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Filep Sándor polgármester úr a sajtótájékoztatón elmondta, Vásáros-
namény a beregi térség fõvárosa, ez az új híd pedig kapocs a beregi
térséggel való összeköttetésben. Ez azonban nemcsak az ország más
pontjaival történõ kapcsolatteremtést segíti elõ, hanem a határos
országokat: Romániát, Ukrajnát is összeköti Magyarországgal.         
Filep Sándor kérte az itt élõk türelmét, megértését, hiszen egy építke-
zés mindig terheket ró a lakosságra is.                                               

Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért fe-
lelõs államtitkára hozzátette, a mûszaki elõkészítés minden fázisa
megtörtént, az engedélyeztetések is lezajlottak, már csak anyagi kor-
látai voltak az építkezés megindulásának. Azonban a közelmúltban
megszületett a döntés, Fellegi Tamás miniszter úr a jövõ évi munkála-
tokhoz szükséges pénzösszegre kötelezettséget vállalt. Ez teszi lehe-
tõvé, hogy a tervek kivitelezése megkezdõdhet, melyre olyan sokan
várnak.
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Új Tisza-híd épül a régi helyett

Dr. Czomba Sándor, a Nem-
zetgazdasági Minisztérium
foglalkoztatáspolitikáért fele-
lõs államtitkára történelmi
pillanatnak nevezte ezt a
napot a beregiek életében,
hiszen egy régóta vágyott
álom, hogy a Bereg az ország
többi részébõl megbízható,
biztonságos módon megkö-
zelíthetõ legyen.                   
Ez azonban azért is jelentõs,
mert nagyon fontos egy tér-
ség életében, hogy megfelelõ
infrastrukturális háttérrel
rendelkezzen ahhoz, hogy
munkahelyek létesüljenek.    
Bízik abban, hogy az M3-as
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Az új Tisza-híd látványterve. 2012 végére átadják a forgalomnak

S. T.

Zoárd napi sokadalom
Július középen adott otthon
Vásárosnamény a Zoárd
napi sokadalomnak. A há-
rom napos rendezvényen
olyan õsi szakmákat ismer-
hettek meg közelebbrõl az
érdeklõdõk mint a halászat,
a vadászat, vagy a pásztor-
kodás.                                   
Emellett számos kiegészítõ
program várta vendégeket,
így biztosan lehet állítani, a
kisgyermektõl egészen az
idõs korosztályig mindenki
talált kedvére valót.

.

(Részletek a 4. oldalon.)

Vásárosnamény Város Képviselõ-testülete,
szeretettel várja

Vásárosnamény valamennyi polgárát
2011. augusztus 20-án,

30a Szt. István Parkban 9  órakor kezdõdõ
városi ünnepségre.

MEGHÍVÓ

-Ökomenikus Istentisz-
  telet és kenyérszentelés,
-Köszöntõt mond:

Az ünnepség programja:

Tóth Lajos (a Lónyay Menyhért Szakközép-
és Szakképzõ Iskola Igazgatója)
-Mandala Dalszínház: István a király -
 dalbetétek

Hamarosan elkezdõdnek a munkálatok, és elõre láthatólag egy év múlva már az új Tisza-hídon keresztül bonyolódhat a
gyalogos-, a kerékpár-, és a gépjármûforgalom.

autópálya építése is tovább folytatódik, és hamarosan egészen más
lehetõségek is kitárulnak az itt élõk elõtt.                                          
A új Tisza-híd három nyílású, két fõtartós acélszerkezet lesz, a hosz-
sza több mint 216 m, szélessége pedig csaknem 15 m. a tervek sze-
rint a hídon két forgalmi sávot alakítanak ki, az egyik oldalon járda,
a másik oldalon járda és kerékpárút épül. A beruházás értéke több
mint 4,2 milliárd forint. Az új híd tengelye 15 m-re lesz a régi híd
tengelyétõl. A kivitelezõk július végén vették át a munkaterületet,
jelenleg a meder felmérése zajlik. A munkálatok elõre láthatólag a
következõ évben fejezõdnek be, az új híd átadása után a régi szerke-
zetet elbontják.

.
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A drog, az alkoholfogyasztás és a dohányzás megelõzését
célzó prevenciós program a TÁMOP-6.1.2/A-09/1. pályázat
keretében valósul meg az Egymásért Közhasznú Egyesület
szervezésében.                                                                               

Célcsoportja elsõsorban a 14-25 év közötti korosztály, mint elsõdle-
gesen veszélyeztetettek köre, de kortól függetlenül bárki találkozhat
ezzel a problémával. Segítséget kíván nyújtani a szülõk, pedagógu-
sok, védõnõk számára is, megmutatva azokat a kritikus jeleket, ame-
lyekre oda kell figyelni. A cél nem az ok nélküli pánikkeltés, sem a
bizalmatlanság fokozása. Vigyázni kell a serdülõk különösen érzé-
keny lelki világára, hiszen az általuk produkált „tünetek” a legtöbb
esetben csak az életkor velejárói. A legfontosabb a bizalom és a be-
szélgetés. Oda kell figyelni a gyermekeinkre, akármennyi is a megol-
dandó probléma a mindennapok taposómalmában.                          
A program célja a személyiségfejlesztés, önértékelés és önbecsülés
erõsítése azért, hogy a gyerekek ki tudják számítani döntéseik, csele-
kedeteik következményét. A beszélgetés segít abban, hogyan oldják
meg a konfliktus- és stresszhelyzeteket anélkül, hogy káros szerek-
hez nyúlnának, és hogy ne érezzék magukat “vesztesnek” emiatt.     
A kérdõívek igyekeznek ezeket a szituációkat megvilágítani, s elgon-
dolkodtatnak a szerhasználat „létjogosultságáról”. Nem a büntetés a
lényeg, hanem a felismerés, hogy „nekem nincs erre szükségem, e
nélkül is teljes az életem”.
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Prevenciós program a megelõzésért

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Városi Kincstár igazgatói
(magasabb vezetõ) munkakörének betöltésére.                                 
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jog-
viszony határozatlan idõre szól, újonnan létesített jogviszony esetén
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(a továbbiakban: Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivé-
telével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.                                            
A közalkalmazott által betöltendõ munkakör: könyvelõ             
A magasabb vezetõi megbízás idõtartama:                                 
5 év (2011. október 1-2016. szeptember 30.)                                  
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ                                              
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,                 
4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.                                               
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok:                                                                        
Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete által
alapított önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv opera-
tív gazdálkodásának bonyolítása, az önkormányzat által fenntartott
intézményekkel a munkamegosztás és a felelõsségvállalás rendjére
vonatkozó megállapodás szerint. Az intézmény folyamatos mûködé-
séhez szükséges mûszaki ellátó feladatok személyi állományának biz-
tosítása. Anyag- és eszközgazdálkodási feladatok, beszerzés, raktáro-
zás, vagyonnyilvántartás irányítása. Az intézmény munkájának össze-
hangolása, az intézmény mûködéséhez szükséges belsõ szabályzatok
elkészítése, azok betartatása. A beosztással kapcsolatos munkáltatói
feladatok ellátása.                                                                              
Illetmény: A Kjt-ben és a végrehajtási rendeletben foglaltak alapján
kerül megállapításra.                                                                         
Pályázati feltételek:                                                                        
         · jogi, pénzügyi-számviteli, vagy közgazdasági felsõfokú iskolai
           végzettség,                                                                             
         · legalább 1 év szakmai-vezetõi tapasztalat,                              
         · büntetlen elõélet,                                                                   
         · a vezetõi megbízással egyidejûleg felsõfokú végzettséget vagy
      felsõfokú szakmai képesítést igénylõ munkakörben történõ
           határozatlan idõre szóló kinevezés,                                        
         · vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.                           
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:                                          
         · önkormányzati szférában szerzett pénzügyi-számviteli
            gyakorlat,                                                                              
         · önkormányzatnál vagy önkormányzati intézménynél szerzett
            szakmai-vezetõi tapasztalat,                                                  
         · több éves szakmai vezetõi tapasztalat.                                   
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:                
         · részletes szakmai önéletrajz,                                                  
         · a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató
           vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,                         
         · végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok vagy azok
           közjegyzõ által hitelesített másolata,                                      
         · 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,                      
         · nyilatkozat arról, hogy - pályázatával kapcsolatban- a testületi
           ülés nyilvánosságához hozzájárul-e vagy zárt ülés megtartását
           kívánja,                                                                                  
         · nyilatkozat/hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes
      adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban részt vevõk
           megismerhessék, kezelhessék.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A munkakör betölthetõ: legkorábban 2011. október 1.                  
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ (KSZK) internetes oldalán való közzétételétõl számított
30. nap. A pályázattal kapcsolatban hiánypótlás benyújtására nincs
lehetõség.                                                                                         
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ internetes oldalán történõ közzététel napja:                       
2011. augusztus 3. A pályázati kiírással kapcsolatosan további in-
formációt dr. Deák Ferenc jegyzõ nyújt a 45/470-049-es számon.
A pályázatok benyújtásának módja: Kizárólag postai úton, a pá-
lyázatnak a Vásárosnamény Város Önkormányzatának Polgármeste-
re címére történõ megküldésével (4800 Vásárosnamény, Tamási Á.
u.1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a  munkakör megnevezését:
„Városi Kincstár igazgató”.                                                              
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Képviselõ-testület
ülésén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20/A §-a alapján szakértelemmel rendelkezõ bizottság írásba
foglalt véleményét mérlegelve bírálja el a pályázatokat.                     
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ lejártát
követõ elsõ rendes képviselõ-testületi ülés.                                       
A pályázati kiírás további közzétételének helye:                         
                             · Vásárosnamény Város Honlapja                         
                             · Városi Televízió                                                
                             · Polgármesteri Hivatal hirdetõtáblája                  
                             · Új Beregi Élet címû önkormányzati lap             
                             · Kelet-Magyarország címû napilap                     
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a
www.vasarosnameny.hu honlapon szerezhetõ.                           
A Képviselõ-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vásárosnamény Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete pályázatot hirdet

a Városi Kincstár igazgatói (magasabb vezetõ)
munkakörének betöltésére
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Megújult a kutatóház

Az önkéntes napon összesen 54-en munkálkodtak, hiszen a vásárosnaményi Lónyays és
Rákóczis diákok mellett komplett családok is jelen voltak, a Beregi MEDIA Kft. pedig nyolc
munkatársával jött el. A „Segítõ Hálózat” olcsvai és gelénesi dolgozói révén vette ki a részét
a munkából, és nagy segítségünkre voltak a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársai is. A civi-
leket a Természetbarát Diákkör és a Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület tag-
jai képviselték. A nyíregyházi Állatkórház, a nyíregyházi Waldorf  Iskola és a szatmárnémeti
Kölcsey Ferenc Fõgimnázium is képviseltette magát a programon. A beázások kijavítását
Szucsányi Károly barabási kõmûvesmester irányításával végeztük, õ is önkéntesként volt jelen.
A szorgos kezek munkájának köszönhetõen a szabadtéri programok helyszínéül szolgáló
fedett rész betonaljzatot kapott, így esõs idõben is használható lesz, és a tisztántartása is
könnyebbé válik. Az összes kültéri faelem lenolajos és lazúros védõréteget kapott, ezáltal
azok állagmegóvása is hosszú évekre megoldódott. Új festékréteg került a nyílászárókra és a
zsalugáterekre is, a belsõ falfelületek javítását két réteg mész felhordása követte. A kutatóház
környékérõl húsz zsák illegálisan lerakott szemét összeszedésére és elszállítására is sor került.
Az önkéntesek munkájának köszönhetõen hosszú ideig rendezett körülmények között foly-
hat a munka kuta-
tóházban. A sikere-
ken felbuzdulva a
Kárpátokért Egyesü-
let további önkéntes
napok megszervezé-
sét tervezi, önkénte-
sek jelentkezését a

 címre
várják.                     

Köszönjük a jelenlé-
võk munkáját.

k a r p a t o k e r t @
gmail.com

.

Az önkéntesek egyáltalán nem érezték tehernek a munkát

- Honnan indult a pályája?                               
- Tákoson születtem, a falu kis osztatlan is-
kolájában ismertem meg a betûk és számok
birodalmát. Innen indultam 10 éves kislány-
ként a Debreceni Református Dóczy Leány-
nevelõ Intézetbe, ahol késõbbi életem nyolc
meghatározó évét töltöttem.                        
- Gondolom, nagyon megpróbáltató volt egy kisgye-
rek számára, elszakadni a családtól és bekerülni
egy teljesen idegen ismeretlen világba?                   
- Természetesen volt honvágyam, de kortár-
saimmal és nevelõnõinkkel meghitt, családias
légkörben éltük napjainkat. Nagyon sok szép
emléket õrzök ezekbõl az évekbõl.Tanáraink
Isten-félelemre, tisztességre, önállóságra ne-
veltek bennünket. A mai napig meghívást ka-
pok minden „dóczysta” rendezvényre, és ö-
römmel,boldogan veszek részt mindegyiken.
- Mikor határozta el, hogy az orvosi pályát választ-
ja?                                                                
- Már kislány koromtól orvos szerettem vol-
na lenni. Ez kis kitérõvel sikerült, mert a
Közgazdasági Leánytechnikum Kereskedel-
mi Tagozatán érettségiztem. Így könyvelõ-,
tervezõ-, statisztikus oklevéllel a kezemben
jelentkeztem a Debreceni Orvostudományi
Egyetemre, ahol elsõ próbálkozásra sikeres
felvételi vizsgát tettem.                                 
- Mikor döntötte el, melyik szakterületet választja
az orvosi pályán belül?                                      
- Gyermekgyógyász szerettem volna lenni,
de negyedéves medikaként férjhez mentem. 
Orvosi diplomámat a szoknyámba kapasz-
kodó húsz hónapos lányommal és a három
hetes kisfiammal a karomon vettem át. Két
kisgyermekkel nehéz lett volna ellátni a kór-
házi ügyeleteket, s így néhány hónapos kór-
házi gyakorlat után kerültem Vásárosna-
mény-Kisvarsány III –számú orvosi körzet-
be, melyet nagyon megszerettem és harminc
évig városi tiszti fõorvosi kinevezésemig itt
dolgoztam, és nehéz szívvel váltam el az itt
élõ emberektõl.                                            
- Ebben a 30 évben azért nagyon sok munka is
van. Nem bánt meg semmit, valamit máshogy tenne,
ha lehetne?                                                      
- Valóban, nagyon sok munkával és felelõs-
séggel járt a körzeti orvosi munka, de a bete-
geim szeretete, hálája mindenért kárpótolt.
Volt olyan vágyam, ami nem valósult meg,
de az Istentõl többet,jobbat kaptam helyette.
Három szakvizsgát, kandidátusi tudományos
fokozatot szereztem. Munkám mellett ellát-
tam a Szabolcs–Szatmár–Bereg megyei kör-
zeti szakfõorvosi feladatokat. Tagja voltam a
Budapesti Orvostovábbképzõ Egyetem és a
Debreceni Orvostudományi Egyetem szak-
vizsgáztató Bizottságának, és ami nagyon rit-
ka, egy idõben voltam tagja két Országos
Szakmai Kollégiumnak. Tagja voltam a Vásá-
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A munka és a szeretet a lételeme

- Van–e valami, amit el szeretne
  még érni az életben?
- Amit szerettem volna meg-
valósítani az sikerült, mert
mind szakmailag, mind a
magánéletemben is úgy
érzem, elégedett lehetek.
Már csak azt kívánom,
hogy a gyermekeim,
unokáim egészséges, bol-
dog emberek legyenek.
Ezt kívánom a város és a térség minden lako-
sának, mert az egészség, a boldogság, a szere-
tet a legfontosabb az életben.

Nagy megtiszteltetésben részesült nemrég Dr. Pataki Béláné Dr. Baráth Ida  nyugal-
mazott tiszti fõorvos asszony, mert Tákos község díszpolgárává választották. Vásá-
rosnaményban nem kell bemutatni, hiszen több évtizeden át dolgozott a városban
körzeti orvosként majd városi tiszti fõorvosként.

S. T.

Június 11-én zajlott a Barabás határában lévõ kaszonyi-hegyi kutatóház felújítása.    
Ebben a kutatóházban és környékén több mint 10 éve folyik a környék legnagyobb
ornitológiai kutatása. A költségeket az Önkéntes Központ Alapítvány által kiírt „Ön-
kéntesek Hete” pályázaton a Kárpátokért Egyesület által elnyert pénzbõl fedezték.

.

A "Vásárosnamény Diák Sportegyesület"
június 15-én tartotta tanévnyitó közgyûlé-
sét. Kokas Bálint, a sportegyesület elnöke
beszámolt a szervezet eddigi tevékenysé-
gérõl, ismertette az ez évi költségvetést és
a felhasználásának tervezetét. Ezt követõ-
en sor került tisztségviselõk megválasztá-
sára vagy újraválasztására. A sportegyesü-
let ismét Kokas Bálintot választotta elnök-
nek. Az elnökség tagjai: Sinkovics István;
Baksa Sándor; új tisztségviselõk: Szabó
Klára és Szenes Zsolt. Az "Ellenõrzõ bizott-
ság" új tagjai: Husztiné Bartha Mónika,
Szucsányiné Magocsa Edit, Tóth Józsefné.

Bíró Éva

sport

rosnaményi Községi-, majd Városi Tanács-
nak, 1990-ben a Vásárosnaményi Városi Ön-
kormányzati Képviselõ Testület tagjává, 1998
-ban a Szabolcs-Szatmár–Bereg megyei Köz-
gyûlés tagjává választottak. Összességében
minden úgy volt jó és szép, ahogyan történt.

http://abcoktatas.hupont.hu
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Az elsõ napon a horgászok és halászok
kaptak teret. Halételfõzõ verseny, halászati
eszközök kiállítása, színpadi produkciók
színesítették a programokat. Este a látogatók
égõ mécseseket úsztathattak a Kraszna-
-folyón, melyek apró fénypontokként
világítva szereztek kellemes perceket a
kíváncsi tömegnek.

Zoárd-napi sokadalom

Sokan kínálták portékájukat az érdeklõdõknek

Vasárnap a vadászok  látványos  felvonulásá-
val indult a nap. A szépen megkomponált
színpadi  események,  a trófeák és preparátu-

Három napon át várták Vásárosnaményba, a Kraszna-partra az érdeklõdõket a
Zoárd–napi sokadalom szervezõi.  Népmûvészeti vásár, kulturális programok, kiállí-
tások, jóízû ételek csalogatták az idelátogató vendégeket. A különleges helyszínt a
három nap alatt több ezren keresték fel. 

Zene és a jókedv együtt jár

A bátrabbak a tutajozást is kipróbálhatták

mok látványa különleges élményeket jelen-
tettek a Kraszna-part látogatóinak.               
A kísérõrendezvények megalkotói erõt és
anyagi forrásaikat nem kímélve tették
emlékezetessé mindannyiunk számára július
második hétvégéjét. Elismerés illeti azt az
összefogást, amely világossá tette, hogy
amennyiben egymást támogatva, jó szándék-
kal egy közös ügyet szolgálunk, sokak
számára szerezhetünk örömet. Meggyõzõd-
hettünk arról is, hogy a szakmaiság, az
emberség, a tolerancia egy kis kikapcsolódás-
sal párosítva mennyire közel tudja hozni egy-
máshoz az embereket.  Ez a tudat megerõsít
bennünket abban, hogy a jövõben is szervez-
zünk hasonló jellegû programokat.               

Köszönjük mindazon vállalkozóknak, egye-
sületeknek, halászoknak, horgászoknak,
juhászoknak, vadászoknak, intézményeknek
és magánszemélyeknek, akik munkájukkal,
részvételükkel, erkölcsi és anyagi támogatá-
sukkal hozzájárultak a 2011. július 15-17. 
között lebonyolított Zoárd–napi sokadalom
sikeréhez.

.

.

 

Nagy volt az érdeklõdés a különbözõ programok iránt

A gyerekek is megmutathatták: õrzik a
hagyományokat

Másnap a pásztoroké volt a fõszerep.  Finom
ételek, színes kulturális mûsorok, fogatozási
és tutajozási lehetõségek tették emlékezetes-
sé a pásztorok napját. Az est fénypontja a
Csík zenekar koncertje volt, melyre sok
ezren voltak kíváncsiak.

Kósa Mónika
szervezõ

Idén már a hatodik Bíró Éva néni-féle
táborra készültem, immár az Eötvös
iskola végzõs diákjaként. Mivel az elõzõ
évi táborokból is csupa-csupa jó élmény-
nyel tértem haza, így reméltem, hogy
idén sem lesz másképp. Ugyanolyan
izgalommal vártam az indulás napját,
mint 6 évvel ezelõtt,  még kicsi
harmadikosként.                                        .

Kirándulás Dél-alföldön

Tóth Fruzsina

Július 27-én, a szokásokhoz híven korán
elindultunk, hogy délután már a strandon
fürödhessünk. Persze nem csak strandolás
volt a heti programban, egy héten keresztül
Békés és Csongrád megye legszebb helyeire
látogattunk el. Voltunk Gyulán, Szabadkí-
gyóson, Orosházán, Hódmezõvásárhelyen,
Gyomaendrõdön, Dévaványán, Füzesgyar-
maton, Szegeden és természetesen a kollégi-
umunknak helyet adó város Békéscsaba ne-
vezetességeit is megtekintettük. Ezenkívül
hajókáztunk a Tiszán, gyönyörködhettünk a
kívül-belül egyaránt csodálatos Szegedi
Dómban és a Körösvölgyi Sokadalomba is
bepillanthattunk. Az egész csoport számára
nagy élmény volt a gyulai „bringó hintózás”
is. A kicsit borús idõ sem szegte kedvünket,
és a programban leírtakat teljesíteni tudtuk.
Az esték is mindig jó hangulatban teltek:
mozilátogatás, vízibombacsata, vagy éppen
Ki mit tud?-on vehettünk részt.                    
Köszönet Bittner Józsefné, Szûcs Judit, Kun Éva,
Illésné Szombathy Katalin, Földvári Gabriella,
Bíró Éva tanító néniknek a programszervezé-
séért, felügyeletéért, a finom ételekért.         
Sajnos nagyon hamar elrepült ez az egy hét,
s ahogy észbe kaptam, már újra be kellett
pakolnom a bõröndömbe. Legyen bár máso-
dikos vagy gimnazista, visszatérõ vagy éppen
új táborozó, az biztos, hogy mindenki öröm-
mel fog visszagondolni erre a Dél-alföldön
eltöltött egy hétre.

.

.

Képek: Szabó Zoltán és Balogh Benjámin

Elkezdte  a  felkészülést  a Vásárosna-
mény SE újjászervezõdött labdarúgó
csapata a 2011/12. évi megyei III. o.
bajnoki idényre.                                    

A játékoskeret létszáma 23 fõ, mind helyi
kötõdésû és környékbeli labdarugó. Az
edzéseket Tivadar András edzõ irányításá-
val július 19-én kezdte meg a csapat, heti
két alkalommal kedd és pénteki napokon. 
A Szilva gyógyfürdõ mögötti pálya és öl-
tözõ felújítása folyamatban van, ezért az
edzéseket és az edzõmérkõzéseket jelen-
leg a Vitka SE pályáján tartjuk, amit ezú-
ton is megköszönünk a Vitka SE vezetõ-
ségének. A csapat lejátszotta elsõ edzõ-
mérkõzését is, amelyen 14:0-ra gyõzött
Barabás csapata ellen.

.

sport

Tóth József
szakosztályvezetõ



Iroda: 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 34. fsz. 1.
              (a Korona Butik mellett az Ingatlan Irodában)

00 00 00 00Ügyfélfogadási idõ: Kedd:   9  – 18 -ig Péntek: 9  – 18 -ig

Székhely/Iroda: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 10. fsz. 2.

      (nyíregyházi ügyfélfogadás: Hétfõ, Szerda és Csütörtök)

Tel.: 06-30/604-36-69;  e-mail: dr.kzoltan@gmail.com

- peres képviselet
- szerzõdések és egyéb
  okiratok készítése
- jogi tanácsadás
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A képzés a TÁMOP-5.5.1./A-10/1-2010-0021 projekt keretében valósul meg.

JELENTKEZZ

INGYENES

További információ:

FIX - Vásárosnaményi Információs Pont 
4800 Vásárosnamény, Árpád köz 1/B.

Tel.: 06-30/933-87-43;
E-mail: vninformaciospont@gmail.com

- Számítógép- és internet használói tanfolyamunkra
- Kulcskompetencia-fejlesztõ tréningünkre

Kapcsolódj be munkánkba:
Legyél az ÖNKÉNTESünk, és 

 Kortárssegítõ tréningünkön!

részt vehetsz

újságíróként a turmix nevû újság szerkesztésében,

vagy zöldkommandós, illetve rendezvény és
programszervezés vagy szociális jellegû feladatok
ellátásában, valamint

A program az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg. 

Kedvezményezettek:
Fiatalok Kulturális Szövetsége – Ifjúsági Egyesület, Elsõ Nyírségi Fejlesztési Társaság.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 52.755.150 Ft

Szerzõdés dátuma: 2010. 07. 28.

ÚJ BEREGI ÉLET

Szerkesztõség: Balázs József  Városi Könyvtár
V.namény, Szabadság tér 5. 

Kiadja: Vásárosnamény Város Önkormányzata
Vásárosnamény, Tamási Áron út 1. Tel.: 45/470-022

Fõszerkesztõ: Sebestyén Tímea,

Hirdetésfelvétel: 

Nyomdai munkák: SZENDECZKI NYOMDA

Szerkesztõbizottság:

70/376-65-58

Balogh Benjámin, Bíró Éva, Zánné Kis Andrea, Fejes
Csilla, Garamvölgyi-Kiss Bernadett, Juhász István,
Szabóné Széles Erzsébet, Sziklainé Juhász Anikó,

beregi.elet@gmail.com

sebestyentimi@freemail.hu

ujberegielet@gmail.com

ISSN 1585-8774

Vásárosnamény Város Önkormányzatának
és lakosságának havi, közéleti lapja.

FÖLDMUNKÁK!FÖLDMUNKÁK!FÖLDMUNKÁK!
1,5 tonnás vibrós

-ráülõs úthengerrel

ASZFALTOZÁST
és KÖVEZÉST

vállalunk.

A
BOBC T-tel

Pince-, tó-, és alapásás

        

Aszfalt-, és kõbehordás
  Tükörszedés, térkõlerakás

Épületek bontása
Tereprendezés
Trágyaszedés

06-70/5-388-488

LAPVIBRÁTOR
ASZFALTVÁGÓ

TÉRKÕ ROPPANTÓ
BONTÓKALAPÁCS

BÉRELHETÕ

A
tájékoztatás
nem teljeskörû,
érdeklõdjön!

Versenyeredmények az Eötvösben
Megyei versenyek
TIT angol: 3.h. Szabó Gergely 8.b,
                    4.h. Szalai Viktor 5.b,
                    5.h. Szabó Ákos 5.b,
                    5.h. Hetei Krisztián 8.c,
                    5.h. Kondor Dávid 8.c
(Felkészítõ tanár: Kissné Boldy Szilvia)
Benczúr mûveltségi verseny:
                    2.h. Taraczközi Boglárka,
                    2.h. Tóth Barbara,
                    3.h. Bartha Norbert,
                    3.h. Maczek Viktor
(Felkészítõ tanár: Filep Gáborné)
„Kimûvelt emberfõk” mûveltségi
verseny: Hamar Bettina, Kovács Edina, Szabó
Gergely, Tóth Fruzsina
(Felkészítõ tanár: dr. Siposné Szilágyi Ildikó)
Megyei Elsõsegélynyújtó verseny:
3.h. Demeter Richárd, Debreczeni Nóra, Dobos
Cintia,  Debreczeni Imola, Kazamér Ákos,
Koncz Vanda,
(Felkészítõ: Nagyné Varga Krisztina)
Benczúr történelmi verseny:
                  3.h. Nyiscsák István Zsolt 5.c,
                  5.h. Filep Gábor Pál
(Felkészítõ tanár: Konczné Kelemen Ildikó)
Irodalom – szövegértés: 2.h. Király Anna
(Felkészítõ tanár: Konczné Kelemen Ildikó)
Országos versenyek
Kálti Márk történelem verseny:

                  3.h. Szolnok Miklós,
                  7.h. Nyiscsák István Zsolt
(Felkészítõ tanár: Konczné Kelemen Ildikó)
Csecsemõgondozó verseny:
                  Megyei 1.h., országos 8.h.
Csizmár Beatrix, Hetei Eszter, Szabó Lilla
(Felkészítõ: Nagyné Varga Krisztina)
Alapmûveleti matematikaverseny:
                   Megyei 1.h., országos 1.h.
                   Illyés Gabriella
(Felkészítõ tanár: Asztalosné Tajdi Éva)
Hevesy György kémiaverseny:
                   Megyei 1.h, országos 4.h.
                   Illyés Gabriella
(Felkészítõ tanár: Asztalosné Tajdi Éva)
„Mozdulj a klímáért!” országos környe-
zetvédelmi verseny:
                   2.h. Balla Zsanett
(Felkészítõ tanár: Bogdánné Kovács Berta),
                   3.h. Balázsi Rebeka
(Felkészítõ tanár: Lukács Miklósné),
                   3.h. Tóth Barbara
(Felkészítõ tanár: Tóthné Simon Zsuzsa)
LADIK – médiavetélkedõ:
Megyei 1.h, országos 8.h.
Balázsi Rebeka, Köveshegyi Dóra, Kovács Fanni,
Szabó Gergely, Tóth Fruzsina
(Felkészítõ tanár: dr. Siposné Szilágyi Ildikó)
Javítás: Az elõzõleg Jónás Lídia helyett Jónás
Nikoletta 4.b. o. tanuló volt versenyhelyezett.



6Új Beregi Élet2011. augusztus

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:                              
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony                              
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ                                    
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,            
4800 Vásárosnamény, Rákóczi utca 6-12.                                     
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok: Informatika tantárgy tanítása, osztályfõnöki
tevékenységek ellátása                                                                  
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                               
Pályázati feltételek:                                                                   
   Fõiskola, Informatika-bármely szak,                                         
   Magyar állampolgárság; büntetlen elõélet, cselekvõképesség     
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:                                     
Nem szakrendszerû oktatásban szerzett tapasztalat - Legalább
1-3 év szakmai tapasztalat,                                                           
A munkakör betölthetõségének idõpontja:                             
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 19.       
A pályázatok benyújtásának módja:                                        
Postai úton, a pályázatnak a Eötvös József  Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény címére történõ megküldé-
sével (4800 Vásárosnamény, Rákóczi út 6-12. ).                            
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot:285/2011, valamint a munkakör megnevezését:
Informatika-bármely szakos tanár és                                           
Elektronikus úton Szabó Zoltán részére a 
E-mail címen keresztül.                                                                
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 26. 

.
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kapi72@freemail.hu

Eötvös József  Általános Iskola és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Eötvös József  Általános Iskola és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény Informatika-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:                              
határozott idejû 1 tanévig tartó közalkalmazotti jogviszony          
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ                                    
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,            
4800 Vásárosnamény, Rákóczi út 6-12.                                        
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok:                                                                    
Alapfokú Mûvészetoktatásban Néptánc oktatása                         
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                               
Pályázati feltételek:                                                                   
    Fõiskola, Néptánc szakirány,                                                    
    Magyar állampolgárság; büntetlen elõélet, cselekvõképesség    
A munkakör betölthetõségének idõpontja:                             
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 19.       
A pályázatok benyújtásának módja:                                        
Postai úton, a pályázatnak a Eötvös József  Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény címére történõ megküldé-
sével (4800 Vásárosnamény, Rákóczi út 6-12. ).                            
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot:286/2011, valamint a munkakör megnevezését:
Táncpedagógus (néptánc szakirány) és                                         
Elektronikus úton Szabó Zoltán részére a 
E-mail címen keresztül.                                                                
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 26.
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kapi72@freemail.hu

Eötvös József  Általános Iskola és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet

Eötvös József  Általános Iskola és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény  Táncpedagógus (néptánc szakirány)

munkakör betöltésére.

A támogatás célja meglévõ lakóépületek széndioxid-kibocsátás
csökkentését eredményezõ energiahatékonysági komplex felújítá-
sa, korszerûsítése, megújuló energiafelhasználás elõsegítése, vala-
mint új, energiatakarékos lakóépületek építése. A pályázati felhí-
vás, a Pályázati útmutató és mellékletei az Energiaközpont Non-
profit Kft. Internetes honlapjáról ( )
érhetõ el.
Pályázhatnak: 
Energiahatékonysági felújítást megvalósító beruházások esetén:
- természetes személyek,
- lakásszövetkezetek,
- társasházak (a lakásszövetkezet és a társasház a továbbiakban
  együttesen: lakóközösség)
Új építés esetén:
- természetes személyek,
- az építtetõ gazdálkodó szervezet
Pályázatot 2011. augusztus 15-tõl 2011. október 30-ig 24.00
óráig vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehetsé-
ges benyújtani.

http://www.energiakozpont.hu

Pályázat az energiatakarékosságért
A Nemzeti Fejlesztési Miniszter pályázati felhívást tesz köz-
zé energiahatékonysági fejlesztések témakörben. A program
az Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer "Mi ottho-
nunk felújítási és új otthon építési alprogram" (pályázat
kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011) címen hirdették meg.

tájékoztató

dr. Deák Ferenc jegyzõ

Tájékoztatom a lakosságot, hogy aki nem kapott az elszállí-
tás után új gyûjtõzsákot, a Polgármesteri Hivatal portáján
átveheti azokat.
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Már az elsõ két fordulóra illetve a megyei
döntõre való felkészülés alatt is rengeteg is-
merettel és élménnyel gazdagodtunk. Tanár-
nõ az elméleti feladatokon kívül számos kre-
ativitást igénylõ, memóriafejlesztõ és szituá-
ciós gyakorlattal készült a foglalkozásokra.
Különösen sokat nevettünk az aktivitys fela-
datok és a Beugró mintájára készített szituá-
ciós gyakorlatok közben. (Természetesen
mindegyik az újságírás témaköréhez kapcso-
lódott.)                                                         
Az országos megmérettetés elõtt házi felada-
tot is kaptunk, mely szerint május 30-tól,
hétfõtõl június 4-ig, szombattal bezárólag
kellett tüzetesen átnéznünk és véleményez-
nünk a Kelet-Magyarország példányait.        
Ennek a feladatnak olyannyira sikerült eleget
tennünk, hogy az eredményhirdetésen az
Inform Média Kft. különdíját is megkaptuk.
Reméljük, a szerkesztõség tagjai is elégedet-
tek velünk, és hasznonosítani tudnak az
ötleteinkbõl, amelyeket leírtunk az értékelé-
sünkben.                                                      

Remek helyszínválasztás, kiváló házi-
gazdák, tökéletes szervezés=fergeteges
hangulat                                                     

Talán ezekkel a kifejezésekkel lehetne a leg-
frappánsabban összegezni a három nap ese-
ményeit. Az út hosszú volt, de a szálláshely
kárpótolt a „szenvedéseinkért”. A japánkert
varázsa, a vacsora utáni táncházban tanult
„lüty-lüty” motívum feledhetetlen marad
számunkra.                                                  
Több kép is készült rólunk. Eleinte nem
örültünk a fotósoknak, de késõbb szívesen
pózoltunk. Az önfeledt szórakozás mellett
azért még este át kellett tanulmányoznunk
14 napilapot, amelybõl a következõ nap
villámkérdéseket tett fel a csapatoknak
Körtvélyesi Csaba, az Axel Springer Magyaror-
szág Kft. terjesztési tanácsadója, egyben a
vetélkedõ koordinátora.                               
Nagyon tetszettek a változatos feladatok; a
helyesírásra, szöveg-kiegészítésre, a levélírás-
ra reneszánsz stílusban, a megyék és napilap-
jaik megnevezésére, az interjúkészítésre ki-
magasló pontszámokat kaptunk. Annak elle-
nére, hogy a mûfajelméletet nagyon jól meg-
tanultuk, a sajtómûfajok felismerése fejtörést
okozott számunkra. Hiába, ez már a szakma!
A csütörtöki eredményhirdetésen kicsit el-
szontyolodtunk a helyezés láttán, (8. hely) de
a pontszámokat figyelve – az elsõ helyezett
csapat és a miénk között 5 pont, a dobogó-
hoz három pont hiányzott – azt gondoljuk,
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Köszönet mindenért

mi mindent megtettünk ebben a szoros ver-
senyben.                                                       
A szervezõk profizmusát tükrözi, hogy a há-
rom nap eseményeirõl készült felvételt már
az eredményhirdetés elõtt megtekinthettük,
és a DVD-t minden csapat megkapta, úgy,
mint a háromnegyed órával azelõtt készült
csoportképet.                                               

Az igazi nyeremény nem a pontszámok-
ban rejlik.                                                   

Az, hogy ennyi lelkes felnõtt ilyen gyönyörû
helyeken feledhetetlen élményt nyújt vállal-
kozó szellemû gyerekek számára, becsem-
pészve a szakma rejtelmeit, ötvözve a fiatalos
szórakozás lehetõségeivel, már maga a fõdíj.  

A versengés izgalmait oldották a levezetõ
programok, a 7 próbás játékok, ahol két csa-
pat tagjai együttesen mérkõztek, amibe tanár-
nõink is bekapcsolódtak a sodrófahajítástól
kezdve a fûszer-, illetve hangszerfelismerésig,
a reneszánsz tánctól a címer- és iniciálékészí-
tésig, az interaktív lovagi torna, ami után a
csapatunkból két résztvevõt lovaggá, kettõt
apróddá avattak. (Vigaszdíjként az ötödik
tagunkat tanárnõ avatta apróddá.)                 
Szintén nagy élményt jelentett az esti tábor-
tûz és az égi lámpások mellett a teljes holdfo-
gyatkozásban is gyönyörködhettünk. A nap
utolsó fénypontja az éjszakába nyúló karaoke
volt, ahol szintén nagyon jól szórakoztunk,
teli torokból énekeltük az ismerõs dalokat.   
A birtokról kijövet a következõ felirattal
találkozunk: Vigyázz! XXI. század. Már nem
is tûnik olyan rémisztõnek, ha akadnak még
ilyen gyermekbarát felnõttek, akik lehetõsé-
get teremtenek arra, hogy emlékezetes legyen
a hetedikes és nyolcadikos diákok élete.        
Köszönjük a lehetõséget a szerkesztõségek
tagjainak, köszönjük a segítséget Nyéki Zsolt
és Palicz István újságíróknak, akik a felkészülé-
sünk és ottlétünk során támogattak bennün-
ket, és mindazoknak, akik szorítottak
nekünk, hogy eredményesen szerepeljünk!
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A Carpe Diem csapat

Július 16-án került megrendezésre
Nyírmadán a Farkas János Emléktor-
na nagypályás labdarúgó mérkõzés
négy csapat, Nyírmada, Baktalóránt-
háza, Jánd, Vásárosnamény részvéte-
lével.

Farkas János
emléktorna

sport

Megyei I. osztályban a
vitkai pingpongosok
A Vitka SE 2010-ben alakult, asztalitenisz
Szakosztálya elsõ bajnoki évében a felju-
tást érõ 2. helyen végzett az asztalitenisz
bajnokság megyei II. osztályában.            
Az egyesületen belül önerõbõl mûködõ
szakosztály a 2011/2012–es bajnokságot
a megyei I. osztályban folytathatja.          
Csapattagok: Orosz Ferenc, Bányász Zsolt,
Fábián Ferenc, Matuzsa György, dr. Lakatos
Szabolcs                                                    

.

.

.

Két napon keresztül kísérhették figyelemmel a megyei napilap olvasói 17 megye –
köztük egy romániai – a LADIK (Lapot a diákoknak) országos médiavetélkedõ ese-
ménysorozatát. A megyei döntõ végeredménye alapján, mi, a Carpe Diem csapata, a
vásárosnaményi Eötvös József  Általános Iskola és AMI tanulói kaptuk azt a megtisz-
telõ feladatot, hogy képviseljük a megyét valamint a Kelet-Magyarország Szerkesztõ-
ségét a Bikali döntõn.

A meghívott vendég Földesi Károly, az Or-
szágos Cigány Labdarúgó Válogatott Szö-
vetségi Kapitánya volt. Az egész napos
program jó hangulatban és eredményesen
zajlott, melyen a sport mellett kulturális
programok is várták a résztvevõket és az
érdeklõdõket. A résztvevõ csapatok min-
degyike jutalmazásban részesült a helye-
zés függvényében. Az elsõ helyezett
Nyírmada csapata lett, õk kapták a kupát.
A vásárosnaményi csapat második helye-
zést érte el, a csapat vezetõje Murzsa Lajos
volt. Harmadik lett Jánd csapata, negye-
dik helyen Baktalórántháza végzett. A dí-
jakat a meghívott vendégünk Földesi Károly
szövetségi kapitány úr adta át. Felfigyelt
egy pár tehetséges fiatal labdarúgóra,
akiknek adatát fel is jegyezte. A labdarúgó
torna folytatódik augusztus 20-án, melyre
minden érdeklõdõt szeretettel várnak.
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