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A görögkatolikus egyházban az Isten Fia 
megtestesülésére már Karácsony előtt 40 
nappal megkezdjük készületünket. Ez a 
40 napos bűnbánati időszak nem véletlen, 
hiszen 40 évig vándorolt a választott nép, 
Mózes 40 napig volt a Sínai hegyen, Noé 
idejében  40 napig esett az eső, Jé-
zus pedig 40 napig böjtölt a pusz-
tában. Emiatt adventi koszorúnkon 
6 gyertya van, vagyis kettővel több, 
mint más felekezetnél. Szeretem 
ezt a várakozást, hiszen családom-
mal ilyenkor minden este a nagy 
körasztalunkhoz ülünk. Megfogjuk 
egymás kezét és a sötétben világí-
tó gyertya (majd gyertyák) fénye 
mellett imádkozunk és karácso-
nyi énekeket éneklünk. Máskor 
talán akad indok a közös ima elhagyására, 
de ilyenkor minden este a Szenteste előí-
ze. Ahogy telnek a napok, még közelebb 
kerülünk egymáshoz és Istenhez! Mert a 
tartalmasan együtt töltött idő és a közben 
elhangzó kérdések és válaszok közelebb vi-
szik az embert az emberhez, valamint em-
bert az Istenhez és Istent az emberhez! Az 
nem tud engem boldoggá tenni, akit nem 
ismerek meg. Ezért a Karácsony várásának 
idejében többet beszélek Istennel és jobban 
meghallgatom az embert. A titkos gondo-
latainkra senki sem fog emlékezni, csak a 
kimutatott szeretetünkre! Várjuk, hogy 
Jézus Krisztusban eljöjjön közénk az Isten, 
akit nevén szólíthatunk, és Aki szintén 
meg akar szólítani minket! Mert van véle-
ménye erről a világról és benne terve van 
veled is! Az adventi időszak és a Karácsony 
a keresztényeknek és az üzleteknek fontos. 
Mennyi vásárosnaményi görögkatolikus 
templom elférne egy-egy nagy áruházban, 
de vajon a hatalmas és Emberszerető Isten, 

„kis emberként” majd elfér-e a szívedben, 
ha eljön Szent Karácsony napja? A boltok-
ban te választasz és te � zetsz. Az Istennél 
másképpen van! Az Atya téged választott 
és Jézus � zetett!  Mert Krisztus, amikor a 
bölcsőbe adatott, akkor a Megváltás rend-
je szerint egyúttal a keresztre is! Manapság 
sokan dúdolják keserű szívvel az ismert 
slágert: „Boldogság gyere haza, későn van, 
gyere haza”, de nem mindegy, hogy honnan 
jön! Mert minden jó adomány felülről van 

a közénk érkező Istentől, és erre ne mondd, 
hogy „nem érdekel!” Advent alkalmas arra, 
hogy lelkünk kútját megtöltsük tiszta víz-
zel! Mert az Istenfélelem és emberszeretet 
kútját valaki egykor megásta lelkünkben! 
Tisztítsuk meg a kutakat! Mert hiszem, 

hogy a kút mélyén meg lehet találni a régi 
hitet, hűséget, vasárnapokat, szeretetet és 
békességet! Erre azonban vágyódnunk kell! 
Kedves Mindnyájukra a Jóisten bőséges ál-
dását kérve, Krisztust és embertársat kereső 
és megtaláló adventi időszakot kívánok! 

 Szeretettel: 
motoros (István) atya

ÉRTESÍTÉS KÖZMEGHALLGATÁSRÓL
Értesítem a város lakosságát, hogy Vásárosnamény Város Képviselő-testülete

 • 2015. november 26-án (csütörtökön) 1530 órától a Városháza Nagytermében 
(Tamási Áron u. 1.),

 • 2015. november 30-án (hétfőn) 1700 órától a Perényi tanyán a Közösségi Házban, 
 • 2015. november 30-án (hétfőn) 1800 órától a vitkai városrészen az általános iskola 

ebédlő helyiségében  (Damjanich u. 34. sz.),
 • 2015. december 1-jén (kedden) 1700 órától a gergelyiugornyai városrészen a Mű-

velődési Házban (Munkácsi u. 2. sz.)
 – a képviselő-testületi ülés után 

közmeghallgatást tart, melyre mindenkit tisztelettel meghívok.

A közmeghallgatás tárgya: 
1./ Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról, tevékenységéről. 
2./ Tájékoztató az Önkormányzat 2016. évre vonatkozó terveiről.
3./ Egyéb közérdekű kérdések.

Vásárosnamény, 2015. november 4.
Filep Sándor sk. 

polgármester 

Adventi Gondolatok Tisztújítás a 
„Rákóczi” 

Lakásszövetkezetnél!

2015. október 05-én küldöttgyűlésen 
értékelték az elmúlt 5 év munkáját. A 

„Rákóczi” Lakásszövetkezethez tartozó 
28 lépcsőház közös helyiségeinek karban-
tartására, felújítására a beszámolási idő-
szakban 27.115/e Ft került felhasználásra.

 A küldöttek megválasztották 5 évre az 
Igazgatóságot és a Felügyelő Bizottságot.

Az Igazgatóság 
 elnöke: Simon László
 elnökhelyettes: Mándi Gyula.
 tagok: Kópis József
   Szászi Gyula
   Kovács Marianna
A Felügyelő Bizottság 
  elnöke: Katona Józsefné
  tagok: Szűcs Sándorné
   Dancs Béláné

Simon László

a „Rákóczi” Lakásszövetkezet elnöke
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voltak). Aztán valahogy kezdtük beleélni ma-
gunkat az események sodrába, felfedeztük azt 
a lelkesedés, ami benne lehetett abban a kor-
szakban. 

 A következő lépés a színpadi próba volt. Aki nem vett még ilyen-
ben rész, el sem tudja képzelni mekkora élmény. Nagyon jó volt 
látni, ahogy ez a fura, szokatlan helyzet összehoz minket. Nem szá-
mított az évfolyam, az osztály. Sőt, azt vettük észre, hogy órák után 
megjelennek kíváncsi osztálytársaink is. Nemcsak a megemlékezés 
pillanatait éltük meg értékként, hanem a próbák alatt őszintén jól 
is éreztük magunkat. A szünetek voltak a legjobbak. Zenét hallgat-
tunk közösen, énekeltünk és vicces szerepjátékokat is játszottunk.
Ahogy közeledett a főpróba napja, amikor be kellett mutatni az 
iskolatársainknak az előadást, egyre jobban kezdtünk izgulni. 
Komolyabban vette már mindenki a feladatát. Mindannyiunk 
örömére nagyon tetszett az iskolában a mini színdarab, a tanára-
ink és a diákok is gratuláltak. Egyszóval sikerünk volt. És mikor 
élesben próbáltuk ki magunkat a város meghatározó emberei, a 
szülők, rokonok és barátok előtt, utoljára még mindent belead-
tunk. Mi is úgy éreztük, hogy nagyon jól sikerült az előadás, és 
a színpadról leérkezve nem győztük megköszönni a gratulációkat.
Nem tudom, hogy mi volt a legnagyobb élmény… Mikor a próbá-
kon nevettünk, mikor a színpadra léptünk, vagy mikor hallottuk, 
hogy mindenki elismeri azt, amit csináltunk? Vagy talán a meg-
emlékezés, a felidézés, hogy egy kis darabot mi is átadhattunk és 
megőrizhettünk ebből a történelmi eseményből.  

Bartha Balázs

Október huszonharmadika már nem volt messze. Az iskolában a 
lelkes és kevésbé lelkes diákok, hol több, hol kevesebb unszolásra 
eldöntöttük, hogy itt műsor lesz. Mégpedig eljátsszuk az 1956-ban 
történtek egy szeletét! A terv egy nagyon szuper műsor volt. Persze 
ezt az elején még mi sem tudtuk.

 „Osszuk ki a szerepeket!” – mondták a tanárok, majd össze-
ültünk egy harmadik emeleti eldugott teremben, és megvitattuk, 
kihez, melyik szerep illik. Igen-igen. Mindenki tudja, hogy alig 

volt egy-két ember, akihez valóban illett a 
szerepe, de sebaj. Aztán elkezdtünk próbál-
ni. De milyen próbák lennének azok, ame-
lyeken már mindenki az elején belebújik a 
szerepébe? Valljuk be, egyikünk sem élte 
meg azt a korszakot. Bele kellett képzelni 
magunkat egy számunkra idegen helyzetbe, 
egy másik világba, elő kellett csalogatni an-
nak a szellemét és hangulatát. Napokig így 
folytak a próbák, nem volt két sor a forga-
tókönyvben, amit el tudtunk volna monda-
ni anélkül, hogy a lelkes rendezők bele ne 
szóljanak (akik nem mellesleg a tanáraink 

Kitüntető címek adományozása
Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete október 23-án

Dr. Czomba Sándort „ Díszpolgári cím”, 
az Eötvös József Általános Iskola és AMI-t a „Vásárosnamény Városért – Pro urbe”,

Bak Istvánnét, Kardos Bélát, Koncz Istvánnét, 
Nyíriné dr. Beregszászi Zsuzsannát, Vincze Sándornét

„ A köz szolgálatáért” kitüntető cím adományozásával jutalmazta.

Vásárosnaményért  emlékplakettben részesült:
Dr. Jenei András, Dr. Kiss János, Szenáki Kálmánné,

Tóthné Lakatos Éva.

A függönyök mögött
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Ezúton tájékoztatjuk a Vásárosnaményi kistérség lakosságát, 
hogy az Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás által 
működtetett központi orvosi ügyeleti ellátás az alábbiak szerint 
történik.

Hol és mikor érhető el 
a Központi Orvosi Ügyelet?

A lakosság sürgősségi ellátását, amely sürgős szükség esetén ve-
hető igénybe a Központi Háziorvosi Ügyelet (4800 Vásárosna-
mény, Erkel u. 1; telefonszám45/470-295) biztosítja.
 Az ügyeleti idő hétköznapokon 16 órától másnap reggel 08 
óráig, hétvégén, pihenő- és ünnepnapokon folyamatosan 24 órá-
ban tart. Ebben az időben lehet az ügyeleti rendelőben ellátásra 
jelentkezni, vagy telefonon az ügyelet segítségét kérni a 45/470-
295-ös telefonszámon.
 Várhatóan 2016 januárjától az ügyeleti ellátás hétfőtől csü-
törtökig egy orvossal és egy szakápolóval, pénteken és hétvégén, 
illetve ünnepnapokon két orvossal és egy szakápolóval történik.

Milyen esetekben kérhetik 
az ügyelet segítségét?

A háziorvosi ügyelet fő feladata az alapszintű sürgősségi ellátás. 
Ez azt jelenti, hogy elsősorban azoknak a háziorvosi teendők-
nek a rendelési időn kívüli ellátására szerveződött, amelyek a 
következő rendelési időig nem halaszthatók! Azaz elsősorban 
frissen kialakult betegségek, vagy már meglévő betegség állapot-
rosszabbodása esetén kell mindenképpen az ügyelethez fordulni, 

amikor azonnali beavatkozás nélkül fennáll a tartós vagy mara-
dandó egészségkárosodás veszélye. Idült betegségek, egyszerű 
panaszok, halasztható esetekben lehetőség szerint a rendes ren-
delési időt vegyék igénybe!
 Rendszeresen szedett gyógyszerek esetében gondoskodjanak 
a háziorvosnál időben történő felíratásról. Ügyeleti időben csak 
újonnan szükségessé vált vagy életmentő gyógyszereket tudunk 
felírni, kedvezményes gyógyszerfelírásra nincs lehetőség, és 
ügyeletes gyógyszertár is nehezebben érhető el, hiszen Vásáros-
naményban éjszakai gyógyszertári ügyelet nincs.
 Hirtelen fellépő súlyos panaszok, életveszélyes állapotok, bal-
esetek, közterületi rosszullétek esetén a lakosság közvetlenül is 
kérheti az Országos Mentőszolgálat segítségét a 104-es segélyhívó 
számon! Amennyiben bizonytalanok a beteggel való teendőt illető-
en, kérjék bizalommal telefonon keresztül az ügyeletes mentőtiszt 
segítségét, aki készséggel felvilágosítást ad a szükséges teendőkről.
 Egy kivonuló ügyeletes orvos látja el közel 33 ezer ember sürgős-
ségi alapellátását a kistérség egész területén. A hívások torlódása 
esetén akár órák is eltelhetnek (két település közötti távolságot is 
� gyelembe véve), mire egy adott vizsgálatra sor kerül.
 Az indokolatlan esetekhez történő hívások miatt csökken az 
esély, hogy az ügyeletes autó időben érjen a valóban sürgős ese-
tekhez!
 Kérjük a lakosság türelmét és megértését, a hatékonyabb 
ellátás érdekében az ügyelet igénybevételének megfontolását, 
szükség esetén alternatív megoldás választását.
 Ne feledje! Az orvosi ügyelet indokolatlan hívásával másik 
ember életét veszélyeztetheti!

 Filep Sándor 
Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Elnöke

A vásárosnaményi Beregi Múzeum szerve-
zését Csiszár Árpád református lelkipásztor 
kezdte meg 1963-ban. Működési engedé-
lyét hivatalosan 1965-ben kapta meg, mint 
Vásárosnaményi Tájmúzeum. Jelenlegi ne-
vét 1975 óta viseli. 
 A Beregi Múzeumot páratlan gazdag-
ságú gyűjteményének köszönhetően Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyében a legna-
gyobbak között tartják számon. Hatalmas 
gyűjteményéből kiemelkednek a szőttes és 
hímzett textíliák, a művészi és háztartási 
vasöntvények, az autentikus hímes tojások, 

a kerámiák, valamint a térség elemi népis-
koláját reprezentáló tárgyegyüttesek.
 2015-ben a múzeum elérkezett műkö-
désének 50 éves jubileumához. Ezen alka-
lomból az intézmény emlékünnepséget 
szervez 2015. november 19-én (csütör-
tökön) 10.00 órai kezdettel.
 Az ünnepségen a szakma olyan el-
ismertjei emlékeznek vissza a múze-
um elmúlt évtizedeire, mint dr. Bene 
János, Felhősné dr. Csiszár Sarolta, dr. 
Cservenyák László és Varga János. A 
program során múzeumtörténeti fotóki-

állítás megnyitására is sor kerül,  amely be-
pillantást enged  az elmúlt 50 év történéseibe.
 A rendezvényt színesíti majd a szintén 
50 éves Liszt Ferenc Vegyeskar műsora, va-
lamint a Beregi Betyárok tánca.

Kissné Gráf Éva
Beregi Múzeum

VÁLTOZIK A HÁZIORVOSI ÜGYELET 
ELLÁTÁSI RENDJE

50 éves a Beregi Múzeum
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Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás Kistérségi Fejlesztési Iroda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

BEREGTÖT KFI Bölcsőde (új intézmény) 

Szakmai vezető
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határoza tlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 1 év-ig szól.

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4800 Vásárosnamény, 

Alkotmány u. 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:

Az intézményben szakmai-, kisgyermeknevelő-, szervező- irányító- és 
ellenőrző feladatok ellátása. További részletes feladatait a munkaköri 

leírása tartalmazza.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 23.

Bővebb információ a kozigallas.gov.hu és a vasarosnameny.hu 
weboldalakon található.

Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
Kistérségi Fejlesztési Iroda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

BEREGTÖT KFI Bölcsőde (új intézmény) 

Kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4800 Vásárosnamény, 

Alkotmány u. 10.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, 

szakszerű gondozása-nevelése. Együttműködés és folyamatos 
kapcsolattartás a családokkal,  a kisgyermekek � zikai, pszichés, szociális 

szükségleteinek felismerése, kielégítése. Szeretetteljes, gyermek-centrikus 
légkör biztosítása a nevelési-gondozási alapelvek � gyelembevételével. Az 

előírt dokumentációk vezetése.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 23.

 Bővebb információ a kozigallas.gov.hu és a vasarosnameny.hu 
weboldalakon található.

Szeretettel várjuk mindazokat, 
akik szeretnék megismerni, ki-
próbálni a magyar néptánc alap-
jait, különböző tájak táncait!
Táncóráinkat valamennyi korosz-
tály számára ajánljuk, akár a ki-
kapcsolódás, a feltöltődés, akár 
egy esküvői nyitótánc megtanu-
lása, akár a rendszeres testmoz-
gás, vagy a versenyzés a kitűzött 
cél.

Akit érdekelne a lehetőség és szívesen alakítana egy 
jó társaságot és érdekli a néptánc, jöjjön el bátran 
hozzánk.
Találkozzunk minden szerdán délután 6 órától a Műve-
lődési Központban! 

A táncmester: 
Tihor Krisztián 

tánctanár
Érdeklődni személyesen a 
Művelődési Központban 

a Rákóczi u. 9. szám alatt! 
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A modern háborúk – az ellentétes 
érdekű államok hadseregei között 
megvívott fegyveres küzdelmek  

– sokkellékű viszálykodások. Az 
első világháborút, a „nagy hábo-
rút”, gépi háborúnak, anyaghábo-
rúnak is nevezik a történészek. Az 
1914-18. között zajló hadiesemé-
nyekben – a korábbi háborúkéhoz 
képest – a hadianyagok felhaszná-
lása sokszorosra nőtt. A frontokon 
a nagy réztartalmú tüzérségi és a 
géppuska-lövedék volt leggyor-
sabban fogyó hadianyag.

A „nagy háború” miatt a polgári lakosság 
élelmezése, ruházkodása, a fűtés, a vilá-
gítás és a közlekedési lehetőségek is egyre 
csak nehezültek. A „békés hátország” lakó-
inak mindennapi életét a kötelező jellegű 
beszolgáltatások egyre csak rontották. A 
frontigények miatti elvonások a vállalkozá-
sok és a családok személyi tulajdonára, de 
még a települési közösségek közvagyonára 
is kiterjedtek.
 Az állam által kisajátított tárgyak kö-
rébe elsőként a magántulajdonú és üzemi 
gépkocsik, a lovas kocsik és a hadi célok által 
megkívánt ingatlan vagyontárgyak tartoz-
tak. Kiépült egy állami háborús anyag- és 
termékgazdálkodási intézményrendszer is. 
A terményeket és a nyersanyagokat rekvi-
rálhatta – azaz lefoglalhatta és hatósági 
áron átvehette –, majd a front szükségletei 
szerint elosztotta azokat az állami hadügyi 
intézményrendszer. A világháború vége 
felé már 26 bizottság és 39 központi admi-
nisztrációs szervezet irányította a magyar-
országi hadiszállításokat.
 A hadiszállítással megbízott számos 
szervezet közül – témánkhoz kapcsolódóan 

– csak a Magyar Szent Korona Országai-
nak Fémközpontja Rt. tevékenységére uta-
lok. Az 1915 elején megalakult Fémközpont 
a háború alatt körülbelül ötvenezer tonna 
fémet kezelt.
 A fémek közül a réz begyűjtése volt a 
legfontosabb, amit legnagyobb mennyiség-

ben töltényhüvelyek, továbbá lövedékvezető 
gyűrűk és lövedékgyújtók előállítására hasz-
náltak a hadianyag üzemekben.
 A háború előtt Németország és az O. 
M. Monarchia is az USA-tól vásárolt rezet, 
ám további amerikai behozatalra az antant 
hatalmak blokádja miatt a központi hatal-
maknak nem volt lehetőségük. Hazai bá-

nyáink csak a töredékét tudták biztosítani 
a szükséges mennyiségnek.
 Emiatt vált elkerülhetetlenné az üzemek 
és a lakosság tulajdonában lévő réztárgyak 
rekvirálása.
 Először a nagyobb fémárugyárak és gép-
gyárak rézkészleteit foglalták le. Az ágyúk 
és gépfegyverek azonban olyan mohó gyor-
sasággal falták a tölteteket, hogy a háztar-
tási- és konyhafelszerelési fémeszközök: 
pálinka- és lekvárfőző rézüstök, a lakások-
ba beépített csővezetékek is „hadicélokra 
igénybe vétettek”. „Rézmozsarat vasmo-
zsárért!” „akció?” is indult, s fokozatosan 
katonai munícióvá formálódtak a lakosság 
használatában lévő olyan kisebb réztárgyak 
is, mint a: csengők, gyertyatartók, súly- és 

űrmértékedények, süteményformák, de még 
az ablak-, ajtó- és bútorveretek és egyéb ki-
sebb réztárgyacskák is.
 A begyűjtött rézmozsarak helyett ka-
pott öntöttvas mozsarakat „hadimozsár”-
nak nevezte el a nép. A gyógyszertárakból 
az elrekvirált rézmozsarakat pedig porcelán 
mozsarakra váltották.

 Az anyagkészleteket gyorsan felemésztő 
frontok féméhsége azonban csillapíthatat-
lanul követelte a hátországtól a még további 
pótlást.
 A hadvezetés az egyházak alkalmas 
felszerelési tárgyainak rekvirálásában 
találta meg nemzetünk végső fémtarta-
lékait. 1915-ben megvizsgáltatták, hogy 
mely harangok nélkülözhetőek a külön-
böző felekezetekhez tartozó egyházak-
nál. A többnyire több mázsás bronzból 
készült harangoknak ugyanis több mint 
a kétharmadát tette(teszi) ki a réz. Szá-
mos település harangját már ’15-ben 
rekvirálták az egyházközségekből. Egy-
házközségeink korabeli jegyzőkönyvei 
tanúskodnak a főként közadakozásból 

Toronyból kidobott harang Püspökladányban 1917-ben

HADBA HÍVOTT HARANGJAINKRÓL
(és más fémtárgyakról)
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vásárolt harangok elveszítésének tényéről és körülményeiről. 
(Az idézetek a korabeli helyesírást is mutatják!)
 A Vikai Református Egyházközség jegyzőkönyve ekként tárja 
elénk a presbitériumi gyűlésen történteket: „Tárgyaltatott a had-
vezetőségnek az egyházakhoz intézett kérése, a harangoknak hadi 
célra történő átadása végett.
 Egyháztanácsunk elhatározta, hogy a kisebbik harangot, mely 
1801-ben öntetett a hadvezetőség céljára azzal a feltétellel bocsátja 
át, ha a harang árát megkapja és a szállítási költséget a hadvezetőség 
megtéríti.” Kelt. Vitkán 1915. szept 5-én Boross Mihály h. lelkész 
elnök.
 Egy nappal később Vásárosnaményban is harangrekvirálás-
ról tárgyalt a presbitérium. „Elnöklő lelkész felolvassa a Méltóságos 
püspök Úr 4088–1915 köriratát. A hadsereg czéljára szolgáló fémek 
beszerzésének megkönnyítése czéljából a közeljövőben felmerülhet a 
szüksége annak, hogy az egyházközségek templomaik nélkülözhető 
harangjairól lemondjanak. […] Presbitérium tudatában lévén an-
nak, hogy mi sok súlyos s nagy megpróbáltatások borzolják hazánk 
és nemzetünket …. a haza oltárára kész szívvel áldozza nagyharang-
ját” Szabó András lelkész elnök.
 A legtöbb harang sorsa az 1917. esztendőben pecsételődött meg. 
1917. június 2-án Szurmay Sándor lovassági tábornok, hadügymi-
niszter elrendelte a harangok immár szisztematikus összeszedését.
 Utolsó harangjáról érezhető szomorúsággal mond le a Vásáros-
naményi Református Egyházközség presbitériuma: „Lelkész elnök 
a presbitérium előtt felolvassa a főméltóságú püspök úr körlevelét, 
melyben felhív minket, hogy a hazának szüksége van a háború miatt 
az ércre az ágyu öntésre tehát a 2ik harangot is elrekvirálják. Kivétele-
sen csak az 1700 év előtti és történelmi harangok maradhatnak meg, 
ha azoknak történelmi valósságát igazolni tudjuk.
 Egyháztanács áthatva a haza hívó szózatára, azt határozza, hogy 
ha a hadvezetőségnek szüksége lesz rá mulhatatlanul úgy mi is bár 
fájó szívvel felajánljuk az egy harangunkat, de kérve kérjük, hogy ha 
lelhet hagyassék meg nekünk e népes községnek az egyetlen harang-
felirat rajta: az élőket összehívom a holtakat megsiratom a vásá-
rosnaményi ref. eklézsia öntése 1842.” Jegyezte Kardos Endre
 A harangleszerelések szomorú végrehajtásáról egy – a Gerge-
lyiugornyai Református Egyházközség irattárában fennmaradt  – 
körjegyzői levél tanúskodik: „Gergelyi-i körjegyzőtől 533/917kjsz 
Tárgy: Harangok leszerelése Nagytiszteletű ref lelkész Úr UGORNYA
 Alispán Úr 6301/917 sz. rendelete folytán értesítem, hogy a rekvi-
rált harangok leszerelésére Záborszki Miklós hadnagy Magi Ferencz 
harangöntő és még igazolvánnyal ellátott munkása küldettek ki. – 
Felkérem, hogy őket támogatásban részesíteni szíveskedjék. – Gerge-
lyi 1917 Márcz 8. – Heming Károly körjegyző”
 Volt olyan település, ahol a nép nagy ünnepségek között vált 
meg a harangjaitól... Máshol csaknem az egész falu sírva nézte vé-
gig harangjai leszerelését, összetörését és elszállítását.
 1917 októberében már az orgonasípokra is kiterjedt a begyűjtés.
 Kifosztottság, árvaság, szegénység, megrokkant embertömegek 
és a csend. Halálos csend települt rá a „nagy háború” utolsó évében 
nemzetünkre. A rekvirált fémtárgyak hiánya is továbbfokozta a há-
borús években meggyötrődött lelkek fájó veszteségérzetét.

T L

2015. november 27-én (pénteken) 18 órától 
– immár 6. alkalommal –  rendezzük meg a

Vitkai Fonót.
Népi játékokkal, táncházzal, nótaszóval, 

régi tárgyakkal, hagyományos népies ízekkel 
elevenítjük fel a téli esték játékos fonóinak hangulatát.

Zenél: a Sodró 
együttes

Belépődíj: 
Felnőtt 1000 Ft • Gyerek: 500 Ft (14 éves korig)
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 Láthattak többek között I. világháborús 
tárgyakat, 1634-ből származó nemeslevelet, 
1896-ból származó kalendáriumot – csak 
hogy néhányat megemlítsünk.
 A negyedik helyszínen, a faraktárban, 
megismerkedhettek a leltározás fogalmával, 
a leltárkönyvvel, sőt a „modern leltározás-
sal”, a digitalizálással is.

A Beregi Múzeum az idei évben második 
alkalommal vett részt a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja rendezvénysorozaton.

 A 2015. október 12. – október 16. között 
zajlott Múzeumi titok című program révén 
az általános iskolás és középiskolás diákok 
bepillantást nyerhettek a múzeum olyan te-
reibe, ahová más alkalmakkor nem lehetne, 
mindemellett megismerhették a muzeoló-
gusok munkáját, akik háttérmunkájukkal 
működtetik az intézményt.

 A diákok először meghallgattak egy 
képekkel tarkított előadást a múzeumban 
dolgozók munkájáról, illetve a múzeumban 
végzett tevékenységekről, majd csoportok-
ban, négy helyszínen játékos foglalkozások-
ra került sor.
 Az első helyszínen betekintést nyerhet-
tek a történész munkájába. Régi iratokat 
tanulmányoztak, majd bemehettek a múze-
umi raktárba is.
 A második helyszínen megismerhet-
ték a régész munkáját egy képes előadás 
formájában, majd kipróbálhatták magukat 
mint restaurátorok, hiszen több „összetört” 
edényt kellett összerakniuk.
 A harmadik helyszínen négy puzzle 
sikeres összerakásával ismerhették meg a 
múlt emlékeit.

Október 15-én ünnepélyesen felavat-
ták Gergelyiugornyán a Beregszászi út 
31. szám alatt található tájházat (korábbi 
számunkban is közöltünk már képeket), il-
letve megnyitotta kapuit a „Mesél a múlt” 
fotókiállítás a szintén ezen a városrészen 
található kultúrházban. Mindkét gyűjte-
mény a gergelyiugornyai Pető�  Nyugdíjas 
Klub munkáját dicséri. Bár a kiállítás már 
leszedésre került, de a tájház minden csü-
törtöki napon délelőtt 9 órától délután 15 
óráig megtekinthető. Csoportoknak tele-

fonos egyeztetés után eltérő időpontban 
is lehetséges. (06202651011) Szeretettel 
várják az érdeklődőket!

Múzeumok Őszi Fesztiválja 
a Beregi Múzeumban

 Diákok esetében nagyon régóta célki-
tűzésünk, hogy a múzeum bekapcsolódjon 
az oktatás folyamatába, a múzeumi gyűjte-
mény és az általunk összeállított múzeum-
pedagógiai foglalkozások révén.
 A megvalósult programot sikeresnek ítél-
jük meg, mivel nagy érdeklődés övezte, ösz-
szesen 226 diák vett részt a foglalkozásokon.
 Fontosnak tartjuk, hogy az idelátogatók 
megismerjék a Beregi Múzeum kiállítási 
anyagát, gyűjteményét. Próbálunk minden 
korosztály számára megfelelő élményt biz-
tosítani, a múzeum ismeretanyagát megfe-
lelő szakmai felkészültséggel átadni, hogy 
ezáltal is növeljük a múzeumba visszatérők 
számát.
 Célunkat a rendezvénnyel sikerült elér-
ni, amit az is bizonyít, hogy a diákok több-
sége jelezte, hogy szívesen részt venne a 
közeljövőben hasonló foglalkozásokon.

Tóthné File Dóra
Beregi Múzeum

„Mesél a múlt”
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REJTVÉNY

2015. október 24-én, szombaton 
rendezték meg a diák- és serdülő 
korosztály aktuális hétvégi judo 

versenyét az UTE felújított Megyeri úti judo-csarnokában. A né-
pes mezőnyben a vásárosnaményi Szelet Kelet SE hat versenyzővel 
képviseltette magát igen eredményesen: a diák korosztályban Vaska 
Fanni és Insticei Réka valamennyi ellenfelét legyőzve megnyerték a 
Budapest Bajnokságot, Balogh Bence 5. helyezett lett. Serdülőknél 
Rácz Róbert, Vaska Fanni ezüstéremmel, Kakuk Eszter 3. helyen, 
Insticei Réka és Nagy Szabolcs 5. helyen zárta a hosszú napot. 
Eredmények: DIÁK AB (súly, név, szül. év, helyezés) 
   • 45 kg Vaska Fanni (2003) I. hely
   • 56 kg Insticei Réka (2003) I. hely
   • 32 kg Balogh Bence (2003) V. hely
   SERDÜLŐ 
   • 48 kg Vaska Fanni (2003) II. hely
   • 57 kg Insticei Réka (2003)  V. hely
   • 55 kg Rácz Róbert (2002)  II. hely 
   • 63 kg Kakuk Eszter (2001)  III. hely 
   • 60 kg Nagy Szabolcs (2001)  V. hely 

Insticei Zoltán

Beindult 
a Sakk-

kör! 
Korra és nemre való tekintet 
nélkül minden érdeklődőt 
szeretettel várunk minden 
hétfőn 16 órától a Művelődési 
Központban! 

Születésnapokat ünnepeltek a 
Vitkai Nyugdíjas Egyesületben

 A közelmúlt-
ban töltötték be 
Koncz Elekné 
80., Fábián Ba-
lázsné és Koncz 
Ferencné 70. 
születésnapjukat.
 Jó egészséget 
kívánunk szá-
mukra.

A feladat három részből áll. Az 
első részben a szudoku felada-
tot kell megoldani (a cellákban 
szereplő betűket most még � -
gyelmen kívül kell hagyni).
 Második lépésként azokat a 
betűket kell bekarikázni, ame-
lyek páratlan számokkal együtt 
szerepelnek. (A páros számok-
kal egy cellában lévő betűknek 
nincs szerepük.)
 Harmadik lépés: olvassuk 
össze a bekarikázott betűket! Az 
így „keletkezett” hat szó Eötvös 
József 3 művének címét eredmé-
nyezi. (Ha egy páratlan számot 
tartalmazó cellában nincs betű, 
az szóköznek számít, ha több 
ilyen cella követi egymást, azután 
új műcím következik.)
  Készítette: 

Kardos Béla

SZUDOKU - PLUSZ
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„Értékes alkotások”
címmel népművészeti kiállítás nyílt 2015. november 3-án a Műve-
lődési Központban a Beregszem Hagyományápoló Művészeti és 
Kulturális Egyesület gondozásában. A népművészet sokszínűségét 
méltó módon bemutató gyűjtemény december 15-ig megtekinthető! 

JUDO
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A TÁMOP-3.1.4.”Köznevelés az iskolák-
ban” pályázat nyitórendezvényeként „Ká-
ros helyett egészséges szenvedélyt!” címmel 
egészségnapot tartottunk 2015. október 
3 -án iskolánkban (Pető�  Sándor Tagintéz-
mény, Gergelyiugornya). A nap folyamán 
egészséges ételeket fogyaszthattak a részt-
vevők, és sportolhattak kedvükre. A tor-
nateremben TRX várta az érdeklődőket, a 
füves pályán focimérkőzés zajlott, az udva-
ron asztaliteniszezés és tollaslabdázás folyt. 
Akik elfáradtak, a kialakított közösségi tér-
ben társasjátékozhattak egymással. A napot 
sétával zártuk. 

Török Ágnes
pályázati felelős

Kemény István

Egy nap élet
Harmincháromból huszan maradtunk, tizenöt év után
 szép ez is,
Egy óra múltán a kocsmáros behordta fölöslegessé vált
 székeit.
Fér� ak és nők, � úk és lányok, június, este,
 sátortető,
Könnyű zsivaj volt, nagy szavakkal előre föl nem
 törhető.
Nagy szavak váltak könnyű zsivajjá, tizenegy autó
 odakint,
Huszan maradtunk: húsz ruha és pénz, tizenegy autó:
 a valamink.
S máris megy kettő: „tudod, a kölkök nélkülem nem
 alusznak el”,
A másikért meg itt a férje: a sövény fölött már
 ott a fej,
Valaha fontos a harmadik volt: pohárral áll, hogy
 menni fog,
Az asztal mögé bezárva ültem, mutattam: „kibújni
 sem tudok”.
Valami szél jött és bodzaszag volt, eltelt a második
 óra is,
Mutatta: „hány van?”, mutattam: „három. Hát neked?”, „jön a
 harmadik”.
És ezzel átbújt mellém az asztal alatt, hogy „még egy
 pillanat”,
Mesélt, mesélve újra átbújt, s még mindig mesélve
 elszaladt.
Átmásztam én is, hogy elszökésre, menekülésre
 kész legyek,
Egyszercsak mégis délelőtt van, öten maradtunk,
 részegek.
Egymás nyitott-könyv-életéből kihullott könyvjelzők
 vagyunk,

Szavakba öntjük a közös eszmét, ami csak annyi:
 még igyunk.
Repülő zúg a másik égen, kezdődő, pontos
 napsütés,
Figuráit kirakja lassan a gyümölcsfák közé a
 nemsötét,
Fagyiért jön be egy család, a kocsmárosné a
 kertbe ment –
Betelt a hetünk, és az Isten mégis csak teremt
 és teremt...
Itt volna vége, de életemmel nem szolgáltam rá
 erre sem,
Ha délelőtt volt, hát délután lett, haza a hatvan-
 egyesen.
Mért mondjam ennél pontosabban, hogy nemsokára
 meghalok
S nyers boldogság, vad reménytelenség együtt se tett ki
 egy napot –
Az a nap kéne mégis, egyben, legalább az a
 csonka nap,
Hisz máskor úgyis csak semmit mondok, és nekem is semmit
 mondanak.
Annak a napnak a délutánján fél kettő körül
 volna most,
Már annyit éltem volna eddig, hogy elég is lenne,
 hogy vagyok,
Bolyongásvégi nagy türelmet vinnék haza a
 pénz iránt,
Erdőbe mennénk a gyerekekkel, úgy élnénk le a
 délutánt,
Órára, tükörbe, más szemébe estig már nem pil-
 lantanék,
Azon a napon mesélés utánig megtartana a
 tartalék.
S ha alszanak már, kilenc után, el mezítláb akkor
 menni csak,
Legvégül még kifutni innen, mint bölcsnek hitt, öreg
 fér� ak.

„Káros helyett egészséges 
szenvedélyt!” a Pető� ben
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MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
NOVEMBERI
MOZIMŰSOR

Az éhezők viadala
– A kiválasztott – 
befejező rész – 3D

Teljes árú jegy: 
1300 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1100 Ft

Hókirálynő – 3D

Teljes árú jegy: 
1300 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1100 Ft

November 24. (kedd) 1900

November 24. (kedd) 1700

KÖNYVAJÁNLÓ

Ebben a hónapban a Kalandos küldetés-soro-
zatot ajánljuk gyerekeknek.
 Képes vagy megállni a lábadon a közép-
korban? Megnyered-e a lovagi tornát, meg 
tudod-e menteni a király életét, és el tudsz-e 
foglalni egy erődítményt? Vagy legyőz a go-
nosz báró?
 A Kalandos küldetés kötetei azzal a céllal 
készülnek, hogy kedvet csináljanak a gyerme-
keknek a tanuláshoz, ismereteik gyakorlati 
használatához, rögzítéséhez, a fejlődéshez.
 A Kalandos küldetés-sorozat kötetei kü-

lönleges élményt ígérnek a 8–12 éves gyere-
keknek. Ezekben a rendhagyó könyvekben az 
olvasó a főhős, ő dönti el, mit választ, merre 
halad az izgalmas történetben. Számos rejtély 
és talány állja útját útközben az olvasónak, 
ám ezek egy igazi hősnek nem jelenthetnek 
akadályt, s végül sikeresen oldhatja meg a 
küldetéseket, hiszen a kötet visszatereli a he-
lyes ösvényre. Ráadásul közben észrevétle-
nül gyarapodik a gyermekek matematikai és 
történelmi tudása is, így lesz igazán hasznos 
élmény egy-egy kaland.
 A kötetek felépítése nem hagyományos. 
Az olvasónak előre kell lapoznia, vagy vissza 
kell térnie a kötet elejére úgy, ahogy az aktu-
ális utasítás kéri tőle. Ha jól válaszolt az adott 
kérdésre, akkor előre léphet a történetben, 
egy következő szintre. Ha nem jól oldotta 

Októberben a könyvtár vendégei vol-
tak: Kemény István, a mai magyar köl-
tészet egyik legemblematikusabb mű-
velője, és Kürti László költő, aki szintén 
a legnívósabb irodalmi lapokban szere-
pel, jelen van az éves válogatások köte-
teiben, verseit híres színészek mondják 
a Youtube-on. Kürti László szakavatott 
kérdéseivel bombázta Kemény Istvánt, 
így tudhatott meg a népes közönség 
többet a költők életéről, lelki beállított-
ságukról, hitvallásukról. (Egyik versét a 
10. oldalon találhatják.)

meg a feladatot, akkor a szöveg rávilágít arra, 
hogy hol hibázott, és visszairányítja az erede-
ti kérdéshez. A könyv végén külön szószedet 
segíti a gyerekeket abban, hogy könnyebben 
megtalálják a megoldást. 

Könyvtári 
vendégek
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Szelektív 
kukák 

átvétele!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy akik a korábban 
megadott időpontokban nem 
tudták átvenni a szelektív hulla-
dékgyűjtő edényt, azok számá-
ra 2015. november 26. napján 
8-16 óra között lehetőséget 
biztosítunk az átvételre. 
 A kiadás helyszíne a 
BEREGVÍZ K� . telephelye: 
Nyíregyházi út 1. sz.  
 Aki valamiért nincs rajta 
a listán, az az Észak-alföldi 
Környezetgazdálkodási K�  
kihelyezett ügyfélszolgálatán 

– minden szerdán 8-14 óra kö-
zött a Városháza ügyfélfoga-
dójában – jelezheti észrevételét 
a közszolgáltató felé. 

Az edényekbe műanyag, papír, 
italos karton és fém csoma-
golási hulladék kerülhet bele 
úgy, mint a gyűjtőzsákokba! 
Az ürítés továbbra is havonta 
egy alkalommal – a korábban 
jelzett időpontokban – történik.

Filep Sándor
polgármester

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