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Betartott ígéret
Sokat olvashattunk róla. Már láthatjuk is … Az új esztendő első napjaiban 

iatalok sokasága népesítette be azt a tekintélyes méretű épületet, ami a Proi 

áruház mögött szinte a szemünk előtt nőtt ki a földből, alig egy esztendei elő-

készítő- és építőmunka eredményeként. A városlakók tájékoztatása céljából 

tényeket közlünk Namény legújabb középületéről. Ez az információsor Filep 
Sándor polgármester úr sajtónyilatkozataiból állott össze.

 – Mi az intézmény neve?
 – Közlekedésbiztonsági Automatizált Fel-
dolgozó és Információs Rendszer; mozaikszó-
val: KAFIR. Az épület üzemeltetője és fenntar-
tója a Belügyminisztérium. 
 – Mit érdemes tudnunk az épületről és az 
építkezésről?
 – Az épület kb. 1,8 milliárd Ft-ba került. Az 
építkezést a Magyar Építő Zrt. munkásai vé-
gezték, melyhez hazai pénz-
forrást használtak. Ehhez 
hasonló rendeltetésű iro-
daház csak Szombathelyen 
található. Az épület részben 
alápincézett, háromszintes, 
mintegy 5.000 m2. Az alapkő 
elhelyezésében 2013. július 
19-én közreműködött Dr. 
Czomba Sándor foglalkoz-
tatásért felelős államtitkár, 
Dr. Tóth László, a Belügy-
minisztériumi helyettes ál-
lamtitkár, dr. Halmosi Zsolt 
dandártábornok, és Filep Sándor Vásárosna-
mény város polgármestere.
 – Mi a feladata az irodaház dolgozóinak?
 – Az épületben a gépjármű tulajdonosok 
objektív felelősséggel kapcsolatos hatósági 
ügyintézése, valamint az e-útdíjjal összefüggő 
adminisztrációs tevékenység kezdődött el ja-
nuár első heteiben.
 – Kik dolgoznak a belügyminisztériumi 
épületben, hogyan kaphattak ott munkát?
 – A megyei munkaügyi központ felhívásá-

ra – hónapokkal ezelőtt – mintegy ezer önélet-
rajz érkezett. A térségünkben regisztrált mun-
kanélküliek közül az a hatszáz fő írhatta meg a 
felvételi teszteket és vehetett részt a meghallga-
tásokon, aki legalább érettségivel rendelkezett. 
Több jelentkező jogi és/vagy közgazdasági 
végzettséggel pályázott. Nyíregyházáról, Kis-
várdáról és Fehérgyarmatról is pályáztak, de a 
legtöbben a beregi és vásárosnaményi jelent-

kezők voltak. 260 fő írt alá eddig munkaszer-
ződést.
 – Miért éppen Vásárosnaményba került 
ez a munkahelyteremtő beruházás?
 – Vásárosnamény a mögöttünk hagyott 
több mint két évtizedben nagyon sok munka-
helyet veszített. Bezárt az üveggyár, eltűntek 
az ERDÉRT telephelyek, megszűntek a terme-
lőszövetkezetek, felbomlott az ÁFÉSZ, a Ter-
ményforgalmi Vállalat, a Ládagyár és legutóbb 
az INTERSPAN is beszüntette a termelését. 

Közben új foglalkoztató alig jelent meg a tér-
ségben. Kistérségünkben 2013 elején a regiszt-
rált álláskereső 4100 fő volt. Ilyen szomorú 
foglalkoztatási helyzetben tartotta kihelyezett 
ülését a magyar kormány, Orbán Viktor mi-
niszterelnök vezetésével Vásárosnaményban 
2013. január 23-án. Alapos elemzés eredmé-
nyeként keletkezett tényszámokkal mutat-
tuk ki a kormánytagok előtt, hogy a 4100 fő 
munkanélküli között több mint 1100-an ren-
delkeznek olyan munkavállalói készségekkel, 
amelyek elégségesek a Belügyminisztérium 
objektív felelősségi alapon megindított ható-
sági ügyeiben az eljárási protokoll teljesítésére, 
és az e-útdíjjal összefüggő adminisztrációs tevé-
kenység elvégzésére is. A működtetéshez szük-
séges szaktudás tehát adott volt a térségben. A 
városközpontban üresen álló építési telket in-
gyen kínálta fel a városvezetés a munkahelyte-
remtő beruházásra. Az államigazgatási feladat 
sürgető volta szerencsésen társult a kormány-

zat segítőszándékú helykiválasz-
tási akaratával.
 Együtt ez a három ténye-
ző teremtett elégséges alapot a 
munkát adó létesítmény felépíté-
sére.
 Köszönettel kell elismer-
nünk: Magyarország Kormánya 
betartotta egy évvel ezelőtt tett 
ígéretét.
 Az elkészült beruházás 
ugyanis azt jelenti, hogy város-
unkból nem kell elvándorolnia 
háromszáz olyan iatalnak, akik 

most keresik helyüket az életben, boldogulá-
sukat a világban.
 Kívánjuk, hogy legyen tartós valamennyi 
frissen felvett munkavállaló munkahelye! A 
izetések legyenek elégségesek a tisztes meg-
élhetéshez! Minél több munkavállaló kapjon 
itt feladatot és telepedjen le kisvárosunkban, 
hogy megálljék végre az utóbbi időkben jel-
lemző lakossági fogyatkozás!

TL
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Adventi készülődés az E.ON-nal
 Nagy örömmel értesültünk arról, hogy az E.ON Hungária Zrt. karácsonyi kézműves fog-
lalkozást rendez a Vásárosnamény Eötvös József Általános Iskola alsós tanulói számára.
A foglalkozások vidám hangulatban teltek. A gyere-
kek készíthettek angyalkát csuhéból, harangot, mé-
csest, ajtódíszt.
 Aki elkészült az sem tétlenkedett, hiszen egy 
vidám Manó szórakoztatta őket érdekes játékokkal, 
közben logikai fejtörőkön is gondolkodhattak.
 Megköszönjük az iskola tanulóinak nevében, az 
E.ON Hungária Zrt.-nek, és munkatársának, Kópis 
József Úrnak ezt a felejthetetlen délelőttöt.

Új Beregi Élet / Aktualitás, közélet

HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE, 
DÍJAK RENDEZÉSE

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonproi t Kft.
4400, Nyíregyháza, Benczúr tér 7. 

Tel.: 80/205-269 • 42/508-374 • 42/508-369 • Fax: 42-508-366
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1. Vegyes hulladék gyűjtése és ártalmatlanítása

A vegyes hulladék gyűjtése az Önök településén a következő napokon történik:

Vásárosnamény a már megszokott napokon Olcsva Kedd

 Kivételt képeznek ez alól az alábbi ünnepnapok, ahol a gyűjtési napok a következőképpen 
változnak 
(amennyiben az eredeti gyűjtési nap a megadott ünnepnapra esne!):

Eredeti Módosított

Húsvét 2014. április 21. H 2014. április 19. Szo

Karácsony 2014. december 25. Cs 2014. december 27. Szo

2014. december 26. P 2014. december 28. V

Újév 2015. január 01. Cs 2015. január 03. Szo

2. Lomtalanítás

 2014. október 06-10 közötti héten – a vegyes hulladék gyűjtési napján, azzal azonos idő-
pontban. 

3. Szelektív hulladék gyűjtése: 

 A zsákok begyűjtését 2014. év folyamán a következő napokon végezzük: január 22, február 
19, március 19, április 16, május 21, június 18, július 16, augusztus 20, szeptember 17, októ-
ber 22, november 19, december 10. A begyűjtés során elszállított zsákokért „cserébe” munka-
társaink üres zsákokat hagynak az adott ingatlannál, de szükség esetén azok térítésmentesen is 
felvehetők a helyi Önkormányzatnál.

A 2013. évi IV. negyedéves hulladékszállítási díjat a Művelődési Központban lehet bei zetni.
A számla díja: 3715 Ft. • Díji zetés: Minden csütörtök ön 8-12 és 14-17 óráig. 

A korábban felhalmozott tartozás rendezésére is lehetőség van, a pótdíj megi zetése mellett. 
Részletekről érdeklődjön díjbeszedőinknél.

GYEREKSAROK
Február hónap egyik nevezetes napja a 24. 
nap. Mátyás napja. A középkorban a szenteket 
a rájuk jellemző tárgyakkal ábrázolták, hogy 
az írástudatlanok is rájuk ismerjenek a temp-
lomi szobrok, képek között. Mátyás apostol-
nak a szekerce (balta) volt „jelképe”.
 A néphit szerint Mátyás megkönyörül az 
embereken, a baltájával megtöri a jeget és elűzi 
a hideget. Innen ered a következő népi szólás: 
 „Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem 
talál, akkor csinál.“
 Beszélgess szüleiddel a vízről, erről a cso-
dálatos anyagról, amelyik hol cseppfolyós (víz), 
hol légnemű (gőz), hol pedig szilárd (jég) hal-
mazállapotú. Ha Mátyás napján sikerül csukát 
fogniuk, az a horgászoknak egész évben bő fo-
gást ígér. Az ezen a napon fogott csukát „Má-
tyás-csukájának” nevezik.
 A csuka, folyóink, tavaink egyik legszín-
pompásabb hala. Erről téged is meggyőz ez a 

kép. Ha ügyes vagy, te is tudsz csukát rajzolni. 
Egészítsd ki ezt a rajzot. Ha a rajzzal elkészültél, 
fenti mintájára, próbáld kiszínezni is. (Nem 
lesz könnyű!)

Kormos István:
Az aranyhalacska és a csuka (részlet)

Menekül ám a csöpp aranyhal,
nem mer szembeszállni olyan nagy
hallal,
mint a csuka,
a Duna
és minden vizek ura.
Úszik hazáig sebesen
hazaér csuromvizesen,
nyomában úszik a csuka,
a Duna
és minden vizek ura.
Zsupsz!
Udvarukba úszik
a csöpp aranyhal;

 Ha kíváncsi vagy, hogy mi történt a „csöpp 
aranyhallal” gyertek el a könyvtárba, itt elol-
vashatjátok szüleiddel az egész verset, és meg-
tudhatod a választ.
 Ha erre nincs lehetőséged, tanuld meg a 
versnek ezt a néhány sorát!
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2014. január 28-án dr. Hoff mann Rózsa Köz-
nevelésért Felelős Államtitkár Asszony láto-
gatást tett Vásárosnaményba, melynek házi-
gazdája a Vásárosnaményi Tankerület és Filep 
Sándor  polgármester volt. 
 1330–1430-ig kötetlen szakmai megbeszélés 
volt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei tanker-
ületi igazgatókkal, valamint a fehérgyarmati, 
záhonyi és vásárosnaményi járás néhány pol-
gármesterével, intézményvezetőivel. A beszél-
getésen a köznevelés aktuális kérdései kerültek 

napirendre illetve megerősítést nyert a bér-
emelés pozitív hatása a pedagógusok körében, 
valamint a tankerületek, önkormányzatok és 
az intézmények jó kapcsolata. 
 1500–1600-ig a Művelődési Központ szín-
háztermében államtitkár asszony előadást tar-
tott a záhonyi, vásárosnaményi, fehérgyarmati 

Dr. Hoff mann Rózsa Vásárosnaményban
tankerület pedagógusainak, intézményvezető-
inek. Nagy érdeklődés mellett, 350 fő részvéte-
lével valósult meg a program. 
 Az előadás témája: A köznevelési rend-
szer átalakításának folyamata: eredmények 
és további teendők. 
 Hoffmann Rózsa: erősödik a hazai okta-
tási rendszer
 Magyarországon olyan oktatási rendszer 
kezd megerősödni, amelyben a gyerek után a 
pedagógus a legfontosabb szereplő – jelentette 

ki a köznevelésért fele-
lős államtitkár kedden 
a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei Vásáros-
naményban. 
 Hoff mann Rózsa 
egy szakmai fórumot 
megelőző sajtótájékoz-
tatón sikeresnek ne-
vezte a több lépcsőből 
álló pedagógus-elő-
meneteli rendszer ed-
dig bevezetett elemeit, 

egyben megerősítette, hogy a rendszer építése 
a törvényben, illetve jogszabályban rögzített 
módon 2017-ig folytatódni fog.
 Ennek révén az óvodapedagógusok, taná-
rok, tanítók egy olyan kiszámítható, bizton-
ságos, tisztességes és jó színvonalú életet biz-
tosító életpálya elé néznek, amelynek célja és 

In memoriam 
Antalovszky Mihály 

(1937. november 11. – 2013. december 30.)

Misi bácsi – ahogyan a legtöbben szólítottuk, azok is, akik tegező 
viszonyban voltak vele – nem csak az óévtől búcsúzott, hanem sze-
retteitől is, a várostól, mindannyiunktól – örökre.
 Munkácson töltötte gyermek- és iskolás éveit, majd Ungváron 
és Kijevben folytatta tanulmányait, ahol hegedűművészi diplomát 
szerzett.
 Élete a zene szolgálatában telt. Tanárként generációkat nevelt 
muzsikussá, szerte a világon sok tehetséges tanítványa viszi tovább 
a tőle tanultakat. Koncertező művészként mint szólista, kamaraze-
nekari tag, vagy a kollégáival alapított, több mint 15 évig működött 
vonósnégyes tagja, számtalan koncerten bizonyította tehetségét és a 

magas művészet iránti elkötelezettségét. Mesteri módon szólaltatta 
meg a brácsát és a hegedűt is. Harminc évig volt az Ungvári Ze-
neművészeti Főiskola vonós tanára. 1991-ben települt át feleségével 
Magyarországra, ekkor lett városunk polgára, nyugalomba vonulá-
sáig a Városi Zeneiskola tanára. Közben egyidejűleg a Nyíregyházi 
Művészeti Szakközépiskolában is oktatott.
 Ízig-vérig művész volt, így ismerte őt a város, melynek ismert 
alakja lett. Hozzátartozott a város életéhez, a mindennapokhoz is. 
Jellegzetes i gurája felbukkant az utcán, piacon, üzletben, vagy az 
általa annyira szeretett Tisza partján. De leginkább mégis hegedű-
vel a kezében tudom magam elé képzelni. Még 75 évesen is – 2012. 
karácsonyán – hallhattuk a játékát, s bár ujjai már nehezebben en-
gedelmeskedtek neki, mint fénykorában, utolsó nyilvános fellépése 
is képes volt megidézni az igényes, avatott művészt.
 A magyar néphit szerint a teliholdban Szent Dávid hegedül. 
 Nekünk, naményiaknak mostantól egy kicsit Misi bácsi is!

Iványi Tamás

eredménye, hogy a tanító ismét a magyar tár-
sadalom – anyagi értelemben is – megbecsült 
tagja lehessen, munkájuk színvonala pedig ál-
landóan javuljon – fogalmazott az államtitkár.
 Az idei tanévtől bevezetett intézkedésekkel 

– például a tanfelügyelet és a minősítési rend-
szer indulásával, az iskolai benntartózkodás 
és a mindennapos testnevelés elrendelésével –, 
valamint az állami fenntartásba átvett iskolák 
működésével kapcsolatban sok pozitív vissza-
jelzés érkezett az intézményigazgatók és az ön-
kormányzatok vezetői részéről – hangsúlyozta 
a tájékoztatón Hoff mann Rózsa.
 Hozzátette: a pozitív folyamatok eredmé-
nyeként a pedagógus jól érezheti magát, ez 
pedig tükröződhet a pedagógus pálya iránt 
érdeklődő tehetséges emberek számának nö-
vekedésében is.
 Az államtitkár a tájékoztatón emlékez-
tetett arra, hogy a köznevelési rendszerben 
végbement változások, valamint a tavaly szep-
temberi és idén januári béremelés eredménye-
ként nettó értékben 40 és 80 ezer forint közötti 
összeggel keresnek ma többet a pedagógusok, 
mint a 2006 és 2009 közötti időszakban.
 Hoff mann Rózsa újságírói kérdésre vála-
szolva elmondta, a pedagógusok harmada ma-
gasabb i zetési kategóriába került, és nagyobb 
bért kap, a rendszer egyik óriási erénye pedig 
az, hogy az illetményalapot a minimálbérhez 
viszonyítva számolják ki.
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Az alapszituáció tehát az, hogy sétálunk a 
természetben, ahol: a Gyermek kérdez; a fel-
nőtt válaszol!
 – Mit jelent a Kraszna szó?
 – Nyelvtudósok szerint ez a név szláv ere-
detű, a крас(а) „krasz(n)a” melléknévből való. 
Magyar jelentése: „szép, pompás”.
 – Miért szlávok adtak nevet ennek a fo-
lyónak?
 – Honfoglaló őseink, amikor benyomul-
tak a Kraszna-folyó völgyébe, már jelentős 
számú szláv lakosságot találtak ott. Azoknak 
a szlávoknak az utódai később „elmagya-
rosodtak”, vagyis beleolvadtak a magyar la-
kosságba. A magyarok a szlávok által adott 
földrajzi nevek nagy részét megtartották, csak 
magyarosan, a magyar nyelv szabályai szerint 
használták tovább azokat.
 – Honnan ered a Kraszna-folyó?
 – A folyó az Erdélyi-középhegységben, a 
Meszes-hegység nyugati szélén, a perjei Ma-
gassziklás-hegy testéből, több forrásból ered. 
Kraszna (Crasna, román név) mezőváros kö-
zelében vannak a források. Ez a terület most 
Romániában van. 565 méter magasságba kel-
lene felkapaszkodnunk, hogy a Kraszna-folyó 
forrásait láthassuk.
 – Milyen hosszú a Kraszna a forrástól a 
torkolatig?
 – A folyó hossza 193 km, melyből magyar 
területen 56 km (29%) található. A Szilágy-
ságon (Románia) keresztülfolyva Vállajnál 
érkezik hazánkba és itt Vásárosnaménynál 
ömlik a Tiszába. Eredetileg az Ecsedi-lápon 
át Olcsvánál egyesült a Szamossal, de a láp 
lecsapolásakor új mederbe terelték, így lett a 
Szamos bal parti mellékfolyójából a Tisza bal 
parti mellékfolyója a Kraszna. Egy történeti 
forrás így ír erről: „Olchva-Apáti, két magyar 
falu, Szathmár vármegyében, az itt egyesült 
Kraszna és Szamos vizei mellett, olly formán, 

A gyermek kérdez, a felnőtt válaszol
(amit a Krasznáról tudnunk érdemes)

Lapunk előző számában egy kis sétára buzdítottuk a városlakót. A tv-
hez, számítógéphez szokott gyermekek sétáltatását is javasoltuk a 
szülőknek, nagyszülőknek. Azt ígértük, hogy a gyermeki kíváncsiság 
kielégítéséhez néhány érdekes, – valljuk be – általunk, felnőttek által sem 

ismert tényadatot is közzéteszünk. Tesszük ezt azért is, hogy városközös-
ségünk helytörténeti ismereteit gazdagítsuk, lokálpatriotizmusunk tu-
dati alapjait erősítsük.

hogy Olchva a Kraszna, és Apáti a Szamos 
partjára esik.”
 – Mi volt az az Ecsedi-láp?
 – Az Ecsedi-láp a Szamos-folyó bal partja 
feltöltődése és a Kraszna folyó ráterelődé-
se következtében keletkezett vízzel borított 
hatalmas nádas, fás, bokros terület volt. Egy 
óriási (160000 holdnyi) pangó vizű, náddal 
és sással benőtt medence. A víz alját alluviális 

(hordalékos) kék és sárga agyag képezte, ami 
a Kraszna vizét nem eresztette át. Síklápnak 
nevezték, mert sík vidéken alakult ki. Sok 
ezer évig formálódott, amit az is bizonyít, 
hogy néhol két méternél vastagabb tőzegréteg 
is képződött a területén. Honfoglaló őseink 

– ezerszáz évvel ezelőtt – Anonymus: Gesta 
Hungarorum című történeti munkája szerint 
már itt találták a lápot, és annak egyik kima-
gasló részén, Nagyecsed közelében, Sárvárt 
(egy sárból készült várat).
 – Milyen településeket köt össze a 
Kraszna?
 – Mindegyiket hosszú lenne felsorolnunk. 
Ha csak a nagyobb városokat vesszük a for-
rástól a torkolat felé: Szilágysomlyót, Nagy-
ecsedet, Mátészalkát és Vásárosnaményt min-
denképpen meg kell neveznünk.
 – Hasznosítják valahol a Kraszna vizét?
 – A forrásvidék után, Kraszna(Crasna) és 
Varsolc (Vârșolț) (Románia területe) városok 

között, felduzzasztották a folyócskát. Létrejött 
a Kraszna-víztározó, ami a környék települése-
inek – köztük a megyeszékhelynek, Zilahnak 
(Zalău) – az ivóvizet is biztosítja. A víztározót a 
Szilágyságban lakók maguk közt Barázs néven 
emlegetik. Ezenkívül folyvást horgásztak(nak), 
fürödtek, állatokat itattak és fürösztöttek vala-
mint öntöztek is belőle. Az 1950-es évek végén, 
az egzotikus növényekben is önellátásra törekvő 
magyar gazdaságirányítás Vitkában, a Kraszna-
csatorna vizével, rizsföldet is elárasztatott. Az 
asszonyok a házi készítésű vászonnemű tisztítá-
sát a sulykolófa és lúg vagy házi főzésű szappan 
használatával a Krasznában végezték. A Krasz-
na vize elvitte a szennyet, a megtisztult ruhát pe-
dig kitették a napra, száradni. A Kraszna-parti 
fűzfák adták a csutkakötözéshez szükséges vesz-
szőszálakat, amikből vesszőkévéket raktak össze 
a kukoricaföldek gazdái. Nyáron fürödtek is a 
kellemes vizű folyócskában. A vitkaiak kedvenc 
fürdőhelye volt a Kis-csekély, a Zübörgő fölöt-
ti folyószakasz, a Langó, a Kis-fejesugró és a 
Nagy-fejesugró nevű partszakaszok.
 – Mikor és miért terelték új mederbe a 
Krasznát?
 – 1751-ben azok a szatmári földbirtoko-
sok teszik meg az első lépéséket, akik birto-
kaik területét növelni szerették volna a vízte-
lenné váló (lecsapolt) láp területével. A királyi 
udvar (Mária Terézia magyar királynő) támo-
gatását azzal az érvvel nyerték meg, hogy: „A 
lápi vizek akadályozzák a királyi sószállítást”. 
Kilenc vízmérnök és sok száz közmunkára 
kirendelt napszámos (kubikosok) dolgozott 

35 éven át napi öt garas bérért a lecsapoláson. 
(Egy tyúknak 6 garas volt az ára a debreceni pi-
acon.) A sok-sok földmunka leglátványosabb 
eredménye az lett, hogy a Szamos – Erdély 

„... kubikosok előtt levett kalappal haladok 
végig, mert azok az Isten munkásai.“ 

Jókai Mór

A Kraszna-csatorna vitkai szakasz fölött 
átívelő Langer-tartós szegecselt 

rácsos acélhíd
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határától a Tiszába torkollásáig – hajózhatóvá 
lett, és a láp vizeit új Kraszna-meder vezette 
le. Az 1785-ig tartó fáradozás eredeti célját 
azonban nem érte el, mert a láp szinte teljes 
terjedelmében megmaradt.

 Egy századdal később, 1880 körül a Krasz-
na-medret a vármegye költségén kimélyítet-
ték és kitisztították. Azonban a várt eredmény 
ezúttal is elmaradt. Az eredménytelenség(ek) 
legfőbb oka a nem megfelelő mérnöki terve-
zőmunka volt.
 1889 augusztusában aztán megalakult, 
az «Ecsedi Láp-lecsapoló és Szamos Balparti 
Árvíz-levezető és Belvíz-szabályozó Társulat». 

A szegecselt szerkezeti elemek erősen 
korrodálódottak!!!

Elnöke Gróf Károlyi Tibor lett. A főmérnöki 
tisztet Péchy László igazgató töltötte be, aki 
számos jeles mérnököt irányíthatott.
 1895. július 4-én gróf Károlyi Tibor tette 
meg az első kapavágást egy új meder, a je-
lenlegi Kraszna csatorna  építéséhez, melyet 
66 km hosszban – védtöltések kiépítésével 
együtt – 1898. február 25-re fejeztek be.
 A századfordulóig (1900-ig) a 12 millió 
köbméteres földmunkán kívül, a Krasznán 18 
db rácsos szerkezetű vashidat, fahidakat, zsili-
peket és szivattyútelepeket is épített a társulat.
 Óriási költség (18.500.000 korona) és 
rengeteg munka árán, 162 000 katasztrális 
hold területet „szabadítottak meg” a láp vizé-
től. Termőfölddé alakult a hatalmas láp szinte 
teljes területe.
 – Jó, hogy ez így történt?
 – A XIX. század legvégén a lecsapolási 
munkák után nem sokkal így írt egy szerző 
erről a vidékről: „…a láppal érintkező vize-
ink oly halgazdagok voltak, hogy abból egész 
vármegye elélhetett volna.”
 Valóban így volt. A folyók halai a mocsa-
rakba ívtak és a halivadék ott fel is nevelked-

hetett, amiből a vízparti emberek bőséggel 
zsákmányoltak. Őshonos halak voltak, csuka, 
kárász, ponty, kecsege, compó, önhal (balin), 
süllő, harcsa és még sok egyéb halfajta, amit 
azokban az időkben nem sokra tartottak szál-
káik és méretük miatt.
 Móricz Zsigmond közvetlenül a lecsa-
polás után járt az egyik lápszéli faluban. Ezt 
írta: ”…eljött a tavasz, mikor milliószámra 
feküdt a hal a száradó pocsolyában, kapával 
gereblyézték, s mikor hiába jöttek a madarak 
ezerszámra, nem találtak helyet, ahová fész-
ket rakhassanak.”
 A lápi falvak csíkászai, pákászai, füves em-
berei, nádvágói, a gyékényfonók munka nél-
kül maradtak. Egy részük aztán kivándorolt 
Amerikába. Az itthon maradók tisztították ki 
a láp területét. Ma is szántják, művelik. A láp 
területén tanyák épültek…
 Kukoricából több lett, de halból, vízima-
darakból, vadakból, fából és vízinövényből is 
sokkal kevesebb.
 Az biztos, hogy annyi kukorica sohasem 
terem a felszántott lápi területen, ami megél-
hetést biztosítana egy vármegyényi embernek.

...csak 1 %, de nekünk 100 -at ér ...
 SEGÍTSEN a gazdátlan állatokon! 

„Bárcsak megértenék az emberek, hogy az állatok ugyanolyan 
kiszolgáltatottak, s ugyanúgy függenek tWlünk, mint a gyerekek, 

ezt a gyámságot ránk ruházták.” (James Herriot)

OLT - ALOM Állatotthon Vásárosnamény 

E-mail cím: oltalomallatotthon@gmail.com 
Kérjük, hogy adójának 1% -ával Ön is támogassa élet-

mentW munkánkat! 
ADÓSZÁMUNK: 18807723-1-15

Örömmel tudatjuk, hogy a vásárosnaményi OLT – ALOM Állatotthon 
felépült, ugyanis a Beregi Ij úságért Közművelődési és Szabadidő 

Egyesület által elnyert ÉAOP- 5.1.3-11. 2011-0060 számú 
„Állatmenhely létesítése a Bereg Kapujában” elnevezésű projekt 

lehetőséget adott rá, mellyel éltünk és működünk.

Az Állatvédelem számunkra a bajbajutott állatokról való gondoskodást, 
jogaik védelmét és megelWzésként aktív szemléletformáló munkát jelent. 

Az állatotthon üzemeltetését, a gazdátlan kutyák és cicák ellátását, 
metétjét, gyógykezelését szinte kizárólag adományokból tudjuk biztosítani.
Ha úgy dönt, hogy adójának 1%-át állatvédelemre szeretné fordítani, akkor 
kérjük, hogy ezt a hirdetést juttassa el annak, aki az adóbevallását készíti 

(munkáltató, könyvelW, stb.) és kérje, hogy Egyesületünket jelölje meg 
kedvezményezettként!

ElWre is köszönjük a segítséget, a gazdátlan állatok nevében is! 

JÁTÉKBARLANG
Péntek délutánonként várjuk szeretettel a társasjátékozni vágyó gye-
rekeket. (Aranyásók I–II., Fauna, – Inquizítor, Gazdálkodj okosan!, 
Honfoglaló, Activity, Scrabble, Monopoly, stb)
 Játékbarlang elnevezé-
sű 6 alkalmas szakkörünk 
a «Kincsesláda program a 
beregi ij úságért» projekt 
keretén belül valósult meg. 
A résztvevők játékra szánt 
idejükben önfeledt pilla-
natokat szereztek az őket 
körülvevő társaikkal, telje-
sen átélve a játszás örömét. A szakkör folytatásaként péntekenként, 
tavaszi és nyári szünetben folyamatosan lehet játszani. Várjuk kis 
csapatok jelentkezését! 

„KINCSESLÁDA” program a beregi ij úságért. Kulturális intézmé-
nyek részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában 
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0405  
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Januári események az Ij úsági Klubban

„Gyermekek és i atalok 

társadalmi integrációját 

segítő programok”

TÁMOP-

5.2.5/B-10/2-2010-0099, 

„Vásárosnaményi 

Ij úsági Klub létrehozása 

és működtetése”

A Vásárosnaményi Ij úsági Klub-
nak helyet adó Esze Tamás Mű-
velődési Központ 2014. január 
1. napjától Balázs József Városi 
Könyvtár és Művelődési Központ 
elnevezéssel működik tovább. Az 
új intézményben változatlan kö-
rülmények között és továbbra is 
hasznos programokkal, szolgálta-
tásokkal működik az Ij úsági Klub. 
 Januárban is kreatív ötletekkel 
vártuk az érdeklődőket kézmű-
ves foglalkozásainkra, amellyel 
továbbra is fő célunk, hogy se-
gítsünk a i atalok szabadidejének 
hasznos eltöltésében. Ebben a 
hónapban dekorgumiból monog-
ramot, öntapadós fóliából csa-
ládfát, szalvétából pom-pomokat 
készítettünk. Ezen kívül dekora-
tív gyertyatartók, virágcserepek, 
képkeretek, medálok elkészíté-
sének bemutatására is sor került. 
Quilling papírtekercseléssel gyö-
nyörű virágkompozíciók készül-
tek. A hónap végén – már a far-
sangra készülve – gipszöntéssel 
egyedi és különleges álarcokat 
gyártottunk. 
 A klub állandó programele-
mei között található pályaválasz-
tási, jogi, pszichológiai tanácsadás, 

és a leckeíró műhely is rendelke-
zésre áll továbbra is az érdeklődők 
számára. 
 A hónap utolsó napján egy 
nagyszabású konferencia meg-
rendezésére került sor a „Jövő 
munkavállalói – munkavállalói 
kompetenciák a XXI. században” 
címmel. A konferencia keretében 
foglalkoztatáspolitikai irányvo-
nalakat, munkaerő-piaci lehető-
ségeket, munkavállalással kap-
csolatos hasznos szakmai, jogi és 
humán ismereteket kínáltunk az 
érdeklődőknek. A konferencia 
fővédnöke Dr. Czomba Sándor 
Foglalkoztatáspolitikáért Felelős 
Államtitkár, védnöke Filep Sán-
dor Vásárosnamény Polgármes-
tere. Elsőként Czibere József – a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi 
Központjának igazgató-helyette-
se – „A munkavállalók és az Eu-
rópai versenyképesség összefüg-
gései, kihívásai a XXI. században” 
címmel tartott előadást, majd 

Boda István - a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Kormányhi-
vatal Vásárosnaményi Járási 
Hivatal Járási Munkaügyi Kiren-
deltségének Vezetője – tájékoztat-
ta a jelenlévőket a „Munkaerőpi-
ac helyzete,  változásai, és a jövő 
lehetőségei” címmel megtartott 
előadásában. Ezt követően ke-
rült sor Konczné Bakó Viola – a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Vásárosnaményi 
Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltsége munkatársának „A 
munkanélküliek elhelyezkedésé-
nek, illetve a képzések, átképzé-
sek továbbképzések lehetőségei 
a Beregi kistérségben” című elő-
adására. Kupi Ildikó HR veze-
tő az „Önéletrajz megírásától a 
munkahelyen történő magabiz-
tos viselkedésig” címmel hasznos 
és érdekes információkkal látta el 
a jelen lévő hallgatóságot. Mun-
kajogi ismeretek keretein belül, a 
külföldi munkavállalás veszélye-
ire, buktatóira Dr. Nagy Csaba 

jogász hívta fel az érdeklődő i a-
talok i gyelmét.  
 A rendezvény zárásaként 

„A hátrányos helyzetű i atalok, 
munkanélküliek visszavezetése a 
munkaerő piacra” címmel Dacsó 
Linda Gabriella – a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kormány-
hivatal Vásárosnaményi Járási Hi-
vatalának roma referense – tartott 
hasznos információkban bővelke-
dő előadást. Reméljük, hogy kon-
ferenciánk valamennyi megjelent 
i atal számára hasznos informáci-
ókkal szolgált. 
 Továbbra is hangsúlyozzuk, 
hogy az Ij úsági Klubban folya-
matosan működnek az ij ú kor-
osztályt érintő programok, szol-
gáltatások, melyre sok szeretettel 
várjuk nemcsak a város, hanem a 
térség tanulóit, i ataljait.
 Kérjük, látogassák honlapun-
kat, ahol folyamatosan hirdetjük 
aktuális programjainkat.  

Az Ij úsági Klub munkatársai

A VÁSÁROSNAMÉNYI DIÁK SPORT EGYESÜLET U9 (2005) kor-
osztálya 2013. december 22-én rendezte meg immár második alka-
lommal a Karácsony Kupát.
 Az öt csapatot felvonultató ünnepi eseményen a Vásárosnamény 
DSE két csapattal állt pályára. A Vásárosnamény I.-es csapatából 
Valánszki Bálint vihette haza a gólkirályi címet. A kupát és a díjakat 
Filep Sándor Vásárosnamény Polgármestere adta át a győztes csapat-
nak és a díjazottaknak.

 Torna eredménye: 1. Mátészalka • 2. Vásárosnaményi Diák Sport 
Egyesület I. (veretlenül, 2 döntetlen) • 3. Várda SE • 4. Csenger FC • 5. 
Vásárosnamény Diák Sport Egyesület II. (gólarány döntött)

Különdíjak: 

 Gólkirály: Valánszki Bálint (Vásárosnamény DSE I.) 
 Vásárosnamény DSE I. legjobb játékosa: Gyügyei Zoltán 

 Vásárosnamény DSE II. legjobb játékosai: Baksa Ákos, Illyés 
Péter
 Névsor: Nagy Péter, Nyitrai Gábor, Valánszki Bálint, Gyü-

gyei Zoltán, Gulyás Ádám, Baksa Ákos, Nagy Ádám, Kálmán Bence, 
Czap László, Biró Bence, Horváth Gábor, Pankotai Marcell, Tóth Ábel, 
Illyés Péter. Edző: Majoros Imre
 Támogatók: Balázs István, Borbás Építő és Szolgáltató Kt ., Dr. La-
katos Jánosné (Stella Patika), Gyarmati Ferenc, Gyújtó Ferenc (üveges 
mester), Kardos Sándor, Kati András (Tiszaszalkai Sütőüzem), SA-FE 
2009. Autóalkatrész Kt .,Valánszki Zoltán, Vancza Tüzép.

II. Karácsony Kupa Vásárosnaményban
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LEGO kaland (3D) 1700

Digitális 3D!
Teljes árú jegy: 1300 Ft

Gyerekjegy (12 éves korig): 1100 Ft
• • •

Én, Frankenstein (3D) 1900

Digitális 3D!
Teljes árú jegy: 1000 Ft

Gyerekjegy (12 éves korig): 800 Ft

Robotzsaru 1700

Teljes árú jegy: 1000 Ft
Gyerekjegy (12 éves korig): 800 Ft

• • •
Megdönteni Hajnal Tímeát 1900

Teljes árú jegy: 1000 Ft
Gyerekjegy (12 éves korig): 800 Ft

Február 18. (kedd)

Március 4. (kedd)

 
 

A vitkai Kölcsey Ferenc Tagintézmény 
2014. február 22-én 20 órától  

 

Jótékonysági  Batyus 
Bált   

rendez. 
 
 

A mulatság a tanulóink néptáncával veszi kezdetét. 
 

 
 
 

Zenél: K�rizs Balázs 

Belépődíj:

Gyerek:

Tombola:
A támogatójegy (1000Ft) megvásárlásával támogatja Gyermekszervezetünket és 

megtekintheti a nyitótáncot. 

"), %+ +/$*$,$,,$( .0*&-'3 

Olvasói észrevétel érke-
zett szerkesztőségünkbe. 
Az Új Beregi Élet előző 
számában helytelenül 
írta a cikk szerzője, hogy 
főtisztelendő Marossy 
József római katolikus 
plébános úr Weiner Ala-

jostól idézett. A valóság-
ban főtisztelendő úr az 
idézetet Werner Alajos 
(1905–1978.) római 
katolikus lelkész, zene-
pedagógustól citálta az 
adventi kórustalálkozón. 
Werner Alajos társszer-
zője a HOZSANNA című 
teljes kottás népénekes-
könyvnek. Rokoni szálak 
révén vásárosnaményi 
kötődése is van.
 Az olvasói ész-
revételt megköszönjük. 
Örömmel tettünk eleget 
helyreigazítási kötele-
zettségünknek.

(a főszerkesztő) 

HELYRE-
IGAZÍTÁS

2014. január 22-én került megrendezésre vá-
rosunkban az MLSZ által szervezett Coca-Co-
la Kupa első fordulója. Ezen a tornán kizáró-
lag olyan focisták játszhatnak, akik nincsenek 
leigazolva egyetlen magyar csapathoz sem. Az 
idei szezonban a II. Rákóczi Ferenc Gimnázi-
um két csapatot is benevezett erre a versenyso-
rozatra. A sportcsarnokban nyolc csapat mérte 
össze tudását. Iskolánk második számú csa-
pata a hetedik helyen végzett. Az első csapat 
kiemelkedő teljesítményt nyújtva a második 
helyen végzett, amellyel nagyban növelte esé-
lyét a megyei döntőbe való bejutásra. A csapat 
legeredményesebb játékosa a csapatkapitány 
Gál Bence lett, aki hat gólt szerzett. A követke-
ző forduló tavasszal kerül megrendezésre, ahol 
reméljük, hogy csapatunk kiharcolja a megyei 
döntőt érő helyezést.
 Az első csapat játékosai: Krutilla János, 
Fehér Csaba, Szabó Krisztián, Dobos Do-
nát, Brecko Ádám, Toldi Szabolcs, Gál Bence. 
A második csapat játékosai: Tári Ádám, Szűcs 
Alex, Pusztai Péter, Bori Gergő, Dankó Dániel, 
Komonyi Ádám, Király Márk. 

Majoros Imre

testnevelő tanár

Coca-Cola Kupa

Hozleiter Fanny:  
Mosolyka /  Te döntesz

 Mivel töltenék ki egy 

napot, ha nem lennék 

kerekesszékben? Sosem 

feküdnék le, nehogy véget 

érjen az a csodanap! Fo-

gócskáznék, dögös magas 

sarkúban sétálgatnék, fára 

másznék és rengeteget táncolnék. Az összes 

számomra fontos ember nyakába beleugranék. 

Sétálgatnék a Duna-parton és a Városligetben, 

angyalkát rajzolnék a hóba vagy az avarba. És 

egyvalamit biztosan kipróbálnék nem csak áll-

va, de fejen állva is…

 Sokáig kerestem a miértekre a választ. Va-

jon miért lettem beteg? Miért küzdjek tovább? 

Mára azonban már tudom. Hogy megmutas-

sam a világnak: NINCS LEHETETLEN!!!

KÖNYVAJÁNLÓ
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• A XIX. században innen indulva lett or-
szágos hírűvé Lauka Gusztáv, aki Pető-
i , Arany Jókai kortársaként létrehozta 
az első magyar vicclapot a Charivarit 
(Dongó). 1879-ben, írói munkássága 
40. évfordulóján, Budapesten, az írókör 
köszöntötte őt irodalmi érdemeiért, a 
király pedig a Ferenc József-rendet ado-
mányozta neki.

• Vitkából indult Balázs József író és drama-
turg, akinek a Koportos, a Fábián Bálint 
találkozása Istennel és a Magyarok című 
kisregényeiből i lmek készültek. Rövidre 
szabott „XX. századi életútja” alkotásai-
ért kétszer is kiérdemelte a József Attila-
díjat. (1977-ben és 1987-ben is)

• A XXI. század híres vitkai születésű 
művésze – minden kétséget kizáróan – 
Gyöngyösi Ivett lesz. 

 Gyöngyösi Ivett immár másodízben 
adott nagysikerű koncertet városunkban 

– a korábbi évek fúvószenekaros, kórus-
hangversenyes újévi hagyományait követ-
ve. A zongorakoncert végén beszélgethet-
tem a i atal művésznővel.

 – Mit jelent Önnek ez a szó: Vitka?
 – 11 éves koromig Vikában laktam. Ott 
jártam óvodába és iskolába is. Nagyon inspi-
rált engem az a hely, ahol laktunk, a Damja-
nich út. Boldog vagyok, hogy odaszülettem. A 
platánsor az utcánk éke. Mindig úgy éreztem, 
hogy a platánok között az otthonom olyan, 
mint egy kastély. Most Budapesten élek, de a 
vitkai lakásunk is megmaradt. Időnként itthon 
vagyok. Itt is van zongorám, egy pianínó. Van-
nak gyermekkori barátaim is, akikkel tarom a 
kapcsolatot, bár nem úgy, ahogyan szeretném, 
mert nagyon elfoglalt vagyok. Úgy érzem, 
ha százszor születnék meg, akkor is mindig 
Vikába születnék.
 – Hogyan lett Ön „Ivett”?
 – Édesanyám adta nekem ezt a franciás 
nevet. Édesanyám tanárnő. Volt egy tanítvá-

nya, aki anya szerint: „Zseni volt.” Azt szerette 
volna, ha az ő kislánya is egy zseni lenne… (Itt 
kissé elpirul riportalanyom) Ezért lettem Ivett. 
Így mesélik anyáék.

 – A zongora …?
 – Az óvodában, ahová jártam, volt egy 
zongora. Azt nagyon szerettem volna meg-
szólaltatni, de az óvónők sohasem engedték. 
Hét éves voltam, amikor az iskolában meg-
kérdezték, hogy ki szeretne zongorázni. Én 
is jelentkeztem, és onnantól megváltozott az 
életem. Hallás után játszottam le zenedara-
bokat, magam is megpróbáltam zenét írni, 
és nagyon sokat improvizáltam. Hét éves 
korom óta nem is nagyon érdekel más, csak 
a zene, a zongora.
 – De az tanár nélkül nem megy?
 – Antalovszki Erzsébet lett a zenetanárom. 
Neki nagyon sokat köszönhetek, az alapokat 
tőle tanultam meg. Mindmáig tartjuk a kap-
csolatot. Nagyon sok kedves emlék köt hoz-
zá. Nagyon hálás vagyok neki. Vele nyertem 
meg tíz éves koromban az Országos Ferenczy 
György Zongoraversenyt Budapesten.
 – Ez a versenygyőzelem aztán az egész 
család életére hatással volt…
 – Igen, mert egyik koncertje után meg-
hallgatott engem Hauser Adrienn zongora-
művésznő, aki mátészalkai, és azt javasolta, 
hogy jelentkezzek Budapestre, a Zeneaka-
démia Kivételes Tehetségek Képzőjébe, ahová 
aztán fel is vettek. Családommal együtt fel-
költöztünk Budapestre. Nagyon sokat gyako-

roltam. Versenyekre készültem, versenyeket 
nyertem. Magántanulóként készültem fel az 
érettségi vizsgára is. Itt érettségiztem Vásá-
rosnaményban, a II. Rákóczi Ferenc Gimná-
ziumban. Hauser Adriennek köszönhetem, 
hogy 16 évesen a legi atalabb résztvevőként 
önálló szólistaként felléphettem Tiszadobon 
a Zongorafesztiválon is, melynek ő a művé-
szeti vezetője. 
 – Hogyan képzeljük el a Kivételes Tehet-
ségek Képzőjét, az ott folyó munkát?
 – Semmi különöset nem kell gondolni 
róla. Attól különleges, hogy különös tehet-
ségek járnak oda, és csak egyetemi tanárok 
foglakoznak a gyerekekkel. Napi három 
órám volt ott, aztán otthon rengeteget gya-
korolhattam. Most a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem harmadéves hallgatója vagyok.
 – Nagyon sikeres évtized van Ön mö-
gött. Versenyek, díjak, koncertek?
 – 10 évesen 1. díjat nyertem az Országos 
Ferenczy György Zongoraversenyen, majd két 
alkalommal 1. díjat és a fődíjat is a Budapes-
ti Nemzetközi Chopin Zongoraversenyen. 16 
éves voltam, amikor Bécsben a Cziff ra György 
Nemzetközi Zongoraversenyen Cziff ra Nagy-
díjjal jutalmaztak. A legi atalabb résztvevő vol-
tam akkor, azon a versenyen. 2010-ben Har-
kovban is 1. helyezett lettem a rangos Krainev 
Nemzetközi Zongoraversenyen. Első díjat kap-
tam a Lions Nemzetközi Zongoraversenyen is. 
Hamburgban a Steinway & Sons ‚Young Stein-
way Artist’ kitüntető címét kaptam meg. 18 
éves voltam, amikor az EuroRado ‚New Talent’ 
Nemzetközi Zenei Versenyének győztese és az 
UNESCO-különdíjasa lettem 40 ország mű-
vészei közül. Játszottam már a Zeneakadémia 
Nagytermében, a bécsi Musikvereinben és a 
Művészetek Palotájában is.
 – Mennyire fárasztóak ezek a verse-
nyek? Mennyire fárasztotta el Önt ez a mai, 
naményi újévi előadás?
 – Engem sem a versenyek, sem a kon-
certek nem fárasztanak el. Sőt! Inkább azt 
mondanám, hogy inspirálnak. Rengeteget 
készülök egy-egy megmérettetésre. Szinte 
minden nap nyolc órát gyakorolok. A kon-
certek általában két órásak.
 – És az utazások Európa nagyvárosai-
ba, azok sem problémásak?
 – Nagyon sokat köszönhetek édesapám-
nak. Apa mindenhová elkísér. Talán nem is 

Újévi koncert Naményban
Furcsa játéka a sorsnak, hogy egy olyan kistelepülés, mint Vitka, a mögöt-
tünk hagyott két évszázadban is felnevelt és útjára bocsájtott országos hírű 

két művészembert, és íme! Most, a XXI. század elején már ismerhetjük azt a 

személyt, aki vitkaiként az egész nemzet gyönyörködtetésére, minden ma-

gyar öntudatának erősítésére művészetével készen áll.

Vitkában kell lennie valaminek, hiszen…!
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volt olyan koncertem, ahol apa ne lett volna 
jelen. Apa ottléte engem megnyugtat, min-
dent megkönnyít és problémamentessé tesz.
 – Beszéltünk anyáról, apáról. Van-e 
még más tagja is családjának?
 – Egy húgom is van. Tizenegy éves. Ő 
is nagyon tehetséges. Szerintem nagyon jól 
zongorázik. Ő valószínűleg mégsem a zenei 
pályára lép majd.
 – Ha Gyöngyösi Ivett repertoárjára 
tekintünk, Chopin neve minduntalan fel-
merül …
 – Igen. A romantikusokat nagyon sze-
retem. Chopin (a franciás nevű lengyel) 
művei mellett sokat játszom Liszt kompozí-
ciókat is. És van valami, amit szeretnék el-
mondani. Legutóbb, amikor Darmstadtban 
a 10. Darmstadti Nemzetközi Chopin Zon-
goraversenyt megnyertem, (első helyezést 
és különdíjat is, a legjobb mazurka interpre-
tációért), ott ért egy fantasztikus meglepe-
tés. Láttam ott egy szobrot Chopin kezéről, 
amitől teljesen megdöbbentem! Ugyanaz a 
forma, ugyanaz a méret, mint az én kezem! 
Akkor értettem meg, hogy miért kényelme-
sek nekem Chopin művei! Olyan mintha az 
én kezemre írták volna … Hát ezért!
 – Ön most harmadéves a zeneakadé-
mián. Számos nemzetközi versenyt már 
megnyert. Tanára Drái  Kálmán, akivel 
egy színpadon játszik négykezest. Mire 
lehet ezek után még megtanítani Önt a ze-
neakadémiai órákon?
 – Nem szeretem ezt a szót, hogy „tanít”, 
tanítás. Az nekem azt jelenti, hogy sulykolni, 
valakit kényszeríteni valamire. Nálunk ilyen 
nincs. Általában megmutat, átad valamit a 
tanár, amit kipróbálok, és ha jó, elfogadom. 
De nincs olyan, hogy kényszer. Nincs tanár, 
tanítvány! Egyenrangúak vagyunk, mondta 
nekem – azt hiszem – Vásári Tamás. És ez 
nekem jó. Ez művészet. Ugyanakkor soha 
nincs olyan, hogy valami készen van. Min-
den darabon mindig van javítani való. Én 
magam is végzek magamnak elemzéseket 
a játszani kívánt művekről. Az a típusú 
zongorista vagyok, aki nem a kottát akarja 
lejátszani, hanem azt keresem, ami a kot-
ta mögött van. Az érzést keresem. Nincs 
attól csodálatosabb, mintha érzem, hogy 
a közönségre hatottam, ha szomorúságot, 
vidámságot, akár bánat- vagy örömérzetet 
átadtam. A zongora csak eszköz, hogy átad-
hassam magamat, aki akkor vagyok, amikor 
és amit játszom!

 – Melyik a jó közönség?
 – Éppen most mondtam el. De a naményi 
közönséget nagyon szeretem. Itt azt érzem, 
hogy engem itt nagyon szeret mindenki.
 – Melyik a jó zongora?
 – Nincs olyan, hogy nem jó. Mindig 
azon kell játszani, amilyen van. Én otthon 
egy STEINWAY zongorán gyakorolok. Na-
gyon szeretem. Ez is, amin ma játszottam 
egy nagyon jó zongora …, ahhoz képest, 
hogy „azt mondják” negyven éves.
 – Izgul-e Ön versenyek előtt? Szeret-e 
versenyezni?
 – Nagyon szeretek versenyezni. Az éltet. 
A felkészülés. A versenyekre tanulok meg új 
és új darabokat. Nagyon felemelő érzés az is, 
hogy tudom, hogy sok-sok nemzet verseny-
zői között én Magyarországot, a hazámat 
képviselem. Ezért az országért kell helytáll-
nom, mert nagyon szeretem. Sokszor érzem 
a zsűri részéről is az érdeklődést, a várako-
zást, hogy: „Mit fog ez az egyszem magyar 
most itt csinálni?” Jó érzés, amikor elisme-
rően szólnak rólam. Ezért jó versenyezni. 
Egy-egy verseny után kapok meghívásokat 
koncertekre is, amiket ugyancsak szeretek 
teljesíteni. Szóval, versenyezni jó. 
 – Néhány könnyű kérdést hagytam be-
szélgetésünk végére. Szabadidő?
 – Nekem olyan nincs. Én be vagyok 
zárkózva a zongorába. Nekem az a jó, ha 
egyedül vagyok és játszom és gondolkodok. 

„Nem lehet azt mindig!” – vetem közbe. 
No jó – mondja a művésznő megengedő-
en – néha olvasok is. Szeretem a spirituális 
könyveket. Nagy jógik tanításait szívesen 
olvasom. Én komoly műveket játszom, de 
még i atal vagyok, ezért sok minden van, 
amit még nem éltem át. Kellenek az olyan 
olvasmányok, amelyek hozzásegítenek 
ahhoz, hogy átéljek olyan élethelyzeteket 
műalkotások révén, amelyekkel az életben 
még nem találkozhattam. A barátaim is 
többnyire idősebbek, mint én. Tőlük is ta-
nulni szeretnék. Szeretem az olyan i lmeket, 
amelyek zenéről, zenészek életéről szólnak. 
De mindezekre tényleg csak kevés idő jut. 
Egyébként, a legfáradtabb akkor voltam, 
amikor az érettségimre készültem, de akkor 
is csak azért, mert nem zongorázhattam…
 – Kedvenc ételek?
 – Szeretem a fűszeres, kissé csípős étele-
ket: a töltött káposztát és a spagettit is.
 – Találkozhatunk-e Önnel jövő ilyen-
tájt?

 – „Szeretnék jövőre is újévi koncertet 
adni a naményiaknak!” – mondja moso-
lyogva.
 Itt köszöntem meg a jó félórányi időt, 
amit Gyöngyösi Ivett zongoraművész arra 
szánt, hogy kisvárosunk lakóit beavassa életé-
be. A diktafonomat már kikapcsoltam, ami-
kor  szóba került közöttünk Lengyelország, 
Zelazowa Wola, Frédéric François Chopin 
szülőhelye. Elárultam, hogy én már jártam ott. 
Kiderült, hogy a művésznő „még nem jutott el 
kedvenc zeneszerzője kertjébe, házába” viszont 
képekről már ismeri a helyet. Csupáncsak 
megerősítést vár tőlem. „Ugye ott is ott vannak 
a fák, a platánfák?” –kérdezi. Igen! - bólogatok. 
A platánok Chopint is inspirálták.
 Sóhajt. Elköszönünk. Belekarol édesapjába, 
és lassan eltűnik alakja a félhomályba borult 
színházteremben.
 Elgondolom, hogy rövidesen újra reáirá-
nyulnak valamely hangversenyteremben a fé-
nyek, a rivaldafények, és a zeneszerető közönség 
szemsugarai.
 Most már tudjuk, hogy Őt az élteti.
 Megígérte, hogy visszajön még hozzánk, ha 
hívjuk, ha várjuk… Talán jövőre,… közel az új 
esztendőt kezdő napok valamelyikén…
 Visszavárjuk! Mindenkor visszavárjuk, hi-
szen nálunk van igazán otthon!
 A platánfák alatt. 

Tóth Lajos

Fuldokló aranyhal
Január 16-án nyílt a Művelődési Központ 
kiállító termében Fábiánné Kenyeres 
Magdolna, művésznevén „Fabiani” festő-
művész kiállítása. A mátészalkai művész-
tanár izgalmas képi és gondolati világot 
teremt képeivel. A kiállítás látogatója egy, 
a világot sajátos optikával néző, karakteres 
alkotót ismerhet meg. A képek tág teret 
engednek a néző fantáziájának. Semmikép-
pen sem fényképszerű valóság-másolással 
találkozunk, sokkal inkább egy gazdag ér-
zelem- és képzeletvilágú művész vizuálisan 
kódolt üzeneteivel, melyeknek megfejtése 
sok élményt tartogat az érdeklődő tárlatlá-
togatók számára.
 A megnyitón a szép számban megjelent 
érdeklődőnek a Liszt Ferenc Kórus éneke 
is segített a múzsák megidézésében, Farkas 
Judit mátészalkai muzeológus tárlatnyitó 
beszéde pedig egyszerre volt tárgyszerűen 
tartalmas, és személyes.

Iványi Tamás
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Kezdjük az elején. A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társu-
lás sikeres pályázatának befogadását követően 2013. március elsejével 
létrehozta a Kistérségi Gyerekesély Irodát, ahol a kistérség 27 településén 
(velük karöltve) vettük fel a küzdelmet a gyermekeket érintő mélyszegény-
séggel. 

Vegyük csak számba, mit vittünk végbe 2013 márciusától:

 Az Okosodjunk Együtt Tanulószobánkon volt olyan hónap, amikor 
több, mint 60 gyerekkel foglalkoztak korrepetitoraink. Havonta eszköz-
csomagokkal segítjük a diákok kompetencia, készség és képesség fejlődé-
sét. A nebulók nagy örömére kirándulásokat, műsorokat is szerveztünk 
számukra. 
 Az Ij úsági Pontjainkban folyó közösségi életünkbe több, mint 150 gye-
reket sikerült bevonni, ahol a szabadidő hasznos eltöltése a cél, így kisebb a 
kockázata annak, hogy a i atalok drogokhoz vagy alkoholhoz nyúlnak. Itt le-
hetőségük nyílik ismerkedni, játszani, az általunk szervezett workshopokon 
részt venni, ahol érdekes beszélgetések aktív részesei lehetnek.
 A Nevelési Tanácsadás Kapacitásbővítés keretében két fejlesztő pe-
dagógust és egy pszichológust sikerült foglalkoztatunk, akik a kistérség 
24 (júliustól 23) óvodájában látják el feladatukat. 2013-ban több mint 650 
gyereket értek el szakembereink. 
 Tanácsadói Szolgáltatásunkon belül a térségben élő hátrányos hely-
zetű családok számára szervezünk olyan interaktív előadásokat, melyek 
életvezetésük, világszemléletük, családi életük szempontjából hasznosak, 
hogy a szülői otthon és annak közvetlen környezete is segíteni tudja fej-
lődésüket, valamint a pedagógus - szülő együttműködés hatékonyságát. 8 
állandó előadónk segítségével több, mint 800 főt sikerült eddig bevonni a 
programba.
 Kistérségünk megannyi potenciális veszélyforrást hordoz magában, 
melyek elsősorban a i atalságra leselkednek. A kisebb településeken a 
mélyszegénységben és halmozottan hátrányos helyzetben élők, kilátás-
talan életkörülményeik következtében gyakran nyúlnak olyan tiltott és 
káros szerekhez, melyek pillanatnyi örömforrást jelentenek számukra. 
Prevenciós tevékenységünk keretein belül kiemelten a drogprevencióval 
foglalkoztunk. Témanapokat, osztályfőnöki órákat, illetve egész napos 
rendezvényeket szerveztünk a tanulók számára, és egy prevenciós kiad-
ványt is elkészítettünk. A programok segítségével több, mint 1000 diáknak 
adtunk át hasznos és fontos információkat.
 Tarpai szociális munkásaink a szegregátumban folyamatosan jelen 
vannak, és segítik az ott élő családok életét. Problémáik megoldásában 
testközelből vesznek részt, szerves részei az ott lakók mindennapjainak.
 A szakemberek a gyerekek tartalmas szabadidő-eltöltéséhez szüksé-
ges programok hiányát jelezték, különösen a nyári időszakban. Játszó-

Kistérségi Gyerekesély Iroda
Mi történt 2013-ban „dióhéjban”?

házainkkal igyekeztünk ezt orvosolni, és lehetőségeket teremteni a gyer-
mekek számára a kistérség 10 településén. Volt, ahol naponta 4 órában 
foglalkoztak velük és kaptak egyszeri ellátást, és voltak olyan települések is, 
ahol napi 8 órában 3-szori ellátás mellett, a térségből több mint 300 gye-
reknek sikerült hasznos szabadidő-eltöltésre, kirándulásokra, fürdőzésre 
lehetőséget biztosítani.
 A 2013-as nyár folyamán a Beregdaróci Hét Csillag Üdülő- és 
Konferencia Központban, 3 turnusban 150 gyereket táboroztattunk 
egy héten keresztül. Folyamatosan színes és érdekes programokat 
biztosítottunk napi ötszöri ellátással. A legtöbb gyermeknek élete leg-
meghatározóbb élménye volt az a pár nap (lovagolhattak, úszhattak, 
kirándulhattak, stb...).
 Feltétlenül szükségesnek tartjuk kiemelni azt is, hogy folyamato-
san kapcsolatot tartunk a térség szakembereivel, pedagógusaival, csa-
ládgondozóival, védőnőivel. Szakmai megbeszéléseket, workshopokat, 
prevenciós előadásokat szervezünk számukra és az érintett elsődleges, 
valamint a másodlagos célcsoport számára. Egészségügyi szűrővizsgá-
latokat szervezünk óvodákba. Intézkedéseket tettünk a higiéniai szem-
pontból nem megfelelő „gócpontok”, és az ebből fakadó fertőző beteg-
ségek felszámolására. Olyan képzés sorozatokat szervezünk, amelyek 
nem csak a diákok és szüleik számára, hanem a velük - munkájuk so-
rán - kapcsolatba kerülő szakemberek számára is hasznosak lehetnek. 
Folyamatosan „terjesztjük” az óvodákban a Biztos Kezdet szemléletet, 
hiszen több kistérségi településen Biztos Kezdet Gyerekházakat, Kö-
zösségi tereket, Aranyosapátiban pedig egy Közösségi Szolgáltatóházat 
is létre szeretnénk hozni. Támogatjuk a falugondnoki tevékenységeket 
a térség valamennyi településén. Egészségnapokat szervezünk, ahol az 
egészséges étrendet ismertetjük meg a i atalokkal, valamint az egész-
séges életmódot népszerűsítjük. Diákönkormányzatokat támogatunk. 
Létrehoztunk egy Kistérségi Gyerekesély Bizottságot helyi szakembe-
rekből, akikkel a bizottsági üléseken kívül is folyamatosan kapcsolat-
ban vagyunk, és tanácsokkal látnak el minket a pályázat sikeressége 
érdekében... stb. 
 A kesztyűt mindnyájan felhúztuk, és készek vagyunk harcolni 
az itt élő gyermekek jövőjéért!

A Kistérségi Gyerekesély Iroda és a Projekt vezető munkatársai
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ANYAKÖNYVI ROVAT
Kedves Olvasóink!

 Sokak kérdésére válaszolunk akkor, amikor leírjuk, miért nincs la-
punkban anyakönyvi rovat.
 Vásárosnaményban nincs szülészeti osztály, így városunkban nem 
születnek kisbabák, mi pedig nem tudunk jöttükről. 
 Házasságkötés előtt az anyakönyvvezetőnél nyilatkozni szükséges, 
hogy a felek hozzájárulnak egybekelésük hírének közléséhez.
 Hozzátartozójuk halálakor a hivatalos ügyintézést szinte minden 
esetben temetkezési vállalkozó végzi, ő pedig nem jogosult az adatok 
kiadására.
EZÉRT: aki szeretné, hogy az előzőekben felsorolt esetekben az Új bere-
gi élet hasábjain megjelenjen egy hír, küldjön fényképpel, vagy anélkül 
emailt az alábbi címre: beregi.elet@gmail.com, vagy adja le a közöl-
ni kívánt adatokat 
kedvenc könyvtá-
rosánál!

 Lapzárta: min-
den hónap 3-án!

(főszerkesztő)

Vádemelési javaslat lopás ügyben

 A Vásárosnaményi Rendőrkapitányság vádemelési javaslattal fejezte 
be a 28 éves aranyosapáti féri  által elkövetett bűncselekmények nyomo-
zását. 
 A Vásárosnaményi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya lopás 
vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást J. 
Zsolt 28 éves aranyosapáti lakos ellen. A nyomozás alatt beszerzett infor-
mációk szerint a féri  2013. őszétől hónapokon keresztül aranyosapáti 
házakból és azok udvaráról kerékpárokat, dohányárut, élelmiszert és 
facsemetéket tulajdonított el. A rendőrök a bűncselekmények elköve-
tésével megalapozottan gyanúsítható J. Zsoltot 2013. december 10-én 
elfogták, bűnügyi őrizetbe vették, majd kezdeményezték előzetes letar-
tóztatását.
 Az ügyet a nyomozóhatóság 2014. január 8-án befejezte és vádeme-
lési javaslattal megküldte az eljárás lefolytatására illetékes járási ügyész-
ségnek.

Gyorsan elfogták a vásárosnaményi baltás rablót

 2014. január 9-én 0 óra után néhány perccel telefonált a 112-es se-
gélyhívó számra egy kétségbeesett asszony Vásárosnaményból, mert egy 
ismeretlen féri  tört be házukba. A 61 éves nőn kívül 87 éves apósa tar-
tózkodott otthon. A támadó egy ott talált baltával a kezében először az 
ágyban fekvő bácsitól követelt pénzt, majd a másik hálószobába zárkó-
zott rémült nőre próbálta rátörni az ajtót. Az elkövető végül elmenekült, 
csak a baltát és némi kávét tudott elvinni.
 A Vásárosnaményi Rendőrkapitányság rendőrei perceken belül a 
helyszínre értek, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főka-
pitányság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Osztályának 
munkatársaival közösen forró nyomon kezdték meg az elkövető ke-
resését.
 A menekülő féri  úgy gondolhatta, hogy még kevés a zsákmánya, 
esetleg elrejtőzni próbált, mert egy közeli ház pincéjének is felfeszítette 
az ajtaját. Ekkorra azonban már a nyomában voltak; a hajszába közben 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Kölcsei és Be-
regsurányi Határrendészeti Kirendeltségei is bekapcsolódtak Rénóval, a 
nyomkövető kutyával és hőkamerával. A megzavart elkövető a pincében 
talált láncfűrészt és italokat menet közben eldobálta, a kerítést átugorva 
tovább futott, az egyenruhások azonban elfogták és megbilincselték.
 A 49 éves T. Zoltán aranyosapáti lakost a Vásárosnaményi Rendőr-
kapitányság rablás, magánlaksértés és lopás bűntett elkövetésének meg-
alapozott gyanújával őrizetbe vette és kezdeményezik előzetes letartóz-
tatását.

Zavarta a rendőri intézkedést Tarpán

 Szabálysértési őrizetbe vették az anyósülésről kiabáló féri t. 2014. ja-
nuár 21-én 22 óra körüli időben a Vásárosnaményi Rendőrkapitányság 
járőrei Tarpán ellenőriztek egy személygépkocsit. Míg az egyenruhások 
a sofőr iratait kérték el, az autó jobb első ülésén helyet foglaló 23 éves 
helybeli féri  trágárságokat kiabálva a rendőröknek zavarta az intézke-
dést. Mivel cselekményét többszöri felszólítás ellenére sem hagyta abba, 
a járőrök előállították a kapitányságra. D. Mihályt garázdaság szabály-
sértés elkövetése miatt őrizetbe vették.

RENDŐRSÉGI HÍREK
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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 hirdetések 
kiváló minőségű papíron, korszerű nyomdatechnikával jelennek meg. 
Mert a hirdetések a cikkek között helyezkednek el, így olvasás köz-
ben is rájuk terelődik a � gyelem. Mert Vásárosnamény honlapján 
minden új szám olvasható, így a világháló segítségével a világ bárme-
ly tájáról láthatóak a hirdetések is.

---------------------------------------------------------------------
Terjesztési és műszaki adatok:

Megjelenik: havonta (minden hó 15-ig)
Példányszám: 3 500 háztartás

Terjedelem: 12 oldal
Anyagleadás: E-mailben 

A hirdetések leadási időpontja: 
a megjelenés előtt legkésőbb 10 nappal

----------------------------------------------------------------------
Hirdetésfelvétel, hirdetési árak:

Borbás László
Telefon: 06-70/984-1880

E-mail: borbaslaszlo@vasarosnameny.hu

Felhívom az ingatlantulajdonosok/használók � gyelmét arra, hogy az in-

gatlan előtti járdaszakasz tisztítását és síkosság-mentesítését a balesetek 

elkerülése érdekében folyamatosan végezzék el.

 A megolvadt hólé visszafagyásával a megtisztított terület is újra 

balesetveszélyessé válhat. Vigyázzunk egymás testi épségére!

dr. Szilágyi Péter

jegyző

FELHÍVÁS


