
2015.  augusztus

Vásárosnamény Város Önkormányzata
szeretettel várja Vásárosnamény lakosságát

 2015. augusztus 19-én, 
a Szent István parkban 17 órakor kezdődő

városi ünnepségre.

Az ünnepség programja:
• Himnusz

• A megjelenteket köszönti: Filep Sándor 
polgármester

• Ünnepi beszédet mond: dr. Balázsy Erzsébet 
alpolgármester asszony

• Ökumenikus istentisztelet és az új kenyér 
megszentelése a Vásárosnaményi Református 

Énekkar közreműködésével
• Az 50 éves Liszt Ferenc Vegyeskar ünnepi műsora

• Szózat

M e g h í v ó
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Balázs József Városi Könyvtár és 
Művelődési Központ – Vásárosnamény

Anóka Eszter Városi Könyvtár 
– Nagyhalász

Ibrányi László Művelődési Központ és 
Könyvtár – Ibrány

Képes Géza Városi Könyvtár – 
Mátészalka

Művelődési Ház és Könyvtár 
Közművelődési Intézmény – Nyírmada

Ratkó József Városi Könyvtár – Nagykálló
Városi Könyvtár – Nyírbátor

Mi a közös ezekben a könyvtárakban? 
2012-ben konzorciumi megállapodást kö-
töttek azért, hogy egy TÁMOP pályázaton 
részt kívánnak venni annak érdekében, 
hogy könyvtárosaik képezhessék magu-
kat, hogy a szakmájukat magasabb fokon 
művelhessék, a látogatókkal még hatéko-
nyabban tudjanak foglalkozni. A projekt 
lehetővé tette, hogy 100%-ban támogassuk 

az utazást, a tanfolyamok díját és a vizsga-
díjakat, a napi élelem-ellátást 3.000 Ft-ig, 
szállásköltséget napi 8.000 Ft-ig, valamint a 
szükséges segédanyagokat is megvehessük. 
A 8 tagból álló konzorcium vezetését, azaz 
a projektmenedzseri feladatokat a vásáros-
naményi könyvtár akkori igazgatója, Fejes 
Csilla, a pénzügyi feladatok ellátását Tóth 
Éva kincstárvezető vállalta. 
 A pályázatírás, adatok gyűjtése, koordi-
nálás, szerződéskötés, konzorciumi megbe-
szélések szervezése, számlák begyűjtése, ki-
� zetési kérelmek és a hozzájuk kapcsolódó 
beszámolók elkészítése, változásjelentések 
és szerződésmódosítási kérelmek benyújtá-
sa mind a konzorciumvezető feladata volt.
 A 8 intézmény 21 munkatársa 2014. 
december végéig 33 tanfolyamon vett részt, 
melyből a vásárosnaményi könyvtár könyv-
tárosai számára 11 féle tanfolyam valósult 
meg. Több könyvtáros 3 – szakterületéhez 
igazodó – tanfolyamot is elvégzett.

Helyszínek:
Rákóczi utca, Művelődési Központ.
800 – 1600-ig forgalomelterelés a Rákóczi utcán a Szabadság tértől 
az Alkotmány utcáig.

Programok:
Megnyitó, a napi program ismertetése – a Művelődési Központ 
előtt.
(Folyamatosan működő standok-helyszínek 1000-1500 óráig):
• Véradás: a Művelődési Központban,
• Információs stand,
• Generali egészségügyi szűrőbusz: ingyenes szűrővizsgála-

tok – szemészet, bőrgyógyászat, vércukorszint-, vérnyomás-, 
koleszterintszint- és testzsírszázalék-mérés -,

• Természetbarát Diákkör: klímaváltozás-stand, vízvizsgálat, 
zajmérés,

• ÖKOMATA
• „E”-mentes asztal,
• Kárpátokért Egyesület környezet-

védelmi asztala,
• kerékpáros csapatversenyek har-

madik fordulója,

• „Séta az egészségért” a II. Rákóczi Ferenc Tisza-hídig,
• Ügyességi versenyek a Rákóczi utcán.

• Eredményhirdetés, tombolasorsolás.
Tombolát továbbra is csak „részvétellel” lehet szerezni, vásárolni 
nem!

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

„A KÖNYVTÁRI SZAKTUDÁS MEGÚJÍTÁSÁÉRT 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE VÁROSI 

KÖNYVTÁRAIBAN” 
TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0039 • 12 129 158,- Ft

 A könyvtárosok kötelező továbbképzé-
sét az „1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a 
kulturális szakemberek szervezett képzési 
rendszeréről, követelményeiről és a képzés 
� nanszírozásáról” határozza meg, hason-
lóképpen, mint a pedagógusokét. Ennek 
kerete pár évvel ezelőtt kimaradt és azóta 
folyamatosan nem jelenik meg az országos 
költségvetésben, így az önkormányzatokra 
hárult volna a feladat: a képzések anyagi fe-
dezetét biztosítani.
 A pályázat ezt a terhet vette le az önkor-
mányzatok válláról, azaz a támogatás lehe-
tőséget biztosított a könyvtárosok számára 
újabb kompetenciák megszerzésére.

EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT  •  SZEPTEMBER 16-22.
VÁSÁROSNAMÉNY, 2015. szeptember 18. Autómentes Nap
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„MÁLENKIJ ROBOT”
Kiállítás a kárpátaljai magyarok 

1944-es deportálásának emlékére

 A fenti címen nyílt időszaki kiállítás a Beregi Múzeumban 2015. július 22-én. 
 Köszöntőt mondott dr. Balázsy Erzsébet alpolgármester, majd ezt követően a kiállítást 
megnyitotta Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke. 
 A kiállítást bemutatta Molnár D. Erzsébet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő-
iskola Lehoczky Tivadar Intézetének tudományos munkatársa, a vándorkiállítás szakmai 
anyagának összeállítója.
  A rendezvényen jelen volt a 94 éves, Gergelyiugornyán élő Gyarmati Géza bácsi, aki sze-
mélyesen is átélte ezt a borzalmas eseményt, és fájdalmasan emlékezett vissza a történtekre. 
 A deportálás borzalmait képekben és szövegben bemutató kiállítás augusztus 9-ig te-
kinthető meg a Tomcsányi-kastélyban, nyitvatartási időben.

Kissné Gráf Éva
Beregi Múzeum

A Beregi 
Múzeum az 

V. Zoárd-napi 
Sokadalomban

 A 2015. július 11-12-én megrende-
zett kétnapos városi rendezvényen a Be-
regi Múzeum idén is képviseltette magát. 
Mivel a város tavaly és idén is elnyerte a 

„Kerékpárosbarát Település” címet, ezért 
az esemény tematikája ezen téma köré 
szerveződött.
 A múzeum ehhez kapcsolódva kiál-
lítással készült „Kereket Beregbe” címmel, 
melynek során kerekes tárgyak és archív 
fotók kerültek bemutatásra a múzeum 
gyűjteményéből. 
 Az érdeklődők erre vonatkozóan 
múzeumi totót tölthettek ki. A helyes 
megfejtők között egy beregi keresztsze-
mes hímzéssel díszített táska került ki-
sorsolásra.

KGÉ

Vásárosnamény Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete ismételten pályázatot hirdet területi 

védőnői munkakör betöltésére.

Határozott idejű, 2015. október 1. napjától 2016. december 31. napjáig tartó közalkal-
mazotti jogviszonyra, teljes munkaidőben.

 A munkavégzés helye:
 Vásárosnamény és Olcsva települések III. számú védőnői körzete. 4804 Vásárosna-
mény, Damjanich út 2., 4826 Olcsva, Kossuth út 1. 
 A részletes pályázati kiírás megtekinthető a Nemzeti Közigazgatási Intézet hon-
lapján (www.kozigallas.gov.hu) és a www.vasarosnameny.hu honlapon. 
A pályázat postára adásának határideje: 2015. szeptember 2.

Nemzeti Vágta
Augusztus 1-én került sor a Nemzeti Vágta egyik előfuta-
mára Hernádnémetiben. 
 A versenyen 14 település lovasa indult, köztük Vásá-
rosnamény képviseletében Stekler Zsuzsa Kenzo nevű 
lovával. Nem sikerült bejutniuk az országos döntőbe, de 
jól szerepeltek: futamukban szoros versenyben a 2. helyen 
végeztek.
 Gratulálunk!
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Aki harminckét éven át, egy településen, há-
rom közösség szolgálatát is ellátja, nem fe-
ledhető egyéniséggé válik.
 Dr. Cserháti István 1967-ben költözött 
be a Vásárosnaményi Római Katolikus Plé-
bánia épületébe. Tizenhét éves lelkipásztori 
szolgálat állott ekkor már mögötte. Mérk, Fe-
hérgyarmat, Sátoraljaújhely, Ömböly, Hernád-
németi és Tiszaszalka voltak azok a szolgálati 
helyek, ahol az 1950. április 16-ai felszentelé-
sét követően felkészült az önálló lelkipásztori 
és plébánosi feladatteljesítésre. Az Úr csen-
des szolgájának lelkipásztori munkálkodását 
városunkban az 1931-ben épített plébánia, a 
jelenlegi ˗ 1936-ban a Szt. Kereszt felmagasz-
talására felszentelt ˗ római katolikus temp-
lomépület, de legfőképp a 1000 főnyi hívő 
közösség várta. A papi feladatokat Szutorcsik 
József plébános úrtól vette át. Szolgálatá-
nak kezdőidőpontjában egyházközsége az 
Egri, majd 1993. május 31-től a Debrecen-
Nyíregyházi Egyházmegyéhez; a Szatmári Es-
peresi Kerülethez tartozott.
 Vad időkben szentelték Őt pappá, ami-
kor is csak erősen korlátozott és ellenőrzött 
keretek között – szinte csak a templom fala-
in belül – szolgálhatta Jézust a reábízott em-
berekben. Azt tette, amit lehetett a nehéz 
helyzetben: mélyítette hitét, művelte elmé-
jét, és szépítette környezetét. Felsőfokú te-
ológiai műveltséget bizonyított tekintélyes 
hittudósok előtt, amivel kiérdemelte a dok-
tori címet. Nagy könyvtárat gyűjtött, sokat 
olvasott, ezért igencsak naprakész volt a 
természettudományok területén is. Paró-
kiánk udvarán és kertjében példás rend, 
tisztaság és sok-sok, az oltárra nevelt virág 
adta tudtul minden járókelőnek, hogy jó 
gazdája van az egyházi javaknak itt, Vásá-
rosnaményban. Lelkipásztori szolgálatának 
első évtizedében továbbszépült a naményi 
templombelső is. A ma is a falakon lévő 
szekkók képtartalmának (ikonográ� ai jel-
lemzőinek) és feliratainak a kiválasztásában 
nagy gondossággal vette ki részét.
 A szeretet fájává terebélyesedett vá-
rosunkban. A felé közeledőkkel tartalmas, 
bizalmas, jó viszonyt alakított ki, és – tola-
kodástól mindenkor mentesen – képes volt 
emberi és közösségi jó kapcsolatai megőrzé-
sére és ápolására is.
 A szentségek kiszolgáltatásával, szent-
beszédeivel, tiszta, átlátható életével és tevé-
kenységével mindenkor Krisztust hirdette, 

mert tudta is, hitte is, hogy Krisztus az út, az 
igazság és az élet; az örökélet.
 Otthon tudott lenni azonban a földi 
világban is. Münchenben élő unokaöccse, 
dr. Cserháti Ferenc segítségével (aki ma 
esztergom-budapesti segédpüspök) – Trabant 
gépkocsiján – a ’70-es évek elején felkeres-
hette Nyugat-Európa keresztény kegyhelyeit. 
Templomépítésre is vállalkozott. Az 1990-
ben Szent István király tiszteletére felszentelt 
gergelyiugornyai római katolikus templom 
Cserháti atya Isteni gondviselésbe vetett 
határtalan bizalmát, szervezőkészségét és 
állhatatosságát bizonyítja. Vitkában a há-
romszáz éves parókiaépület lebontása is az 
Ő gondjait növelte.
 A rendszerváltozást követő években 
valósággal kinyílott hívei felé. Végtelen bol-
dogság töltötte el, amikor 1990-ben, az éjféli 
misén, a „Mennyből az angyal” kezdősorú 
népéneket annyi ember zengte, hogy még 
a padsorok között is zsúfoltan állottunk. 
Aztán fokozatosan elmaradoztak a hívek a 
templomból. Ekkor ismerte fel, hogy a gyer-
mekek felé kell nyitnia, a gyermekek lelkét 
kell Isten felé fordítania. Lelkesen készült 
hittanóráira. A vasárnapi szentmiséken 
gyakran hat kis� ú is ministrált. Ő nevelte 
ki azokat a gyermekeket is, akik az ünnepi 
szentmiséken az „olvasmányt” és a „szent 
leckét” képesek voltak értelmezve felolvasni 
a felnőtt hívek számára is. Segítette a cser-
készmozgalom elindulását is településünkön. 
Nyolc-tíz ministránsát minden esztendőben 
elvitte a Szatmári Esperesi Kerület minist-
ráns-találkozóira, sőt 1994-ben Rómába, a 
nagy nemzetközi ministráns-találkozóra is 
elkísérte, elvezette kedves tanítványait. Ma-
rosi Balázs szatmárcsekei plébános úr nyári 
i� úsági táboraiba, a gulácsi Tisza-parti, Szil-
vásszegi Táborba, Naményból és a � liákból – 
rendszeresen – tíz-tizenkét � atalt szervezett 
be, és ezáltal biztosított számukra kellemes 
és tartalmas, a keresztény értékek megisme-
rését biztosító alkalmakat. Lelki ráhatásának 
és aktív segítségnyújtásának volt a követ-
kezménye, hogy abból a � atal generációból 
számosan egyházi fenntartású középiskolai 
továbbtanulást választottak Nyíregyházán, 
Debrecenben, Budapesten és Pannonhalmán 
is. Itt, helyben, a Szakképző Iskola gazdasz-
szonyképzési programjába is nagy-nagy 
örömmel kapcsolódott be. Egyik kidolgozó-
ja és oktatója is volt annak a képzési modul-

nak, ahol a kislányok 
az egyházközségi 
munkavégzés alapjait 
sajátították el.
Azon kevés lelkipász-
tor között tudhatjuk 
őt, aki tudott utódot 
is nevelni a reábízott egyházközségben, hívei 
közül, szolgálati ideje alatt.
 Szociális érzékenységét a Máltai Szere-
tetszolgálat helyi szervezetének támogatása 
bizonyítja meggyőzően, mely szervezet ha-
tékonyan segítette – és segíti napjainkban 
is – környezetünk, de még a Kárpátalján élő, 
rászorult szegényeket is.
 Mikor érezni kezdte, hogy testi erejének 
fogyása akadályozza őt feladatainak igényes 
ellátásában, szerettei között szétosztotta föl-
di javait. Gondoskodott házvezetőnője és 
hűséges templomszolgája megélhetéséről is, 
majd Nyíregyházára, a Szent Antal Főegy-
házmegyei Papi Szociális Otthonba vonult 
vissza 1999-ben, harminckét évi vásárosna-
ményi lelkipásztori szolgálat után.
 Tizenhat aktív nyugdíjas esztendőt adott 
még számára a Jóisten. Helyettesített, taní-
tott, és a papi otthonban is segítette a rászo-
rulókat. Sokat imádkozott, a breviáriumát 
(zsolozsmás könyvét) szinte soha nem tette 
le. Megadatott neki, hogy felszentelésének 
hatvanötödik évfordulóját, vasmiséjét meg-
élhette, megünnepelhette.
 2015. július 12-én (vasárnap) kilenc óra 
körüli időben – csendesen, szépen – vissza-
adta lelkét teremtőjének.
 Végső búcsút Nyíregyházán, július 16-
án, gyászszertartás keretei között vettünk az 
1923. december 26-án Túrterebesen született, 
kilencvenkettedik életévében elhunyt lelki 
atyánktól. A Szent Antal Papi Otthon kápol-
náját teljesen megtöltötték a családtagok, a 
paptársak, a kegyelettel búcsúzó harminc – 
ötven főnyi vásárosnaményi egyházközségi 
tagok, és számosan az ismerősei. A requiemet 
(gyászszertartást) dr. Seregély István nyugal-
mazott egri érsek végezte fölötte.
 Testét befogadta a nyíregyházi papi par-
cella száraz homokföldje. Hite, gondolatai, 
tanítása, szolgálatának emlékei azonban 
még sokáig itt maradnak velünk.
 Imádkozzunk dr. Cserháti István lelki 
üdvéért! 
 Nagy papi egyéniség távozott közülünk.

TL

FÖLDI VÁNDORÚTRÓL AZ ÖRÖK HAZÁBA
(in memoriam dr. Cserháti István c. apát, c. prépost, ny. plébános 1923 – 2015)
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Az idén immáron 42. alkalommal tartotta a Beregi Fafaragótábor szo-
kásos nyári összejövetelét. A lakók ezúttal is itthagyták kezük munká-
ját a városlakók és az idelátogatók örömére: a Tisza árteréből származó 
csomoros nyárból rönkpadok készültek.
 Felújításra került az 1988-ban faragott emlékoszlop, ami jelenleg a 
vitkai Általános Iskola bejárata előtt díszeleg. Folytatódott a Fafaragó 
Galéria tavalyi évben megkezdett felújítása, katalogizálása és átrendezé-
se, így megújultan várja az idelátogató és itt lakó érdeklődőket. 

 Megkezdődtek a Vá-
sárosnamény-Vitka kö-
zött épülő körforgalom-
ba megálmodott kültéri 
plasztika tervezési és ki-
vitelezési előkészületei.
 Nagy örömünkre szol-
gált, hogy az egy hetes 

ittlétünk alatt két alkalommal is felkerestek minket iskolás csoportok 
rövid, de tartalmas fog-
lalkozás erejéig. Az alko-
tótábor nyitott műhely-
ként dolgozik, így bárkit 
szívesen látunk. Egy 
szatmár-beregi túra kap-
csán lehetőségünk nyílt a 
Nagygéc községben most 
épülő nemzeti emlékhely megtekintésére.
 Köszönjük minden kedves barátunknak a támogatást, mellyel az idei 
évben is hozzájárult az ittlétünkhöz. A jövő évi viszont látásra!

Kolocsán György

Az 50 éves vásárosnaményi Liszt Ferenc Vegyeskórus megala-
kulásának évfordulóján július 4-én jubileumi koncertet rende-
zett. Meghívottként 
összesereglettek azok 
a kórustagok, akik 
valaha énekeltek a 
kórusban.
 Jelen voltak a ko-
rábbi kórusvezetők, 
akik egykor vezették 
az énekkart: Gebri József Nyíregyházáról, Dr. Fazekas Ágnes Bu-
dapestről, Világi István Finnországból, valamint Nadzon Gusz-
táv, a kórus állandó zongorakísérője. Valamennyi karvezető az 
est folyamán az egyesített kórusnak egy-egy művet dirigált. 
 A vegyeskar alapító karnagya Szarka László, jelenleg a 
helyi Idősek Otthona lakója,  egészségi állapota miatt nem 
tudott részt venni az ünnepségen, így a kórus látogatta meg, s 
adott rövid hangversenyt az otthon lakóinak örömére.
 Az 50 éves kórust köszöntötte Filep Sándor, a város 
polgármestere, Baracsi Endre, a Sz.-Sz.-B. Megyei Önkor-
mányzat alelnöke, a megyei Kóta nevében Sivadó Sándor. A 
hangversenyen közreműködött a mátészalkai Ádám Jenő 
Vegyeskar Csányi Ottó vezetésével, a szalkai Zenebarátok Kó-
rusa Balogh Ferencné dirigálásával, valamint a Szalka Consor  
vonószenekar Béltekiné Szívós Ágnes vezetésével.
 Az ünnepi hangverseny zárószámaként a három egyesí-
tett kórus a zenekar kíséretével előadta Handel: Messiás című 
oratóriumából a Halleluja kórusművet, melyet Iványi Tamás 
dirigált, aki a jubiláló kórust 30 éve vezeti nagy sikerrel.
 Köszönetet mondunk mindazoknak, akik munkájukkal, 
vagy anyagi támogatásukkal is hozzájárultak ünnepi hang-
versenyünk sikeréhez.

Sánta Miklós
kórusalapító 
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VÍZSZINTES:  1.  Megfejtendő:  I6  található  az  egyik  helyi  nevezetesség.  !
11.   ….   Vera   !   12.   Európai   nép   !   14.   Zenemű  közepe!   !   16.   Vég  nélkül
versel!!!  !  17.  Román  gyártmányú  kis  teherautó  volt  !  19.  Füstköd,  eredeL
helyesírással   !   21.   Ady    szerelme  volt   !   23.   1825-‐ben   alapítoTák   !   24.
Drágakő  !  26.  Krisztus  előX  időkre  utaló  betűk  !  28.  Nem  szórja  a  pénzt  !
31.  Elhitet   !  33.  Mézgáék  egyikének  jelzője   !  35.  Megfejtendő:  bronzkori
lelet  feltalálási  helyszíne  volt

FÜGGŐLEGES:   1.  Immanuel  …   !   2.  Rangjelző   !  3.  Megfejtendő:  szintén
régi  naményi  földrajzi  név.  I6  darabolták  az  Erdélyből  hozo6  sótömböket.
!   4.   Frissítő  italt  fogyasztó   !   5.   Ukrán  nagyváros   !   6.   Fejetlen,  kánikulai
időtöltés  !  7.  Kevert  égtáj!  !  8.  Hő  hatására  megváltozik  a  halmazállapota
!   9.   Hazánk   nevének   rövidítése   !   10.   Németország   korábbi    fővárosának
betűi,  ábécé  rendben  !  13.  Az  első  űrhajós  volt  !  15.  Nagy  főzőedény  !  18.
Ismert  F1-‐es  versenyző  nevének  rövidítése  !  20.  Önöz  !  22.  Vállkendő,  fr.  !
23.  ...  West  !  25.  Angol  kapu  !  27.  Kutyák  !  29.  Amely  !  30.  Konyhában
készül  !  32.  ...-‐kör  (elektromosság)  !  34.  Kicsinyítő  képző

Készíte(e:  Kardos  Béla

KERESZTREJ TVÉNY VÍZSZINTES: 1. Megfejtendő: Itt található az egyik 
helyi nevezetesség.  11. …. Vera  12. Európai nép  
14. Zenemű közepe!  16. Vég nélkül versel!!!  17. Ro-
mán gyártmányú kis teherautó volt  19. Füstköd, erede-
ti helyesírással  21. Ady szerelme volt  23. 1825-ben 
alapították  24. Drágakő  26. Krisztus előtti időkre 
utaló betűk  28. Nem szórja a pénzt  31. Elhitet  33. 
Mézgáék egyikének jelzője  35. Megfejtendő: bronzko-
ri lelet feltalálási helyszíne volt
FÜGGŐLEGES: 1. Immanuel …  2. Rangjelző  3. 
Megfejtendő: szintén régi naményi földrajzi név. Itt da-
rabolták az Erdélyből hozott sótömböket.  4. Frissítő 
italt fogyasztó  5. Ukrán nagyváros  6. Fejetlen, káni-
kulai időtöltés  7. Kevert égtáj!  8. Hő hatására meg-
változik a halmazállapota  9. Hazánk nevének rövidíté-
se  10. Németország korábbi fővárosának betűi, ábécé 
rendben  13. Az első űrhajós volt  15. Nagy főzőedény 
 18. Ismert F1-es versenyző nevének rövidítése  20. 
Önöz  22. Vállkendő, fr.  23. ... West  25. Angol kapu 
 27. Kutyák  29. Amely  30. Konyhában készül  32. 
...-kör (elektromosság)  34. Kicsinyítő képző
Készítette: Kardos Béla

KERESZTREJTVÉNY

Jubileumi koncert
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Vége az előadásnak. Egyedül vagyok a színházteremben, mégsem 
magányosan. Itt van velem a fogas, egy csupornyi meztelen, fekete 
ág és a sakktábla, ami csak Isten tudja, hányszor hallhatta: „Egysze-
rű sakk� gurád vagyok én neked, Uram…”. A teremben nincsenek 
zajok, mégsem csöndes, mert a kintről beszűrődő kedves hango-
kat nem nevezném zajnak. Fülemben még az előadás dallamai, s 
szemem csillogni kezd. Egy ilyen helyzetben általában jól betanult 
s már-már elhasznált: „por ment a szemembe” vagy „csak allergia” 
mondatokkal minden gondolatot el lehet rejteni mások elől, ma-
gunknak sem bevallva, hogy akkor és ott igenis történt valami. Én 
most már csak azért sem teszek így, s hagyom a jókora könnycsep-
pet végiggördülni arcomon. Végül is, miért ne áztatná kis pontjával 
frissen mosott fehér blúzom? Ha nyomot hagy, legalább a következő 
mosásig emlékeztet arra a csodára, ami 2015. április 17-én városunk 
művelődési központjának színháztermében történt.  Ezen a napon a 
Vásárosnaményi Versszínház tagjai előadták a Füle Lajos költő ver-
seiből összeállított  „Én dúdolok, hogy el ne tévedj…” című zenés-
verses műsorukat. Bár jobban belegondolva nem az előadás szó a 
megfelelő… Előadni színházi darabot szoktak. Üzenetet pedig köz-
vetíteni. Városunk nemrég elhunyt, szeretett költőjének, Füle Lajos-
nak üzenetét közvetítették a szereplők. A költő Istenbe, emberekbe, 
jóságba, szeretetbe vetett bizalmát sugallta a műsor.
 A versszínház tagjai közel féléves munka eredményeként mutat-
ták be darabjukat Szamosszegen, Debrecenben, Nagydoboson, majd 
a naményi estet követően Újfehértón, Nagyvarsányban, Őrben, Új-
kenézben és a romániai Belényesi-medence magyar lakosai előtt.

 A csoport nemrégen kapott újabb három felkérést Romániából, 
s még készülnek Kisvárdára, Nyíregyházára, ősszel pedig bagaméri, 
aszódi és budapesti előadások várnak rájuk.  Ez a sok előadás és azo-
kat megelőző próbák fáradságos, nehéz munkának tűnhetnek, de aki 
kicsit is ismeri a tagokat, az tudja, ezek az alkalmak nem fárasztják, 
hanem feltöltik őket.  A jókedv folyamatosan jelen van a csoport 
életében – még a problémamegoldásukat is átszövi –, hiszen nyári 
melegben asztal híján is boldogan piknikeznek az út szélén egy autó 
motorháztetőjén, vagy téli napsütésben a művelődési ház előtt pár – 
a házból kicipelt – piros széken. Máskor pedig vacogva, de fülig érő 
szájjal éneklik egy romániai cseppkőbarlangban, hogy „Áldott légy, 
Uram…”, majd harminc fokos hőségben is boldogan döcögnek végig 
egy fél országon ötvennel  hat órán keresztül… 
 Én biztosan tudom: Valaki akkor és ott föntről rájuk mosolyog…

Kósa Eszter • Fotó: Szólláth Imre Rudolf

A vásárosnaményi Balázs József 
Városi Könyvtár a fent említett 
néven hirdette meg július 20-tól 
24-ig tartó foglalkozását, ahol 
megismerkedhettünk az agya-
gozás alapjaival. A hét témája 
az állati kisplasztikák készítése 
volt, de készültek kis edények, 
medálok és mesebeli lények is, 
így tettük hamar járhatatlanná 
az udvarra vezető lépcsőt lóval, 
sárkánnyal, rinocérosszal, és az 
elmaradhatatlan kalapos elefánt-
tal. Még a legkisebb résztvevők 

is sokszor önmagukat is megha-
zudtoló módon alkottak olyan 
� gyelemmel és türelemmel, ami 

még egy felnőttnek is becsületére 
válna. Mindez a könyvtár dolgo-
zóinak és egy lelkes önkéntesnek, 
Tyurin Dánielnek, a nyíregyházi 
Művészeti Szakközépiskola ta-
nulójának köszönhető, aki erejét 
és idejét nem kímélve válaszolt 
kérdéseinkre, mint „milyen a 
kacsa feje?” vagy „hogyan néz 
ki Csőrike?” – és segített töret-
len lelkesedésével még az utolsó 
napon is, hogy egymásra pakol-
gatott agyagkupacaimból igazi 
sárkány váljon.
 Őt kérdeztem:
 – Mit jelent számodra a 
szobrászat?
 – Egyfajta életcélt. Szeretek 
anyagokkal foglalkozni, három 
dimenzióban alkotni, monu-
mentálisat létrehozni. Számom-
ra a szobrászat egy kifejezésmód.
 – Mik a céljaid a jövőre nézve?
 – Elvégezni a szakközépis-
kolát, OKJ-s minősítést szerezni, 
majd az egyetemen a � lmipari 
vagy az általános szobrászat sza-
kot elvégezni.
 – Volt olyan, hogy egy-egy 
gyerek alkotása neked is meg-
lepetést okozott? 

 – Igen, többször is. A részt-
vevők nagyon kreatívak voltak.
 – Hogy érezted magad a hé-
ten?
 – Nagyon jó volt és sok új 
embert ismertem meg.
 – Véleményed szerint meg-
találtad a közös hangot a gye-
rekekkel?
 – Megpróbáltam, és szerin-
tem sikerült is. Jó érzés volt segí-
teni nekik a technika elsajátítá-
sában.

 Valóban. A gyerekek a hét 
vége felé már nem csak élmé-
nyekkel, hanem új ismerősökkel 
gazdagodva szépítgették alko-
tásaikat, amiket kiégetve, örök 
emlékként mutogathatnak majd 
gyerekeiknek, unokáiknak. 
 A hét aktív résztvevőit is meg-
kérdeztem a benyomásaikról:
 – Hogy éreztétek magato-
kat a héten és milyennek talál-
tátok a technikát?

 – Nagyon jól, sok élmény-
nyel gazdagoztam. A techni-
kánál kicsit furcsa volt, hogy 
nagyon precíznek kellett lenni, 
de tetszett. (Lilla, 11)
 – Nagyon érdekes volt, sok 
új dolgot megtanultam. (Lász-
ló 11)
 – Ilyen jó társaságban ne-
héz rosszul éreznie magát az 
embernek. (Zoltán, 27)
 – Jó volt a társaság. Én csi-
náltam malacot és elefántot, 
meg egy macit és tündért és 
nagyon tetszett. (Borbála, 8)
 – Nagyon érdekes volt a 
technika, és nagyon tetszett. 
(Krisztián, 11)
 Szeretek aprólékosan dol-
gozni, és ez a technika megfe-
lelt az egyéniségemnek. (Krisz-
tina, 10)

 A „Ha jövőre is lenne lehe-
tőség, szívesen jönnétek újra?” 
kérdésre egyértelmű igen vá-
laszt kaptam. 
 Végezetül, remélve, hogy 
megvalósul, Gyöngyike néni 
Danitól való búcsúzását idé-
zem: „Jövőre veled ugyanitt”.

Kósa Eszter

Szobrászműhely

Versszínház
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VIHARKÁR 
VÁSÁROSNAMÉNYBAN

Régi tapasztalat, hogy a hosszantartó kánikulának nagyerejű zivatar 
vet véget. Az idén, július hónap középső napjai rendkívül magas hő-
mérsékletűek voltak. Valamennyien vártuk már az enyhülést, akár egy 
kisebb – károkat nem okozó – zivatar árán is. Július 24-én, pénteken 
tizennyolc óra körül aztán „megdördült az ég”. Láttuk, hogy kelet felől 
súlyos terhet hordozó haragos színű felhő terjeszkedik városunk fölé. 
A régi öregek azt mondták: „Arrú ritkán kapunk esőt, de ha onnét fel-
jön a felleg, az mindent elmos.” Nos, az említett napon „feljött a felleg”. 
Hatalmas széllö-
kések jelezték a 
természeti kép-
ződményben fel-
gyülemlett rop-
pant energiát. A 
kánikula egyik 
pillanatról a má-
sikra szűnt meg. 
Településünk leg-
nagyobb részén nagyon várt, de sajnos csak kismennyiségű eső is esett. 
A Rákóczi úton lakók azonban szörnyűséges pusztítással kellett, hogy 
szembesüljenek. A viharos erejű szél nekifeszült az utat szegélyező ja-
pán akácoknak, és töméntelen mennyiségű levelet, virágot és száraz 
gallyakat is letépett a fákról. A következő – még erősebb – széllökések 
már karnyi vastagságú ágakat szaggattak le a virágzásban álló fasor 
fáiról. Időnként jégeső sorozta meg a növényeket és a házak tetejét, 
ablakait és a falakat is. Sok ház homlokzatáról a vakolat is az udvarra, 
járdára hullott az egyre erősödő eső és a sűrűsödő, erős jégverés miatt.
A legszörnyűségesebb csapás azonban az Eötvös József Általános Is-
kolát érte. Az egyik szélroham feltépte, majd le is szakította az egyik 
tanteremet fedő lindab tetőborítást, majd ugyanaz az erő a többmá-
zsás acéllemez egy kisebb részét felrepítette az utcai fasor egyik fájának 
az ágai közé, a másik – nagyobb – darabot a Rákóczi út túlsó oldalán 
dobta le úgy összehajlítgatva, mintha csak papíranyagú lett volna az 
acéllemez. A tető nélkül maradt épületrész beázott. Több oktatási he-
lyiség és szertárak is vízkárt szenvedtek. Az iskola udvarán egy öreg 
fa kidőlt, egy másik teljesen elveszítette ágait. Az épületben előzetes 
becslés szerint több tízmilliós kár keletkezett.
 Okozott kárt a vihar a Táncsics Mihály, a Pető�  Sándor, a Kossuth, 
a Munkácsi és a Tamási Áron utcában is. Az ottani károk szerencsére 
lényegesen kisebbek lettek, mint amit az Eötvös Iskola épülete elszen-
vedett.
 Számosan állították a vihar elültével, hogy: „Hurrikán pusztított 
a Rákóczi úton!?” Mivel éppen Kinga napja volt, valaki a nézelődők 
közül „a Kinga-hurrikán pusztítása” szókapcsolattal nevesítette a jú-
liusi természeti csapást.
 Fontosabb azonban, hogy alig vonult tova a pusztító erő, amikor 
a Városi Tűzoltóság munkatársai megkezdték a Rákóczi úton a bal-
esetveszély elhárítását. Hamarosan segítségükre sietett Haklik Gyula 
vállalkozó, aki darus kocsijával és munkatársaival hatékonyan – és ön-
zetlenül – segítette a tűzoltókat.
 A nap további hősei azonban VÁROSUNK KÖZMUNKÁSAI 
voltak, akik brigádvezetőik irányításával, kéziszerszámaikkal feltaka-
rították a fákról lesodort levelektől, virágoktól és az ágaktól is az utat. 
Szorgos munkálkodásuknak köszönhetően a Rákóczi út huszonkét 
óra körül ismét járhatóvá vált.
 Szombat reggel – a szabadnap ellenére! – közmunkásaink esztéti-
kailag is rendbe tették a kárt szenvedett utakat, járdákat, tereket.
 Reméljük, a megrongálódott iskolaépületet is sikerül helyrehozni 
az új tanév kezdőnapjára.

TL

Városunkból a világ 
szakmai elitjében

Július 18–24. között Budapesten 
tartotta jubileumi 50. kongresz-
szusát, illetve világbajnokságát 
az INTERSTENO (gyorsírók, 
gépírók nemzetközi szövetsége).
 Az első kongresszust 1887-
ben Londonban tartották; kis 
hazánk fővárosa (1913, 1928 
és 1975 után) negyedszer adott 
otthont a világ szakmai elitje ta-
lálkozójának.

 Városunkból Dobos Anita – 
a nemzetközi szervezőbizottság 
tagjaként – is részt vett a ren-
dezvényen.
 Dobos Anita, aki az 
INTERSTENO Council-ban 
Magyarország képviselője, a 
szakmai esemény előkészítésé-
ben és lebonyolításában orosz-
lánrészt vállalt. Hosszú évek óta 
tevékenykedik a nemzetközi 
szakmai életben (korábban ver-
senyzőként, az utóbbi években 
szervezőként, zsűritagként be-
járta szó szerint a fél világot). 
Legutóbb tavaly ősszel Kínában 
(Sanghajban) képviselte a szak-
mát, illetve részt vett már a 2009-
es pekingi világbajnokságon is.
 Az idei budapesti kongresz-
szusra valamennyi kontinensről 
(35 országból 530-an) regisztrál-
tak (Európán kívül pl. Ausztrá-
liából, Argentínából, Brazíliából, 
Uruguayból, Japánból, Kínából, 

Kanadából, de érkeztek vendé-
gek például Gabonból is).
 A versenyek, előadások, zsű-
ri munkák fáradalmait a részt-
vevők Budapest, Eger, illetve a 
Duna-kanyar (Szentendre, Vise-
grád, Esztergom) látnivalóinak 
megtekintésével pihenhették ki.
 Az eredményhirdetés cso-
dá latos magyar sikereket ho-
zott: gyorsírásból 4 érmet 
nyertek a magyarok! Felnőtt 
kategóriában a dobogó mind-
három fokára hazai versenyző 
állhatott; i� úsági kategóriában 
pedig magyar arany született!
 A szakmai honlapokon 
(www.intersteno.org és www.
intersteno2015.org, valamint 
www.magyosz.hu) további hí-
rek, információk, eredménylis-
ták, képek stb. találhatók.
 Hálás köszönet valamennyi 
szponzornak, akik segítették a 
részvételt! Külön köszönet Vá-
sárosnamény város polgármes-

terének, Filep Sándor úrnak, 
valamint a Tourinform vásá-
rosnaményi irodájának, akik 
támogatták a rendezvényt!
 A következő kongresszus-
nak 2017-ben Berlin ad majd 
otthont.
 Remélhetőleg azon a ren-
dezvényen is lesz vásárosnamé-
nyi résztvevő!

A gyorsírástól falra lehet 
mászni

Vásárosnaményt is megismer-
hették a Távol-Keleten
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NAGY NAMÉNY ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMBERÁLDOZATAI
Az első világháború a „Nagy Háború” néven vonult be az emberiség történelmébe és a háború borzalmait elszenvedő generációk tudatába 
is. Földrajzi kiterjedése világméretű volt és addig soha nem alkalmazott létszámú katonát is mozgósítottak a harcoló felek. A nagy háborút 
megelőző egyetlen hadakozás sem követelt annyi áldozatot, mint az első világháború. Ezerkilencszáztizennégy és ’tizennyolc között egyet-
len olyan magyar település sem volt, ahonnan részt nem vettek benne: gyermekek, édesapák. A „haza védelmében” vitték őket a háború 
frontjaira. Sokan közülük soha többé nem láthatták otthonukat, szeretteiket. Távoli földek sírgödrei nyelték be a már élettelen sebesült vagy 
betegült testeket. Az itthoni családtagoknak el kellett fogadnia a megmásíthatatlan tényt, a veszteséget. A háború utáni forradalmas idők, az 
Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása, majd a trianoni területveszteségek és a politikai elszigetelődés következményeként sok-sok család 

– talán mind a mai napig – semmit nem tudhatott meg családtagja(i) háborús sorsáról. Most, a százéves évforduló kapcsán, a katonai 
levéltárakban szorgosan kutatják a magyar történészek is a fennmaradt dokumentumokat, hogy megismerhessék és közzétehessék a 
Magyarországról besorozottak sorsát rögzítő feljegyzéseket. Az eddigi kutatások Vásárosnaményra vonatkozó adatait megkértük, és meg 
is kaptuk a Honvédelmi Minisztériumból.
 A listát a kegyelet, a tisztelet és a tájékoztatás szándékával tesszük közzé városi lapunk oldalain a pusztító háború utáni századik esz-
tendőben.

1. sz. táblázat (Vásárosnamény)

Név Rendfokozat Alakulat Születési hely Szül. idő Halál 
helye Halál ideje Halál oka Temetés helye Temetés 

ideje Megjegyzés

Balázs István népfelkelő vadász 32. tábori vadász 
zászlóalj

Vásárosnamény, 
Bereg m. 1887.           sebesültként 

szerepel

Bálint József gyalogos címzetes 
őrvezető 

kuk 5. gyalogez-
red 12.század Vitka, Szatmár m. 1891. északi 

harctér
1914. 09. 

06.        

Barna András tizedes 12. honvéd 
gyalogezred Vitka, Szatmár m. 1870.

Bp.,16. 
helyőr-
ségi 

kórház

1917. 09. 
29.

májbeteg-
ség

Bp.,Kőbányai 
Központi 

te  me tő; 4/VIII. 
parcella 3. sor 

8. sír

1917. 11. 01.  

Csutka István gyalogos kuk 32. gyalog-
ezred

Vásárosna-mény, 
Bereg m. 1890.      

Debrecen 
járványtemető 
226. sír; (I. 3. 

sor 65.)

1915. 02. 19.  

Fekete Pál gyalogos 11. honvéd 
gyalogezred Vitka, Szatmár m. 1897.           sebesültként 

szerepel

Fülep István népfelke-lő kuk 66. gyalog-
ezred Vitka, Szatmár m.  

Chocimi-
erz körüli 
csatatér 
(Galícia) 

1915. 06. 
12. (20 
éves)

       

Jántek István gyalogos
kuk 60. 

gyalogez-red 
8.század

Vitka, Szatmár m.  
Zamboni 
(Olasz-
ország)

1916. 05. 
29. (19 
éves)

       

Juhász József népfelkelő gyalogos kuk 64. 
gyalogez-red Vitka, Szatmár m. 1898. Nebre-

sina
1917. 06. 

19. elesett      

Kaposi Ferenc póttartalékos 11. honvéd 
gyalogezred Vitka, Szatmár m.   Orosz-

ország

1915. 07. 
17-18. (27 

éves)
       

Kecsmár 
János gyalogos kuk 65. gyalog-

ezred 4. század Hete, Bereg m. 1894.           Hadifogoly 
Oroszország

Kis Károly népfelkelő 11. honvéd 
gyalogezred Vitka, Szatmár m. 1877. Orosz-

ország
1916. 09. 

10. haslövés      

Koncz Miklós őrvezető kuk 5. gyalogez-
red Vitka, Szatmár m.  

Bécs 
(közkór-

ház)

1915. 01. 
24. (23 
éves)

lövésből 
eredő 

sebesülés
     

Laczkó Imre póttartalékos 
gyalogos

kuk 65. gyalog-
ezred Csaroda, Bereg m. 1886.   1915. 06. 

09. elesett      

Lakatos Miklós gyalogos kuk 65. gyalog-
ezred

Vásárosnamény, 
Bereg m. 1897.   1917. 03. 

27.        

Nagy István tartalékos vadász 32. tábori vadász 
zászlóalj

Vásárosnamény, 
Bereg m. 1883.   1916. 09. 

30.        

Nagy Sándor őrvezető 11. honvéd 
gyalogezred Vitka, Szatmár m. 1875.          

hadifogoly 
Orosz országban

Nyistyák 
József gyalogos kuk 65. gyalog-

ezred 11. század Beregdarócz, Bereg m. 1889.   1914. 11. 
18. elesett      

Varga István címzetes őrvezető kuk 5. gyalogez-
red 6. század Vitka, Szatmár m. 1881.    

sebesült, 
hadifog-ság 

Szerbia, 
Paracin

     

Varga 
Menyhért őrvezető kuk 5. gyalogez-

red Vitka, Szatmár m.     1915. 10. 10. 
(22 éves)

agyhártya- 
gyulladás      

Varga Pál népfelkelő kuk 82. gyalog-
ezred Vitka, Szatmár m.  

Osztrák-
tenger 
mellett

1916. 08. 
06. (39 
éves)
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2. sz. táblázat (Vitka, Ugornya, Gergelyi)

Név Rendfokozat Alakulat Születési hely Szül. 
idő Halál helye Halál ideje Halál oka Temetés 

helye
Temetés 

ideje Megjegyzés

Ács Szabó 
János népfelkelő kuk 5. gyalog-

ezred Vitka, Szatmár m.
1916. 08. 
29. (19 
éves)

lövésből 
eredő 

sebesülés

Ács Szabó 
Menyhért népfelkelő 11. honvéd 

gyalogezred Vitka, Szatmár m.

Grybow 
melletti 
csatatér 
(Galícia)

1915. 04. 
03.

Alexa Gyula tizedes 11. honvéd 
gyalogezred Vitka, Szatmár m. 1891.

1915. 05. 
02. (23 
éves)

Baksa András főtüzér

15. tábori tarack-
ezred, korábban: 
18. tábori ágyús-
ezred, 1.zászlóalj

Gergelyi, Bereg m. 1887. 1915. 05. 
15.

Balázs András csendőr m. kir. 5. számú 
csendőrkerület Vitka, Szatmár m.

északi 
orosz 

hadszíntér

1915. 08. 
28.-09. 02. 
(28 éves)

Bütös József népfelkelő kuk 5. gyalog-
ezred Vitka, Szatmár m. Galícia

1915. 05. 
02. (21 
éves)

Csutka Péter népfelkelő 11. honvéd 
gyalogezred Vitka, Szatmár m. 1877. Vitka, községi 

temető
1916. 01. 

26.

Fejes István tizedes 14. huszárezred, 
6. század Ugornya, Bereg m. 1894. 1915. 10. 

04-31.

Fekete András gyalogos kuk 65. gyalog-
ezred

Vásárosnamény, 
Bereg m. 1894. 1915. 08. 

27.

Filep Bertalan gyalogos

11. honvéd 
népfelkelő 

gyalogezred, 4. 
század

Ugornya, Bereg m. 1876. 1914. 10. 
07.

Forgó Péter népfelkelő 11. honvéd 
gyalogezred Vitka, Szatmár m. Boján 

(Bukovina)

1916. 06. 
01. (23 
éves)

Klein Meier gyalogos kuk 66. gyalog-
ezred, 7. század Ugornya, Bereg m. 1885. 1915. 11. 

26.

Klein Mór 
Mózes népfelkelő 1. honvéd 

gyalogezred Vitka, Szatmár m. Stájeror-
szág

1917. 05. 
03. (43 
éves)

Kozma 
Menyhért népfelkelő kuk 66. gyalog-

ezred Vitka, Szatmár m.
Osztrák 
tenger 
mellék

1916. 06. 
28. (20 
éves)

lövés-ből 
eredő 

sebesü-lés

Nagy Imre honvéd 1. honvéd 
gyalogezred Vitka, Szatmár m.

Budapest, 
Új Szent 
János 
Kórház

1917. 08. 
15.

Bp., Kőbá-
nyai Központi 
Temető 4/XI. 

parcella 4.sor 
6.sír

1917. 08. 
19.

Palla Mihály gyalogos kuk 68. gyalog-
ezred 8. század Vitka, Szatmár m. 1889. 1914.

Pap József őrvezető kuk 5. gyalog-
ezred Vitka, Szatmár m.

1916. 06. 
06. (22  
éves)

Rácz Gyula népfelkelő 11. honvéd 
gyalogezred Vitka, Szatmár m. Jaroslaw 

(Galícia)
1915. 06. 

29.

lövésből 
eredő 

sebesülés

Schwarz 
Dávid

egyéves önkéntes 
tizedes

kuk 5. gyalog-
ezred Vitka, Szatmár m. 1894.

Chocimi-
erz melletti 

csatatér 
(Galícia)

1915. 03. 
18.

Szűcs Sándor gyalogos kuk 67. gyalog-
ezred Ugornya, Bereg m. 1880. 1918. 01. 

24.

A 100 éves évforduló kapcsán még folynak a kutatások. A történészek fel-
dolgozzák: a Bécsi Hadilevéltár I. világháborús hősi halottairól készült te-
metési adatbázist; a Cseh Nemzeti Levéltár veszteség-értesítő adatbázisát 
és a „Mátészalkai Kiegészítésű Császári és Királyi 5.,  valamint a Magyar 
Királyi 12. Honvéd Gyalogezredek halotti anyakönyveit is.
 Ha érkeznek még újabb adatok, amelyek városunk akkori lakosairól 
informálóak, azonos szándéktól vezérelve, majd azokat is közzétesszük. 
Terjedelmi okokból a most közzé-
tett adatbázis tényeit nem elemez-
hetjük. Összesítő elemzést telepü-
lési újságunk valamelyik következő 
számában közölni fogunk.

TL

A Gorlicei temető kőkeresztjei
(a Gorlicei temetőben – Délkelet-

Lengyelország ˗ több nemzet 1200 
katonája nyugszik; többségük 

magyar honvéd)
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A Pet-kupa fogalomként, ren-
dezvényként, és nem utolsó 
sorban nemes célt szolgáló ese-
ményként már beivódott a köz-
tudatba. 

 Többször megfordult már 
a fejemben, hogy csatlakozni 
szeretnék valamilyen formában 
ehhez a különleges kalandhoz. 
Az első lépés megtételét meg-
könnyítette, hogy Iványi Tamás 
igazgató úr (továbbiakban fő-
nök) felajánlotta segítségét a 
rendezvény szervezőinek, még-
pedig olyan formában, hogy a 
Művelődési Központ dolgozói 
is részt vesznek a Jándi-sziget 

„PET-telenítésében”. A mi kis 
csapatunkban voltak, akik nem 
érezték azt a lelkesedést, amit 
én, nekik csak annyit mondtam, 
hogy „jó buli lesz gyerekek!”.
 Július 16-án délután három-
kor elindult a mi viszontagsá-
gokkal sűrűn tűzdelt tiszai ka-
landunk. 
 A jándi kikötőnél a rekkenő 
hőségben volt a gyülekező, ahol 
csak arra tudtam gondolni, mi-
ért is nem hoztam magammal 
egy fejfedőt?! A szépszámban 
megjelent szigetmentő csapat 
tagjai között voltak különböző 
intézmények dolgozói (önkor-
mányzat, bíróság,  népegész-
ségügyi szolgálat), és más terü-
letekről érkezett önkéntesek. A 
rendezvény szervezői, és a me-
gyei alelnök Baracsi Endre bíz-
tató szavai után tutajra szálltunk. 
Induláskor kínáltak minket 
müzliszelettel, de mi nem kér-
tünk, mondván: nem szeretjük. 
(Akkor még ezt gondoltuk.) Az 
út a szigetig nagyon vidám han-
gulatban, a természetben való 
gyönyörködéssel telt. Mert azért 
valljuk be, páratlan szépségű a 
mi Tisza-partunk! A hajóút alatt 
egyik kedves kollégánk meg-

kérdezte, tudunk-e róla, hogy 
a folyónkban krokodilt láttak. 
Könnyünk csorgott a nevetéstől. 
Az arckönyvön (lásd facebook) 
olvasta. Na, nem kell ide semmi-
lyen tanulmány a média hatása-
iról! Innentől minden elkorhadt 
fában felismertük a krokodilt.  
 A tutaj leparkolt. Na, de 
hogyan?! Méterekre a parttól! 

„Leszállás!” Hová????? Nem tud 
kikötni az alacsony vízállás mi-
att, így a vízbe. Utunk első me-
rülése ruhástól olyan deréktájig.  
Jelezték előre, hogy hozzunk 
gumicsizmát, na de hogy de-
rékig érőt?  „Ha lúd, legyen 
kövér!” alapon vízi csatáztunk 

egyet, így már fejünk búbjáig 
voltunk vizesek. Az állapotunk 
megfelelővé vált a munkához, 
így irány a Pet-domb! Igazi kasz-
kadőrmutatványokat kellett vég-
rehajtanunk egy-egy zsákmány 
megszerzéséhez, mert félő volt, 
hogy beszakad alattunk a hor-
dalékhegy.  Akár Murphy tör-
vénye is lehetne, hogy minden 
megtalált sörös, tejes, joghurtos 
és ismeretlen tartalmú � akon 
félig volt. Kiöntésük után akár 
hatásos bűzbombatámadást is 
indíthattunk volna a környe-
zetszennyezők ellen. Találtunk 
cipőket, játékokat, és minden-
féle – valakinek talán egyszer 
fontos – használati tárgyakat is. 
Megtelt zsákjainkkal a hátunkon 
vizesen, elgyötörten a hajótö-
röttek látszatát keltettük. Talán 
csak győzelemittas ábrázatunk 
segített valamit az összhatáson, 
végül is leigáztunk egy szemét-
hegyet! Gyülekező, zsákok ren-
dezése, indulunk haza. De hol 
a tutaj? Semmi pánik, visszajön 
értünk! Közben kezd beborulni 
az ég, gyülekeznek a felhők. Ek-
kor az egyik szervező minden-
kinek boldogan átad egy Pet-

kupa logóval ellátott baseball 
sapkát. Kérem szépen, hol volt 
ez a sapka induláskor, amikor a 
tűző napsütésben attól tartottam, 
hogy a hőgutától elájulok?! S ki 
menti meg akkor a szigetet???  
 Több fotós is elkísért min-
ket az expedícióra, így rengeteg 
fénykép készült. Minden nagy 
pillanat megörökítésre került: az 
érdekes tárgyak megtalálása, a 

„lábra szorult gumicsizmák” fe-
dőnevű mentőakció részletei, a 
csoportos csíííz ….

 Egyszer csak feldereng a tá-
volból a taxink sziluettje. Nem 
leszünk hajótöröttek, hazame-
gyünk! Vagy mégsem? Megfor-
dul! Ezt nem teheti velünk! Uta-
sai vannak, egy egész hajónyi! 
Sétahajókáznak, aztán majd a 
következő kör lesz a miénk. Ez 
annyit jelent nekünk, hogy még 
kb. másfél óra! Közben odafenn 
bekeményítenek, villámlás, dör-
gés jelzi, hogy nemsokára még 
nedvesebbek leszünk. Minket 
már semmi nem ér meglepetés-
ként, hiszen ahogy az orrom alá 
dörgölik a kollégák: „buli van”. 
 Várunk türelmesen. Szeren-
csére a jókedvünk töretlen. A 
� úk kavics híján agyagdarabkák-
kal kacsáznak, amolyan házi ver-
senyt rendeznek belőle. Csípnek 
a szúnyogok, na de kit érdekel! 
Túlélők vagyunk, vagy mifene! 
 Jön, jön! Ez már nem láto-
más. Hazamegyünk! Hirtelen 
szuperfürgévé válva szaladunk 
a hajó felé. Állj, mindenki visz-
sza! Fel kell hordani a zsákokat 
a fedélzetre. A spontán alakult 
csatárlánc segítségével pillanatok 
alatt felkerül az összes. Már csak 
az emberek hiányoznak a fedél-
zetről. Ha nehéz volt leszállni, ak-
kor a felszállás giganehéz: vízből 
felkapaszkodni a másfél méter 

magas oldalfalra. A főnökünk 
felajánlja a térdét lépcsőfokként. 
Húzzuk, toljuk egymást, és min-
denki a helyére kerül. Akkor gye-
rünk! Nem mozdulunk. Erőlkö-
dő motorhang, de semmi mozgás. 
Megfeneklett a vízi jármű. Nem 
akarunk Robinson Crusoe sorsá-
ra jutni!  Megszületik az életmen-
tő ötlet: kiszáll néhány markos 
legény és leány, és vízre tolják a 
járművet. Megkérdezik, hogy ké-
rünk-e müzliszeletet. Az éhenha-
lás határán persze, hogy kérünk. 

Az összeset kérjük és felfaljuk, 
hiszen soha nem ettünk még 
� nomabbat! Távolodik a sziget, 
miközben elered az eső. A szél 
behordja a csapadékot, a levegő 
nagyon lehűl, fázunk, elcsigázot-
tak vagyunk és kezd esteledni is.  
 A sodrás miatt a visszaút 
rövidebb, így nemsokára meg-

látjuk a kikötőt. Innen már csak 
jó jöhet! Vagy mégsem?! Egy 
uszály mellett kötünk ki, ame-
lyet egy kb. 30 cm-es keskeny 
palló köt össze a szárazfölddel. 
Ráadásul a kilengése is legalább 
ekkora, elnézve a többiek átke-
lését. Nagy levegőt veszek, és 
azt képzelve, hogy szuperhős 
vagyok, két zsákkal a vállamon 
átszaladok a túloldalra. 
 Győztünk, megcsináltuk! Jó 
mulatság, fér� munka volt! Jövő-
re ugyanott, a Jándi-szigeten! 

Nagy Csilla

Kalandtúra meglePETésekkel
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MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
AUGUSZTUS-SZEPTEMBERI

MOZIMŰSOR

Az U.N.C.L.E. embere

Teljes árú jegy: 
1100 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

900 Ft

Mission: Impossible - Titkos 
nemzet

Teljes árú jegy: 
1100 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

900 Ft

Minyonok – 3D

Teljes árú jegy: 
1300 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1100 Ft

Irány a bárka! – 3D

Teljes árú jegy: 
1300 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1100 Ft

Barbie, a rocksztár hercegnő

Teljes árú jegy: 
1100 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

900 Ft

Szeptember 1. (kedd) 1900

Augusztus 18. (kedd) 1900

Augusztus 18. (kedd) 1500

Szeptember 1. (kedd) 1700

Augusztus 18. (kedd) 1700

KÖNYVAJÁNLÓ

Az ötéves Jack 
számára a Szo-
ba maga a világ. 
Itt született, és 
Anyával együtt 
itt eszik, játszik, 
alszik és tanul. 
 A Szoba Jack 
számára az ott-
hont jelenti, de 
Anya számára 
börtön, ahol 
tizenkilenc éves kora óta, hét esztendeje 
raboskodik. A Jack iránt érzett szeretetből 
egy egész életet épít fel a kis� ú számára 
tizenkét négyzetméteren. Ám ahogy Jack 
kíváncsisága egyre nagyobb, úgy nő Anya 
kétségbeesése is, hiszen tudja, hogy a Szoba 
hamarosan szűk lesz kettőjüknek. 
 A történet, amely Jack egyszerre meg-
ható és vidám előadásában bontakozik ki, 
a szívfacsaró körülmények közepette is le-
győzhetetlen szeretetről, az anya és gyerme-
ke közötti elszakíthatatlan kötelékről mesél. 
Megrázó, felemelő és magával ragadó re-
gény, amely mindvégig mélyen emberi és 
megindító marad.

Mindenki győzött!
Mindannyian győztünk a 3. tiszai PET Ku-
pán! 2,5 tonna hulladékot halásztunk ki a 
Tiszából.
 Alig vártuk, hogy nekivághassunk!
 Hónapok óta készültünk rá. Tervez-
tünk, szerveztünk, anyagi erőforrásokat 
gyűjtöttünk, csapatokat toboroztunk. Har-
madszorra vágtunk neki, minden eddigi-
nél nagyratörőbb célokkal és elszántsággal. 
Tudtuk, hogy rendhagyó dologra vállalko-
zunk: kalandos élményekben lesz részünk 
és különleges élővilágú területeket tisztí-
tunk meg a szeméttől. 
 Hogyan sikerülhetett?
 A feladathoz strapabíró PET hajókra és 
bátor legénységre volt szükség. Elszánt PET 
Kalózokban az idén sem volt hiány: 16 hajó-
val, összesen több mint 100 fős legénységgel 
vágtunk neki a távnak. Munkánkat segítették 
a környező települések, főként Vásárosna-
mény, Zsurk, Révleányvár és Cigánd. Nagy-
lelkű szponzoraink anyagi erőforrásokkal és 
saját PET hajók indításával is hozzájárultak  
az eredményekhez. A hulladék megfelelő 
elszállításához lelkes önkéntesek válogatták 
szét és taposták laposra a palackokat, majd 
a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonpro� t 
K� . vállalta a hulladék elszállítását és újra-
hasznosítását.

 Íme a rekord: 2,5 tonna összegyűjtött 
hulladék, közte több, mint 30 000 pillepa-
lack!!!

 Fantasztikusak voltatok mindannyian, 
örülünk, hogy velünk voltatok és segítette-
tek a PET palackok elleni küzdelemben!
 Külön köszönet a cigándi MeglePETés 
csapatának, hogy segített a PET Flotta elta-
karításában!

 1. helyezett és egyben a Vándorkupa 
nyertese: Schneci, a Schneider Electric Szi-
getszentmiklósi telephelyének csapata
 2. helyezett: Tilos, a Tilos Rádió Planet 
Error című műsorának csapata
 3. helyezett: Tisz(t)aPET, Vásárosna-
mény csapata
 A Környezetvédelmi vándorkupa nyer-
tese: Aztakeservit, az AztaKeservit.com lel-
kes dunaföldvári � úkból álló csatapa
 PETpingvin-díjas csapatok: Marhajó 
PE� ajó, Petúnia, PETológia

 És a többiek, akik nélkül nem me-
hetett volna: PET Shop Boats – Csakpet, 
PETdzilla, Prezi-Gödöllő, CsaPETmunka, 
MeglePETés, Honeto-Ökologistic.

Köszönettel: a szervezők!

 Megköszönöm a vásárosnaményiak se-
gítségét a sok � akon összegyűjtésében, a 
szemétszedésben és a hajóépítésben!
 Külön köszönet illeti a naményi víz-
ügyeseket, akik az első után a második ha-
jónkat is megépítették, és gondoskodtak a 
PET kalózok célba jutásáról!
 A végén pedig a hajó váltott és állandó 
legénységét illeti az elismerés, akik az idén 
is a hőséggel és a szeméthegyekkel is dobo-
gósan vették fel a harcot!

Szabóné Sz. Erzsébet
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Csapatunk, a Vásárosnamény Sportegyesület meg-
kezdte a felkészülést a 2015/2016-os bajnoki sze-
zonra. A játékoskeretben az alábbi változások tör-
téntek:
 Távozott: Kovács Zsolt (Pap), Kormos Ádám 

(Nagydobos), Balogh Attila, Benkő Tibor (Nyírmada), Majoros 
István (Gyulaháza)
 Érkezett: Szabó József, Tivadar András (Nagydobos), Csordás 
Attila (Mándok), Szücs Béla (Nyírmada), Biró József (Pap), Varga 
Tamás (Záhony)
 Az eddig lejátszott edzőmérkőzések eredményei a következők:

Vásárosnamény – Gyulaháza 3 : 0
Vásárosnamény - Nyírmada 2 : 2

Vásárosnamény – Nyírkarász 3 : 3

Tisztelt futballszurkolók, kedves sportbarátok!

VÁSÁROSNAMÉNY SE. 2015. ÉVI ŐSZI

2015. AUGUSZTUS 15. 17 ÓRA: BEREGDARÓC SE-VÁSÁROSNAMÉNY SE
2015. AUGUSZTUS 22. 17 ÓRA: VÁSÁROSNAMÉNY SE-TUNYOGMATOLCSI SE 
2015. AUGUSZTUS 29. 17 ÓRA: NYÍRMEGGYES SC-VÁSÁROSNAMÉNY SE
2015. SZEPTEMBER 05. 16 ÓRA: VÁSÁROSNAMÉNY SE-TISZAKÓRÓDI SE
2015. SZEPTEMBER 13. 16 ÓRA: MÉRK-VÁLLAJ NSE-VÁSÁROSNAMÉNY SE
2015. SZEPTEMBER 19. 16 ÓRA: VÁSÁROSNAMÉNY SE-CSENGER FC
2015. SZEPTEMBER 26. 15 ÓRA: SZATMÁRCSEKE KSE-VÁSÁROSNAMÉNY SE
2015. OKTÓBER 03. 15 ÓRA: VÁSÁROSNAMÉNY SE-TARPA FC
2015. OKTÓBER 10. 15 ÓRA: KÖLCSE SE-VÁSÁROSNAMÉNY SE
2015. OKTÓBER 18. 15 ÓRA: NYÍRCSAHOLY USE-VÁSÁROSNAMÉNY SE
2015. OKTÓBER 24. 14 ÓRA: VÁSÁROSNAMÉNY SE-TISZTABEREK SE
2015. OKTÓBER 31. 14 ÓRA: VÁMOSOROSZI KSE-VÁSÁROSNAMÉNY SE
2015. NOVEMBER 07. 13 ÓRA: VÁSÁROSNAMÉNY SE-MILOTA SE
2015. NOVEMBER 14. 13 ÓRA: TYUKOD KHE-VÁSÁROSNAMÉNY SE
2015. NOVEMBER 21. 13 ÓRA: VÁSÁROSNAMÉNY SE-NÁBRÁD SE

Jelentkezési határidő: 
2015. augusztus 25.

GYAKORLOTT SZAKÁCSOT KERESÜNK SZEPTEMBERI KEZDÉSSEL

Szakmai önéletrajzot kérjük a kolozsvarine@vasarosnameny.hu 
vagy a Vásárosnamény Város Önkormányzata 

4800 Vásárosnamény, Tamási Áron út 1. címre küldeni. 
A borítékon kérjük feltüntetni a „szakács” feliratot.

Vásárosnamény Város Önkormányzata gyermekétkeztetést biztosító 
főzőkonyhára szakképzett szakácsot keres határozatlan idejű 

munkaviszonnyal. Közétkeztetésben szerzett tapasztalat előny.

 Csapatunk a Kelet-Magyarország csoportba nyert besorolást a 
szezonra. A hazai bajnoki mérkőzéseinket szombati napokon ren-
dezzük. Minden kedves szurkolót várunk a mérkőzésekre!

Egyesület Elnöksége


