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Testvér-gyülekezeti látogatáson
2014. június 28-án és 29-én, a Vásárosnaményi Református Egyházközség negyvenöt tagja és 

négy meghívott vendége, viszonozta a Bán� yhunyadi Református Gyülekezet 2013. augusz-

tus 11-ei vásárosnaményi látogatását. Az autóbuszos utazás alkalmat kínált, Erdély nevezetes-

ségeinek a felkeresésére is. Képünk a nagykárolyi Károlyi-kastély előtt készült.

T L

A II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban az idei 
tanévben is szép sikereknek örülhettek a di-
ákok és felkészítő tanáraik. Az alábbiakban a 
kimagasló versenyeredményeket elért tanulók 
és felkészítőik nevét közöljük.
 
 Bartha Norbert 10. b osztályos tanuló az 
Ambrózy Matematikaverseny döntőjébe jutott. 
Felkészítő tanára: Trencsényiné Boros Ildikó
 Győri Péter 11. b osztályos tanuló az Or-
szágos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2. 
fordulójába jutott biológiából. Felkészítő taná-
rai: Toldi Zoltán és Szabó Sándor
 Tári Veronika 9. b osztályos tanuló a Sa-
varia Történelemverseny megyei fordulójában 
3. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Majoros 
Béla
 Péchy Béla Péter 10. c osztályos tanuló a 
Savaria Történelemverseny megyei fordulójá-
ban a 3. helyet szerezte meg. Felkészítő tanára: 
Simon Marianna
 Sebestyén Árpád Ede 11. d osztályos ta-
nuló a „Határtalanul magyarul” elnevezésű 
nemzetközi szavalóversenyen az 1. helyen vég-
zett. Felkészítő tanára: Kissné Jászter Judit
 Barna Eszter 11. b osztályos tanuló a 

„Határtalanul magyarul” elnevezésű nemzet-
közi szavalóversenyen 9. helyezést ért el. Fel-
készítő tanára: Dóbus Emőke
 Barna Eszter, Németh Petra, Dihel Dá-
vid, Szabó Gergely 11. b osztályos tanulók a 
4 for Europe” elnevezésű csapatverseny regio-
nális fordulójában a 6. helyen végeztek.
 Felkészítő tanáruk: Kósáné Ráski Zsu-
zsanna
 Nyárádi Viktor 9. b, Magyar Zsolt 9. b, 
Tóth Tamás 9. b osztályos tanulók a Mind-
szenty Emlékverseny regionális fordulójába 
jutott csapat tagjai.
 Felkészítő tanáruk: Majoros Béla
 Hajdu Nikoletta, Smajda Szilvia, Tóth 
Gréta, Szkibák Noémi, Kardos Zsuzsa, Ne-
mes Nikoletta és felkészítőjük, Toldi Zoltán 
tanár úr az E-Misszió Természet- és Környe-
zetvédelmi Egyesület elismerő oklevelében 
részesültek, a „Kezedben a jövő!” Természet-
és Környezetismereti Vetélkedőn elért kitűnő 
eredményükért. 
 A Föld Napja alkalmából kiírt rajzpályáza-
ton Makay Tünde 9. c osztályos tanuló 2. he-
lyezést ért el, Joó Bence 8. c osztályos tanuló 
a 3. helyen végzett.
 Felkészítő tanáruk: Herczegné Andrássy 
Éva
 A Beregi Ünnepi Hét keretében megrende-
zett Váci Mihály Nemzetközi Versmondó Ver-

A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
versenyeredményei 2013–2014. tanév

senyen Sebestyén Árpád Ede 11. d osztályos 
tanuló különdíjban részesült, Barna Eszter 11. 
b osztályos tanuló 2. helyezést ért el.
 Felkészítő tanáraik: Dóbus Emőke és Kiss-
né Jászter Judit
 Sportolók-egyéni eredmények
Szászi Milán László 10. c osztályos tanuló a 
Budapesten megrendezett diákolimpia orszá-
gos döntőjében az 5. korcsoportban a fekve-
nyomás 1. helyezettje lett, új országos csúccsal.
Farkas László 12. e osztályos tanuló úszásban 
megyei 1. és országos 11. helyezett lett.
 Molnár Dániel 8. c osztályos tanuló több 
megyei és országos úszóversenyen indult, ahol 
dobogós helyezéseket ért el. (Legutóbb Zá-
honyban egy 2. és egy 3. helyet szerzett.) 

A csapatversenyek eredményei:

 A röplabda-csapat tagjai az Országos Kö-
zépiskolai Diákolimpia 6. korcsoportjában a 2. 
helyet szerezték meg, az Országos Amatőr Kö-
zépiskolai Diákolimpián ugyancsak a 2. helyen 
végeztek. Felkészítő tanár: Baráth Tibor

A csapat tagjai: Dojcsák Bence (csapatkapi-
tány), Birgány Richárd, Szalai Viktor, Bart-
ha Norbert, Danku Dávid, Krutilla András, 
Oláh Bence, Gábor Szilárd, Kósa Levente, 
Szücs Zoltán, Sandru Paul Antonio, Szabad 
Máté, Udvarhelyi Zoltán
 A futballcsapat tagjai Mátészalkán a Ka-
rácsony Kupán a 3. helyet szerezték meg, a Ló-
nyay Kupán és a Coca-Cola Kupán ugyancsak 
a 3. helyen végeztek. Felkészítő tanár: Majoros 
Imre
 A csapat tagjai: Gál Bence (csapatkapi-
tány), Oláh Bence, Szabó Zsolt, Sárközi Ár-
pád, Dobos Donát, Hegedüs Ádám, Udvar-
helyi Zoltán, Jurkinya Mihály, Káté István, 
Bihon Arnold, Krutilla János Attila, Brecko 
Ádám, Toldi Szabolcs, Fehér Csaba, Szabó 
Krisztián
 A megyei belügyi rendészeti versenyen 
1. helyezést elért csapat tagjai: Feka Alexand-
ra 12. a, Petróczi Dávid 12. a, Vondorkovics 
Márk 12. e, Balogh Tibor 12. e osztályos ta-
nulók. Felkészítő tanár: Orosz Miklós
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TISZTELT VÁROSLAKÓK!

Értesítjük Önöket, hogy a Vásárosnamény Város Önkormányzata által létrehozott és 
működtetett városi piacon 2014. júliusában Termelői Piac és Szociális Bolt nyílik, ahol 
helyben termelt, friss és jó minőségű:  
• zöldségfélét,
• gyümölcsöket, 
• tej- és tejtermékeket,
• hús- és húskészítményeket
kínálunk elérhető áron az érdeklődők számára.

Várjuk azon :  • kistermel k,
   • stermel k,
   • természetes személyek 
jelentkezését, akik termékeiket, portékáikat a piacon vagy a szociális bolton keresztül  
értékesíteni kívánják!

Az ingyenes regisztrálásra jelentkezni lehet a 06 (70) 328-0575-ös telefonszámon, 
vagy a szocialisbolt@vasarosnameny.hu e-mail címen, illetve a vásárosnaményi 
piacon megnyíló Szociális Bolt irodájában. 

Filep Sándor

polgármester 

Több mint négy évtizedes hagyo-

mány Vásárosnaményban, hogy a 

nyár a fafaragók táborával kezdődik. 

Kezdetben a Művelődési Központ 

adott otthont a tábornak, napja-

inkban pedig a vitkai iskola a közös 

alkotó munka helyszíne. Kolocsán 

György tagintézmény-vezetőt, a tá-

bor szervezőjét és házigazdáját kér-

deztük az ez évi tapasztalatokról.

 – Hogy is állunk pontosan a számokkal?
 – Az idei évben immáron 41. alkalommal 

került megrendezésre a Beregi Fafaragótábor.

A tábornak 2007 óta ad otthont a Vitkai Ál-

talános Iskola, tehát nyolcadik alkalommal 

voltunk mi a házigazdák. A fafaragók beregi 

találkozójának sajátossága, hogy az ország 

különböző részéről gyűlnek össze a fát és bőrt 

megmunkáló alkotók, hogy a tábor ideje alatt 

közösen alkossanak Vásárosnamény és a kör-

nyező települések számára. 

 – Mi volt az idei tábor feladata? 
 – Az idén a Vitkában három éve újonnan 

megnyitott Beregi Fafaragó galéria alkotása-

inak katalogizálása jelentette a fő feladatot. A 

korábbi években elkészített alkotások egy ré-

szének felújítására is sor került a szűk egy hét 

alatt. Ezáltal megszépült a Vitkai védett platán-

sornak emléket állító tábla, illetve egy 1991-

ben készült pad is, mely az akkori házasság-

kötő terem és fafaragó galéria épülete előtt állt. 

Ez a pad később a város szívében lévő parkban 

került kiállításra.

 – Hogyan tudjátok előteremteni a tábor 
költségeit?
 – Külön köszönet a város önkormányza-

tának a tábor megrendezéséhez nyújtott áll-

hatatos támogatásért. Köszönet illeti azokat a 

barátokat, cégeket, és a vendégül látó iskola 

dolgozóit is, akik évről évre önzetlenül segíte-

nek a feltételek előteremtésében és a szervezés-

ben, lebonyolításban.

 – Sikerült-e idén szakmai kirándulást il-
leszteni a programba?
 – Igen, nagyon szép utunk volt Szlovákiá-

ban, melynek során megtekintettük a késmárki 

fatemplomot, és megkoszorúztuk a nagytemp-

Újra Vitkában a fafaragók

lomban örök nyugalomra helyezett � ököly 

Imre felső-magyarországi és erdélyi fejedelem 

sírját. Nagyőr településen a Mednyánszky 

kastélyban tettünk látogatást. Majd Szlovákia-

Lengyelország határfolyóján, a Dunajecen egy 

felejthetetlen tutajozáson vettünk részt.

 – Gondoltok-e már a jövőre?
 – Máris körvonalazódni látszik a jövő évi 

tábor feladata. A Vásárosnamény és Vitka kö-

zött épülő körforgalom előkészítő munkálatai 

során sajnos három hatalmas platánfa kivágás-

ra került. Az egyik fából tervezünk egy köztéri 

alkotást készíteni az épülő körforgalom köze-

pére. 

 – Köszönjük, hogy a tábor újra és újra szé-
pít valamit a város arculatán. Visszavárjuk 
Őket!
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Onder János városunk egyetlen 

nyomdaipari vállalkozásának 

a tulajdonosa és egyszemélyi 

alkalmazottja is. Hónapról-hó-

napra az ő műhelyéből kerül 

ki az Új Beregi Élet, városunk 

önkormányzatának tájékoztató 

sajtóterméke. Onder Jánost kér-

dezzük:

 – Mik az előzményei az Ön 

vállalkozásának városunkban?

 Onder János: Az első nyom-

dát a Rákóczi úton a Takarék-

szövetkezet mellett kezdte üze-

meltetni egy kívülről – talán 

Záhonyból vagy Mátészalkáról – 

érkezett vállalkozó. Ez a vállalko-

zás valami miatt megszűnt, de a 

gépek berendezések ottmaradtak. 

A nyomda felszerelését egy Kár-

pátaljáról idetelepült vállalkozó 

Vavilin Alexej vásárolta meg. A 

gépeknek új helyet keresett és 

talált is, az akkor még ténylege-

sen DOHÁNYBEVÁLTÓ egyik 

épületében. Ekkor kerültem én 

a nyomdai szakma közelébe, 

mint nyomdai alkalmazott. A 

DOHÁNYBEVÁLTÓ privatizá-

A szövegek által hordozott szellemi értékek köz-

kinccsé tétele azok sokszorosítása révén lehetséges. 

Európában a középkor végéig kézi másolással sok-

szorosították, mind a vallási, mind a világi (tudomá-

nyos, szépirodalmi, történelmi és egyéb) tartalmakat 

hordozó szöveges műveket. A technikai eszközökkel 

való szövegsokszorosítás úttörői a kínaiak voltak (Kr. 

u. 620-907.) Tőlük az arabok (Kr. u. 751.) vették át a 

szövegsokszorosítás technikai (nem kézírásos) módsze-

rét. Európában a német Johannes Gutenberg találmá-

nya (mozgatható betűkkel történő könyvnyomtatás 

1440) kellett ahhoz, hogy a nagy tömegek számára 

is elérhetővé váljanak az emberiség írott szellemi 

kincsei. Magyarországon az első nyomdát Budán, 

1471-ben, Karai László, budai prépost, állíttatta fel 

Hess Andrással.  Vásárosnaményban a múlt évszázad 

utolsó évtizedének első éveiben kezdte működését egy 

nyomdaipari vállalkozás.

ciója után a nyomdát a Kossuth 

út 41. szám alatt álló épületbe 

költöztettük. A nyomda egyre 

kevesebb megrendelést kapott. A 

tulajdonos rám bízta a vállalko-

zás teljes működtetését. Ekkorra 

én már mind az elméleti, mind 

a gyakorlati, szervezési és üzlet-

meneti feladatokkal tisztában 

voltam. Tudásomat érvényesí-

tették munkáim és a hivatalok is. 

Sokat dolgoztam, sokat fáradtam. 

2005-ben aztán a tulajdonos-

tól megvettem a vállalkozást, és 

Beregi Nyomda néven teljesítet-

tem megbízóim megrendeléseit. 

2013-ban saját udvaromon épí-

tettem műhelyt. A Beregi Nyom-

da, a vállalkozásom, 2013 óta a 

Táncsics Mihály utca 23. szám 

alatt működik.

 – Miből él meg? Milyen meg-

rendelései vannak?

 Onder János: Ez egy kisvál-

lalkozás. Lehetőségeimen belül 

minden munkát elvállalok. Ké-

szítek szórólapokat, plakátokat, 

levélpapírt, borítékot, meghí-

vókat, matricákat, névjegykár-

tyákat, átíró tömböket és kisebb 

példányszámú könyveket is. Öt 

darabos példányszámtól a né-

hányszor ezer darabosig „min-

den jöhet”.

 – És jön is?

 Onder János: Hála Istennek 

igen. Záhonytól–Porcsalmáig, 

Be reg suránytól–Nyírmadáig 

korrekt megrendelőim vannak. 

Főként kereskedelmi vállalko-

zások tulajdonosai. A pékségek 

részére az öntapadós kis címké-

ket „milliószámra” rendelik és 

gyártom. Nagyon sok helybéli 

igényt is kiszolgálok: iskoláknak 

és magánszemélyeknek is.

 – Milyen könyvek készültek 

már ezeken a gépeken?

 Onder János: Helyi szerzők 

művei. Miklós Elemér, Miko-
lai Bertics Mihály és a helyi 

Versbarátok Körének legutóbbi 

könyve is az én műhelyemből 

A NYOMDÁSZ

Tősgyökeres vásárosnaményi. 1962-ben született – természete-
sen – Vásárosnaményban. Itt a nagyközségi általános iskola falain 
belül tanulta meg a „betűvetést”, de akkor még álmaiban sem jött 
fel sohasem, hogy egyszer majd a betűkből fog megélni. Szak-
mát is a helyi szakiskolában, az „ipariban” tanult, ahol abban az 
időben, négy osztályban, csak fémipari szakmákat oktattak. Az 
iskola akkor a Nyíregyházi 110. számú Szakmunkásképző Intézet 
kihelyezett tagozataként fogadta a kétkezi munkából megélni kí-
vánó � atalokat. Szívesen emlékezik szigorú, de sokat nyújtó osz-
tályfőnökére, Kapi Béla szaktanárra, és az akkor még prosperáló 
ERDÉRT Faforgácslap Gyár TMK műhelyének szakmunkásaira, akik 
megtanították a géplakatos szakma alapjaira a gyakorlati foglal-
kozások alkalmain. Első munkahelye a szomszédjában termelő 
faüzemben, a LÁDAGYÁRBAN, volt, ahová rögtön „szabadulása 
után” felvették. Később a COMPACK-nál helyezkedett el, mint ve-
zető karbantartó szakmunkás. Meg kellett élnie a „munkanélküli-
ség” keserveit. Tudomásul kellett vennie, hogy tanult szakmájából 
szülővárosában nem fog tudni megélni. A BEREG PRESS NYOMDA 
vezetője alkalmazta, mint kisegítőt, hogy aztán a múló évek alatt 
az önálló munkavégzés és felelősségvállalás szintjére eljutva, új 
szakmát kitanulva, önálló nyomdaipari kisvállalkozóként bizto-
sítsa megélhetését saját maga és családtagjai számára. Hobbija 
a horgászat. Bár akkor is örül, ha nem mehet a vízpartra, mert ak-
kor van megrendelés, van bevétel, akkor van remény a vállalkozás 
technikai színvonalának fejlesztésére is.

T L
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került ki. Iskolai évkönyvek is 

készültek már nálam…

 – Olvas-e nyomtatás közben, 

miközben a gépek végzik a fel-

adatukat?

 Onder János: Sokszor nagy 

a kísértés, de fegyelmeznem 

kell magam. Ha nem � gyelek 

oda, rendszeresen megtörténik 

a baj…, elcsúszik a kép vagy a 

szöveg és akkor selejtet gyár-

tok. Az nekem nem ki� zetődő. 

A munka után, a már kész, be-

kötött könyveket mindig elolva-

som. Szívesen nyomtatok szép-

irodalmi könyveket. 

 – Beszéljünk az „Új Beregi 

Életről” is! Hogyan készül a lap?

 Onder János: Havonta is-

métlődő szép munka, és nagy 

munka ez nekem. A 3500 pél-

dány elkészítéséhez közel más-

fél mázsa papírt kell biztosíta-

nom.

 Az újságba a szöveget és a 

képeket a Szerkesztő Bizottság 

válogatja lapszámról-lapszámra. 

A lap főszerkesztője küldi el a 

megjelentetésre szánt informá-

ciókat Nyíregyházára, Talpas 
Sándor „Design Studiojába”, 

ahol a nyomdai előkészítési 

munkákat végzik. A főszerkesz-

tő és a stúdióvezető többszöri 

egyeztetését követően alakul ki 

az aktuális lapszám tartalma és 

gra� kai képe. A nyíregyházi stú-

dió készíti el azokat az „o� szet 

lemezeket”, amelyek az én gé-

pembe helyezve lehetővé teszik 

az újságlapok négyszínű (a bí-

borvörös (magenta), sárga és a 

ciánkék tárgyszíneket használja. 

E három szín összekeverésével 

fekete jön létre) kinyomtatását. 

Minden újságlapot négyszer 

kell a nyomdagépemen áten-

gednem. Egy-egy 12 oldalas 

lapszám kinyomtatása 3–4 na-

pos megfeszített munka szá-

momra.

 A nyomtatást követően az 

egyes lapokat „összehordjuk”. 

(Úgy rakjuk egymásra, ahogyan 

az újságlapok sorszáma szerint 

következnek.) Ebben a munká-

ban sok segítséget kapok élet-

társamtól Kormos Katától és 

Édesanyámtól, akik családtag-

ként besegítenek. Az összetűzés 

és a hajtogatás után a terjesz-

tők juttatatják el valamennyi 

naményi családhoz a legfrissebb 

lapszámot. Minden egyes lap-

szám nagy, de igen szép munká-

ja sokaknak.

Vendéglátás elméletben 
és gyakorlatban 

Előző lapszámunkban cikket közöltünk Varga Zoltánról, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara elismerő díját vehette át a megye szakképzéséért végzett munkája elismeréseként. 

Örömmel értesültünk arról, hogy ugyanezen alkalommal egy másik díj is érintette városunkat: A 4W Bt. 
az „Év Kereskedelmi Vállalkozása” díjat kapta.

 A két, egy időben átadott díjnak együtt van igazán értéke, hiszen míg az egyik díj a vendéglátás terü-

letén nyújtott szolgáltatás magas színvonalát ismeri el, a másik megnyugtat minket a tekintetben, hogy az 

utánpótlás, a jövő szakembereinek képzése is magas színvonalon folyik. Ami az „utánpótlást” illeti, azt is 

elmondhatjuk, hogy a Winkler családban apáról � úra száll a szakértelem: a díjat a cég nevében Winkler 
Zoltán vette át, aki egyre nagyobb szerepet vállal a Winkler Ház vezetésében.

 A kamara lapjában Mészáros Éva Pr. és Kommunikációs vezető méltatta a díjazott céget:

 „A vásárosnaményi családi vállalkozás 1998 óta tevékenykedik a turizmus területén. A Winkler Ház 

sikeresen és eredményesen működteti első osztályú panzióját, ahol 40 vendég kényelmes pihenését tudja 

biztosítani. Éttermi kínálatában a házias, tájjellegű ízeket a modern konyha elvárásaival ötvözi. A töké-

letesen felszerelt és minden igényt 

kielégítő 120 fős étterem és a hozzá 

tartozó 80 fős kerthelyiség számos 

alkalommal szolgált már családi és 

hivatalos rendezvények helyszíné-

ül. A vállalkozás az elmúlt években 

sok-sok pályázati projektet, fej-

lesztést valósított meg, melyeknek 

eredményeként sikerült ismert-

séget és elismertséget szereznie a 

kistérségben és a megyében egy-

aránt. Ezt bizonyítja a Winkler Ház 

Védnöki táblája és a Rozmaring díj is. A 4W Bt. hosszú évek óta vesz részt a pincér és szakács tanulók 

képzésében. A folyamatos beruházásoknak, technológiai fejlesztéseknek, újításoknak köszönhetően az 

oktatásához szükséges elvárásoknak maximálisan meg tud felelni. A település kedvező földrajzi fekvésé-

ből adódó előnyöket eddig is kihasználta a vállalkozás és a jövőben is kiemelt � gyelmet szentel a határon 

átnyúló ügyfélkapcsolatok fejlesztésére. A cég erősségei közé tartozik a több évtizedes szakmai tapasztalat, 

a megfelelően képzett, nagy tapasztalattal rendelkező humánerőforrás megléte, a széles hazai és külföldi 

vendégkör, valamint az innovatív jellegű szolgáltatások nyújtása. Az újításokra, a modernizációra, és a 

minőségi szolgáltatások nyújtására a jövőben is nagy hangsúlyt kíván fektetni annak érdekében, hogy 

tovább erősítse a térség, és persze saját jó hírnevét is.”

 Gratulálunk, és sok elégedett vendéget kívánunk, hiszen a jó élményekkel távozó vendégek a város jó 

hírét is magukkal viszik!
Iványi Tamás

 – Ha teljesülhetne három kí-

vánsága, mit kívánna Namény 

egyetlen nyomdász vállalkozója?

 Onder János: Mindenek előtt, 

fölött! egészséget. Aztán, hogy 

legyen mindig munkám. Ha le-

hetne egy olyan nyomdagépem, 

amelyik egyszerre nyomtatja 

mind a négy színt!..., de az igen-

igen drága. Már egy olyan gép is 

jó lenne, amelyikkel egyszerre két 

színt nyomtathatnék…! Fele idő 

alatt készen lehetnék mindennel, 

és jutna időm a horgászatra is. De, 

addig így is jó. Csak egészségem 

és munkám legyen mindig.

 Az Új Beregi Élet valameny-
nyi olvasója nevében azt kíván-
juk, hogy teljesüljön mind-
három kívánsága Namény 
nyomdászának.

T L
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A vásárosnaményi Esze Tamás nyug-

díjas klub kirándulást szervezett má-

jus 31-június 6. között Erdélybe, a 

Székelyföldre. 

Május 31-én hajnali fél négykor ”kissé” álmo-

san gyülekeztünk, helyezkedtünk el, pár szót 

váltva egymással, aztán már indult is a Romá-

niából rendelt, kényelmes, tiszta, légkondicio-

nált busz.

 Első megállóhelyünkön, Kolozsvár főterén 

megcsodáltuk Mátyás király szobrát, melyet 

szerencsére nem sikerült a „művészetpártoló” 

Funár úrnak (eddig…) eltüntetni a templom 

elől, amelyben Mátyást megkeresztelték. Meg-

néztük az évszázados templomot, csodálatos 

belső terét, színes, ólomüveg ablakait. A bu-

szon elbeszélgettünk a nagy király történelmi 

dolgairól, meg a hozzá fűződő legendakörről. 

Jól telt az idő a Tordai Hasadékig. Néztük a 

tájat, a hegyeket, melyekhez egyre közelebb 

értünk, a lekopasztott, vagy erdővel borított 

hegyoldalakat, hatalmas legelőket, a számunk-

ra szokatlan formájú, stílusú házakat.  Erzsike 

elmesélte a hasadékhoz fűződő legendakör pár 

darabját, a Szent László csodatételét. A Hasa-

déknál is csepergős volt az idő, és betyár szél 

piszkálta a fejfedőket… Felballagva egy kis ki-

emelkedőre, megcsodáltuk a látványt, készült 

pár fotó a tájról, csapatról, aztán irány Maros-

vásárhely!

 Az egykori Magyar Autonóm terület 

székhelye már a kőkorban lakott volt. Az új-

korban kiemelt vásáros hely, Székelyvásárhely 

néven. Meglátogattuk a Kultúrpalotát: színes 

ólomüveg ablakok, szobrok, román és magyar 

képtár, a székely legendakört felelevenítő alko-

tások… Innen átmentünk a magyar színházba, 

ahol az igazgató fogadott bennünket. Tulaj-

donképpen két társulat van együtt: egy magyar 

és egy román, igazgatójuk magyar, pezsgő 

színházi és kultúréletről számolt be. Menet-

közben megcsodáltuk a régi épületeket, aztán 

mentünk a Bucsintetőre, magas, erdőborított 

hegyek, meredek sziklafalak közt futó, hajtű-

kanyaros szerpentineken. Szép környezetben 

volt a szállás, némileg spártai körülmények 

között. Az üzemeltető székely házaspár kedve-

sek, barátságosak, mint Székelyföldön minden 

székely.

 Kirándulás a legendák földjére
 2. nap, reggeli után, a parajdi sóbányába 

mentünk. Busz visz le mintegy 300 m mélyre, 

onnan falépcsők hosszú sora vezet a hatalmas, 

elágazó barlangterembe. Ezután Szovátára 

mentünk át, itt körülsétáltuk a Medve-tavat, a 

vállalkozó kedvűek (és acélos inúak) felmen-

tek az eső miatt „kissé” csúszós ösvényen a 

sóhegyhez: itt az idő letakarította a vékony ta-

lajréteget az óriási sóhegység legtetejéről, fan-

tasztikus alakzatokat hozva létre a sósziklákból. 

Meglátogattuk a székelykapu parkot, a csapat 

megkoszorúzta Orbán Balázs síremlékét, el-

énekeltük a Székely Himnuszt. Ellátogattunk 

még Székelyudvarhelyre: bámultuk a tájat, a 

hegyeket, erdőket, vizeket, a változó felhőket, 

melyek a mesevilág egy-egy darabját villantot-

ták fel… 

 3. nap pihenőnapot tartottunk, mely be-

szélgetéssel, szunyókálással, környékjárással 

–és esővel telt. 

 A 4. napon mentünk tovább a Békás-szo-

roshoz, meg a Gyilkos-tóhoz. Ámbár esett 

kissé az eső, átsétáltunk a szoroson, megcso-

dálva az égig érő sziklafalakat, és a rajtuk meg-

kapaszkodó fenyőket, bokrokat, virágokat, a 

szoros alján végigrohanó folyócskát. 

 Reggel, viszonylag kipihenten vágtunk 

neki az útnak Csíksomlyó, a híres székelyföldi 

búcsújáró hely felé. Érdekes volt látni útköz-

ben a székely falvakban épített, vadonatúj or-

todox templomokat, melyeket talán hittérítő 

célokra szánnak, mivel jelenleg ezekben a 

falvakban katolikus, görög katolikus székelyek 

laknak, ortodox hitű ember egy szál sem. 

 Utolsó reggel, elköszönve kedves vendég-

látóinktól, nekivágtunk a Maros völgyének, a 

hazavezető útnak.

 Láttunk a kivándorolt szászok által el-

hagyott falvakat, melyekbe a helyi cigányság 

beköltözött. Épp úgy néznek ki, mint a mi 

kihaló falvaink, melyekbe a romák betelepül-

tek: rendetlen járdák, gazos udvarok, keríté-

sen száradó ruhák, megműveletlen kiskertek, 

elhanyagolt, egykor szép házak… Ugyanaz a 

szubkultúra. Kifogyván az időből, már csak 

Koltón álltunk meg, a régi Teleki kúriánál, 

ahol Pető�  a mézesheteit töltötte Júliával. Pető-

�  emlékhely, múzeum van itt, azt néztük meg.  

Aztán irány haza!

 Szép út volt. Jó volt látni a hatalmas hegye-

ket, erdőket, Attila, Csaba király� , a Báthoriak, 

Rákócziak, tündérek és óriások mesés földjét, 

és látni azokat az embereket, akik nem a szá-

jukkal, de a szívükkel, életükkel Magyarok!

 Köszönet a rugalmas, jó szervezésért, ide-

genvezetésért Sápiné Erzsikének, és az útitár-

saknak, akik fütyölve korra, fáradtságra, tréfálva 

– dalolva, jókedvűen tették meg ezt a szép utat.

 Egy alkalmi klubtag: 
Baly János
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2014. május 19-21. között országos 

és megyei médiumok újságírói fedez-

ték fel az ország legkeletibb szegletét, 

földön, vízen, két keréken. A sok ál-

lomásból álló túrán a résztvevők él-

ményszerűen kaptak komplex képet 

a térség adottságairól, és a rengeteg 

újdonságról, amely ettől a szezontól 

kezdve várja a turistákat. 

A Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi RMI, Vá-

sárosnamény Tourinform Irodája és a Szatmár-

Bereg térségi Öko- és Aktívturizmus Klaszter 

szervezésében megvalósult tanulmányúton 

összesen 15 turisztikai újságíró kapott minden 

érzékszervre ható ízelítőt a térségből.

 A gazdag program érintette többek között 

Baktalórántházát és a Fenyves Szálloda és Kon-

ferencia Központot, a Vay Ádám Kastélymúze-

umot Vaján, Vásárosnaményt, mely az ország 

egyik legaktívabb, legjobban, és legszebb kör-

nyezetben működő Tourinform-irodájával is 

rendelkezik, illetve a város egyik büszkeségét, 

a Tomcsányi kastélyt, illetve a Luby Interaktív 

Kastélymúzeumot Nagyaron és a Szatmár-Be-

regi Natúrpark Látogatóközpontját Kisaron.

 A résztvevők a Winkler Ház Panzió ven-

dégszeretetét élvezték, ahonnan másnap a 

környék nevezetességeit fedezhették fel, így 

például a több száz éves, bámulatos templo-

FELFEDEZŐTÚRA SZATMÁR-BEREGBEN
mokat Tákoson, Csarodán és Márokpapiban, a 

pálinkaházat, a szőlőhegyet és a szárazmalmot 

Tarpán. Kerekezhettek a Tourinformtól mos-

tantól kölcsönözhető kerékpárokon végig a 

töltésen, a Tisza holtágai mentén, elkölthettek 

egy hamisítatlan és ízletes falusi ebédet a tiva-

dari Danó Portán, és kóstolhattak különleges 

helyi, organikus termékeket a tarpai Kelemen 

Bélánál, aki táplálkozástannal és sportélettan-

nal is foglalkozik egyebek mellett.

 Az aktivitás sem hiányzott a programból, a 

Szilva Termál- és Wellness fürdő éjszakai für-

dőzésre invitálta a társaságot, másnap segway-

jel barangolhattak Vásárosnaményban, végül 

egy különleges BBQ hajón költhették el a bú-

csúebédet. Az utóbbi két szolgáltatás egyéb-

ként egy vállalkozóhoz tartozik, és az idei sze-

zontól érhető el a turisták számára.

 Ahogyan az a fentiekből talán ki is derült, 

nagyon sok felfedezésre váró adottsággal ren-

delkezik a Szatmár-Bereg térség, melyeket az 

újdonságoknak köszönhetően még élmény-

szerűbben fedezhetnek fel az ideérkezők. 

Mindez azonban semmit sem vesz el karakte-

rességéből: őszinte, természet közeli vidékről 

van szó, ahol ma is őrzik a hagyományokat, 

a vendéget mindig jó szóval és tárt karokkal 

várják, no meg � nom pálinkával és helyi ter-

mékekkel, hagyományos, ízletes ételekkel.

Németh Andrea

http://turizmus.com/fokusz/felfedezotura-

s z a t m a r - b e r e g b e n - 1 1 2 2 5 8 7 ? u t m _

source=http%3A%2F%2Fturizmus.com%2F&utm_

medium=email&utm_campaign=A+turisztikai+sza

kma+napilapja%2C+2014%2F99

2014. június 22-én, a jól bevált helyen, a vitkai és naményi városrész 

között, a víztorony aljában, ismét Országos Pontgyűjtő Fogathajtó 

Versenyt bonyolított városunk. Az akadályversenyen huszonöt fogat 

indult. A pályaidő- és a levert akadályok számát értékelő zsűri Vass 
Szabolcs ópályi hajtót találta a legjobbnak az idei versenyen. Vass 
Szabolcs – versenyteljesítménye elismerése mellett – a Koncz Imre 
Emlékkupát is elhelyezhette vitrinjében.

 A versenyen díjat kapott a legidősebb segédhajtó is. Ezt a címet 

Nagy Sándor panyolai segédhajtó érdemlette a versenypályán nyújtott 

teljesítménye alapján.

 A segédhajtók versenyét – egyébként – i� . Pólyán Gábor 

tornyospálcai segédhajtó nyerte.

A Koncz Imre Emlékkupát a nemrég elhunyt 

neves vásárosnaményi versenyző, Koncz Imre 

bácsi leánya, Pel-
lei Zoltánné 

adta át.

 A hajtók 

versenyét meg-

tekintette Koncz 
Imre özvegye és 

két gyermeke is 

családtagjaival 

együtt.

 A rende-

zők bíznak benne, hogy jövő ilyentájt, ismét megrendezésre kerül a 

többéves hagyománnyal bíró Vásárosnamény Fogathajtó Verseny!

 T L

Zoárd-napi fogathajtó verseny 
és Koncz Imre emlékverseny
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2014. június 21-én a Beregi Mú-

zeum is csatlakozott a Múzeu-

mok Éjszakája országos prog-

ramsorozathoz. A Bereg Fiai 

Hagyományőrző Íjászegyesület 

íjászbemutatóját láthatták az ér-

deklődők, amelyen nem csak az 

íjászati ismereteket � gyelhettek 

meg, hanem honfoglalás kori 

ruharekonstrukciókat is. 

 Az íjászbemutató után a 

tiszaszalkai iskolások adtak 

könnyed koncertet. 

 A legkisebbek a népi eszkö-

zös játékokon próbálták ki ma-

gukat: medvetalpon lépkedtek, 

Múzeumok Éjszakája 
a Beregi Múzeumban

összekapaszkodtak a mocsár-

járón, zsákban ugráltak, gólya 

lábon egyensúlyoztak. 

 18:40-kor kezdődött Áb-

rán András előadása a tarpai 

régészeti feltárásokról, melyet 

szertűzgyújtás követett. 

 A program a Beregi Múze-

um egy új időszaki kiállításának 

megnyitójával zárult, melynek 

címe: „Csak tiszta forrásból”. A 

beregi keresztszemes hímzés 

kiállítást Varga János múze-

umigazgató köszöntője után 

megnyitotta: Vargáné Hegedűs 

Eszter múzeumpedagógus. 

Unitárius pünkösdölés
2014. június 7-én, az Eötvös-kúriában kialakított imaházban vá-
rosunk unitárius közössége is pünkösdi istentiszteletet tartott. 
A cigány pasztoralizációt is felvállaló vallási közösség minden 
pünkösdi ünnep-
lést „valamelyik 
előd” szellemiségét 
megidézve ünne-
pel. Az idei pünkös-
dön Dandos Gyu-
la szellemiségét, 

’56-os hősiességét, 
majd mártírom-
ságát idézte fel az 
ünneplő gyüleke-
zet . Igazi örömöt 
okozott, hogy az 
istentisztelet kere-
tei között két gyer-
meket is a közösség 
tagjai közé emeltek bensőséges keresztelési szertartásukkal. A 
gyülekezeti i� úság verses-zenés szereplését közös ebéd követte 
az Eötvös-kúria teraszán.

 Aki időközben megéhezett, 

az kemencében sült túrós ba-

tyuhoz vagy katlanban főtt gu-

lyásoz is hozzájuthatott.  
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Herkules 3D

Teljes árú jegy: 1300Ft
Gyerekjegy (12 éves korig): 1100 Ft

REPCSIK: A mentőalakulat 3D

Teljes árú jegy: 1300Ft
Gyerekjegy (12 éves korig): 1100 Ft

MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT

JÚLIUSI, AUGUSZTUSI 
MOZIMŰSOR

Kavarás

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

Július 22. (kedd) 1900

Augusztus 5. (kedd) 1700

Augusztus 5. (kedd) 1900

A szépség és a szörnyeteg

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

Július 22. (kedd) 1700

GYEREKSAROK

Háború és béke

Ebben a hónapban van az első világhábo-

rú kitörésének 100. évfordulója. 1914. július 

28-án az Osztrák-Magyar Monarchia kato-

nái déli irányba indultak, az akkori Szerbia 

katonái ellen. Rövidesen más országok is há-

borúzni kezdtek. A háborúzó országok szö-

vetkeztek egymással egy másik szövetkező 

országcsoport ellen. Ha azt hallod majd, hogy 

Központi hatalmak: a Német Birodalomra, az 

Osztrák-Magyar Monarchiára az Oszmán Biro-

dalomra és Bulgáriára kell gondolnod. Ezekkel 

a szövetséges országokkal álltak szemben az 

Antant hatalmak. Az Antant szövetség orszá-

gai voltak: a Brit Birodalom, Franciaország, az 

Orosz Birodalom, az Amerikai Egyesült Álla-

mok, Olaszország, a Szerb Királyság, a Román 

Királyság, Montenegró, Portugália, a Japán Bi-

rodalom, Görögország, Brazília és Belgium.

 Magyarország akkori miniszterelnökét 

gróf Tisza Istvánnak hívták. Tisza István volt 

az egyetlen vezető államfér�  Európában, aki 

komolyan szót emelt a háború ellen. Mivel ha-

zánk akkor nem volt teljesen független ország, 

az osztrákokkal együtt részt kellett vennie a 

háborúban. Magyarország 3.581 ezer katonája 

vett részt a négy éven át pusztító háborúban. 

A Keleti fronton az Orosz Birodalom, a Délen 

az Isonzó folyónál Olaszország katonái ellen 

harcoltak déd- vagy ük nagyapáitok. A több 

mint három és félmillió magyar katonából 

mindössze 524 ezren tértek hazaépségben. 833 

ezer magyar katona lett hadifogoly. 1.492.000 

katona megsebesült. 530.965 magyar fér�  hősi 

halált halt.

 Ha elgondolkodtok a fenti számadatokon, 

arra kell gondolnotok, hogy hány akkori ma-

gyar család maradt fér�  nélkül vagy egy sebe-

sült, rokkant, testileg és lelkileg is megnyomo-

rított, gondozást igénylő fér� taggal a háborút 

követő hosszú-hosszú évekre, évtizedekre.

 Hogy soha többé ne gyötörje meg egyetlen 

ember életét sem a háború, Woodrow Wilson 

amerikai elnök kezdeményezésére megalakí-

tották a Nemzetek Szövetsége nevű szervezetet, 

a mai ENSZ elődszervezetét. Az igazságtalan 

békekötés miatt azonban a vesztes Központi 

Hatalmak országai 21 évvel később kirobban-

tották a II. világháborút is, ami még több áldo-

zatot követelt, és az első háborútól is szörnyű-

ségesebb szenvedést zúdított az emberiségre…

 Beszélgess szüleiddel a családotokat ért, 
a lakóhelyünket ért háborús veszteségeink-
ről! Amely településrészen meg van örökítve 
a háborús hősök neve, emléke, vigyetek egy 
szál virágot az EMLKÉTÁBLA alá! 

1.) Az „Antant” országait színezd zöldre!
2.) A „Központi hatalmak” országait színezd pirosra!
3.) Az I. világháborúban „semleges országok” marad-

janak fehérek!
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„KINCSESLÁDA” program a beregi i� úságért.
Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli 

nevelési feladatok ellátásában
 TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0405   22 543 143,- Ft

CSODAKUNYHÓ: Olvasni márpedig JÓ!

A projekt az Európai Unió 
támogatásával valósult meg.

Sőt, nem egyszerűen jó, hanem 

izgalmas, érdekes, néha vic-

ces, néha tanulságos, de min-

denképpen varázslatos. Ahhoz 

persze, hogy ez valóban így le-

gyen, jó könyvek is kellenek. A 

legjobb, ha ezek a jó könyvek 

már akkor a kezünkbe kerülnek, 

amikor éppen csak ízlelgetjük a 

betűket – azaz amint megtanul-

tunk olvasni.

 Ez a gondolat vezérelte a 

Balázs József Városi Könyvtár 

nagyszabású „Kincsesláda” pro-

jektjének keretében a legkisebb 

írástudók számára elindított 

Csodakunyhó Klubot. A 17 ér-

deklődő kis elsős februártól va-

rázslatos átalakuláson esett át: a 

betűket nagyjából ismerő, néha 

még döcögve olvasó gyerekek-

ből olvasni szerető gyerekekké 
váltak.

 Mary Pope Osborne Csoda-

kuny hó-sorozatának igényes, 

bá jos kötetei segítettek ezt elér-

ni, melyeket nem egyszerűen el-

olvastunk, hanem minden eset-

ben újra átéltünk együtt. Jártunk 

a dinoszauruszok földjén, sötét-

ben menekültünk egy középkori 

lovagvárból, megkerestük a pira-

misban elrejtett Holtak Könyvét, 

majd felkutattuk a Karib-tengeri 

kalózok elásott kincsét. Megis-

merkedtünk a nindzsákkal és a 

szamurájokkal, szembenéztünk 

az Amazonas-menti esőerdő-

ben leselkedő ezernyi veszéllyel, 

valódi barlangrajzokat alkot-

tunk az utolsó jégkorszak idején, 

de jártunk a Holdon is. A kép-

zeletbeli utazások sorát utolsó, 

budapesti kirándulásunk koro-

názta meg. Búcsúzóul még egy 

fontos útravalóval is elláttuk 

őket: egy könyvlistával, melynek 

segítségével a már megszeretett 

olvasás továbbra is sok-sok örö-

met szerez majd nekik.

 A több hónapos kaland, a 

sok-sok varázslatos utazás so-

rán csodakunyhónk kis utasai 

egyre nagyobb önbizalommal 

vették kézbe a köteteket, egy-

re könnyebben birkóztak meg 

az olvasással és a kapott kvíz-

kérdésekkel, egyre bátrabban 

meséltek olvasmányaikról. Mi-

közben lelkesen játszottak, raj-

zoltak, lapozgattak (és szinte 

észrevétlenül rengeteget tanul-

tak is), egyre otthonosabban 

érezték magukat a könyvtár-

ban… és egyre inkább Olvasó-

vá váltak. Reméljük, hogy visz-

szafordíthatatlanul.

* * * * *

 Szeretnénk, ha minél több 

gyerek megtapasztalná ezt az 

élményt, ezért a Zoárd-napi 

Sokadalom idején is szeretet-

tel várunk minden érdeklődő 

gyereket és szülőt a könyvtár 

sátrában, ahol egy kis ízelítőt 

kaphatnak a Csodakunyhó-

élményből is. Lesz Geronimo 

Stilton kvízjáték értékes nyere-

ményekkel, és szívesen adunk 

ötleteket minden szülőnek, aki 

szeretne jó könyveket adni gye-

rekei kezébe, hogy majdan olva-

só felnőttekké váljanak. Mert a 

világ tele van jó könyvekkel – és 

OLVASNI JÓ!

Hibaigazítás
Előző számunkban megjelent  A művészeti oktatás múltja, és jele-
ne című cikkben az x.y. főszerkesztői beszúrás helyén Kosina Éva 
bábtanár neve maradt ki, elnézést kérek a hibáért!

Fejes Csilla
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Szülők estje

Idén is nagy érdeklődés mellett rendeztük meg iskolánk művészeti cso-
portjainak bemutatóját. A felkészítő tanítók és tanárok szorgos mun-
kája és a lelkes gyerekek tehetsége együtt mutatkozott meg. Gyönyör-
ködhettünk mazsorett-és pom-pom csoportok előadásában, láthattunk 
néptáncot. Több színdarabot is megnézhetett a népes közönség - többek 
között a Mátyás király megkoronázásáról szólót. Az estet az énekkar és 
valamennyi szereplő iskolás közös éneke zárta.

Gyereknap 

A kifogástalan időt kihasználva a Szilva Fürdőben tartottuk a gyerekna-
pot. Az élménymedence igazi kikapcsolódást jelentett kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt. A Pető�  Sándor Nyugdíjasklub tagjai most is ízletes 
palacsintával tették még felejthetetlenebbé a napot.

Ballagó 8. osztályos tanulóink

Osztályfőnök:  Fejes Attiláné
Ambarus Evelin, Baráth Eszter Zsó� a, Bata Martin, Czirják Máté, Gyor-
sok Krisztián, Kocsis Sándor, Koncz Dániel, Krutilla Dániel, Lakatos 
Mária Zsó� a, Macsi Alexandra, Palócz Dániel, Sukta Eszter, Szászi Máté 
János, Szikszai Zsolt, Vezse Gergő, Vezse István, Vezse Péter, Vezse Szilárd

Új Beregi Élet / Oktatás

FELHÍVÁS

 NAPKÖZIS NYÁRI TÁBORRA

A Balázs József Városi Könyvtár 
és Művelődési Központ

NAPKÖZIS NYÁRI TÁBORT 
szervez Vásárosnaményban.

2014. július 21- 25-ig
8.00 - 16.00 óráig

Életkor: 7-11 éves korig

Kedves Szülők!
A MevelWdési Központban szeretettel 

várjuk 7-11 éves gyermeküket 
a júliusi nyári táborba.

Minden résztvevW részére tízórairól, 
ebédrWl és uzsonnáról gondoskodunk.

Helyszín: MevelWdési Központ
4800 Vásárosnamény, Rákóczi u. 11. 

Programjaink:
- kézmeves- és sportfoglalkozások
- strandolás a Szilva Termál- és 

WellnesfürdWben
- hajókirándulás a Tisza folyón
- MOZI
- Múzeumlátogatás stb.

A felügyelet díja: 15.000 Ft/hét, amely 
összeg tartalmazza a belépWket, az étke-
zést, és a különbözW programok díjait is.

ÉrdeklWdni lehet:
45/470-153-as telefonszámon Lénárt Tímeánál  

illetve 

a lenatim@gmail.com e-mail címen.

Jelentkezési határidW: 2014. július 13.

A Pető�  Sándor Tagintézmény hírei
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VÍZSZINTES: 1. Burgonya - Erdélyben 3. • Megfejtendő • 6. (Én) Fe-
dem • 8. Éhséget jelz  • 9. Házban él  • 12. Megfejtendő • 17. Melódia • 
19. Üresség, pusztaság (tohu párja) • 21. Vetést követ • 23. Megfejtendő 
• 24. Fából készült büntet  eszköz
FÜGGŐLEGES: 1. Orvosság • 2. Kisadózók tételes adója • 3. Igavonó 
állat • 4. Megfelel  id pontban • 5. Látványosan ég  • 7. Helyraggal ellá-
tott cövek, de nem id jelz  eszköz!!! • 10. Piaci árus • 11. Ütemet jelzik • 
13. Színehagyott • 14. Eszel s székelyre • 15. Italozás közben énekelték • 
16. ……ring, megyénkbeli rallycross pálya • 18. Brazil tánc • 20. Lovas 
katona • 21. …., anyád idejöjjön!!! • 22. Hordozható tárolóeszköz

KARDOS BÉLA

SZÓTAGOLVA FEJTSE!

MINDEN MEZŐBE EGY SZÓTAG KE
RÜLJÖN! 

REJTVÉNY

KÖNYVAJÁNLÓ – FIATALOKNAK

Jodi Picoult: Sorsfordítók

„Ebben a történetben nem az egyszerű igazságot keressük, hiszen az már az első 
lapokon egyértelművé válik, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy mik azok 
a momentumok, amik átlökik az embert az élet választóvonalán.”

Egy volt a végzetük, más lett a sorsuk
 Tizennyolc éven át egymás mellett laktak. Mindent tudtak egymás 
viselt dolgairól. A Hart és a Gold család élete elválaszthatatlanul összefo-
nódott. A gyermekeik is együtt nőttek fel, nem csoda, ha Chris és Emily 
barátsága a középiskola évei alatt szerelemmé érett. Valódi lélektársak vol-
tak de egy nap szörnyű hír érkezik a helyi kórházból. Emily öngyilkos lett. 
A halálos lövés Chris édesapjának fegyveréből származik. A fegyverben 
maradt még egy golyó, ezt Chris elmondása alapján neki szánták. Ugyanis 
a két kamasz titkos egyezséget kötött. A különös tragédia széttépi a két 
család közti szoros köteléket. Chris az egyetlen, aki tudja a titkot az egyez-
ségről, de vajon az igazság megmentheti-e a barátságot, és van-e feloldozás? 
Megrendítő és elgondolkodtató regény a családi kötelékekről, és a legna-
gyobb áldozatról, amit a szerelemért hozhatunk.

2014. június 17-én felröppent a hír, hogy Vásárosnaményban, a 
gergelyiugornyai Tisza-parton megjelent egy veszélyes gyomnövény, a 
kaukázusi medvetalp. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhiva-
tal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága szakértője segítségével azonosí-
tottuk a növényt. Valóban a kaukázusi medvetalp több példányát találtuk 
meg. Mi az emberek első reakciója, ha megijednek valamitől? „Legjobb 
védekezés a támadás!” Irtsunk ki mindent, ami veszélyes lehet, mielőtt 
kárt okozna! De nem azért kaptuk az élet ajándékát, hogy önhatalmúan 
visszaéljünk vele! 
Aki szereti a természetet, jó, ha tisztában van a veszélyekkel is. Legyenek 
azok növényi vagy állati eredetűek. Nyitott szemmel kell járni, s amit nem 
ismerünk, azt mindig kellő óvatossággal közelítsük meg! A „legszebb szí-
nekben pompázó” élőlények sokszor ezzel hívják fel arra a � gyelmet, hogy 

„Vigyázat! Ne érj hozzám, mert veszélyes vagyok!”
 Amit ismerünk, azzal megtanulhatunk együtt is élni. Legalábbis jó 
lenne.
 Önkormányzatunk jelen esetben a „teljes megsemmisítést” tűzte ki 
célul. Miért? Több okból. Az első és legfontosabb az emberi egészség vé-
delme. Ezt a növényt, mivel nálunk nem őshonos, hanem más vidékről 
behurcolt, illetve bekerült faj, még az emberek nem ismerik, így nincse-
nek tisztában a valós veszélyekkel. Ezt bizonyítja az is, hogy korábban 
dísznövényként is termesztették. Az elmúlt években előfordult balesetek 
nyomán kerültek a felszínre a legfontosabb veszélyes tulajdonságai:a nö-
vény érintése veszélyes, apró szőrei révén heveny bőrgyulladást, fényérzé-
kenységet okozhat, melyek nyomán komoly égési sérülésszerű tünetek je-
lentkeznek a bőrön, illetve a szembe kerülő növényi nedv ideiglenes vagy 
tartós vakságot eredményezhet. Az orvosok azt tanácsolják, a növénnyel 
való érintkezés után a bőrfelületet azonnal mossuk le szappanos vízzel, és 
óvjuk a fénytől. 
 A kaukázusi medvetalp (másképp óriás medvetalp) a zellerfélék 
családjába tartozó évelő növény. Általában 2–5 méter magasra nő meg. 

Pánik helyett oda� gyelés Igénytelen a talajadottságokra, de kedveli a nedves területeket. A liláspiros 
foltokkal tarkított, vaskos szár és a levélnyél üreges. A szár átmérője 3–10 
cm, az 1-2 méter széles levelek páratlanul szárnyaltak mély bemetszések-
kel osztottak. A nyár végéig nyíló sok kicsi, fehér virág csomókban he-
lyezkedik el a 80 cm átmérőt is elérhető ernyős virágzaton. A termése 1 
cm hosszú, ovális alakú, lapos. A magvak ősszel érnek meg, egy növény 
több százezer termést hozhat. Erősen invazív faj, az összes többi növényt 
kiszorítja az adott területről.
 A Tisza mentén, az ártéren több helyen is megtalálták, és ezeket a te-
rületeket � gyelemmel is kísérik, de Vásárosnamény lett az első, ahol lakott 
területet is érint az üdülőövezetet tekintve. A gergelyiugornyai területen a 
gyommentesítést nem kaszálással végeztük – ahogy ez néhány helyen té-
vesen megjelent –, hanem védőfelszerelésben gyökeres irtás történt éppen 
azért, hogy a növény ne sérüljön, így a nedve ne kerülhessen a munkát 
végzőkre. A felfedezett részeken ezután is folyamatosan � gyelemmel kí-
sérjük az esetleges újabb egyedek megjelenését.
 Továbbra is arra kérek mindenkit, a természetben nyitott szemmel, 
örülve a szépségeknek járjon, de a kellő � gyelemmel!
 Amennyiben valaki további egyedeket talál, a korábban megadott 
elérhetőségeken kérem, jelezze azt Önkormányzatunk felé. 
(hivatal@vasarosnameny.hu • 0645/470-022)

Szabóné Széles Erzsébet
környezetvédelmi és –fejlesztési szakértő, okleveles biológia tanár


