
2014. szeptember / október

Vásárosnamény Város Önkormányzata tisztelettel meghívja 
Önt és családját

2014. október 23-án 10.00 órára,
ünnepi megemlékezésre

a MMvelődési Központ színháztermébe

Ünnepi program:

Himnusz

Ünnepi beszédet mond: Tóth Lajos címzetes igazgató

A Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola 
ünnepi mMsora

Szózat

Szeretettel várjuk a közös megemlékezésre!

Vásárosnamény Város 
Önkormányzata
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Immár 10. alkalommal került 
megrendezésre hagyományőrző 
programsorozatunk. 
 Szent Mihály napjára iskolánk 
szüreti díszbe öltözve várta a gye-
rekeket, szülőket és a város min-
den kedves lakóját.
 A megnyitón pedagógusa-
ink szüreti dalcsokor éneklésével 

kedveskedtek, melyet Dér István 
kísért citerával. Izgatottan várták 
tanítványaink az „Érik a szőlő, 
hajlik a vessző…” című rajzpályá-
zat díjazását, emléklapok átadását.
Majd a Kisbíró irányításával kez-
detét vette a szüreti kavalkád. Le-
hetőség nyílt betekinteni a szőlő 
szemelés, darálás, préselés rejtel-

meibe és nem maradhatott el az 
édes must, gyümölcslevek, aszalt 
gyümölcsök, pogácsa kóstolása 

Szüret az Eötvösben
sem. Furulya és citera kísérettel 
szüreti dalok éneklése terem-
tett hangulatot, majd népi- és 
csőszjáték tanulására, valamint a 
táncházban való kikapcsolódásra 
került sor. Ügyes kezű diákjaink a 
kézműves házban alkottak, a na-
gyobbak pedig madárijesztőt és 
transzparanseket készítettek. A 

fergeteges mulatság csúcspontja 
a felvonulás volt, ahol néptánc- és 
mazsorett csoportok vezetésével 
körbejártuk a város főterét és a 
közeli utcákat. 
 Nagy öröm számunkra, hogy 
a gyermekek, szülők, pedagógu-
sok, segítők és támogatók összefo-
gásával sikerült iskolánk és váro-

sunk hírnevét öregbíteni, melyet 
ezúton is köszönünk!

A szervezők  

Tájékoztató a tűzifa 
rezsicsökkentésről

 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a kormány döntésének ered-
ményeként az állami erdőgazdaságok 2014. október 3-tól 10%-al csök-
kentik a lakossági tűzifa árát.
 Háztartásonként maximum 10 m3 csökkentett árú tűzifát biztosíta-
nak, egységes méteres, erdei köbméterben mért állapotban.
 A NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt. a kormány tűzifa rezsicsök-
kentési programja keretében lakossági tűzifa vásárlási lehetőséget hir-
det.
 A megrendelt tűzifát kizárólag a NYÍRERDŐ Zrt. szállítja házhoz – 
a vevő költségére –, dokumentált módon.
 A 10%-os árcsökkentés országos szinten 170 ezer m3 tűzifa készletre 
vonatkozik.
Eredeti és kedvezményes tűzifa árak a NYÍRERDŐ Zrt.-nél

Tűzifa
2014.09.30.-ig 

alkalmazott
tő melletti egységár

Tűzifa rezsicsökkentő
programban alkalmazott

10%-al csökkentett
tő melletti egységár

egyéb kemény 
lombos tűzifa

13.210.-Ft/m3 +ÁFA;
azaz

16.777.-Ft/m3

11.800.-Ft/m3 +ÁFA;
azaz

14.986.-Ft/m3

egyéb lágy
lombos tűzifa

6.255.-Ft/m3 +ÁFA;
azaz

7.944.-Ft/m3

5.600.-Ft/m3 +ÁFA,
azaz

7.112.-Ft/m3

 A táblázatban foglalt rezsicsökkentett tűzifa árak a szállítási költsé-
get nem tartalmazzák.
 A vásárlási szándékot a NYÍRERDŐ Zrt. területileg illetékes Erdé-
szeti Igazgatóságainál kell jelezni, az alábbi elérhetőségeken:

Nyíregyházi Erdészet
4481 - Nyíregyháza - Sóstóhegy

Igrice u. 3.
Telefon: +36 42 478-001

Fax: +36 42 478-001
E-mail: nyhaza@nyirerdo.hu

Baktalórántházi Erdészet
4561 - Baktalórántháza

Zöldfa u. 2.
Telefon: +36 42 552-511

Fax: +36 42 552-512
E-mail: bakta@nyirerdo.hu

Fehérgyarmati Erdészet
4900 - Fehérgyarmat

Kisgyarmat u. 19.
Telefon: +36 44 363-306 

Fax: +36 44 362-566
E-mail: gyarmat@nyirerdo.hu

Nyírbátori Erdészet
4300 - Nyírbátor

Császári u. 2.
Telefon: +36 42 281-469

Fax: +36 42 281-469
E-mail: bator@nyirerdo.hu

Valamennyi erdészet nyitva tartása, hétfőtől csütörtökig 7:30-16:30,
péntek 7:30-14:00, mely a pénztári órákat is magában foglalja.

Filep Sándor

 polgármester
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Dudásné Balázs Éva: Jó utat
(fecskebúcsúztató)

A délutánok egyre rövidülnek

A reggeli kertre szürke ködök ülnek

A fákat bevonja az ezüst ökörnyál

Sajnos nemsokára végéhez ér a nyár.

A nap a melegét irigyebben osztja

Rézsárga krizantén a szirmait bontja

Fázósabbak lettek a nyár végi esték

Nagy útra készülnek már a füstifecskék.

Most még csicseregve szállnak ágról-ágra

Kéményre, póznára, ereszcsatornára

Csapkodó szárnyukat egy ütemre nyitják,

Gyenge � aikat repülni tanítják.

Bizony, nagyon nehéz, hosszú útra kelnek,

Mire Dél-vidéken új hazára lelnek

Isten madárkái jó utat kívánunk

De, majd kikeletkor újra visszavárunk.

Helyreigazítás

Korábbi lapszámunkban tévesen szerepelt 
az OTP vásárosnaményi � ókja korábbi ve-
zetőjének, Csalah Imrénének a neve, aki 
1952-től 1974-ig volt a Fiók vezetője.

A hibáért elnézést kérünk!

A gergelyiugornyai 
Pető�  Nyugdíjas 
Klub tagjai a hagyo-
mányokhoz híven 
minden ősszel ösz-
szegyűlnek, hogy csa-
ládias hangulatban 
megfőzzék a beregi 
táj jellegzetes cseme-
géjét, a szilvalekvárt. 
Az eseményről tudó-
sít a klub tagjának, 
Megyesi Gyulának a 
verse.

Pályázat pedagógus 
hallgatók számára

Az emberi erőforrások minisztere a Kle-
belsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 
52/2013. (II. 25) Korm. rendelet alapján a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  
lebonyolításában nyílt pályázatot hirdet a 
Klebelsberg Képzési Ösztöndíj elnyerésére.  

A pályázat benyújtási határideje: 
2014. október 20. 

A pályázati felhíváshoz, a benyújtandó 
pályázathoz kapcsolódóan információkat 
kaphat a http://www.klik.gov.hu web-
oldalon, az osztondij@klik.gov.hu e-mail 
címen, valamint a megadott honlapon fel-
tüntetett telefonszámon.

Lekvárfőzés 
(részlet)

Már kora reggel asszonyok sürögnek az üst körül,
Sok munka van, míg a szilva az üstbe bekerül.
Válogatják, mossák, magvalják azokat,
Közben viccelődnek, nevetnek nagyokat. 

Régi hagyományaink egyike a lekvárfőzés,
Nyár vége felé járva hasznos időtöltés.
Az asszonyok nagy gonddal az üstöt vigyázzák,
A fér� ak az üst alatt a tüzet piszkálják.

                                  …
Öröm ez a nap a nagymamáknak,
Mert lekvárt főzhetnek az unokáknak.
Hátha egyszer majd úgy emlékeznek rája,
Nagyon jó volt a nagyi lekvárja.

VÍZSZINTES: 1. Balti nép • 4. Tömegközleke-
dési eszköz • 7. Híg eledel • 9. Megfejtendő • 
12. Erre a helyre „továbbítja” rövid mondandó-
ját • 14. Megfejtend  • 15. ÉAD • 16. Földön 
kívüli! • 17. Álom egynem  bet i • 18. Össze-
vissza jegyzetelni • 20. Vontatmány belseje! • 

22. Bennlakó!!! • 23. 
Római 51 • 25. A talán 
népies változatának 
kevert betűi

FÜGGŐLEGES: 1. A me-
rikai nagyváros(ok) 
nevéből is ismert spa-
nyol nével  • 2. Népi-
esen és fordítva: erre a 
helyre borult • 3. Ma-
gas hangrendű fosztó-
képz  • 4. Pók által há-
lóval ellátott (pl. sarok) 
• 5. Horgászkészség jel-
zést szolgáló része • 6. 
A német ábécé vége! • 
8. K be írta • 10. Nagy 
hideg • 11. Alapvet  
szükségleteit betöltené 

• 13. Megfejtendő • 19. Angol beteg! • 21. Régi 
nyomás-mértékegység, röv. • 24. Ez a római 
névelő 49-et ér!!!
A megfejtendők zárt betűi, rendre: Á, L; V, D, 

Á, O
Készítette: Kardos Béla
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A Beregi-síkság egyik legnagyobb értéke min-
dig is a – legeltetésre való, kaszálható – zöld le-
gelők fűféléi voltak. Még a múlt század utolsó 
évtizedeiben is haszonállatok tízezreit táplál-
ták a beregi falvak legelői és rétjei. Az állattar-
tók fegyelmezett – az állataik biológiai szük-
ségletei által meghatározott – napirend szerint 
éltek. A beregi falvakban tíz családból hétben 

– nyolcban tartottak lábasjószágot, nyolcban – ki-

lencben pedig sertést is. Sok munkát, de tisztes 
jövedelmet és az állattartóknak önbecsülést 
és köztiszteletet is hozott a szépen gondozott, 
egészséges állatállomány. Az egészséges állat-
állomány fenntartása, a járványok megelőzése 
az egyik legfontosabb hatósági feladat volt. A 
fenti cél megvalósulásának megkerülhetetlen 
letéteményesei a jó felkészültségű, az állat-
egészségügy iránt elkötelezett, az állattartók 
érdekeit és személyes kötődésüket az állataik-
hoz értékelni tudó állatorvosok voltak.
 Dr. Kovács Lajos nyugalmazott állatorvos 
épp egy éve vette át arany diplomáját az Állat-
orvosi Egyetem díszünnepségén. Őt kértük, 
emlékezzen, idézze meg vidékünk és város-
kánk azon évtizedeit, amikor az állattartás, az 
állatvásár, az állatexport és az állategészségügy 
még meghatározó jelentőségű tevékenység és 
cél is volt a beregi térségben.
 – Valóban jó ötven évvel ezelőtt, a diplomá-

ja átvételével kezdődött állatorvosi életútja?

 – Nem. Tanyán kezdődött az életem. Ott 
tettem meg első lépéseimet anyai nagyapám, 
Szőke Péter gazdaságában. Állatok vettek körül 
apró gyermekkorom óta. Egyszer – talán hat 
éves lehettem – malacot heréltek nagyapám 
portáján. Pruzsinszki Béla bácsi végezte a műté-
tet, aki akkor Dombrádon állatorvoskodott, és 
a nagyapám portáján is ő látta el az állatorvosi 
teendőket. A műtétnél én is segédkeztem, én 
fogtam a kismalacok farkát, nehogy a farkuk-
kal „belecsapjanak” a műtéti sebbe. Ott hang-
zott el a kérdés: – „Mi szeretnél lenni, kis� am? 
Állatorvos. Táskás, falusi állatorvos – válaszol-
tam.” Ennek a gyermekkori álomnak a valóra 
válásáért aztán mindent meg is tettem.
 – A kiérdemelt diploma a bizonyosság erre!

FÉL ÉVSZÁZAD BEREG 
SZOLGÁLATÁBAN

(emlékezés egy hajdani állatkórházra)

 – Az csak az induláshoz való jogosultságot 
eredményezte. Gyakornoknak a Nyíregyházi 
Állatkórházba kerültem egy évre. Valószínű-
leg felkészültnek és elkötelezettnek tartottak 
feletteseim, mert még le sem töltöttem telje-
sen a gyakornoki évet, amikor Dr. Amstetter 

Imre, a gyakornoki vezetőm, már eléggé fel-
készültnek tartott arra, hogy a megyében 
harmadikként megnyíló állatkórháznak – a 
vásárosnaményinak – a vezetője legyek.
 – Hol volt még állatkórház a nyíregyházin 

és a naményin kívül?

 – Nyíregyháza után Mátészalkán nyílott ál-
latkórház, majd harmadikként, 1964. augusz-
tus 6-án –vezetésemmel – megkezdte műkö-
dését a Vásárosnaményi Állatkórház is.
 – Valószínű, hogy erre az állategészségügyi 

intézményre már csak kevesen emlékeznek az 

Új Beregi Élet olvasói között. Mutassuk be a 

mindössze öt éven át eredményes gyógyító mun-

kát végző intézményt! Hol volt a frissen megnyí-

ló állatkórház?

 – Pontosan a mai Berwin Ruhagyár helyén 
állott. Az állatkórház megnyitása előtt fedező 
bikák istállói voltak azon a helyen. A bikák 
istállójából alakították ki az állatkórház egyik 
részlegét. 
 Az állatkórház bejárata a mostani 
Wammala utca felől, az akkori Terményfor-
galmi Vállalat bejárata mellett volt. A Kossuth 
úthoz képest hátul volt egy nagyméretű istál-
lóépület, ebben alakították ki a beteg állatok 

boxait. Jutott ott még hely takarmányos és szer-

számos raktárnak, laboratóriumnak és egy irodai 

szobának is. Abban az épületben, ahol most a 
ruhagyár ebédlője található, volt a műtő és két 

raktár. Az egyik raktárban a gyógyításhoz tar-
tozó műszereket tároltuk, a másik a gyógyszerrak-

tárunk volt. Ebben az épületben volt a szolgálati 

lakásom is. Első két gyermekünk ebbe a ház-
ba született. De jutott még egy pihenőhelyiség 
a körjáratos inszeminátoroknak is. Dr. Pilling 

István, Dr. Petromán László, Dr. Suhajda And-
rás és Dr. Poncsák Miklós állatorvos kollégáim 
végezték akkor a beregi gazdaságokban a ha-
szonállatok szaporodását szolgáló mesterséges 
megtermékenyítést.
 – Hogyan folyt le egy műtét? Kik voltak a 

segítői?

 – A beteg állatokat vagy szekéren hozták, 
vagy szekérhez kötve vezették. A műtőben az 
állatot le kellett fektetnünk egy bőrbevonatú 

„műtődiványra”. Ez egy kb. 60 cm magas, erős, 

fából készített fekvő alkalmatosság volt. Akko-
ra, hogy egy ló vagy szarvasmarha jól kezelhe-
tően elférjen rajta. A fektetéshez a szakmában 
jól ismert „döntőkészüléket” használtuk. Ez egy 
szíjakból és kötelekből álló elmés szerkezet. Az 
állatok végtagjaira a célszerűen felkötött szíjak 
meghúzásának eredményeként, az állat a kí-
vánt testhelyzetbe dőlt.
 Kiváló munkatársak segítették állatmentő, 
gyógyító munkámat. Megérdemlik, hogy a 
nevüket leírjuk. Barna István volt az egyik se-
gítőm, aki nagyon értett az állatokhoz, mert ő 

Dr. Kovács Lajos Nyíregyházán született 
1940-ben. A nagyapa Pátroha közelében 
lévő (most már rogyadozó) tanyájáról járt 
általános iskolába Pátrohára, majd Domb-
rádra. Érettségi bizonyítványát a Besse-
nyei György Gimnáziumban érdemelte ki 
Kisvárdán, 1958-ban. Az Állatorvosi Egye-
temen 1963-ban diplomázott. Gyakor-
noki évét a Nyíregyházi Állatkórházban 
töltötte. 1964-től öt éven át a Vásárosna-
ményi Állatkórház kinevezett vezetője. 
1969 – ’74-ig Barabás község körzeti ál-
latorvosa. 1974-től nyugdíjazásáig körzeti 

- hatósági állatorvosa Vásárosnamény egy 
része, Gergelyiugornya, Jánd; majd Ilk és 
Gemzse községeknek. 2002-ben történt 
nyugdíjba vonulását követően jogosult- 
és magán állatorvosként praktizál. Szak-
mai pályafutásának egyik legnagyobb 
élménye az a hat hónapos mongóliai ex-
pedíció volt, amit a Góbi sivatagban töl-
tött, az FM szervezésében, 1967-ben.
 Felesége nyugdíjas óvónő. Három 
gyermeket neveltek. Büszke négy unoká-
jára.
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már akkor is az állatkórház területén dolgozott, 
amikor ott még a tenyészbikákat tartották és 
gondozták. Kiváló segítőm volt Kóróczki János 
is. Később közénk került Szedlár Ferenc, aki a 
könyvelői feladatokat látta el kifogástalanul.
 Egy-egy műtétre be-bejöttek a környék ál-

latorvosai is, és minden esztendőben kaptam 
állatorvos végzettségű gyakornokokat, akik se-
gítették az eredményes állatgyógyítást.
 – Minden beavatkozást fekvő állaton végeztek?

 – Nem-nem. A lovak „fogápolását” pld. 
álló helyzetben, az ún. „kalodában” oldottuk 
meg. Sok-sok lónak reszeltük le, tettük rendbe 
a fogait. Abban az időben a gazdák a „Lovak 

Jeneije” ragadványnévvel tiszteltek meg. Szere-
tetük, elismerésük jele volt ez.
 – Miféle bajokból gyógyították az állatokat?

 – Amiket a körzeti állatorvosok már nem 
tudtak a gazdák vagy a tsz-gazdaságok terüle-
tén meggyógyítani. Kólikás és vérlobos lovak, 
ellési problémák miatt a pusztulás közelébe 
került nagyállatok voltak a leggyakoribb „pá-
cienseink”. Mindig megpróbáltuk a „lehetet-
lent” is, mert tudtuk, hogy a hozzánk behozott 
haszonállat a tulajdonos családnak fontos, ne-
hezen pótolható értéket jelent. Értékmentést 
végeztünk mi, öt éven át, a Vásárosnaményi 
Állatkórházban.
 – Mikor és miért szűnt meg az állatkórház 

városunkban?

 – Napra pontosan mondom. A naményi 
állatkórház 1969. április 19-én zárt be. A bezá-
rás indoka az volt, hogy: „Az állatkórház működ-

tetése gazdaságtalan.” Történt mindez az 1968. 
évi ún. „Új gazdasági mechanizmus” meghir-
detése után. Környékünkről a beteg állatokat 
1969-től Mátészalkán látták el. Nem sok idő 
múlva Szalka is bezárt. Ma már csak Nyíregy-
házán működik állatkórház a megyében. Igaz, 
ma már állatot is alig tartanak az emberek. Ki-
mondani is fájdalom, hogy két olyan faluban, 
mint Ilk és Gemzse, egyetlen egy tehenet sem 
tartanak. Juhász Miklós volt az egyetlen gazda, 
akinek nem olyan régen még volt tehene, de 
már ő is feladta… 
 – Mihez kezdett állatkórház nélkül Dr. Kovács 

Lajos állatorvos 1969-ben?

 – Szerencsém volt, mert épp megüresedett 
a Barabási Állatorvosi Körzet. Barabásban szol-
gálati lakást is kaptam. Barabás, Vámosatya, 
Gelénes és Beregdaróc tartozott hozzám. A 
tsz-ekben és a háztájiban tartott állatok érték-
megőrzése lett a feladatom. Azt is mondhatom, 
hogy megvalósult az álmom. Végre „táskás, fa-
lusi állatorvos” lettem!

 Öt szép évet töltöttem abban a körzet-
ben, de 1974-ben megkaphattam Dr. Papp Jó-

zsef vásárosnaményi körzetét. Feladatom lett: 
Namény fele részén, Gergelyiugornyán és Jándon 
szolgálni az ügyet, amire felesküdtem. Későbbi 
átszervezési okok folytán hozzám került Ilk és 
Gemzse is.
 – Érzett-e késztetést közéleti szerepvállalásra 

itt Vásárosnaményban?

 – Nekem Vásárosnamény jelenti azt, hogy 
„hazamegyünk”. Barabásban mi mindig csak 
„kinn laktunk”. Naményba mindig „hazajöt-
tünk”. Itt vagyok itthon. Amikor még � atal 
voltam, annyi munkám volt, hogy a család 
mellett nem maradt sok időm a közügyekre. 
1994-ben felkérést kaptam, hogy induljak a 
polgármesteri székért. Hat jelöltje volt akkor 
a városnak erre a tisztségre. Én a harmadik 
helyen végeztem, 12,8 %-os támogatottsággal. 
Büszke voltam és meghatott, hogy ennyi em-
ber szimpatizált velem és támogatott.
 – A diploma megszerzése óta eltelt több mint 

ötven év. Ha nehézségekről, eredményekről kérde-

zem…?

 – Nincs itt hely felsorolni mindent. Én 
1967-ig motorkerékpárral közlekedve szol-
gáltam az állattartókat. Egy Pannóniát és két 
Csepel típusú motorkerékpárt nyűztem el. A 
telek abban az időben is kegyetlenek voltak! A 
hideg, rázós, csúszós utak …, és sokszor még 
a csapadék is! De ha hívtak, mennem kellett, 

akár éjjel, akár nappal volt. Autóval már köny-
nyebb lett a hivatásteljesítésnek ez az oldala.
 Szakmai pályafutásom szép eredményei 
között tartom számon, hogy a barabási kör-
zetem minden gazdaságát sikerült – kemény 
és következetes munkával – mentessé tennem a 

gümőkórtól. Ugyanezt a jándi termelőszövetke-
zetben is elértem Péter Zoltán állattenyésztési 
agronómus közreműködésével. Ezernyi szar-
vasmarha rendszeres és folyamatos szűrését, 
ellenőrzését jelentette ez. A gazdák és a szak-
mabeliek is tudják értékét ennek az eredmény-
nek.
 – Tizenkettedik éve nyugdíjas. Hogyan telnek 

a nyugdíjas esztendők?

 – Magán praxisom van. Haszonállatot 
keveset gyógyítok, mert NINCSENEK! Ezért 
kedvtelésből tartott állatokat gyógyítok és 
ellátom körülöttük az állategészségügyi kö-
telezettségeket. Van két lovam és két szép 
komondor kutyám is Vitkában, a telkemen. 
Örök szerelmem volt és maradt a latin nyelv. 
Elmémet a bölcs latinok szép gondolatainak a 
megértésével, megtanulásával pallérozom és 
pihentetem. Segítem családom � atal tagjainak 
törekvéseit, örülök sikereiknek.
 – Tudnánk-e egy szép latin bölcsességgel lezár-

ni ezt a beszélgetést?

 – Feci quod potui. (Tettem, amit tehettem.)

TL

Hetven évvel a deportálás után
Az Eötvös Károly Magyar-Izraeli Baráti Kör 2014 elején pályázott a Miniszterelnökség Civil Alap 
pályázatán. Vissza nem térítendő összeget nyert az a program, amelynek keretei között négy megyei 
középiskolából 10-10 fő diák és 2-2 fő pedagógus utazhatott el Auschwitzba. Városunkból, a Lónyay 
Menyhért Szakképző Iskolából Feksziné Máté Éva és Kardos Béla pedagógusok kísérték az iskola 
tíz fős diákcsoportját. A szöges drótok mögött eltöltött fél napnyi idő alatt szerzett információk 
és az emberirtás fennmaradt tárgyi bizonyítékai sokkolták a látogatókat. Idehaza – levéltári kuta-
tómunka, kor-
tanú és túlélő 
leszármazottai-
nak megkérde-
zését követően 

– egy impozáns 
tabló elkészí-
tésével doku-
mentálták a 
résztvevő tanu-
lók a gergelyiugornyai, vásá-
rosnaményi és vitkai – 1944-ig 
több mint ezer fős –zsidókö-
zösség békebeli életét és de-
portálásuk körülményeit.
TL

A Holokauszt Emlékközpont 
és a Lónyay Menyhért Baptista 
Szakközépiskola és Szakiskola 
emlékkiállításának megnyitó-
ján, szeptember 29-én, Filep 
Sándor polgármester úr kö-

szöntötte az egybegyűlteket

Auschwitz-Birkenau; A lónyays diákok a kép bal szélén láthatók
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Szent Demeter

Sokan talán tudják, hogy a vásárosnaményi 
Görögkatolikus Egyházközség védőszentje Szent 
Demeter nagyvér-
tanú, azt azonban 
ma már szinte senki 
sem tudja, hogy a 
középkorban év-
századokon át Ma-
gyarország védő-
szentjeként, magyar 
szentként tartották 
számon, ikonja a 
Szent Koronán is szerepel. Ünnepnapja, október 
26-a, pirosbetűs ünnep volt. Szent Demeter haj-
dani népszerűsége nem csak annak köszönhető, 
hogy „a siralomnak völgyén, Pannónia eme föld-
jén” született a hagyomány szerint, hanem késő 
őszi napra eső ünnepe kapcsán lett a pásztornép 
életének viszonyítási pontja. Hagyományosan 
Demetertől Demeterig egész esztendőre fogad-
ták fel a pásztorokat.  Erről tesz tanúságot Jókai 
Mór Fráter György című regényében: „Végre elér-
kezett Szent Dömötör napja, aki is a magyaroknak 
különösen tisztelt szentje vala: úgyhogy a juhászok, 
gulyások, csikósok ennek a napjátul számították 
az esztendőt.” Sok helyen tartottak ekkor birka-
vásárt, juhászvásárt, amit áldomás, lakoma, ju-
hászbál követett. Katolikus helyeken a juhászok 
báránnyal ajándékozták meg az egyházat, s misét 
hallgattak meg Dömötör, a pásztorok védőszent-
jének tiszteletére.
 Tisztelete Bulgáriában is hasonlóan erős, 
amit a Magyarországon megtelepedett bolgár-
kertészek új hazájukban is megőriztek. Demeter-
napon ünnepelték a kertekben végzett munka 
befejezését és a haszon szétosztását, ezért az “osz-
tozkodás napjának” is nevezik. Miután mindenki 
megkapta a jussát, a nap – hasonlóan a magyar 
szokásokhoz - ünnepi lakomával ért véget. Ez 
egyben a téli időszak kezdetét is jelentette. Szent 
Demeter hozza a telet, Szent György pedig a nya-
rat – tartja  a bolgár közmondás. 
 Szent Demeter számunkra nem csak a pász-
torélet és a kertészet miatt fontos. Mint templo-
mot építő egyházközség, példaként áll szemünk 
előtt, hiszen egy templom építése Istenbe vetett 
hitünk és bizalmunk kifejeződése, tanúságtétel 
minden ember számára, mert az épülő Egyház 
és minden épülő egyházközség alapja a hívek kö-
zötti és az Isten felé megélt önfeláldozó szeretet.
 Szent Demeter egyébként nemcsak Magyar-
ország, hanem a szicíliai görögkatolikus egyház-
megye, Piana degli Albanesi védőszentje is. A 
Szent tiszteletére ott írt imádság szavaival mi is 
kérjük: „Távolítsd el tőlünk, hívektől, háromszo-
rosan áldott Demeter, a váratlan próbatételeket 
és a nehéz gyötrelmeket!”

Lukács Imre
parókus

Legfontosabb források: Szent Demeter, Magyarország elfeledett védőszent-
je, szerk. Tóth Péter, Budapest, 2007. • http://sandemetriopiana.blogspot.
hu/2009/10/paraklisis-in-onore-di-san-demetrio.html • www.bolgarok.hu • 
Móser Zoltán, Népviseletek, V. kötet, Pro-Print Kiadó, Csíkszereda • http://
netfolk.blog.hu/2012/10/26/oktober_26_domotor_napja

Ha elkezdődik egy új tanév, akkor az aktuális 
feladatok meghatározása kapcsán értékelni ér-
demes és szükséges az előző időszak eredmé-
nyeit, történéseit is. 
 A tanévnyitó alkalmával köszönthettük 9. 
évfolyamos diákjainkat, ugyanakkor nem kis 
büszkeséggel számolhattunk be végzős diákja-
ink továbbhaladásáról, hiszen – kevés kivételtől 
eltekintve – szorgalmas, kitartó munkájuk gyü-
mölcseként felvételt nyertek felsőoktatási intéz-
ményekbe. 
 Nagy öröm ez a diákok mellett a szülőknek, 
pedagógusoknak is, főleg ha azt is tekintetbe 
vesszük, hogy diákjaink zöme az általa első 
helyen megjelölt egyetemre, főiskolára jutott 
be. Szeptemberben a legtöbben a Debreceni 
Egyetemen folytatják tanulmányaikat, de van-
nak végzőseink, akik a tanév első szemeszte-
rét a Semmelweis Egyetem, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem, a Szegedi Tudományegye-
tem, az Óbudai Egyetem, az Eszterházy Károly 
Főiskola, a Nyíregyházi Főiskola hallgatóiként 
kezdték meg, hogy csak a többségük által vá-
lasztott felsőoktatási intézményeket említsük.
 A Debreceni Egyetemen különösen nép-
szerű volt a diákok körében az orvosi kar, a 
jogi fakultás, de a különböző mérnöki képzé-
sekre is szinte valamennyi jelentkező bejutott. 
(élelmiszer-, gépész-, építész-, vegyész-, villa-
mos-, mezőgazdasági-, kertész-, mechatroni-
kai-, gazdasági és vidékfejlesztési agrármér-
nöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, 
valamint mérnökinformatikus képzés) 
 A 12. B osztály külön elismerést érdemel, hi-
szen a Debreceni Egyetemen öt diákunk az általá-
nos orvosi karra, egy tanulónk pedig a fogorvosi 
karra nyert felvételt. (Az általános orvosi, fogorvo-
si, állatorvosi és gyógyszerész-képzésekre a beju-
tást nehezíti, hogy a jelentkezőknek két emelt szin-
tű érettségit kell magas százalékban teljesíteniük.) 
 A Debreceni Egyetem Gazdálkodástudo-
mányi és Vidékfejlesztési Karán szintén 6 di-
ákunk folytatja tanulmányait, míg az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem és a Debreceni 
Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán 4 fő 
kezdte meg jogász szakon a tanévet.
 Az egészségügy terén az orvosi pálya mel-
lett több diák választotta a gyógyszerész, védő-

nő, mentőtiszt, népegészségügyi ellenőr szako-
kat.
 A felvett tanulók között van még, aki pszi-
chológia, teológia, óvodapedagógus, testneve-
lő-edző, anglisztika, � zika, matematika, vala-
mint tanári szakos hallgató lett. 
 A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen vég-
zőseink a Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Karra és a Rendészettudományi Karra nyertek 
felvételt. Nem hagyhatjuk ki a felsorolásból 
azokat a diákokat sem, akik a Miskolci Rendé-
szeti Szakközépiskolában folytatják tanulmá-
nyaikat, hiszen az öt végzős osztályunk között 
két osztály belügyi rendészeti ismereteket ta-
nult szakmai orientációs tantárgyként. 
Akik nem adták be jelentkezésüket felsőokta-
tási intézménybe, azok a következő időszak-
ban OKJ-képzéseken és szakközépiskolában 
szereznek szakirányú végzettséget. 
 A felvételi eredmények kapcsán az érett-
ségi teljesítményekről is érdemes említést 
tennünk, ugyanis az emelt szintű érettségi 
vizsgákon matematikából és biológiából a 
12. b osztályos tanulók 5.00 átlagot értek el, 
kémiából az átlaguk 4.86, történelemből 4.75 
lett. Matematikából a 12. c és d osztályokban 
emelt szinten ugyancsak 5.00 volt az átlag, 
a c osztályban ezen kívül � zikából is. (Az 
emelt szintű érettségi vizsga ún. külső vizsga, 
tehát a tanulók teljesítményét a felkészítő is-
kolától és tanáraitól független tantárgyi vizs-
gabizottságok értékelik.)  
 Diákjaink évről évre szép számban szerez-
nek nyelvvizsga-bizonyítványokat, melyek a 
továbbtanulásnál többletpontokat jelentenek. 
 A tavalyi év mérlege alapján német nyelv-
ből 27 tanuló szerzett C típusú középfokú 
nyelvvizsgát, 1 tanuló pedig C típusú felsőfokú 
nyelvvizsgát.
 Angol nyelvből C típusú középfokú nyelv-
vizsgával 26 tanuló rendelkezett. Ezek a szá-
mok és adatok önmagukért beszélnek. A fel-
sorolt eredmények tanár-diák közös munkáját 
tükrözik, egyszersmind jelzik, hogy a Vásá-
rosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 
valóban szellemi műhelyként működik, ahol 
színvonalas oktató-nevelő munka folyik.

Szalainé Bíró Katalin
igazgató 

Kiemelkedő felsőoktatási felvételi eredmények a 
 Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban

a 2013-2014. tanévben
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Vásárosnamény Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormány-

rendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályáza-
tot felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 

2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi 
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felső-
oktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 
tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapkép-
zésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterkép-
zésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szak-
képzésben folytatják tanulmányaikat. 
 Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 szeptemberében felsőoktatási ta-

nulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndí-

jas hallgatói jogviszonya 2015 őszén már nem áll fenn, úgy a 2015/2016. 

tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

 Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek 

a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpont-

jában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2014/2015. 

tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszony-

nyal rendelkezzen.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
• középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben 

vesz részt 
• a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses 

állományú hallgatója
• doktori (PhD) képzésben vesz részt 
• kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési 
és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rend-
szer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszer-
ben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó 
birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelsza-
vukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A 
pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati ada-
tok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati 
űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok 
ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és alá-
írva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pá-
lyázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel 
együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok 
befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazol-
ni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 A pályázat rögzítésének az EPER-BURSA rendszerben és az ön-
kormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2014. novem-
ber 7.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a Vásárosnaményi 
Közös Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani. 

A pályázat kötelező mellékletei:

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-
igazolás a 2014/2015. tanév első félévéről.

 Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel 
is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási in-
tézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogvi-
szonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen 
meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, il-
letve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőok-
tatási intézményt köteles megnevezni. 

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre 
jutó havi nettó jövedelméről.

c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
. . . 
 A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat hatá-

rozza meg.

 A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékle-
tekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat for-
mai hibásnak minősül.

 A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal 
azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrla-
pon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak meg-
felelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és 
mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy 
a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a 
megítélt támogatás visszavonható.

 A beérkezett pályázatokat az önkormányzat 2014. december 8-ig 
bírálja el.

 Hiánypótlásra egy alaklommal kerülhet sor 5 napon belül. 

 Az önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2014. 
december 19-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan ér-
tesíti a pályázókat.

 A teljes pályázati dokumentáció letölthető a www.emet.gov.hu/
felhivasok/bursa_hungarica elérhetőségről.

 „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
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 Vásárosnamény Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormány-

rendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási 

tanulmányokat kezdeni kívánó � atalok számára.

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi 
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű � ata-
lok jelentkezhetnek, akik:
a)  a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középisko-

lások;
vagy
b)  felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 

még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény kereté-
ben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni. 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
• középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben 

vesz részt 
• a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses 

állományú hallgatója
• doktori (PhD) képzésben vesz részt 
• kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban

 A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 
2015/2016. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intéz-
ménybe, és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen meg-
kezdik.
 A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatke-
zelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa 
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
 Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a 
rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasz-
nálónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. 
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval 
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően 
lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok 
pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöl-
tését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési 
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a 
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt ér-
vényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányá-
ban a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befo-
gadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. 
A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
 A pályázat rögzítésének az EPER-BURSA rendszerben és az önkor-
mányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2014. november 7.

 A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a Vásárosna-
ményi Közös Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani.
 
A pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre 

jutó havi nettó jövedelméről.
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:

 . . . 
 A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat hatá-
rozza meg.

 A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel 
együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibás-
nak minősül.
 A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal 
azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon 
és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékletei-
ben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hun-
garica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás 
visszavonható.
 A beérkezett pályázatokat az önkormányzat 2014. december 8-ig 
bírálja el.
 Hiánypótlásra egy alaklommal kerülhet sor 5 napon belül. 
 Az önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2014. 
december 19-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan ér-
tesíti a pályázókat.
 A teljes pályázati dokumentáció letölthető a www.emet.gov.hu/
felhivasok/bursa_hungarica elérhetőségről.

Bereg Fiai Hagyományőrző 
Íjász Egyesület sikere Tégláson

2014. augusztus 30.-án Tégláson került megrendezésre a városok közötti 
íjászverseny és családi nap. A országosan meghirdetett versenyre 14 város 
íjászcsapata nevezett, többek között Vásárosnamény is. A város támogatá-
sával a Bereg Fiai Hagyományőrző Íjász Egyesület képviselte településünket.  
 A verseny a csapatok bevonulásával kezdődött. Minden települést 2 
zászlóvivő vezetett fel, akik közül az egyik a város, a másik az íjász csapat 
zászlóját vitte. Minden csapat hat versenyzővel vehetett részt a versenyen. A 
bevonulás után a csapatok és a házigazda fogadta a Keleti Gyepű vezérét. A 
2014. év bajnoka jelképesen meglőtt egy napkorongot  gyújtónyílvesszővel, 
ezzel kezdetét vette a rendezvény.
Filep Sándor polgármester úr is tiszteletét tette az eseményen, hogy buzdít-
sa a csapatot. Szoros versenyben a vásárosnaményi íjász egyesület győze-
delmeskedett, olyan településeket utasítva maga mögé, mint Nyíregyháza, 
Debrecen vagy Miskolc. Kiváló teljesítményükkel elnyerték az első helyet, és 
ezzel a legügyesebb íjász városnak járó címet és kupát.
 A csapat tagjai: Miklovich Zsolt – csapatkapitány, Miklovichné Koncz 
Erzsébet, I� . Miklovich Zsolt, Ábrán Szabolcs, Harangi Sándor, Kocsis Ba-
lázs
 A két zászlóvivő: Kántor János és Toldi Tamás

Ábrán András 
szervező, műsorvezető

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Bereg � ai
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Kamuzsaruk

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

Doboztrollok 3D

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

MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT
OKTÓBERI 

MOZIMŰSOR

Az ismeretlen Drakula

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

Október 28. (kedd) 1900

Október 28. (kedd) 1700

Október 14. (kedd) 1900

Postás Pat – A mozi� lm  3D

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

Október 14. (kedd) 1700

KICSIKNEK

„Itt van az ősz, itt van újra”

Az ősz – talán – legszebb hónapja az október. A 
színesedő természet gyönyörűséggel tölti el az 
emberek lelkét. A beérett sokféle gyümölcs, a 
krumpliföldeken sorjázó telt zsákok, az udva-
rokon kiterített száradó dió stb., a közeledő tél 
túlélhetőségére adja a reményt.
 A jeles napok közül most kettőt választot-
tam. Szent Mihály napját és Szent Demeter 
napját. A két neves napban az a közös, hogy 
mindkettő a tavasztól őszig a legelőn megsza-
kítás nélkül kinn tartózkodó állatcsoportok 
őszi hazaterelésének a határnapja az állatok 
gazdáihoz. A szarvasmarhákat Mihály napján 
(szept. 29.) hajtották haza, a juhok később, De-
meterkor (okt. 26.) „szorultak be”. A „beszoru-

lás” egy, az ún. rideg állattartáshoz kacsolódó 
fogalom. Azt a gyakorlatot fejezi ki, hogy a 
pásztorok kora tavasztól addig maradtak kinn 
a lábasjószággal a legelőn, ameddig ott az ál-
latok megtalálták az életbenmaradásukhoz 
elegendő tápanyagot, a füvet. Egy pásztor-
bölcsesség szerint: „Szent Mihály napja után 

a fű akkor sem nőne tovább, ha harapófogóval 

húznák.” A nagyobb testű szarvasmarhák te-
hát Szent Mihály nap után már nemigen ta-
láltak elegendő legelnivalót a „baromélő”-nek 
is nevezett füves területeken, a legelőkön. Az 
igénytelenebb juhokat viszont majdnem egy 
hónappal tovább is kinn lehetett tartani. Egé-

szen addig, amíg: „A havat haza nem vitték a 

hátukon.” Vagyis, amikor a határban már csak  
alig-alig találtak táplálékot.
 Szent Mihály és Szent Demeter napja a 
gazdasági ősz egy-egy jelentős fordulónapja 
volt. Ünnepi szokások és hiedelmek is kap-
csolódnak ezekhez a napokhoz. Göcsejben 
azt tartották, hogy annak, aki Szent Mihály 
napján mosott, kisebesedett a keze, aki pedig 
mángorolt, annak a háza felett egész éven dö-
rögve pihentek a fellegek. Szegeden Dömötör 
(Szent Demeter) napján – a belvárosi templom 
védőszentjének ünnepén – nagy népünnepélyt 
tartottak, amelyre a tanyai pásztorok család-
tagjaikkal együtt vonultak fel. Az ünnepségen 
részt vettek a céhek képviselői és a város veze-
tői is. A mise után a juhászok a plébánosnak 
bárányokat ajándékoztak.
 Ma már nem mindenki tudja, hogy a 

„pásztor” szavunk gyűjtőnév. A gulyás, csikós, 

juhász és a kondás szavak összefoglaló neve a 
pásztor szavunk. A gulyás a szarvasmarhákat, 
a csikós a lovakat, a juhász a birkákat, a kondás 
pedig a disznókat őrizte, itatta, legeltette, vagy 
makkoltatta és (bizonyos határok között) gyó-
gyította is.
 Szerte a beregi falvakban láthatunk ro-
gyadozó istállókat, a házak udvarain dülede-
ző disznóólakat. Bizony! Alig harminc évvel 
ezelőtt, még a mi vidékünkön is nagyon sok 

„lábasjószágot” tartottak az emberek…
 Kérdezgesd szüleidet az állattartáshoz kap-
csolódó emlékeikről, történeteikről!

TL
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2014. szeptember 
20-án, szombaton 
rendeztük meg az 
idei Európai Au-
tómentes Napot. 
 Kellemes idő-
ben több száz fő 
vett részt a prog-
ramokon. A lebonyolítás zavartalanságáért a 
rendőrség és a négy polgárőr szervezet munka-
társait illeti az elismerés.   
 A megnyitó alkalmával átadásra került egy 
dekoratív kerékpár tároló a művelődési ház előtt, 
illetve a használt autógumik újrahasznosítását 
népszerűsítően gumiból készült játékok és be-
rendezési tárgyak. A tervezést és kivitelezést irá-
nyító � atal házaspár lelkesen vetette bele magát 
az újszerű munkába, a gyermekeknek pedig nem 
kellett használati utasítás, minden játékot folya-
matosan kipróbáltak.
 Tíz órakor ismét volt séta az egészségért: a 
résztvevők a Kraszna-hídig tettek sétát. 
 A szervezők, a Vásárosnaményi Kormányhi-
vatal Járási Népegészségügyi Intézete (korábban: 
ÁNTSZ) munkatársai ünnepi díszbe öltöztették a 
hidat, s az egészségügyi szűrések életmentő sze-
repéről is szóltak, mielőtt az emlékezés virágait a 
folyóba hullatták. 
 Ezután 2014 és 2 x 2014 méteres futásra ke-
rült sor vegyes korosztályban.
 A Művelődési Központ adott otthont ismét 
a véradásnak, ahol 56 véradásra jelentkezőtől 43 
egység vért sikerült levenni. A vöröskereszt által 
az óvodások és általános iskolások szülei között 
meghirdetett „versengésből” az 5.b osztály gyer-
mekei kerültek ki győztesen, így ők részesültek 
hétfőn a tortában. 
 Az I� úsági Klub kézműves foglalkozásra in-
vitálta a látogatókat. A védőnők órákon keresztül 

végezték az egészségügyi szűréseket, velük szem-
ben a mentősök gyakorlati elsősegélynyújtást 
tanítottak az érdeklődőknek, a Művelődési Köz-
pont épületében pedig az Európa Egészségház 
Zrt. munkatársai végeztek elektroszomatográ� ás 
állapotfelmérést.
 A Beregi Természet- és Környezetvédelmi 
Egyesület a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc 
Gimnázium Természetbarát Diákkörének tag-
jaival egész héten dolgozott. A diákok öt napon 
keresztül folyamatosan mérték a levegő állapotát 
és a zajszennyezést, illetve számolták a forgalmat 
a város két pontján dicséretes szorgalommal, 
szombaton pedig minilabort is üzemeltettek, és 
a regisztrációt vezették.
 A Lónyay Menyhért Baptista Szakközép-
iskola és Szakiskola diákjai környezetvédelmi 
játékokkal ismertették meg az érdeklődőket, se-
gédkeztek az ÖKOMATA üzemeltetésében, vala-
mint a rendőrségi ügyességi pálya irányításában 
a Kárpátokért Egyesület tagjaival együtt.
 A Népegészségügyi Intézet kerékpáros csa-
patversenyére 15 csapat – ebből kettő óvodás 
korú – nevezett. Érdekes és tanulságos feladato-
kon keresztül jutottak el a végállomásig.
 A Városháza előtt lelkes segítők az E-mentes 
asztalon órákon át készítették és kínálták a házi-
lag elkészíthető, adalékanyagokat nem tartalma-
zó ételeket és italokat. Az ingyenes kóstolásban 
több százan vettek részt.
 A szökőkutak között meg lehetett nézni és 

„szárazon kipróbálni” az első naményi PET hajót, 
amellyel a várost képviselő csapat augusztus-
ban megnyerte a 2. Tiszai PET Kupát. A hajót 
a Folyamos Szakaszmérnökség Vásárosnamény 
munkatársai készítették.
 „Számszerűsítve” a napot:
• az ügyességi pályákon kerékpárral 23, 

görkorival 8 fő, 

• a sétára 51 fő,
• a futásra 44 fő,
• a kerékpáros csapatversenyekre 60 fő,
• véradásra 56 fő,
• szűrésekre 70 fő regisztrált,
• A kóstoláson kb. 400-450 „adag” fogyott el.

 Négy órakor megkezdődött a tombolák sor-
solása. A fődíj ismét kerékpár volt.
 Köszönet a szervezésben részt vevőknek: 
Vásárosnaményi I� úsági Klub, Lónyay Menyhért 
Baptista Szakközépiskola és Szakiskola, II. Rá-
kóczi Ferenc Gimnázium, Beregi Természet- és 
Környezetvédelmi Egyesület, Balázs József Városi 
Könyvtár és Művelődési Központ, Vöröskereszt, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Vásárosnaményi Járási Hivatal Járási Népegész-
ségügyi Intézete, városunk 4 polgárőr szervezete, 
Kárpátokért Egyesület, Országos Mentőszolgá-
lat Vásárosnaményi Mentőállomás munkatársai, 
Rendőrség, Tűzoltóság, Védőnői Szolgálat, Euró-
pa Egészségház Zrt., Folyamos Szakaszmérnök-
ség Vásárosnamény, Wesley János Többcélú In-
tézmény, Vásárosnamény Város Önkormányzata 
dolgozói, és sok „névtelen” segítő.
 Kiemelt támogatóink voltak: Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium, Vásárosnamény Város 
Önkormányzata.
 Segítő közreműködésüket és felajánlásaikat 
ezúton is még egyszer köszönöm!

Szabóné Széles Erzsébet
szervező

8. Autómentes Nap Vásárosnaményban

Futás előtt melegítés
Az eredményekre várva E-menetes � nomságok

Ez ízlik!

A gumiautó

Munkában a diákkörösök

Használatban a gumibútorok

Üzemben az ÖKOMATA

Indul a séta
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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  

 A konstrukció fő célja volt, hogy a kulturális intézmények (mint pl. 
a könyvtárak) szélesebb körben kapcsolódjanak be a formális oktatásba 
és szerepük erősödjön meg a kulturális tudás átadásában, s ezen keresz-
tül elérendő cél a közoktatásban résztvevő gyerekek óvodai, tanórán 
kívüli és szabadidős nem formális és informális nevelésének és oktatá-
sának támogatása.
 A foglalkozások az alábbi foglalkoztatási formákban valósultak 
meg a kulturális, vagy nevelési/oktatási intézményekben:

Szakkörök • Versenyek, vetélked k • Témanap, témahét

6 nevelési-oktatási intézménnyel kötöttünk együttműködési megállapo-

dást: Eötvös József Általános Iskola és AMI • II. Rákóczi Ferenc Gim-
názium • Lónyay Menyhért Szakközépiskola • Játékország Óvodái • Kö-
zös Fenntartású 
Általános Iskola 
Csaroda • Ilk 
Általános Iskola
 13 csoport-
nak indítot-
tunk szakkört, 
egyenként 6 al-
kalommal. A 6. 
alkalom rend-
szerint egy ki-
rándulás, vagy 
színházlátoga-
tás, esetleg kon-
cert volt. 
 S z a k k ö r -
vezetőink gya-
korlott, jól 
felkészült pe-
dagógusok, ze-
nepedagógus, 
szociológus és egy gyermekkönyvtáros. Előadóink közt szerepelt gyer-
mekkönyv író, drámapedagógus, festőművész, � lozófus-költő, és tánc-
művész is. Volt két vetélkedő, mindkettő kétfordulós.
 2 témahét zajlott két iskolában TABU elnevezéssel Sohonyai Edit 
írónő ötlete alapján, ahol a résztvevő 20-20 gyerek mindegyike a Móra 
Kiadó 14 darabból álló könyvcsomagját kapta ajándékba, melyek elol-
vasása segít az előttük álló problémák megoldásában.
 4 bentlakásos nyári tábort is szerveztünk: ezek egyike az Őrségben 
Örökség és hagyomány nevet viselte, egy másik a Honfoglalás címmel 
egy jurtatábor, a harmadik a Mosolysziget tábor, és a negyedik a Varázs-
tábor volt.
 A tervek szerint 350 gyermeket vontunk volna be a pályázatba. A 
megvalósítás során ez a szám 422-re bővült, mivel a foglalkozások olyan 
hívogatóak voltak, hogy 
újabb és újabb jelentke-
zők akadtak.

KÖNYVAJÁNLÓ

L. Molnár Edit: A sárga kanapé

Kisó lassan 16 éves. Néha randizik, de nem különösebben izgatja a 
dolog. Egészen addig, amíg fel nem bukkan a színen a szomszéd srác. 
Illetve srácok. Hiszen egy testvérpár költözik a szomszéd házba. Kisó 
szerelmes lesz. Nagyon. Kristó� a, az idősebb zöld szeműbe. Ő a nagy 
szerelem, az igazi, az ELSŐ. Legalábbis úgy tűnik. Aztán…
 Egy pénteken naplót kezd írni.
Ezt a naplót tartod most a kezed-
ben. Fél év történéseit.
 Vitathatatlan, hogy a Szent 
Johanna Gimi új hullámot indí-
tott el Magyarországon. A magyar 
� atalok világát napló formájában 
bemutató történet sok más szer-
zőt megihletett, így születhetett 
meg L. Molnár Edit A sárga kanapé című i� úsági regénye is. 
 A KÖNYV MÁR KÖLCSÖNÖZHETŐ A KÖNYVTÁRBAN! 

Szakácskönyv nem csak főzni vágyóknak

A Beregi Múzeum az Új Széchenyi Terv keretében európai uniós forrásból 
megvalósított programsorozatának megvalósításához receptes füzetet állí-
tott össze. 
 A Felhősné Csiszár Sarolta által szövegezett kiadvány nem egy hagyo-
mányos receptgyűjtemény. A szakácskönyv néprajzi szempontból vizsgálja 
az egykori Bereg földrajzi adottságait, amely meghatározta az itt élők gazdál-
kodását és az ehhez kapcsolódó gasztronómiai kultúrát is. 
 Központi helyet foglal el a kiadványban és 
még ma is táplálkozásunk alapját képezi a min-
dennapi kenyér. A füzetecskében részletesen 
olvashatunk a kenyér készítésének folyamatairól 
és  az ahhoz kapcsolódó eszközöket igényes, szí-
nes képeken ismerhetjük meg. 
 Továbbá olvashatunk arról is, hogy az ál-
lattartás alappillére volt mind a beregi gazdál-
kodásnak, mind pedig az étkezésnek. Az ehhez 
tartozó ételek receptjeit a disznótoron hagyomá-
nyosan elfogyasztott ételek zárják. 
 A növényi alapanyagok közül a legjelentősebb a krumpli és a tengeri volt, 
így az ahhoz kapcsolódó receptekből találunk a legtöbbet. De ebben a sza-
kaszban az is meg� gyelhető, hogy tavasztól kezdve mindent felhasználtak 
ételeik elkészítéséhez, amit a természet évszakonként nyújtott. A mai háztar-
tásokban ritkán tálalnak fel repcelevélből vagy ribizlilevélből készült ételeket. 
 A kiadványt 29 kép illusztrálja, melyből 14 db színes képet Lajtai Leven-
te készített a Beregi Múzeum raktárában őrzött tárgyakról. A többi archív 
kép a Beregi Múzeum fotótárából került feldolgozásra. 
 Szeretettel ajánlom ezt a füzetet mindenkinek, aki a konyhában szívesen 
kísérletezik a régi és új ízekkel. De azoknak is, akik az erre a témára épülő, a 
Beregi Múzeum honlapjáról elérhető online játék feladatainak megoldásá-
hoz szeretnének némi segítséget. 

Vargáné Hegedűs Eszter
múzeumpedagógus

Könyvbarátok a zárórendezvényen

Találkozás Sohonyai Edit írónővel
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 akciója:
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októberi  ajánlata:

Új szolgáltatásaink:

„Dekor pólók” készítése;
-vicces, céges, egyedi.

Fólia kivágás;
-betűk, logók, feliratok

-sablonok. 
  

Kreatív hobbi termékek,
alapanyagok, 

nagy választékban!

További információk:
WWW.ADATLAPBT.HU


