
és szorosait, gondoskodva azok megerősíté-
séről. Mikor a nyílt összeütközés a császári 
csapatokkal elkerülhetetlenné vált, a vár-
megyei helyőrséget Munkácson összponto-
sította. Katonai taktikájának köszönhetően 
hamarosan a munkácsi vár parancsnoka 
lett, melynek megerősítése után, átadva a 
parancsnokságot, Ung vármegyében kor-
mánybiztossá nevezték ki. Működésének 
elismeréseképpen 1849 májusában Bereg 
vármegye főispánja lett.
 A világosi fegyverletétel után, bár Eöt-
vös Tamás a végsőkig kitartott a helyén, rá 

kellett jönnie, hogy a császáriak bosszúja 
hamarosan őt is elérheti. Ezért bujdosásra 
adta a fejét, Erdély irányába elindulva mint 
marhakupec ment faluról falura, maga előtt 
két tehenet hajtva. Az egyik faluban egy jó-
módú székely gazdánál kapott szállást, aki 
mikor tudomást szerzett arról, hogy per-
zekutorok járnak a faluban házról-házra, 
a pincéjébe bújtatta, kezébe adva kenyeret, 
szalonnát, borospoharat. Másnap engedte 
csak ki, megmutatva a biztonságos elvo-
nulás útját is. Mikor elbúcsúztak, Eötvös 
megkérdezte a gazdát, honnan jött rá, hogy 
ő nem kupec, hanem bujdosó magyar. 
 – Ilyen keze, kérem, nincs egy kupec-
nek, a többit meg kitaláltam – válaszolta a 
derék székely.
 1850 tavaszáig rejtőzködött erdélyi kúri-
ákban, ismerősöknél, rokonoknál – hiszen 
nagyanyja, Béldi Sára erdélyi nemesasszony 
volt. Ekkor elhatározta, jöjjön, aminek jön-
nie kell, ő feladja magát, bízva az esetleges 
kegyelemben, vagy rövidebb büntetésben. 
Közvetlenül Haynaunál jelentette fel magát, 
aki nem fogatta el, csak becsületszóra kikö-
tötte, hogy nem hagyhatja el Eötvös azt kis 
falut, ahol éppen tartózkodott.
 Két hónap múlva mégis letartóztatták, 
és Pestre szállították. Felesége ezt meg-
tudva azonnal Pestre sietett, hogy láthassa, 
beszélhessen vele, és hogy mindent elkö-
vessen a férje kiszabadításáért. Fáradozásai 
nem jártak sikerrel, sőt: miközben 1850 
nyarán sok-sok politikai foglyot szabadon 
engedtek, Eötvös Tamás nem kapott ke-
gyelmet. Eközben két gyermeküket – mivel 
a naményi kúriát a császáriak lefoglalták – 
Surányban gondozták a rokonok.

(Folytatás a 3. oldalon)

2015. február / március

Márciusban rendszeresen megemlékezünk 
az 1848–49-es forradalom és szabadság-
harc eseményeiről és legfontosabb szerep-
lőiről. A hivatalos ünnepségek elsősorban a 
márciusi pesti történésekre koncentrálnak, 
de ne feledjük, voltak beregi és naményi 
hősei is az akkori történelmi időknek. Ezek 
egyik kiváló harcosa a régi beregi birtokos 
família, a vásárosnaményi Eötvös család  
tagja, Eötvös Tamás.
 Eötvös Tamás nagyapja, Eötvös Sándor 
Bereg vármegye alispánja volt, majd 1764-
ben a pozsonyi országgyűlésen a vármegye 
egyik követe. Apja, akit szintén Sándornak 
hívtak, 1790-ben a vármegye táblabírája. 
Az Eötvösök másik, bárói ága olyan jeles 
fér� úkat adott a hazának, mint Eötvös Jó-
zsef vallás- és közoktatásügyi miniszter, író, 
és � a, Eötvös Loránd � zikus.
 A nemesi ág kiváló sarja, Eötvös Tamás 
1800-ban született Vásárosnaményban. Fi-
atalkorától – a családi hagyományokhoz 
híven – részt vett a vármegye közéletében. 
1832-ben főszolgabíróságot vállalt, és ugyan-
ekkor a vármegye követévé választották a 
pozsonyi országgyűlésbe. Itt bekapcsolódott 
Széchenyi reformmozgalmába. 1835-ben 
Bereg másodalispánjává választották. Hat 
évvel később a tisztújításon nem vállalt me-
gyei hivatalt, hazaköltözött Naményba, csu-
pán a táblabírói címét tartva meg.
 1848-ban, a forradalmi időkben kardot 
kötött, és megszervezte a vármegyei nem-
zetőrséget, melynek célja a belső rend fenn-
tartása és a külső támadások elleni védelem 
volt. Először Beregszászban, Munkácson, 
Váriban, Tarpán és Nagyberegben szervez-
te meg a nemzetőri osztagokat, és gondos-
kodott a felszerelésükről, kiképzésükről. 
Személyesen járta be a határvidék átjáróit 

Eötvös Tamás, az 1848/49-es 
szabadságharc naményi hőse

Eötvös Tamás és felesége emléktáblája a 
beregsurányi templomban

Eötvös Tamás
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kek fűződnek hozzájuk, bennük van Erika 
életműve. A március 4-i megnyitón Bárdi 
Margit bábművész méltatta az alkotót. Köz-
reműködtek még Tóth Józsefné versmondó, 
régi és jelenlegi tanítványok, és a zeneiskola 
növendékei. Rengetegen látták már a kiállí-
tást, és reméljük, sokan eljönnek még egy 
meseországbeli utazásra a bábok világába.
 

Nagy Csilla

Az idén második alkalommal csatlakozott 
intézményünk a „Kultúrházak éjjel-nappal” 
eseménysorozathoz. A program a „Kultúra 
minden-kor kicsiknek és nagyoknak” alcí-
met kapta, utalva arra, hogy minden kor-
osztályt szeretettel várunk. 2015. február 
13-án 10 órától Sánta Miklósné Erika néni 
és tanítványai bábelőadással kedveskedtek 
a helyi óvodásoknak „A ravasz róka pórul 
járt” című mesével. 17 órától különleges, 
egyedi kézműves technikákat – fémdombo-
rítás, szobrok, karneváli álarcok készítése 
paverpol technikával – tekintettek meg, és 
próbáltak ki az érdeklődők. Köszönet a fog-
lalkozás megszervezéséért és lebonyolításá-
ért a Színfolt Alkotókörnek, a Beregszem 
Egyesületnek és a Vásárosnaményi I� úsági 
Klubnak. Az est folytatásában a város új 
táncoktatója, Tihor Krisztián vezetésével 
egy fergeteges táncház vette kezdetét. Zá-
rásként nagy sikert aratott a mátészalkai 
Gondolat Kamara előadásában az „Éljen az 
i� ú pár” című egyfelvonásos színdarab. 
 Február 21-én farsangi mulatságtól 
volt hangos az épület. Az este a Betyárok 
nevű néptánc formáció vastapsra érdemes 
bemutatójával indult. A vacsorát hajnalig 
tartó mulatozás követte. A jelmezes parti-
val hagyományt szeretnénk teremteni, és 
reméljük, hogy jövőre még többen akarnak 
majd velünk kikapcsolódni. 
 Február 24-én a Körúti Színház elő-
adásában a Mezítláb a parkban című Neil 
Simon darab került bemutatásra. A társulat 
következő előadása Katyi címmel (vezető-
jük a legsikeresebb játékukként emlegette)  
március 30-án lesz, ahová nagy szeretettel 
várjuk a felhőtlen szórakozásra vágyókat. 
 Legszínesebb programunk Sánta Mik-
lósné (tanítványai szeretett Erika nénije) 

bábkiál l í-
tása, amely 
m á r c i u s 
27-ig meg-
tekinthető 
kiállítóter-
münkben. 
A bábok-
nak egyen-
ként külön 
történetük 
van, emlé-

Élet a Művelődési Központban

FELHÍVÁS
A Kormány – a Kárpát-medencében élők 
1944–45-ben kezdődő, a Szovjetunióba 
kényszermunkára történő internálásá-
nak 70. évfordulójáról történő méltó 
megemlékezés céljából – a 2015. évet a 
Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok 
és kényszermunkások emlékévévé (a to-
vábbiakban: Emlékév) nyilvánította.
 Önkormányzatunk is méltó módon 
kíván megemlékezni az elhurcoltakról. 
Szeretnénk egy megközelítően teljes 
névsort összeállítani. Ennek érdeké-
ben azt kérjük az olvasóktól, hogy aki-
nek bizonyítható módon tudomása van 
ilyen személyről, küldje el az ertektar@
vasarosnameny.hu e-mail címre, vagy a 
Városházán személyesen az ügyfélfoga-
dóban adja le ezt 2015. június 30. napjáig.
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csűrök színig telve – a ro-
konság adományai által a 
család megmenekült a nél-
külözéstől. Hamarosan a va-
gyonelkobzás alól is mente-
sítették, de Naményba ennek 
ellenére sem költözött vissza, 
hiszen a birtokot a császári 
kincstár hosszabb időre bérbe adta, a kúria 
pedig zsandárlaktanyául szolgált. De azért 
ellátogatott a szülőfalujába, ahol a hírre ösz-
szefutott nép ujjongva, sírva fogadta egyko-
ri földesurát.
 Eötvös Tamás 1860 után visszatérhetett a 
közéletbe: őt kérték fel a vármegye újjászer-
vezésére, majd országgyűlési képviselővé vá-
lasztották kétszer is a munkácsi kerületben; 
az országgyűlésben Deák Ferenchez csatla-
kozott. 1867-ben még részt vett Ferenc József 
koronázási ünnepségén, amelyen meghűlt, 
tüdőgyulladást kapott, és 1867. szeptember 
16-án elhalálozott. 
  Eötvös Tamás nem csak a szabadság-
harcban és a közéletben vállalt szerepe mi-

Eötvös Tamás
(Folytatás az 1. oldalról)
 Az ítélethozatalra 1851 októberéig kel-
lett várnia Eötvösnek, akit a haditörvény-
szék kötél általi halálra és vagyonelkobzásra 
ítélt. Kegyelmet kért, így visszavitték börtö-
nébe, és még több mint fél évet kellett vár-
nia a császár döntésére. Ez alapján pedig a 
vagyonelkobzást helyben hagyva a halálos 
ítéletet hat és fél évi várfogságra enyhítették.
 Előbb Josephstadtba, majd a munkácsi 
vár börtönébe került, oda, ahol nemrég ő 
volt a parancsnok. Felesége, Bay Terézia, 
hogy közelebb legyen urához, a vár alá, 
Várpalánkára költözött. Míg a férj erős lé-
lekkel viselte sorsát, az asszony egészségét 
az izgalmak és szenvedések aláásták. Súlyos 
betegen vitték haza Surányba, ahol 1853. 
október 9-én meghalt. Eötvös majd csak 
1856 áprilisában kapott kegyelmet. Vagyis 
a kirótt büntetésből mindössze fél évet en-
gedtek el – „nyugodt és tisztességes viselke-
dése” okán!
 A Surányba hazatérő vagyon vesztett 
nemest nagy meglepetés várta: kamarák, 

Az Eötvös-kúriából előkerült 1824 M huszárszablya és 
1798 M franciakovás puska

att méltó arra, hogy megemlékezzünk róla. 
Tudnunk kell azt is, hogy például ő volt az 
alapítója a Beregmegyei Kaszinónak Bereg-
szászban.
 És még egy tárgyi adalék az Eötvösökkel 
és a szabadságharccal kapcsolatban. Mikor 
az Eötvös-kúriát – mely ősi épület 2008-ig 
a Beregi Múzeum iskolatörténeti kiállításá-
nak és faraktárának adott helyet – 1996-ban 
felújították, a padlástér padozatából két 48-
as fegyver, egy huszárszablya és egy puska 
került elő.

Varga János
igazgató

Beregi Múzeum

Értesítés 
szemétszállítási 

szolgáltatás 
szünetel-

tetéséhez

Az Észak-alföldi Környezetgazdálko-
dási Nonpro� t K� . (4400, Nyíregyháza, 
Benczúr tér 7. Tel.: 80/205-269, 42/508-
374, Fax: 42-508-366, www.eakhulladek.
hu) értesíti a lakosságot, hogy a szolgál-
tatás egész évre történő szüneteltetése 
iránti kérelmet minden évben legké-
sőbb február 15-ig újra kell kérelmezni 
az ingatlanra vonatkozó lakatlanságot 
igazoló villany vagy víz közüzemi igazo-
lással, vagy az éves elszámoló számlával.

Éberhardt Gábor
    ügyvezető

FELHÍVÁS
Tájékoztatom a Vásárosnaményi Járás-
bíróság illetékességi területén lakóhely-
lyel rendelkező nagykorú magyar állam-
polgárokat, hogy a bírák jogállásáról és 
javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII 
tv. (Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és 
választás szabályairól.
 A Bjt. 216. § (1) bekezdése rendelke-
zik arról, hogy az ülnökök megbízatása 
4 évre szól. A 2011-ben választott ülnö-
kök megbízatása lejár. A Köztársasági 
Elnök az idei ülnökválasztás időpontját 
várhatóan 2015. március 7. és április 30. 
napja közötti időtartamra tűzi ki.
 A Bjt. 212.§ (1) bekezdése szerint 
ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar 
állampolgár választható meg, aki nem 
áll a cselekvőképességet érintő gond-
nokság, vagy támogatott döntéshozatal 
hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű 
és nem áll közügyektől eltiltás hatálya 
alatt sem.

 Az ülnököket nagykorú magyar ál-
lampolgárok, helyi önkormányzatok és 
az egyesületek – kivéve pártokat – jelö-
lik. Megválasztásuk a bíróság székhelye 
szerint illetékes helyi önkormányzatok 
és települési nemzetiségi önkormányza-
tok képviselő-testületeinek hatáskörébe 
tartozik.
 A 2015. évben választandó ülnökök 
létszáma a Vásárosnaményi Járásbíró-
ságra 12 fő. Az ülnökök jogaira és kö-
telezettségeire vonatkozó tájékoztató a 
Vásárosnaményi Közös Önkormányza-
ti Hivatalban illetve az önkormányzat 
honlapján megismerhető.
A jelölést a „Bírósági ülnökké jelölés” 
nevű nyomtatványon lehet bejelenteni 
2015. március 18-ig. A jelöléshez csa-
tolni kell a bírósági ülnökké jelölés el-
fogadásáról szóló nyilatkozatot.
 A nyomtatványok a Jegyző Titkársá-
gon szerezhetők be.

Vásárosnamény, 2015. február 27.

Filep Sándor sk.
polgármester
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A VÍZ
A víz az egyik őselem. A Bibliában az áll, 
hogy Isten már az első napon megterem-
tette az éggel és a földdel együtt a vizet is. 
Érdekes, hogy az embert csak porból való-
nak mondjuk elmúlása pillanatától: „Porból 
vagy, és porrá leszel!” Pedig az emberi test-
nek kétharmadnyi tömege víz. De vízből 
vannak nagyobbrészt a növények és az álla-
tok is. Sem a növények, sem az állatok nem 
élhetnek víz nélkül. A víz olyan oldószer, 
amelyik nem változtatja meg a benne oldott 
anyagok szerkezetét, lehetővé téve az étel, 
gyógyszerek és az ásványok felszívódását, 
hogy az élő szervezetek fel tudják építeni 
azokból magukat. A víznek ez a tulajdonsá-
ga lehetővé teszi, hogy a legkisebb erekben 
is több száz különböző vegyület, ásvány és 
tápanyag áramoljék az élő organizmusok-
ban. A bolygókon található víz 97%-a sós 
víz. Ez a víz a tengerekben és az óceánok-
ban van. De működik a Földön egy óriási 
desztillációs és vízforgató rendszer. A Nap 
hője a tengerekből csak a vizet párologtat-
ja el. A párolgás elválasztja az óceán vizét 
a sótól, majd felhőket formál, amelyeket a 
szél a szárazföld fölé fúj, és így eljuttatja a 
vizet a növényeknek, állatoknak és embe-
reknek. Ez a természetes desztilláló- és a 
víz körforgását végző természeti rendszer 
tartja fenn az életet a Földön. A folyóvizek 
és a tavak az életet adó és fenntartó édes-
víz edényei, tározói. Bennük az élet számos 
formája létezik, mindaddig, amíg termé-
szetesek, amíg tiszták.

AZ EMBER

Az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezet-
védelmi konferencián az ember vízszeny-
nyező tevékenykedését folytathatatlannak 
minősítették, ezért a küldöttek kezdemé-
nyezték, hogy legyen minden esztendőben 
egy nap, amikor a föld népei a tiszta víz 
jelentőségét társadalmi méretű gondolati 
és érzelmi szinteken is tudatosítják tagja-
ikban. Az ENSZ március hónap 22. napját 
nyilvánította a víz világnapjává. A felhívás 

egy felszólítás a kormányok, szervezetek és 
a természetes személyek számára. Óvnunk 
és védenünk kell(ene) környezetünket, a 
Föld vízkészletét is, mert másik Föld nincs. 
Ha ezt lakhatatlanná tesszük, elpusztulunk.

FOLYÓINK

A felhívást követően tíz év sem telt el, ami-
kor arról értesültünk, hogy Romániában 
2000. január 30-án a Nagybánya melletti 
egyik szabadban lévő ciános zagytáro-
zóból mintegy százezer köbméter méreg 
szabadult ki, és jutott a Zazár-, majd a 
Lápos-patakon keresztül a Szamos folyó-
ba. A minden élőlényre halálos cián kon-
centrációja Csengernél a megengedett ha-
tárérték 180-szorosa volt. Naménynál, a 
Szamos-Tisza összefolyásánál 135-szörös 
mérgezettségi állapotot mértek. A szennye-
ződés tizenöt évvel ezelőtt, február 1–12. 
között vonult le Magyarországon.

A KÁR

Ökológiai katasztrófa történt a Szamos- és 
a Tisza-folyók élővilágában. A Szamoson 
és a Tisza magyarországi felső részén az 
összes plankton elpusztult. A magyar ható-
ságok összesen 1240 tonna! hal pusztulását 
jegyzőkönyvezték.

AZ EMBER

A halászok és környék horgászegyesületei-
nek a vezetői 2000. február 2-án, a Polgár-
mesteri Hivatalban jegyzőkönyvben rögzí-

tették várható kárukat, az előző esztendők 
halfogási eredményeire alapozottan.
 Abban az esztendőben, a helyi horgász-
egyesületi közgyűlésen, az egyik sporthor-
gász a következőket mondotta:
 „Eddig, ha kilátogatott az élő Tisza ha-
lastavunkra, mosolyogva mondtuk:
 Nem baj! Visz is, hoz is halat vizünkbe. 
2000. február 3-a, 4-e óta tudjuk! Ha jön a 
Tisza, valószínűleg már nem hoz, csak vin-
ni fog!! Hosszú ideig még! – csak vinni fog… 
De, vigyen is! Minél többet vigyen! És rejtse 
el, nevelje fel! Őrizze meg! Legyen az élet böl-
csője ismét, mihamarabb… Növekedjék ben-
ne minél több halóriás, méltó ellenfele a mo-
dern horgászfelszereléssel a partjára érkező 
horgásznak. Ha ugyanezeket sporttársaim is 
akarják, kérem, emlékezzenek kérésemre! Az 
idén ne vigyünk haza őshonos tiszai halat a 
Keskenyből sem!”

A TERMÉSZET

A cianidos bányavízben a természetes vi-
zekben mérhető mennyiségtől jóval na-
gyobb volt a színesfémek (réz, ólom, cink, 
kadmium stb.), egyes nemesfémek (arany, 
ezüst) és ezek kísérő elemeinek (arzén, an-
timon, bizmut, higany) koncentrációja. A 
természetes vizekben, a Tiszában és a Du-
nában 2000. február 28-ára feloldódott a 
méregfelhő. A Duna-deltában már nem 
volt halpusztulás. A Szamos és a Tisza érin-
tett szakasza a vártnál gyorsabban regene-
rálódott: a gerinctelenek (kagylók, szita-
kötők, kérészek, rákok) állománya 2002-re 
helyreállt, 3–4 év alatt a vízi élővilág 95%-a 
újra megjelent. Az elmúlt évben ismét fo-
gott rekordméretű harcsát egy naményi 
sporthorgász.
 A természet majdhogy teljességgel 
korrigálta bűnünket, hibáinkat.

De ne tegyük próbára többször!
Csak mi lehetünk a vesztesek.
Óvjuk és védjük a természetet!

TL

GONDOLATOK A VÍZ VILÁGNAPJÁN 
A HÁROM FOLYÓ VÁROSÁBAN
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A beregi faipar a XIX. században

Településünkön évszázadokon át – nagyjá-
ból 1857-ig – döntően a mezőgazdálkodás 
biztosította a lakosok megélhetését. A XIX. 
század második felének kezdő éveiben aztán 
a beregi vidékre is befüstölgött a kor nagy 
technikai csodája, a gőzgép. A történelmi 
újkor kezdetét jelképező ipari erőforrás egy 
tiszai gőzhajóban dohogva érkezett meg 
hozzánk. Gőzhajózási Ügynökség 1857-ben 
létesült vásárjoggal bíró kicsiny településün-
kön. A tiszai gőzhajók és az ügynökség a 
kereskedelmi tevékenység bővülésének a bi-
zonyítékai Vásárosnaményban. A kereskede-
lem élénkülését a munkácsi uradalom nagy-
mértékű fakitermelése és faárugyártása tette 
szükségszerűvé. Az 1860-as évektől ugyanis 
nőni kezdett hazánkban a faáru iránti igény. 
A kitermelt fa jelentős részét az uradalom 
alkalmazottai fel is dolgozták a Munkács 

környéki telephelyeken. Készítettek: közön-
séges deszkát, padlót, szerszámfát, zsindelyt, 
dongának való fát, szőlőkarót, szénfát, sze-
kérrészletekké előmunkált áru fát, de kínáltak 
megvételre tetemes mennyiségű tűzifát, és 

első olyan cég, amelybe nyugati „kapitalistát” 
engedtek, s működhetett vegyesvállalatként, 
többségi „tőkés tulajdonban”.
 A vállalkozó, a Swiss Krono Group cso-
port új technológiát hozott a gyárba, ami-
nek az lett az egyik következménye, hogy 
néhány év alatt mintegy 180 fővel csökkent 
a dolgozói létszám! A 2010-es évek végére 
átgondolatlan kormányzati szintű „zöld-
energia előállítási program” juttatta kilátás-
talan helyzetbe a több mint négy évtizede 
gazdaságosan működő üzemet. A fa ener-
getikai célú felhasználásának (elégetésének) 
állami támogatása „felborította a piacot”. A 
kormány által preferált biomassza erőművek 
valójában nem csak biomasszát és nem csak 
faipari hulladékot égettek el, hanem kiváló 
minőségű, az építőiparban is és a forgácslap-
gyártásban is hasznosítható rönkfákat is. A 
naményi gyár nem jutott alapanyaghoz. A 
nyerslapgyártás 2011. január 17-én, a lami-
nálás január 31-én állt le a vásárosnaményi 
gyárban. A 197 munkavállalóból 180 embert 
véglegesen elbocsájtottak a cégtől.
 2011-ben úgy tűnt tehát, hogy egy nagy 
múltú, nagyhagyományú iparág végleg meg-
szűnt településünkön.
 2015. február 19-én alapkőletételre gyü-
lekeztek a meghívottak a régi INTERSPAN 
területén. Az ott-történtek azt a reményt 
keltik bennünk, hogy a 19. században meg-
honosodott – de 2011-ben négy évre meg-
szakadt – faipari tevékenység újraéled lakó-
helyünkön.
 Kérdésünkre – Hogyan jelentkezhetnek 
munkavállalásra az emberek? – a követke-
zőket mondta az ügyvezető:
 A termelés csak 2016-ban kezdődik. El-
sősorban szakmával rendelkező munkavál-
lalókat veszünk fel. Legnagyobb szükségünk 
olyan munkatársakra lesz, akik jártasak a 
számítógép vezérelte gyártástechnológiában, 
vagyis az automatizálás területén otthono-
sak. A jelentkezők telephelyünk portáján, 
zárt borítékban adhatják le önéletrajzukat.

TL

a közlekedési haladás megérkeztének bizo-
nyítékaként „pályaküszöb fát” is! (2,40 méter 
hosszúságú vasúti talpfát.) Munkaerőhiány 
miatt a Kárpátok erdeiből kitermelt szál-
fák jelentős részét a Tiszán úsztatták le az 
uradalomból olyan falvakba, ahol a szálfák 
feldolgozására biztosíthatóak voltak a felté-
telek. Tisza-menti településünkön is fameg-
munkáló üzem(ek) létesült(ek). 1905-től az 
értékesíthető faárut már vasúton is elszállít-
hatták Naményból, mert üzembe helyezték a 
Vásárosnaményt Nyíregyházával összekötő 
116-os számú vasútvonalat. A fafeldolgozó 
létesítményeket iparvágány kötötte össze az 
országos vasúti hálózat sínpályáival. Váro-
sunkban a megszerzett és hagyományozott 
fafeldolgozási- és kereskedelmi szaktudás-
nak történelmi időket átívelő hatásai lettek.

A naményi fafeldolgozás 1945–2011 között

1947-ben megalakult az Erdőgazdasági 
és Faipari Termékeket Értékesítő Vállalat, 
amelyik a Szovjetunióból érkező faanyag 
lerakata, és a nyugat-európai országokba 
történő szállítások bázishelye lett. 1964-ben 
a vidékünkön szépen felvirágzó almaterme-
lés csomagolóanyag-szükséglete kényszerí-
tette ki, hogy létrejöjjön az Erdő- és Fafeldol-
gozó Gazdaság Ládaüzeme.
 1969-ig a haszonfák feldolgozása során 
keletkezett nagymennyiségű fahulladék, a 
Szovjetunióból olcsón beszerezhető min-
denféle faáru, és a biztos jövedelmet garantá-
ló nyugat-európai piac kínálta a lehetőséget, 
hogy az Ilki úton, egy új iparvágány mellé 
felépüljön az ERDÉRT Vállalat Faforgács-
lap Gyára. Az üzemben előbb megfelelő mé-
retűvé aprították a nyers fát, majd keverték 
műgyantával, amely masszát aztán magas 
hőfokon, nagynyomású présgépeken bútor-
lapokká formáltak.
 1969 és 1988 között magyar tulajdonban 
volt a gyár, és 480 főt foglalkoztatott. 1988-
ban elsőként a vasfüggönyön innen (a teljes 
blokkot beleértve) a forgácslapgyár volt az 

Folytatódik a faipari értéktermelés 
Vásárosnaményban

(Hamarosan újra munkazajtól lehet hangos a naményi forgácslapgyár)

Gyártósor 1969
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 Bódis Bogdán fabeszerzési 
vezető elmondta, hogy ösztö-
nözni szeretnék a termelőket 
a nyárfa telepítésére, mert az 
üzem hosszú távra tervezi a 
megbízható együttműködést.

 Ezek után a régi üzem egy 
részének a meglátogatására, 
majd az alapkő ünnepélyes leté-
telére került sor.
 Hendrik Hecht úr személyes 
élményeként elmondta, hogy 
2011-ben milyen fájdalmat je-
lentett neki a gyár bezárása, s 
nem szeretne életében még egy 
ilyen „élményt”. Annál nagyobb 
örömmel üdvözölte a tulajdo-
nosok azon döntését, hogy újra-
indítják a termelést egy korsze-
rű, gazdaságos és a környezetet 
kímélő technológiával.
 A köszöntők elhangzása 
után ünnepélyesen elhelyezték 
az időkapszulát, melyet terveik 
szerint 2065. február 19. napján 
nyit majd fel az utókor.

Szabóné Széles Erzsébet

 REJTVÉNY 
– (JÓVAL) HÚSVÉT ELŐTT
S A A F A R K A S Z I
A S R P Á R D U C E T
S T Á E R Ö K Ö T Ó E
G Z M G P N T M E Y N
A E A É K I E E H G A
L A Z R B D V G É Í J
A K S Á V R E R N K U
M Ó Á E N A Y E L A H
B R A O R O S Z L Á N

Készítette: Kardos Béla

2015. február 19. napján fontos 
esemény történt városunkban: 
az INTERSPAN K� . új OSB 
lapokat gyártó üzemének alap-
kő letétele. Az eseményen jelen 
voltak Hendrik Hecht ügyvezető 
igazgató, Max von Tippelskirch, 
az Interspan-tulajdonos Swiss 
Krono Group elnökségi tagja, 
Kázmér Szilárd és Seregi Barna-

bás ügyvezető igazgató urak, dr. 
Czomba Sándor és Tasó László 
államtitkár urak, dr. Tilki Attila 
országgyűlési képviselő, Filep 
Sándor polgármester úr, az ön-
kormányzat és a szakhatóságok 
meghívott képviselői.
 Kázmér Szilárd ügyvezető 
bemutatta a projektet. A ter-
vezett kapacitás 800 m3/nap, a 

Alapkőletétel az INTERSPAN–nál

beruházási érték 30 Mrd Ft, a 
várható befejezés 2016. június, 
az új munkahelyek száma 100 
fő. A látványtervben az új léte-
sítmény részleteivel is megis-
merkedhettek a meghívottak. 
 Seregi Barnabás tolmácso-
lásával Hendrik Hecht és Max 
von Tippelskirch is beszámolt a 
tervekről.

Az ábrában 20, a Bibliá-
ban is szereplő állat neve 
található, vízszintesen, 
függőlegesen, illetve fer-
dén, oda, vagy visszafelé 
olvasható módon.

 A fel nem használt 17 
betű balról jobbra, sor-
ban haladva adja a meg-
fejtést.
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Nagy sikere volt a szombat éjszakai fürdő-
zéseknek, a farsangi, szingli, hab- és a retró 
partyknak. 

 Március elsejétől a 60 éven felüli vásá-
rosnaményi lakosoknak havi 1 alkalommal 
ingyenes fürdőbelépőt biztosítunk mun-
kanapokon, személyi igazolvány és lakcím-
kártya bemutatásával.
 A vásárosnaményi lakosok szintén 
munkanapokon – személyi igazolvány 
és lakcímkártya bemutatásával –, 20% 
ked vez ményt vehetnek igénybe minden 
szol gáltatás díjából. Nőnap alkalmából 
vállalkozóknak, cégeknek, polgármesteri 
hivataloknak kedvezményes egész napos és 
félnapos fürdőjegyeket biztosítottunk.
 Március hónapban tervezzük a pszi-
chiátriai magánrendelő beindítását, a 
rendelés szerdai napokon 13:00-20:00-ig 
tart. Erről részletesebben a pontos időpont 
ismeretekor tájékoztatunk.
 Március 14-i szombati napon ingyenes 
kényeztető masszázst kapnak az azt igénylők.
 Ismét megnyitottuk Szilva bazárunkat, 
ahol Szabó Gyuri bácsi, a bükkszentkereszti 
füves ember gyógyteáit, gyógykészítményeit 
és könyveit mutatjuk be és értékesítjük.

A népművészet 
kötet 

bemutatója
A Beregi Múzeumban 2015. február 18-
án mutatták be a nagyközönségnek a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete 
című kötetet.

 Varga János múzeumigazgató köszön-
tője után a kötetet ismertette a szerkesztő 
Ratkó Lujza etnográfus, aki a szerkesztés 
mellett három tanulmánnyal is hozzájárult 
a megjelenéshez.

 Szorgalmazzuk a gyógyászati részleg 
beindítását és ezzel kapcsolatosan előre ha-
ladott tárgyalások folynak.

 Büfészolgáltatásunkat kibővítjük menü-
étkeztetés biztosításával.
 A többi szolgáltatás terén is folyamato-
san újulunk meg. 

 Újdonságok a 
Szilva fürdőben

VÁSÁROSNAMÉNY SE 2015. ÉVI 
TAVASZI SORSOLÁSA

2015. MÁRCIUS 08. 14 óra: Tiszamenti SE – Vásárosnamény S

2013. MÁRCIUS 15. 14 óra: Pátroha LSE – Vásárosnamény SE

2013. MÁRCIUS 21. 15 óra: Vásárosnamény SE – Pap SE

2013. MÁRCIUS 29. 15 óra: Kék SE – Vásárosnamény SE

2013. ÁPRILIS 04. 15 óra: Vásárosnamény SE – Mátészalkai MTK

2013. ÁPRILIS 12. 16 óra: Vaja SE – Vásárosnamény SE

2013. ÁPRILIS 18. 16 óra: Vásárosnamény SE – Őr KSE

2013. ÁPRILIS 26. 16 óra: Demecser KSE – Vásárosnamény SE

2013. MÁJUS 02. 16 óra: Vásárosnamény SE – Ujdombrád SE 

2013. MÁJUS 10. 17 óra: Ajak SE – Vásárosnamény SE

2013. MÁJUS 16. 17 óra: Vásárosnamény SE – Nagydobosi  LSE

2013. MÁJUS 24. 17 óra: Gyulaháza KSE – Vásárosnamény SE

2013. MÁJUS 30. 17 óra: Vásárosnamény SE – Nyírkarászi  KSE

2013. JÚNIUS 07. 17 óra: Záhonyi VSC – Vásárosnamény SE
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Félelem és feltámadás
 
Amikor a félelemről beszélünk, az emberről 
beszélünk. Az állat is fél, de az ember tudja, 
hogy fél. Születésünk pillanatától halálun-
kig kísér és kísért az élet ellensége, a félelem. 
Borzongató szellemességgel állapítja meg 
Erich Kästner:

„Lesz-e még jobb,
Vagy egyre rosszabb? Kérdem,

Ám kérdezz!
A véleményem:

Az élet - életveszélyes.”

 Félünk a balesetektől, és az egyre vál-
tozatosabb, gyógyíthatatlan betegségektől. 
Félünk az öregségtől, a kiszolgáltatottságtól, 
a haláltól. Félünk, mert nem tudjuk, mit 
hoz a holnap. Lesz-e elég pénzünk ki� zet-
ni a költségeket? A gázszámlát � zessük ki, 
vagy inkább gyógyszert vásároljunk? Fel 
tudjuk-e nevelni gyermekünket, tudjuk-e 
taníttatni? Lesz-e munkahelyünk? Félünk a 
felettesünktől, megfelelünk-e neki? Esetleg 
a kollégáktól, akik éppen a mi állásunkra 
óhajtoznak.
 De eszünkbe kell, hogy jusson: kétezer 
évvel ezelőtt ugyanígy féltek a tanítványok, 
akik a betegségben szenvedőket gyógyító, 
halottakat feltámasztó mindenható tanító-
jukat látták megkövezve, leköpdösve, ke-
resztre feszítve. Akik emberi gyarlóságuk 
miatt képesek voltak elárulni, megtagadni 
Isten bárányát. Feltámadása után pedig ké-
pesek voltak kételkedni. A félelemtől utcára 
sem mertek menni, összegyűlni, s a Mester 
nevét akár kiejteni is.
 A Mindenható azonban nem akarta két-
ségek közt, a mélységben hagyni őket. Jézus 
a kételkedő tanítványoknak megjelent, és 
megparancsolta nekik: hirdessék a feltáma-
dás evangéliumát széles e világon. „És én ti 
veletek vagyok minden napon a világ vé-
gezetéig” – ígérte nekik.
 Ezt ígéri nekünk is e húsvét alkalmával. 
Velünk lesz minden napon, hiszen Ő nem 

akar félelemben hagyni bennünket. Lát-
hatatlanul, de mégis valóságosan itt van 
közöttünk, és Ő maga hirdeti az örömüze-
netet: Krisztus feltámadott! Ő ráz fel min-
ket, kételkedőket, félelemben reszketőket a 
halál hitéből, az élet, a feltámadás hitébe.
 Ezt a csodát élte át Ady Endre is és erről 
vall Az úr érkezése című versében:

Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,

Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.

 
Nem harsonával,

Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon,

De háborús éjjel.
 

És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt i� úságom,

De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.

Kónyáné Divinyi Eleonóra
 ref. lelkész

Tájékoztató a 
szociális ellátások 

változásairól
Tájékoztatom a város lakosságát, hogy 
2015. március 01-én változások követ-
keztek be az önkormányzati szociális 
ellátások tekintetében is. Az addig nyúj-
tott ellátások megszűntek, illetve kiveze-
tésre kerülnek (lakásfenntartási támo-
gatás, méltányossági közgyógyellátás), 
helyettük a települési támogatást lehet 
igénybe venni, ami magában foglalja 
a települési lakhatási és a települési 
gyógyszertámogatást. A korábbi ön-
kormányzati segélyt most a rendkívüli 
települési támogatás váltja. A kamat-
mentes szociális kölcsön a visszatérí-
tendő települési támogatás nevet kapta. 
Bővebb tájékoztatást az ellátásokról a 
Vásárosnaményi Közös Önkormányzati 
Hivatal Ügyfélszolgálatánál kérhetnek, 
valamint a város honlapján találhatják 
meg az erről szóló rendeletet.

Dr. Szilágyi Péter
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS
2015. március 5-én hatályba lépett az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról (továbbiakban: OTSZ).
 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének tájékoztatása alapján lényeges változásokat tar-
talmaz.
 A lakosságot leginkább érintő területekről néhány sorban:
 A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai
Belterületek vonatkozásában:
1. Az OTSZ alapján, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben 

és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése 
tilos.

2. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles 
a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzet-
től mentesen tartani.

Külterületen:
1. Az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 

ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
2. A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyúj-

tani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.
 A további változásokról a Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségen lehet 
érdeklődni hivatali munkaidőben személyesen, vagy a 06/44/362-005 telefonszámon.

Húsvétra készülve



Új Beregi Élet

2015. FEBRUÁR / MÁRCIUS · 9

EGYESÜLETI 
KÖZGYŰLÉS 2015

Sok-sok éves hagyománya szerint, az 
idén is február utolsó szombatján tar-
totta éves rendes közgyűlését városunk 
leghosszabb idő óta működő civil szer-
veződése, a Postás Horgász Egyesület. A 

tagság meghallgatta és megvitatta a ve-
zetőség pénzügyi és feladatmegvalósítási 
beszámolóját. Elfogadta az idei esztendő 
költségvetését. Aggodalommal tölti el 
az egyesület valamennyi tagját, hogy az 
alacsony tiszai vízállás miatt nem kaptak 
friss vizet a Tisza árterében lévő holt-
ágak. A húsz hektár kiterjedésű egyesü-
leti tó, a Keskeny mederteltsége is kriti-
kusan alacsony. A tagság természetvédő 
munkaeredményeit Filep Sándor pol-
gármester úr elismerő szavakkal méltatta.

TL

KICSIKNEK

A SZORGALOM

„A dologválogatás számtalan esetekben 
nem csekély dologmulasztással és hátrama-
radással szokott járni.” /Berzsenyi Dániel: 
A magyarországi mezei szorgalom némely 
akadályairul/
 Szorgalmasnak mondják, aki tartós 
igyekezettel és odaadással végzi el mind-
ahány feladatát.
 Az iskolás gyerekek legfőbb kötelessége 
az összes iskolás tantárgy fáradhatatlan ta-
nulása, és minden iskolai és családi feladat 
lelkiismeretes teljesítése.
 Bizonyára észrevetted, hogy a rád� gyelő 
idősebbek megdicsértek, ha a játékban, az 
önellátásban, a családi munkálkodásban 
serénykedő voltál.
 Az iskoláinkban félévente értékelik isko-
lád nevelőtestületének tagjai a te, és összes 
iskolatársad szorgalmát. Napjainkban négy 
osztályzat minősíti a gyermekek tanulmányi 
igyekezetét és az életkorukban már elvárha-
tó felelősségtudatuk teljesítményszintjét.
 Példás (5) a szorgalma annak a gyer-
meknek, aki: „Kötelességeit kifogástalanul 
teljesíti, minden munkájában állhatatos tö-
rekvést tanúsít.”
 Jó (4) osztályzat annak jár, aki: „Felada-
tait megfelelő szinten elvégzi.”
 Változó (3) osztályzatot az kap, aki: 

„Munkájában csak időszakonként mutat 
igyekezetet, kötelezettségeit csak sokszori 
� gyelmeztetés hatására teljesíti.”

 Hanyag minősítésű (2) az a gyermek, 
aki: „Kötelességeit gyakran elmulasztja, 
megbízhatatlan, nem törekszik jobb tanul-
mányi eredményességre.”
 A fenti osztályzatok gondosságodat, 
pontosságodat, rendességedet és a rendsze-
rességet, állhatatosságot is bizonyító meg-
bízhatóságodat is minősítik.
 Senki nem örülhet, ha hanyagnak, meg-
bízhatatlannak tartják.
 Önmagatokban azzal erősíthetitek a 
szorgalmat, ha időről időre, rendszeresen 
felidézitek magatokban azt a vágyat, azt a 
célt, amit el kívántok érni napról-napra is, 
és majd a felnőtt életetek időszakában is!
 Iskolátokban és családotokban: dicsé-
rettel, jutalommal, versengésre alkalmat 
kínáló helyzetek megteremtésével kínálnak 
lehetőséget arra, hogy erősíthessétek a szor-
galmat és a felelősségérzetet is magatokban.
 Biztosan áll már olyan tapasztalat is 
mögöttetek, amikor szüleitek büntetéssel 
serkentettek nagyobb szorgalomra és meg-
bízhatóságra is titeket. A büntetéshez akkor 
folyamodnak a jellemeteket formáló felnőttek, 
amikor sem a dicséret, sem a jó példa nem 
hatott. Szüleid is, nevelőid is tapasztalatból 
tudják, hogy a restség, a lustaság mindig hát-
rányt és kárt okoz az embernek. Szeretetük 
nyilvánul meg feléd, minden büntetésükben. 
Érted „haragszanak”, soha nem ellened.
 A szorgalmasság ősi szimbólumai a 
mindennapok szükségleteiért és a holna-
pok biztonságáért is fáradhatatlanul mun-
kálkodó méhek és a hangyák.
 A hangyát a Biblia is példaként állítja az 
ember elé: „Eredj a hangyához, te rest, nézd 

meg az ő útait, és légy bölcs! A kinek nincs 
vezére, igazgatója, vagy ura, Nyárban szerzi 
meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét.” 
(Bölcs Salamonnak példabeszédei 6,6–8)
 A hangyaboly maga a tökéletes társada-
lom, ahol a hangyacsalád tagjai soha nem 
unatkoznak, mert napjaikat lázas munkál-
kodással töltik.
 Nagy dicséret, ha valakiről úgy véleked-
nek szülei és nevelői, hogy: „Hangyaszor-
galmú vagy.”
 Ám La Fontaine – XVII. századbeli 
francia meseíró – „beleköt” a hangya jó hí-
rébe, és kapzsi, önző, szívtelen lénynek írja 
le, aki képes elnézni, hogy az aratás idejét 
vidáman „végiglustálkodó” tücsök éhezzen.
 Beszéld meg szüleiddel, hogy igaza 
volt-e a hangyának, amikor megtagadta a 
segítséget a hozzáforduló tücsöktől!
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MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT
MÁRCIUSI

MOZIMŰSOR

Üzlet bármi áron

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

A szomszéd � ú

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

A tenger dala

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

Hamupipőke

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

Március 17. (kedd) 1900

Március 31. (kedd) 1900

Március 17. (kedd) 1700

Március 31. (kedd) 1700

KÖNYVAJÁNLÓ

Lehoczky Tivadar: 
Bereg vármegye monographiája
Könyvtárunk egyik legértékesebb  féltve őr-
zött helytörténeti dokumentuma, amely 1881-
1882-ben Ungváron jelent meg Pollacsek Miksa 
könyvnyomdájában. A mű három vaskos kö-
tetből áll. Az első kötet ismerteti Bereg várme-
gye földrajzát, történetét az őskortól 1880-ig, 
helyhatósági életét. A második kötet egyházi 
ügyekkel foglalkozik, ismerteti a közoktatás és 
a kultúra történetét, részletesen szól a megyéből 
származott írók, művészek életéről, az ünnepi 
szokásokról, a gazdaságról, iparról, kereskede-
lemről, majd a megye növényi és állati világát 
ismerteti. A harmadik kötet a megye települé-
seinek történetét taglalja.

Irodalmi műsor a magyar 
költészet napja alkalmából

2015. április 15-én délelőtt vendégünk lesz Csuja Imre színművész, 
Kürti László költő és Árvai Zsuzsa szinkronrendező.

Program:
Babits Mihály: Jónás könyve előadása egy báb társaságában

Szemelgetés klasszikus költőink verseiből 
Kürti László verseinek interpretálása

Helyszín: Művelődési Központ kiállítóterem
Időpont: 2015. április 15. 9.30

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Az Országos Diákolimpiai Döntő ismét 
aranyesőt hozott a vásárosnaményi úszók 
és edzőjük, Hankovszkiné Medve Mó-
nika számára. Külön elismerést érdemel, 
hogy a � atalok 16 méteres medencében 
készültek a megmérettetésre, míg a ver-
senyt 50 méteres medencében rendezték!
 Nagy örömünkre, évről évre egyre 
több gyerek jut el az Országos Diákolimpi-
ára városunkból, ahol a kitartó munkának 
köszönhetően nagyon sikeresen teljesíte-
nek a gyerekek. Március 7-én (szombaton) 
45-en indultak Győrbe: 12 versenyző, 33 
szülő és csapattárs, hogy részt vegyenek 
a március 8-án az Aqua Sportközpontban 
megrendezésre kerülő diákolimpián.
 Mindnyájan izgatottak voltak, az esélyeket 
latolgatták, több száz kérdés kavargott ben-
nük: „Vajon mennyi az esélyünk, hogy ismét a 
dobogó felső fokára  kerülhessünk?” „Minden 
úgy fog alakulni, ahogy szeretnénk? …”
 A hosszú út ellenére szerencsésen 
megérkeztek Győrbe, ahol először megte-
kintették az uszodát, ahol másnap verse-
nyezni fognak, majd elfoglalták a szállást a 
Fortunatus panzióban. Az edzőnő így me-
sélt a délutáni programról: „Várost néztünk,  
majd este a szállás wellness-adottságait ki-
használva a medencében önfeledten ugrál-
tunk, szórakoztunk és pihentünk, miközben 
izgatottan vártuk a vasárnapot. A szülők, 
szurkolók közben a „Hajrá Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye, Hajrá Vásárosnamény” 
molinót készítették.”

 Eljött a bizonyos „Mindent eldön-
tő várva-várt nap”. A döntőben Balogh 
Krisztián harmadszorra is megszerezte az 
Országos diákbajnoki címet, Dóbus Ist-
ván 100 m gyorsban I. helyet, 100 m háton 
II. helyet, Dóbus Domokos 50 m mell-
úszásban II. helyet, a Fiú 4x50 m gyors-
váltó az l. helyet, a Lány 4x50 gyorsváltó 

a II. helyet szerezte meg. Korcsoportjuk 
legjobb � ú gyorsváltójának tagjai: Simon 
Péter, Dóbus Domokos, Fekete Martin 
és Dóbus István. A ll. helyezést elért leány 
váltó tagjai: Balogh Emese, Gáspár Zsa-
nett, Koncz Boglárka, Molnár Emese.

Aranyeső a vásárosnaményi úszóknak 
Győrben, az Országos Diákolimpián

 „Ez a legjobb nőnapi ajándék, amit va-
laha kaptam” – nyilatkozta a sikeres kisvá-
rosi csapat edzője Hankovszkiné Medve 
Mónika. 
 A gyerekeknek és az edzőnek gratu-
lálunk, további eredményes munkát és 
kitartást kívánunk.

 További fényképek megtekinthetők itt:
facebook.com/monika.

hankovszkinemedve

 Bodnár Zsolt
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„Én dúdolok, hogy el ne tévedj…” 
 

zenés versszínházi előadás  
Füle Lajos verseiből,  

a költő születésének 90. évfordulója alkalmából 
 

Közreműködők: 
Balázsné Hanyu Éva 
Joóné Toldi Katalin 

Iványi Tamásné 
Nyitrai Gáborné 

Kósa Lívia 
Iványi Tamás 
Deák József 

Szabó Gergely 
 

Szerkesztette és rendezte: 
Kósáné Csalah Anita 

 
A rendezvényen a szerző megzenésített verseivel közreműködik 

 Mike József, 
valamint az FL ’90 zenekar 

 
Időpont: 2015. április 17. péntek 19 óra 

 
Helye: Vásárosnamény, Művelődési Központ 

 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 
A belépés ingyenes. 

 
 

NÉPTÁNC KEDVELŐK
FIGYELEM!

Szeretettel várjuk mindazokat,
akik szeretnék megismerni,

kipróbálni a magyar néptánc alapjait,
különböző tájak táncait!

Táncóráinkat valamennyi korosztály számára ajánljuk,
akár a kikapcsolódás, a feltöltődés,

akár egy esküvői nyitótánc megtanulása,
akár a rendszeres testmozgás,

vagy a versenyzés a kitűzött cél.
Akit érdekelne a lehetőség és szívesen alakítana 

egy jó társaságot és érdekli a néptánc,
jöjjön el bátran hozzánk.

A táncmester: 
Tihor Krisztián tánctanár

Érdeklődni személyesen a 
Művelődési Központban a Rákóczi u. 9. szám alatt! 


