
Vásárosnamény Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, Nyíregyházától kb. 60 km-re, a 

Tisza, Szamos és a Kraszna találkozásánál. Lakosságszáma 9 ezer körüli. A 28 településből álló 

mintegy 40 ezer lakosú beregi térség oktatási, kulturális, egészségügyi, gazdasági, 

kereskedelmi és közlekedési központja. Intézményhálózata nagyobb, mint a hasonló méretű 

településeké: A városban kórház, könyvtár és művelődési központ, rendőrkapitányság, két 

középiskola, három általános iskola működik. 

Az önkormányzat közművelődési feladatait a Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési 

Központon keresztül látja el. Az intézménynek – az igazgatót is beleértve – négy 

szakalkalmazottja van, külön felelőse van mindhárom településrésznek és egy pályázatból 

megvalósult, részleges szakmai önállósággal működő ifjúsági klubnak.  

Közcélú és pályázati támogatási formákban jelentős számú technikai segítője van az 

intézménynek. Nyári időszakban – egyhónapos időtartamra – diákmunkásokat is 

alkalmaznak.  

A helyi és megyei, illetve debreceni középiskolákkal együttműködve rendszeresen fogadnak 

közösségi szolgálatukat teljesíteni kívánó diákokat is. 

A település vezetői példaadó módon támogatják a kulturális rendezvényeket, állandó 

résztvevői a színházi, zenei rendezvényeknek, kiállítás-megnyitóknak. A város számos, nagy 

hagyománnyal bíró rendezvényt működtet. Ezek egyike a Zoárd-napi Sokadalom kétnapos 

nyári fesztivál, melynek egyik állandó eleme a határ-menti ifjúsági néptánc gála. Az Advent 

Vásárosnaményban a négy gyertyagyújtáshoz kapcsolódó komoly- és könnyűzenei, 

gasztronómiai rendezvénysorozat, egyik állandó eleme a „Szólj, ötágú síp!” nemzetközi 

kórustalálkozó. A Beregi Ünnepi Hét a határ két oldalára szakadt Bereg kulturális fesztiválja 

páros években Vásárosnaményban, a páratlanokban Beregszászban. Több mint négy 

évtizede működik a Nemzetközi Fafaragó Tábor. Az Újévi Koncert a Vásárosnaményból 

indult ifjú zongoraművész, az első „Virtuózok” televíziós vetélkedő zsűri-győztese, 

Gyöngyösi Ivett és fellépő vendégeinek koncertje.  

Hatékonyan támogatja az önkormányzat, intézménye hagyományteremtő rendezvényeit, a 

Kultúrházak éjjel-nappalt,a Házasság Hetét, a Nemzetközi Zeneiskolai Zongoraversenyt, a 

Népi Melódiák nemzetközi fesztivált, és a Fogyatékkal élők Megyei Színjátszó Találkozóját. 

Létrehozta a Települési Értéktárat, amelybe eddig 15 helyi értéket vettek fel, ebből öt 

(például a Beregi keresztszemes hímzés) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktárat is 

gazdagítja. 

Folyamatban van a „Vásárosnaményi értékek háza” kialakítása, melyben állandó kiállítás és 

multimediális eszközök segítségével mutatják be a települési értékeket a nagyközönségnek; 

ugyanitt egy állandó roma művészeti kiállítás is kialakításra kerül, utalással a vásárosnaményi 

születésű Bangó Margit Kossuth-díjas énekesre és Ámi Lajos mesemondóra is. Tervezik az 

Újévi Koncert és a Nemzetközi Zeneiskolai Zongoraverseny továbbfejlesztését zongora-

fesztivállá. 

 


