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Ratkó József:

Zsoltár anyámnak

Az anyák halhatatlanok.
Csak testet, arcot, alakot
váltanak; egyetlen halott
sincs közülük; � atalok,
mint az idő.
Újra születnek
minden gyerekkel; megöletnek
minden halottal – harmadnapra
föltámadnak, mire virradna.
Adassék nekik gyönyörűség,
szerelmükért örökös hűség,
s adassék könny is, hogy kibírják
a világ összegyűjtött kínját.

Pünkösd a nagy sátoros ünnepek utolsó ün-
nepe, de szinte eltörpül a karácsony és a hús-
vét mellett. A pünkösdi ünnepi előkészület 
és a pünkösdi hangulat is jóval szerényebb, 
mint a karácsonyi vagy a húsvéti. Miért? 
Azért, mert szeretünk mindent kiábrázolni, 
tárgyiasítani, kitapogathatóvá tenni. A kará-
csonyt szemléletessé tudjuk tenni a bölcső-
vel, a karácsonyfával, a kántálással. Hasonló 
a helyzet a húsvéttal is: locsolkodás, piros 
tojás, és még más dolgok, ami kézzelfogha-
tóvá teszik az ünnepet, annak hangulatát, 
valóságát.
 Pünkösd viszont az az ünnep, amelyik 
annyira szellemi síkon jelenik meg, hogy 
nem tudjuk kitapogatni, nem tudjuk szem-
léletessé tenni, sem pedig etnográ� ai hagyo-
mányokba öltöztetni. Ez viszont nem jelenti, 
és nem jelentheti azt, hogy pünkösd nem 
olyan nagy ünnep, mint a másik kettő.
 A pünkösd az Ószövetségben az aratá-
sért való hálaadás ünnepe volt, amelyet a 
páska utáni 50. napon tartottak meg. Ösz-
szegyűltek Jeruzsálemben, a templomban, 
hogy hálaáldozatot mutassanak be az Úrnak, 
és megköszönjék a mindennapi kenyeret, az 
azévi termést. 
 Egy ilyen pünkösdi napon, a Krisztus fel-
támadása utáni 50., a mennybemenetele utá-
ni 10. napon Jézus tanítványai együtt voltak, 
együtt imádkoztak Jeruzsálemben, Márk 
Jánosnak a házában, és nem tudták, hogy 
mi legyen velük. Jézus a mennybe ment, itt 
hagyta őket paranccsal és ígéretekkel, de 
egyelőre   nem láttak világosan, mi a felada-
tuk. S miközben imádkoztak, egyszerre erős 
szélvihar rázta meg azt a házat, amiben vol-
tak, aztán föltekintettek, kis lángnyelveket 
láttak egymás feje fölött, és egyszerre olyan 
bátorság lett a szívükben, hogy kimentek az 
utcára, és erővel és hatalommal prédikáltak 
Jézus Krisztus kereszthaláláról és feltámadá-
sáról és annak jelentőségéről. Bizonyságté-
telükre mintegy 3000 ember hitt és megke-
resztelkedett. Ezen a napon teljesedett be az 

a prófécia, amit Isten Jóel, és mások által is 
előre megmondott, hogy „lesz azután, hogy 
kitöltök az én Lelkemből minden testre”, ak-
kor teljesedett be Jézus ígérete, hogy vesztek 
erőt miután a Szentlélek eljön reátok és ta-
núim lesztek – és ez a nap lett a keresztény 
egyháznak a születés napja. 
 A költő így foglalja össze:

Kunszery Gyula: Pünkösd

És amikor elérkeztek 
a Pünkösdnek napjai, 
összegyűltek egy kis házban 
Krisztus első papjai. 
(Rongyos ruhák, kérges kezek, 
fésületlen üstökök: 
ily egyszerű proletárok 
a legelső püspökök.) 
És hirtelen lőn az égből 
mint egy sebes szélvihar, 
s betölté az egész házat 
zengő-zúgó égi zaj. 
És eloszlott tüzes nyelvek 
lebegtek a szobában, 
s az isteni Szentlélekkel 
betelének mindnyájan. 
S akik eddig gyávák voltak, 
bátrak lettek hirtelen, 
s a tudatlan agyvelőkben 
kigyulladt az Értelem. 
S kik eddig a zsidón kívül 
nem tudtak más nyelveket, 
minden nyelven hirdették már 
a krisztusi elveket. 
És kiket a sanda kétely 
oly gyorsan megrendite: 
ingadozó tamásoknak 
megszilárdult a Hite. 
Köztük eddig egyetértés 
alig-alig lehetett, 
s fellángolt most a szivükben 
az isteni Szeretet!

 Pünkösd a történelemmé vált karácsony 
és a történelemmé vált húsvét. Ha a kará-

csony a betlehemi pásztoroknak hirdette a 
nagy örömöt, pünkösd az egész világnak, 
és ma pedig neked! Ha húsvétkor Jézus az 
asszonyoknak és a tanítványoknak mondta 
azt, hogy örüljenek, pünkösdkor az egész 
emberiség fülébe kiáltotta és kiáltja ma is: 
békesség néktek!
 Ez az ünnep azt hirdeti, hogy az Isten 
nagy munkája elkezdődött az emberekben 
és az emberek által. Karácsony és húsvét ál-
dása most árad ki megújító erőként ebbe a 
világba. Pünkösd az az ünnep, ami minket 
lelkünk mélyéig érint és formál. A többi ün-
nep azt hirdeti, hogy Isten nagy dolgokat tett 
az emberekért, ezeket lehet úgy ünnepelni, 
hogy bennünk nem történik semmi. Pün-
kösdkor nem az emberért, nem az emberen 
kívül, hanem az emberben történik valami, 
bennünk lesz az üdvösség valósággá.
 Karácsonyt és húsvétot tehát pünkösd 
tette közkincsé, s ha pünkösdhöz kevésbé 
fűződnek népszokások, pünkösd akkor is 
ünnep, mégpedig jelentős ünnep. Ünnepel-
jünk hálás emlékezéssel az első pünkösdért, 
éljünk a Lélek erejében, a jelenben, s a Lélek 
által imádkozzunk a jövőért!

Kónyáné Divinyi Eleonóra

Pünkösd – a mindent átfogó ünnep
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Eötvös Józsefet 1871-ben 
Ercsiben temették el. Az 

obeliszket Ybl Miklós tervei 
alapján közadakozásból 

emelték1879-ben.

Városkánk számon tartja a vá-
sárosnaményi kötődésű báró 
Eötvös Józsefet, aki a reform-
kor, a forradalom- és szabad-
ságharc és a kiegyezés korának 
is egyik kiemelkedő személyi-
sége volt, aki a 19. század nagy 
reformnemzedéke közül két 
alkalommal – különböző tör-
ténelmi korszakban! – kultusz-
miniszteri tisztség betöltésére 
kapott felkérést. Vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter volt gróf 
Batthyány Lajos forradalmi 
kormányában, majd – a kiegye-
zést követően – gróf Andrássy 
Gyula kormányában is. Máig 
ható kultúrpolitikai sikere az 
általános és kötelező népokta-
tásról szóló törvénytervezeté-
nek elfogadtatása volt. Legsike-
resebb írói művei: A karthausi, 
A falu jegyzője és a Magyaror-
szág 1514-ben című regényei. 
Településünkön iskola, utca, 
mellszobra és a tágabb családja 
tulajdonában volt – most igen-
igen romos állapotú – kastély 
őrzi emlékét.
 Az alábbi anekdotát Dr. 
Devescovi Balázs irodalomtör-
ténész közleménye tette hoz-
záférhetővé, aki a reformkori 
neves személyiségek élettörté-
netének kutatása közben Eöt-
vös ismeretségi körébe tartozó 
személyek leveleiben, napló-
feljegyzéseiben, korabeli újsá-
gokban kutakodva bukkant az 
alábbi történetre:

Eötvös József 
gyermekkorából

»Eötvösnek anyja szerette, ha 
kedves � a szobájában sürgött-
forgott, s megkívánta, hogy 

azon estélyeken jelen legyen, a 
midőn az arisztokráciát s ma-
gas bürokráciát fogadta, hogy 
a társaság formáihoz kis ko-
rától fogva hozzá szokjék; de 
a nevelő, Pruzsinszky József, 
vonakodott növendékét a fo-
gadó terembe kísérni. Amikor 
a gyermek álmosan visszament 
Pruzsinszkyhez, az ki szokta 
röviden kérdezgetni, miről volt 
szó ezen nagyúri társaságban. 
Mindig � gyelmeztette neveltjét 
az esték ürességére, felületessé-
gére. Egyszer azt felelte a kis-
� ú, hogy nagyon sajnálták egy 
magas állású magyar államfér�  
akkor történt halálát. „Pedig 
nagy gazember volt!” – ez volt 
Pruzsinszky megjegyzése.
 Egypár hét múlva megkér-
dezte növendékét, beszélnek-e 
még az elhalt nagy fér� úról. 

„Senki sem említette nevét” – fe-
lelte a kis Eötvös.
 „Pedig okos egy gazember 
volt” – szólt az öreg. „Te soha 
sem leszesz sem oly okos, sem 
oly befolyásos; s íme, három rö-
vid héttel halála után még társai 
s hivatalnokai is elfeledték.”
 Pruzsinszky a Vérmezőre 
szeretett leginkább lesétálni kis 
tanítványával, a Krisztinaváros-
ba. Rendszerint gondolkozva, 
szótlanul vitte oda, hol középen 
két gyalogút szegte egymást. 
Egyszer azonban kitört belőle 
az érzelem: „Öt becsületes ha-
za� t végeztek ki e helyen! Senki 
nem állított nekik emléket, de 
a járókelők lábai akaratlanul 
is keresztet tapostak ide. Majd 
eljő az az idő, amikor ők is kap-
nak emléket, de akasztófa lesz 
az, s rajta olyanok fognak lóg-
ni, minő te leszesz!” – Eötvös, 

a kisgyerek– nevelője szavain 
nagyon elcsodálkozott, de nem 
sokára sejteni kezdte nevelője 
szavainak az értelmét …
 Ugyanis:
 Iskolába küldték Eötvös Jó-
zsefet. A tanító a nagy úr � át az 
első padba ültette, de a többi � ú 
mind kiment a padból, csak egy 
zsidógyerek maradt meg mel-
lette; s midőn megkérdezte is-
kolatársait, miért tették ezt, azt 
mondták: „Hazaárulónak uno-
kájával nem akarunk egy pad-
ban ülni.” Eötvös József ezen 
nagyon megindult. Bosszan-
kodva beszélte el a jelenetet ne-

velőjének s megkérdezte: Igaz-e, 
hogy a kedves öreg nagypapa 
hazaáruló.” „Az bizony” – felelt 
Pruzsinszky – „apád is az, s te is 
annak készülsz; hiszen magya-
rul sem beszélsz becsületesen.” 
Eötvös elpirult, nekifeküdt a 
magyar szótannak, s kizárólag 
magyarul beszélt mindenkivel, 
kivéve édesanyját, ki soha e 
nyelvet nem tanulta. 
 Egy pár hónappal később, a 
tanító megjelenése előtt, midőn 
az iskolás gyerekek már nagyob-
bára helyükön voltak, felállt a 
padra s megkérte őket, marad-
nának a lecke után egypár pilla-
natra a classisban (osztályterem), 
mert valami mondanivalója 

volna. Midőn a tanító a lecke 
bevégeztével távozott, a � úk kí-
váncsian ott maradtak. Eötvös 
fölment a katedrába, melyből 
csak feje látszott ki, s felindulva 
elmondta, hogy nagyapja s apja 
a császár szolgái ugyan, de hogy 
ő maga, esküszik az élő Isten-
re, rabszolgája lesz hazájának, s 
hűsége által elfelejteti nevének 
jelenlegi népszerűtlenségét. Sza-
vai gyújtottak, a társai lelkesedve 
éljenekben törtek ki, vállaikra 
emelék s újjongva vitték ki a fo-
lyosóra, hol a pedellus eléjük jött.
 A lárma okát megtudta s föl-
jelentette az osztályt.
 Másnap az egész classis 
(osztály), élén a kis Eötvös, kar-
cerbe (iskolai fogdaszoba) ke-
rült.
 Mit a gyermek oly ünnepé-
lyesen fogadott, azt a fér�  fé-
nyesen megtartotta.«
 Ez a történet önmagában is 
érthető és hiteles.
 Néhány lehetséges kérdést 
megfogalmazok és választ is 
adok:

Ki volt 
Pruzsinszky József?

Kortársai szerint „igen alapos 
műveltségű fér�  volt, aki Vol-
taire-t és Rousseau-t csodálta. 
Sándor Lipót nádor magyar 
nyelvtanítója, a magyar jakobi-
nus mozgalom (1794–95) egyik 
résztvevője. Emiatt 1795-ben 
halálra ítélték, kegyelmet ka-
pott, de három évre börtönbe 
zárták. 
 Eötvös Ignác –Eötvös Jó-
zsef édesapja – állítólag azért 
őt választotta � a mellé nevelőül, 
hogy a börtönviselt ember elri-
assza � át a francia forradalmi 
gondolkodók eszméitől.
 Milyen politikai beállított-
ságú ember volt Eötvös József 
nagyapja és apja?
 Nagyapja, id. Eötvös Ignác, 
császárhű, magas állami tiszt-
ségeket betöltő személy volt. 

Anekdotázzunk!
Januárban új rovatot indítottunk. Minden lapszám-
ban felbukkan egy rövidke történet erejéig egy-egy 
településünkhöz köthető híresség, amíg az anekdo-
takincsből futja.
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Eötvös József édesanyja, Fre-
iin Anne von der Lilien való-
ban nem tudott magyarul. Apja, 
Vásárosnaményi báró Eötvös 
Ignác, bölcseleti és jogi doktor, 
császári és királyi kamarás, ma-
gyar királyi udvari alkancellár, 
valóságos belső titkos tanácsos 
és főpohárnokmester stb. 1831-
ben teljhatalmú királyi biztos-
ként vezette a felvidéki kole-
rafelkelés leverését. Az akkor 
haladáspárti liberális nemesség 
és polgárság körében is népsze-
rűtlen, megvetett személyiség 
volt.

2016 novemberében „…Köll már a vitézség!...” címmel – Esze 
Tamás születésének 350. évfordulója tiszteletére – a Balázs Jó-
zsef Városi Könyvtár és Művelődési Központ nagyszabású tör-
ténelmi vetélkedőt rendezett megyénk általános és középiskolái 
számára. A vetélkedőn legjobban teljesítő csapatok k árpátaljai 
jutalomkiránduláson vehettek részt. 
 Április 25-én a vitkai Kölcsey Ferenc Általános Iskola, és a 
vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium csapatai kísé-
rőikkel, a zsűri 
tagjaival és a 
szer vezőkkel 
k i e g é s z ü l v e 
e l l á t o g a t t a k 
Beregszászra, 
a Munkácsi 
várba, a Verec-
kei-hágóra és 
Beregvárra. A 
csoport idegenvezetését Lakatos József civil történész, Kárpát-
alja szerelmese, a zsűri elnöke vállalta. Segítségével nem csupán 
bebarangoltuk a gyönyörű helyszíneket, hanem számos értékes 
információval lettünk gazdagabbak Esze Tamás és a Rákócziak 
koráról, a települések történelmi jelentőségéről. Érdekes szín-
foltja volt a kirándulásnak, hogy Dani Attila, Pusztadobos pol-
gármestere – aki a vetélkedőn tárogatójával szólaltatta meg a 
szabadságharc dalait – magával hozta az útra hangszerét, és a 
történelmi helyszíneken felcsendültek a korszak dallamai.
 A vetélkedő és a tartalmas kirándulás – a kerek évforduló 
alkalmából – méltó főhajtás volt Esze Tamás emléke előtt.

ZKA

 Lehet-e tanulsága a fenti 
anekdotának?
 Talán az, hogy gyermekeink 
meghatározható tulajdonságok-
kal és adottságokkal születnek. 
 A környezet, amibe belenő-
nek, és a nevelőik hatására is a 
gyermekeink számos esetben a 
szülői szándékoktól teljességgel 
eltérő értékrendet választhatnak, 
és a szülői akarattól teljességgel 
eltérő életutat járhatnak be.
 Sokszor értékesebbet, tartal-
masabbat, mint amilyen a szü-
lői szándék volt...

TL

Rendhagyó módon ünnepeltük a Lónyayban A magyar költé-
szet napját. Immár második alkalommal csatlakoztunk a POSZ-
TOLJ VERSET AZ UTCÁRA elnevezésű országos programhoz. 
A diákjaink verseket, idézeteket másoltak, nyomtattak, s ezek-
kel „versünnepi” hangulatba öltöztették a várost. Több mint 330 
poszt született Vásárosnaményban – ezzel az országos listán az 
első helyet elérve. Ötletesebbnél ötletesebb megoldások szület-
tek: volt, aki a járdára, bitumenpályára krétával írta föl kedvenc 
költeményét, volt, aki lepedőre festette az idézetét József Attila 
képmásával egyetemben. S volt, ahol osztályok fogtak össze, s 
csoportosan hozták létre „műalkotásaikat”.
 De további feladatok is vártak még a posztolókra, hiszen egy 
honlapra (posztoljverset.hu) kellett feltölteniük a versükről ké-
szült fotókat, illetve lokalizálniuk is kellett a helyszínt. Így össze-
tetten fejleszthették kompetenciáikat: sok-sok irodalmi alkotás-
sal  lettek gazdagabbak, de informatikai tudásukat is bővíthették.
 Kiemelkedő Ács Máté teljesítménye, aki mintegy 140 költe-
ménnyel az ország legjobb posztolójává vált. Munkáját dicséri, 
hogy a magyar irodalom gyöngyszemeinek aktualitást adott: a 
helyszínnek tartalomban megfelelő költeményt ragasztott ki a 
város különböző pontjaira.
 Úgy gondolom, ezzel a programmal sikerült felhívni az em-
berek � gyelmét A 
magyar költészet 
napjára! S remé-
lem, a város lakói-
nak örömet szerez-
tek a versek!

BPI

Posztolj verset az utcára

Kárpátalján a „…Köll már 
a vitézség!...” vetélkedő 

legjobbjai

A Vásárosna-
ményi I� úsági 
Klub április 
6-án húsvé-
ti kézműves 
foglalkozást 
s z e r v e z e t t , 
ahol 28 diák 
készített faka-
nálból és pa-
pírtányérból nyuszit. Az alkotásokat 
örömmel vitték haza, hogy otthon 
díszítsék vele az ünnepi asztalt.  

Az I� úsági Klub 
programjából
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 – A matematika-� zika fér-
� pályának tűnik. Meg kellett 
valaha küzdened azért, hogy el-
fogadják: egy nő is tudhat annyit, 
mint egy fér� ?
 – A lányok azért általában 
szorgalmasabbak, így elég gyak-
ran a nők javára billent el a mér-
leg.  A főiskolán, ha egy � únak 
nagyon döcögve ment a dolog, 
tréfásan azt mondták: nem baj, 
igazgató lesz belőle! Persze lá-
nyokból is lett igazgató, egy ilyen 
kolléganőről (aki kiváló szakta-
nár volt) kérdezték egyszer a vé-
leményemet, mondtam, nagy kár, 
hogy igazgató lett, jobb lenne, ha 
annyi órában tanítaná a matekot, 
amennyiben csak lehet.
 – Mondják, hogy ha a mate-
matikában valaki egyszer elve-
szíti a fonalat, többé sosem lesz 
képes önmagát utolérni, tehát 
sok múlik az első tanáron,  jól 
indítja-e el a gyermeket. Neked 
jó tanáraid voltak, vagy eleve 
beszippantott a tantárgy?
 – Valószínűleg jó tanáraim is 
voltak, de a matematikához kell 
egyfajta matematika nyelvén való 
gondolkodásmód, sajátos logika. 
Akinek ez a fajta gondolkodás-
mód nem vele született adottsága, 
az szorgalommal sok mindent 
pótolhat ugyan, de soha nem lesz 

„penge”. Volt nagyon szorgalmas 
tanítványom, aki betéve tudta 
a tankönyvet, de önálló feladat-
megoldásra nemigen volt képes.
 – Felmenthetik tehát magu-
kat, akiknek gondjuk volt-van 
a matekkal, hogy erre azért egy 
kicsit születni kell.
 – Kicsit igen, persze azért sok 
múlik a szorgalmon is. Az termé-

Schmidt Sándorné a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola (ma egye-
tem) első hallgatói közé tartozott, velük indult a képzés, tízsze-
res túljelentkezés mezőnyében kellett a legjobbak közé kerülni. 
Évtizedeken át tanított matematikát-� zikát az Eötvös Iskolában, 
közben szakfelügyelőként is segítette kollégái munkáját, me-
gyeszerte ismert és elismert képviselője volt a szakjának, gene-
rációkat nevelt a logikus gondolkodásra. 

A 2 x 2 józansága

szetes, hogy a matematikával való 
foglalkozás feltétlenül fejleszti 
a logikus gondolkozást a nem 
kiugróan tehetségesek esetében 
is. Mindenesetre engem nagyon 
izgattak a megoldandó feladatok. 
Édesanyám úgy gondolta, hogy 
nehéz fejem van, mert az öccseim 
mindig hamarabb végeznek a lec-
kével, mint én. Ennek persze az 
volt az oka, hogy ha feladtak két 
feladatot, én arra is kíváncsi vol-
tam, hogy mi van az előtte meg 
utána található feladatokkal?
 – Mi a vonzó a matekban? 
Hogy itt rend van, vagy a fel-
adatmegoldás izgalma?
 – Mindkettő, de egy érdekes 
feladat megoldását megtalál-
ni olyan, mint a rejtvényfejtés, 
mindmáig kedvenc elfoglaltsága-
im közé tartozik.
 – Megesik, hogy egy feladat 
kifog rajtad?
 – Valamikor ez nem fordult 
elő, ma már néha több időre van 
szükségem. Rögtön beugrik, hogy 
milyen típusú megoldás kell az 
ilyen feladathoz, de elő kell ásni, 
ez ma már lassabban megy, mint 
amikor napi szinten versenyeztet-
tem gyerekeket. Egyszer lyukas-
órán ki akartam menni a városba, 
már rajtam volt a kabátom, ami-
kor az egyik kolléga szólt, hogy 
van egy feladat, amivel nem bol-
dogul. Nézem, nézem a feladatot, 
kezd a kabát rám melegedni, le 
kell vetnem. Mire a kolléga: ha le 
kell vetned hozzá a kabátodat, ak-
kor tényleg nehéz feladat!
 – Szeretsz rejtvényt is fejteni?
 – Igen, mindenfajta rejtvényt, 
logikai játékot szeretek – kivéve a 
betűrejtvényeket, persze azokhoz 

nem logika kell. Ultizni, bridzsez-
ni is szerettem volna megtanulni.
 – És a modern játékok? Ki 
tudod rakni a Rubik kockát?
 – Valamikor ki tudtam, a gye-
rekektől tanultam meg. Szerin-
tem nem is találtak ki nála jobbat. 
 – Volt kedvenc területed?

 – A geometria, azon belül a 
bizonyítások. A tanítványaim is 
általában többet tudtak geomet-
riából, mint az átlag. Itt a növen-
dék maga jöhet rá a megoldások-
ra, „csak” a szükséges kérdéseket 
kell hozzá feltenni.
 Szakmai berkekben pedig 

„módszertanosként” tartottak 
számon, sokat publikáltam is e 
tárgyban. Nem mindegy például, 
hogy mit tanítsunk a Pitagorasz-
tétel előtt, hogy aztán ez köny-
nyebben befogadható legyen. Or-
szágos fórumokon is számítottak 
a véleményemre, akár olyan kér-
désekben is, hogy melyik téma-
kör hányadik osztályban legyen 
tananyag. 
 – Sosem akartál elmenni, ne-
vesebb iskolában tanítani?
 – Ez fel sem vetődött. Vásá-
rosnaményból is benne tudtam 
lenni az országos vérkeringés-
ben. Nagyszerű konferenciákon 
vehettem részt, nagyon jók vol-
tak a nyári szakmai táborok, to-
vábbképzések, ahol szakmailag 
nagyon sokat kaptam, kiváló 
előadásokat hallgattunk olyan 
nagyságoktól, mint Erdős Pál, 
Kalmár László, Lovász László.
Az pedig mindig büszkeséggel 
töltött el, hogy a versenyeken a 
tanítványaink állták az összeha-
sonlítást a nagynevű iskolákból 
érkezett gyerekekkel.

 – Gondolom, voltak tanít-
ványaid, akik a matematikával 
mentek tovább!
 – Nem is kevesen. És az fel-
ér egy kitüntetéssel, amikor egy 
volt diákom egy találkozón azt 
mondja: „Azért lettem matekta-
nár, mert tanárnő tanított meg 
gondolkozni!” Vagy amikor az 
egyetemen arra a kérdésre, hogy 
ki volt a matematika tanára, töb-
ben is nem csak a gimnáziumi 
tanárukat, hanem engem is meg-
neveztek.
 – És hogy jött be az életedbe a 
zene?
 – Apám erdész volt, és az er-
dőre jártak a napszámosok, való-
színűleg tőlük hallhattam először 
a népdalokat; tény, hogy nagyon 
sok népdalt tudtam. A felnőttek 
fel� gyeltek rám, és olykor kellett 
is rendezvényeken énekelnem, 
de ezt én a saját szórakoztatásom-
nak tekintettem. Már gimnazista 
voltam, amikor a szüleim beírat-
tak zongorára, gondolván, hogy 
hátha tanítóképzőbe megyek, és 
ott ez hasznos lehet. Zongoránk 
nem volt, Szelesteiékhez jártam 
gyakorolni.
 A szolfézst Sánta János bácsi, 
az akkori vitkai igazgató tanította. 
Nagyon szerettem, otthon ma-
gamnak is szolmizálgattam. Erre 
aztán szükségem is volt, mert 
később általános iskolában ta-
nítanom is kellett éneket. Aztán 
bekerültem a kórusba, aminek 
kisebb-nagyobb megszakítások-
kal máig tagja vagyok.
 – Azt mondtad, ma is oldasz 
még meg feladatokat. Nem saj-
nálod rá az időt?
 – Ellenkezőleg! Ha van egy 
kis szabadidőm – például orvosi 
váróban –, versenyfeladatokat ol-
dok meg. Nem szeretek belefoly-
ni a felszínes fecsegésbe. Hetven-
valahány éves vagyok, a hátralévő 
40–50 évemet  – ami elég rövid 
idő – hasznos dolgokkal szeret-
ném eltölteni!

ET
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A Beregi Természet- és Környezet-
védelmi Egyesület megpályázta és 
megnyerte a Magyar Természetvé-
dők Szövetsége „FFSuli – Főzőklu-
bok – Szeminárium” címmel kiírt 
projektjét. A projekt lehetőséget 
nyújtott arra, hogy öt hónapon át 
havonta szervezzünk foglalkozá-
sokat és zárásként egy egész napos 
felkészítő tréninget – szakmai sze-
mináriumot városunk középisko-
lás � ataljainak részére. A projekt 
célja, hogy � atal aktivistákat von-
junk be, akik informális oktatási 

tevékenységen, illetve újszerű, gya-
korlatorientált módszereken ke-
resztül megértik a fenntarthatóság 
problémáját (beleértve a szociális 
eredetű, szorosan fenntarthatóság-
hoz kapcsolódó problémákat is). 
Erről elméleti tudást és gyakorlati 
tapasztalatot szereznek, a projekt 
hatására aktív szerepet vállalnak, 
és ezáltal hosszú távon elkötele-
ződnek a fenntartható életmód és 
a fejlődő országok problémáinak 
megoldása mellett. Egyesületünk 
ennek kapcsán létrehozta a „Bere-
gi Főzőklubot”, melynek keretében 
főleg a Vásárosnaményi II. Rákó-
czi Ferenc Gimnázium diákjai szí-
nes programokon vehettek részt. 
Általában 15–35 fővel zajlottak a 
programjaink.
 Novemberben az egészséges 
táplálkozás és az élelmiszer-ön-
rendelkezés fogalmával ismer-
kedtek meg a résztvevők Kósa 
László tanár – a Lónyay Meny-
hért Baptista Szakgimnázium és 
Szakközépiskola Tankonyhájá-
nak vezetője – segítségével.

 Decemberben a szegénység 
– táplálkozás; térségünk, hazánk, 
a fejlődő országok szegényei 
kérdéseket vitattuk meg és a � a-
talok felajánlásával 134 adag ételt 
főztünk meg és osztottunk ki az 

„Adventi Vásáron” a rászorulók 
részére. Ezt a programot is Kósa 
László irányította.
 Januárban a romániai Szat-
márnémetiben 2017. 01. 20.–21. 
között a Kölcsey Ferenc Főgimná-
ziumban a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából szervezett nemzetközi 

szavalóversennyel (ahol 
nagy sikerrel szerepel-
tek diákjaink, hiszen 
Nyistyák István Zsolt 
(11.b) kategóriájában 
kimagasló szerepléssel 
lett első, Juhász Katalin 
(12.a) és Fülöp Dávid 

(10.a) pedig „Kölcsey Különdíjat” 
kapott)  és egy „Téli Túrával” ösz-
szekapcsolt szakmai programot 
szerveztünk. A szakmai program 
során megismerkedtek a partne-
rünk, városunk által ajándékozott 
nagykonyhájának és a „Saláta-
bár”-nak működésével. 

 Februárban Nagy 
Gábor egyesületi tagunk 
vezetésével a házi és 
kisüzemi állattartással 
és feldolgozással ismer-
kedtek a � atalok.
 Márciusban a „házi 
kert és a kertészkedés-
szerepe életünkben” 
volt a témánk, amelyet Heteiné 
Ba lázsi Margit, Vásárosnamény 
Város Ön kormányzatának dol-
gozója interaktív előadása és gya-
korlati bemutatója színesített.
 Március 31-én pénteken a 
sikeres havi programok megva-
lósításáért elnyert programrész 
keretében intenzív egész napos 
tréningen vehetett rész 30 „főző-
klubos – rákóczis” diák. Inántsy 
Pap Sándor és Insticei Zoltán által 
moderált tréningen a fenntartha-
tóság problémáit elemezték Fülöp 
Dávid 10.a, Csonka Dávid 9.d és 
Lokita Oszvald – Smajda Szilvia 
12.b osztályos tanulók szakmai 
ráhangoló előadásaival. A tréning 
nemcsak szakmai ismereteket 
nyújtott, de teret adott a közösségi 
játékoknak, a személyes kommu-
nikáció fejlesztésének és a vidám-
ságnak is.
 A programsorozat végén 
szóbeli értékelés történt, me-
lyen kifejtették a � atalok, hogy: 

„Nagy jelentőségű volt számuk-
ra a rendezvény.  Sokat tanultak, 
nemcsak szakmai ismereteket, 
de a kommunikációjukban is 
sokat segített. Jó lenne, ha sok 
ilyen program valósulhatna 
meg!”
 A személyes véleményem a 
programmal kapcsolatosan:
 Jó volt látni a vitatkozó, tevé-
kenykedő, „zsizsegő” � atalokat. 
Öröm látni, hogyan formálódnak 
egyre nyitottabbá a köröttük lévő 
világra, hogyan válnak egymásra 
� gyelő közösséggé. Tanár és civil 
szervező számára felüdülés: „Van 
értelme! – Nem tűntek még el az 
igazi értékek – Folytatni kell!”. 
Örülök, hogy a projekt megvaló-
sítását elvállaltuk! Az augusztus 
végére elnyert nyári táborozással 
tovább lehet folytatni munkánkat!

Toldi Zoltán
Beregi Természet- és 

Környezetvédelmi Egyesület

A BEREGI FŐZŐKLUB ÉVES 
PROGRAMJA

Komposztáló edények átvétele
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Észak-alföl-
di Környezetgazdálkodási Nonpro� t Kft. által biztosított 
komposztáló edények átvételére továbbra is lehetőség van 
a VITKA Nonpro� t K� . Damjanich úti telephelyén, mun-
kanapokon 7.00 és 13.00 óra között június 30. napjáig. 
Most már az újabb igénylők is elvihetik az edényzetet.

Egyúttal elnézést kérek azoktól, akik a „komposztáló láda” 
elnevezés miatt azt gondolták, hogy egy fából készült kom-
posztáló kerül kiosztásra!
 A tavalyi évről megmaradt műanyag, fedeles, 300 liter 
űrtartalmú edényekről van továbbra is szó. 

Szabóné Széles Erzsébet
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Tavasz van, maholnap nyár, itt 
a várva várt jó idő – még ha 
néha záporok is zavarnak visz-
sza –, sok ember mozdul ebben 
az időszakban ki a természet-
be. Amely lehet az utca, a kert, 
az erdő, a folyópart – mindegy, 
csak kifelé a téli hideg hónapok 
után. Persze a kivonulás jelent-
het munkát a ház körül, vagy 
szórakozást, feltöltődést is.
 Régen sem volt másképp: 
akár a kényszer, akár a kikap-
csolódás űzte ki az embereket 
a szabadba, megvoltak ennek a 
jól körülhatárolt formái, hagyo-
mányai. Az alábbiakban olyan 
fotókat mutatunk be, amelye-
ken a helyi és környékbeli ne-
mesi családok valamikori sza-
badidős tevékenységei érhetők 
tetten. Elkapott életképek, elle-
sett pillanatok egy letűnt világ-
ból. A képeket a Beregi Múze-
um gyűjteményéből válogattuk.
 Vadászni szükséges. Nagy 
hagyományai vannak ennek a 
sportnak nem csak Beregben, 
de Nagymagyarország történe-
tében is. Így a világ leghétköz-
napibb dolgai közé tartozik, ha 
vadászatra indul a földbirto-
kos. Ez látható az első képen is, 
amelynek eredetije Tomcsányi 
Pál akadémikus professzor csa-
ládi archívumában található: 
fácánvadászatra készülnek a 
szereplők.

 És persze ha vadászat, akkor 
horgászat is. Egy 1932 augusz-
tusában készült képen jókedvű 
úriemberek � gyelik a vizet a ke-

nézi Morotva partján. A fotó Uj-
helyi Tivadar kopócsapáti föld-
birtokos albumából való, aki a 
több száz kép mellett az évtize-
deken keresztül vezetett naplóit 
és más egyéb dokumentumokat 
is ajándékozott a Múzeumnak. 
Az Ujhelyi családnak egyébként 
Kopócsapáti mellett többek kö-
zött Vitkában is voltak birtokai.

 Ha vízparton vagyunk, akkor 
nem maradhat ki a csónakázás 
sem. Ezt a fotót is Ujhelyi Tivadar 
készítette, 1930 szeptemberében 
a vitkai Szamos-parton. 

 A tenisz eredetileg úri sport. 
Ezt bizonyítják a gyűjtemé-
nyünkben őrzött archív fotók 
is. A szintén 1930-as fényképen 
Tomcsányi Kató és Ujhelyi Kornél 
szerepel a Tomcsányiék naményi 
teniszpályáján, a sportág szigorú 
előírásainak megfelelően tetőtől 
talpig fehérben.
 A kerékpározás is egészsé-
ges, erősíti a tüdőt és az izmo-

„KÖSZÖNJÜK!”
Április 8-án került megrendezésre iskolánkban, a Pető�  Sándor 
Tagintézményben a jótékonysági estünk. A bál bevételét a ver-
senyek nevezési díjaira, a gyermeknapra fordítjuk. Ezúton kö-
szönjük támogatóinknak, hogy hozzájárultak bálunk sikeréhez.  

kat – és ezer baj ellen használ. 
A képen baloldalt álló i� ú a 
nagylónyai és vásárosnaményi 
Ló nyay család tagja, Lónyay 
Sándor. 

 Ebben az albumban pillant-
hatunk bele egy 1937-es tor-
nyos pálcai lövészverseny izgal-
maiba is.

Gyerünk a szabadba!

  Ne maradjanak ki a leg-
kisebbek sem! Az 1716-ban 
nemesi címet kapott szabolcsi 
nemesi családnak, a Mikecznek 
sok ismert és híres tagja van. 
Kiemelkedik közülük vitéz 
Mikecz Kálmán huszárezredes, 
a II. világháború egyik hőse. A 
családnak beregi vonatkozásai 
is vannak, hiszen Mikecz Kál-
mán a hetei bori Horváth Mag-
dát vette feleségül. A fotón a 
két � uk, István és László játszik 
1932 májusában, pünkösdkor a 
hetei nagyszülői ház udvarán.

Varga János
Beregi Múzeum
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• 1. osztály
– Éles Béla Megyei Matematikaverseny felkészítő:
Szlocski Mirtill Nina 8. hely Monori Erika Márta
Czirják Boglárka 10. hely
• 3. osztály
– Hermann Ottó Megyei Nyelvi verseny felkészítő:
Székely Zoltán 5. hely Kissné Bencs Tünde 
• 4. osztály
– Cimbora rajzverseny felkészítő:
Tóth Zsombor különdíj Husztiné Szombaty Andrea

– Éles Béla Megyei Matematikaverseny felkészítő:
Baráth Patrícia 4. hely Gergely Norbert

– „Szépen, helyesen, magyarul” Megyei Helyesírási Verseny
  felkészítő:
Baráth Patrícia 2. hely Török Ágnes

– Apáczai Helyesírási Verseny felkészítő:
Baráth Patrícia megyei 5. hely Török Ágnes  
• 6. osztály
– Alapműveleti Matematikaverseny felkészítő:
Szászi Kata 6. hely Orosz Miklósné

A Petőfi  Sándor Tagintézmény Versenyeredményei

2017. május 4-én 
ünnepelte 60. házassági 

évfordulóját 
Juhász Ferenc 

és felesége, 
Megyesi Jolán.

REJTVÉNY	

Készítette:	Kardos	Béla	

NÁTRIUM	

	 	
DUNAKESZI	R.	

	 	
BETŰ	FON.	

	 	
FÉLSZIGET!!!	

	
NEH.	ERŐ	J.	

	20	ÉVE	HALT	
MEG	(KÉP)	

ROSSZ	KIVÁNSÁG	
SZEMÉLYÉRE	

TELESPORT	 VALÓSÁGHŰ	

TILTÁS	 NÉPCSOP.	 ÓN	 ZENEI	HANG	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 MEGFEJTENDŐ	

BÓR	
MEGFEJTENDŐ	 	 	 O	 	

	
NEM	LÁT	

FÉLIG	ÚJ!!!	

	 	 	 	
TÖBBES	

SZÁM	JELE	 	MORCOS	 NŐI	BECENÉV	

MEGFEJTENDŐ	 ILY	PÁRJA	 VÉRCSOP.	 RÖV.	MUT.	

	 	 	 	 	 	 	

	

	 	 	
	 	

RANGJELZŐ	

	 	 	 	 	
FÉRFINÉV	

	VISSZA	HÁT!!!	 RÓMAI	1	

TÁPLÁLÁS	 FOSZFOR	

	 	 	 	 	 	
KISKORÚ	

	 	 	NEM	AGRÁR	

	
EDÉNY	

	 	 	
MGH.	

	 	
SZLOVÉNIA	R.	

	YTTRIUM	 SUGÁR	

ANGOL	TÓ	 SP.	AUTÓJEL	 LOCH	…	

	 	 	
ANGOL	SÖR	

	 	 	 	
N.	BECENÉV	

	 	 	 	TAKARJA	 HANGSZER	

KÁLIUM	 BETŰ	FON.	

	 	 	 	 	
…-KORSZAK	

	 	 	 	
…	IPSO	

	 	LATIN	KOCKA	
HÉLIUM	RÉSZE	

ANGOL	ÚR	

	 	 	
JÓVÁHAGYÓ	
ID.	ER.	SZÓ	

	 	 	 	 	
ÉNEKLŐ	
SZÓCSKA	 	 	 	FFI	BECENÉV	 ŰRÁLLOMÁS	

TÁRGYRAG	

	 	 	 ÉKTELEN	
ÉKES!!!	 K	 	 	 	 	 	 	 	 Készítette:		

Kardos	Béla	

Készítette: Kardos Béla

REJTVÉNY
HÁZASSÁGI 
ÉVFORDULÓ

• 7. osztály
– Hevesy György Kémiaverseny felkészítő:
Czirják Tamás megyei 6. hely Vastag József Barnabásné
• 8. osztály
– Herman Ottó Országos Biológia Verseny 
  felkészítő:
Baráth Zsolt megyei 2. hely Vastag József Barnabásné

– Alapműveleti Matematikaverseny felkészítő:
Udvarhelyi Tamás 3. hely Orosz Miklósné
Baráth Zsolt 4. hely
Csatlós Gréta 5. hely

– Megyei Kémia Verseny felkészítő:
Baráth Zsolt megyei 1. hely Vastag József Barnabásné

I. korcsoport � ú labdarúgás megyei 2. hely
Mándi István Ervin, Kópis Sándor Marcell, Balogh Krisztián 

II. korcsoport � ú labdarúgás megyei 5. hely 
Kópis Sándor Marcell, Balogh Krisztián, Balogh Norbert, Balogh 
Zoltán, Csikós László, Demjén-Rékasi Attila, Biró Kristóf, Kiss 
Imre, Szikszai Patrik Attila, Csatlós Bence Máté  



Új Beregi Élet

8 · 2017. MÁJUS

Eötvös sikerek
Iskolánk tanulói számos megyei és országos versenyen 
vettek részt az utóbbi hetekben. Nagy örömünkre sike-
resen helytálltak, többen dobogós helyezéseket is elér-
tek, ezzel is öregbítve iskolánk, városunk hírnevét.

Bolyai megyei magyar verseny (csapatban):
2. hely Simon-Jójárt Kevin, Veress Gabriella, Szakács Mézia, Ba-

logh Attila – 3. évf.
 felkészítő: Illésné Szombaty Katalin
3. hely Fekete Martin, Fekete Zita,  Mile Dóra Edit, Pollák Szabi-

na – 8. évf.
 felkészítő: Konczné Kelemen Ildikó
5. hely Tar Zsombor, Balázs Borbála, Koncz Réka, Lőrincz Hanna      

– 4. évf.   
 felkészítő: Borosné Bodnár Erika
 Filep Kata Ibolya, Lőrincz Laura, Német-Nagy Laura, 

Molnár Emese Lilla – 8. évf.
 felkészítő: Bancsiné Sinkó Anna
                 
Bendegúz megyei magyar verseny:
1. hely Tar Zsombor 4. o. 
 felkészítő: Borosné Bodnár Erika
 Gál Lili Ticia 7. o. 
 felkészítő: Konczné Kelemen Ildikó
2. hely Balázs Borbála 4. o. 
 felkészítő: Borosné Bodnár Erika
3. hely Simon-Jójárt Márk 1. o. 
 felkészítő: Cserepesné File Enikő
 Huszti Lóránt 2. o. felkészítő: Filep Gáborné
 Czető-Koncz Kristóf 5. o. 
 felkészítő: Konczné Kelemen Ildikó
4. hely Gáspár Zsanett 7. o. 
 felkészítő: Konczné Kelemen Ildikó
5. hely Filep Kata Ibolya 8. o. 
 felkészítő: Bancsiné Sinkó Anna

Országos német nyelvi csapat verseny:
9. hely Balázs Borbála, Szőke Boglárka, Tar Zsombor, Kokas Mar-

cell – 4. o. 
 felkészítő: Kovács Attiláné
 Héver Dóra, Simon Szimonetta, Csobolya Kata, Kohkán 

Ágnes – 5. o.
 felkészítő: Takácsné Homa Éva

Országos német verseny (Első lépések):
4. hely Ács Szabó Zsóka, Kovács Emília – 6. o.
 felkészítő: Kovács Attiláné

Országos német verseny:
8. hely Ács Szabó Zsóka – 8. o. 
 felkészítő: Kovács Attiláné

„Értékes Barangolás” megyei verseny:
3. hely Csekő Réka, Gulyás Lili, Illés Gábor, Nagy Nándor Botod 

– 6.o.
 felkészítő: Dr. Siposné Szilágyi Ildikó

Simonyi Zsigmond megyei helyesírási verseny:
2. hely  Gáspár Zsanett – 7. o.
 felkészítő: Konczné Kelemen Ildikó

„Kitárul a világ” megyei angol verseny:
3. hely Kosztel Amina – 7. o. felkészítő: Vincze Mónika
4. hely Liba Liliána, Kóróczki Dóra – 5. o.
 felkészítő: Vincze Mónika

Vértesi megyei matematika verseny:
1. hely Kajdy Balázs 2. o. felkészítő: Farkas Józsefné
 Laczkó Boglárka 3. o. 
 felkészítő: Nagyné Szabó Henrietta
2. hely Gyöngyösi Bence 4. o. felkészítő:  Bíró Éva
3. hely Tar Zsombor 4. o. felkészítő:  Bíró Éva
5. hely Liba Liliána 5. o. 
 felkészítő: Konczné Sugta Lívia

Móra megyei matematika verseny:
1. hely Kajdy Balázs 2. o. felkészítő: Farkas Józsefné
 Tar Zsombor 4. o. felkészítő: Bíró Éva

Apáczai megyei helyesírási verseny:
1. hely Gáspár Zsanett 7. o. 
 felkészítő: Konczné Kelemen Ildikó

Arany János országos anyanyelvi verseny:
4. hely Kóróczki Dóra 5. o. felkészítő: Győri Katalin
5. hely Gál Lili Tícia 7. o.
 felkészítő: Konczné Kelemen Ildikó
6. hely Filep Kata Ibolya 8. o.
 felkészítő: Bancsiné Sinkó Anna

Gratulálunk!
További szép sikereket kívánunk!
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Vásárosnamény Város Önkormányzata támogatók és segítők közreműködésével
gyermeknapot szervez

Ideje:  2017. május 21. (vasárnap) 900 –1800

Helye:  Játszótér, parkolók (Polgármesteri Hivatal, Művelődési Központ a KHB régi 
épülete mögött)

0900–0915:   Köszöntő – Megnyitó
0915–0940: Mazsorett-csoportok bemutatója 
0940–0955: Frissen, � atalosan: Zumba
1000–1040:      Rendőrség által szervezett bemutató /rendőrkutyák/
1100–1200:    „Legyen a zene mindenkié”! 
   Fellép: az Obsitos Fúvószenekar (Budapest)

(Részletes program a városi televízióban és a keretes rész alatt olvasható)
1200–1400:     Tűzoltóság bemutatója
                        Lu�  bohóc: léggömbhajtogatás és vásár
1300–1400:   Beregi Motorosok felvonulása
1400–1500:   Ort-Iki Báb- és Utcaszínház
1500–1530:   Legyen a zene mindenkié! Fellép: Szirota Jennifer
1600–1645:  Divatbemutató: Vouge Modellügynökség

Folyamatos programok:
• Körhinta, ugráló, óriás csúszda, akadálypályás ugráló, eurojumping, városnéző 

kisvonat, póni lovaglás, a „város felett” emelődaru kosárban, park-gőzmozdony, 
egyensúlyozó roller, cukorágyú, (a játékok ingyenesek 10-16 óráig, kisvonat 18 
óráig)

• Siklás kötélpályán
• Fegyverzettechnikai bemutató
• Bűnügyi technikai kiállítás, motoros szimulátor, lovas rendőr
• Egyensúlyozó játékok, versenyek, táblajátékok
• „Ép testben ép lélek”: szűrések, egészségstand, Totó
• „Kézműves sátor”: origami, gipszfestés, gyöngyfűzés, bőrdíszmű-készítés, arcfestés, 

stb. (10–14-ig)
• Olt-Alom Állatotthon: Örökbefogadás Napja: Vigyél haza! Állatsimogató
• Könyvárusítás – régi könyvek vására
• Bemutató: búvárfelszerelés, motorcsónak, judoedzés

Vásárlási lehetőség: minden, ami szem szájnak ingere
Mindenkit Szeretettel várunk!

A Beregi Múzeumban már hagyomány-
nyá vált nagyhéti hímes festés idén is 
vonzotta a kisebbeket, nagyobbakat és 
az idősebb korosztályt is. A múzeum 
foglalkoztatótermében az általános isko-

lások és a Megoldás Ház gondozottjai is 
kipróbálhatták a hagyományos levélrá-
tétes és viaszos tojásfestési technikákat, 

miközben megismerték a beregi hímes 
tojás motívumokat. Míg főttek a tojások, 
Beregben gyűjtött locsolóverset tanul-
tak, majd a gyerekek nagy örömére elő-
kerültek a medvetalpak, gólyalábak és 
ugrálózsákok is. Az Idősek Otthona la-
kóihoz házhoz mentünk: volt, aki viasszal 
írta meg a tojásokat, mások berzseléssel 
készítették a gyerekeknek, unokáknak 
szánt hímeseket. Közben hallhattunk a 
hajdani húsvétokról visszaemlékezéseket 
és különleges, szép locsolóverseket is a 
bentlakó idősektől.

Szász Csaba
Beregi Múzeum

Húsvétra 
készültünk 

kic sikkel-
nag y o kkal

Az OBSITOS FÚVÓSZENEKAR műsora

Vezényel: Fejes István ny. őrnagy, a zenekar karmestere és művészeti vezetője
 Pécsi József: Centenáriumi induló
 Erkel Ferenc: Fegyvertánc a Dózsa György című operából
 Donald Phillips: Trombita � esta
 Szólót játszik trombitán:  Keszi Sándor és Stróbl Júlia
 Bihari János: Palotás 
 Ábrahám Pál:   32-es baka vagyok én 
 Johannes Brahms: V. Magyar tánc
 Ábrahám Pál:   Honvéd banda a Viktória c. operettből 
 Johannes Brahms: I. Magyar tánc
 John Kandler: New York, New York 
 Jay Chattaway: Spanyol láz

Vásárosnamény Város Önkormányzata támogatók és segítők közreműködésével
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2017. július 7–8–9-én 
Vásárosnaményban a régi 
Kraszna-hídon és környé-
kén Vásárosnamény Vá-
ros Önkormányzata ismét 
megszervezi a Zoárd-na-
pi Sokadalom elnevezésű 
nagyrendezvényét. 
 A Zoárd-nap egy ha-
gyományőrző családi 
fesztivál, ahol minden 
korosztálynak kínálunk 
programot, szórakozási, 
sportolási lehetőséget. Az 
idei rendezvény a sokszí-
nű Vásárosnaményt mu-
tatja be, a programokat 
színesre és interaktívra 
tervezzük, lesz konferen-
cia, kerékpártúra, kerékpárverseny, főzőverseny, meghirdetjük a 
testvérvárosok és a naményi cégek versenyét. A fellépők között lesz 
bűvész, stand up-, musical- és táncdalfesztivál előadó, rapper, nép-
tánc, egyszóval a programok és műfajok kavalkádja lesz jellemző.
 A már hagyományos lovas- és néptánc felvonulásos megnyitót 2017. 
július 7-én péntek este 18:00 órára tervezzük, melyet koncertek és ut-
cabál követ, így rendezvényünk ténylegesen 3 napossá bővül. Különle-
gességgel is készülünk: terveink szerint nálunk lesz látható elsőként a 
megyében a 21. század legújabb művészeti irányzata, a fényfestés. 
 Július 8-án szombaton egész napos konferenciát szervezünk 
az idelátogatóknak a beregi biciklis turizmus fejlesztési irányairól, 
másik témánk az EU jelenlegi helyzete, ennek problémáit és lehe-
tőségeit kívánjuk feltárni.
 Testvérvárosainkat is bevonva meghirdetjük a „Kárpát-me-
dencei ételek főzőversenyét”, bírál Magyarország piacvezető 
gasztronómiai magazinja, a NoSalty.

Sztárfellépőink:
• Molnár György és Fesztiválze-

nekara, fellép Koós János és Dé-
kány Sarolta, Gallusz Niki

• Utcabál zenét játszik a Szívtiproll 
Zenekar

• Zenevonat Szuperprodukció 
– élő koncert LGT slágerekkel, 
LGT tagokkal

• DJ KISSER
• Pál Dénes, Mohamed Fatima, Opitz Barbi, Deniz
• Republic Együttes élő koncert
• Hegeshow – extrém kerékpáros csapat, melynek tagjai az or-

szág legjobb extrém sportolói

 Lesz élő csocsó, mászófal, extrém gyerekjátékok, városnéző kis-
vonat, kutya szépségverseny és még sok minden…

V ásárosnamény, a szíves város a színes város!

További információ: www.zoardnap.hu 
Tel.: +36 70 363 1628, +36 45 570 206
E-mail: vasarosnameny@tourinform.hu

„Költők egymás közt” 
Április 24-én vendége-
ink voltak: Kürti László 
vásárosnaményi születé-
sű költő, � lozó� a szakos 
középiskolai tanár, aki 
kérdéseivel bombázta 
Tóth Krisztina budapesti 
írót, költőt és ennek nyo-
mán tartalmas beszélgetésnek lehettünk tanúi. A párbeszédben 
felsejlettek azok a különbségek, melyek a két irodalmár műve-
it olvasva is egyértelműen látszanak. A kort és saját élményeit 
feldolgozó, kitárulkozó alkotók egy-egy ilyen alkalommal min-
dennapi életük apró titkait is megosztják velünk. Érdekes a mű-
vész mögött meglátni az embert, aki ugyanúgy gyereket nevel, 
vagy küzd a szülei elégedetlenségével, miszerint, miért nem vá-
lasztott normális, polgári foglalkozást magának…
 A könyvtárban rendszeresen megpróbáljuk elérhető kö-
zelségbe hozni azokat az alkotókat, akik ma a hozzáértők által 
elismertek, termékenyek, s a velük való találkozás segítségével 
megkíséreljük érthetőbbé tenni írásaikat.
 Az Őszi Könyvtári Napokon Lack�  Jánost szeretnénk ven-
dégül látni, ezen kívül Kürti László márciusban megjelent leg-
újabb verses kötetét is bemutatjuk.

FCS

Ismét Zoárd-napi Sokadalom Vásárosnaményban
2017. július 7-9.

Teltház a könyvtárban
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KÖNYVAJÁNLÓ

Kristina Ohlsson: 

Az üveggyerekek

A tizenkét éves Billie apja halála után 
Åhusbe költözik édesanyjával. A régi családi 
házban azonban fura jelenségek történnek: 
a porcelán� gurák egyik helyről a másikra 
vándorolnak, éjjel kopogtatás hallatszik az 
emeleti szoba ablakán, régi gyermekraj-
zok és rajtuk titokzatos üzenetek kerülnek 
elő, az előszobai lámpa magától mozgásba 

lendül. Billie kísér-
tetekre gyanakszik, 
ezért régi osztály-
társával, Simonával 
és újdonsült barát-
jával, Aladdinnal 
lázas nyomozásba 
kezdenek. Mi tör-
tént közel nyolcvan 
évvel ezelőtt abban 
a házban, amiért 
mindenki óva inti 
őket az ott lakástól? 
Kik az üveggyerekek? Valóban léteznek ha-
zajáró lelkek?
 Ohlsson tökéletesen adagolja az izgal-
makat, � lmszerű leírásainak köszönhetően 

A Móra Kiadó és a Balázs József Városi Könyvtár a sokak által sze-
retett meseíró, Lázár Ervin emlékét ápolva négy héten keresztül, 
2017. április 19-től május 19-ig várja az érdeklődőket a Négyszög-
letű Kerek Kiállítással.
 A tárlat játékos formában, mesélő tablók, személyes tárgyak, 
színes gondolatbuborékokon keresztül vezeti el a gyermekeket és 
felnőtteket a Lázár Birodalomba. A kiállítás alapkoncepciójának 
kidolgozója Dávid Ádám, aki a Móra Könyvkiadó munkatársa-
ként, az új Lázár-sorozat szerkesztőjeként alaposan ismeri a szerző 
szövegvilágát és életútját. A tablókat és egyéb kiállítási anyagokat 
Vathy Zsuzsával, Lázár Ervin özvegyével és Emőd Terézzel, a Pető�  
Irodalmi Múzeum munkatársával közösen tervezték meg.
 A kiállított tárgyak közé került  az író kardigánja és pólója,  
szemüvege, nadrágtartója,  egy bőrönd és egy kisméretű asztal, az 
asztalra pedig a Pesti Magyar Színház A kis� ú meg az oroszlánok 
című előadásának színpadi makettjét varázsolták. A vásárosnamé-
nyi Játékország Óvoda óvodásai, az Eötvös iskola, az ilki általános 
iskola, a Pető�  Sándor Tagintézmény gyerekei  nagy érdeklődéssel 
fogták kezükbe a szerző közkedvelt mesekönyveit, mint pl. A hét-
fejű tündért, A kalapba zárt lányt,  a Gyere haza Mikkimakkát stb. 

garantált a feszültség, és habár a 
történet végén mindenre választ 
kapunk (megnyugtatva ezzel a 
gyerekolvasókat, hogy szellemek 
nincsenek), mégis kellemes bor-
zongással emlékezünk vissza a 
regényben olvasottakra
 Billie-vel és Simona-val 
találkozhatunk két másik izgal-
mas kötetben is, melyek bármi-
lyen sorrendben olvashatóak. 
Műfajilag nagyon nehéz beha-
tárolni ezeket a regényeket, mert 

bár valóban gyerekeknek, � atal tinédzserek-
nek szólnak, a felnőtt olvasók is ugyanúgy 
élvezetüket lelhetik benne. A trilógia mind-
három része megtalálható könyvtárunkban!

 Szeretnénk programjaink 
segítségével minél több gyermek 
érdeklődését felkelteni a könyvek, 
a könyvtárak és az olvasás iránt, 

hogy minél többen éljenek a könyvtárak által nyújtott lehetőségek-
kel, vegyenek kezükbe könyveket információszerzés és szórakozás 

céljából egy-
aránt, s szoká-
sukká váljon 
a rendszeres 
olvasás. 

Lénárt Tímea
gyermek-

könyvtáros

Győr�  András Ernő 
„Csicseri, Leveli és a 
többiek” című köte-
tének bemutatóján 
felnőtt- és gyermek 
versmondók szólal-
tatták meg a szerző 
verseit. A gyermek-
versek illusztrálásá-
ra kiírt gyermekrajz 
pályázaton 110 kis 
alkotó vett részt.

Kiállítás Lázár Ervin emlékére
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LAKÁSOK 200.000.- Forint / m2 ártól • Várható befejezési határidő: 2017. szeptember

A LAKÁSOK 10+10 MILLIÓ FORINT 
ÁLLAMI CSOK TÁMOGATÁSSAL IS 

MEGVÁSÁROLHATÓAK!

Építtető - Kivitelező: B. ÉP. SZOLG. Kft .
4800 Vásárosnamény, Koportos u. 4.

Kapcsolatt artók: Borbás Tibor 06-30/239-6975 • Borbás Bálint 06-30/228-5716

ÚJ 16 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ 7 DB ÜZLETHELYSÉG ÉS
 5 DB ZÁRT GARÁZS ELADÁSRA ÉPÜL

Vásárosnamény, Rákóczi F. u. 26-28. alatt.

Miért érdemes hirdetni az Új Beregi Életben?

Mert minden vásárosnaményi lakoshoz eljut a hirdetés üzenete. Mert a hagyomá-
nyos hirdetési újságokkal szemben az Új Beregi Élet olvasói az újság valamennyi oldalát 
átnézik. Mert a hirdetések kiváló minőségű papíron, korszerű nyomdatechnikával je-
lennek meg. Mert a hirdetések a cikkek között helyezkednek el, így olvasás közben is 
rájuk terelődik a � gyelem. Mert Vásárosnamény honlapján minden új szám olvasható, 
így a világháló segítségével a világ bármely tájáról láthatóak a hirdetések is.


