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Pünkösdre készülve

Győr�  András Ernő

Édesanyám, lelkem,
Hozzád hazajöttem,
Messze jártam a határban,
Gyöngyharmatot szedtem.

Édesanyám, lelkem,
Elfáradt a lábam
Megéheztem, megszomjaztam,
Hozzád haza vágytam. 

Édesanyám, lelkem,
Nálad megpihenek,
Hosszú útra testi-lelki
Táplálékot veszek. 

Édesanyám, lelkem,
Dolgom után járok,
Elmegyek a nagyvilágba,
Szerencsét próbálok.

Édesanyám, lelkem
Egyedül kell mennem,
Ismeretlen útra megyek
Imádkozzál értem.

Édesanyám, lelkem,
Már én sosem látlak,
Valahol egy más világban
Talán megtalállak. 

Képzeljünk el egy világot, ahol mindenki 
tudja, mi a mérték. Sokkal kevesebb el-
hízott, vagy az előírt diéta be nem tartása 
miatt egészségével küszködő ember járna 
köztünk. Mindenki odaérne a megbeszélt 
találkozó helyszínére, mert időben abba-
hagyná előző tevékenységét. Az árokparton 
nem látnánk részeget. Megszűnne a gyors-
hajtás az utakon. Kisgyermekeink maguk-

tól hagynák abba a mesenézést a tableten, 
mert tudnák, ideje továbblépni a napirend-
ben. Az egyetemisták soha nem éjszakáz-
nának, mert mindig jól mérnék fel, mennyi 
idő jut bármilyen szabadidős tevékenység-
re, és mennyi időt emészt fel a tantárgyak 
teljesítése. Nem látnánk kiégett, neuroló-
giai tüneteket produkáló munkavállalókat/
munkáltatókat, mert mindenki jól tudná: 
Isten hat nap munkára egy nap nyugalom-
napot tervezett. Nem lenne ekkora, áthidal-
hatatlan szakadék a társadalom gazdagjai 
és szegényi között, mert akiknek van, job-
ban tudnák, mi az elég, és többet adnának 

azoknak, akik nekik dolgoznak. Csupán 
ha ezen az egy területen, a mértékletesség 
területén tökéletesen teljesítene az emberi-
ség, hihetetlen változáson menne át a világ. 
Csupán egy tényező megváltoztatása…
 Pál apostol a Galatákhoz írt levélben 
a következőt mondja a Szentlélekről: „In-
telek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a 
test kívánságát ne teljesítsétek. … A Lélek 

gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, 
türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, 
önmegtartóztatás (mértékletesség).” 
 Pünkösd óta, amikor is kitöltetett erre a 
világra az Isten Szentlelke, lehetővé vált az 
ember számára kilépni az évezredes kerék-
vágásból. A test (ami a Biblia fogalmi rend-
szerében a Sátán eszköze, tanácsadója) su-
gallta cselekedetek helyett élhetünk a Lélek 
(az Isten képviselője) világos iránymutatása 
szerint. Pál szerint, ha az Isten Lelkének 
engedünk, annak kilenc féle megnyilvánu-
lása van. Ebből egy a mértékletesség. Fel-
fogjuk, mekkora kiváltság és lehetőség ez 

számunkra? Tovább játszhatnánk a beve-
zetőben felvetett gondolattal, és mind a 
kilenc megnyilvánulásra alkalmazhatnánk. 
Képeljünk el egy világot, ahol mindenki 
türelmes… - csak hogy még egyet említsek. 
Nem futtatom végig, ezt minden kedves 
olvasó tegye meg magában. A Szentlélek, 
aki képes összekötni Jézussal és az Atyával, 
erre tehet képessé minden embert. Vágya-
kozz rá! Kérd! Fogadd el! Hisz itt van, és 
elérhető.  

Szólláth Imre
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NÉZZÜK MEG EGYÜTT NAMÉNYBAN
a „SÁTÁN FATTYA” című fi lmalkotást!

1944 ősze – tele. Talán sehol e hazában nem 
tép fel olyan mély sebeket, nem okoz olyan 
sokkoló fájdalomérzetet ez a történelmi 
kormeghatározás, mint a Csonka-Bereg-
ben élő emberek lelkében, az országhatár 
mindkét oldalán.
 A málenkij robotról települé-
sünkön rendszeresen megemlé-
kezünk Erzsébet- és Katalin-na-
pok közelében. Emlékművek és 
emléktáblák a múló évek minden 
napján felidézik a beregi telepü-
lések lakóiban az 1944–45-ös 
esztendők vesztes háborújának 
embertelen következményeit.
 Van azonban ennek az idő-
szaknak egy olyan becstelensé-
ge is, amiről nemigen mertünk, nemigen 
akartunk beszélni semmikor sem. Lakatot 
tett szánkra a szemérem, a kímélet és a szé-
gyenérzetünk is.
 Minden háború elhallgatott bűne a le-
győzött népek asszonyainak, leányainak 
erőszakos megbecstelenítése a győzedel-
meskedő hadseregek katonái által.
 Tudtunk róla, hogy ez az erőszaktevés 
a második világháború utolsó hónapjaiban 
számos magyar asszonynak és leánynak ha-
lálukig tartó, kitörölhetetlen lelki sérülést, 
testi bajt, erkölcsi hátrányt, olykor a falu 
közösségéből való kegyetlen kirekesztettsé-
get is okozott.
 Tudtuk! De a csönd, a hallgatás burká-
val lefedtük a történelmi ember által min-
den korban megvívott háborúinknak ezt a 
gyalázatos, az emberi méltóságot porig le-
alázó velejáróját.
 A hozzánk közeli történelmi korban 
elkövetett megbecstelenítések esetében a 
csönd burkát Nagy Zoltán Mihály törte át 
A Sátán fattya című –1991-ben megjelente-
tett– kisregényével.
 Nagy Zoltán Mihály a Szovjetunió-
ban, Nagymuzsalyon (Muzsijevo) született 

A XX. Beregi Ünnepi Hét legizgalmasabb eseménye – szerintem – az a 
� lmbemutató lesz, amit a rendezvénysorozat harmadik napján, május 
25-én (péntek), 18 órától nézhetünk meg a Művelődési Központ színház-
termében.

1949-ben. József Attila-díjas magyar költő 
és író. Tagja a Magyar Művészeti Akadémia 
Irodalmi Tagozatának.
 Egész életét végigkísérte az önkény, és 
a kisebbségi helyzetből következő összes 

megpróbáltatás és megalázás. Ez a folyama-
tos fájdalom szülhette azt könyvet, amiről 
egy olvasója ekként vélekedett: „A legjob-
ban megírt könyvek egyike! Nagyon mély és 
nyomasztó, realista és megrendítő. Megérde-
melne egy irodalmi Nobel-díjat is...”
 Nagy Zoltán Mihály könyvéből Balogh 
Géza újságíró forgatókönyvet írt. Ezt az 
anyagot 2017-ben, Zsigmond Dezső ren-
dezésében, � lmre vették. A � lm bemutatója 
Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszín-
házban volt, december 11-én.
 Rétvári Bence államtitkár szerint: „… a 
� lmbeli család sorsán keresztül megjelenik a 
magyarok által a második világháborút kö-
vetően elszenvedett valamennyi sorscsapás: 
a hadifogság, a nők és leányok megerősza-
kolása és a málenkij robotra való elhurcolás 
embertelen körülményei. Az élet természe-
tes rendjét rombolta szét a kommunista 
diktatúra, a megszálló szovjethatalom.”
 A � lm rövid cselekménye a következő: 
1944. november. Az akkor mindössze 16 
esztendős Tóth Eszter Beregszilasról útnak 
indul néhány asszonnyal és leánnyal, hogy 
élelmet vigyenek a „háromnapos munkára 
behívott” hozzátartozóknak. Az út követ-

kezményei: Eszter megerőszakolása, kikö-
zösítése, családtagok elvesztése, feloldhatat-
lan szeretetlenség az iránt a gyermek iránt, 
akit a szíve alatt hordott. A bűntelen � atal 
leányra egész további életében örömtelen-
ség, szenvedés vár…
 A forgatási helyszíne – nagyobb részben 

– a Sóstói Múzeumfalu területe. A tragikus 
eseménysor főbb szerepeit Tarpai Viktó-
ria, Szűcs Nelli és Trill Zsolt kárpátaljai 

születésű színészek alakítják. El-
mondásuk szerint nagyszüleik 
személyesen élték át a több mint 
hetven évvel ezelőtti borzalmas 
világot…! Ezen okból magukban 
hordozták, tehát magukat alakí-
tották � lmbeli szerepeikben …
 Az alkotói közösség azzal a 
tudattal hozta létre a � lmet, hogy 
Eszter története nem egyedi, és 
nem is kitaláció. A győztesek ál-
tal meghúzott államhatár mind-

két oldalán csonkává tett Bereg települé-
sein számos magyar család élt át hasonló 
szenvedéseket: értékeket elpusztító hábo-
rút, több tízezer elhurcolt fér� t, özvegyen 
maradt � atal családanyákat, árván, félárván 
maradt gyermekeket, megalázható, kiszol-
gáltatott magyarokat a bevonuló szovjet 
hadsereg előtt…
 A � lmalkotásban egy kisebb szerepben 
feltűnik a „Kontársulat” egyik tagja, Kiss 
Ibolya, az egyik epizódszerepben pedig vá-
roskánk művelődési házának igazgatójára, 
Iványi Tamásra ismerhetünk.
 A statisztákat szatmári és beregi telepü-
lések – köztük Vásárosnamény – lakosaiból 
válogatták a � lm készítői. 
 Egészen bizonyos, hogy a XX. Beregi 
Ünnepi Hét harmadik napján vetítendő 
� lm a jövőben megkerülhetetlen része lesz 
a málenkij robotra elhurcoltak, és a kom-
munista diktatúra áldozatainak emlékére 
szervezett hagyományos megemlékezése-
inknek.
 Kérem, nézzük meg együtt – minél töb-
ben! – ezt a rólunk és nekünk szóló � lmal-
kotást!

TL
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Ebben a részben is megvizsgá-
lunk néhány családnevet köze-
lebbről, hogy vajon honnan szár-
mazik, mi lehet a jelentése.

Családneveink nyomában 6.

A Fórizs név már egy 1616-os vitkai dézsma-
jegyzékben is szerepel, Foris formában. De 
ismerünk régebbi – 15. századi – előforduláso-
kat is oklevelekben, az ország más részeiről. A 
Fórizs a Flórián egyházi személynévből alakult 
ki, amely a latin ‘virág’ jelentésű � ora szóból 
képzett Florianus (jelentése: virágzó) névből 
származik. A másik ismert változata a Flóris. A 
Flórián keresztnév két szótagos rövidült alakja 
(Flori- ~ Fóri-) kapta meg a gyakori -s kicsinyí-
tő képzőt, amely egyes nyelvjárásokban -zs-vé 
zöngésült, és így jött létre a Fórizs alak.

 A Lizák tulajdonnév – bár elsőre nem gon-
dolnánk –, a népnevek közé tartozik, úgy mint 
például a Lengyel vagy a Német(h). A Lizák 
egy ruszin etnikai, nyelvjárási csoport neve, és 
a tulajdonképpeni jelentése az, hogy ‘erdőlakó’.
 Ha a Gajdos nevet meghalljuk, már a 
hangulatából is valami vidámságra gon-
dolunk. És valóban, az eredete is erre utal. 
Bármelyik is a kettő közül. Ugyanis a Gaj-
dos vagy egy foglalkozásra utal: ‘gajdon 
játszó’, vagy ‘gajdot készítő’ ember. (De mi 
is az a gajd? Nos a gajd egy furulya- vagy 
dudaféle hangszer, megtaláljuk a román, a 
szlovák, a szerb-horvát, a spanyol nyelvben 
is.) De lehet a gajdos tulajdonságra utaló név 
is. Tudniillik a hangutánzó szóból kialakult 
nyelvjárási szó azt jelenti, hogy ‘ittas, részeg’. 

Az ilyen mulatozós, hangoskodó emberek 
ragadványneve lehetett, és ebből válhatott 
családnévvé is.
 A Czap vagy Czapp név megint csak 
furcsának, értelmetlennek tűnik egy mai 
embernek. Az alapja valószínűleg a cáp ~ 
cap szó lehet, amely a román ţap ‘bakkecs-
ke’ szóból származik és valószínűleg szlovák 
közvetítéssel került a magyarba. Jelentése 
miatt az öreg, szakállas emberre is használ-
ták. Szóba jöhet még mint eredet a ‘csapos, 
csapláros’ foglalkozásnév is, ha a családnév 
a német Zapf(en) ‘csap, italmérés’ szóból ala-
kult ki, elsősorban a Czapp változatánál.
 Továbbra is szívesen várjuk, fogadjuk 
kérdéseiket, véleményüket családnevekről 
az info@beregi-muzeum.hu címre.

Varga János 
(Beregi Múzeum)

Ezek a jelszavai az idei Múzeumok Éjszakájának, így a Beregi Mú-
zeum június 23-án, szombaton ezen értékek mentén szervezi az est 
programjait. Ahogy az eddigi években, idén is tartalmas előadá-
sokkal, kiállításokkal, zenés-táncos műsorral és az ezeket kiegészí-

tő katlanon főtt, kemencében sült ételekkel, 
éjszakai tárlatvezetéssel és egyéb progra-
mokkal várjuk a vendégeket, a kultúra iránt 
érdeklődő családokat az év legrövidebb éjsza-
káján a Tomcsányi-kastélyban és a parkban.

Beregi Múzeum

Család és kultúra



Új Beregi Élet

2018. MÁJUS · 5

és összetételét is. Ezután csa-
patunk Válaszúthoz érkezett. 
Itt megtekinthettük a Kallós 
Zoltán, erdélyi magyar néprajz-
kutató és népzenegyűjtő gyűj-
teményéből készült kiállítást. A 
tárlaton Erdély nagyobb terüle-
teinek sajátosságait � gyelhettük 
meg. Innen Tordára vezetett 
utunk, ahol a tordai sóbánya 
mélyébe  ereszkedtünk. Gyö-

nyörű látvány tárult a szemünk 
elé: kikristályosodott sótömbök 
között sétálhattunk. A nap utol-
só előtti programja a marosvá-
sárhelyi Kultúra Palotája volt. 
Elképesztő látványt nyújtottak 
a palota festett üvegablakai, me-
lyek történeteket meséltek el. A 
terem két végében hatalmas ve-
lencei tükrök várták a látogató-
kat. A nap végén elfoglaltuk új 
szállásunkat, amely természete-
sen mindenki tetszését elnyerte. 
 Pénteki napunk szintén él-
ményekben gazdag volt. A reg-
geli elfogyasztása után utunk a 
Küküllő Víztározójához vezetett. 
Útközben óriási, szebbnél szebb 
székelykapukat � gyelhettünk 
meg. Ezután eljött a mindenki 
által várva várt pillanat, meg-
érkeztünk a Gyilkos-tóhoz. Az 
odafelé vezető hosszú úton 
meghallgattuk a tó eredetmon-
dáját is. A csodálatos látvány 
miatt itt még az időérzékünk 
is elveszett. Utána a Békás-szo-
rosnál tettünk egy frissítő sétát. 
Csodálatos kőszirtek és vízesé-
sek látványa tárult szemünk 
elé. A legtöbb helyen óriásként 
magasodtak fölénk a hegyek. 
Hazatérés előtt a gyönyörű 
gyergyóditrói római-katolikus 
székesegyházban egy fantasz-

2018. április 11-én a Határtala-
nul pályázat keretében iskolánk 
40 tanulója útnak indult, hogy 
megismerje a határon túli ter-
mészeti és kulturális értékeket 
és erdélyi testvériskolánk di-
ákjait. Rendkívül mozgalmas 
napokat tudhatunk magunk 
mögött!
 A program előzménye a Rá-
kóczi-hét záró eseménye, a Ki 

Mit Tud? és a Szülők Estje volt, 
melyeken szórakoztató, színes 
programokkal láttuk vendégül a 
Szatmárnémetiből érkező part-
nereinket. A műsor után előad-
tuk bemutató előadásainkat és 
egy emlékezetes, fantasztikus 
estét töltöttünk együtt, ahol egy 
kicsit jobban megismerhettük 
egymást.
 Szerdán végre eljött a várva-
várt nap, és elindultunk Szat-
márnémetibe. Utunkat Toldi 
Zoltán tanár Úr idegenvezetése 
tette még érdekesebbé. A szál-
lás elfoglalását egy � nom ebéd 
követte. Délután bemutattuk a 
költészet napjára készült előadá-
sunkat. Számos vers és előadá-
sok színesítették a programot. 
Ezt követően szatmárnémeti 
diáktársainkkal 4 fős csapatokat 
alkotva fedeztük fel és ismertük 
meg a város értékeit. Ezt szabad-
program követte, melynek során 
még jobban megismertük egy-
mást és új barátságok szövődtek.
 Csütörtök reggel izgatottan 
indultunk útnak Farkaslakára, 
második szálláshelyünkre. 
Utunkat kitérők színesítették. 
Az első ilyen Nagybányára, az 
Ásványtani Múzeumba vezetett. 
Itt megismerhettük a különbö-
ző ásványok és kövek eredetét 

I.Beregi
AUTOs-MOTORos Találkozó

2018. május 26.
Helyszín: 4800 Vásárosnamény, Rákóczi út 6-12. Eötvös József 

Általános Iskola udvara (nagy színpad az iskolában!) 

08:30 – A Műfüves Foci Kupa megnyitója
09:00 – Az I. Beregi Autós – Motoros Találkozó programjai:

• kipufogó hangnyomás mérés
• tuningosok ügyességi versenye
• jármű szépségverseny (folyamatos)
• exkluzív veterán autó kiállítás
• mini elektromos autók
• dodgem, vidámpark

13:00 – Műfüves Foci Kupa eredményhirdetés
14:00 – Járműszépségverseny eredményhirdetés

• TOP 5 kategória
• közönségdíj
• különdíj

Fellépők & ÉLŐ KONCERTEK
15:00 – 16:00 Nelson zenekar
16:00 – 16:25 Riko Flash

16:30 – 17:00 Raul X Ábrahám
18:00 – 19:10 New Level Empire (zenekar)
20:00 – 21:30 Intim Torna Illegál (zenekar)

(nagy színpad az iskola udvarán!) 

tikus orgonakoncertnek lehet-
tünk fültanúi. Majd orgonakí-
sérettel énekeltük el a magyar, 
illetve a székely Himnuszt.
 A szombat reggelt Tamási 
Áron sírjának megkoszorúzá-
sával kezdtük. Utunk ezután a 
csíksomlyói kegytemplomhoz 
vezetett, amelynek kapuja min-
dig nyitva áll a látogatók előtt. 
Utána a kézdivásárhelyi vásár 
forgatagába csöppentünk. Itt 
megtekinthettük Incze László 
Céhtörténeti Múzeumát. A nap 
végső állomása Haszmann Pali 
bácsi néprajzi múzeuma volt 
Csernátonban. Mindenkit el-
varázsolt a bácsi személyisége, 
humora és előadásmódja, amely 
nemzeti tudatunkat is erősítette.
 Utolsó napunk reggelén 
búcsút vettünk szálláshelyünk-
től, Farkaslakától. Először 
Korondon álltunk meg, ahol 

Erdélyi barangolás – Határtalanul!
népművészeti ajándékokat vá-
sárolhattunk. Aznap még meg-
tekinthettük Nagyszalontán az 
Arany János Emlékmúzeumot, 
ahol érdekes és humoros ide-
genvezetésben volt részünk. Itt 
koszorúzásra is sor került.
 Fantasztikus öt napot élhet-
tünk át, amelynek során számta-
lan új információval, élménnyel 
és emlékkel gazdagodtunk. Íze-
lítőt kaphattuk az erdélyi ma-
gyarság mindennapjaiból, kedé-
lyéből, humorából. Új barátokat 
szerezhettünk, és egymással, 
illetve tanárainkkal is még kö-
zelebb kerültünk egymáshoz, a 
már meglévő jó kapcsolatainkat 
tovább erősíthettük! Mindenki-
nek nagyon tetszett a kirándulás, 
hiszen rengeteg maradandó em-
léket adott nekünk! Köszönjük, 
hogy a Határtalanul 2018 prog-
ram keretében ott lehettünk! 

Bodnár Éva – Bodnár Gabriella 
– Illés Dóra 

10.b osztályos tanulók
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12.A OSZTÁLY
Osztályfőnök: Nagyné László Eszter

Balogh Barbara, Balogh Cintia Vanessza, Baráth Eszter Zsó� a, 
Bartha István, Beregszászi Bence Gábor, Bódi Boglárka, Botos Ale-
xandra, Csatári Vanessza, Csorba Tamara, Dorda Viktória, Finta 
Gréta, Hamza Leonóra, Katona Dániel, Király József, Krutilla Dá-
niel, Nagy Máté, Pálla Attila Károly, Rostás Tímea, Sebestyén Máté, 
Szabó Csilla Enikő, Szanyi Krisztián, Szilágyi Rebeka, Szolnok 
Réka, Varga László, Vezse Szilárd, Zán Bence

A Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc 
Gimnázium ballagó diákjai

12.B OSZTÁLY
Osztályfőnök: Gálné Simon Anita

Almási Miklós, Biró Tünde, Benedek Bence, Bodó Eszter, Czirják 
Máté, Cseszlai Fruzsina, Farkas Béla, Fodor Evelin, Gábor Kriszti-
án, Gajdos Dávid, Kapi Barbara, Kiss Dávid, Korcsmáros Fruzsina 
Gyöngyvér, Kósa Boglárka, Krutilla Zita Judit, Lakatos János, Len-
gyel Tamás, Mándi Ákos, Máté István, Miklovich Zsolt, Nagy Dóra, 
Nagy Petra, Nagy Zsó� a, Novák Eszter, Oláh Boglárka, Sólyom 
Nikolett, Sukta Eszter, Szilágyi Barbara, Szolnok Gábor, Váli Péter, 
Varga Ádám, Vezse Gergő, Vincze Rebeka

12.C OSZTÁLY
Osztályfőnök: Kósáné Ráski Zsuzsanna

Ábel Gábor, Bara Tamara, Bartha Balázs, Biró Boglárka, Bukta Dá-
vid, Farkas Róbert, Fehér Fanni Flóra, Horváth Krisztián, Kardos 
Gábor Sándor, Kolleg Gergő, Lakatos Dávid, Szalai Viktor, Szabó 
Ákos, Szini Dóra, Varga Zsanett Tünde

12.A (Szakgimnáziumi osztály)
Osztályfőnök: Katonáné Deák Dóra

Informatika ágazat: Apagyi Máté Attila, Barancsi Ádám, Cseszlai 
Csaba, Duló Olivér, Gál Gergő, Gál Tamás, Huszti Ádám, Husz-
ti István Krisztián, István András, Kocsis Sándor, Pálinkás Gábor, 
Toldi Gergő Ferenc. Vendéglátóipar ágazat: Andrási Zsó� a, Bakró 
Annamária, Dicső Dóra, Fási Kitti, Feigel Antónia Anett, Kálmán 
Lívia, Lukács János, Nagy Eliza, Nejzsmák Ján, Zákány Tamara, 
Zsigó Levente

11.d (Szakközépiskolai osztály)
Osztályfőnök: Szűcs Istvánné

Épület- és szerkezetlakatos szakma: Bodnár Richárd, Demeter 
Zsolt, Hamza Lajos, Héviz Attila, Horváth Sándor, Horváth Sza-
bolcs, Lakatos Dániel, Lakatos Márk Alex, Nagy Gergő, Nagy Ro-
land Ferenc, Nemes Dávid, Rusznák György, Vadász János. Pék 
szakma: Bedő Noémi, Budai Emese, Deák Levente, Lakatos Ale-
xandra Erzsébet, Molnár Dániel, Oláh Eleonóra, Szász Csaba

11.f (Szakközépiskolai osztály)
Osztályfőnök: Cseh Tánya

Cukrász szakma: Bihari Mariann, Cselle Katalin Vivien, Koi Ale-
xandra, Lakatos Mária, Maticsák Bettina, Mester Kinga, Ötvös 
Emese, Sziklási Viktória. Szakács szakma: Balogh Katalin, Haga 
Péter, Kárpáti Zsolt, Mercz Eszter, Mester Klaudia, Nyíregyházi 
Benjámin, Varga Vivien Andrea. Pincér szakma: Balogh Mercé-
desz, Baráth Dominika, Csorba Vivien Eugénia, Fajkó Fruzsina, 
Haraszti Richárd, Varga Barbara

11.g (Szakközépiskolai osztály) 
Osztályfőnök: Papfalusi István

Eladó szakma: Hicsár Diána, Kiss András, Radics Elizabet, Se-
bestyén Barbara Brigitta, Selyem Éva, Szabó Dzsenifer. Fér� szabó 
szakma: Fórika Klaudia, Hicsár Anita, Mihalovics Rita, Rézmű-
ves Tamás, Tóth Cintia. Hegesztő szakma: Bákai Sándor, Bálint 
Ferenc Attila, Csorba István, Faragó Zsolt Alex, Jónás Dávid, Kál-
mán Ádám, Káté Dániel, Lakatos Máté, Papp József, Praczu Gergő, 
Szász György, Tóth Sándor, Ujlakán Ádám, Vitéz Csaba

A vásárosnaményi
Lónyay Menyhért Baptista 

Szakgimnázium és Szakközépiskola
végzős diákjai
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A jó munka dicséri 
a mestert

A baptista fenntartású iskolák V. Bibliaismereti és Gasztronómi-
ai Versenyén, Tapolcán öt intézmény tanulóinak a felkészültségét 
mérte és minősítette a tekintélyes szakemberekből álló zsűri. A 
lónyay-s diákok a kiváló tanulói teljesítmények összegződéseként 
II. helyezettek lettek. Felkészítő pedagógusok: Filéné Huszti Zsu-
zsa, Kósa László, Nagy Adrienn és Vég Beáta.

Az áprilisi hónap sem telt el versenyek nélkül. Tanulóink 
ismét szép sikerekkel büszkélkedhetnek. Az alábbiakban 
megyei 1–5., és az országos versenyek 1–10. helyezettjeit 
és felkészítőiket ismerhetjük meg.

Megyei versenyek:
Apáczai magyar verseny:
1. hely Szabó Dorina Csenge 2.o. (Király Ákosné
3. hely Dér Bence 2. o. (Cserepesné File Enikő)
    Kajdy Balázs 3. o. (Borosné Bodnár Erika)
 Simon – Jójárt Kevin 4.o.  (Illésné Szombathy Katalin)
5. hely  Tóth Botond 2. o. (Cserepesné File Enikő)
 Herczku Julianna 3. o.  (Fedor Gabriella)
 Kiss Dóra  4.o. (Illésné Szombathy Katalin) 

„Móra” matematika verseny:
1. hely Kajdy Balázs 3. o.  (Bíró Éva)
2. hely Fazekas Béla 1. o.  (Boda Istvánné)
 Varga Dániel 2. o.  (Varga Katalin)
3. hely Magyar Dávid 3. o.  (Bíró Éva)
4. hely Fazekas Bence 2. o.  (Boda Istvánné)
 Simon Jójárt Kevin 4. o. (Nagyné Szabó Henrietta)

Iskolánk – a tanulók teljesítménye alapján – elnyerte a „Legered-
ményesebben felkészítő iskola” címet.

Helyesírási verseny:
1. hely Magyar Dávid 3. o.  (Borosné Bodnár Erika)
4. hely Varga Dániel 2. o.  (Cserepesné File Enikő)
 Herczku Julianna 3. o. (Fedor Gabriella)
 Katona Lilla 3. o. (Fedor Gabriella)
 Simon Jójárt- Kevin 4. o.  (Illésné Szombathy Katalin)
5. hely Koszta Kristóf 4. o.  (Illésné Szombathy Katalin)

Alapműveleti matematikaverseny:
1. hely Simon- Jójárt Kevin 4. o.  (Nagyné Szabó Henrietta)
 Kóróczki Dóra 6. o.  (Konczné Sugta Lívia)
 Ács Szabó Zsóka 7. o.  (Székelyné Apáti Rita)
2. hely Orosz Sándor Zoltán 4. o.  (Nagyné Szabó Henrietta)
 Liba Liliána 6. o.  (Konczné Sugta Lívia)
 Nagy Nándor Botond 7. o.  (Székelyné Apáti Rita)
 Székely Csenge 8. o.  (Ferenczi Imre)
3. hely Tar Zsombor 5. o.  (Kondor Éva)
4. hely  Balogh Attila 4. o.  (Nagyné Szabó Henrietta)
5. hely  Lengyel Péter 4. o.  (Nagyné Szabó Henrietta)

Hevesy György kémiaverseny:
3. hely Kondor Karina 8. o.  (Asztalosné Tajdi Éva)

Éltes Béla matematikaverseny:
1. hely  Fazekas Bence 1. o.  (Boda Istvánné)
 Szabó Dorina Csenge  2. o.  (Földvári Gabriella)
3. hely  Liba Liliána 6. o.  (Konczné Sugta Lívia)
4. hely  Farkas Míra 1. o.  (Boda Istvánné)
 Deák Dorka 4. o. (Koncz Renáta)
 Tippan Lilla 6. o.  (Konczné Sugta Lívia)
5. hely  Tar Zsombor 5. o.  (Kondor Éva)

Rajzpályázat:
1. hely  Gindele Kitti 5. o.  (Tóthné Simon Zsuzsanna)
2. hely  Varga Lázár 6. o.  (Tóthné Simon Zsuzsanna)

Országos versenyek:
„London Bridge” angol verseny:
3. hely  Pankotai Anna 6. o.  (Boldy Szilvia)
4. hely  Liba Liliána 6. o.  (Vincze Mónika)
 Kosztel Amina 8. o.  (Vincze Mónika)
5. hely  Kóróczki Dóra 6. o. (Vincze Mónika)

GRATULÁLUNK!
Bíró Éva

Eötvös sikerek!

Beregi fafaragók 
kiállítása Szatmárban

Látványos és gazdag tárlat nyílt a Beregi Fafaragók Baráti Kö-
rének alkotásaiból Mátészalkán, 2018. május 3-án. A kiállítás 
helyszíne a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola, ahol május 22-
ig tekinthetők meg a fafaragók munkái.
 A megnyitót lelkipásztori gondolatok után citerazene és 
néptáncbemutató vezette be. A beregi fafaragókról, a kiállító 
művészekről Juhász András fafaragó népi iparművész tartott 
előadást, és nyitotta meg a tárlatot.
 A kiállításon a következő alkotók munkái láthatók: Baráth 
Sándor Kristóf faszobrász, fafaragó népi iparművész (Gerge-
lyiugornya), Esze Géza fafaragó (Vásárosnamény), Jóni János 
fafaragó (Nagydobos), Kokas Attila fafaragó (Mátészalka), és a 
Nagydobosi Fafaragó Szakkör tagjai (Boros Alex, Jóni Arnold, 
Tokár Attila).

Varga 
János
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Kiss Sándor i� úkora, a szegedi évek II./2
(folytatás)

A tettekben megnyilvánuló 
szolgálat változatos formái csak 
címszavakban: templomi irat-
terjesztés, legáció, családlátoga-
tás, lelkigondozói szolgálat és 
kiterjedt levelezés is.
 Legátusként sokszor szolgált 
szülőföldjén. Kölcsönkerékpár-
ral járt istentiszteleteket tartani. 
Több alkalommal helyettesítet-
te Szabó Gyula tiszaszalkai lel-
kipásztort. 1940-ben két Mun-
kács melletti gyülekezetben is 
szolgált. 1942 nyarán, amikor 
Horthy István kormányzó-he-
lyettes lezuhant repülőgépével 
az orosz fronton, a vásárosna-
ményi református templomban 
Kiss Sándor hirdette az igét, 
és szólt prédikációjában a kor-
mányzó-helyettes hősi haláláról 
is.
 Politikai-ideológiai érték-
rendjéről – fasizmusellenessé-
géről – tanúság az alábbi em-
léke egy szegedi eseményről: 

„Soha nem felejtem el azt az él-
ményt, amikor Szálasi 1938-ban 
a Csillag-börtönből szabadult, s 
egy olyan pszichózis keletkezett, 
és a � atalok között is. Kivonult 
a nagy tömeg, amikor Szálasit 
hozták végig, akkor fellendültek 
a karok és ezt kiáltották: ‘1938 
a miénk!’, s valamiféle extázis 
keletkezett az emberekben. Félel-
metes volt!”
 Nem csoda, hogy Kiss Sán-
dor lelkes szervezője lett annak 
az i� úsági diákmozgalomnak, 
ami 1940 őszén, Szent-Györgyi 
Albert professzor (későbbi No-
bel-díjas tudósunk), az egyetem 
rektora támogatásával alakult 
meg. A 650 fős egyetemi i� ú-
ságból több mint 400-an léptek 
be a SZEI-be (Szegedi Egyetemi 
I� úságiközösség). A szervezet 
célja az volt, hogy ne a veszélyes 
németbarátság, hanem a hala-

dás és a haza� ság ideái formál-
ják a szegedi – és az alföldi vá-
ros elérhető körében élő – teljes 
magyar i� úságot.
 Kiss Sándor közéleti esz-
ményképei a korszak tekinté-
lyes – azóta a magyar irodalom 
és közgondolkodás klassziku-
sai – neves írói voltak: Móricz 

Zsigmond, aki a politikával 
szemben az embert, az alkotó 
életet tanította; Németh László, 
akinek regényhősei törekvése-
ikkel kora magyarjai 
erkölcsi példaképeként 
állottak; Szabó Dezső, 
aki hitte és terjesztette, 
hogy elérkezett a ma-
gyar lélek politikai ki-
bontakozásának ideje, 
valamint Veres Péter is, 
akiről azt tartja az iro-
dalomtudomány, hogy 
ő (és irodalmi alakjai) 
volt korában „…a testet 
öltött parasztság, ame-
lyik végre maga intézi 
sorsát, és alakítóan szól 
az ország dolgaiba ...”

 Nevezettek és még mások is 
– pl. Darvas József – a Bethlen 
Gábor Kör vendégeiként Kiss 
Sándor és társai meghívására 
emlékezetes irodalmi estekkel 
gazdagították a szegedi értel-
miségi réteget. Kiss Sándor 
írja: „Az előadásokat (író-olva-
só találkozókat) ilyenkor a Tisza 
Szálló Nagytermében tartottuk. 
A középosztály nagyon sok tagja 
érezte (meg) a népért való fele-
lősséget.”
 Szegedi évei alatt szervezett 
még néprajzi kutatásokat (Tápé 
monográ� ája); cikkei jelentek 
meg a Szegedi Híd hasábjain; 
Kodály és Bartók lélek- és jel-
lemnemesítő törekvéseit nép-
dalkörök szervezésével segítet-
te. Főiskolásként a Református 
I� úsági Mozgalomban (R.I.M.) 
is tevékenyen részt vett. Jelvé-
nyük: fémszív, benne lángocs-
kával. Hetente szerveztek egy-
egy „R.I.M. ének- és dalestet”. 
Népfőiskolákat hozott létre – pl. 
Kassán is –, ahová öccsét, Kiss 
Menyhértet és a naményi Góczi 
Józsefet is beíratta, hogy elsajá-
títsák a korszerű mezőgazdál-
kodás alapjait.
 A SDG Református Szövet-
ség balatonszárszói konferen-
ciák titkáraként a főiskolások-
nak rendezett konferenciákat 

1938-tól kezdődően, öt éven át 
az a Kiss Sándor szervezte és 
vezette, akit akkor már ország-
szerte „Szegedi Kiss Sándor-
ként” ismertek és emlegettek a 
mozgalomban. Vezetése alatt a 
meghívott előadók elragadta-
tással szólottak a magyar i� úsá-
got képviselő � atalokról! Veres 
Péter ekképpen: „Úgy éltek és 
viselkedtek, mint a szellem és a 
jóság katonái. Íme, gondoltam, 
ilyennek kellene már az egész 
magyar � atalságnak lenni, és vé-
gül ilyen emberekből kellene már 
az egész magyar népnek állania.” 
 Az írói elismerés – nem ke-
vés részben – annak a Kiss Sán-
dornak szólt, aki – az országos 
nagypolitika egyik alakítója-
ként a szegedi piarista papta-
nárral és költővel, Sík Sándorral 
együttműködésben – azon is 
munkálkodott, hogy a kato-
likus (KALOT; KALÁSZ) és 
református i� úsági szervezetek 
összehangoltan lépjenek fel az 
emberi humánumot fenyege-
tő „ordas eszmék”: a fasizmus 
és a kommunizmus embert és 
erkölcsöt pusztító szörnyűségei 
ellen.
 Sorozatunk folytatásában 
Kiss Sándor hősies antifasiszta 
tevékenységét vázoljuk.

TL

Szabó Dezső író és Kiss Sándor 
Szegeden
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„Azért vagyunk a világon, valahol 
legyünk benne... E világunkban 
ne csak benne legyünk, otthon is 
érezzük magunkat. Szülőföldün-
kön, hazánkban, s ne szakadjunk 
el annak múltjától, mert megszű-
nik nemzet lenni a nép, amelyik 
nem vállalja ezt az örökséget..." 

(Tamási Áron)

A tavaszi népszokások között ma 
is nagy hagyománya van a má-
jusfaállításnak. A könyvtár udva-
rán már nem először ismertetjük 
meg kicsi gyerekekkel ezt a régi 
szokást. Az Eötvös Iskola 1/c osz-
tályos tanulóinak és tanítóinak 
idén is feledhetetlen élmények-
ben volt része. A májusfa, májfa, 
jakabfa a természet újjászületé-
sének szimbóluma, az i� úság ta-
vaszi szokásainak Európa-szerte 
ismert eszköze. Magyar nyelvte-
rületen általában május elsejére 
virradóra, de néhol pünkösdva-
sárnap állítják a fát. 
 A májusfák beszerzése min-
dig is a legények, legénybandák 
feladata volt. Éjszaka vágták ki az 
erdőn a fát, és többnyire titokban 
állították fel a helyi szokásnak 

megfelelően a lányos házakhoz, 
illetve a középületek, kocsmák 
elé. A fát többnyire őrizték, hogy 
a vetélytársak el ne vigyék. Általá-
ban minden lány kapott, és nagy 
szégyen volt, ha valaki kimaradt. 
Egyes vidékeken a nagylányság 
elismerését jelentette, ha valaki 
májusfát kapott. Ez a szokás még 
ma is él, bár nem teljesen ilyen 
formában. 

 A délelőtt folyamán a gyere-
keknek kérdéseket tettünk fel a 
májusfaállítás hagyományairól, 
majd közösen feldíszítettük lu-
� kkal, szalagokkal, virágokkal, és 
elhelyeztük a könyvtár udvarán. 

 Ezután különböző népi játé-
kokkal, körjátékokkal szórakoz-
tattuk a gyerekeket. 
 Ezúton is szeretném meg-
köszönni Filep Gáborné Ibolya 
tanító néninek az alapos felké-
szülést a gyerekekkel, a vásáros-
naményi Vízügy munkatársainak, 
elsősorban Tóth Gyulának pedig 
azt, hogy egy 6 méteres fát aján-
dékoztak a könyvtárnak. 

 Ünnepeink, hagyományaink 
ápolásával azt szeretnénk elérni, 
hogy a gyerekek érezzék otthon 
magukat a világnak azon a részen, 
amelybe beleszülettek, melynek 
múltja és jövője van. Az életben a 
legfontosabb dolog a szeretet, az 
egymásnak örömet szerző embe-
ri összetartozás! 

Lénárt Tímea
gyermekkönyvtáros

Avasd be Te az olvasót kedvenc könyveid világába!
 Ismered Veronica Roth A beavatott című trilógiáját? Esetleg 
láttad a könyvből készült mozi� lmet is? Ha tehetnéd, Te melyik 
csoportot választanád a Választási Ünnepség során?
 A 2017. október 5-én Egerben megtartott Választási Ünnepsé-
gen elhangzottak alapján:
 Mindannyian részesei vagyunk valamilyen kezdetnek. Az első 
mosoly, az első szavak kimondása, az első iskolai nap, az első olva-
sás és könyvélmény meghatározó lehet mindannyiunk életében. 
 Mindez – mai 
szófordulattal élve 

– BEAVATÁS.  Be-
avatás az életbe. A 
szó szoros és át-
vitt értelmében is. 
Gyermekkorunk-
ban keményen, 
órák hosszat tartó 
elmélyüléssel ol-
vastuk az ELSŐ IGAZI KÖNYVET. Beengedtük a varázslatot, és 
játszottunk a képzeletünkkel, elmerültünk abban a világban, melyet 
saját magunknak építettünk fel. A beavatást az építkezés követte: 
építjük a saját boldogulásunkat, az emberi kapcsolatainkat, az 
összetartozás, a segítségnyújtás szeretetre épülő várát. A munka és a 
szabadidő olykor nagyon is összefüggő várait. Az építkezés mindig 
és folyamatosan az együttgondolkodás, a közös munka gyümölcse. 
Az építkezés legnagyobb öröme, hogy egymással megosztható ér-
tékeket teremt, s az eredmény közösen használható – s kizárólag 
így van értelme a használatnak. Az elkészült mű értéke, szépsége 
csak akkor látható, ha nagyon sokan megismerjük a rejtekeit, a ked-
ves vagy romantikus történeteket, a feszült, izgalmas pillanatokat, 
a küzdelmet, a boldog, megnyugtató megoldást, vagy a felmerülő 
kérdőjeleket – miközben a kérdések, problémák feloldást és választ 
kapnak. Immár harmadik éve indult el ez az építkezés, ehhez kap-
csolódott idén Vásárosnaményban, a Városi Könyvtárban egy 5 
fős, a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban tanuló diákcsoport, akik 
merték vállalni a trilógia ÖNFELÁLDOZÓK csoportjába tartozva 
a különlegesre, a kreativitásra, az innovációra való építkezést. Ők 
voltak a V.É.G.E.D csapat.  Tagjai: Balogh Dániel, Bodnár Éva, 
Bodnár Gabriella, Kakuk Eszter Zia, Lengyel Viktória.
 Ezek a � atalok az öt hónapig tartó versengés, a hét könyv el-
olvasása során számtalan kreatív feladatot oldottak meg, emellett 
kitörölhetetlen emlékekkel és élményekkel lettek gazdagabbak. Az 
országos játékra 84 csapat, megyénkből egyedül az itteni gyerekek 
csatlakoztak!  
 2018. április 14-én, a Könyvtárosok Világnapján az Országos 
Széchenyi Könyvtárban vehették át az országos 4. helyezéssel járó 
megérdemelt jutalmukat.
 Gratulálunk eredményes  munkájukhoz! Bízunk benne, hogy 
a következő évben könyvtárunk támogatásával rajtuk kívül még 
több ilyen érdeklődő, odaadó, lelkiismeretes csapat képviseli ered-
ményesen városunkat.

Kósa Ferencné 
könyvtáros

A Nagy Könyves Beavatás 
– Országos Olvasásnépszerűsítő 

Játék

Hagyományőrzés és májusfa- 
állítás a Balázs József Városi 

Könyvtár udvarán
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Április 28-án hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a Balázs 
József Városi Könyvtár és Művelődési Központ Tavaszi zsongás elneve-
zésű programját. A rendezvény a már letűnőben lévő régi „majálisok” 
hangulatát idézte, de a � atalabb korosztályok igényeihez is igazodott.
 A délután a Bereg Brass fúvósegyüttes zenés invitálójával indult, 
melyet városunk polgármesterének köszöntője követett. Az Eötvös 
József Általános Iskola és AMI anyaintézményének és Pető�  Tag-
intézményének mazsorettcsoportjai a szülőknek, ismerősöknek és a 
rendezvényre látogatóknak örömmel mutatták be könnyűnek tűnő, 
de fegyelmezett, kitartó munkát igénylő műsoraikat. A Freestyle be-
mutatót tátott szájjal � gyelték az érdeklődők: Kerekes Gábor és Ve-
ress Levente a � zika törvényeit is meghazudtoló módon zsonglőrköd-
tek a labdával. És a zsonglőrködés tovább folytatódott, de ezúttal két 
keréken, sőt néha inkább csak egyen. A Nagyberegi Teremkerékpár 
Egyesület kisdiákjai akrobatikus elemekkel tűzdelt produkciójukban 
megmutatták, hogy a bicikli bűvölésének nagy mesterei. 
 A délután egyik fénypontja a Beregi Mesevarázs Bölcsőde táncos 

„kavalkádja” volt. A piciny emberpalánták magával ragadó örömtáncát 
ovációval és nagy tapssal jutalmazta a közönség. A báltermek csodála-
tos világába kalauzoltak el mindenkit a Frappé Balettiskola naményi 
és mátészalkai növendékei. A klasszikus balett lépésein túl láthattunk 
cowboytáncot és latin-amerikai táncot is előadásukban. Színvonalas 
produkcióval rukkoltak elő a Naményi Fiúk, akik autentikus roma 
zene-feldolgozásokat játszottak. 
 A gemzsei Wesley Iskola bábosai 
nagyszerű teljesítményt nyújtottak. Sánta 
Miklósné csoportja nemsokára megyén-
ket képviseli Egerben az országos bábos 
találkozón. A Dalos Pacsirták pedig nem 
először csaltak mosolyt a hallgatóság ar-
cára. Vezetőjük, Kiss Aranka két tehet-
séges énekes tanítványát is elhozta Csa-
rodáról: Lázár Piroska és Rostás Gréta 
ígéretes tehetségek, ugyanez mondható 
el Balázsi Annáról, a II. Rákóczi Ferenc 
Gimnázium énekeséről.

Tavaszi zsongás

gyermeknap  2018
Vásárosnamény Város Önkormányzata, a BEREGTÖT, a Beregi 
I� úságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület, támogatók és 
segítők közreműködésével gyermeknapot szervez.

Ideje:  2018. május 27 (vasárnap) 0830 - 1800  

Helye:  Játszótér, parkolók. (Polgármesteri Hivatal, Művelődé-
si Központ a KHB régi épülete mögött)
0830:  Mazsorett csoportok bemutatója
0845: Köszöntő – Megnyitó 
0900 –1000:  Mazsorett csoportok bemutatója
 Modern tánc
 Frappé balettcsoport
 „Kicsi vagyok én” (bölcsődések tánca)
1000–1200:  Ne légy kispályás!  Labdarúgó torna a műfüves pályán
1030–1130 :  ORT–IKI utcai és bábszínház (óriás bábosok bemutatója)
1000–1200 :  Lu�  bohóc – Léggömb� gurák
1100–1200 :  Rendőrség által szervezett bemutatók (rendőrkutya) 
1200 –1230:  Beregi motorosok felvonulása
1230–1300 :  Héder Éva: aerobik bemutató
1300–1330:  Tűzoltóság bemutatója
1330–1800 :  Legyen a zene mindenkié!
 Fellép:  - 1330:  Peter Sramek
   - 1420: Dorina
   - 1500:  Tolvai Renáta
   - 1700: Children of Distance együttes
 
Folyamatos programok: Körhinta, ugráló, óriás csúszda, aka-
dálypályás ugráló, vizi  zorb, trambulin, eurojamping, városné-
ző kisvonat, póni lovaglás, a „város felett” emelődaru kosárban, 
park-gőzmozdony, egyensúlyozó roller, cukorágyú, (a játékok 
10–16 óráig, a kisvonat 18 óráig) • Siklás kötélpályán • Fegyver-
zettechnikai bemutató • Bűnügyi technikai kiállítás, lovas rendőr, 
rendőrségi autók, katonai járművek • Egyensúlyozó játékok, verse-
nyek, táblajátékok • „Ép testben ép lélek”: szűrések, egészségstand, 
kvíz • „Kézműves foglalkozás”: origami, gipszfestés, gyöngyfűzés, 
arcfestés, stb. (10–14-ig) • Olt-Alom Állatotthon: Állatsimogató 
• Könyvárusítás – régi könyvek vására • Bemutató: Búvárfelszere-
lés, motorcsónak • Ügyességi játékok,(sportversenyek) • Használt-
cikk piac • Állásbörze • Ökovásár
Vásárlási lehetőség: minden, ami szem szájnak ingere

Mindenkit szeretettel várunk!

 A Hinta-palinta együttes interaktív koncertje megtöltötte a szín-
padot éneklő, izgő-mozgó, vidám gyerekekkel. 
 Az est sztárvendége Wolf Kati volt, aki közvetlenségével és cso-
dálatos hangjával elbűvölte az ekkora már szép számban összegyűlt 
közönséget. Zárásként a Folkfusion zenekar élő koncertjével utcabáli 
hangulatot teremtett. Eközben egész nap kísérőprogramok és vásári 
hangulat tette még tartalmasabbá a rendezvényre látogatók velünk el-
töltött idejét. A sportszerű szabadidős labdarúgást népszerűsítő Fair 
Football Road Show győztese a Hivatalosak, a Közös Önkormányzati 
Hivatal csapata lett, a Fair Play-díjat a Városi Rendőrkapitányság csa-
pata kapta.
 A visszajelzések alapján sikerült egy nagyon kulturált, kellemes 
délutánt eltölteniük azoknak, akik a Tavaszi zsongást választották a 
hosszú hétvége első programjaként. Jövőre ugyanakkor, ugyanott!

NCS
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A magyar köl-
tészet napján 

vásárosnaményiak 
adtak műsort a 

Nagydobosi Álta-
lános Iskolában.
(Filep Aurél, Lé-

nárt Tímea, Filep 
Fatime, Tóth Erik 

István, Kozma 
Nikoletta, Soós 

János, Varga Sára.)

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MOZIMŰSOR

KÖNYVAJÁNLÓ

Deadpool 2.

Teljes árú jegy: 1400 Ft

Gyerekjegy (12 éves korig): 1200 Ft

Solo: Egy Star Wars történet
3 D

Teljes árú jegy: 1500 Ft

Gyerekjegy (12 éves korig): 1300 Ft

Deadpool 2.

Teljes árú jegy: 1400 Ft

Gyerekjegy (12 éves korig): 1200 Ft

Solo: Egy Star Wars történet
3 D

Teljes árú jegy: 1500 Ft

Gyerekjegy (12 éves korig): 1300 Ft

Május 22. (kedd) 1700

Június 5. (kedd) 1700

Május 22. (kedd) 1900

Június 5. (kedd) 1900

Ransom Riggs: 
Vándorsólyo m kisasszony 

különleges gyermekei
Egy rejtélyes sziget …
egy elhagyott árvaház …
izgalmas, megindító és csodálatos történet.

Hajdanában egy szigeten, a világ túlsó felén 
igen különös gyerekek éltek. Mind együtt 
egy nagy, öreg házban, egy elvarázsolt he-
lyen, ahol senki sem lelhetett rájuk. Nem 
olyanok voltak, mint más emberek. Káprá-
zatos dolgokra voltak képesek.
 Volt egy � ú, akit egyáltalán nem lehe-
tett látni, ha nem viselt ruhát, aztán egy lány, aki a csupasz kezében 
hordozta a tüzet. Volt két nővér, akik úgy beszélgettek egymással, 
hogy egyetlen szót sem szóltak és egy lány, aki úgy járt, hogy a lába 
nem érintette a földet. Olyan könnyű volt, hogy madzagot kellett 
kötni a derekára, hogy el ne repüljön.
 És mindre vigyázott egy bölcs, vén madár.
 Egy családi tragédia után a tizenhat esztendős Jacob egy távoli, 
Wales partjai közelében lévő szigetre kerül, ahol felfedezi Vándor-
sólyom kisasszony különös gyermekek számára alapított otthoná-
nak omladozó romjait. Ahogy Jacob végigjárja az elhagyott háló-
termeket és folyosókat, rájön, hogy az itt rejtegetett árvák többek 
voltak különösnél. Talán veszélyesek. Lehet, hogy jó okból zárták 
őket el egy kietlen szigeten. És valamiképpen – legyen ez bármi-
lyen valószínűtlen is – talán még mindig élnek.
 Ez a nyugtalanító, réges-régi fényképekkel illusztrált regény él-
vezetes olvasmány felnőtteknek, tiniknek és bárkinek, aki élvezi a 
hátborzongató kalandokat.
 Különleges, misztikus történet, X-men és Harry Potter a negy-
venes évekből...

”Digitalizáció az 
aktív idősekért 

Program”
Jelentkezőket várunk a Balázs József Városi Könyvtárban tar-
tandó foglalkozásokra.
 A 65 év feletti aktív idősek digitális felzárkóztatására irányu-
ló program keretében a bevont idősek kis csoportokban sajátít-
ják el az infokommunikációs eszközök használatához szükséges 
tudást a programban részt vevő DJP Mentorok irányításával. A 
foglalkozások kiterjednek többek között a biztonságos internet-
használatra, e-mail  küldésre/fogadásra, valamint a közösségi 
oldalak használatára, a Digitális Jólét Koordinációs Központ 
által biztosított tudásanyag segítségével.
 Jelentkezni:személyesen (a Balázs József Városi Könyvtár-
ban), e-mailben: (vknameny@freemail.hu) lehet.



Új Beregi Élet

12 · 2018. MÁJUS

Impresszum 
– ÚJ BEREGI ÉLET
Vásárosnamény Város 
Önkormányzatának 

és lakosságának havi, 
közéleti lapja.
Szerkeszti a 

szerkesztőbizottság.
Szerkesztőség:  

Balázs József Városi 
Könyvtár és 

Művelődési Központ 
Vásárosnamény, 
Szabadság tér 5.

beregi.elet@gmail.com
Kiadja: Vásárosnamény 
Város Önkormányzata 

Vásárosnamény, 
Tamási Á. u. 1.

Tel.: 06-45/470-022
Főszerkesztő: Iványi Tamás 

Hirdetésfelvétel: 
Borbás László

Tel.: 06-70/984-1880
E-mail: 

borbaslaszlo@
vasarosnameny.hu

Nyomdai munkák: BEREGI 
NYOMDA – Onder János

06-30/652-5915
ISSN 1585-8774

Hirdetésfelvétel, 
hirdetési árak: 
Borbás László

Tel.: 06-70/984-1880
E-mail: borbaslaszlo@vasarosnameny.hu

A kerékpárlopások megelőzése érdekében fogadják meg a rendőrség 
bűnmegelőzési ajánlásait:
• Drágább kerékpárról készítsen fényképet, vásárláskor az alváz-

számát, egyedi azonosítóját jegyezze fel!
• Minden esetben zárja le kerékpárját, még ha csak rövid ideig 

hagyja is magára!
• A zár legyen mindig arányban a kerékpár értékével!
• Közterületen a biciklit lehetőleg forgalmas helyen, � x ponthoz 

lakatolja hozzá úgy, hogy arról ne lehessen leemelni!
• Abban az esetben, ha hosszabb időre zárja le kerékpárját, csak a 

szükséges kiegészítőket hagyja rajta.
• Regisztrálja biciklijét a rendőrség által elindított „BikeSafe” va-

gyonvédelmi programban, melyről bővebb tájékoztatást a www.
bikesafe.hu honlapon keresztül olvashat.


