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Az advent kifejezés az „adventus
Domini” szókapcsolatból ered,
ami az Úr eljövetelét jelenti. Az
advent tehát várakozás Jézus
születésére. Várakozunk, vágya-
kozunk a karácsonyra, az ünnep-
re, amely nemcsak a keresztény
emberek életében, hanem az
egész világon a legfontosabb
családi ünnep.                            
Iskolánkban hagyomány, hogy
az aulában elhelyezett nagy ad-
venti koszorún közösen gyújtjuk
meg a gyertyákat.

.

Ha meggyullad a gyertyaláng

Újra járt a
Mikulás

Ady Endre: Karácsony 
(részlet)

Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.
Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumban 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni.
A templomba 
Hosszú sorba' 
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma.

Idén is eljött a Mikulás az iskolákba, ahol minden
gyerek kapott egy kis ajándékot a nagyszakállútól.

Karácsonyi köszöntõ
„Az egyedüli dolog, amiért érdemes ezen a földön
élni, az az, hogy az ember tudjon szeretetet adni és
elfogadni is. Csak ez teheti boldoggá az embert.” 
Milyen egyszerûen hangzik, és mégis olyan
nehéz megvalósítani! Hiszen sokan azt gon-
doljuk, a szeretet természetes, de valahogy a
mindennapjainkban ez mégsem jelenik meg.
Kitölti életünket a munkahely, a kollégák, az
aggódás, a gondok, problémák: életünkbe
észrevétlenül belopóznak a „szürke hétköz-
napok”.                                                        
A karácsony azonban egymáshoz vezet
bennünket, nem csak egy ünnep, hanem egy
érzés. Szépségét nem az ajándékok nagyságá-
val kell mérnünk, hanem egy olyan ajándék-
kal, amibõl mindenki részesülhet, amit min-
denki adhat, ez pedig a szeretet.              
A karácsonyt megelõzõ hetekben a
várakozást, a nyugodt készülõdést kellene
elõtérbe helyeznünk. A karácsony nemcsak a
keresztény emberek számára fontos ünnep,
hanem a világon mindenhol örömnap.
Eredeti üzenete valamiért az évek során
kicsit elveszett, a szeretet idõnként elhalvá-
nyulni látszik. Fényét azzal tudjuk erõsíteni,
ha a karácsonyfa alá az ajándékokkal együtt
elhelyezzük szívünk szétáradó szeretetét is.
Ezt az ünnepet az emlékezés, az együttlét
élménye, a boldogság érzése különbözteti
meg a hétköznapoktól. Egymásra mosoly-
gunk, mert együtt lehetünk. Meggyújtjuk a
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gyertyákat, és emlékezünk azokra is, akik
már nincsenek velünk. Õrizzünk meg ebbõl
az ünnepi pillanatból morzsákat az eljövendõ
év hétköznapjaira azért, hogy azokból is
kicsit ünnepit, kicsit méltóság teljeset, a hét-
köznapitól eltérõt varázsoljunk.                   
Mit is kívánhatnánk magunknak a következõ
évre? Természetesen mindenkinek egészsé-
get, boldogságot, békességet, anyagi bizton-
ságot és szerencsét. Végezetül Ron Cristian
soraival kívánok minden vásárosnaményi la-
kosnak békés, boldog karácsonyi ünnepeket:

„Higgy a szívedben és saját jóságodban, mert ha így
teszel, mások is ezekben fognak hinni.                
Higgy a csodában, mert teli van vele az élet. De ami
a legfontosabb, hogy higgy önmagadban, mert oda-
benn a lelkedben rejtõzik a csoda, a remény, a szere-
tet és a holnap álmai.”                                      

Vásárosnamény, 2011. december 8.
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Filep Sándor 
polgármester

November 25-én meggyulladt az elsõ gyertyaláng. Mind a négy alkalommal énekeket, verse-
ket, meséket mondunk, hallgatunk. Így igyekszünk lélekben kicsit jobban feltöltõdve várni a
szeretet ünnepét.                                                                                                                    
Kívánunk mindenkinek, aki e sorokat olvassa lelki megújulást, békés, boldog karácsonyt!

.
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Az elmúlt hónapban a gyakorlatnak és a
törvényi elõírásoknak megfelelõen köz-
meghallgatásokra került sor.                    
A lakosság körében van igény arra, hogy
személyesen is találkozhassunk, és ki-ki
elmondhassa gondját, baját, meglátásait.
A közmeghallgatásokon az alábbi témá-
kat érintve mondtam el, hogy városveze-
tõként hogyan látom a 2011. esztendõt.   

1. Hatékonyabb térségi és kistérségi
szerepvállalás                                             
Vásárosnamény a térségben minden
területen meghatározó település. A kistérség-
hez tartozó községek polgármestereivel jó
kapcsolatot ápolunk. Ezáltal próbáljuk fo-
kozottan elérni, hogy a társulásban rejlõ le-
hetõségeket még jobban ki tudjuk használni.
Erõsebb és szorosabb kapcsolat alakult ki a
megyei vezetés és a Kormányhivatal vezér-
karával.                                                        

2. Foglalkoztatás – munkahelyteremtés   
Továbbra is ez a legfontosabb feladatunk.    
Az elmúlt idõszakban is volt több olyan jel-
zés és elképzelés, amely a munkahelyterem-
tésre irányult. Ezeket át kell gondolnunk és a
legésszerûbb megoldásoknak helyet kell ad-
nunk. Látható, hogy nem elegendõ új mun-
kahelyekben gondolkodnunk, mindent meg
kell tennünk a meglévõ munkahelyek meg-
mentéséért is. 2012-ben áttörés lesz az új
munkahelyek létrehozása terén.                    
A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program
keretében az aktív korú nem foglalkoztatott
személyek részére megállapított rendelkezés-
re állási támogatást ez évben a bérpótló
juttatás (BPJ), majd szeptembertõl ezt a
foglalkoztatást helyettesítõ támogatás (FHT)
váltotta fel. Az FHT. összege: a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összege.              
Az önkormányzatok önrésze az FHT össze-
gének 20%-a.                                               

3. Sport – kultúra                                       
Kell egy sportpálya, mert „kell egy csapat!” A vásá-
rosnaményi belsõ városrészen, a régi edzõ-
pályán vállalkozói és sportbaráti összefogás-
sal kialakításra került egy igen jó focipálya.
Megalakult egy új, elhivatott elnökség, össze-
állt a csapat és a megyei III. osztályban a 2.
helyen áll. Ez számtalan sportbarát szívügye
volt. Városi költségvetésbõl idén támogatást
nem kapott a csapat.                                     
Természetesen a városrészekben mûködõ
labdarúgócsapatokkal szoros és jó a kapcso-
lat. A költségvetésbõl idén is megkapták a
megfelelõ támogatást. A DSE, a Szabadidõ
Sportegyesület és számtalan civil, sportra,
mozgásra irányuló tevékenységét segítenünk
kell és segítjük is.
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Közmeghallgatás 2011
Tisztelt Városlakók! Mûvelõdési központjainknak hatékony szere-

pük volt és lesz a városi kulturális élet alakí-
tásában, a hagyományápolásban. Pozitív vál-
tozást látok színházi élet és a kultúra terén.
A színházterem felújítása, a könyvtár rendbe-
tétele mind új és minõségi változást jelent.   
Ünnepeink méltó megtartására törekedtünk,
a színvonal, a jelenlévõk száma növekedett.  

4. Oktatás                                                   
Iskolaváros vagyunk, az alsó foktól a közép-
fokig a Beregi-kistérség nevelõ-oktató intéz-
ményeinek központja. Ezt a szerepünket
tovább erõsítettük. Városunk valamennyi
oktatási intézménye példaértékû szakmai
munkát végez.                                              
Eredményes, sikeres és családját eltartani
tudóvá csak tanulással lehet valaki. Ez a leg-
fontosabb kitörési pont, az esélyegyenlõség
biztosításának az egyetlen módja. Az iskolá-
ink jövõjével kapcsolatosan meg kell vár-
nunk a törvényi változásokat. Ezt követõen
kell majd meghoznunk városunk érdekében
a kardinális kérdésekhez kapcsolódó dönté-
seket. Az óvodánk sikeres pályázatunknak
köszönhetõen megújul. Kistérségi pályázat
kapcsán szeretnénk elérni, hogy újra legyen
bölcsõdéje a városnak.                                 

5. Városfejlesztés                                       
Közlekedés: a város központja kicsi, miközben
az átmenõ forgalma óriási. Mára már egyér-
telmûen látszik, mekkora hiba volt, hogy a
Jókai úton nem körforgalom épült. A Tisza-
-híd felépítése elkezdõdött, jövõre átadásra
kerül. Több, mint 5 milliárd forintos beruhá-
zásról van szó. Az autópálya továbbépítése
mára már tény.                                              
Ez óriási lehetõsége városunknak.                
Útjainkat, utcáinkat, járdáinkat más lehetõség
hiányában nekünk, saját erõbõl kell rendbe
tenni. A Rózsafa utca világítást és járható
utat kapott. Az Idõsek otthona melletti
sétány hosszú évek után ki van világítva.       
Tavasszal folytatjuk a Kraszna, és esetleg
Széchenyi úti járdaépítést. Nem várhat
tovább az Ady Endre út, azaz a Kórház út
járdája sem. Tavasszal lehetõségeinkhez mér-
ten az itt nem említett járdák felújítására is
oda kell figyelnünk.                                      
Szilva Fürdõ: 39 millió Ft tõke és kamat tör-
lesztése nagy terhet rótt önkormányzatunkra.
Elkezdtük a termálvíz minõsítési eljárását. A
Városi Sportcsarnokban a sportpadló borítás
cseréje sikeres pályázat kapcsán megújul.      
Eötvös J. Á. I. és AMI kis tornatermének fel-
újítása megtörtént.                                        
Városközpont-rehabilitációs programról: Minden
híresztelés ellenére ez egy mûködõ, folyama-
tosan megvalósuló projekt annak minden
nyûgével, bajával, tervezési anomáliáival. A
legtöbbet kell kihoznunk ebbõl a projektbõl.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Gyakoriak az egyeztetések és szépül a város.
A kivitelezés során továbbra is fontos volt a
hivatali apparátus, valamint a mûszaki elle-
nõr folyamatos jelenléte is.                           

6. Egészség-és környezetvédelem            
Egészségügy, egészségvédelem: Az Önkormányzat
feladata a lakosság egészségügyi alapellátásá-
nak biztosítása. Ezt a feladatot a jövõben is
még nagyobb odafigyeléssel kívánjuk végez-
ni. Feladatunk a régi ígéret beváltása: az is-
kolaorvosi rendelõk korszerûsítése.              
Háziorvosaink, fogorvosaink eddig is kie-
melt feladatuknak tekintették a prevenciót.  
Ebben segítenünk kell munkájukat. Külön
köszönöm a Magyar Vöröskereszt munkáját,
valamint dr. Balázsi Erzsébet alpolgármester
asszony preventív tevékenységét. Kórházunk
helyzetét fontos stabilizálni.                         
Mindenki láthatja, érezheti a Polgármesteri
Hivatal odafigyelését a város tisztaságával
kapcsolatosan. Szeretném finoman megje-
gyezni, hogy a tiszta városkép biztosítása
nem kizárólagosan a mi feladatunk, ebben
kérjük mindenki közremûködését.                
Megoldást kerestünk és találtunk a levágott
lomb, faág elszállítására. Nem szeretnénk ezt
a lakosság terhére megoldani.                       
Környezetvédelem: A vásárosnaményi szemétle-
rakó bezárása óta is sorozatban fordul elõ,
hogy a háztartási vegyes hulladékot, építési
törmeléket, szerves trágyát a lerakó mellé,
illetve a városban különbözõ területeken
helyezik el egyesek. A jövõben szigorítani
fogunk az ellenõrzéseken, s az illegális sze-
metelõk komoly szankciókra számíthatnak.  
Hamarosan beterjesztésre kerül a KT-hez az
új környezetvédelmi rendelet. Ebben többek
között szabályozásra kerül az avar és más
növényi hulladék felhasználásának kérdése
is. Ezen hulladékot elsõsorban komposztálni
szükséges, de a késõ õszi és téli idõszak kivé-
telével, vasár- és ünnepnapok kivételével
lehetõség lesz az égetésre is szél- és köd-
mentes idõben.                                            

7. Idegenforgalom, vendéglátás               
Nagyon fontos kitörési pont és lehetõség
térségünkben ez a terület. Kiemelném a
Tourinform iroda 2011. évi tevékenységét.   
Még színesebb, még sokoldalúbb szolgálta-
tást nyújtottak. Köszönet jár ezért, hisz
Vásárosnamény és a Beregi-térség részben
általuk válik és vált ismertté. Segítenünk és
támogatnunk kell a helyi vállalkozókat, étter-
meket, szállásadókat. A Szilva–fürdõ gyó-
gyászati részlegének kiépítése is erõsítené ezt
a területet.                                                    
A Képviselõ-testület a nyári Tisza-parti
programok szervezését átadta a Kft-t létre-
hozó Tisza-parti vállalkozóknak. A közöttük
lévõ ellentétek rányomták a bélyegét a nyári
rendezvényekre.
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A hagyományos – vállalkozók által
szervezett – Fogathajó-verseny, a közösen
szervezett Zoárd-napi sokadalom, és az
OKT-Ó-BOR szüreti napunk nagy sikernek
és elismerésnek örvendett. Sokan voltunk,
színvonalas programok valósultak meg.       
Köszönet ezért is!                                        

8. Szociális ellátás                                     
Ez az a terület, ahol mindig van mit tenni,
és nem lehet tökéletes munkát végezni, ahol
egyre nõ a rászorulók száma, ami egyre
nagyobb odafigyelést igényel, különösen az
idõsek, egyedül állók, a magukról önállóan
gondoskodni már nem tudók.                      
A segélyezési, támogatási rendszer újragon-
dolása és átdolgozása a jelenlegi kormány
egyik nehéz feladata.Önkormányzati szinten
sem mindig könnyû megoldást találni. Sok
az elesett, segítségre szoruló városlakó. Az
illetékes apparátus mindig a törvényben
megfogalmazottak szerint jár el. A rászoru-
lók megsegítésével foglalkozó szervezetekkel
(Magyar Vöröskereszt, Máltai Szeretetszolgálat,
civil szervezetek, egyházak) együttmûködünk.

.
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/folytatás a 2. oldalról/ A hivatali apparátus szakmaiságában, kép-
zettségében sikerült erõsödnünk. A személyi
változások kapcsán a távozókat sikerült
szakmailag magasan kvalifikált személyekkel
pótolnunk. Mindenki számára vezérmotí-
vum kell, hogy legyen a mindennapi munká-
ja során, hogy a hivatal van a városért, a vá-
roslakókért. Tudjuk, van még mit javulnunk
e téren, de higgyék el azon vagyunk, hogy ez
bekövetkezzen! A munkahelyi légkör a visz-
szajelzések alapján jelentõs mértékben, pozi-
tív irányban változott.                                  
Városi Kincstár. Döntõ és komoly lépés volt
az intézmény létrehozása. Minden nehézség
ellenére a rendszer mûködik. Ezúton is kö-
szönöm a kincstári alkalmazottak erõn felüli
munkáját és hozzáállását.                             

Látható és érzékelhetõ, hogy nem könnyû
örökséget vettünk át. Gárdonyi Gézát idézve: 
„A tetoválást gyûlölöm. S mégis szeretném sok em-
bernek a keze fejére ráíratni: Minden cselekedetnek
vannak következményei.”
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9. Egyházak                                                
Az egyházak alapvetõ értékek, erkölcsi nor-
mák fontos közvetítõi. Maga a vallás min-
denkinek a személyes ügye, a vallás szabad-
sága pedig az egyén szabadságát jelenti.        
Személy szerint igyekeztem ott lenni az egy-
házi rendezvényeken. Ünnepeinken teret
kapott az a törekvés, hogy az ökomenikus
istentisztelet is része azoknak.                       

10. Roma kisebbség                                   
A teljesen új összetételû Cigány Kisebbségi
Önkormányzattal együtt lehet és kell is dol-
goznunk. Volt mit tennünk (fa). Láttam a
pozitív hozzáállást, de még mindig érzem
döntéseikben a naményi és jándi cigányság
közötti feszültséget.                                      

11. Önkormányzati munka                        
Ahhoz hogy egy városvezetés eredményesen
dolgozzon, a Polgármesteri Hivatal hatékony
és jó mûködése, a megfelelõen képzett, hiva-
tását magas színvonalon végzõ apparátus és
a városért felelõsséggel dolgozó képviselõ-
-testület egységes, szakszerû és törvényes
alapokon nyugvó összhangjára van szükség. 

.

.

.

.

.

.

Filep Sándor
polgármester

Komoly probléma, hogy a jármûvezetõk
egy része nem figyel oda a megváltozott
útviszonyokra, nem ismeri fel az abban
rejlõ veszélyeket. A hõmérséklet csökke-
nésével a havas, jeges úttesten való közle-
kedéskor megnõ a jármû megcsúszásá-
nak veszélye, különösen fékezéskor, vala-
mint útkanyarokba való haladáskor.        

Amíg nem történik meg az utak teljes tisztí-
tása, erre különösen oda kell figyelni! A bale-
setek megelõzése érdekében kérjük a jármû-
vezetõket, hogy elindulás elõtt tisztítsák meg
az autójukat a hótól, jégtõl, hogy a kilátás
minden irányban szabad legyen. Vezetés köz-
ben ugyanis nemcsak elõre kell, hogy figyel-
jünk, hanem az oldalirányból érkezõ gyalo-
gosokat, kerékpárosokat és a többi gépjár-
mûvezetõt is észlelnünk kell.                         
A téli idõszakban jellemzõbbek a pályaelha-
gyással járó és a nem megfelelõ követési
távolság megtartásából eredõ balesetek.
A vezetéstechnikai hibák miatt hamarabb baj
lehet. (pl. kisebb követési távolság, hirtelen
gyorsítás és fékezés, útkanyarulat nagyobb
sebességgel történõ megközelítése, útkanya-
rulatban való erõteljes fékezés, stb.) A jármû-
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A téli közlekedés veszélyeitájékoztató

Felhívjuk a Tisztelt Városlakók figyelmét,
hogy a 2012. január 1. és 2012. december
31.között érvényes hulladék közszolgálta-
tás díjtételei az alábbiak szerint alakulnak:
A 120 literes edényzet egyszeri ürítési
díja: 240 Ft + ÁFA – azaz bruttó 305 Ft.
Az 1100 literes konténer egyszeri ürítési
díja: 2.200 Ft + ÁFA – azaz 2.794 Ft.     
A 120 literes zsák – heti egy alkalommal a
kukán felüli többlet hulladék elszállítására 
–, 295 Ft + ÁFA – azaz, 375 Ft.
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Változik a szemétdíj

Pályázati információs nap
Filep Sándor, Vásárosnamény Város pol-
gármestere nyitotta meg 2011. november
23-án a Széchenyi Programiroda Nkft.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei „Pályáza-
ti információs nap” címû fórumát. Bartus
Pál fejlesztési tanácsadó bemutatta a
Széchenyi Programiroda felépítését, mû-
ködését, majd Bagi Róbert fejlesztési taná-
csadó ismertette a Vállalkozásfejlesztési
programokat. Végül önkormányzatok, in-
tézmények és civil szervezetek aktuális és
várható pályázati lehetõségeirõl adtak tá-
jékoztatást az Új Széchenyi Terv humán-
erõforrás fejlesztés területén.

TEMETKEZÉSI

SZOLGÁLTATÁS
 ESütõ és Simon Kft.

  H (45) 488-038;

  :(30) 903-61-13;

       (30) 466-14-37;

  - Tarpa, Petõfi út 98.

.

:   

Borika-Vitka Bt.

Vásárosnamény-Vitka, Török I. út 10.
Tel./Fax: 06-45/478-626; 06-20/569-8506

Tolltisztítás, felvásárlás
Paplan és párna készítés
Antiallergén
Nyárigarnitúrák
Ágynemûk
Memoritermékek

vezetõnek óvatosabban kell a jármû gyorsítá-
sát, lassítását végezni, a fékpedált különös
gondossággal kell kezelni.                            
Aki eddig még nem tette meg, sürgõsen
szereltesse fel a téli gumit, mert 0°C alatt a
nyári gumik tapadása nem biztonságos, akár
életveszélyes is lehet. Fontos, hogy a cipõ,
csizma, melyben vezetünk, ne legyen vizes,
havas, hogy még véletlenül se történhessen
meg, hogy a lábunk menet közben lecsúszik
a pedálról. Lassabban, megfontoltabban,
óvatosabban vezessenek!                              
Balesetek leselkednek a gyalog vagy kerék-
párral közlekedõkre is. Jusson eszünkbe, mi-
elõtt egy autó elõtt lelépünk az útról – azzal
a jelszóval, hogy van rajta fék –, hogy a csú-
szós utakon hosszabb a fékút. Lehet, hogy
meg tud állni az autós idõben, de lehet, hogy
nem.                                                             
Ha folytatódik a hideg idõ, s befagy az álló-
vizek, folyók teteje, ne menjünk –és gyerme-
keinket se engedjük– addig a jégre, amíg az
nem lesz biztonságos vastagságú!                 
Figyeljünk a kihûlés veszélyeire is. Ha valakit
olyan állapotban látunk, hogy segítségre van
szüksége, ne menjünk el szó nélkül mellette.
Segítsünk vagy hívjunk segítséget.

.

.

.

.

.

Boldog Karácsonyt

és eredményes

Boldog Új Évet Kívánok!

Boldog Karácsonyt

és eredményes

Boldog Új Évet Kívánok!

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



Fûteni kell. De avart és más kerti – eseten-
ként nem csak kerti – hulladékot égetni nem.
A levegõ védelmével kapcsolatos egyes sza-
bályokról szóló 306/2010-es kormányrende-
let értelmében minden hul
nyílt téren és háztartási tüzelõberende-
zésben egyaránt – tilos. A rendelet meg-
szegése esetén komoly bírságokat szabhat ki
a hatóság, magánszemélyek esetén 100.000
forint, vállalkozás esetén félmillió lehet a
fizetendõ összeg.                                          
A környezet védelmének szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b)
pontja értelmében a képviselõ-testület hatás-
körébe tartozik az önkormányzat területére
vonatkozóan az avar és kerti hulladék égeté-
sének rendelettel történõ szabályozása. A
hamarosan hatályba lépõ új rendelet szerint
a téli hónapokban tilos lesz az avar, nád és
kerti hulladék égetése. Különösen indokolt
esetben jegyzõi engedély kérhetõ.

ladék égetése –

.

„Füstölgés”
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Az influenzára jellemzõ a hirtelen fellépõ
magas láz, izomfájdalom, fejfájás, köhögés,
kimerültség és gyengeségérzés. Csecsemõk-
nél és kisgyermekeknél ezenkívül hányinger,
hányás és hasmenés is elõfordulhat. Az in-
fluenza megelõzésének egyetlen hatékony
eszköze a szezonként ismételt védõoltás.      
Egyetlen védõoltás sem tartalmaz élõ víruso-
kat! Aki a betegség helyett a megelõzést
választja, oltassa be magát!                            
Ingyenesen kapják meg és javasolható a
védõoltás az alább felsorolt csoportoknak:
-a 3 éven aluli gyermekek,                             
-a 65 éven felüli idõs betegek,                       

.

.

.

.

A tél veszélye: az influenza

Dr. Balázsy Erzsébet
háziorvos

-a krónikus légzõszervi, szív-érrendszeri,
máj, vese, daganatos és immunhiányos
betegek,                                                       
-elhízott betegek,                                         
-szociális intézmények lakói és dolgozói,
egészségügyi dolgozók,                                
-a gyermeket tervezõ és várandós nõk.         
Az influenza megbetegedés gyakori és veszé-
lyes szövõdménye a vírusos tüdõgyulladás,
melynek esetleges fellépése miatt védjük
saját magunkat és környezetünket, vegyük
igénybe a felkínált védõoltásokat.
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Vásárosnamény Város Önkormányzatának
és lakosságának havi, közéleti lapja.

Városunkban is egyre nagyobb gondot
okoz a levegõ minõsége. Nem szoktunk
hozzá ahhoz, hogy heteken keresztül a
kormot és füstöt nyeljük. Napnyugta
után legtöbbször már nem lehet
szellõztetni,  mert kintrõl is csak a füst és
por zúdul be. A háztartások nagy része
visszatért a gázfûtésrõl a fafûtésre, ami
látható nyomot hagy a levegõben és a
tüdõnkben.

Felhívás! 

Sérelmek a pszichiátrián!

info@cchr.hu

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy

"viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai
szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek

állapota semmit sem változott vagy rosszabbo-
dott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság

az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítvány-
tól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérheto

a hiperaktivitás témájában.

Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel
szemben visszaélést követtek el (jogtalan

beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, stb.),
írja meg panaszát az alábbi címre, vagy hívja az

alábbi telefonszámot:

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
               Alapítvány 1461 Budapest, Pf.: 182.

    Telefon: 06 (1) 342-63-55
   E-mail: 

            Weboldal: 
Minden információt bizalmasan kezelünk!

www.emberijogok.hu
A Bolyai Országos Magyar Csapatverseny
megyei fordulóján kimagaslóan szerepeltek
iskolánk tanulói.                                           
3. évfolyam 2. helyezett: Pollák Szabina,
Mile Dóra Edit, Fekete Zita,                             
felkészítõ: Borosné Bodnár Erika                     
4. évfolyam 2. helyezett: Bodnár Éva, Bodnár
Gabriella, Kósa Eszter, Varga Szabolcs,              
felkészítõ: Illésné Szombathy Katalin                 
4. évfolyam 3. helyezett: Illés Dóra, Csalah
Bernadett, Tótfalusi Fanni, Magyar Petra,            
felkészítõ: Orosz Mihályné                              
5. évfolyam 5. helyezett: Balogh Krisztián,
Leveleki Marcell, Deák Máté, Tóth Marcell,        
felkészítõ: Kovács Lászlóné                              
6. évfolyam 1. helyezett: Miklovich Zsolt,
Nyiscsák István Zsolt, Filep Gábor Pál, Szolnok
Miklós,                                                                            
felkészítõ: Konczné Kelemen Ildikó                    
7. évfolyam 3. helyezett: Krajcsó Leila,
Rákóczi Péter, Szécsi Flóra, Király Anna,           
felkészítõ: Konczné Kelemen Ildikó                    
7. évfolyam 5. helyezett: Báthory Dóra,
Balogh Veronika, Magyar Zsolt, Illés Zsolt,         
felkészítõ: Kovács Lászlóné                              
8. évfolyam 6. helyezett: Debreczeni Imola,
Debreczeni Nóra, Koncz Vanda, Bartha Norbert, 
felkészítõ: Horváth Istvánné
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Bolyai eredmények

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat, melyet felsõok-
tatási hallgatók számára írnak ki. A
2011/2012. tanév második és a 2012/2013.
tanév elsõ félévére vonatkozóan  a következõ
tanulók részesülnek támogatásban:               
Varga Zsófia, Fórizs Bettina, Ducsi Gergõ,
Hegedûs Barbara Mária, Magyar Tímea, Vojtkó
László, Nagy László, Paládi Róbert, Koncz Beáta,
Liga Nikolett, Szabó Dóra, Gál Roland, Kósa
Barbara, Cserepes Orsolya, Gecsei Dorina.           

A megítélt önkormányzati támogatás mérté-
ke: havi 5000 Ft/fõ/hó.

.

.

Pályázati eredmények

Trencsényi Miklós

Az õszi hónapok sem teltek el eseménytele-
nül a Zeneiskola életében. Októberben a
népi hegedûcsoport meghívást kapott az
Ungvári Mûvészeti Iskolától, ahol Illyés
Gabriella, Kardos Zsuzsa és Kardos Eszter képvi-
selte Vásárosnaményt, tanáruk Aux György.
Nagy Zsófia és Tyurin Anasztázia furulyajáté-
kával mutatkozott be, tanáruk Lengyel Csaba.
Németh János pedig gitárjátékával mutatkozott
be, tanára Balogh Ágnes.                                 
December 9-10-11-én Deskó Tamara a Cho-
pin versenyen képviselte az iskolát,felkészítõ
tanára Brecko Szilvia. December 20-án pedig
a már hagyománnyá vált karácsonyi koncer-
tet rendezik meg, ahol a Liszt Ferenc Kórus
is fellép Iványi Tamás vezényletével.

.

Zeneiskolai hírek

November 26-án 108 végzõs diák szalagtûzõ
ünnepségén együtt ünnepelhettek a szülõk, a
hozzátartozók, a meghívott vendégek és az
iskola dolgozói. A négy osztály tanulói az
ünnepélyes percek után nyitótáncokkal és
közös énekléssel szereztek örömet a jelenlé-
võknek.                                                        
Minden osztálynak sikerült kiválasztania azt
a táncot, mely leginkább illett a tanulók
egyéniségéhez, az osztály karakteréhez. Vala-
mennyi produkcióban megjelentek az akro-
batikus elemek, valamint a fiatalos lendület,
a vidámság, ugyanakkor az elegancia, a ro-
mantikus hangulatot idézõ zenék, az egyedi
ruhák és koreográfiák tették még különlege-
sebbé a mûsorszámokat. A hajnalig tartó bál
is nagyon jó hangulatban telt. Az ünnepeltek
és az ünneplõk is minden bizonnyal megõr-
zik az est emlékezetes, felejthetetlen
pillanatait.

.

Szalagavató a
Rákócziban
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Felgyorsult világunkban, a rohanó életvitel mellett, azt tapasztaljuk,
hogy jóval kevesebb idõ és figyelem jut gyermekeinkre, mint ameny-
nyi az egészséges fejlõdésükhöz szükséges lenne. Elszörnyedve hall-
gatjuk a híreket a gyermekek által elkövetett agresszív cselekedetek-
rõl. Úgy tûnik, a televízió és a számítógép kivette a szülõk kezébõl a
gyermeknevelést, mert e gépek társaságában sokkal több idõt tölte-
nek, mint szüleikkel. Tisztelet a kivételnek.                                       
A gyerekek, sokszor a legkisebbek is, válogatás nélkül nézhetik a té-
vémûsorokat, hiszen sok helyen egész nap be van kapcsolva a készü-
lék. Nézhetik a szappanoperákat, akciófilmeket, való világot…stb.   
De valóban ilyen világot álmodtunk a gyermekünknek?! Napjaink-
ban, még a családi és ifjúsági mûsorokban, de néha még a mesékben
is megtalálhatók, az erõszak, a trágár beszéd, a szabados szexualitás,
a családellenesség.                                                                             
Nem véletlen, hogy szakértõk véleménye szerint a mai felnövekvõ
generáció sokkal hajlamosabb az érzelmi zavarokra, depresszióra,
féktelenségre, agresszióra, szorongásra. Egy tanulmány megállapítot-
ta, ma átlagosan 7 percet beszélget a szülõ a gyermekével. Tragikus! 
Ez semmire nem elég! Sokan félreértelmezik az együtt töltött idõt,
úgy gondolják, az is számít, ha közösen vásárolnak a szupermarket-
ben vagy közösen tévéznek. Csak és kizárólag az egymással való tö-
rõdés, beszélgetés és közös játék értékes a gyermek személyiségfejlõ-
dése szempontjából. Amikor igazán érezheti, hogy fontos a szülei
számára, csak rá figyelnek, számításba veszik és fõleg, hogy szeretik.
Sajnos erre jut a legkevesebb idõ!                                                      
Jó lehetõség, ha együtt étkezik a család, ahol mindenki elmondhatja
örömét, bánatát, de közben nincs bekapcsolva a tévé vagy számító-
gép, ami elvonhatná a figyelmet.                                                       
Feltehetjük a kérdést: vajon a szülõnek mi a legfontosabb az életé-
ben, milyen rangsort állít fel, hová helyezi ebben a gyermekét? Siker,
pénz, hatalom, hobbi, televízió, esetleg elõrébb vannak a listán?       
Szülõként sokan elfelejtik, hogy õk már megkapták életük legna-
gyobb ajándékát: a gyermeküket. Ennek az életre szóló ajándéknak,
miért ne adhatnák azt, amire a leginkább szüksége van: a feltétel
nélküli szeretetet és az odaszánt idõt. A gyermekre fordított idõ
minden bankbetétnél jobb befektetés.                                               
Nem akkor szeretjük a gyermekünket, ha minden kényét-kedvét
kiszolgáljuk. Ma a szülõk sokszor azt hiszik, ha megveszik a legdrá-
gább játékokat, vagy mindent megengednek, azzal a szeretetüket
fejezik ki. Ez nem pótolhatja az együttlét örömét, az önfeledt kaca-
gást, a szeretetteljes birkózásokat, a simogatást, a ringatást, az odaa-
dó figyelmet.                                                                                     
A gyerek számára nincs örömtelibb, mint egy közös társasjáték,
mint lefekvéskor egy összebújós meseolvasás, vagy beszélgetés.
Ilyenkor elrepíthetjük õket egy csodás, egyszerû világba, ahol a
jóság, a tisztesség, a becsület, a bátorság, igazi érték és a jók elnyerik
méltó jutalmukat, míg a gonoszok megkapják büntetésüket. Ilyenkor
beindulhat a gyermek fantáziája, fejlõdik a szókincse, olvasási, írási
készsége. Még a szülõ számára is megnyugtató ilyen történeteket
olvasni egy olyan világban, ahol semmi nem így mûködik, de azért
reméljük, hogy van ilyen. Ide kívánkozik egy idézet, József  Attila
Thomas Mann címû versébõl: „Mint gyermek, aki pihenni vágyik / és
eljutott a nyugalmas ágyig, / még kérlel, hogy „Ne menj el, mesélj” / (így nem
szökik rá hirtelen az éj) / s míg kis szíve nagyot szorongva  dobban / tán Õ
se tudja, mit kíván jobban / a mesét-e, vagy azt, hogy ott legyél”
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Az igazi ajándék

Sziklainé Juhász Anikó
védõnõ

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet Kíván

az Új Beregi Élet szerkesztõségének nevében
minden vásárosnaményi lakosnak:

Sebestyén Tímea fõszerkesztõ

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.2.1. B-09/4-2010-0009                              
Projekt címe: Elveszettek Iskolája                                                               
Megvalósítás: 2011. január 03. - 2012. június 30.                                        
Kedvezményezett: Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,      
Elõkészítõ Szakiskola, Szakközépiskola, Alapfokú Mûvészetoktatási        
Intézmény és Kollégium Márokpapi Tagintézménye                                   
4932 Márokpapi, Vöröshadsereg u. 1-7.                                                      

Iskolánk nevelési programjának minden eleme azon alapul, hogy vonzó
nevelési színteret jelentsen minden tanulni vágyó fiatalnak a beregi térség-
ben. A pályázat segítségével olyan oktatási környezetet teremtünk az
intézményünkben tanuló és leendõ diákjaink számára, amelyben jól érzik
magukat, többet tudnak a tanulással foglalkozni, és nem szakítják meg a
tanulás folytonosságát. Az iskola fenntartója sok eszközzel segíti a nevelé-
si oktatási munkát, hogy a diákjaink magukénak érezzék az intézményt, és
aktív részesei legyenek az iskola sorsát érintõ döntéseknek. Az „Elveszet-
tek Iskolája” projektünk célja ezzel összhangban, hogy segítse a középis-
kolai végzettséggel nem rendelkezõ, a hagyományos iskolarendszerbõl le-
morzsolódott vagy azt korábban elhagyó tanköteles, illetve nem tanköteles
korú fiatalokat különbözõ szakmai végzettségek, illetve az érettségi meg-
szerzésében. A projekt megvalósítása során vonzó délutáni foglalkozások-
kal tartjuk a diákjainkat az intézményben, ezek kézmûves-, és sportfoglal-
kozások, tánc, kondicionáló torna, felvilágosító és mentálhigiénés elõadá-
sok. Az iskola területén klubszoba került kialakításra, ahol családias kör-
nyezetben nyílik lehetõség a délutáni mozi megtekintésére, beszélgetésre,
társasjátékok, csocsó stb. használatára. Számos sporteszközt tudtunk meg-
vásárolni a pályázatnak köszönhetõen. Több alkalommal szerveztünk már
családi napot, ahol a gyerekek családjaival ismerkedünk zenés-énekes, já-
tékos programok keretében. Megrendezésre került az I. Nyílt Nap a Wes-
leyben, ahol tehetséges diákjain mutatkoztak be, és ismert fellépõ mûvé-
szek adtak mûsort. Lehetõségünk nyílt egynapos kirándulások megszerve-
zésére, illetve egy 10 napos életmód-tábor lebonyolítására a nyári szünet-
ben Bogácson, ahonnan diákjaink óriási élményekkel tértek haza. Folya-
matosan hirdetjük a Beregi térségben az iskolánkban induló és folyó kép-
zéseket a toborzás és az iskola népszerûsítése érdekében.                           
Mi szívesen adunk, de adni csak nyitott tenyérbe lehet!
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Szép eredményeket értek el nemrég a vá-
sárosnaményi lánglovagok a VIII. Orszá-
gos Tûzoltó és a IV. Országos Veszélyfel-
derítõ csoport szakmai vetélkedõjén,
hiszen az elsõ helyet hozták el a fiúk.      

Szabó Levente szolgálat-parancsnok  elmondta,
elõször egy tûzoltási feladatban kellett meg-
mutatniuk tudásukat, egy kigyulladt épület
tetejérõl kellett lehozniuk két „személyt”.     
Majd egy mûszaki mentés következett, egy
személygépkocsi-balesetnél kellett segíteniük.
Ezután következett egy vezetéstechnikai
pálya, valamint egy kresz-teszt.                     
A rangsor felállításánál figyelembe vették a
szintidõt és a szakmai-balesetvédelmi
szempontok betartását. Ez alapján önkéntes

.
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Tûzoltó sikerek

A nyertes csapat: Szabó Levente, Szántó Dezsõ,
Halász Béla, Arzenovics Attila, Kóróczki László, 

Herczeg József

Különleges színházi élményben lehet ré-
sze annak, aki velünk tölti a december 16.
(péntek) estét a Mûvelõdési Központ
színháztermében. Ezen az estén
Filep Sándor polgármester úr köszöntõje
után a Kontársulat vendége lesz a színpa-
don a vásárosnaményi Megoldás-ház fo-
gyatékkal élõkbõl álló „Csakazértis” Szín-
köre, valamint a kisvárdai fogyatékkal élõ-
ket ellátó intézmény csoportja a Mosoly
Színkör. A Kontársulat kabaréjelenetek-
kel, valamint sanzonokkal a két vendég-
csoport pedig egy-egy 10 perces színda-
rabbal áll a közönség elé.                         
Városunk hagyománya, hogy októberben
vendégül látjuk a megye különbözõ pont-
jairól érkezõ fogyatékkal élõkbõl alakult
színjátszó csoportokat. Az idei év elõadá-
sai adták az ötletet, hogy közösen lépje-
nek föl a fogyatékkal élõ és ép emberek.  
Nem titkolt szándéka a szervezõknek,
hogy a társadalmunk háttérbe szorított
rétegét is szó szerint a rivaldafénybe he-
lyezze. Meg szeretnénk mutatni, hogy a
fogyatékos ember nem „rosszabb, nem
jobb”, csak más. Õk is szeretnek önfeled-
ten játszani, és bizony tehetség is szuny-
nyad bennük. Ezt szeretnénk megmutatni 
a város lakosainak, ezért hívjuk szeretettel
Önöket a december 16-i elõadásra.          
Belépõjegy 800 Ft-ért vásárolható a
Mûvelõdési Központban.

.
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Hát ez kabaré!

Kósáné Csalah Anita

Urgyán Tibor György:
Soha ne nézz szánakozva engem

Egy fogyatékos gyerek kérése:

Soha ne nézz szánakozva engem, 
én is az ÉLET szépségét zengem, 
lenn a mélyben összeér a lelkünk 
Isten hívására egyszerre keltünk.
Igaz, a logika nem a kenyerem,
de ha megnézed jól a tenyerem 
a szívvonalam nagyon hosszú, 
s nem tudom mit jelent a bosszú. 
Közös az életünk, közös a halálunk
tudom, egyszer majd közös nevezõt
találunk, 
csak soha ne nézz szánakozva engem,
hisz én is az ÉLET szépségét zengem...

A Csakazértis Színkör elõadás közben

„Miután  elmentek  tõlük  az  angyalok  a
mennybe, a pásztorok így szóltak egy-
máshoz: 'Menjünk el egészen Betlehe-
mig, és nézzük meg: hogyan is történt
mindaz, amirõl üzent nekünk az Úr.'       
Elmentek tehát sietve, és megtalálták
Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvõ kis-
gyermeket." Lk 2,15-16                              

Ismét közeledik karácsony ünnepe, és ezzel
együtt az a nyugtalanság, zaklatottság, szo-
morúság, szorongás, félelem is, ami ilyenkor
különösen is sok embert hatalmába kerít.     
Igen, mert karácsonykor nagymértékben
megnövekszik azoknak a száma, akik nem
érzik jól magukat, akik szinte belebetegsze-
nek ebbe az ünnepbe. Ennek a feszült lelki
állapotnak már neve is van: karácsonyi pszic-
hózis. Sokan nem is várják, de ha már elke-
rülhetetlenül jön, akkor minél elõbb túl akar-
nak rajta esni. Tragikus, hogy éppen ez az
ünnep váltja ki ezeket az egészségtelen reak-
ciókat az emberekbõl, amelyik ünnep erede-
tileg „nagy örömet" hirdet minden ember-
nek. Mi lett ebbõl a nagy örömbõl, a napke-
leti bölcsek és pásztorok örömébõl? Hova
lett? Miért élik át oly kevesen, és miért élik
meg éppen az ellenkezõjét oly sokan?           
A választ a fenti igében, annak különösen is
a kiemelt szavában kaptam meg: A napkeleti
bölcsek és a pásztorok azért tudtak nagy
örömmel örvendezni, mert „megtalálták Mári-
át, Józsefet, és a jászolban fekvõ kisgyermeket."     

.
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Karácsonyra készülve
Megtalálták Jézust, és a Jézusban emberré
lett Istent!                                                    
Napjainkban sokan nem találják Jézust, vagy
ha egykor meg is találták, elveszítik Õt.        
Annyi mindennel vesszük körül magunkat,
hogy egyszerûen eltakarja elõlünk. Túldíszít-
jük, túlszervezzük, túlzsúfoljuk, túlvásárol-
juk, túlesszük és túlisszuk és ennek egyenes
következményeként, túlidegeskedjünk a ka-
rácsonyt. A világunk, a környezetünk is arra
sarkall, hogy ezekbe a túlzásokba essünk. Ha
nem figyelünk, nem vigyázunk, menthetetle-
nül bele is esünk. És így már nem csoda, ha
az egész eltúlzott ünneplésen túl akarunk
esni. Viszont így nem jöhetünk ki jól belõle,
csak rosszul: a nagy öröm helyett nagy szo-
morúsággal.                                                 
Azért, hogy ez mégse így legyen, újra fel kell
fedeznünk a karácsonyt: az ünnepet is, és
vele együtt az ünnepeltet is: Isten Fiát, Jézus
Krisztust! Tulajdonképpen karácsony ünne-
pének ez lenne a fõ célja. Segítsen megtalálni
Jézust, segítsen ráirányítani a figyelmünket.  
És el is tudta érni ezt a célját mindaddig,
amíg eredetileg nagyon egyszerû és mély
értelmû formáiból ki nem vetkõztettük,és rá
nem aggattuk a magunk túlzó díszeit. Kívá-
nom, hogy ezen a karácsonyon találjunk rá a
karácsony gyökerére, hogy igazibb és szebb
legyen az ünnepünk, ünneplésünk és körü-
löttünk emberibb az élet.                             
Áldott ünnepet kívánok mindenkinek!

.
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Kónyáné Divinyi Eleonóra

kategóriában a hat csapat közül a vásáros-
naményiak lettel az elsõk. A kupa mellett egy
ausztriai tanulmányutat is nyertek, ahol tûz-
oltószimulációs gyakorlaton vehettek részt.

Varga Jánosnak, a Beregi Múzeum igazgatójának köszöntõjét
követõen, dr. Cs. Tóth János mûvészeti író, a Pasztellfestõk
egyesületének elnöke nyitotta meg a vásárosnaményi Beregi
Múzeumban a Pasztellfestõk egyesületének kiállítását.         
A látogatók a kiállításon a beregi tájnak, a folyók varázslatos
környezetének és a Tisza hídnak mûvészi ábrázolásában
gyönyörködhetnek. A kiállított képek megvásárolhatók.

.

Pasztellfestõk kiállítása
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Egészségnap az óvodában
Az Aranyablak Óvodá-
ban Gergelyiugornyán,
az óvónõk és a védõnõ
közremûködésével E-
gészségnapot tartottak.
A szülõk által behozott
zöldségekbõl, gyümöl-
csökbõl saláták készül-
tek a gyerekek aktív
részvételével. Elõtte a
helyes kézmosást gya-
korolták, majd beszél-
gettek a helyes táplál-
kozásról, vitaminok
jelentõségérõl.

November 9-én ,,Sportolj együtt szüleiddel!”
címmel sportversenyen és ügyességi
váltóversenyen vehettek részt tanulóink és
szüleik.                                                        
November 15-én megtudhattuk ,,Ki a legjobb
pingpongban?” az intézmény diákjai és dolgo-
zói között. November 17-én Dr. Balázsy
Erzsébet szûrõvizsgálatokkal egybekötött elõ-
adást tartott a településrész lakóinak, majd
18-án Szabó József  rendõr százados rendha-
gyó tanóra keretében felvilágosította diákja-
inkat a drog káros hatásairól. November 21-
-én ,,Ép testben ép lélek” szellemi vetélkedõn,
majd 25-én a Magyar Labdarúgás napján,
osztálybajnokságon mérhették össze gyere-
keink tudásukat, rátermettségüket. 28-án
filmvetítést szerveztünk, ahol a Harlem
Globetrotters – A kosárlabda varázslói címû
dokumentumfilmet láthatták az érdeklõdõk. 
Egyik leglátványosabb programunk a Zöld-

.

Egészségnevelési Hónap Vitkán

„Angyalok húznak a világ fölött.                     
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!”           
(Wass Albert: Karácsonyi versek I.)            

Rohanó világunkban csak a közelgõ ünne-
pek adnak lehetõséget, hogy kicsit megáll-
junk és számvetést készítsünk a mögöttünk
hagyott évrõl. A karácsony békéje számom-
ra nem csak a szeretetet, a nyugalmat és
csendességet jelenti, hanem a reménységet

.
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Karácsonyi üdvözlet

Dr. Czomba Sándor
államtitkár, országgyûlési képviselõ

ség és gyümölcs szépségverseny volt, ahol
osztályonként készítettek ötletesebbnél ötle-
tesebb kompozíciókat diákjaink.                   
,,Ne gyógyítsuk a betegséget, hanem elõzzük meg!”
– Ez a mondat szerepelt plakátunkon.          
Bízunk benne, hogy amellett, hogy jól érez-
tük magunkat a közös programokon, tettünk
egy kis lépést testi és lelki egészségünk
megõrzése érdekében.

.
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Zánné Kiss Andrea

A zöldség és gyümölcs szépségversenyen ötletesebbnél
ötletesebb kompozíciókat készítettek a diákok

Kedves fiatalok és felnõttek!                        
Mi, a vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gim-
názium 10. c osztályának tanulói vagyunk. Sze-
retnénk segítséget kérni osztálytársunk súlyos
betegségének gyógykezeléséhez, aki a múlt hó-
napban agyi mûtéten esett át. A szövetered-
mény sajnos rosszindulatú daganatot mutatott
és a kezét is károsodás érte. Jelenleg sugárkeze-
lést kap, és rengeteg gyógyszerre van szüksége,

.

Osztálytársunk gyógykezelésére gyûjtünk!
Segítsenek!

rendõrségi hírek

2011. szeptember-október hónapban Vásá-
rosnamény-Vitka területén történt 11 betö-
rés ügyében folytatott nyomozás során fog-
ták el a vásárosnaményi nyomozók a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendõr-fõka-
pitányság Migrációs ügyek osztályának
nyomozóival közösen a betörésekben az
orgazda szerepét betöltõ, a bûntársainak is
Nagy Zoltán álnéven bemutatkozó Hajdú-
-Bihar megyei illetékességû férfit. Az elfo-
gásra november 14-én összehangolt, szer-
vezett akció keretében került sor Nyíregy-
háza egyik bevásárló központjának parko-
lójában. A most elfogott férfi a betörések
miatt már korábban büntetõeljárás alá vont
vásárosnaményi férfival és nõvel állt kap-
csolatban, akiktõl rendszeresen átvette a
betörések során eltulajdonított ékszereket
és egyéb értékeket. A Vásárosnaményi
Rendõrkapitányság Bûnügyi osztálya foly-
tatólagosan elkövetett orgazdaság valamint
bûnpártolás elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt hallgatta ki gyanúsítottként a
39 éves férfit.

Elfogták az orgazdát is

Az ünnepek közeledtével a sze-
retet és gondoskodás jegyében
a múlt évekhez hasonlóan, az
idén is, a vásárosnaményi
FIDESZ csoport tagjai étkezési
almát adományoztak az Idõsek
Otthona, a Játékország Óvodái,
és a Hajléktalanok Átmeneti
Szállása lakóinak. A felajánlás-
nak nagyon örültek, és szívesen
fogadták az intézmények.         
Kívánunk mindenkinek áldott
ünnepeket és boldog új évet!

.

Mikulásnapi jótékonysági akció

Paróczai Csaba 
alelnök

is abban,  hogy az  óév minden  gyötrelme,  kínlódása és verejtéke
nem volt hiábavaló, a munkánk meghozza majd a gyümölcsét.
Ebben bízva kívánok szülõvárosom, Vásárosnamény minden
lakójának békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben
gazdag újévet.

amelynek beszerzése a családot anyagilag nagyon megterheli. Ezért
kérjük az Önök önzetlen segítségét,hogy minél hamarabb elkezdhes-
sék a kezelést, amely Éva gyógyulásához szükséges.                          
Szeretnénk, ha az érettségi bizonyítványt is velünk vehetné át!          
Kétféle módon segíthetnek:                                                           .
·Közvetlen pénzadományokkal, amit a kihelyezett gyûjtõedénybe tehetnek.        
·Átutalással a következõ bankszámlaszámra: 11773449-01396087           
Minden segítségért hálásak vagyunk! Köszönjük!                      
A 10. c osztály tanulói

.
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A Kölcsey Ferenc ÁMK-ban minden év
novembere az egészségre nevelés hónap-
ja. Idén is számos színes program tarkí-
totta utolsó õszi hónapunkat.

A kis óvodások örömmel és nagy lelkesedéssel
készítették a zöldségekbol és a gyümölcsökbol

az egészséges finomságokat.
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