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„Ünnepeljünk együtt”

A Petõfi Sándor ÁMK tisztelettel meghívja Önt 
az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 

163. évfordulója tiszteletére 
002011. március 15-én (kedden)  10  órai kezdettel 

megrendezésre kerülõ városi ünnepségre és
Ökumenikus Istentiszteletre

Helyszíne: a Petõfi Sándor ÁMK aulája
0010  Himnusz

Ökumenikus Istentisztelet
Ünnepi beszédet mond

Filep Sándor Polgármester
Az ÁMK diákjainak mûsora

Szózat
Tanulóink megkoszorúzzák

Petõfi Sándor szobrát

Tisztelettel várjuk
megemlékezésünkre

A Tantestület

.

Vásárosnamény
minden

nõi lakosának
boldog Nõnapot

kívánok!

Filep Sándor 
Polgármester

„ A nõ: tetõtõl talpig élet. 
A férfi: nagyképû kísértet. 

A nõé: mind, mely élõ és halott, 
úgy, amint két-kézzel megfogadhatod; 

a férfié; minderrõl egy csomó 
kétes bölcsesség, nagy könyv, zagyva szó...”

(Weöres Sándor)

E célból február 16-án közös beszélgetésre,
együttgondolkodásra hívott mindenkit Filep
Sándor polgármester úr a Városháza Nagy-
termébe, akiket érdekel a város sportélete.
Az egybegyûltek arra a kérdésre próbáltak
választ találni, hogyan lehet a Sportegyesüle-
tet, illetve a felnõtt labdarúgást Vásárosna-
ményban feléleszteni. Több lehetõség is
felvetõdött, s a jelenlévõk úgy gondolják, a
Diáksport Egyesület segítségével lehetne
változtatni ezen a problémán,rajtuk keresztül
mûködhetne egy felnõtt labdarúgó csapat.
Mivel konkrét döntés nem született, március
2-ára egy újabb megbeszélést hívtak össze a
együttgondolkodás érdekében. Továbbra is
várják azon személyek jelentkezését, akik
mind szakmailag, mind anyagilag tudnának
segíteni ebben a célkitûzésben.

Kell egy sportpálya, mert
„kell egy csapat”!

Február a farsang idõszaka: az Eötvös József  Általános Iskolában is mulatságot rendeztek a
maskarába öltözött gyerekek. (További részletek a 2. oldalon)

XIII. Garabonciás-kupa 2. o.
Betöltött az alpolgármesteri szék 3. o.
Változások a Polgármesteri Hivatalban 4. o.
Pályázati felhívás 5. o.
I. Nemzetközi Zongoraverseny 7. o.
Ügyfélfogadási idõpontok 8. o.

A tartalomból...
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Farsang az Eötvösben
Az Eötvös József  Általános Iskolában  feb-
ruár 10-11-én tartották a farsangi ünnepsé-
get. A hagyományaikhoz híven a végzõs
nyolcadik osztályosok bécsi keringõt tán-
coltak, az alsósok pedig jelmezes felvonu-
lással készültek. A rendezvényen nem ma-
radhatott el az ötödik osztályosok hagyo-
mányos bemutató tánca sem. A farsangi
mulatságon természetesen  megválasztották
az idei év bálkirályát és bálkirálynõjét az
alsó és a felsõ tagozatosok között is.

Elûzték a telet a
Megoldás Házban is
Vidáman kergették a telet városunk egyik
intézményében, a Megoldás-házban. Mi
sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy az
ellátottak mellett a ház dolgozói is mesefi-
gurák jelmezébe bújtak február 24-én, a far-
sangon. Mint tavaly, az idén is elégették a
Megoldás-ház udvarán a telet jelképezõ
kisze bábut, hogy semmi ne állhasson a

XIII. Garabonciás-kupa

A Lónyay Menyhért Szakközép- és
Szakképzõ Iskola 1999-ben hívta meg
elsõ alkalommal a beiskolázási körze-
tében mûködõ általános iskolák fut-
ballcsapatait téli teremtornára.           

Az ifjú futballisták és testnevelõ tanáraik
is szívesen jöttek városunkba, hiszen a
kupaküzdelemben megmutatkozott egy-
egy iskola futballcsapatának a felkészült-
sége, vagyis a csapattagok erõállapota,
technikai tudása, taktikai fegyelmi szintje,
a tanulók küzdõképessége, lelkiereje az
esetleges vereségekbõl való tanulás illetve
a talpra állás képessége is.                        
A hajdani úttörõmozgalom tízévnyi
haldoklását követõen – ahol évekig (tan)
évi rendszerességgel találkoztak sportver-
senyeken is a beregi falvak általános isko-
lásai –, nagy ûrt pótolt a szakképzõ iskola
a tizenévesek részére megszervezett
versengési lehetõség megteremtésével.
Az egymást követõ esztendõk február
havának elsõ szombatjára a Záhonytól -
- Tarpáig immár 13. éve készülnek a
labdarúgás ifjú reménységei. Az idei
kupaküzdelmet február 5-én rendezték
meg, melyre kilenc általános iskola
jelentkezését tudta fogadni az iskola.       
A pályaválasztás elõtt álló fiatalok a mér-
kõzéseik között megtekintették a Lónyay
képzõhelyeit.                                           
Az elsõ helyen a vásárosnaményi Eötvös
József  Általános Iskola végzett, a máso-
dik helyezett a vajai Molnár Mátyás Álta-
lános Iskola lett, a dobogó harmadik
fokára pedig a gergelyiugornyai Petõfi
Sándor ÁMK léphetett fel. A torna leg-
jobb játékosa a Petõfi Sándor Általános
Iskola tanulója, Udvarhelyi Zoltán lett, a
legjobb kapusteljesítményt Ruszkó János
vajai tanuló nyújtotta.                              
A legtöbb gólt az Eötvös József  Általá-
nos Iskola neveltje Lakatos Attila juttatta
az ellenfelek hálójába. A torna sikeréért
nagyon sokat dolgoztak az intézmény
testnevelés szakos tanárai, Jávorszkiné Te-
mesi Éva, Mándi Zoltán és Tivadar András.
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sport

Fotó: Cserepes Sándor

A Farsang vízkereszttõl, a nagyböjt kezde-
téig tartó idõszak elnevezése, amelyet
hagyományosan a vidám lakomák, bálok,
mulatságok, népünnepélyek jellemeznek.   
A farsang csúcspontja – a vitkai Kölcsey
Ferenc ÁMK-ban is - a karnevál, ahol a jel-
mezbe bújt maskarások tréfás jelenetekkel,
tánccal, paródiákkal igyekeztek elkergetni a
telet.                                                           
Az egyéni jelmezeseken kívül osztályonként
léptek színpadra diákjaink. Az alsósok a
Vukból jól ismert kis rókáknak, vidám kis-
csibéknek, ördögöknek és matrózoknak
öltöztek. A felsõsök az X-faktor döntõsei,
számos televíziós mûsor szereplõi, vidám
bohócok, és kiscsoportos óvodások bõrébe
bújtak. Reméljük „fáradozásunk” nem lesz
hiábavaló és a zord tél helyét, hamarosan
átveszi az életet adó tavasz.

.

.

Február 12-én rendeztük meg az iskolai
farsangot iskolánkban, a Petõfi Sándor
ÁMK-ban. Hagyományainkhoz híven idén
is a 8. osztályos tanulóink feladata volt a
„mulatság” megszervezése. A délutánt kerin-
gõjük nyitotta meg, mely mindig nagy sikert
arat. Azt követte az osztályok jelmezes be-
mutatkozása. Idén hattagú zsûri értékelte az
ötletesebbnél-ötletesebb maskarákat.          

A tombola-sorsoláson pedig rengeteg aján-
dék talált gazdára. Reméljük néha vicces,
néha rémisztõ jelmezeinkkel sikerült elûz-
nünk a telet.

.

Garamvölgyi-Kiss Bernadett
Petõfi Sándor ÁMK

FarsangolóZánné Kiss Andrea

tavasz érkezésének útjába. A kisze bábbal
együtt elégett az ellátottak búbánata is,
melyet egy cédulára írva a bábu zsebébe
rejtettek. A farsangi vígasságot Kósa László
szavalata valamint az AB-duó zenéje tette
színesebbé. Az ellátottak nagy örömére az
izgalmakat tombolasorsolás fokozta.

Farsang 2011
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- Hogyan fogadta a felkérést?

- Hogyan tudja összeegyeztetni új munkáját a régi hivatásával?

- Mióta dolgozik a városban orvosként?

S. T.

- A munka mellett természetesen van magánélet is. Mit árul el ebbõl?

- Ha marad egy kis szabadideje, mivel szeret foglalkozni?

Új helyre költözött a Beregi Többcélú
Kistérségi Önkormányzati Társulás,
(BEREGTÖT), hogy megszépülve, ké-
nyelmesebb helyen fogadják a hozzájuk
érkezõket. Erre azért is volt szükség,
mert a Polgármesteri Hivatalban már
nem volt elegendõ hely ahhoz, hogy
megfelelõ körülmények között dolgoz-
hassanak, valamint azért, mert a hiva-
taltól különálló szervként mûködnek.    

Konczné dr. Sápi Mónika megbízott irodave-
zetõ elmondta, a Polgármesteri Hivatal mö-
gött, a Tamási Áron út 3. szám alatt találha-
tó meg az irodájuk. A 27 településbõl álló
BEREGTÖT szükségesnek érezte, hogy
külön épületbe helyezzék át a mûködési
helyüket. Így decemberben elkezdõdtek a
munkálatok, s néhány hete már az új hely-

.

színen fogadhatják az embereket. Az iroda-
vezetõ hozzátette, sokkal jobban érzik a
dolgozók is itt magukat, hiszen a Polgár-
mesteri Hivatalban már nagyon zsúfoltan
voltak, sokszor nehezen tudták leültetni az
ügyfeleket is. Itt viszont már külön tárgya-
lóhelyiségük is van, ügyfélbarát környezet-
ben, színvonalas körülmények között fo-
gadhatják a hozzájuk érkezõ és ügyeiket in-
tézõ polgármestereket és ügyfeleket.           
Az irodavezetõ kiemelte a folyamatban lévõ
pályázatok közül azt, hogy a téli közmunka-

.

program alatt 50 fõnek tudnak két hónapra

Kényelmesebb
környezetben

munkát nyújtani a kistérségen belül, és a szer-
zõdéseket már az új környezetben írhatták alá
a programban résztvevõk. Emellett fontos
megemlíteni az úgynevezett „Segítõ hálózat
kialakítása”  elnevezésû pályázatot is,melynek
megvalósítására 575 081 066 Ft-ot nyert el a
Társulás. Ennek keretén belül decembertõl,
több, mint 100 embert tudnak foglalkoztatni
másfél éven keresztül.

S. T.

Betöltött az alpolgármesteri szék

A dolgozók is jobban érzik magukat az új helyen

Új helyen a Polgármesteri Hivatal mögött található
a BEREGTÖT irodája

- Számomra váratlan volt, de megtisztelõnek éreztem, hogy polgár-
mester úr engem kért fel erre a szolgálatra. Hivatásom teljesen eltér
a közigazgatástól, hiszen háziorvosként dolgozom, így még nekem is
tanulnom kell az ezzel járó teendõket. Az alpolgármester a polgár-
mester általános helyettese, így nekem is át kell látnom minden
területet, mely a munkámhoz hozzátartozik. Úgy érzem, leginkább
szociális, egészségügyi és az oktatási területeken tudom segíteni a
polgármester úr munkáját, de fontosnak tartom a kapcsolattartást a
civil szervezetekkel is. Emellett az érintettek és a döntéshozók
közötti egyetértés, összhang megteremtése is fontos feladatom.       
Tárgyilagosan,tisztességesen kell képviselnünk a városlakók érdekeit.
A jelenlegi testületi összetétele sokszínû, látok benne lehetõséget,
hogy ne az ellenségeskedés kerüljön elõtérbe, hanem a jószándékú
tenni akarás városunkért.

.

- Kértem,  hogy a munkám csak részben legyen konkrét idõben
szabályozva, így az orvosi feladataimat nem zavarják a hivatali
kötelezettségeim. Nagyon sokan kerestek már meg problémájukkal
fogadóórámban, de vannak olyan emberek is, akik összekeverik a
rendelési és az ügyfélfogadási idõmet, így az orvosi szobában
mondják el gondjaikat.  Igyekszem  mindenkinek  segíteni, problé-
máikra megoldást találni, de sajnos a legtöbben a munkanélküliségük
miatti anyagi nehézségeik miatt fordultak hozzám.

- 1980. június 15-tõl dolgozom háziorvosként itt, Vásárosnamény-
ban. Elõtte a kórházban voltam szigorló orvos, és a gyermekosztá-
lyon is eltöltöttem egy évet, de a fiam betegeskedése miatt váltottam,
és egy akkor megüresedett háziorvosi helyet foglaltam el. Szeretem a
körzetemet. Valamennyi betegem kedves, rendes, becsületes ember. .

Hosszú idõ után ismét van a városnak alpolgármestere
dr. Balázsy Erzsébet személyében. Habár még rövid ideje  tölti
be ezt a posztot, feladatairól, hivatásáról, magánéletérõl kér-
deztük meg az alpolgármester asszonyt.

Mindennél többre tartom az emberséget, a tisztességet. Szinte min-
denkit ismerek a  városban örömeikkel,  bánataikkal  együtt.  Örülök
annak, hogy bizalommal fordulnak hozzám.  Szeretném elérni, hogy
városunk valamennyi lakója egészségtudatos életet éljen!

- Férjem a Lónyay Menyhért Szakközépiskola igazgatója, Gergely
fiúnk a feleségével együtt Budapesten él. Mindketten jogászként dol-
goznak. Nagy boldogság az életünkben a kis unokánk, Zsófia-Mária,
aki már két éves. Teodóra lányunk Debrecenben hatodéves szigorló
orvosjelölt, aki a Debreceni Klinikán szeretne dolgozni tanulmányai
befejezése után.

- Nagyon szeretek olvasni, fõleg Faludy György, Babits Mihály, Ady
Endre, Gabriel Garcia Márquez mûveit. Szép idõben szívesen kirán-
dulok, kertészkedek. Mostanában azonban több a beteg, így a rende-
lõben is több idõt töltök el, kevesebb idõm marad a hobbijaimra.    
Tapasztalom, hogy az emberek nagyon keveset olvasnak, és ez kihat
a kapcsolatainkra is. Keveset törõdünk egymással. Elszemélytelene-
dés figyelhetõ meg. Jó lenne, ha ezen is tudnánk változtatni.

.
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Értesítjük Vásárosnamény város lakosságát, hogy önkormányza-
tunknak a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal valamint a
Katolikus Karitásszal együttmûködve elõreláthatólag ismét
lehetõsége nyílik élelmiszercsomaggal támogatni városunk
legrászorulóbb lakosait.                                                                

„Legrászorulóbb személyek” alatt olyan természetes személyeket,
családokat értjük, akik szociális helyzetük alapján a létminimum
alatt, vagy annak közelében élnek, kisnyugdíjasok, hátrányos
helyzetû gyermekek.                                                                     

Tekintettel arra, hogy a 2011. évi támogatás feltételei még nem
ismertek, és Önkormányzatunk nem rendelkezik nyilvántartással
azokról a személyekrõl, akik a lentebb felsorolt ellátások közül
egyikben sem részesültek 2011.február 28-án, vagy a korábbi
osztásoknál értesítés ellenére sem vették fel az élelmiszer segély
csomagot, kérjük, hogy amennyiben igényt tartanak az élelmiszer-
csomagra, szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodájánál jelentkezni ügyfélfogadási idõben
2011. március 25-ig.                                                                    
Az igényléshez formanyomtatvány kitöltése szükséges, vala-
mint kérjük hozzák magukkal családjuk 2011. február havi
jövedelemigazolásait, a nyugellátások/nyugdíjszerû ellátá-
sok esetén pedig a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2011. janu-
ár hónapban küldött igazolását.                                               

Azoknak, akik 2010-ben kérelem alapján kerültek fel a listá-
ra, és az alább felsorolt ellátásokban nem részesültek 2011-ben
újra kérelmet szükséges benyújtaniuk a fentiek szerint.           

Azon személyek, akik az önkormányzattól 2011. február 28-
-án valamely – jövedelemtõl függõ – szociális ellátásban
(munkaviszonnyal nem rendelkezõ aktív korúak ellátásában része-
sülõ személyek, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülõk, lakásfenntartási támogatásban részesülõk, normatív és
méltányossági közgyógyellátottak, idõskorúak járadékában része-
sülõk) vagy 2011. február 28-ig közlekedési támogatásban
részesültek, jogosultságuk esetén külön jelentkezés nélkül
felkerülnek a támogatottak listájára.                                       

Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságnál azon sze-
mélyek nem kerülnek fel külön jelentkezés nélkül a támoga-
tottak listájára, akik a velük egy háztartásban élõ személyek
jövedelmét nem igazolták a kérelmükben.                              

Az alanyi jogon közgyógyellátásban részesülõk, valamint az
ápolási díjban részesülõk nem kerülnek fel külön jelentke-
zés nélkül a támogatottak listájára tekintettel arra, hogy az
ellátásuk nem jövedelemfüggõ.                                                

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a késõbbiekben nem áll mó-
dunkban a leadott listán változtatni, illetve a fenti határidõ
után beadott kérelmezõket a listában szerepeltetni!               

A támogatottak körérõl és az élelmiszercsomagok kiosztásáról
késõbb értesítjük a lakosságot.                                                      

Vásárosnamény, 2011. február 22.
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F E L H Í V Á S
Élelmiszercsomag támogatás igénybevételére

Filep Sándor 
Polgármester

Korszerû Infokommunikációs
Technológia Vásárosnamény
iskoláiban

Trencsényi Miklós
projektmenedzser

Vásárosnamény Város Önkormányzata által, az Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott TIOP-1.1.1-07
/1-2008- 0193 azonosító számú pályázatot támogatásra mél-
tónak találták, a pályázathoz kapcsolódó támogatói okirat
aláírásra került.                                                                         

A projekt alapvetõ célja az iskolarendszerû oktatás informatikai
fejlesztése, az úgynevezett „intelligens iskola” létrehozása, amely
elsõsorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál.
A program nem csak az informatikai készségek, hanem – a többi
közismereti tárgyba beépülõ Infokommunikációs Technológia
támogatású pedagógiai módszertan által – a többi kulcskompe-
tencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentõs részben
biztosítja. A fejlesztés így minden iskola számára egységes alap-
informatikai struktúrát ad, hozzájárul a területi különbségek
mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.                                              
Vásárosnamény általános és középfokú iskolái a projekt megvaló-
sítása során 50 db tantermi csomagot (digitális tábla, projektor,
laptop), 164 db iskolai PC csomagot, 6 db WIFI csomagot, 1 db
alkalmazási szervert (szoftverrel) kapnak 69.210.000 Ft értékben.
A tantermi csomagok szakszerû haszná- latát az iskolák pedagó-
gusai oktatásokon sajátíthatják el. A projekt megvalósításának
tervezett határideje 2011. augusztus 31.

.

.

Filep Sándor 
Polgármester

Mint arról már bizonyára sokaknak tudomása van, a 2010.
október 3-i önkormányzati választások óta több változás is tör-
tént a Polgármesteri Hivatal személyi állományában és szerve-
zeti felépítésében.                                                                          

Lipták József címzetes fõjegyzõ úrral közös megegyezéssel 2010. ok-
tóber 31-i hatállyal szerzõdést bontottunk.A jegyzõi állás betöltésére
pályázatot írtunk ki,mely pályázati eljárás során dr. Deák Ferenc úrnak
egyhangúlag szavazott bizalmat a képviselõ-testület. Így Vásárosna-
mény Város Jegyzõje 2011. január 1-tõl dr. Deák Ferenc.                    
A Polgármesteri Hivatalban a hatékonyabb és költségtakarékosabb
feladatellátás érdekében a korábban meglévõ hat irodát három –
Önkormányzati, Közigazgatási, valamint a Pénzügyi és Gazdálkodá-
si – osztályba összevontuk.                                                               
Az Önkormányzati osztály vezetõje Udvarhelyiné Deák Ildikó, a Közi-
gazgatási osztály vezetõje Dubniczné dr. Fórizs Erzsébet, a Pénzügyi és
Gazdálkodási osztály vezetõje Tóth Éva. Az aljegyzõ továbbra is
Feketéné Lázár Emese. Célunk egy olyan hivatal kialakítása, amely
valóban a városért és az itt élõkért dolgozik, hisz a Hivatal nem ön-
magáért, hanem minden vásárosnaményiért kell, hogy legyen. 

.

.

.

Változások a Polgármesteri
Hivatalban



52011. február Új Beregi Élet

A megbízott magasabb vezetõ munkakörébe
tartozó lényeges feladatok:                              

Ellátja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 54. § (1)
-(2) bek. és 55. § (2) bek. szerinti feladatokat i-
rányítja, összehangolja az intézmény munkáját,
gondoskodik az intézmény mûködéséhez
szükséges belsõ szabályzatok elkészítésérõl,
elõterjesztésérõl, betartásáról. Ellátja az intéz-
mény képviseletét, kapcsolatot tart a fenntar-
tóval, társintézményekkel, társadalmi szerveze-
tekkel. A jogszabályi elõírásoknak megfelelõen
ellátja a beosztásával összefüggõ munkáltatói
jogosítványokat és a munkaköri leírása szerint
a munkakörébe tartozó egyéb feladatokat.      

A munkahely megjelölése (munkavégzés helye):
az intézmény fenti cím alatti székhelye.           

Képesítési és egyéb feltételek:                                                 

A Közokt. tv. 18. §-a szerint:                           

- egyetemi szintû tanári végzettség és szakkép-
zettség;                                                                                                                  

- pedagógus-szakvizsga;                                                                   
- legalább öt év, pedagógus munkakörben
eltöltött szakmai gyakorlat.                                                          

- az intézményben pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás,
illetve a megbízással egyidejûleg pedagógus-
-munkakörben történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás.

.

.

.

.
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Pályázati felhívás

Vásárosnamény Város Önkormányza-
tának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
a Babus Jolán Középiskolai Kollégium 
(4800 Vásárosnamény, Kossuth u. 21.) 

igazgatói munkakörének betöltésére.

A pályázatnak tartalmaznia kell:                         

- szakmai önéletrajzot;                                       
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot
a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési el-
képzeléssel.                                                      

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:                 

- bármely kollégiumban eltöltött szakmai gya-
korlat.                                                              

A pályázathoz csatolni kell:                               

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
- a végzettségét, képzettségét tanúsító eredeti
oklevelet, vagy annak közjegyzõ által hitelesí-
tett másolatát;                                                  

- korábbi foglalkoztatási viszonyaira vonatkozó
igazolásokat;                                                    

- nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzá-
járul;                                                                

- nyilatkozatát arról, hogy a pályázata elbírálásá-
ra nyilvános, vagy zárt testületi ülésen kerüljön
sor.                                                                  

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:         

a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre
szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 21/A. §
(4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3
hónap próbaidõ kikötésével.                              

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama:         

a megbízás határozott idõre –  2011. augusztus 1
-jétõl, 2016. július 31-éig szól.                            

Bérezés, juttatások:                                            

a Kjt. és végrehajtási jogszabályai alapján.
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A pályázat benyújtásának helye:                          

Vásárosnamény Város Önkormányzatának
Polgármesteréhez                                              
4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.                

A pályázat benyújtásának határideje:                  

a pályázati felhívásnak a Kormányzati Személy-
ügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Köz-
pont (KSZK) internetes oldalán való közzététe-
létõl számított 30. nap. A pályázattal kapcsolat-
ban hiánypótlás benyújtására nincs lehetõség.    

A pályázat benyújtásának feltételei                     
(módja és helye):                                                

A pályázatot kizárólag papír alapon, zárt borí-
tékban, postai úton, ajánlott küldeményként
„Pályázat a Babus Jolán Középiskolai Kollégium igaz-
gatói álláshelyére” jeligével ellátva kell benyújtani
Vásárosnamény Város Önkormányzatának
Polgármesteréhez                                              
(4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.).         

A pályázat elbírálásának határideje:                    

A pályázó(ka)t – a Kjt-ben foglaltak szerint - a
pályázati határidõ lejártát követõ 21 napon belül
a képviselõ-testület által létrehozott bizottság
meghallgatja. A pályázatokat a Képviselõ-testü-
let a pályázati határidõ lejártát követõ 60 napon
belül bírálja el.                                                   

A pályázattal kapcsolatos bõvebb információk
Vásárosnamény Város Önkormányzata
Képviselõ-testülete Polgármesteri Hivatalában
Trencsényi Miklós ügyintézõtõl szerezhetõ be
(4800 Vásárosnamény, Tamási Áron út 1. szám,
Tel/fax.: (45) 470-022/19, vagy e-mail:
trencsenyi@vasarosnameny.hu), aki egyúttal
biztosítja azt is, hogy a pályázók az intézményt
megismerhessék.                                                

A Képviselõ-testület fenntartja azt a jogot, hogy
a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
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MEGHÍVÓ
Vásárosnamény város Önkormányzata

Szociális, Egészségügyi és Mûvelõdési Bizottsága,
a Kölcsey Ferenc ÁMK,

a Fafaragótáborosok Alkotóközössége

tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait

a Vásárosnamény-vitkai Fafaragók Galériája
avatási ünnepségére

2011. március 18-án 14 órára

a Damjanich út 2. sz. alatti Kultúrházba

Köszöntõt mond:
Dr. Czomba Sándor

a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára

Avató beszédet mond:
Szabó Zoltán néprajzkutató-népzenész

a Hagyományok Háza Népi Iparmûvészeti Osztály
osztályvezetõje

Közremûködnek:
Kölcsey Ferenc ÁMK tanulói

Szabó Zoltán - tárogatón

.

.

.

.

.

Csodavilág megmutatására vállakozunk. Másfél évtized
múltán is jelezve, hogy örökérvényû, tehát idõszerû e
különössé emelt világ üzenete, mely ugyan múltat idéz, de
jelenhez szól és a jövõre orientál. A múlt tükörcserepei-
ként is funkcionáló alkotások az alkotók, az értékmentõk,
a szervezõk, s az érdeklõdõk önbecsülésére is utalnak.
Arra, hogy méltók vagyunk és maradunk emberi hittel,
méltósággal és tisztességgel úgy becsülni a társadalmi
értelemben vett hasznos értékeinket, hogy azokból építõ-
anyagot mentsünk meg a jelenbeli gyarapodásunkhoz, a
jövõnk építésére.                                                             
Magyarságunk tartalmi – a múlt és a jelen egybevetésében
– azokból a századokon átívelõ életfolyamatokból ered-
nek, melyekben eleink nem pusztán létük megõrzését biz-
tosították, hanem utódaikra testálták anyagi, szellemi érté-
keiket. Ebbõl fakadóan az értékalkotás, a továbbfejlesztés,
az értékmegõrzés generációkon átívelõ munkafolyamat
lett és maradt. S most ehhez társul napjainkban az érték-
mentés is.                                                                         

E felismerés avat mindnyájunkat különös köztevékenység
részesévé. E folyamat résztvevõiként hajtunk fejet az ér-
tékteremtõ munka múltban és jelenben élõ elkötelezettjei
elõtt, s vegyük újra birtokba – az értékmentõk szétosztha-
tatlan fellelõsségével – a magyar népélet kulturális hagya-
tékának, tárgyi népmûvészetünknek becses darabjait.       

Illesse köszönet e kiállítás anyagának alkotóit, a szervezõ-
ket, hogy segítik e kiállítás által is az emberek, mûvészeti,
szépízlésbeli gazdagodását.

 .

.

.

Miklós Elemér

ÚJ BEREGI ÉLET
Vásárosnamény Város Önkormányzatának

és lakosságának havi, közéleti lapja.

Szerkesztõség:
Balázs József  Városi Könyvtár

Vásárosnamény, Szabadság tér 5.
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hirdetes@vasarosnameny.hu
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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

-tól.

többféle foglalatban

1350 Ft

490 Ft
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 kisállatorvosi rendelõ Vásárosnaményban
 alatt található!új címen, az Ifjúság út 11. sz.

(megközelíthetõ a Béke utca vége 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!

Rendelés: Hétfõ-Szerda-Péntek
00 00Páros héten: 14 -18

00 00Páratlan héten: 17 -19

       Gránit,
márvány, mûkõ emlékek
 kripták, kandallók és ablak-
      párkányok készítése.
Síremlékek már 290 eFt-tól .

Egyedi, saját elképzelését
is megvalósítjuk!

(Á
-s

á
!)

fá
 

r

Pankotai Ferenc ötvösmester
Az akció 2011. 03. 01. és 2011. 04. 20. között tart. Érdeklõdjön üzleteinkben.

Szolgáltatásaink:

Szemüvegkeret forrasztása.

EZÜST FELVÁSÁRLÁS.

 Ékszerjavítás,
vésés, készítés, kõpótlás

szakszerûen, rövid határidõvel.

Swarowski köves ékszerek
kõpótlása, felújítása.

DOXA, Casio, Q&Q, Astron,
Seiko órák, fali- és ingaórák

Karikagyûrûk
nagy választékban, egyedi rendelésre is.

Zafír
Ékszerüzlet
Vásárosnamény,
Szabadság tér 15/a.
                Tel.: 20/530-50-61

Topáz
Ékszerüzlet,

Fehérgyarmat,
Kossuth tér 3-5.

Arany felvásárlás a legmagasabb napi áron, beszámítás
új ékszer vásárlásakor 6900 Ft/g* (a vásárolt ékszer súlyáig).
*A változtatás jogát fenntartjuk. Az árak az arany világpiaci árának függvényében változhatnak.

POLICE órák és ékszerek forgalmazása

a térség legnagyobb választékával 

Arany és ezüst ékszerek

20-30% engedménnyel,
kedvezõ árakon!

JÚ Új szolgáltatásunk:
Gravírozás kisebb ajándéktárgyakba, tollba, ékszerekbe.

Fotógravírozás, saját kézírás gravírozása.

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
50% 59.990 ÁRENGEDMÉNNYEL már  Ft-tól!

AKÁR KAMATMENTES RÉSZLETRE IS!

A tájékoztatás nem teljeskörû, a részletekrõl érdeklõdjön elérhetõségeinken!
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!    ÚJDONSÁG: 

ELÉRHETÕ ÁRON!

92 mm-es beépítési mélységu,
   4-szeres gumiszigetelésu, 3 rétegu
   üvegezésu, passzív ház minosítésu,
   fa nyílászárók 
http://www.accord-zsalugaterek.hu
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I. Nemzetközi
Zongoraverseny

kultúra

A Vásárosnaményi Városi Zeneiskola
március 25-én rendezi meg I. Nemzetközi 
Zongoraversenyét a Mûvelõdési Házban.   
A rendezvényen a Zeneiskola növendékei
mellett részt vesznek az Ungvári Mûvészeti
Iskola tanulói is, több mint negyvenen mér-
hetik össze tudásukat. A zsûri elnöke
Csuprik Etella lesz, a Lembergi Akadémia
professzora, Ukrajna érdemes zongoramû-
vésze, akinek csodálatos zongorajátékát ta-
valy karácsonykor hallhatták az érdeklõdõk.
Antalovszky Erzsébet, a Zeneiskola igazgató-
nõje elmondta, 2010-ben már volt egy
hasonló rendezvényük, de csak a helyi
növendékek vettek részt rajta, akkor a zsûri
elnöke az Ungvári Mûvészeti Iskola igazga-
tónõje, Hromovn Natália volt. A versenyen a
résztvevõknek egy kötelezõ és két szaba-
don választott darabot kell elõadniuk.

.

egészségügy

Ismét lezajlott a Népegészségügyi
Program keretében a 45–64 év közötti
hölgyek mammográfiás szûrése február
22. és február 24-e között. Vásárosna-
mény nõi lakosságát Mátészalka Területi
Kórház Szûrõállomásának Mammográfiás
Emlõcentruma szûrte, melyre az önkor-
mányzat az átszállítást végzõ buszt ingye-
nesen biztosította minden nap. A busz – a
behívólevélben feltüntetett napon – a
saját háziorvos rendelõje elõtt felvette az
ott várakozókat, majd megvárva a vizsgá-
latok végét, hazaszállított mindenkit.

A vitkai Kölcsey Ferenc ÁMK
2011. március 26-án este 8 órától 

vacsorával egybekötött

Jótékonysági Bált rendez.

A mulatság
a felsõs tanulók nyitótáncával veszi kezdetét.

Zenél: Kõrizs Balázs

Belépõdíj: 2500 Ft/fõ

Iskolánk tanulóinak és 14 éven aluliaknak
a vacsorás belépõ ára: 1500 Ft.

A belépõdíj megvásárlásával
támogatja Gyermekszervezetünket, megtekintheti
a nyitótáncot, vendégül látjuk egy pohár pezsgõre,

és egy ízletes vacsorára, valamint hajnalig tartó
vidám mulatságra marasztaljuk.

Önt is szeretettel várjuk!
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Csa roda  Község  Önkor mányza t a
„Édes, mint az anyanyelv”  címmel  anyanyelvi
mûveltségi vetélkedõt hirdet a történelmi

Vetélkedõ

Bereg vármegye területén élõ 13-16 éves
fiatalok számára. A vetélkedõre háromfõs
csapatok jelentkezését várjuk.                     
A kétfordulós vetélkedõ elsõ feladatsora a

 és a 
weboldalon találhatóa megoldásokat a

 e-mail címre vár-
juk március 15-ig. A tárgy rovatban a Bereg
szó szerepeljen. Az egy napos második
forduló lebonyolítására Ukrajnában (való-
színûleg Beregszászon) kerül sor. Itt egy
játékos interaktív feladatsor várja a döntõbe
jutott csapatokat.

.

www.csaroda.hu www.szeletkelet.hu

karpatokert@gmail.com

Szûrés a megelõzés
érdekében

számítógép - , internet használat
közösségi játékok:

csocsó, léghoki, darts, stb.

tanácsadás:
pályaválasztási, baráti, párkapcsolati,

tanulási, diákjogi stb.

INGYENES 

ÚJDONSÁG:
DIVATTÁNC OKTATÁS

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

Szombaton és Vasárnap: ZÁRVA

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

E-mail: 
www.fiatalok.eu

vninformaciospont@gmail.com

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.



8 2011. februárÚj Beregi Élet

Badak Béláné Vásárosnamény, Veres
Péter u. 4. szám alatti lakost 95. szü-
letésnapján virággal és Orbán Viktor
miniszterelnök aláírásával ellátott
emléklappal köszöntötte az önkor-
mányzat nevében Filep Sándor pol-
gármester és Feketéné Lázár Emese
aljegyzõ. Erzsike néni 1916. február
19-én született és – ahogy a kép is
bizonyítja – máig jó egészségnek
örvend. Kívánunk számára további
jó egészséget és szerettei körében
eltöltött boldog éveket!

Újabb szépkorú köszöntése

A Lónyay Menyhért Szakközép- és Szakképzõ Iskola ifjú gasztro-
nómusai, Lengyel Erika és Zsoldos Beáta, a Nemzeti Gasztronómiai
Szövetség elnökségének felkérésére ezzel a színpompás beregi
díszterítéssel öregbítették iskolájuk jóhírét a negyedik alkalommal
megrendezett mestervacsorán Nyíregyházán.

Mestervacsora Nyíregyházán

Több mint 1300-an vizsgáztak már sike-
resen a TÁMOP 2.1.1.-B Lépj egyet elõ-
re!- ápolási díjban részesülõk képzési
támogatása elnevezésû, az Európai
Unió támogatásával, az Európai Szociá-
lis Alap társfinanszírozásával megvaló-
suló projekt keretében. Városunkban a
Foglalkoztatási Hivatal 2011. március 1-
-jén ünnepélyes keretek között adta át a
Felnõttoktatási Központban az 59 sike-
res vizsgázónak az ECDL bizonyítványt. 

A program azoknak az alacsony iskolai vég-
zettségû, illetve szakképzetlen felnõtteknek
kínál ingyenes képzési lehetõséget, akik
ápolási díjban részesülnek és hagyományos
képzési programokat nem, vagy csak
nagyon korlátozottan érnek el. A 2009.
december 16-tól 2011. március 31-ig tartó
program keretösszege 1 500 000 000 Ft,
amelybõl legalább 2 250 felnõtt támogatása
biztosítható.Az Észak-alföldi régióban 487
fõ, a Dél-alföldi régióban 239 fõ, az Észak-
-magyarországi régióban 176 fõ szerzett a
családtag ápolása mellett szakképesítést.
Az 1303 vizsgázott közül legtöbben
– 302 fõ – szociális gondozó és ápoló
képesítést szereztek. 32 betegkísérõ, 123

Lépj egyet elõre! óvodai dajka, 101 gyermek- és ifjúsági felü-
gyelõ, 62 fogyatékosok gondozója, 46
fogyatékossággal élõk gondozója, és 82 fõ
szociális segítõ szakképesítéssel léphet a
munkaerõpiacra az egészségügyi és szociális
szakmában. Az ECDL-tanfolyam különbö-
zõ moduljait 165 fõ végezte el. az orvos válaszol

Ha van egészségügyi problémája, és nem
tudja melyik szakorvost keresse fel, vagy
kérdésével nem meri személyesen felkeresni
orvosát, írjon nekünk! Mi megpróbáljuk
megválaszolni kérdéseit az újság hasábjain
szakértõk bevonásával: kihez forduljon,
milyen lehetõségei vannak betegsége
kezelésében.

Hellenbárt László a Foglalkoztatási Hivatal kép-
viselõ mentora és Szerényi Lászlóné a Projekt Kft.
ügyvezetõ igazgatója gratulál a sikeres vizsgához.

A sikeres vizsga után az ápolás melletti ott-
honi munkavégzésre összesen 320 fõ vállal-
kozhat. Õk mezõgazdasági gazdaasszony,
panziós falusi vendéglátó, ezüstkalászos
gazda képesítést szereztek. Harminc bolti

pénztáros is vizsgázott már, akik – ahogyan a
tanfolyamindítókon indokolták választásukat
– elsõsorban arra számítanak, hogy helyette-
sítõ-pénztárosként egészítik majd ki szerény
mértékû ápolási díjukat.

Kedves Olvasó!

Szeretem, ha tisztán látunk... Ha valami fekete, az fekete, ha vala-
mi fehér, akkor fehér. Ezért a tényekre hivatkozva tájékoztatom a
Tisztelt Olvasókat arról, hogy 2011. február 17-én Tóth Lajos,
mint a Lónyay Menyhért Szakközép- és Szakképzõ Iskola igazga-
tója, hivatalos levelet kapott a Nemzeti Szakképzési és Felnõtt-
képzési Intézettõl egy 2003-ban megkötött támogatási szerzõdés-
sel kapcsolatosan.                                                                        
Igazságügyi szakértõ vizsgálta meg a beruházással érintett ingat-
lant és megállapította, hogy az épületet csak felújították, nem pe-
dig –ahogyan az a pályázatban és a Támogatási Szerzõdésben is szerepelt–
újat építettek. Mintegy 60 000 000 Ft értékben kellett volna egy új
épületet megépíteni – az állami támogatás ehhez meg is érkezett a
városhoz – e helyett azonban ezen összeg harmadáért felújítottak
egy régi épületet.                                                                          
Az említett levélben közölték a Támogatási Szerzõdés rendkívüli
felmondással történõ azonnali megszüntetését. Egyúttal felszólí-
tották az intézményt 54 000 000 Ft, továbbá annak 2003. decem-
ber 30-tól számított kamatainak – hozzávetõlegesen 61 000 000 Ft – 
8 napon belül történõ visszafizetésére.                                        
Ennek a 115 000 000 Ft-nak a forrása – ezen sorok írásakor – nem
áll az Önkormányzatunk rendelkezésére, ezt egy összegben visz-
szafizetni nem tudjuk. Idõközben részletfizetési kedvezményt és
legalább az említett kamatösszeg elengedését kértük.                  
Mivel ezen üggyel kapcsolatosan büntetõeljárás is folyamatban
van, így remélhetõleg belátható idõn belül kiderül majd az is,
hogy kit és milyen mértékig terhel büntetõjogi felelõsség ez ügy-
ben. Az erkölcsi értelemben vett felelõsség kérdése pedig nem
szorul bizonyításra. Azzal tisztában vagyunk.

.

.

.

.

Filep Sándor 
Polgármester

Tisztelt Vásárosnaményiak!

tájékoztató

önkormányzati hírek

Filep Sándor Polgármester
00 00csütörtökönként 9 -12  óra között.

Dr. Balázsy Erzsébet Alpolgármester Asszony
00 30szerda délelõttönként 8 -9  óra között,

00 00szerda délutánonként 13 -15  óra között. 
Dr. Deák Ferenc Jegyzõ

00 30csütörtökönként 8 -11  óra között.
Feketéné Lázár Emese Aljegyzõ Asszony

00 30 keddenként 8 -11 óra között. 

Ügyfélfogadási idõpontok
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