
Kis Cimborák nagy mûsora
 A Cimbora Gyermekközösség mûsoros estet rendezett január 14-én, ahol a
második és negyedik évfolyamon tanuló osztályok mutatták be produkciói-
kat. Közel hatszáz nézõ láthatta a színvonalas mûsorszámokat. Az est bevé-
telét (266 000 forintot) a kis cimborák jutalmazására és programjainak finan-
szírozására fordítjuk.                                                                                      .

Simon Edit
Cimbora Gyermekközösség vezetõ

2011. február

önkormányzati hírek

tölthettem. Aztán az élet és tanulmánya-
im messzebbre sodortak, de jó érzéssel
töltött el, hogy felnõttként ismét bepillant-
hattam a város életébe.                          
Most egy újabb lehetõséget kaptam, a
város lapjának felelõs szerkesztõje lettem.
Általában azt szokhattuk meg, hogy ha
valahol személyváltás történik, az új
ember minden szépet és jót megígér, amit
véghez fog vinni. Aztán vagy sikerül neki
vagy nem.                                          
Én ígérni semmit nem akarok. Csak
annyit mondhatok nyugodt szívvel, azt
szeretném, hogy a lap Önöknek, a város
lakosságának, és Önökrõl szóljon.         
Hiszen Önök élnek itt, ezért fontosnak
tartom, hogy a legfrissebb információk a
városban zajló eseményekrõl, rendezvé-
nyekrõl, vagy a lakókat érintõ döntések-
rõl mindenkihez eljussanak.                 
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Tisztelt Olvasó! Ehhez azonban én egyedül kevés vagyok.
Az Önök segítségét szeretném kérni,
hogy a településen történtekrõl mindenki-
nek hírt tudjunk adni. Várom írásaikat,
képeiket, észrevételeiket, hogy az újság
hasábjain bárki megtekinthesse.            
Kényes téma a politika. Úgy gondolom,
egy városi lap nem lehet politikai csatáro-
zások színtere, hiszen ezért vannak a
kampány-, illetve pártújságok. Szükséges
a politika, de csak megfelelõ mértékben,
nem ennek kell a fõ hangsúlyt kapnia.    
Remélem a jövõben sikerül egy teljesen új
lapot a kezükbe venniük, s mindenki
megtalálja az érdeklõdési körének megfe-
lelõ témákat. Bízom benne, hogy sikeresen
együttmûködhetek Önökkel, Önökért.    
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Sebestyén Tímea

Ismét egy újabb év kezdõdött, s ahogy
már megszoktuk, egy új év változásokat
hoz magával. Valakinek jobb lesz,
másoknak rosszabb. Gondolom, sokan
megfogadtunk valamit az év elején, aztán
vagy sikerül ezeket betartanunk vagy
nem.                                               
Nem hiszem, hogy bárkinek is újat mon-
dok azzal, sokan, sok mindent ígértek
már számunkra. Ez vonatkozik a város
lapjára, az Új Beregi Életre is. Nekem
abban a szerencsében volt már részem,
hogy néhány évvel ezelõtt munkatársként
besegíthettem a lap szerkesztésébe. Ez
azért is volt számomra fontos és a
szívemhez közeli, mert ha nem is teljes
egészében vagyok tõsgyökeres vásárosna-
ményi lakos, de gimnáziumi éveimet itt

.

Kedvezményes tûzifa                   
rászorulóknak                             

Ismét lehetõség nyílt a város legrá-
szorultabb lakóinak kedvezményes
árú tûzifa vásárlására. Azok vehették
igénybe, akik Vásárosnaményban
állandó lakóhellyel rendelkeznek,
lakóingatlanukban életvitelszerûen
élnek, és a lakóingatlanban bejelen-
tett lakcímmel rendelkezõ, életvitel-
szerûen ott élõ személyek egy fõre
esõ jövedelme nem haladja meg a
mindenkori nyugdíjminimum össze-
gének kétszeresét, mely 2011-ben
57000 Ft.                                        
Az igényléshez egy formanyomtat-
vány kitöltése és annak tájékoztató-
jában szereplõ mellékletek csatolása
kellett, melyet a Polgármesteri Hiva-
tal I. em. 6. sz. irodájában („Segítõ
Hálózat”) kérhettek és adhattak le.  
Az újabb lehetõségrõl lapunkban
tájékoztatjuk a város lakosságát.
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tegy 2 milliárd forint veszteséget termelõ cégrõl van szó.  
Mégis akadt két ember, aki megpróbálta megkísérelni a
lehetetlent.                                                                      
Az egyik városunk megbecsült lakója Kiss B. Zoltán úr, a
másik dr. Nagy Gergely úr, aki korábban az Interspan
kereskedelmi igazgatója volt.                                           
A megmentés forgatókönyve a következõképpen alakult
volna: elõször a régi tulajdonostól meg kell venni a
gyárat, azután biztosítani kell a folyamatos üzemeltetést,
amihez alapanyagra és a technológia korszerûsítésére van
szükség. Hosszabb távon pedig végre kell hajtani azokat
a fejlesztéseket, amelyek nélkül a gyár nyereséges mûköd-
tetése elképzelhetetlen. Magyarul a három elavult gépsor
helyett egy új gépsort kell beállítani.                                
A fentiekbõl is látszik, számos ponton volt buktatója az
elképzelésnek, mégsem tûnt reménytelennek a dolog.
A befektetõk többször jártak Svájcban és sikerült meg-
egyezniük a tulajdonossal az eladásról. Õszintén szólva,
ennek korábban egy százalék esélyt nem adtam volna,
ekkor újra kezdtem bizakodni.                                        
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Interspan – kételyek és válaszok

Czomba Sándor
Nemzetgazdasági Minisztérium 

foglalkoztatáspolitikáért felelõs államtitkára

Tisztelt Városlakók, kedves Vásárosnaményiak! Természetesen az is nyilvánvaló volt, hogy valamiféle
állami szerepvállalásra a hosszú távú stabil mûködtetés-
hez szükség lesz, ezért megkerestem a Magyar
Fejlesztési Bankot, amely a cég átvilágítása után
hajlandóságot mutatott az együttmûködésre.                   
Már-már úgy tûnt, hogy minden összeáll és a remény
valósággá változhat. Ez év január elején a leendõ
tulajdonosok megbeszélést kezdeményeztek a gyár
dolgozóival a további mûködtetésrõl. Ez egy csütörtöki
napon lett volna, szerda este kaptam egy telefont,
amiben arról tájékoztattak,hogy elmarad a megbeszélés,
mivel egy dolgozó kivételével a gyár összes munkaválla-
lója úgy döntött, nem kíván az új tulajdonosokkal
együtt dolgozni. Mondanom sem kell, ez a hír hideg-
zuhanyként ért. Ezek után a leendõ tulajdonosok
természetesen elálltak a vásárlástól és attól tartok ezzel
a gyár sorsa végérvényesen megpecsételõdött.                

Hogy miért döntöttek a dolgozók így? Bizonyára sokan
voltak, akik a biztos végkielégítést egy számukra bi-
zonytalannak tûnõ munkahelyre nem akarták felcserél-
ni. Az is lehet, hogy sok félreértés vezetett idáig. Azt a-
zonban tudom, hogy ez a pénz sajnos nagyon hamar el
fog fogyni és sok családnak marad a létbizonytalanság.
Értem a dolgozók döntését, de meg nem tudom érteni.
Pedig micsoda üzenete lett volna annak, hogy Magyar-
országon az elsõ cég, amely külföldi tulajdonba került,
most ismét magyar zászló alatt termel tovább. Arról
nem is beszélve, hogy a gyár bezárása messze nem csak
annak a közel kétszáz embernek a sorsát érinti, akik a
gyárban dolgoztak.                                                         
Sajnos ez a hajó elment. Vannak ugyan érdeklõdõk
befektetõi oldalról, de ez már egy teljesen más történet. 
Azt továbbra is ígérem, soha nem adom fel.                   
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Eljött az ideje, hogy min-
denki megismerje a valósá-
got az Interspan bezárásával
kapcsolatban.                      
Legutóbb arról számoltam
be, hogy a svájci tulajdonos-
sal való többszöri levélváltá-
somból egyértelmûen kide-
rült, befektetõk nélkül a gyár
sorsa megpecsételõdött.      
Befektetõt pedig a mai világ-
ban nem könnyû találni,
különösen, ha egy technoló-
giájában elavult, évente min-
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számítógép - , internet használat
közösségi játékok:

csocsó, léghoki, darts, stb.
olvasósarok:

sok-sok újság, folyóirat, könyv
tanácsadás:

pályaválasztási, baráti, párkapcsolati,
tanulási, diákjogi stb.

INGYENES 

Nyitvatartási rend:
00 00Hétfõtõl - Péntekig: 9  - 17

Szombaton és Vasárnap: ZÁRVA

A programok a TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0003 projekt keretében valósulnak meg.

A program az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott
támogatás összege: 18.126.000 Ft

Kedvezményezett: Fiatalok Kulturális Szövetsége – Ifjúsági Egyesület
Szerzõdés dátuma: 2009. 02. 19.

4800 Vásárosnamény, Árpád köz 1/B.
Tel.: 06-30/933-87-43 www.fiatalok.eu

Bélát legjobban egy izlandi vulkán-
hoz lehetett hasonlítani: állandóan
izzo t t ,  eg y  p i l l ana t r a  sem
nyugodott le, néha fortyogott,
sokszor kitört, akkor „ömlött”
belõle a láva, aztán megnyugodott.
Hihetetlen volt, ahogy ment,
hajtott, szervezett, ösztökélt, s
közben központi helyen mindig
e g y  d o l o g r a  k o n c e n t r á l t :
valahonnan, valamilyen munkát
megszerezni.                                 
„Bármilyen vasas munkát megcsiná-
lunk”, hajtotta, s hitt benne, hogy
az ország elsõként privatizált cége,
a Palicz Mûvek helyén létrejött
Nafém Kft. túléli a gazdasági
válságot.  Száz százalékosan
dolgozott, egy pillanatra sem dõlt
hátra, miután akár kicsi, akár
nagyobb megrendelést elvállalt.     
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Büszke volt arra, amit létrehozott,
ugyanakkor egyfajta elégedetlenség
mindig maradt benne, hiszen maxi-
malista volt, azt szerette, ha
kollégái ugyanúgy küzdenek, mint õ.
Nem érezte a hétvégét, az ünnep-
napot, a hosszú pihenést, feszült
volt, ha nem tudta mi történik a
cégnél, ha nem úgy mennek a
dolgok, ahogy õ szeretné.              
Õszintén nyers tudott lenni, akkor
se ember, se Isten nem állt meg
elõtte, de amikor kiadta a mérgét,
maga is megnyugodott. Talán ezt a
feszültséget, a cégvezetésbõl adódó
stresszt nevetéssel,  viccekkel
próbálta levezetni, hiszen baráti
társaságban harsány jókedvérõl volt
híres.                                               
Amikor felvetõdött a naményi
vállalkozói klub megszervezése,
magára vállalta az eleinte lehetetlen-
nek tûnõ feladatot, a klub vezetését,
a tagok összefogását, a programok
szervezését. Összehozta és egy

 .
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Az izlandi vulkán
Szombathy Béla emlékére

csapattá „gyûrte” õket, s az utóbbi
években elégedetten nyugtázta a jól
sikerült összejöveteleket, kirándulá-
sokat, fõzéseket.                             
Közben gondolt a jövõre, Béci fiát
maga mellé vette, hogy betanítsa a
cégvezetés rejtelmeibe. Imádta
unokáit, mindkettõrõl órákig tudott
mesé ln i ,  e g y eng e t t e  spo r t -
ambícióikat.                                    
Azt tudtuk, hogy betegsége miatt
vigyáznia kell magára. A családja,
elsõsorban felesége, Katika, s a
barátai óvták, mondták neki, lazít-
son, figyeljen többet az egészségére,
ne hajtsa túl nagyon magát.             
Lehetetlent kértek, hiszen Béla
életeleme volt az ezer fokon égés,
ez vitte elõre, ez hajtotta, s ebben
égett el.                                           
Az izlandi vulkán most megpihent. 

Nyugodj békében, Barátom!           

.

.

.

.

.

.

Máthé Csaba

A képzés a TÁMOP-5.5.1./A-10/1-2010-0021 projekt keretében valósul meg.

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.

Jelentkezz februárban induló INGYENES
OKJ-s SZOCIÁLIS ASSZISZTENSI képzésünkre!

Jelentkezési feltétel:

A képzés helyszíne, idõtartama:

A munkaterület rövid leírása:

érettségi vizsga, regisztrált álláskeresõi jogviszony

Vásárosnaményi Információs Pont, Vásárosnamény,
Árpád köz 1/B. Tel.: 06-30/933-87-43

1250 óra melybõl elmélet: 750 óra; gyak: 500 óra,
Elmélet heti 5x6 óra; Gyakorlat heti 5x5 óra

·Prevenciós, egészségmegõrzõ, - fejlesztõ, mentálhigiénés
tevékenységet folytat és ilyen programokat szervez

·Közösségi és kistérségi társadalmi integrációt
segítõ tevékenységet végez

·Ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatokat lát el

·Szociális és gyermekvédelmi ügyeket intéz

·Szabadidõs és rekreációs programokat szervez és vezet
·OKJ száma: 54 762 01 0010 54 02 

Felnõttképzési nyilvántartási szám: 15-0234-04
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A Stella Patika pályázati úton  -  GOP-2010-2.1.1/A-2010

kiírásban, Stella patika információs technológiai
(hardver, szoftver) fejlesztése Vásárosnaményban címmel
50 %-os  támogatásban részesült 1.047.500 Ft értékben. 

Ezáltal a patika  információs technológiáját
nagymértékben fejlesztette, mellyel ügyfeleink számára

többletszolgáltatásokat tudunk biztosítani.

BEMUTATÓTEREM: Vásárosnamény-Vitka,
Kazinczy út 3. 06-20/911-42-48

 www.lukacsfa.hu  lukacsfa@lukacsfa.hu
Tel.: 06-45/472-570; 

Web: E-mail:

LUKÁCS-FA KFT.LUKÁCS-FA KFT.

GEALAN, TISSEN, REHAU,
PANORAMA, ALUPLAST

ZEGYEDI BÚTORGYÁRTÁS
ZFA-, MÛANYAG-, AJTÓ, ABLAK 

ZREDÕNY, RELUXA

BEMUTATÓ KONYHABÚTOROK KIÁRUS TÁSAÍ
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50% 59.990 ÁRENGEDMÉNNYEL már  Ft-tól!

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák. Akciónk 2011. 2. 10. és 2011. 3. 20. között vagy a készlet erejéig tart.

ÚJDONSÁG: 

ELÉRHETÕ ÁRON!

92 mm-es beépítési mélységu,

4-szeres gumiszigetelésu, 3 rétegu üvegezésu,

passzív ház minosítésu, fa nyílászárók!

http://www.accord-zsalugaterek.hu

TEMETKEZÉSI
SZOLGÁLTATÁS

 ESütõ és Simon Kft.

  H (45) 488-038;
  :(30) 903-61-13;
       (30) 466-14-37;
  - Tarpa, Petõfi út 98.

.

:   

Vásárosnamény, Kölcsey út 2. Tel./Fax: 06-45/472-184;
/volt KTSZ-tõl 50 m-re, a régi TITÁSZ  épületében/

 ILLKER KFT.M
VILLANYSZERELÉSI ANYAGO

CSILLÁROK és LÁMPÁK SZAKÜZLETE
K, SZERSZÁMOK

-

TIFFANY LÁMPÁK NAGY VÁLASZTÉKBAN!

LED-es izzók már -tól.
Villanykapcsolók, konnektorok már Ft-tól.

többféle foglalatban 1350 Ft
490 

LED-es lámpák, SÓLÁMPÁK, CSILLÁROK ÉS 
NAGY VÁLASZTÉKBAN, KEDVEZÕ ÁRON!

LÁMPÁK 
BARKÁCSFELSZERELÉSEK, TIPLIK, CSAVAROK

A hagyományos izzókat helyettesítsük kompakt fénycsõvel: 

Hagyományos izzó      100 W   75 W    60 W    40 W    25 W

Kompakt fénycsõ        20 W    15 W    11 W     9 W     5 W

1

ENERGIATAKARÉKOS IZZÓK 1 ÉV GARANCIÁVAL
már 420 Ft/db-tól!

ENERGIATAKARÉKOS IZZÓK 1 ÉV GARANCIÁVAL
már 420 Ft/db-tól!

ENERGIATAKARÉKOS IZZÓK 1 ÉV GARANCIÁVAL
már 420 Ft/db-tól!

SPÓROLJON ÖN IS!

Áraink ÁFÁ-s árak!

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;

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

Kapcsolódj be munkánkba:
Legyél az ÖNKÉNTESünk, és vegyél részt

a Kortárssegítõ képzésünkön!

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.

A kisállatorvosi rendelõ Vásárosnaményban
új címen, az Ifjúság út 11. sz. alatt található,
megközelíthetõ a Béke utca felõl.
Dr. Erdélyi Miklós Tel.:  06-30/636-81-51

Dr. Erdélyi Vanda  Tel.: 06-30/346-61-37

KISÁLLATTARTÓK FIGYELEM!
ÁTKÖLTÖZTÜNK!

KISÁLLATTARTÓK FIGYELEM!
ÁTKÖLTÖZTÜNK!

KISÁLLATTARTÓK FIGYELEM!
ÁTKÖLTÖZTÜNK!

Rendelési idõ:

Hétfõ-Szerda-Péntek
14-18 óra között
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A fogyasztókat érintõ, érdekeiket sértõ problémák
és a megoldásra váró ügyek sokszor nem állnak
meg az országhatárokon és a különbözõ szerveze-
tek hatáskörének és illetékességének keretein belül.
A hatékony jog- és igényérvényesítés érdekében a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elõtérbe
helyezte a környezõ, határmenti országok fogyasz-
tóvédelmi hatóságával történõ együttmûködési
megállapodások kötését.                                             

Az elmúlt hónapokban a hatóság együttmûködési meg-
állapodást kötött Romániával, Szerbiával, Szlovéniával,
illetve Ukrajnával. Az ukrajnai Nemzeti Fogyasztóvédel-
mi Hatóság és a magyarországi Nemzeti Fogyasztóvé-
delmi Hatóság között 2010. szeptember 30-án jött létre
a fogyasztóvédelmi együttmûködési protokoll.                

Fõ célkitûzés: a fogyasztók védelme                          

Az együttmûködési protokoll fõ célja a határon átnyúló
vitás ügyek gyors és hatékony intézése, fellépés a
fogyasztók érdekében, a veszélyes termékek kiszûrése,
továbbá tapasztalatok értékelése, jól mûködõ informáci-
ócsere kiépítése, mely kölcsönös elõnyt biztosít ezáltal
mindkét ország fogyasztói számára.                                
A megállapodásban a felek kötelezettséget vállaltak arra,
hogy kölcsönösen tájékoztatják egymást a hatályban lévõ
fogyasztóvédelmi jogszabályok változásairól, a fogyasz-
tók tájékoztatási és nevelési tevékenységérõl, valamint a
fogyasztóvédelmi tárgyú nemzetközi konferenciákról.
Abban is megállapodtak, hogy egy elõre meghatározott
program alapján közös ellenõrzéseket végeznek a
fogyasztóvédelem területén, illetve biztosítják egymás-
nak a rendszeresen megjelenõ szaklapokat, valamint
egyéb tájékoztató jellegû kiadványokat.                           

Közös ellenõrzések                                                       

Ennek jegyében 2010. december 20-án az Észak-alföldi
Regionális Felügyelõség Nyíregyházi Kirendeltségének
megbízott vezetõje Dr. Juscsák Dóra és két munkatársa
találkozott Vásárosnaményban az Ungvári Fogyasztóvé-
delmi Hatóság két képviselõjével. A találkozó során egy
Vásárosnaményban mûködõ áruházban a karácsonyi
akciós termékeknek közös vizsgálatára került sor. Az
ellenõrzés próbavásárlással kezdõdött, majd számon kér-
ték a termékek árfeltüntetésére, áralkalmazásra vonatko-
zó jogszabályi elõírások betartását, valamint vizsgálták a
fogyasztóknak kínált karácsonyi szezonális termékek
biztonságát.                                                                     
A nyíregyházi fogyasztóvédelmi hatóság szakemberei
bemutatták a forgalomban fellelhetõ veszélyes termékek
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Együttmûködés határon innen és túl

A közös ellenõrzést eredményesnek tartották a
szakemberek

felkutatásának módszereit, számítógépes adatbázisban
keresték a korábban már veszélyesnek minõsített
termékeket.                                                                    
Az ellenõrzést követõen a közös munka tapasztalatainak
kiértékelték. Az ukrajnai szakemberek a közös ellenõr-
zést hasznosnak, követendõnek ítélték, munkájukban a
bemutatott módszereket alkalmazni tudják.                    

Hasonlóságok és különbségek                                  

Az ellenõrzések lefolytatása mindkét hatóság részérõl
hasonlóan zajlik, azonban az egyes eljárási cselekmé-
nyek, valamint a panaszügyintézés tekintetében eltérõ
eljárást alkalmaznak.                                                       
Dr. Juscsák Dóra átadta a határon túli fogyasztóvédelmi
szakembereknek a Magyar Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság önálló, saját kiadású, hivatalos lapjának elsõ
számát, melybõl részletesen tájékozódhatnak fogyasztó-
védelem mûködésérõl, tevékenységérõl, a fogyasztóvé-
delem egészét érintõ változásokról és tendenciákról,
amit a szakemberek örömmel fogadtak.                         

Az Ukrán - Magyar együttmûködési megállapodás a
határon átjáró fogyasztók számára feltétlenül elõnyös,
mert könnyebben hozzájuthatnak olyan információk-
hoz, ami az esetleges jogorvoslati lehetõségekrõl nyújt
tájékoztatást, illetve megtudhatják a vásárlók, hogy a
tudatos fogyasztónak mi mindenre is kell odafigyelnie.  
Egyidejûleg nagy hangsúlyt kívánnak helyezni a felek a
prevencióra is, a kis és középvállalkozói szektornak is
biztosítani kívánják a lehetõséget, hogy hozzáférjenek 
azokhoz az ismeretekhez, melyek az önkéntes jogköve-
téshez szükségesek.                                                      

.
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A „Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmûködési
Program 2007-2013” keretében a hátrányos helyzetû fiatalok képzése,
munkaerõ-piaci beilleszkedése, és hátrányos helyzetük csökkentése
érdekében három szervezet mûködik együtt. A debreceni Országos
Tranzitfoglalkoztatási Egyesület, a szatmárnémeti Colegiul Tehnic
"Elisa Zamfirescu", valamint a vásárosnaményi Kárpátokért
Egyesület Maradj az iskolában/Ramai la scoala elnevezésû projektet
valósítják meg 2010. szeptember 1. és 2011. augusztus 31. között.        

A projekt célja a magyar-román határ mentén mûködõ, halmozottan hátrá-
nyos helyzetû fiatalokkal foglalkozó szakiskolákban a fiatalok lemorzsoló-
dásának csökkentése. Ennek érdekében összegyûjtik az alkalmazott
módszereket, megismerik gyakorlatokat, a szakiskolákat hálózattá szervezik.
Emellett a szakmaszerzést és a munkavállalói kulcskompetenciák fejleszté-
sét elõsegítõ leghatékonyabb módszereket is rendezik, illetve elterjesztik.    
A résztvevõ megyékben a hátrányos helyzetû fiatalokkal foglalkozó közép-
iskolák és a civil szervezetek kutatása után kerül sor a hálózati együttmûkö-
dés kialakítására. A projekt megyénként öt, összesen húsz iskola, iskolán-
ként két fõ részvételével valósul meg. Négy találkozón, négy munkacso-
portban dolgozzák ki a közös módszertani elemeket (pl. gyakorlati képzés,
munkaerõpiacra való felkészítés, pszicho-szociális gondozás, szabadidõs
tevékenységek, együttoktatás), úgy, hogy azok alkalmazhatók, elterjeszthe-
tõk legyenek valamennyi, hasonló célcsoporttal foglalkozó iskolában.         

.

.

.

Maradj az iskolában /Ramai la scoala

Inántsy Pap Sándor

Ezzel a címmel hívogatta a Váro-
si Könyvtár a zeneszeretõ érdek-
lõdõket arra az elõadásra, mely-
nek keretében a rendkívül termé-
keny barokk mester ritkábban
hallható mûveibõl hangzottak el
részletek, s közben a zeneszerzõ
életének és a korszaknak néhány
érdekessége is szóba került.        

Mandolin-, fagott- és hegedûver-
seny, oratórikus mûvek és operák
részletei szólaltak meg kiváló elõa-
dók tolmácsolásában, néhány rövid
filmbejátszással színesítve.                
A hideg téli estén lelkeket Vivaldi
derûs muzsikája, testeket pedig
zamatos teák és frissen sült pogácsa
melengette. A jelenlévõk egyetértet-
tek abban, hogy a találkozót egy
sorozat elsõ állomásának tekintik:   
havonta egy alkalommal együtt ba-
rangolnak a muzsika birodalmának
kedvelt, vagy kevésbé ismert tájain.
Az est házigazdája Iványi Tamás volt.

.

.

.

Az ismeretlen Vivaldi

kultúra

önkormányzati hírek

Változott a parkolási rend           

Vásárosnamény belterületén a par-
kolóhelyek egy részének bérbeadás
útján történt üzemeltetése 2010. de-
cember 31-vel megszûnt, a parkolás
rendjérõl szóló önkormányzati ren-
delet a képviselõ-testület döntése
értelmében 2011. január 1-jétõl ha-
tályát vesztette.                                
Jelenleg a város területén az Önkor-
mányzat által kijelölt parkolóhelye-
ket díjmentesen lehet igénybe venni.
Hat darab várakozóhelyet jelöltek ki
a mozgáskorlátozottak számára:      
Szabadság tér 11.sz. (1db) IPOSZ
iroda elõtt, Szabadság tér 19. sz.     
(1db) MARIANNA-Center elõtt,
Szabadság tér 35. sz. (1db) POSTA
elõtt, Szabadság tér garázssor elõtt
(3 db)                                             
A város területén a biztonságos
közlekedés érdekében továbbra is
érvényben vannak a várakozást és
megállást szabályozó jelzések (for-

.

.

.

.

.

galom elõl elzárt terület, várakozni
tilos, megállni tilos, kapubejárók,
autóbusz-megállóhelyek, behajtani
tilos). Az érvényben lévõ korlátozá-
sok betartását továbbra is követke-
zetesen ellenõrizni fogják a közterü-
let-felügyelõk és a rendõrök, akik
szankcionálják a szabálysértések
elkövetését.                                     

A 2011-es szemétszállítási díjak  

2011. január 1-jétõl az Észak-alföldi
Környezetgazdálkodási Kft. végzi
településünkön a kommunális hulla-
dék begyûjtését és ártalmatlanítását.
Január 1-jétõl december 31-ig a la-
kossági szemétszállítás esetén a 110
/120 literes edényzet egyszeri ürítési
díja 250 Ft+ÁFA/alkalom, évi
16250 Ft bruttó ár 52 ürítéssel
számolva. Lehetõség van a többlet
lakossági hulladék ingyenes beszállí-
tására havonta egy alkalommal a kis-

3várdai lerakóba 1 m  mennyiségig,
a lakcím igazolásával. 

.

.

A konténeres hulladék egyszeri ürítési
díja – amely magába foglalja a meg-
semmisítés díját is – 1100 literes
konténer 2292 Ft+ÁFA/ alkalom
hetente egyszer. A 4000 literes kon-
téner díja 8333 Ft+ÁFA/alkalom.
Igény szerinti ürítés díja 5000 literes
konténer esetén Ft 10416 Ft+ÁFA/
alkalom.                                            .
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Fegyveres rablás a lottózóban      

2010. december 31-én napközben
fegyvert fogtak egy vásárosnaményi
lottózó alkalmazottjára. A 40 éves
nõ megpróbálta elvenni a pisztolyt,
de nem járt sikerrel. A kötött sapkát
viselõ, arcát sállal és napszemüveg-
gel eltakaró férfi ezután be akart
menni a pénztárhelyiségbe, de nem
tudott. A tettes végül néhány tucat
sorsjegyet markolt fel és elmenekült.
Az alkalmazott csak mintegy 10
perc múlva értesítette a rendõrséget.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendõr-fõkapitányság fegyveres
rablás miatt nagy erõkkel nyomoz
az ismeretlen elkövetõ után.            

A lakhelyelhagyási tilalmat is     
megszegte a kábítószeres            
gépkocsivezetõ                             

Január 26-án Vásárosnamény és Ilk
között igazoltattak a rendõrök egy
gépkocsivezetõt. A 36 éves férfinél
egy kis tasakban kábítószergyanús
növényi anyagot találtak. Elõállítását
követõen az elõzetes gyorsteszt a
sofõr szervezetében is kimutatta a
marihuána hatóanyagát. A férfivel
szemben egy korábbi bûnügye miatt
lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek
el, így Vásárosnamény területét sem
hagyhatta volna el. A városi rendõr-
kapitányság kábítószerrel visszaélés
megalapozott gyanújával õrizetbe
vette, valamint eljárást indítottak
ellene bódult állapotban történõ

.

.

.

.

.

rendõrségi hírek

jármûvezetés miatt. Két jogosít-
ványt vettek el tõle, a férfinél volt
ugyanis a korábban eltûntként beje-
lentett vezetõi engedélye is.             

Életveszélyes féltékenység a       
szilveszteri bulin                         

Egy vásárosnaményi házibuliban
féltékenységbõl úgy megverte élet-
társát a megalapozott gyanú szerint
egy férfi szilveszter este, hogy a 30
éves nõ életveszélyesen megsérült.  
Az elkövetõ elmenekült a helyszín-
rõl, útközben levetette és elégette
véres ingét. A feltételezett tettest a
rendõrök másnap délután egy barát-
ja nyíregyházi lakásában fogták el.   .
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendõr-fõkapitányság bûnügyi osz-
tálya életveszélyt okozó testi sértés
megalapozott gyanújával vette õri-
zetbe a 41 éves nyíregyházi férfit.   

Kábítószer-kereskedõn ütöttek   
rajta                                               

Egy feltételezett kábítószer-kereske-
dõt vett õrizetbe január 6-án a Vásá-
rosnaményi Rendõrkapitányság. A
31 éves ilki lakost elõzetes bûnügyi
információk alapján a Szabolcs
Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság migrációs ügyek osztá-
lyának nyomozóival és a bevetési
szolgálat Jonatán akcióosztályával
közösen fogták el Vásárosnamény-
ban. A férfi kocsijában 81 tablettát
és összesen 119,1 gramm port, laká-

.
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sán további 91 tablettát foglaltak le, a
gyorsteszt szerint mindez amfetamin
tartalmú anyag.                                  
A dílernek eddig 15 vásárlóját
hallgatták ki kábítószer-fogyasztás
g y a n ú j á va l ,  õ k  s z a b a d l á b o n
védekezhetnek.                                 
A nyomozás során várhatóan még
több tucat fogyasztót fognak eljárás
alá vonni. A terjesztéssel gyanúsított
f é r f i  e lõze tes  l e t a r tóz ta t á sá t
kezdeményezi a rendõrség.                

(Btk. 282/A. § (1) Aki kábítószert
kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal
kereskedik, bûntettet követ el, és két évtõl
nyolc évig terjedõ szabadságvesztéssel bünte-
tendõ.)                                                

Vittek mindent                               

A benne hagyott értékek miatt törtek
fel egy kisteherautót január 25-ére
virradóan a vásárosnaményi vasút-
állomás parkolójában. Az elkövetõk a
navigációs készüléket és a CD-leját-
szót vitték el kb. 70.000 forint
értékben, a rongálással további kárt
okoztak. Nem sokkal késõbb a
Mátészalkai Rendõrkapitányság járõ-
rei Ópályiban fogták el a vonatról
leszálló feltételezett elkövetõket. Nem
csak a gépkocsiból eltulajdonított
értékeket találták meg náluk, hanem
tíz kiló kenyeret is, amit egy
vásárosnaményi bolt elõl loptak el
hajnalban. A 18 és 32 éves ópályi
lakhelyû férfiakat a Vásárosnaményi
Rendõrkapitányság õrizetbe vette.     
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Gondolkoztak-e már azon, hogy
ugyanazon események mennyire
másként hatnak az emberekre?  
Ugyanazt az élményt másként
éljük át mindnyájan, attól függõ-
en, hogy milyen személyiséggel,
érdeklõdéssel, mennyire nyitot-
tan járjuk életünk ösvényeit. Ami
az egyiknek fontos, az a másik-
nak jelentéktelen.                         

Fokozottan érvényes ez olyan
emberek esetében, akik hétköznap-
jaikat fogyatékosságuk miatt
szûkebb keretek között élik, mint
embertársaik. A Megoldás-ház
munkatársai azért dolgoznak, hogy
ezeket a kereteket minél jobban
kitágítsák, és így több élményhez
juttassák a fogyatékkal élõ és
pszichiátriai problémákkal küzdõ
gondozottjaikat.                              
Ennek a vágynak sokszor csupán az
anyagi lehetõségük szab határt.       

.

.

.
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Ahol az álmok valóra válnak

A mosolygó arcokból látszik a fiatalok öröme

Január 21-én köszöntötték Baráth Istvánnét az
Idõsek otthonában 90. születésnapja alkalmából.  
Köszöntõjét családja, gyermekei, unokái, déduno-
kái körében tartották, sõt, még a néni gergelyiu-
gornyai szomszédjai is eljöttek. Az önkormányzat
nevében Filep Sándor polgármester és Feketéné
Lázár Emese aljegyzõ nõ köszöntötte, Dr. Balázsy
Erzsébet, az intézmény orvosa pedig egy verset
mondott el az ünnepelt legnagyobb örömére.       

.

.

Szépkorban és életvidám Aláírták a városrehabilitációs      
projekt szerzõdését                      

Hosszas elõkészítõ munka után
2010. november 8-án Filep Sándor
polgármester aláírta a Vásárosna-
mény Centrum Akcióterület fejlesz-
tése elnevezésû, városrehabilitációs
célú pályázat támogatási szerzõdését
az Észak-alföldi Regionális Fejlesz-
tési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel.
A projekt keretében megvalósul
többek között a Polgármesteri Hiva-
tal bõvítése, felújítása, a Rákóczi út
és az Orbán Balázs körúti közpark
rekonstrukciója, egy új, fedett piac-
csarnok építése, térítésmentesen
igénybe vehetõ parkolók kialakítása
a piac és a Városháza elõtt, a Balázs
József  Városi Könyvtár felújítása és
akadálymentesítése, az Esze Tamás
Mûvelõdési Központ színháztermé-
nek belsõ felújítása, a Jókai út 2.
szám alatti iskolaépület és a Szabad-
ság tér 9. szám alatti épület külsõ
felújítása.                                         
A  p á l y á z a t  t e l j e s  ö s s z e g e
607 889 171 Ft, ebbõl 543 711 155
Ft vissza nem térítendõ, európai
uniós, illetve hazai társfinanszírozá-
sú támogatás összege, az Önkor-
mányzatnak 64 178 016 Ft-ot kell
biztosítania. A tervek szerint a
munkálatok 2011 elsõ negyedévé-
ben kezdõdnek, a pályázat lezárásá-
nak végsõ határideje 2012. aug. 31.  

Módosultak a vízdíjak                  

.

.
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Február 1-jétõl a közmûves ivóvízel-
látásért, illetve a közmûves szenny-
vízelvezetésért a Szolgáltató által al-
kalmazható legmagasabb hatósági
díjtételek a következõek: Az ivóvíz
szolgáltatás alapdíja lakosság részére
250 Ft/hó/vízmérõ+ÁFA, közületi
fogyasztó esetén 1.000 Ft/hó/víz-

3mérõ+ÁFA, az ivóvízdíj 239 Ft/m
+ÁFA.                                            
Szennyvíz elvezetés kezelési alapdíja
lakossági fogyasztónál 100 Ft/víz-
mérõ+ÁFA, közületi fogyasztó
esetén 200 Ft/vízmérõ+ÁFA, a

3szennyvízdíj 223 Ft/m +ÁFA. A la-
kossági kedvezmény ivóvízdíjnál 49

3 3
Ft/m , szennyvízdíjnál 53 Ft/m . 

önkormányzati hírek

Régi vágya volt – elérhetetlen álom-
nak tûnt – néhány fiatal ellátottnak,
hogy egyszer egy „igazi” kamionba
beülhessen.                                     
A  M e g o l d á s - h á z  d o l g o z ó i
Balázs István vállalkozótól kértek
segítséget, hogy ellátottjaik megnéz-
hessék a kamionokat. Õ azonnal
segítõ kezet nyújtott, így január
13-án elindulhatott az izgatott kis
csoport Vitkába, a Balázs Speed Kft.
és a Bereg Trans Kft. közös telephe-
lyére. Ott Bodó Imre vállalkozó várta
a kíváncsi fiatalokat, akik átélhették
a „kamionozás” élményét, hiszen
mindenk i t  e l v i t t ek  eg y - eg y
„próbaútra” is.                                  
Nagy élmény volt ez számukra,amit
a „kirándulásból” visszatérõk csillogó
szemei is igazoltak.                         
A Megoldás-ház munkatársai
ezúton fejezik ki köszönetüket a
vállalkozóknak, hogy segítettek az
álmokat valóra váltani!

.

.

.

A Megoldás-ház
dolgozói elmond-
ták, hogy Vásá-
rosnaményban
nem maradtak
egyedül, a város-
ban több intéz-
mény és magán-
személy állt már 
az ügyük mellé és
tette gazdagabbá
ellátottjaik prog-
ramját.                
Januárban tovább
bõvült a segítõ
emberek névsora.

.
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