnapja!

Immár 10 éves hagyományra tekint vissza 
a Bolyai matematikaverseny. Ezen a meg-
mérettetésen a 3–8. évfolyam tanulói vehet-
nek részt. Megyénkben az október közepén 
megrendezett versenyen 124 csapat indult. 
A 4 fős csapatok bizonyították tudásukat, az 
összedolgozás képességét. Az ünnepélyes 
eredményhirdetésre évfolyamonként a leg-
eredményesebb 6 csapat volt hivatalos. Az 
Eötvös diákok közül többen is állhattak a 
dobogón, és kerültek a díjazottak közé. 

Eredményeink:
I. helyezés 3 az 1-ben 7. évfolyam
 Szabó Zsóka, Bancsi Bianka, Togye-
riska Krisztina, Nagy Nándor Botond
(felkészítő: Székelyné Apáti Rita)
II. helyezés Lili és a � uk 3. évfolyam
 Baráth Lili, Kajdy Balázs, Szigeti Zsolt, 
Huszti Lóránt (felkészítő: Bíró Éva)
III. helyezés Spagetti 3. évfolyam
 Magyar Dávid, Kántor Koppány, Lapos 

Tibor, Fehér Kristóf (felkészítő: Bíró Éva)
 Eszes Emberek Egyesülete 5. év-
folyam
 Balázs Borbála, Kósa Jázmin Réka, 
Gyöngyösi Bence, Tar Zsombor (felkészítő: 
Kondor Éva)
IV. helyezés Bajos Brigád 4. évfolyam
 Lengyel Péter, Laczkó Boglárka, 
Valoscsuk Emília, Gecsey Petra (felkészítő: 
Nagyné Szabó Henrietta)

V. helyezés  Villámszámolók   4. évfolyam
 Simon-Jójárt Kevin, Orosz Sándor, 
Balogh Attila (felkészítő: Nagyné Szabó 
Henrietta)

Az emlékezés fája

A Pető�  Sándor Tagintézmény 8. 
osztályos tanulói hagyományainkhoz 

híven fát ültettek az iskola udvarán. 

Termésekből és természetes anyagokból 
készült alkotások „kiállítása” a vitkai 

Kölcsey Tagiskolában

3. évfolyam

7. évfolyam

5. évfolyam

A számok világában  Hivatásos kavicsszámolók  8. év-
folyam
 Deák Eszter, Kósa Boglárka Lilla, 
Nagy Edit, Székely Csenge (felkészítő: Fe-
renczi Imre)

 Az országos döntőbe a 7. évfolyam „3 az 
1-ben” csapata jutott.
 Az eredményhirdetésen a művészeti 
csoportok tanulói mutatkoznak be, kö-
szöntve a legeredményesebben teljesítőket 
és felkészítőiket.
 Gratulálunk iskolánk legkiemelkedőbb 
csapatainak és természetesen a megye más 
iskoláiból érkező kiváló eredményt nyújtó 
tanulóinak. 

Bíró Éva
szervező

Számtalan fertőzést előzhetünk meg az 
alapos, napi többszöri kézmosással. Ez a 
legegyszerűbb eszköze a betegségek meg-
előzésének. A helyes szokások kialakítását 
érdemes már kisgyermekkorban elkezde-
ni, hiszen amit ilyenkor rögzítünk, az egy 
életen át megmaradhat. 
 A helyes kézmosás szabályait nagy 
igyekezettel gyakorolták az Aranyablak 
óvoda csemetéi.
 A tiszta, apró kezek ezután szorgosan 
mosták és aprították a sokféle gyümölcsöt, 
melyből � nom saláta készült számukra. A 
jól végzett munka után nagy örömmel 
fogyasztották a vi-
taminokban gazdag 
� nomságot.

Mikor mossunk ke-
zet?

• Étkezés előtt, WC 
használat előtt és 
után.

• Orrfújás, köhögés, tüsszentés után.
• Vásárlás, hazaérkezés után.
• Tömegközlekedés használata után.
• Főzés előtt és közben.
• Babák etetése előtt, pelenkacsere után.
• Beteglátogatás után.
• Állatsimogatás, gondozás után.
• Szemét kidobása után.
• Fogmosás előtt.
• Amikor bepiszkolódik.

Jó egészséget mindenkinek!     
Sz.J.A.

Gyümölcsnap – az Aranyablak óvodában
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Az Esze Tamás nyugdíjas klub 
egy hatnapos, csodálatos Erdé-
lyi kiránduláson vett részt. 
 Első állomásunk Szaplonca 
különleges temetője volt. Kék-
ben pompázó fejfáin vidám 
rigmusokkal – persze románul 

– és a fába faragott rajzokkal 
jellemzik az elhunytat. Idegen-
vezető híján magunk próbáltuk 
kitalálni az ábrákról, hogyan 
élhetett és mi módon halt meg 
a sírban nyugovó. Még azna-
pi programunk volt a Felső-
Nagybányai Feketehegyi libegő, 
melyet vidáman vettünk igény-
be, és megcsodálhattuk a gyö-
nyörű tájat. A késő esti órákban 
érkeztünk szálláshelyünkre 
a Gyergyószárhegy melletti 
Güdüc Panzióba. 
 Innentől a továbbiakban egy 
tájékozott, jó humorú buszve-
zető kalauzolt bennünket. Pom-

pás látványt nyújtottak Szováta 
sóstavai és sós sziklái, a Gyilkos 
tó víztükréből kiálló fatörzsek. 
 A Békás szorosban gyalog 
sétáltunk az égig érő sziklafalak 
között, az út mentén csordogá-
ló patak és a bazársor mellett. 
Lélegzetelállóan gyönyörű! Jár-
tunk Csíksomlyón az országos 
hírű zarándok helyen és a cso-
dálatos kegytemplomban. 
 Egyik programunk a Mohos 
tőzegláp volt  Csomád hegység 
kráter-maradványában, a Szent 
Anna tó közelében. Itt növény-
ritkaságokat csodálhattunk 
meg: húsevő növényt, legalább 
húsz féle mohafüvet. A cölö-
pökre épített fapallókon liba-
sorban a lépdeltünk. Itt idegen-
vezetőnk is volt. A Szent Anna 
tó lenyűgöző látvány a fenyve-
sek között. A legenda szerint 
egy évig Sótündére védelmezi 
azokat, akik megmosakodnak 
a vizében. Természetesen ezt 
nem hagyhattuk ki! 

 A Madarasi Hargitán egy 
szakaszon traktorra szállva 
jutottunk el a hegy lábához. 
Onnan gyalogosan indultunk 
az 1800 m-es hegycsúcs meg-
hódítására. Érdekes volt, hogy 
hol virágtenger, hol pedig hó-
foltos terület mellett haladtunk. 
Kb. félúton megfogyatkozott 
a csapatunk, de a legkitartób-
bak meneteltek tovább. Liheg-
ve, szuszogva végre felértünk! 
Olyan csodálatos táj tárult elénk 
a tetőről, amit nehéz szavakba 
foglalni! Több km-re elláttunk. 
Gyergyószentmiklós, Csíksze-
reda városát is beazonosítottuk. 

Az a csodálatos Erdély… Leereszkedve egy vendéglőben 
sült pisztránggal oltottuk éhsé-
günket. Szálláshelyünkre hargi-
tai dalokat énekelve, jó kedvű-
en érkeztünk meg. A vacsorák 
utáni estéket nem akárhogyan 

töltöttükí! Volt ott sok vidámság, 
nevetés, ügyességi feladatokkal 
tarkítva. Gyorsan eltelt az a né-
hány nap, gazdag programokkal, 
csodás tájak és helyi ételek meg-

Október elseje az Idősek Világnapja. Erre az alka-
lomra iskolánk diákjai minden évben szívhez szó-

ló műsorral készülnek, így fejezik ki köszönetüket, 
szeretetüket azok iránt, akik hosszú, munkában 

eltöltött évek után köztünk 
töltik megérdemelt nyug-
díjas éveiket. Örömmel tölt 
el minket, hogy évről-évre 
egyre többen vesznek részt 
idősek napi ünnepségünkön. 
Ezúton kívánunk jó egészsé-
get, tartalmas, boldog életet 
városunk minden idős lakó-
jának! 

Szép korúak köszöntése Gergelyiugornyán

ismerésével. Hazafelé megáll-
tunk Tordán. 
 A felújított, modern sóbá-
nya fantasztikus! A főbejárattól 
172 lépcsőn értünk a bánya mé-
lyére. Elképesztően szép a sok 
mécses, lámpa, csillogó csepp-
kövek, óriáskerék, földalatti 
csónakázó tó. Felfelé az utat 
már a panoráma li� tel tettük 
meg, amiről tökéletes panorá-
mát kaptunk az egész bányáról. 
Ez volt az utolsó programunk, 
innen irány Magyarország. 
 Csodás napokat töltöttünk 
el, köszönjük a szervezést Sápi-
né Erzsike klubvezetőnknek! 

Vincze Andrásné

Ezúttal ismét Rákóczihoz nyú-
lunk vissza.
 Rákóczi 1703. július 16–18-
án járt településünkön. Híres 
kiáltványát, a Naményi Pátenst, 
18-án adta ki. Városkánkban 
utca, középiskola és híd viseli 
nevét. Két mell-
szobra is bizonyság 
naményi kultuszára.
 A következő 
anekdotát is Tóth 
Béla: Magyar anek-
dotakincs (Gondo-
lat 1986; 291. old.) 
g y űj t e m é nyé b ő l 
vettük át.

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

RÁKÓCZI KOPONYÁI

Egy Magyarországon uta-
zó angol úr*, megtekintette 
Grassalkovich egyik kastélyát. 
Minthogy az udvarmester be-
tegen feküdt, a könyvtárnok pe-

dig távol volt, a falusi 
plébánosnak kellett 
a vezető tisztet telje-
sítenie.
 A jó pap a fényes 
termeket könnyen 
megmutogatta végig, 
de a képtárban már 
megakadt, a régiség-
gyűjteménnyel meg 

épp nem tudott boldogulni. De 
azért a világért sem árulta el za-
varát.
 Mikor az idegen megállt a 
két emberkoponya előtt, a tiszte-
lendő úr kezébe vette az egyiket:
 – Ez nagy kincs! A főmél-
tóságú herceg gyűjteményében 
nincsen hozzá fogható; mert ez 
ama híres Rákóczi koponyája.
 Az angol kellő kegyelettel 
adózván az ereklyének a másik 

– valamivel kisebb – koponyára 
mutatott:
 – Hát ez? Ez is valami hős-
nek a maradványa?
 – Ez uram – felelt a plébá-
nos egy kicsit akadozva – ez 
talán nevezetesebb a másiknál 

… mert ez … Rákóczi gyermek-
kori koponyája!

*Miss Pardoe: � e city of Magyar 
…

TL
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A közelmúltban sem szűkölködött programokban 
a Vitkai Nyugdíjas Egyesület.

2017.10.11-én a Vásárosnamé-
nyi II. Rákóczi Ferenc Gimná-
zium 40 szerencsés 11. évfo-
lyamos diákja útnak indult a 
Határtalanul 2017 pályázat ke-
retein belül, hogy felfedezze a 
történelmi Magyarország terü-
leteit, egészen pontosan Erdélyt. 
Ennek a szerencsés 40 főnek mi 
is a tagjai lehettünk. 

 A programnak már volt 
előzménye, hiszen szeptember 
22.-én, az Autómentes Napon 
színes szakmai és közösségi 
programokkal vendégül láthat-
tuk határon túli partnereinket. 
A � gyelemfelhívó akciók, közös 
parktakarítás, bemutató előadá-
sok, lakossági környezettudatos-
ságot kutató felmérések elvég-
zése után egy csodálatos estét 
töltöttünk el együtt. Ezután ők 
észak-magyarországi tanulmá-
nyi kirándulásra utaztak.
 Október 11.-én, szerdán 
végre eljött a várva-várt nap. 
Toldi Zoltán Tanár úr idegenve-
zetésével elindulhattunk végre, 
hogy találkozhassunk egy kö-
zös programra szatmárnémeti 
barátainkkal és felfedezhessünk 
egy számunkra eddig csak ta-
nulmányainkból ismert ma-
gyarlakta vidéket, Erdélyt.
 Első nap Szatmárnémetibe 
mentünk. Szatmárhegyi szál-
lásunk elfoglalása után elin-
dultunk a testvériskolánkba, a 
Kölcsey Ferenc Főgimnázium-
ba. Előadásokon bemutatták 
iskolájukat, szülővárosukat, 
me séltek magyarországi ki-
rándulásuk élményeiről, majd 
közösen elindultunk a Szamos 
folyó partjára szemetet szedni. 
A csoport egy része ottmaradt 
az iskolában és ajtók, ablakok 
festésével járult hozzá a hazai 
támogatásból megújuló épü-
let szebbé tételéhez. Ezek után 
játékos feladat keretein belül 

bemutatták nekünk a várost. A 
feladat lényege a város néhány 
nevezetesebb pontjának meg-
keresése volt. A keresésben a 
Kölcseysek segítettek nekünk.  
Ezután egyéni városnézés kö-
vetkezett, majd egy csodálatos, 
együtt töltött nap után búcsút 
vettünk egymástól.
 Másnap verőfényes nap-
sütésre és kellemes melegre 
ébredtünk. Szerencsénkre ez 
egyébként elmondható az egész 
kirándulásról. A kifejezetten 
� nom és bőséges reggeli után 
elindultunk Nagybányára. Itt 
megtekintettük az Ásványtani 
Múzeumot, majd Koltón a Te-
leki kastélyba látogattunk. Ezt 
követően Tordára mentünk, 
ahol megtekintettük a sóbányát. 
Ez a csoport minden tagjának 
nagyon tetszett. Még aznap este 
elfoglaltuk az új szállásunkat 
Farkaslakán. Pénteken megko-
szorúztuk Tamási Áron sírját. 
Nagyon sokfelé jártunk aznap, 
hogy csak pár példát említsek: 
Zetelakai székely kapuk meg-
tekintése, Nagy Küküllői víztá-
rozó, Pongrác tető, Gyilkos tó, 
Békás szoros. A nap végéhez 
közeledvén a gyergyóditrói szé-
kesegyházban orgona kísérettel 
elénekelhettük a magyar illetve 
a székely himnuszt. A hely han-
gulata a csoportra mély hatást 
gyakorolt. A szombati napunk 
igazi tanulmányi kirándulás 
hangulatban telt. Csodálatos 
időben, színpompás őszi erdők 
között jókedvűen indultunk 
múzeumról múzeumra. Utaz-
tunk a Hargitán, láttunk az 
Iparosok Múzeumát Kézdivá-
sárhelyen, Csernátonban pedig 
néprajzi múzeumot tekintet-
tünk meg. Külön kiemelném 
Haszmann Pali bácsit, aki a 
múzeumot alapította. A múze-
umba érkezésünkkor emléke-
zetes beszédet tartott nekünk, 
erősítve magyarság-tudatunkat. 
Vasárnap  a korondi népművé-
szeti vásárban vásárolgattunk 
ajándékokat, majd késő dél-
utánra értünk Nagyszalontára, 
ahol megtekintettük a Csonka 
tornyot, az Arany János Emlék-
múzeumot. Itt egy csodálatos 

interaktív múzeumi bemutató 
után megkoszorúztuk a költő 
szobrát. Ezután már csak a haza 
út vár ránk.

 A kirándulásról összességé-
ben elmondható, hogy lélegzet 
elállítóan szép helyeken jártunk 
és mindenütt igen kedvesen, 

Az elmúlt időszakban szoká-
sos összejöveteleiken kívül két 
tagjukat, Fábián Balázst és Fó-
rizs Józsefnét is köszönthették 
80. születésnapjuk alkalmából, 
a klubban megszokott módon 
versekkel, dalokkal, jókedvvel, 
tortával, vacsorával. 
 Településünk szülötte, 
Balázs József József Attila-dí-
jas író, dramaturg halálának 
20. évfordulója tiszteletére a 
Kölcsey Tagintézménnyel kö-
zösen emlékműsorral készül-
tünk, ahol az iskolások főként 
Balázs életútját, munkásságát, 
míg az egyesület tagjai az író 
műveit mutatták be a szép 
számban megjelent hallgató-
ság előtt. 
 Október elseje az Idősek 
világnapja. Ebből az alkalom-
ból – hagyományainkhoz hí-
ven – az iskolások műsorral, 
apró ajándékkal köszöntötték a szépkorúakat, akiket Filep Sán-
dor Polgármester Úr ünnepi köszöntője követett. 
 A napokban a helyi Református templomban – a Húsvéti emel-
kedett lelkületű passiojáték sikere után – a Reformáció 500 éves 
jubileumára emlékeznek a klubtagok a szokásos vasárnapi Isten-
tisztelet keretein belül. Az egyesület az év hátralevő részére is színes 
és tartalmas programokkal készül, és folyamatosan várja remek 
közösségükhöz csatlakozni kívánó nyugdíjasok jelentkezését. 

(ZKA)

Utazásunk Erdélybe – Határtalanul 2017
barátságosan bántak velünk. A 
székelyek nagyon vendégsze-
retőek, gyönyörű változatos-
sággal beszélik anyanyelvünket. 
Úgy éreztük, nem kirándul-
tunk, hanem hazaérkeztünk! 
Mindenkinek nagyon tetszett a 
kirándulás és sokan elhatároz-
tuk: Visszatérünk még „Erdély-
ország”-ba”. Köszönjük, hogy a 
Határtalanul 2017 program ke-
retében ott lehettünk!

Tóth István Erik és 
Balogh Boglárka 

11. évfolyamos „rákóczis” diákok

Pezsgő élet a Vitkai 
Nyugdíjas Egyesületben

Fábián Balázst és Fórizs Józsefnét 
80. születésnapjuk alkalmából 
köszöntötte a Vitkai Nyugdíjas 

Egyesület

A Balázs József emlékműsor-
ban szerepel a Vitkai Nyugdíjas 

Egyesület
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Öntöde a múzeumban

Mindenkinek van család- (más 
néven vezeték-) neve. Ezt „ké-
szen” kapjuk születéskor, és bár 
van törvényes lehetőség a meg-
változtatására – csakúgy, mint a 
keresztnévének –, ezzel termé-
szetesen nagyon kevesen élnek. 
Hiszen a név – a felmenőkhöz, 
ősökhöz kötődve – egyfajta a 
személyiségbe beépülő magán-
történelem, a hagyomány meg-
tartásának eszköze.
 Azt sokan tudják, hogy mit je-
lent, mi az eredete a keresztnevük-
nek. A babát váróknál szinte ter-
mészetes, hogy a névválasztásnál 
nem csak a jó hangzásra, a névből 
eredő remélt személyes előnyökre 
� gyelnek oda a szülők, hanem a 
keresztnév „származására” is.
 Azt azonban nem minden-
ki tudja, hogy mi a jelentése a 
családnevének. Persze vannak 
egyszerűen megfejthető, köny-
nyen megnyíló vezetéknevek, 
amelyek valamilyen testi, kül-
ső tulajdonságra utalnak (pl. 
Nagy, Kis, Kiss), vagy valami-
lyen foglalkozást jelölnek (Sza-
bó, Kovács, Varga stb.), esetleg 
valamely népet, nemzetiséget 
idéznek meg (Lengyel, Orosz, 
Tóth). Ilyenkor szinte adja ma-
gát a megoldás, hogy miért ép-
pen így nevezték el valamelyik 
ősünket abban a korban, ami-
kor kezdett általánossá válni a 
keresztnév mellett a családne-
vek használata. Bár a névtannal 
foglalkozó szakemberek tudják, 
hogy ezek sem olyan egyszerű 
dolgok, mint amilyennek elsőre 
látszanak.
 Vannak persze olyanok, 
akik nagyon pontosan tudják, 
hogy honnan ered a családne-
vük, melyik az a szó, fogalom, 
amelyre visszavezethető. Ha 
idegen eredetű, akkor mit jelent 
magyarul, és melyik nyelvből 
származik-származhat. És olya-
nok is akadnak, akik halálpon-
tosan tudják rosszul a nevük 
eredetét, és többféle indíttatás-
ból is akár, de ragaszkodnak a 
téves származtatáshoz.

szerzetesként ellátó apával. Nos, 
ebben az esetben a Barát nevet 
azok kapták, akik például a szer-
zetesek földjén, háztartásában 
dolgoztak, éltek, szolgáltak.
 Ha a Bakó nevet halljuk, so-
kaknak beugrik: hiszen ez egy 
foglalkozásnév! Még ha nem is 
a legszebb foglalkozásé, mert 
bakónak hívták régen a hóhéro-
kat. Ám ez igen ritka foglalkozás 
volt, kevés esetben válhatott csa-
ládnévvé. A régiségben viszont 
bakónak hívták a mészárosokat 
is, ebből nagyobb valószínű-
séggel alakult ki családnév. De 
a Bakó származhat valamely 
Árpád-korban gyakori Ba- kez-
detű keresztnév (Bagamér, Bal-
tazár, Barabás stb.) rövidült és 

-kó kicsinyítő képzős formájával 
személynévvé vált alakjából is. 
Így apanévi eredetű lehet ‚Bakó 
nevű személy � a, leszármazottja’ 
jelentéssel.
 A Vezse névből sokan a ‚vese’ 
belső szervet hallják ki. Valóban 
sok vezetéknév keletkezett úgy, 
hogy az adott személy valamely 
külső (vagy belső) tulajdonságát 

„ragasztották” hozzá a keresztne-

véhez megkülönböztetésül. És 
a tulajdonságot remekül jelle-
mezhette az illető egyik testré-
sze – ahogy ezt a Koncz esetében 
is láthattuk. Ám hogy éppen a 
veséjéről (kívülről nem látható 
belső szervéről) nevezzenek el 
valakit – annak igen kicsi a va-
lószínűsége, kevés példát találni 
rá a magyar névrendszerben! A 
Vezse név eredete a szláv veža 
‚torony’ közszóra megy vissza, 
és így olyan embert jelöl, aki 
(torony)magas, szálfa termetű. 
A név területi eloszlása is ezt a 
magyarázatot erősíti: Északke-
let-Magyarországon található 
belőle a legtöbb, a ruszin vagy 
szlovák nyelvből származást ez 
is alátámasztja. 
 A következő alkalommal 
újabb nevek kerülnek terítékre. 
Ha a kedves Olvasónak kérdése, 
véleménye van akár a saját, akár 
mások – kedves ismerőse, szom-
szédja, anyósa stb. – családnevé-
vel kapcsolatban, írjon az info@
beregi-muzeum.hu címre!

Varga János 
(Beregi Múzeum)

Október 16. és 27. között a 
Múzeumok Őszi Fesztiválja 
rendezvénysorozat keretén 
belül fogadta a Beregi Mú-
zeum azt a 230 tanulót, akik 
az „Öntőformába hozunk!” 
című múzeumpedagógiai 
foglalkozásunkra jelentkez-
tek, hogy megismerkedje-
nek a Múzeum méltán hí-
res művészi és háztartási 
vasöntvény-kiállításával. A 
diákok az öntöttvaskályhákon 
keresztül ismerték meg a 
vasöntvénykészítés állomásait 
a vasércbányáktól az olvasztó-
kemencén át egészen az öntö-
dékig, miközben kirakóztak, „tüzet raktak”, mintákat csoporto-
sítottak, de volt, aki kályhakészítő mesternek állt.
 Ezt követően kipróbálták a gyakorlatban is a formakészítést 
és az öntészetet: olvadt vas hiányában gipszet öntöttek az általuk 
készített formába, mintául Magyarország címere szolgált. Az el-
készült öntvények az osztálytermek falait díszítik.

Szász Csaba
Beregi Múzeum

Családneveink nyomában
 Sorozatunkban néhány, a 
környékünkön gyakrabban elő-
forduló családnév eredetével, 
jelentésével foglalkozunk, illet-
ve kiemelünk egy-egy különle-
gesnek, érdekesnek tűnő nevet 
is. Kitérünk arra is – oszlatva a 
múlt homályát –, hogy mik is 
lehettek az akár századokra visz-
szanyúló indítékai egy bizonyos 
név adásának, „kitalálásának”.
 Nézzük először a Koncz 
vezetéknevet! Itt kétféle ma-
gyarázat is lehetséges. Az egyik 
egy külső tulajdonságra utal: a 

‚húsdarab, állati comb’ jelentésű 
konc szó, amelyet később ‚zsák-
mány, préda’ jelentésben is hasz-
náltak, keveredett az ‚emberi 
comb’ jelentésű bonc szóval. Így 
egy olyan emberre kezdték meg-
különbözető névként használni, 
aki vastag combú, erős felső láb-
szárú volt. A másik lehetséges 
magyarázat a német Konrad sze-
mélynévből eredezteti a Konc(z) 
nevet. A Konrad az ófelnémet 
‚merész, bátor’ jelentésű kuoni 
és a ‚tanács’ jelentésű rât sza-
vak összetételéből keletkezett, 
így jelentése ‚merész a tanács-
kozásban’. Ennek rövidült és -c 
kicsinyítő képzős változata át-
kerülhetett a magyarba, és Konc 
alakban apai családnévvé válha-
tott, vagyis olyan személyt jelölt, 
aki Konc (Konrád) nevű személy 
� a, leszármazottja. Az első válto-
zat valószínűbbnek látszik.
 Baráth vezetéknevűekkel is 
találkozhatunk Beregben járva-
kelve. A Barát(h) nevet – ter-
mészetesen – nem arra az em-
berre kezdték használni, aki jó 
barátja lehetett másoknak. Itt a 
barát ‚szerzetes’ jelentésére kell 
gondolnunk! Tehát a mai Baráth 
családnevet viselőknek az  őse 
egy szerzetes volt! – vághatnák 
rá. Csakhogy ez nem látszik sem 
logikusnak, sem valószínűnek. 
Hiszen egy szerzetesnek – tör-
vényesen – nem nagyon lehe-
tett utódja, így a vezetéknevet 
öröklő leszármazottak sem igen 
bírhattak egyházi szolgálatot 
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A Gergelyiugornyai Református Egyházközség-
ben 2017. október 22-én, vasárnap a Reformá-
ció elindulásának 500. évfordulójára hálaadó 
napot tartottunk. Isten igéje a Reformáció öt 
felismeréséről szólt hozzánk  az Efézusbeli 
gyülekezethez írott levél 2. részének 8–9. verse 
alapján: „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a 
hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 
nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” 
 Az üdvösséget egyedül Krisztus (solus 
Christus) szerezte meg, golgotai áldozatával. 
Egyedül Jézus Krisztus az Egyház feje. Ő a jó 
pásztor (János 10), mi pedig kezére bízott nyáj 
vagyunk. Egyedül Krisztus az egyetlen köz-
benjáró Isten és ember között, aki által van ne-
künk menetelünk lélekben az Atya színe elé. Ő 
mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; 
senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” 
(János 14, 6)
 Egyedül kegyelemből (sola gratia) van üd-
vösségünk. Olyan drága kincs az, amit mi nem 
tudunk meg� zetni, vagy pedig kiérdemelni 
jócselekedetekkel, ahogyan az igehirdetés alap-
igéje is mondja (Efézus 2, 8–9). Ezért Isten in-
gyen adja azt, Jézus érdeméért.
 Egyedül hit által (sola � de) tudjuk elfogad-
ni az üdvösséget. Az Isten igazságos ítélete elítél 
bennünket, mindannyiunkat. Ám azok, akik 
Jézus Krisztusban hisznek, felmentést kapnak 
az ítélet alól. Hitükért Isten a Jézus Krisztus 
igazságát tulajdonítja nekik. Ez nem saját igaz-
ságunk, hanem nekünk tulajdonított igazság. 
Isten a Jézus Krisztus érdemén keresztül látja a 

benne hívőket. Ezért fogadja el őket igaznak, és 
menti fel őket az ítélet alól. Luther Márton sze-
rint az Egyház ezen a hittételen áll vagy bukik. 

– Sem a hitre 
jutásunk előtti 
cselekedeteink, 
sem pedig a 
hitre jutás utáni 
cselekedeteink 
nem lehetnek 
alapjai a meg-
igazulásunknak, 
üdvösségünk-
nek. Ezek a 
jócselekedetek 
csak a hit meg-
létét igazolják. 
Nem érdemek ezek, hanem gyümölcsök.
 Egyedül a Szentírás (sola Scriptura) a 
mi hitünk és életünk zsinórmértéke. „A teljes 
írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a 
feddésre, a megjobbításra, az igazságban való 
nevelésre.” (2 Tim 3, 16) Egyedül a Bibliából Is-
merhetjük meg Istent, és a mi üdvösségünket. 
Ezért is fordították le a reformáció óta mintegy 
2000 nyelvre a Szentírást, hogy azt minden nép 
a maga nyelvén olvashassa.
 Mindezért egyedül Istené a dicsőség: Soli 
Deo Gloria! 
 Az istentiszteleten ünnepélyesen haszná-
latba vettük azt a két domborművet, amelyet 
Baráth Sándor presbiter, fafaragó, népi ipar-
művész, faszobrász készített, és ajándékozott 

a Gergelyi Re-
formátus Temp-
lom számára. 
Az egyiken Kál-
vin János refor-
mátor arcképe 
látható a refor-
mátor mondá-
sával: „Akiknek 
Isten az Atyjuk, 
azoknak az 
Egyház az any-
juk.” A másikon 
pedig Egyházunk címere látható. E gyönyörű, 
egyedi művészi fafaragással készített alkotások 

– Csiszár Árpád volt lelkipásztorunk emléktáb-
lájával együtt – előbb a Debreceni Nagytemp-
lomban voltak kiállítva, majd pedig a Budai Vár 
reneszánsz termében. A Reformáció 500. évé-
ben hirdetik kegyelmes Istenünk egyházunkat 
megújító munkáját.
 Aztán pedig a Gyülekezet gyermek és i� ú 
tagjai szavalatokkal, énekkel és zenével dicsér-
ték Urunkat. Ezek a bizonyságtételek szintén a 
reformáció felismeréseit tárták elénk.
 A délutáni istentiszteleten pedig a lelkész 
felesége tartott vetített előadást azokról a hely-
színekről, eseményekről, ahol a reformáció 
történései végbementek. Ugyanő kiállítást is 
készített mindkét templomunk részére a Re-
formációról.  
 Gergelyiugornya, 2017. október 22.

Nyíri János
lelkész

A társadalmi megbecsülés jeleként november 12-én világszerte a „Szo-
ciális Munka Napját” ünneplik.
 A Szociális Munka Napja az International Federation of Social 
Workers (Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége) nevéhez kötő-
dik. A szervezet jelenleg 77 országban rendelkezik tagszervezetekkel, 
köztük van a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete is. Az 
IFSW 1997-ben jelölte meg november 12-ét a szociális munka nap-
jaként, amely minden évben jó alkalom, hogy társadalmunk – város-
közösségünk is – fel� gyeljen az elesettekért hivatásszerűen munkálko-
dókra. A szociális munka egyidős az emberiséggel. Tudásunk szerint 
minden történelmi kor valamennyi emberközössége gondoskodott 
valamilyen formában az elesettekről, szegényekről, betegekről. Ma-
gyarországon az emberek közel egyharmada küszködik olyan problé-
mával, ami valamilyen szociális kezelést, gondozást igényel. Szociális 
munkásnak lenni jóval több, mint foglalkozás: SZOLGÁLAT ez(!) a 
szó legnemesebb értelmében. Gyakorlói sajátos tudás birtokosai, akik 
a támogatást, segítséget igénylők részére a konkrét, azonnali, oly-
kor nélkülözhetetlen segítségen túl kon� iktuskezelő, válságmegoldó 
technikákat, módszereket is átadnak, hogy a mindennapi életben 
való önálló boldogulásra is képessé váljanak a rászorultak. Az utcai 
szociális munkások a szegénység elleni küzdelemben a hajléktalano-

kért végeznek emberfeletti munkát. A család-
segítők, a hajléktalanszállók és más szociális 
intézmények munkatársai társadalmi életünk 
megnevezett területein segítenek és szolgálnak 
alázattal és áldozatkészen. Az emberi társadal-
mak humánumának fokmérője, ahogyan gon-

doskodik a szegényekről, a segítségre, támogatásra szorulókról. A kor-
mányunk ma törekszik megtalálni azokat az eszközöket, amelyekkel 
eredményesen küzdhetünk a szegénység ellen, a szociálisan rászoruló 
rétegek megsegítéséért. Valamennyi szociális munkás számtalanszor 
kerül olyan helyzetbe, amikor családapába, családanyába, idős, elesett 
emberekbe kell lelket önteni sokszor lelketlennek érzett világunkban. 
Úgy kell másokat vigasztalnunk, hogy a mi helyzetünk sem könnyű. 
Embert próbáló a feladat, nehéz hivatás a szociális munkás hivatása. 
Mosolyognunk kell akkor is, amikor sokszor sírni szeretnénk, hisz 
tudjuk, hogy akik a mosolyunkat kapják, azoknak sokat számít az. 
 E napon köszönetet kell mondanunk a Vásárosnaményi Humán 
Szolgáltató Központban és városunk szociális ellátó rendszerében 
dolgozóknak, akik vállalják rászoruló embertársaink segítését, akik 
képesek másokért, mások emberi méltóságáért dolgozni, és akik az 
intézményekben, hivatalokban, utcákon, tereken , idősek, betegek ott-
honaiban is segítenek a rászorulóknak. 
 Teréz Anya szavaival zárom gondolataimat: „Nagy dolgokat tenni 
nem tudunk, csak kicsiket nagy szeretettel”

 Koncz Edina 
intézményvezető 

Reformáció 500 – Gergelyiugornyán

GONDOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁRÓL 
ÉS A SZOCIÁLIS MUNKÁSOKRÓL
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Balázs József író, településünk 
közismert személyisége, immár 
két évtizede halott.
 A kerek évfordulón meg-
mozdult városkánk irodalom-
szerető és lokálpatriotizmusra 
készséges közönsége.
 A Balázs József Városi Könyv-
tár és Művelődési Központ mun-
katársainak kezdeményezésére a 
XX. század 70-es és 80-as évei-
ben közismertté váló író, dráma-
író személyisége, alkotásai, meg-
� lmesített regényeinek erkölcsi-, 
gondolati-, esztétikai-, stiliszti-
kai-, cselekményi- és képi világa 
életre kelt a vitkai iskolások és a 
Vitkai Nyugdíjas Klub irodalmi 
műsoraiban és a Városi Televízi-
óban, Miklós Elemér nyugdíjas 
iskolaigazgató értékelő, értelme-
zést segítő gondolatai nyomán.
 Csütörtökönként öt – Balázs 
Józse� ez köthető – � lmet vetí-
tett le a Városi Televízió (pénteki 
ismétlésekkel).
 Október 26-án kilenc fő vá-
sárosnaményi lakos érkezett 
Budapestre, akik Balázs József 
özvegyével együtt koszorút – és 
a szülőföld vadon nőtt virágait – 
helyezték el az író nyugvóhelyén, 
a Farkasréti Temető művészpar-
cellájában. A naményiak részt 
vettek Balázs József XII. kerület 
Márvány utcai emléktáblájá-
nál  a kerület önkormányzata 
által szervezett koszorúzáson 
is. Az esti órákban a Hegyvi-
déki Galériában megtartott 
kerekasztalbeszélgetést is meg-
hallgatták, ahol neves irodalom-
történészek, kritikusok és Balázs 
József egykori egyetemi társai 
méltatták Balázs József irodalmi 
jelentőségét.
 Lapunk Tóth Lajos, nyugal-
mazott, címzetes igazgató teme-
tőkerti megemlékezésre készített 
szövegéből idéz gondolatokat:
 Egy messzesugárzó lélek 
megidézésére érkeztünk a haj-
dani Szatmár vármegyei Vitka 
községből, ahonnan az alant 

nyugvó Balázs József, földim, jó 
ismerősöm, – községünk egyik 
büszkesége – elszármazott.
 Most lenne 73 éves, de im-
már két évtizede halott.
 Azazhogy! Itt nyugszik a 
teste, mert a lélek, az írói lélek 

– ami mégiscsak inkább teszi az 
embert – az még most is – hi-
tünk szerint mindörökké – él! 
 Tudjuk, hogy manapság sem 
az írói lángész lobbantotta élő, 
tiszta tűzek lobogása táplálja 
magyarságtudatunkat. Az íróink 
által nevesített, idealizált(?) iro-
dalmi hősök példája csak keve-
sek személyiségére hat…
 Alig-alig olvas nemzetünk!
 Vitkában – Balázs József 
születése idejében még bábás 

szülőfalujában – azonban még 
munkálkodik egy kis szellemi 
közösség, hogy Jóska műveiből a 
most � atal generációk lelki táp-
lálékként megkapják mindazt 
az esztétikai élményt, erkölcsi 
tisztaságot, amit a XX. századi 
szatmári, szegénysorsú paraszt-
család három generációjának 
prózában rögzített jelleme és 
sorsa megvilágított, ami –szö-
vegtartalom – a falunkban élő 
leszármazottakhoz, és konkrét 
helytörténeti földrajzi pontok-
hoz is kötődik.
 Vitkában – ha nem is min-
dent áthatóan – bizonyos, hogy 
ÉL Balázs József lelke, lelkülete!

 Balázs József szülőháza, Ba-
lázs József emlékszoba, egy bas-
relief elemi iskolája falán, mell-
dombormű a naményi könyvtár 
falán, érettségi tétel a naményi 
szakközépiskolában …
 DE, „emlegetett ember” Jós-
ka a vitkai futballisták körében is, 
mint: „Tubu!”, a „fáradhatatlan, 
gyorslábú, folyton robotoló és 
eredményes (gólokat is szerző) 
fedezet.” (Akkor még így hívták 
a középpályásokat!)
 Ha most láthatna minket és 
szólhatna is hozzánk, bizonyo-
san a régi falucsúfolóval kezde-
né: „Megjött Vitka, hol a rendes 
ember ritka.”
 Ha szólhatnék most hozzá, 
bizonyára megkérdezné, hogy 

ki vagyok, hiszen a két évtized 
rajtam is nyomokat hagyott …
 Először elmondanám a falu-
csúfoló rigmusra válaszul, hogy: 
Mi azért vagyunk itt, mert: „Té-
gedet, Jóska, a ritka, rendes em-
berek között tartunk számon 
most is, és ezután is, és minden-
kor is…”
 Kettőnk régi kapcsolatára 
bizonyságul elmondanám a 

„Páter noszter”-t, a Miatyánk-ot, 
latinul, hiszen arra Jóska taní-
tott meg engem, jó hatvan évvel 
ezelőtt, mikor Venci bácsinak 

– Halmos Vendel tisztelendő úr-
nak – ministráltunk együtt, és 
mivel olvasni még nem tudtam, 

a ministránsok latin szövegé-
nek megtanítását Jóskára bízta a 
falu tekintélyes, tisztelt katolikus 
papja …
 Ezt biztosan örömmel fo-
gadná ...
 Ha megkérdezné, hogy mi-
lyen állapotú a vitkai katolikus 
templom, és az egyházközség, 
hát elmondanám, hogy „még 
megvagyon...”. Kevesen járnak 
csak. De hát; nincs már parókia, 
a lelkipásztor csak mint � liába 
jár ki a vitkai hívekhez. Ahol 
nincs pásztor, ott szétszéled a 
nyáj ! Vasárnaponként 8–10 
hívő ember vesz részt a szent-
misén. Karácsonykor sem telnek 
meg már a padsorok… Nem 
járnak már haza a városokba 
szakadt vitkai � atalok. Flóri, 
Tömösi Ági, Szín Bandi bácsi 
és Pituk Margit tartja rendben a 
templomot.
 Elmondanám, hogy a sző-
nyeg, amire még adományoztál, 
Jóska, ̀ 96-ban, még szolgál, mert 
bizony nem nagyon koptatják a 
kisszámú templomjárók...!
 Biztosan megkérdezné Jóska, 
hogy a régi ministránsok közül 
ki az, aki még templomba jár, aki 
még gyakorolja hitét. Pituk La-
cit mindenképp megnevezném. 
Elmondanám, hogy néha-néha 
találkozom vele. Olyankor, rend-
szerint, Te is szóba kerülsz Jóska! 
Laci nagyon szereti mesélni azo-
kat a történeteket, amikor bevit-
ted őt, a Madár-� úkkal és a többi 
Pestre került vitkaival együtt, a 
Filmgyárba statisztának. Örültek, 
hogy jól kerestek és jól is mulat-
tak a könnyű és érdekes felada-
tokon. Az a plusz-pénz, amit ke-
reshettek, alapot adott arra, hogy 
néha szórakozzanak is valami 

„menő helyen”, a külvárosi rideg 
albérleteikből kilépve.
 Ha a Koportosra kérdezne 
Jóska, elmondanám, hogy az már 
rég elpusztult. Ha nem írtad vol-
na meg regényedet, már csak egy 
soha nem olvasott szakdolgozat 

BALÁZS JÓZSEF VITKAI ÍRÓ EMLÉKEZETE

Vitkai vadvirágok Balázs József farkasréti sírhalmán 
Foto: Cserepes Zsolt
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egyik címszavaként létezne ez a 
fogalom. Elmondanám, hogy: 

„általad nyert többletjelentést – 
ez a „csak Vitkában!” értelme-
zéssel bíró szó – a „Koportos”; 
a szegénységből, a periférikus 
helyzetéből kitörni vágyó, min-
denkori EMBER! heroikus erő-
feszítéseinek szimbólumává váló 
hangsor…! Hazánkban is! és ha-
tárainkon messze túl is…: Indiá-
ban és Franciaországban is…!
 Jó, hogy Gyarmati Líviáék 
falunkban forgatták a Koportos 
több � lmjelenetét. A � lm vitkai 
forgatásának eredménye az is, 
hogy a koportosi temetőnk – 
egy része legalább – képileg do-
kumentáltan fennmarad örök 
időkre! Olyannak, amilyenné 
Fábián Andrásék nemzedéke: a 
vitkai Kajorok, Konczok, Fóri-
zsok, Tarok, Géresiek, Lencsés-
ék, Péchyek, Neviczkyek, Kóták, 
Batárik, Balázsok, Turzák, 
Pitukok, Kósák, Kaposiak, Kissek 
és Nagyok, a Kormosok, a Mada-
rak, a Káplárok és a Vidák – és 
mindazon vitkai családok, akik 
odatemetkeztek – formálták azt.
 A szőlőkút pedig, amiből 
a legjobb ízű vizet húztuk fel 
egykor…, Kósa Barna bácsi 
kerékgyártó, Misku Feri bácsi 
asztalos és Kári Menyus bácsi 
kovács remekmívű, megvasalt 
favedrével…, már nem ad vizet. 
Nem használták, hát elapadt.
 Fórizs Anti bácsi, a vin-
cellérünk háza is a földdel lett 
egyenlővé.
 Hiába mennél oda Hajdú 
Pistával …. bizony; Nem húz-
nál vizet, mert sem kútágas, sem 
kútgém, sem kútostor, sem favö-
dör, sem víz… Nincs ott!... Töb-
bé már…!
 A Krasznában a Kiscsekélyen 
nem fürdik nyaranta sen-
ki sem. Sem a Kis- sem a 
Nagyfejesugrónál nem virtus-
kodnak a falu � ataljai. Negyed-
osztályú, koszos, büdös rossz-
minőségű víz folyik a Kraszna 
medrében.
 Flóri emlegette a minap, 
hogy na: „Hiába hívna Tubu, 

hogy menjek vele, mert egye-
dül nem szeret a Krasznára le-
menni. Nem kísérném le, hogy 
ebben a koszos vízben megfü-
rödjön…! Még akkor, sem, ha 
megígérné, hogy � lmre veszi, 
ahogy megyek…”
 A vitkaiak úgy emlékeznek 
Rád, hogy mikor itthon voltál, 
mindig volt nálad egy � lmfel-
vevő vagy egy fényképező gép. 
Ugyan, hová lettek az akkor 
készült felvételeid? Nem emlék-
szel? Sajnos, mi sem tudjuk!
 Most megnéztük az évfor-
duló kapcsán mindhárom, a re-
gényedből készült � lmalkotást. 
Két olyan � lmet is, aminek a 
forgatókönyvében neked is volt 
részed.
 Hogy mindenki látta-e?
 Azt nem állítanám! A té-
vénézés ugyanis napjainkban 
sokak számára meg� zethetet-
len szórakozás...! Ami „ingyen 
van”, az meg zömében értékte-
len, talmi...
 Mi most azért vagyunk itt, 
hogy megköszönjük, hogy Vitka 
nevét ÚJRA! beírtad a magyar 
irodalom történetébe...
 Azért vagyunk itt, hogy 
megköszönjük maradandó és 
igaz útmutatásodat az élet értel-
méről, az egyes ember számára 
kínálkozó lehetőségekről, ami-
vel mindenki fennmaradóvá te-
heti a múlandót, amivel elérheti, 
hogy: „nem hal meg egészen”.
 Oly szépek és igazak az aláb-
bi gondolataid:
 „Minden nemzedék úgy vág 
neki az életnek, hogy tudja: egy-
szer vége lesz, de nem akarja el-
hinni, és hosszú évtizedekig nem 
akarja elhinni, ámbár mégiscsak 
tudja – a tudatalattija mind-
untalan � gyelmezteti –, hogy 
elődei sorsára jut. Így azután át 
akarja menteni magát későbbi 
évszázadokra: utat épít, háza-
kat, gondolkodik a saját sorsán, 
és megírja vagy elmondja, vagy 
családot alapít… .
 Ha tudná, hogy sohasem 
fog meghalni, vajon építene-e 
házakat, alapítana-e családot, 

részt venne-e a forradalmakban, 
feláldozná-e magát különböző 
ügyekért?
 A múlt élteti az embert, az a 
pár kis elmúlt semmiség, élmény, 
emlék, ami nagy összevisszaság-
ban felbukkan a múlt vizéből.”
A műveidet olvasó, � lmjeidet 
néző, Téged ismerő és tisztelő 
vitkaik nevében, ezt a Krasz-
na-parti vadvirágokból készített 
csokrot hoztam Neked.
 A szebbet, a szépet és a 
méltót a vitkai és a naményi 
EMEBEREK – valamennyi tisz-
telőid – nevében teszik oda, a 
hamvaid fölött álló, emberi és 

Izgalmakban bővelkedő látogatásban volt részük a Gergely-
ugornyai Általános Iskola 2. osztályos tanulóinak, akik osztály-
főnökük vezetésével 2017. október 12-én ellátogattak a Vásáros-
naményi Rendőrkapitányságra.
 A gyerekeket Gönczi 
György r. � zls. D.A.D.A. okta-
tó fogadta, aki végigkalauzol-
ta őket a Rendőrkapitányság 
épületén, ahol a szolgálatot 
ellátó rendőrök munkájába is 
betekinthettek.
 Tájékoztatást kaptak a rendőrök szolgálat ellátásával kapcso-
latosan, majd a szabályok betartásának fontosságáról is. Bete-
kintést nyerhettek a szolgálatirányítók, a baleseti helyszínelők 
és a bűnügyi technikusok munkájába. Megismerkedhettek a 
technikusok érdekes, titokzatos munkájával, akik cserébe „ra-
bosították” az önként vállalkozókat.
 Az ujjlenyomat előhívásá-
ban is többen részt vettek. 
 A gyerekek megismerked-
hettek testközelből az előállító 
helyiség belsejével, majd mi-
után az ajtó kívülről bezárult, 
feltűnt nekik, hogy az ajtón 
belülről nincs kilincs.   
 A gyerekek az udvarban a szolgálatba induló sebesség ellenőr-
ző járőrautót vehették birtokba, ami annyira érdekesnek bizonyult, 
hogy megígérték: még kerékpárral sem fognak gyorsan közlekedni.
 Miután a kicsik kipróbálták a szolgálati autó szirénáját is, 
kisebb ajándékokat: Zsaru magazint, fabulákat és megelőzési 
tanácsokat tartalmazó füzetecskét és fényvisszaverő jelvényt 
kaptak ajándékba. Természetesen a bűnügyi technikán készült 
fotókat, ujjnyomatokat is – mint egyedi azonosítójukat – haza-
vihették  szüleiknek.  

Látogatóban a Rendőrségen

művészi értékeid okán Téged 
örökké tisztelő földijeid.
 Aztán elmegyünk. DE! Majd 
bizonyosan találkozunk, hiszen 
Te mondattad a Koportosban, a 
Tanyasi emberrel: „Az életet 
nem lehet olcsón és könnyedén 
megúszni. Bennünk van a halál, 
azért nem tudjuk legyőzni. Meg 
osztán, ha már erről beszélünk: 
örökké nem élhetünk.”
 „Non omnis moriar.” (Nem 
hal meg egészen az, akinek művei 
fenntartják a nevét.) Horatius

TL
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Az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség szervezésében 2017-
ben is megrendezésre került a 
hazai könyvtári rendszer legát-
fogóbb, több mint egy évtizedes 
múltra visszatekintő program-
sorozata, az Országos Könyvtári 
Napok.
 Az eseménysorozat a CSAK 
TISZTA FORRÁSBÓL össze-
foglaló címet kapta. 
 A hazai könyvtárak össze-
hangolt működésének, a társin-
tézményekkel és civil szerveze-
tekkel való együttműködésnek 
köszönhetően 7 ezernél több 
program zajlott több mint 2 ezer 
könyvtárban. Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye 214 könyvtára 699 
programot szervezett, melyen 
22.167 fő vett részt.
 Kö ny v t á -
runk az utób-
bi 10 évben 
mindig csatla-
kozott ehhez 
a programso-
rozathoz, idén 
17 programot 
valósítottunk meg közel 300 
résztvevővel valamennyi kor-
osztályra gondolva. 
 Arra törekedtünk, hogy a 
hét során minél többen megis-
merjék a könyvtárban mindenki 
számára hozzáférhető infor-
mációforrásokat, lehetőségeket, 
amelyek a tájékozódáshoz, is-
meretszerzéshez, kulturált kö-
zösségi együttléthez nyújtanak 
segítséget. Ennek érdekében a 
változatos témakörökhöz szám-
talan programot kínáltunk.
 A gyermekkönyvtárban 
elindítottuk az azóta már si-
keresnek mondható Ringató 
foglalkozást, mely a csecsemők 
zenei nevelését, ritmusérzékük 
fejlesztését tűzi ki célul. Az anyai 
biztonság és a Kodály-módszer 
a garancia arra, hogy a babák jól 
érezzék magukat. A foglalkozá-
sok kéthetente péntek délelőtt 

10 órától vannak, a könyvtár 
facebook oldalán https://www.
facebook.com/varosikonyvtar.
balazsjozsef lehet csatlakozni a 
csoporthoz.
 A könyvtári héten minden 
1–2. osztályos részt vett a papír-
színházas mesélés (Békakirály és 
Vashenrik c. mese) és kézműves 
foglalkozásokon, középiskolások 
3 fős csapatai játszhattak szaba-
dulós játékot, amely arról szólt, 
hogy a diákoknak irodalmi, és 
ügyességi feladatok 
megoldásával a könyv-
tár kulcsát kellett meg-
találniuk, hogy haza-
mehessenek. Volt még 
középiskolásoknak játé-
kos könyvtárbemutató 
óra a „Könyvrobbanás” 

A Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Köz-
pontban köszöntötték a szép korúakat az Idő-
sek Világnapja alkalmából.

„Hagyomány, tapasztalat, bölcsesség” – sokat 
idézett szavak, mikor az idős emberekről, szü-
leinkről, nagyszüleinkről beszélünk.
 Az Idősek Otthonában minden évben ünne-
pi műsorral kedveskednek az otthon lakóinak, a 
nappali ellátásban és a házi segítségnyújtásban 

részesülőknek az Idősek Világnapja alkalmából. 
Október 11-én köszöntötte  az egybegyűlteket 

Filep Sándor Polgármester Úr, 
Demkó István görögkatolikus 
Parókus Úr és Koncz Edina 

intézményvezető. A köszöntőket követően az 
ünnep alkalmából színvonalas műsorral ked-
veskedtek a gergelyiugornyai Pető�  Sándor 
Nyugdíjas klub tagjai. 
 Az ünnepi beszédből idézve: „Fontosak az 
ünnepek, az ilyen pillanatok. Nálunk minden 
nap idősek világnapja van, hiszen egész évben 
kiemelt feladatunk, hogy lehetővé tegyük az idős 
emberek számára az öregkorhoz méltó életet.”
 Vavyan Fable szavaival köszöntök minden 
kedves szép korú olvasót és jó egészséget, tartal-
mas boldog életet kívánok munkatársaim nevé-
ben minden embertársunknak:
 „Néha azért jusson eszedbe: az évek múlásá-
val Te is visszaadogatod a díszeidet. Ám ha köz-
ben lélekben gyarapodsz, nem érhet veszteség, 
mert e csinosságok vonzatai – szeretet... – meg-
maradnak, felkavarhatatlanná mélyülnek, más 
értelmet nyernek, és kiderül, sosem a külsőnek, 
hanem a teljes lényednek szóltak.”

Koncz Edina 
intézményvezető

Idősek Világnapja

elnevezésű játékkal fűszerezve, 
és amnesztia hetet is hirdettünk, 
hogy a kölcsönzési idővel meg-
késett könyvek visszakerüljenek 
a könyvtárba. 50 irodalombarát 
vásárosnaményi volt kíváncsi 
Csabai László író legújabb regé-
nyének bemutatójára, a beszélge-
tés fonalát Badakné Péter Ildikó 
gombolyította. A hetet egy rend-
hagyó programmal zártuk: péntek 
délután egy kis sétára, kocogásra 
invitáltunk mindenkit, hogy a ter-

mészet, a mozgás, az egészséges 
életmód szeretetére és fontosságá-
ra is felhívjuk a � gyelmet.
 Összességében sikeresnek 
mondhatjuk a könyvtári hét moz-
gósító programsorozatát, hiszen a 
szokásos napi forgalom melletti 
több száz aktív résztvevő új isme-
retekkel, élményekkel gazdagon 
távozhatott és válhat a jövőben 
aktív könyvtárhasználóvá.

F.Cs.

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 2017. október 2–8-ig
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MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
DECEMBERI MOZIMŰSOR

KÖNYVAJÁNLÓ

Boldog halálnapot

Teljes árú jegy: 1400 Ft

Gyerekjegy (12 éves korig): 1200 Ft

Paddington 2

Teljes árú jegy: 1400 Ft

Gyerekjegy (12 éves korig): 1200 Ft

December 05. (kedd) 1900

December 05. (kedd) 1700

Kazuo Ishiguro a Svéd Akadémia indoklása 
szerint azért érdemelhette ki az irodalmi No-
belt, mert „hatalmas érzelmi erejű regényei-
ben a világgal való illuzórikus kapcsolatunk 
mélységét tárja fel”.
 Legújabb (2016) regényét ajánljuk olva-
sásra:

Ne engedj el...

Különös körülmények között nevelkednek 
a világtól elzárt magániskola, Hailsham növendékei. Noha minden 
szempontból kitűnő nevelést kapnak, tanáraik mintha egyszerre 
tartanának tőlük és szánnák őket. A diákok megtanulják, hogy kü-
lönlegesnek számítanak, és hogy kiváló egészségük megőrzése nem 
csupán önmaguk érdeke, hanem a társadalomé is. Ám furcsa módon 
a külvilágról, melyet majdan szolgálniuk kell, szinte semmit nem 
tudnak. S ahogy múlnak az évek, az idillinek tetsző elszigeteltségben 
lassan ráébrednek, hogy az egyre gyakrabban megtapasztalt félreér-
tések, zavaró ellentmondások hátterében sötét titok bújik meg. 
 Az egykori diák, Kathy, harmincas évei elején idézi fel hailshami 
emlékeit, amikor felbukkan az életében két régi iskolai barátja, Ruth 
és Tommy. Miközben megújul és megerősödik barátsága Ruth-szal, 
parázsló tinivonzalma Tommy iránt pedig szerelemmé kezd érni, az 
elfojtott emlékek nyugtalanítóan a felszínre törnek, s a visszatekintés 
felismerései következtében a barátoknak újra szembe kell nézniük 
a gyermekkoruk hátterében rejtőző igazsággal, mely egész életüket 
meghatározza. Ám a drámai őszinteségű szembesülés talán túl ké-
sőn érkezik el mindhármójuk számára, kapcsolatuk szövevényének 
szálait már nem bogozhatja szét megnyugtatóan. 
 A szerző megtévesztő egyszerűséggel kibontakozó remekműve 
rendkívüli érzékenységgel tárja elénk a remény és az elfogadás, be-
letörődés időtlen drámáját. A visszafogott nyelvezet csalóka látszata 
mögött páratlan érzelmi mélység rejlik, melyet kiaknázva, Ishiguro 
merészen újszerű megközelítésben vizsgálja egy napjainkban igen 
aktuális társadalmi kérdés erkölcsi szempontjait.
 A regényt a Time magazin beválogatta a száz legjobb angol nyel-
vű regény közé.

A megye 11 intézményéből érkeztek előadók a Fogyatékkal Élők 
VIII. Színjátszó Fesztiváljára. A 20 műsorszám vidám és szívme-
lengető perceket szerzett a zsűrinek és a nézőknek is.

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. ok-
tóber 20. napján a városi ünnepség keretében  „Vásárosnamény Vá-
rosért – Pro Urbe” díjat adományozott Badak Gyulánénak. 
 „A Köz szolgálatáért” kitüntető díjat vehette át Asztalosné Tajdi 
Éva, Baráth Tiborné, Fábián Gusztávné, Tóth József, Vezse Gyula.
 „Vásárosnaményért Emlékplakett” elismerésben részesült Ko-
kas Bálint, Liptákné Juhász Anikó, Lőrinczné Mándi Katalin, Dr. 
Mahmoud el Ali, Toldi Zoltán.

Pro Urbe
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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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