
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a végleges program lapzárta után kerül fel a városi televízióra és a honlapra.

Elöljáróban a következők:
A megnyitó időpontja délelőtt 9 óra. Helyszín a Művelődési Központ előtti rész.

ÉLŐ SAKKFIGURÁK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!
Jelentkezni 2015. szeptember 17. napjáig lehet 

a művelődési központ portáján.

A kerékpáros/gyalogos csapatok jelentkezése a rendezvény napján 
– szeptember 18. – délelőtt 10 óráig, a helyszínen lehetséges.

A legtöbb véradót felvonultató osztály vagy óvodai csoport tortát kap!

Mindenkit 
szeretettel várunk!

A szervezők.

Jazzkoncert Kenny Wheeler emlékére
Szeptember 25-én, pénteken 18 órakor Vásárosnaményban, 

a Művelődési Központban 
a tavaly elhunyt világhírű jazz-zenészre emlékezik koncertjével az 

Organic Cycle jazzegyüttes. 
Az észak-alföldi régióban született tehetségekből alakított formáció

érdekes-izgalmas színfoltot képvisel a modern kamaradzsessz palettáján. 
Műsorukon megtalálhatók népdal átdolgozások, modern szerzők dalai és 

saját kompozíciók is.

Tagjai:
Balázs Tamás: zongora • Kapusi Kálmán: nagybőgő
Bartus Zoltán: ütőhangszerek • Papp Csaba: dobok

Vendég: Zakar Zoltán: harsona 
 

A belépés díjtalan, önkéntes adományokat elfogadunk!

2015.  szeptember

EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT  •  SZEPTEMBER 16-22.
VÁSÁROSNAMÉNY, 2015. szeptember 18. Autómentes Nap

Zenei ínyenceknek!
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Beregszász Megyei Jogú Város képviseleté-
ben Babják Zoltán Polgármester Úr, írásos 
megkereséssel élt önkormányzatunk felé, 
melyben a beregszászi magyar tannyelvű 
7. számú Általános Iskola egy tantermének 
felújításához kér anyagi támogatást.
 A felújítás megvalósulásával a magyar 
tannyelvű iskola tanulói a jelenleginél lé-
nyegesen jobb körülmények között folytat-
hatják tanulmányaikat, valamint az ott dol-
gozó pedagógusok oktatáshoz szükséges 
feltételei is javulnak.

„Bereg szíve újra dobban” 
– Koncert Szerényi Lászlóval és barátaival

A gergelyiugornyai strand szabadtéri színpadán Filep Sándor polgármester és a vásárosna-
ményi születésű Szerényi László operetténekes összefogásával rendezték meg 2015. július 
31-én a „Bereg szíve újra dobban” című ingyenes, kulturális eseményt.
 A Budapesti Operettszínház sztárja egyik régi álma teljesült ezzel a színvonalas rendez-
vénnyel. A főváros nyüzsgéséből szívesen tér haza pihenni, különösen a Tisza part jelenti 
számára a kikapcsolódást, ahová gyerekkori emlékek fűzik.
 Laci az általános iskolai tanulmányait a vásárosnaményi Eötvös József Általános Is-
kolában végezte, már ott fel� gyeltek tehetségére. Úgy érezte, ezzel a rendezvénnyel adhat 
valamit az itt élő embereknek. A közös koncert színvonalát Laci és az általa meghívottak, 
biztosították, a megye „sztárszülöttei” garantálták: Dolhai Attila Kisvárdáról, Nagy Sándor 
Fényeslitkéről, Mészáros Árpád Zsolt Nyíregyházáról. Vendégelőadóként a � úk elhozták 
magukkal Janza Kata művésznőt is.

 A nap folyamán egy gyermek tehetségkutató versenyre is sor került, ugyanis a rendez-
vény fő célja a térség kulturális életének fejlesztése, gyermektehetségeink felkutatása volt. 
 A zsűrinek, azaz az általános iskola énektanárainak és Janza Kata művésznőnek nem 
volt egyszerű dolga. A 13 induló gyermek közül 6-an kerültek be a döntőbe, de így is két 
harmadik és két második helyezett született. A nyertes – a csengeri Lingura Diána – a 
sztárokkal együtt felléphetett az esti koncerten. A nyertesek névsora:

1. helyezett: Lingura Diána (Csenger) • 2. helyezett: Mudri Panna (Kisvárda)
2. helyezett: Guszti Katalin Petra (Kék) • 3. helyezett: Péter Vivien (Panyola)
3. helyezett: Dobos Evelin (Gemzse) • különdíjas: Lingura Tibor (Csenger)

 Aki jelen volt a rendezvényen, egy igazi zenei utazáson vehetett részt. Korszakok és 
zenei stílusok szempontjából – az operett slágerektől a mulatós nótákon át – a dalok széles 
repertoárját hallgathatta a lelkes közönség a több mint 2 órás koncert alatt.
 A szervezést és az előkészületeket a „Bereg Szakképzéséért Közhasznú Alapítvány” bo-
nyolította és � nanszírozta, a Tarpai, a Beregsurányi és a Barabási Önkormányzat, valamint 
a helyi vállalkozók segítségével.
 A fellépők speciális színpadtechnikát is hoztak magukkal, és a kornak megfelelően iz-
galmas világítás- és vetítés-technikával is készültek. Természetesen mindezek Laci vezény-
letével, aki a rá jellemző módon, megérkezését követően a tarpai asszonyok által készített 
� nom töltöttkáposzta helyett rögtön a hangosítás és színpadi beállítások ellenőrzésével 
kezdte.
 A koncert alatt és azt követően a VIP sátorban igazi beregi ízeket kóstolhattak meg a 
meghívott vendégek: görcslevest, beregi töltött káposztát, tarpai réteseket, kemencében 
sült kalácsokat és grillezett húsokat. A hajnalig tartó jó hangulatot a panyolai pálinkák 
fokozták.
 Megyénk szülöttei, a fellépő sztárok is nagyon jól érezték magukat és örültek a szívélyes 
fogadtatásnak, a híres beregi vendégszeretetnek. El is határozták, hogy ezzel a rendezvény-
nyel hagyományt fognak teremteni. Minden évben egy alkalommal, más-más helyszínen, 
szülővárosukban újra és újra megrendezik majd a koncertet. Örömünkre szolgál, hogy az 
első neves fellépésük városunkban, a gergelyiugornyai Tisza parton zajlott.
Mindenki, aki ott volt és részese lehetett ennek a fantasztikus gálaestnek, úgy érezte, hogy

– hacsak egy napra is – Bereg szíve újra megdobbant.
 A koncert felvételeit a YouTube-on is, a készült fotókat a Facebookon és a www.
szerenyilaszlo.hu weboldalon is megtekinthetik.

Lénárt Tímea és Lőrincz Levente

Tájékoztató
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatok a követ-
kező lapszámban jelennek meg. A város 
honlapján már 2015. október 5. napjától 
elérhetőek lesznek.

Beregszászi 
felújítás

Ilyen volt…

…Ilyen lett

Az ünnepélyes átadás
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A gergelyiugornyai Petőfi Nyugdíjas Klub tájházat rende-
zett be.  Az ősi portát Kiss József bocsátotta az önkormány-

zat rendelkezésére tíz évre. A klub tagjai hosszú gyűjtő-
munka és az irodalmi feljegyzések tanulmányozása után 
élethűen mutatják be hogyan éltek szüleink, nagyszüleink, 
dédszüleink. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ma Vásárosnamény az egyet-
len település, ahol egész évben nyitva tartó Tourinform iroda 
működik. Ez azért fontos, mert az ide érkező turista teljes körű, 
naprakész, átfogó turisztikai információkat kaphat szálláshelyek-
ről, étkezési lehetőségekről, programokról. Mindemellett irodánk 
foglalkozik a város turizmusmarketingjével és rendezvényszerve-
zéssel is. Így ebben az évben már harmadik alkalommal láttuk el 
a Zoárd-napi Sokadalom főszervezői tevékenységét. Kezdemé-
nyezésünkre a fesztivál helyszíneként is szolgáló Kraszna-híd tel-
jesen megújult, melynek keretében a Street Art hazai „fenegyere-
kei” a városra és a térségre jellemző motívumokkal festették meg 
a hidat, és tették azt a régió egyedülálló turisztikai látnivalójává. 
Felkerült a hídra Vásárosnamény új turisztikai logója is, és ezzel 
az új arculattal osztatlan sikert arattunk a szakma és a lakosság 
körében. 

 Idén is igyekeztünk minél több helyen bemutatkozni, minél 
több emberhez eljuttatni a vásárosnaményi és térségi kiadvá-
nyokat, valamint megragadtunk minden ingyenes megjelenési 
lehetőséget. Hazai turisztikai kiállítások közül csak a legnagyob-
bakon vettünk részt: a budapesti, a miskolci és szolnoki utazás 
kiállításokon, de lehetőséget kaptunk megmutatkozni a nagybá-
nyai utazás kiállításon is. A kiállítások mellett országos nagy-
rendezvényekre is kitelepültünk. Így bemutatkoztunk a szolnoki 
Tiszavirág Fesztiválon, részt vettünk Debrecenben a Múzeumok 

Éjszakáján, valamint ott voltunk a kecskeméti Hírös Héten, to-
vábbá egy hétvégén bemutatkoztunk a több ezres turista tömeg-
nek Hajdúszoboszlón. A Vásárosnamény színeiben induló lovas-
sal együtt bemutattuk a térséget a hernádnémeti Borsodi Vágtán. 
A jövőben a szomszédos országokból több ide utazó vendéget 
szeretnénk fogadni, ezért az idén külföldi rendezvényeken is részt 
vettünk. Így ott voltunk a Krakkói Borfesztiválon, a Kolozsvári 
Magyar Napokon és a Szatmárnémeti Partiumi Magyar Napo-
kon. Évek óta részt veszünk az egyik legnagyobb és leglátogatot-
tabb országos rendezvényen, a budapesti Nemzeti Vágtán, vala-
mint tervezzük megjelenésünket a jelentős turisztikai vonzerővel 
bíró békéscsabai Kolbászfesztiválon, és ott leszünk Tarpán az Új 
Pálinka Ünnepén is. Ezen rendezvényeken való részvétel miatt 
szinte minden hétvégén úton volt valaki az irodából, és vitte a tér-
ség kiadványait, attrakcióit, miközben az iroda hétvégén is nyitva 

tartott. Emellett pályázatokat írunk, kerékpár kölcsönzőt üzemel-
tetünk, valamint az irodával egy helyiségben üzemelő Agentura 
Adventure Utazási és Jegyirodával közösen belföldi utazásokat és 
színházi előadásokat szervezünk, turisztikai honlapot üzemelte-
tünk. Nagyon örülünk annak, hogy facebook oldalunk is egyre 
népszerűbb! Tovább dolgozunk az új turisztikai arculat bevezeté-
sén, készülünk az új pályázati ciklusra és már az adventi rendez-
vénysorozatot készítjük elő, amely láthatóan egyre népszerűbb a 
lakosság körében!

Tourinform iroda az utazók szolgálatában

Tájház Ugornyán

Tourinform iroda munkatársai



Új Beregi Élet

4 · 2015. SZEPTEMBER

Városunk közoktatási intézményeinek veze-
tőit arra kértük, adjanak rövid tájékoztatást 
intézményük helyzetéről.

ÁCS PÉTERNÉ 
Babus Jolán Középiskolai Kollégium

Az intézmény százhatvannyolc középisko-
lásnak ad kényelmes tanulási-, pihenési- és 
hasznos szabadidő kitöltési lehetőséget. Ki-
lenc tapasztalt pedagógus szervezi és segíti 
a kollégisták iskolai időn túli életét. Az in-
tézmény zavartalan működését hét fő tech-
nikai munkatárs is asszisztálja.
 A nyári szünetben nyílászáró- és bútor-
zat cserét, festést, ágyjavítást és szőnyegtisz-
títást végeztettek.
 Fejlesztésként könyveket, sportfelsze-
reléseket, sporteszközöket és a diákkörök 
anyagszükségletét (kézműves foglalkozás, 
agyagozás, stb.) vásárolták meg.
 A tanév kiemelt feladata a kollégium 
számára, hogy segítse érettségire készü-

lő lakóit a „közösségért végzett önkéntes 
munka” hasznos és sikeres teljesítésében. 
Mivel a kollégium „Minősített Referen-
ciaintézmény”-ként működik, készülnek, 
hogy szakmai tanácsadással segítsenek más 
kollégiumoknak az „Egyéni Fejlesztési 
Terv” készítésében és az Arany János Kol-
légiumi - Szakiskolai Program „Felvételi 
Eljárás”-ának lebonyolítására kidolgozott 
metódus megismertetésében is.

SZABÓ ZOLTÁN 
Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola

Naményban és a kerületi iskolákban hat-
százhetvenkilenc tanuló kezdi meg a 
2015/16-os tanévet. Hetven pedagógus és 
tizenegy (adminisztrációs, takarító, kar-
bantartó vagy konyhai) ún. technikai mun-
katárs segíti a tanköteles korú gyermekek 
tantervalapú személyiségfejlesztését. 
 A gyermeklétszám az előző években is 

hasonló volt, ezért a nevelőtestület létszá-
ma sem változott.
 A nyári szünetben nemcsak a kötele-
zően kimeszelendő helyiségekben végez-
hettek tisztítófestést, hanem néhány olyan 
helyiségben is, amelyikben már kopott volt 
a falfelület. Folyamatos volt a salakpályák 
gyommentesítése és a fűnyírás az iskolák 
parkosított területein. 
 A július 24-i vihar letépte a tornaterem 
feletti iskolarész tetejét, ami miatt most öt 
tantermet nem használhat az iskola. Szük-
ségtermeket a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ a Művelődési Házban bérel 
(átmenetileg).
 Oktatástechnikai eszközökkel jól ellá-
tott az intézmény. A tankönyvek rendben 
megérkeztek. Az első három évfolyam in-
gyen kapja meg a tankönyveket, a többi év-
folyam a szokásos módon.
 A nyári szünetben Erzsébet – Napközis 
tábort, Erzsébet tábort és Lengyelországi egy 
hetes tábort is szervezett a nevelőtestület.
 A mindennapos testnevelés immár va-
lamennyi évfolyamon kötelező. Erkölcstan, 
hit-és erkölcstan az 1–3. és az 5–7. évfolya-
mon tanulók számára előírt. Erre a tanévre 
is érvényes a tizenhat óráig történő benn-
tartózkodás.
 Az idei tanévben is sok energiát for-
dítanak majd a tehetséggondozásra, és a 
tanulmányaikban lemaradó – hátrányos 
helyzetű és halmozottan hátrányos hely-
zetű – tanulók felzárkóztatására is. Módot 
fognak találni, hogy egyéni foglalkozások 
keretében, (1–3 fős csoportokban is) segít-
sék a rászoruló tanítványaikat.
 Az iskolában tanfelügyeleti látogatások 
lesznek a tanév első felében, a második félév-
ben pedig minősítési eljárások is kezdődnek.

MÁJER IBOLYA 
Lónyay Menyhért Baptista 

Szakközépiskola és Szakiskola:

Bereg legrégebbi és legnagyobb szakisko-
lájába hatszázhatvanhét fő iratkozott be. 
Személyiségfejlesztésüket ötvenhárom fő 
pedagógus és húsz fő ún. technikai mun-
kavállaló segíti. Nagy reményekre jogosító 
tény, hogy ismét dolgozhat idegen nyelvi 
lektor az iskolában, Samantha Hemphill 
személyében, aki az amerikai Kansas ál-
lamból érkezett. Az iskolában a szakos ellá-
tottság teljekörű.

BECSENGETTEK
Szeptember első napján kisvárosunk közoktatási intézményei ün-
neplőbe öltözött gyermekek zsivajától lettek hangosak. Az első 
nap a gyerekek számára a viszontlátás örömnapja volt, de azért 
már belengte hangulatukat az új tanévben reájuk váró kötelezett-
ségek súlyának érzülete is. 
 A pedagógusok örömmel és mosolyogva fogadták neveltjeiket, 
mert tudják, hogy Nélkülük az Ő hivatásuk üres és értelmetlen len-
ne. A szülőkben pedig – bizonyára – ismét tudatosult, hogy a tanév-
nyitótól a (még messzi) tanévzáróig, folyamatosan nyomon kell kö-
vetniük gyermekeik személyiségváltozásait és az iskola elvárásait, 
hogy mindig fennmaradjon a harmónia a kétféle identitás között.
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 A nyár folyamán jelentős átalakítási- és 
felújítási munkálatokat végeztettek az isko-
lában. A jó tíz év előtti demográ� ai hullám-
csúcs idején létesített szükségtantermeket 
megszüntették. A huszonhét éve koptatott 
épület több szintjén is kicserélték a járófe-
lületet és a falakat védő burkolatot is. 
 Az illemhelyek mindegyikét újrabur-
koltatták és a teljes víz- és szennyvízvezeték 
rendszert is kicseréltették a helyiségek sze-
relvényeivel együtt. Frissítőfestést kaptak a 
tanműhelyek is.
 Az elavult oktatástechnikai eszközöket 
kiselejtezték, de számos laptopot és projek-
tort vásároltak pályázati pénzből. Az étek-
ház fogyóeszközeinek pótlását a szorgalmi 
időszakban oldják meg.
 Tankönyvgondok nincsenek az isko-
lában. A legrászorultabbak az iskolai tan-
könyvkészlet ingyenes kölcsönzésével jut-
hatnak hozzá a fontos tankönyvekhez.
 Új tantárgyként jelenik meg az intézmény-
ben az etika. A mindennapos testnevelés a 
kilencedik évfolyamtól a tizenkettedikig ért, 
a hittan és a bibliaismeret a végzős évfolyam 
kivételével lesz általános tantárgy az iskolában.
 Három nagy kihívása lesz a tanévnek: 
1.) Nyertes „Erasmus+ pályázat” (� nn 
szakmai gyakorlat 6 fő diák részvételé-
vel) sikeres lebonyolítása. 2.) Speciális he-
gesztő tanműhely kialakítása, mert erre a 

– tanulói ösztöndíjjal is támogatott – szak-
mára évről-évre jelentősen nő a jelentkezők 
száma. 3.) Az iskola regisztrált „Tehetség-
pont”, ezért új pályázati lehetőségek keresé-
se és kihasználása a tehetséges tanítványok 
fejlesztése érdekében az iskolavezetés szak-
mai- és erkölcsi kötelezettsége is.
 A legelsődlegesebb feladat azonban, 
hogy valamennyi lónyayst sikeresen, ered-
ményesen készítsen fel az iskola egy boldog 
életre az eredményesen teljesített érettségi 
és a szakma vizsga révén is.

SZALAINÉ BIRÓ KATALIN 
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium:

A háromszáznegyven fős tanulóközössé-
get harminc főállású pedagógus és három 
óraadó tanár neveli és képzi az új tanévben, 
öt fő technikai dolgozó közreműködésével. 
Az intézménybe két „új tanár” érkezett, egy 
testnevelés- és egy matematika-informati-
ka képzettségű. A középiskola szakos ellá-
tottsága teljes, 100%-os.

 A nyáron az amúgy igen jó állapotú is-
kolaépületben részleges festés és felújítás 
zajlott. A harmadik emeleti folyosó és lép-
csőház, a titkárság, valamint a tornatermi 
öltözők komplett festése valósult meg. A 
használati eszközök szokásos balesetvédel-
mi karbantartását elvégeztették.
 Az iskolai internet-hálózat fejlesztésével 
a rendszer korszerűbb lett.
 A tankönyvek időben megérkeztek, ki-
osztásuk problémamentesen megtörtént.
 Az iskola kerettantervre épülő helyi tan-
tervében a 9–10. évfolyamon új tantárgyként 
szerepel a pénzügyi és gazdasági kultúra, a 
tanulásmódszertan, a saktika, (sakk–mate-
matika) és a családi életre nevelés.
 Az új tanévben a nevelés-oktatás tar-
talmi egységének megteremtésére irányul 
majd a nevelőtestület � gyelme. Egyik fő 
törekvésük az lesz, hogy az iskola diákjait 
a tantárgyközi tudás megszerzésében is se-
gítsék. A kulcskompetenciák (az anyanyel-

A beregi unitárius közösség hírei
A beregi unitárius szórvány életében mozgalmas volt a mostani nyár. Az unitárius 
kon� rmandusok egy kis delegációja (minden családból egy-egy � atal) 10 fővel kirándu-
lást tett a Partiumban és Erdélyben. Tamási Áron sírjánál és az unitárius búcsú keretében 
Orbán Balázs síremlékénél koszorúztak. (Vásárosnaményban is ők ápolják Orbán Balázs 
emlékét a centrumban lévő Orbán Balázs körúti emlékoszlop koszorúzásával).

Felhős Szabolcs

vi-, az idegen nyelvi-, a matematikai kom-
petencia) valamint a sajátos nevelési igényű 
tanulók nevelésére, oktatására is megkü-
lönböztetett � gyelmet kívánnak fordítani. 
Az egészséges életmódra nevelés fontos ré-
szét képezi a mindennapos testnevelés. A 
tavalyi tanévtől bevezetésre került egységes 
NETFIT mérésre történő sikeres felkészü-
lést a mindennapos testnevelés színvona-
las megvalósításával is segíteni fogják. Az 
intézményi önértékelési rendszert az or-
szágos pedagógus-minősítési rendszer el-
várásainak való minél magasabb fokú meg-
felelés szolgálatába kívánják állítani.
 Ezidén is minden segítséget meg fognak 
adni tanítványaiknak, hogy legalább olyan 
sikerrel teljesítsék vizsgáikat, mint az előző 
évek végzősei, akik közül számos rákóczis 
diák tanulhat általános orvosi, fogorvosi, 
mérnöki, jogi, tanári és egyéb szakokon; 
egyetemeken és főiskolákon is.

T L
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de a Nemzeti Park számára felhasználható adatokat is gyűjtöttek. Az 
utóbbi években a társadalmi elidegenedés, a túlzott mobiltelefon- és 
internethasználat ellen is igyekszünk fellépni, mintegy a helyes infor-
matikai eszközhasználatra és az emberi kapcsolatok erősítésére ösztö-
nözve � ataljainkat.
 Táborunknak Barabás község adott otthont, s a Kaszonyi-hegy 
lábánál szerveztük évről-évre rendezvényeinket. Sokan segítették 
ez idő alatt munkánkat Barabás községből, a határőrségtől és más 
szervezetektől. A település életének fontos, visszatérő eseményévé 
vált a hét, amelyen hazai és határon túli táborozó � atalok végeztek 

természetvédelmi és környezet-
védelmi felméréséket, tanultak, 
pihentek, barátságokat szőttek 
az esti tábortüzek mellett. Közel 
kétezer � atal fordult meg tábo-
rainkban itthonról, Szlovákiá-
ból, Kárpátaljáról és igen nagy 
számban a romániai Partiumból. 
A természet megismerése, a ku-
tatás, a környezeti problémák 
feltárása mellett megtanulták az 
együttélés szabályait is. Együtt 
neveltünk a környezet és az em-
beri társadalom értékeinek elfo-
gadására, a környezeti és emberi 
tolerancia elmélyítésére. A 25. 
tábornak nemzetközi jelentősé-
ge is van, hiszen a mostani tábor-
lakók, egykori társaik nevében 
is – a hazai civil szervezők felhí-
vásához kapcsolódva – üzenetek 
küldtek a 2015 decemberében 
megszervezendő Párizsi Klíma 
Világkonferencia politikusainak: 
tegyenek valamit, hogy Földünk 
élhető maradjon!
 Mi, akik évek óta szoros barát-

ságban szervezzük a programokat, úgy hisszük, a tábor fennállásának 
negyedszázados évfordulója jó alkalmat teremtett egy kötetlen talál-
kozóra, visszaemlékezésre, értékelésre. 2015. 07. 05.-én több mint 
százan jöttek el és nagyon sokan küldtek elektronikus üzenetet a 
neves nap alkalmából. Átgondolva az eltelt negyedszázadot úgy hisz-
szük, csodálatos eredményeket értünk el itt, hazánk legészak-keletibb 
csücskében. A Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Ter-
mészetbarát Diákköre, s annak egykori és jelenlegi diákjai, tanárai 
olyan sikeres nemzetközi környezeti nevelési és i� úsági csereprogra-
mot indítottak útjára, amely mintául szolgálhat bármely más intéz-
mény számára.

Toldi Zoltán
Alapító szervező, a Természetbarát Diákkör vezetője, 

a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tanára

A Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Természetbarát 
Diákköre 25 évvel ezelőtt, 1990-ben kezdte el szervezni nomád, ter-
mészetvédelmi, környezeti nevelési táborát, a Beregi Természetvédel-
mi Tábort, közismert nevén a „BTT-t”. Az ötletet egy felkérés adta. 
 A Hortobágyi Nemzeti Park ekkor kezdeményezte a „Kaszonyi 
hegy Természetvédelmi Terület” létrehozását, és megbíztak kutatási 
munkák elvégzésével. Mivel a korábbi évekből már volt táboroztatási 
tapasztalatom, örömmel vontam be iskolánk diákjait ebbe a mun-
kába. A kutatásunk nagyban 
hozzájárult a természetvédelmi 
terület kialakításához és egyben 
a 38 egykori „rákócis” diák útjá-
ra indította ezt a nyári táborozást. 
Az évek során komoly szakmai 
táborrá vált a BTT. Összeszokott 
szakmai stáb irányításával nem-
zetközi környezeti nevelési kuta-
tó és oktató hellyé vált a „hegy”. 
Táborainkban sok-sok � atal vett 
részt az évek során, közülük töb-
ben évekig visszajártak, s felnőtt-
ként a szakmai vezetés feladatát 
is elvállalták. Célunk már nem-
csak a természet megismertetése 
lett, hanem környezeti nevelési 
bázis kialakítása is. Örömmel 
mondhatjuk, sikeres munkát vé-
geztünk. A volt táborozók visz-
szajelzéseiből tudjuk, mennyi 
diákot indítottunk útjára, meny-
nyien kaptak kedvet, s lettek bio-
lógiával foglalkozó szakemberek. 
Az alapítók közül csak egykori 
tanítványaimat, mostani kolle-
gáimat említeném meg: Hajdú 
Anitát, Baráth Zsoltné – Meggyesi Mónikát, Boriné Toldi Beátát és 
Simon Mariannt, akik ha nem is lettek mindannyian biológusok, de 
munkájuk során használva az ott szerzett élményeket segítik a Ter-
mészetbarát Diákkör munkáját, nevelik tanítási óráikon környezett-
tudatosabbá diákjaikat. Az esti tábortüzeknél, a vezetőségi megbeszé-
léseknél, elemezve a tapasztalatokat újabb és újabb akciókat kezdtünk 
el. Így valósult meg sok, máig sikeresen működő programsorozat: 
1992-ben indult a „Barabási madárvonulás-kutató és gyűrűző tábor; 
2000-ben a több száz iskolát megmozgató „Közös Ügyünk” Nem-
zetközi Környezeti Nevelési  Együttműködési Program a Felső-Ti-
sza mentén, s ekkor kezdtük el az „Együtt Európában” projektet és 
a „Téli Túra” akciókat. A terepmunkák csoportjaiban – a botanikai, 
zoológiai, madarász, madárgyűrűzési, gólyaszámláló, fecskeszámláló, 
vízminőség-vizsgáló, foto szekciókban nemcsak tanultak a � atalok, 

25 éves jubileumát ünnepelte a Beregi 
Természetvédelmi Tábor (BTT)

2015. 07. 05. – 07. 13.
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A Beregi Múzeum 
egyházi emlékei

A fenti címmel csatlakozott az intézmény az országos szintű Ars 
Sacra Fesztiválhoz, melynek megrendezésére 2015. szeptember 
22–27. között kerül sor az intézményben. 

 Egy időszaki 
kiállítás kereté-
ben válogatást 
nyújtunk a Be-
regi Múzeum 
gyűjteményének 
egyházi vonatko-
zású tárgyaiból, 
dokumentumai-
ból, fotóiból. A 
kiállítás bemutatja Bereg fontosabb felekezeteinek (református, 
római katolikus, zsidó) tárgyi, írásos és képi emlékeit a Múzeum 
gyűjteményéből. Az érdeklődők a tárlatban olyan rekvizitumokkal 
is megismerkedhetnek, amelyek eddig rejtve maradtak a látogatók 
elől, állandó vagy időszaki kiállításokon nem szerepeltek.
 Ehhez kapcsolódva játékos múzeumpedagógiai foglalkozáso-
kat szervezünk a különböző diákcsoportok számára.

HORGÁSZVERSENY A KESKENYEN
A Postás Horgász Egyesület tagsága, augusztus utolsó vasárnapján, 
az egyesület vízterületén, a Keskenyen, másodízben rendezte az 
alapító tagjáról, Szűcs Imréről, elnevezett horgászversenyét. A há-
rom órás halfogó versenyre negyvennégy az egyesületi tag nevezett. 
Halat tizenketten fogtak.
A versenykategóriák győztesei:
 Gyermek: Nagy Bence 3160 gramm. I� úsági: nem volt indu-
ló. Női horgász: Szikora Andrásné (külön díj). Felnőtt: Bán Gyula 
4060 gramm
 A legkevesebb méretű halat (540 grammosat) Fejes József mér-
legeltette.
 A megnevezettek értékes jutalomban részesültek. A verseny vé-
gén, jó hangulatú közös ebéden, ízletes őzpörköltet fogyasztottak a 
résztvevők.

Tevan család
A Beregi Múzeum aktu-
ális időszaki kiállítása, 
melynek megtekintésére 
előreláthatólag 2015. ok-
tóber elejéig lesz lehető-
ség. A tárlatot a múzeum 
időszaki kiállítótermében 
tekinthetik meg az érdek-
lődők nyitvatartási időben 
(Tomcsányi-kastély, Sza-
badság tér 26.).

Tevan család
A Beregi Múzeum aktu-
ális időszaki kiállítása, 
melynek megtekintésére 
előreláthatólag 2015. ok-
tóber elejéig lesz lehető-
ség. A tárlatot a múzeum 
időszaki kiállítótermében 
tekinthetik meg az érdek-
lődők nyitvatartási időben 
(Tomcsányi-kastély, Sza-

A verseny legszebb halát Bán Gyula sporthorgász fogta
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A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormány-
zati Társulás az Új Széchényi Terv Társadal-
mi Megújulás Operatív Program keretében 
2012 évben „”Biztos Alapok Felsőfokon” - a 
vásárosnaményi kistérségben minden gyer-
mek egyenlő eséllyel indul” című, TÁMOP-
5.2.3.A-12/1-2012-0010 azonosító számú 
pályázatot nyújtott be az ESZA Társadalmi 
Szolgáltató Nonpro� t K� ., mint közreműkö-
dő szervezethez, melyet a Humán Erőforrás 
Programok Irányító Hatósága támogatásra 
érdemesnek ítélt.
 A pályázat alapvető célja a szegénység, 
különösen a gyermekszegénység csökkentése, 
és a szegénység újratermelődésének, átörö-
kítésének megelőzése, a helyi szükségletekre 
épülő gyermek-és i� úságpolitika kialakítása 
és megvalósítása, a gyermekeket és családja-
ikat érintő szolgáltatások összehangolása és 
fejlesztése, a kistérségben élő gyermekek és 
gyermekes családok felzárkózási esélyeinek 
növelése a „Legyen jobb a gyermekeknek!” 
Nemzeti Stratégia célkitűzéseivel és prioritá-
saival összhangban.
 A Biztos Alapok program célja továbbá 
a lehető legjobb esély biztosítása a készségek, 
képességek kibontakozásához, a lehető leg-
korábbi életkorban, azon gyerekek számára, 
akik a legnagyobb szegénységben élnek
 2015. év elején elkezdődött a Biztos Kez-

det Gyerekházak felújítása az új helyszíneken, 
Vásárosnamény városban, Aranyosapáti és 
Gemzse településeken, valamint két Közös-
ségi Tér Vásárosnaményban és Tiszavidon, 
illetve egy Közösségi Szolgáltató Ház Ara-
nyosapátiban. A felújítások jól sikerültek, 
hatékony eszközökkel lett felszerelve mind-
három intézmény. A pályázat keretében meg-
valósult valamennyi Gyerekház szeretettel 
várja az érdeklődőket igényesen kialakított 

környezetben, magas szintű szakmai felké-
szültséggel rendelkező munkatársakkal, gyö-
nyörű játékokkal és egyéb eszközökkel.
 A projekt keretében, annak egyik kiemelt 
programeleként a Beregi Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás szervezésében 2015. 
július 31-én megrendezésre került az Egész-
ségnap elnevezésű rendezvény.
 Mint ahogy azt az esemény elnevezése is 
tükrözi, ez a jeles nap központi témaként a 
legfontosabb kincsünket, az egészségünket 
célozta meg. Nem telik el úgy nap, hogy ne 
törődnénk – ki jobban, ki kevésbé – azzal 
a gondolattal, hogy 
egészséges vagyunk-e, 
mit tehetnénk azért, 
hogy azok maradjunk. 
 Sajnos mai rohanó 
világunkban számtalan 
stresszes, magukra nem 
eléggé � gyelni tudó em-
ber él. Ennek egyik oka 
lehet a sok munka, így 
az egészségre fordított idő hiánya és még so-
rolhatnánk.
 Mindannyian tudjuk, hogy akkor le-
hetünk igazán elégedettek és boldogok, ha 
egészségesek vagyunk. Önmagában a pénz, a 
siker és a világ összes kincse sem elég ahhoz, 
hogy azt érezzük, mindenünk megvan, ha 

mindeközben az egész-
ségünket elveszítettük.
 Éppen ezért 
egyfajta prevenciós 
jelleggel tártuk a kis-
térség lakossága elé 
azon lehetőségeket, 
amelyek segítségével 
megőrizhetik egészsé-
güket. Ezen a napon 

Ők kerültek középpontba, törődhettek egy 
kicsit magukkal, mindazon túl, hogy számos 
információval és kulturális élménnyel is gaz-
dagodhattak. 
 Színes programjainkon a teljesség igénye 
nélkül: részt vehettek ingyenes egészségügyi 
szűréseinken, melyre a téma köré épülő elő-
adás már előzetesen felhívta a � gyelmet a szű-
rések fontosságára, mint a megelőzés egyik 
kulcsfontosságú kérdésére. 

 Még soha eddig Vásárosnaményban 
nem volt lehetőség dietetikai és egészséges 
életmóddal kapcsolatos ingyenes konzul-
tációkra, melyet a BEREGTÖT egész nap 
folyamatosan biztosított a rendezvényre ér-
kezők részére. Megrendezésre kerültek az 
egészséggel kapcsolatos szellemi- és sport-
vetélkedők is, ahol a részt vevők értékes 
nyereményekkel lettek gazdagabbak. Az ide 
látogatóknak külön élmény volt a különböző 
sportbemutatók megtekintése is.
 A nap egyik kiemelt részeként receptver-
senyünk legjobb receptjei (egészséges alap-

anyagokból) ismertetésre kerültek - amelye-
ket neves szakács értékelt - a nyertesek pedig 
itt is átvehették nyereményeiket. 
 Az egészség mellett kiemelt projektcél a 
gyermekszegénység megelőzése is, ezért a cél-
csoport minél nagyobb vonzása és informá-
lása érdekében egészségnapunkkal párhuza-
mosan megszervezésre került az Állásbörze 
is. A térségben hiányzik olyan rendszeresen 
megrendezésre kerülő rendezvény ahol ennyi 
munkáltató, oktatási intézmény koncentrál-
tan megjelenik. Ezért is tartott számot nagy 
érdeklődésre az állásbörze, melynek kereté-
ben 14 cég, vállalat, oktatási intézmény kép-
viseltette magát igen magas látogatottsággal. 
 Lelki egészségünk megtartásáról, foko-
zásáról neves előadók és ismert zenekarok, 
énekesek gondoskodtak. Így itt volt velünk 
Héder Éva dietetikus, fogyókúra szakér-
tő, akinek küldetése a tudatosság és újfajta 
gondolkodásmód elterjesztése optimális 
testsúlyunk elérése és megőrzése érdekében. 
Eszközei az anyagcserét felpörgető étrend, 
testzsírcsökkentő testmozgás elsajátíttatá-
sa, amely felturbózza a zsírfelhasználást, így 
hozzájárulhatsz egészséged megőrzéséhez. A 
hölgyet már ismerhetjük a márciusi koordi-

NAGYSZABÁSÚ KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGNAP 
RENDEZVÉNY VOLT VÁSÁROSNAMÉNYBAN…



Új Beregi Élet

2015. SZEPTEMBER 9

Különleges előadásmódjával, egyedi megjele-
nésével egy újszerű koncertélményt biztosított.
 Fergeteges élő nagykoncerttel zártuk 
a napot, a tehetségkutatók gyöngyszeme, a 
kiváló hangú énekesnő, Tóth Gabi jó érte-
lemben felfokozott hangulatot varázsolt. Le-
het Tóth Gabira szeretettel, vagy gyűlölettel 
tekinteni, de közömbösen aligha. Aki részese 
volt a koncertjének olyan dinamizmust, moti-
váltságot erőt tapasztalhatott, amely előadók-
tól szokatlan, mellyel bebizonyította hogy va-
lamit lehet csinálni, jól csinálni és nagyon jól 
csinálni!!! A koncertje összefoglalta, kifejezte 
az egész nap célját és üzenetét, hogy az egész-
ség a legfontosabb mellyel az előadó is üzent 
Vásárosnamény és a térség lakosai számára, 
hogy az egészségünk a legfontosabb.
 A visszajelzések alapján a rendezvényre 
látogatók nagyon jól érezték magukat, ki-
használták az ingyenes egészségügyi szűrési 

nációs workshopunkról is, valamint májusi 
rendezvényünkről is.
 A kulturális rendezvény fellépői voltak, a 
B.M.W Rock Egylet Miskolcról, akik Vásá-
rosnaményban még nem voltak ismertek, de 
nagyon színvonalas előadást láthattunk és 
hallhattunk tőlük. Dj. Szatmári nemcsak ön-
álló produkciójával szórakoztatta a közönsé-
get, hanem újdonságként Ő gondoskodott az 
egészséges mozgáshoz és vetélkedőhöz a kedv-
csináló zenei aláfestésről is. Ekkor a hangulat 
már a zene és a mozgás örömétől felpörgött, 
miközben megérkezett a sármos arcú, latin 
vonásokkal rendelkező, füstösen egyedi ének-
hangjával rendelkező Fehérvári Gábor Alfréd, 
aki előadásával teljesen lehengerelte a közönsé-
get. Új színt hozott a kora-esti órákban a 2014-
es Eurovíziós Dalfesztivál nagy felfedezettje és 
már jól ismert Honeybeast. Az együttes magas 
fokú szakmaiságot képvisel az előadók körében. 
Érzelmes extremitás, kiszakadó lélek és józan 
racionalitás akár egy szál gitáron is előadható 
dalok és végsőkig kidolgozott hangszerelés, 
tábortűz-romantika és nadrágszár-lobogtató 
basszus, vonósnégyes és kifacsart elektronika, 
� nom irónia, metsző szarkazmus és mély em-
beri drámák a szövegekben. Ez a Honeybeast! 

Az Orbán Balázs körúti játszótér 
nyitvatartási rendje

Felhívom a Tisztelt Városlakók és a kör-
nyéken élők � gyelmét arra, hogy az Or-
bán Balázs körúton lévő, két lépcsőház 
közzé beépített játszótéri játékok reggel 
9 órától este 20 óráig használhatók. A 
lépcsőházakban élők nyugalmának biz-
tosítása érdekében kérem a nyitvatartási 
rend betartását és a játékok meghatáro-
zott életkornak megfelelő használatát! 

A következő 3 ábrába három, olyan képzőművész neve van elrejt-
ve, akiknek Vásárosnaményban van köztéri alkotásuk. Először 
meg kell találni, hogy a szótagsorok (melyeket ábécérendben ol-
vashatunk) melyik ábrához tartoznak. Utána a szótagok megfelelő 
téglalapba írása adja a megfejtéseket, melyek a vastagabb szegélyű 
téglalapokban, függőlegesen olvashatók.

 Könnyítésként azon szótagok, amelyek 3, vagy 4 szótagú szavak 
elemei, utánuk zárójelben ez jelezve van.
BET, DŐ, DRA, ER, KÁCS, KU (3), LI, SZA, TA (3), TÁS (3), ZSÉ
BE (4), DI (3), HA, LÁSZ, LE (4), LÓ (4), LÓ (3), VA (4), VA (3), ZAGY
 BE  (3), BES (3), DOR, GÁL, GET (3), GÍT (3), KE (3), RE (3), 
RESZ (3), SÁN, SE (3), TÍT, TYÉN (3)

Készítette: 
Kardos Béla

REJTVÉNY

Figyelemfelhívás

lehetőségeket, tanácsadásokat, a sportági be-
mutatókon megismerték a sportolás, mozgás 
hatását az egészségre és jól szórakoztak a kul-
turális rendezvényeken.
 Ezúton is köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik támogatásukkal hozzájárultak 
a rendezvény sikeréhez.
Ne feledd a legapróbb lépés is lépés a testi-lel-
ki egészségedért, így egy lépés lehet az is, ha 
eljössz rendezvényeinkre!

Filep Sándor, 
aTársulás Elnöke és a Társulás munkatársai
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Városunk idén tíz éves  Görög Katolikus Egyház-
községe nyáron új lelkipásztort kapott. Az egy-
házközség történetének harmadik lelkipásztora, 
Demkó István atya július 12-én, vasárnapi szent-
mise keretei között mutatkozott be.

den évben 80–90 elsőáldozót 
készítettem fel. 2002-ben egy 
zempléni kis faluba kerültem, 
a festői szépségű Rudabányács-
kára. Egy 200 éves parókián 
laktunk, forrás volt az udva-
runkon, ahová a vadak jártak 
inni a mellettünk lévő erdőből. 
Más felekezet nem volt ott, így 
engem csak a „mi papunk”-nak 
hívtak. Hegyvidéki, paptisztelő 
emberek ők, akik közül 13 éves 
ottlétem alatt sajnos 90 embert 
eltemettem. Ottani lelkipász-
tori munkám eredményeként 
felújítottuk a műemlék templo-
mot és parókiát, játszóteret épí-
tettünk, volt alapítványunk és 
házi segítségnyújtásunk 9 gon-
dozóval és 72 gondozottal. A 
még ott élő 250 embert nagyon 
megviselte, hogy elkerültünk, 
de mert szerettek minket, szó 
szerint elengedtek. Annyi kí-
vánságuk volt, hogy új helyün-
kön is annyira szeressenek min-
ket, mint ahogyan ők szerettek!

Naményban?
A Bányácskiak kívánsága va-
lósággá vált! Jó emberektől jó 
emberekhez kerültünk! Az 
átmeneti időszakban elődöm 
maximális segítőkészséggel állt 
mellénk, amit köszönök neki. 
Az első misém alkalmával a 
szép éneket hallgatva őszintén 
úgy gondoltam, hogy itt min-
denkinek énekszakos vizsgája 
van! Gyönyörűen kifestett, ki-
takarított parókiára érkeztünk, 
ahol szorgos kezek segítettek a 
kipakolásban! Egy élhető kis-
városba kerültünk, ahol renge-
teg � atal van. Két hónap alatt 
300 névjegykártyát osztottam 
szét és a „Vásárosnaményi 
Görögkatolikus Egyházközség” 
facebook oldalán közel 400 is-
merősöm lett, mely remélem bő-
vülni fog! Az általam befektetett 
energia köszönőviszonyban van 
a fogadtatással! Feleségem nap-
közis nevelőként kapott állást a 
helyi iskolában, ahol a kollegiali-

„ITT VAGYOK URAM!”

Arra kértük, hogy városi újsá-
gunkban mutatkozzék be város-
közösségünknek is.
 Egy Miskolc melletti nagy-
községben, Szirmabesenyőben 
nőttem fel. Apai nagyapám pap 
volt, édesapám agrármérnök 
lett, édesanyám ápolónőként 
dolgozott. Három öcsém „civil” 
szakmában keresi a kenyerét. 
Debrecen-Pallagon érettsé-
giztem növénytermesztőként, 
majd egy évig a mezőgazdaság-
ban dolgoztam. A papság gon-
dolata középiskolás koromban 
kezdett komolyan foglalkoztat-
ni. Elhívásom alakulásában sze-
repe volt annak, hogy vallásos 
családi légkörben nevelkedtem, 
közeli rokonságomban sok pap 
volt, és őszintén együtt tudok 
sírni és nevetni másokkal.

A „meghívás” története?
Valójában az Isten hívását 
éreztem, amire a kezdeti meg-
torpanások után kimondtam: 

„Itt vagyok Uram!” Nehéz ezt 
elmagyarázni. Aki még nem 
volt szerelmes, annak is nehéz 
megértenie, hogy miért dob-
ban másképpen az ember szí-
ve, amikor meglátja kedvesét. 
Ezután következett a teológia, 
ahol hiteles elöljárók megtaní-
tottak arra, hogy első mindig 
az Isten ügye! 1997. augusztus 
10-én szenteltek pappá Nyír-
egyházán. Papi jelmondatom 
Péter apostol vallomása: „Uram, 
te mindent tudsz, azt is tudod, 
hogy szeretlek.” (Jn. 21,17) 
Szimpatikus apostol Péter, mert 
egy kicsit hasonlítok rá! Én is 
nagyon szeretem az Istent, de 
néha úgy érzem, hogy ezt sza-

vakkal kell bizonygatnom, mert 
a tetteimet keveslem. Nagyon 
tudok hinni, de néha kétségek 
is vannak bennem, ezekből 
azonban mindig megerősödve 
kerültem ki. Én is kősziklának 
nézek ki, de valójában egy érzé-
keny ember vagyok! 

A családról?
Jókedvű, kiegyensúlyozott 
embernek tartanak és ebben 
nagy része van szeretett csalá-
domnak! Kedves feleségemmel 
tavaly ünnepeltük a 25 éves 

„ezüstudvarlási” évfordulón-
kat, mely egy általam kitalált 
emléknap. Áldom azt a percet, 
amikor megismertem, mert ő 
az egyházközségtől  nem elve-
szi a szívem felét, hanem az én 
szívem mellé odateszi a saját 
lelkét is! Példás édesanya, gyer-
mekszerető, türelmes peda-
gógus, aki felelősséget érez az 
egyházközségért! Még hozzám 
is van türelme, amire szükség 
is van, mert én is hagyományos 
fér� ból vagyok. Büszke vagyok 
öt gyermekünkre! Nem köny-
nyű papgyereknek lenni, mert 
időnként más helyre kell köl-
töznünk. Azonban nem féltem 
őket, könnyen barátkoznak és 
megbízható emberek!

A szolgálatról?
Első állomáshelyünk Újfehértó 
volt, ahol káplánként 5 évig vol-
tam. Kedves emberek élnek ott, 
ahol sok tennivaló akadt, hi-
szen görögkatolikus szempont-
ból az egyik legnagyobb közös-
ség. Egyes szombatonként 4- 6 
esketés volt, néha egyszerre 7 
gyermeket kereszteltem és min-

tás szellemében fogadták és segí-
tik őt. A hittan szervezésében is 
készségesek az iskolák, a diákok 
mosolya és köszönése pedig fe-
ledteti velem, hogy becsengettek. 
Gyermekeink kezdik megtalálni 
barátaikat, akik megkönnyítik 
számukra a beilleszkedést! Az 
emberek örömmel veszik kö-
szönésünket, elfogadják nyitott-
ságunkat, jókedvemet. Segítő-
készek, � gyelmesek, behívnak 
házaikba, beszélgetnek, bátoríta-
nak, a jó szót pedig kimondják! 
A motorosok is hozták a formá-
jukat és szeretettel fogadtak be, 
mint motoros atyát a csapatba! 
Életem során a motorozás által 
olyan embereket ismertem meg, 
akik ismerik a csapatszellem fo-
galmát.

Remények?
Félkész templomunkat szeret-
ném mielőbb befejezni. Köszö-
netet mondok azoknak, akik 
ezt eddig is szívügyüknek tar-
tották! Ugyanakkor a jövőben 
is tisztelettel kérem és előre 
köszönöm a segítőkész embe-
rek támogatását! Örülnék, ha a 
parókián most berendezett ká-
polna mielőbb visszanyerhetné 
a közösségi terem jellegét. Sze-
retnék csapatmegerősítő prog-
ramokat szervezni, a gyermeke-
ket, � atalokat összefogni. 

Folytatás a 12. oldalon
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MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
SZEPTEMBERI
MOZIMŰSOR

Irány a bárka – 3D

Teljes árú jegy: 
1100 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

900 Ft

Minyonok – 3D

Teljes árú jegy: 
1300 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1100 Ft

Everest – 3D

Teljes árú jegy: 
1300 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1100 Ft

Vakáció

Teljes árú jegy: 
1100 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

900 Ft

Szeptember 29. (kedd) 1700

Szeptember 15. (kedd) 1700

Szeptember 29. (kedd) 1900

Szeptember 15. (kedd) 1900

KÖNYVAJÁNLÓ

Steinar Bragi: 

Felföld
Steinar Bragi Felföld című könyve olvasmá-
nyos, izgalmas mű, de nem a sodró lendü-
letű fajtából. 

Az eseményeket megszakítják a visszaemlé-
kezések, a szereplők múltjának epizódszerű 
kifejtésével. Mit adnak hozzá az életükhöz 
a szülők, milyen lehetőségekkel indulnak 

Diák szemmel egyáltalán? Mindegyikük hordoz magában 
valamit, ki többet, ki kevesebbet. De általá-
ban kudarcot. Az ilyen könyvek fura érzést 
szoktak bennem hagyni, mert rávilágítanak 
a mulandóságára, élet rövidségére, meg 
hogy mennyire el lehet rontani az életnek 
nevezett játszmát. Többet, jobbat, szebbet 
akartál volna. Van egy nézőpont, amikor 
tök értelmetlennek tűnik minden. Ilyet 
érez Hrafn is, mikor elképzeli, hogy „Ha 
most egyszerűen csak lefeküdne itt a földre, 
és sokáig nem mozdulna, meghalna.” 
 Az izlandi táj nyomasztó, elhagyatott, 
magányos atmoszférája még jobban le-
nyomja a hangulatot. A szereplők csapdá-
ba esnek, menekülni nem tudnak, mindig 
ugyanoda térnek vissza. Közben az ese-
mények egyre bizarrabbá válnak, különös 
dolgok bukkannak fel, furcsa események 
történnek velük, nyugalmat megzavaró 
dolgokat látnak. Olyanokat, amit nem le-
hetne látni. Az alkohol oldja a félelmüket, 
vagy tovább szítja a víziókat. A vad táj és 
a természet – vagy talán a természetfelet-
ti – olvasztótégelyébe kerültek, és ebben 
feloldódnak. Végül az anyagi világ felőr-
lődik, álomszerűvé válik. Ez a könyv nem 
való mindenkinek, mert sötét, nyomasztó, 
mocskos. A szereplőket nem lehet szeretni 
vagy éppen nagyon utálni. Amellett, hogy 
ez egy rendkívüli regény (semmi köze a 
skandináv krimikhez), a sorok közt irányt 
mutat az emberek közötti különböző kap-
csolatokra. A történet jól fel van építve, a 
szereplők és a cselekmény kidolgozott és 
igényes, ámde a téma és a részletesség miatt 
a könyvet érettebb olvasóknak ajánlom.

Bartha Balázs 10.c

A könyvtárba mentem, gyere utánam!
 A fenti szlogen szellemében várják a könyvtárak az olvasókat a 10. Országos Könyv-
tári Napok alatt szerte az országban. Városunk könyvtára, mint minden évben most is 
csatlakozik a programsorozathoz.
 2015. szeptember 30-án, 17 órakor – Kosztolányi Dezső örökbecsű műveiről be-
szélgetünk az Olvasókörben. A Pacsirtáról és az Édes Annáról szóló est háziasszonya 
Badakné Péter Ildikó lesz.
 2015. október 09-én 17 órakor kerül sor a Ki tud többet olvasni? elnevezésű olvasási 
verseny eredményhirdetésére.
 2015. október 5-12-ig Amnesztia hét feledékeny olvasóinknak.
 Selejtezett könyvek vására ígér kincseket a könyvek szerelmeseinek.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
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Folytatás a 10. oldalról

A görögkatolikus közösség 
tettre kész, összetartó, má-
sokat befogadó, papjukat 
szerető, megszólítható em-
berekből áll! Öröm közöttük 
az igehirdetés szolgálata. A 
népszámláláskor voltak, akik 
önmagukat vallási közösség-
hez nem tartozónak vallották, 
vagy éppen valamilyen okból 
nem válaszoltak erre a kér-
désre. Nekem ők is fontosak! 
Remélem, lesznek közülük is 
olyanok, akiktől esélyt kap-
hatok az örömhír átadására! 
Sokan csak jó szóra vágynak, 
keresik helyüket a világban. 
Fontos és értékes emberek ők 
is, akikben már többször ba-
rátokra leltem.
 Köszönjük egyházköz-
ségünk tagjainak, képviselő 
testületemnek, városi veze-
tőknek, oktatási intézmé-
nyeknek, lelkész testvérek-
nek, szomszédoknak, az itt 
élőknek és a többi rám bízott 
környékbeli község összes 
lakójának a jóságos hozzánk 
állását!
 Vásárosnaményt nem 
ugródeszkának tekintem, ha-
nem vágyom arra, hogy mi-
nél tovább itt szolgálhassak!
Sikeres tanévet kívánva, éle-
tükre és Szeretteikre az Isten 
bőséges áldást kérem!
 Köszönettel! „motoros” 
István atya.

Kérdezett: 
T L


