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FARSANG

Tájékoztatjuk a  Tisztelt Lakosságot, hogy 2012. február 1
-jétõl módosul a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 12. §. (3) bekezdése, mely szerint a

3 3korábbi 120 Ft/m  összegrõl 1200 Ft/m -re emelkedik a
talajterhelési díj egységnyi mértékének összege. Ebbõl
eredõen, akinek lehetõsége van rákötni a kiépített szenny-

A Felsõ-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület január 11-i
ülésén véglegesítette az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program III. tengely négy jogcímeihez kapcsolódó térségi
forrásait.                                                                                    

A közgyûlés úgy határozott, hogy a közeljövõben a III. tengely
mind a négy jogcímét meg kívánja nyitni a térség leendõ pályázói
számára a fennmaradó fejlesztési forrásokkal (716 825 €), ennek
megfelelõen mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcím-
re 150 533 €, turisztikai fejlesztések ösztönzése jogcímre 279 562
€, falumegújításra és fejlesztés jogcímre 186 375 €, vidéki örökség
megõrzése jogcímre pedig 100 355 € fejlesztési forrás jutna.        
A fejlesztési források csoportosításán felül a közgyûlés döntött a
mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése-, illetve a turisztikai
fejlesztések ösztönzése jogcímek értékelõ tábláival kapcsolatosan
is. A döntés értelmében már egy feltétel teljesítése esetén a leen-
dõ pályázók megkaphatják a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia által
odaítélhetõ maximális (+30) pontot.

.

.

Február a farsang idõszaka. Ilyenkor kicsik és nagyok egyaránt
várják már a tavasz elsõ meleg napsugarait. Az óvodások is jelmezbe

öltöztek, hogy így búcsúztassák a telet.

Enged már a tél ereje
Itt van a farsang ideje.
Egész évben dolgozunk,
Most egy kicsit lazítunk.

Pezsgõ durran, pohár csendül
Fiú, leány táncra perdül,
Száll, lebben a lenge szoknya
Aki bírja, vígan ropja.

Csizmás Kandúr lusta kéjjel
Flörtöl a csinos egérrel
Az apacs lány sem szégyelli 
Most a Batmant szédíti.

Dorottya, a koros dáma
Szemet vet a fess huszárra
Farsangi fánk illata száll,
Jó kedvünknek nincsen határ.

Feledjük el kis idõre
Napjaink gondját-baját,
Télt temetve, tavaszt várva,
Mulassuk át az éjszakát.

Dudásné Balázs Éva

Véglegesített fejlesztési források

Szöllõsy László munkaszervezet vezetõ

Változik a talajterhelési díj mértéke

dr. Deák Ferenc
jegyzõ

vízcsatorna hálózatra, de  ezt mégsem teszi
meg, 2012. február 1-jétõl a korábbi
érték tízszeresét kell talajterhelési díj-
ként megfizetnie.

tájékoztató

A BEREG TÜZÉP Kft. a GOP 2.1.2.-es komplex technológiai
pályázati támogatásból elnyert és megépült telephelyén egy
faipari üzem kivitelezését és gyakorlati oktató központ létre-
hozását kezdi meg.                                                                        

A létrehozott faipari üzemben mintegy 40 fõnek tudnak munkát
biztosítani, míg gyakorlati oktató központjukban már 2012. szep-
temberétõl 40-50 tanulónak tudnak megfelelõ gyakorlati oktatást

.

Ünnepélyes alapkõletétel

A közel négy évtizede városunkban mû-
ködõ Beregi Fafaragótábor majd 100
magyarországi és határon túli alkotójának
munkáiból nyílt Fafaragó Galéria – elõze-
tes bejelentkezés alapján – folyamatosan,
ingyenesen látogatható. Az épületben
megtekinthetõ továbbá településünk
szülötte, Balázs József, József  Attila díjas
író, dramaturg emlékszobája.

Cím: 
Vitkai Kultúrház, Vásárosnamény III. 
Damjanich út 2. Tel: 06-45-478-622

Folyamatosan látogatható
a Beregi Fafaragó Galéria

nyújtani, amely tanulói létszám
2013. szeptemberétõl 80 fõre
emelkedhet a Lónyay Menyhért
Szakközép- és Szakiskolával
való szoros együttmûködésnek
köszönhetõen.                         

Ezen létszámok összevonását
figyelembe véve 2012-ben
mintegy 100 fõ befogadása
lehetséges, mely 2013-ra akár
120 fõre is emelkedhet. Ez a
foglalkoztatási és oktatási lét-
szám összességében a térség-
ben kiemelkedõnek tekinthetõ.

.
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Környezetvédelmi szabályzat

(1) A közhasználatú zöldterületeket és azok építményeit, berendezéseit,
felszereléseit - a rendeltetésüknek megfelelõ célra és módon, azok álla-
gának sérelme nélkül - eltérõ korlátozás hiányában mindenki térítés-
mentesen használhatja.                                                                         
(2) A közhasználatú zöldterületek kezelését az önkormányzat, illetve a
feladat ellátására külön kötött szerzõdés szerinti szolgáltató végzi.        
(3) Az ingatlan tulajdonosa, vagy használója köteles az úttest ha-
táráig tartó zöldfelület gondozására. A közlekedést akadályozó
fásszárú növények ágait, az adott növény lehetõség szerinti leg-
kisebb mértékû károsodása mellett kell eltávolítani.                      
(4) Telek határánál csak olyan növényzet telepíthetõ, mely a
szomszédos építmények és a kerítés állagát nem veszélyezteti,
azt nem rongálja, s a szomszédos ingatlan rendeltetésszerû hasz-
nálatát nem akadályozza.                                                                  
(Az indokolt telepítési távolságokat e rendelet 1. melléklete tartalmazza.)           

(1) Tilos a közhasználatú zöldterületeken:                                             
    

(2) A közhasználatú zöldterületeken található korhatárt jelölõ felirattal
ellátott – a játszóterek részét képezõ – játékokat 14 évnél idõsebb ko-
rúak nem használhatják.                                                                        
(3) Tilos a város területén a növényzet – ide nem értve a gyomot és
más élõsködõ, vagy más módon káros növényt – szükségtelen csonkí-
tása, károsítása.                                                                                     
(4) A zöldfelületen lévõ élõ fák és cserjék kivágására kiadott engedély-
ben foglalt pótlási kötelezettséget a lehetõ legrövidebb idõn belül, de
legfeljebb az engedélyben meghatározott idõn belül az 1. mellékletben
foglaltak alkalmazásával kell teljesíteni.                                                 
(A fakivágás iránti kérelmet az 5. melléklet tartalmazza.)                              

(1) Közhasználatú zöldterületek jogszabályon, vagy hatósági határoza-
ton alapuló, rendeltetéstõl eltérõ használata esetében a jogosított köte-
les a növényzet védelmérõl gondoskodni.                                             
(2) Aki a közhasználatú zöldterület állapotát valamely engedélyezett
tevékenységével összefüggésben megváltoztatja, köteles a tevékenysége
befejezését követõen az eredeti állapotot visszaállítani.                         
(3) A közhasználatú zöldterület más célú használata esetén a növényzet
elõzetes áttelepítésének, illetõleg pótlásának kötelezettségét, továbbá az
áttelepítés, illetõleg a pótlás helyét, vala- mint a teljesítés határidejét az
engedélyezõ hatóság a használatot engedélyezõ, ennek hiányában pedig
az elsõfokú építésügyi hatóság külön határozatban állapítja meg.
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6. A zöldfelületek védelme

7. Az ingatlanok és a közterületek tisztasága, használata

8. §

9. §

10. §

11. §

 

12. §

13. §

Vásárosnamény Város Önkormányzata  Képviselõ-testületének a kör-
nyezetvédelem helyi szabályairól szóló  33/2011.(XII.21.) önkormány-
zati rendeletébõl (folytatás)

a) és a közkifolyóknál jármûvet mosni,
b) virágokat szedni, a fásszárú növényeket csonkítani, kitörni, 
c) engedély nélkül fát kivágni,
d) jármûvel közlekedni, parkolni,
e) a kijelölt területen kívül kutyát szabadon sétáltatni,
f) állatot legeltetni,
g) állati hulladékot elhelyezni,
h) a helyi védettség alá tartozó növényeket károsítani,
i) a hasznos állatokat, védett madarak bármilyen eszközzel zavarni,
fészkeiket rongálni, a fiókáikat kiszedni és irtani.

(4) Síkosság-mentesítésre,    olvasztásra,    felhintésre   elsõsorban
környezetkímélõ anyagok (homok, hamu, fûrészpor, stb.) használha-
tók. E célra tüzelés után visszamaradt olyan anyagot, amely tár-
gyi, vagy személyi sérülés okozására alkalmas, tilos használni.    
(5) A járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy kell elhe-
lyezni vagy eltávolítani, hogy a gyalogos-, és gépjármûforgalmat, vala-
mint a járda melletti víznyelõk mûködését ne akadályozza és a megcsú-
szás veszélye kizárt legyen.

.

a) az ingatlan elõtti járdaszakasz  (járda hiányában  egy méter széles te-
rületsáv, illetõleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedõ teljes
terület), a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai,
továbbá tömbtelken a szomszédos épületek közötti az egyes
külön tulajdonú épületek gyalogos megközelítésére szolgáló
terület (területsáv, átjáró) tisztántartásáról, a csapadékvíz zavarta-

a) az oly módon való szállítás, tárolás, amely során közterületre
szennyezõdés, települési hulladék kerül;                                           
b) utcabútorok, építmények szennyezése - mázolással, festéssel, szó-
róspray használatával, vagy bármilyen más módon- ;                        
c) települési hulladék felhalmozása, nyitott tartályban való tárolása;  
d) eldugulás, vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (települési
hulladékot, törmeléket, iszapot stb.) közcsatornába, annak víznyelõ akná-
jába elhelyezni;                                                                                 
e) állati hulla, környezetszennyezõ biológiailag lebomló anyag, istál-
lótrágya elhelyezése;                                                                         
f) közútra, útpadkára építési törmelék elhelyezése.

.

.

.

.
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(1) A közterületek használata során tilos:                                              

(2) Köz- és magánterület állati, vagy emberi ürülékkel, vizelettel
való szennyezése tilos.

.

(1) Az ebtulajdonosok állataikat közterületen csak pórázon vezet-
hetik.
(2) Az állati ürüléket a tulajdonos köteles az állat után azonnal
zacskóba felszedni,s a legközelebbi hulladéktárolóban elhelyezni.
(3) Játszótérre, egészségügyi, oktatási-nevelési intézmény, a für-
désre kijelölt tiszai szabad strand területére, vendég

                                                                                                   .

.

.

látó egység-
be, élelmiszer üzletbe – a vakvezetõ, rendõri, és terápiás alkalma-
zású ebeket kivéve, illetve ha az üzemeltetõ más feltételeket nem
határoz meg - állat még pórázon sem vihetõ be.                             
(4) A kisállattartásból származó hulladék, alom kizárólag a hulladék-
gyûjtõ edényzetben helyezhetõ el, közterületen lerakni tilos.                 
                   

Szabálysértést követ el és 50. 000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújt-
ható aki,

(1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról … a használónak kell
gondoskodnia.                                                                                    
(2) Több épülettel beépített telek esetén (tömbtelek) a szomszédos
épületek között az egyes külön tulajdonú épületek gyalogos megközelí-
tésére szolgáló terület (területsáv, átjáró) tisztántartási kötelezettsége a
tulajdonosok között tulajdoni hányaduk arányában, kétség esetén
egyenlõ arányban oszlik meg.                                                                
(3) Az ingatlant használó köteles gondoskodni továbbá:

.

.

lan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolításáról;
b) az ingatlanról, az ingatlan elõtti járdaszakasz fölé (járda hiányában
egy méter széles területsáv, illetõleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedõ teljes terület fölé) kinyúló ág nyesésérõl, gallyazásáról,valamint az
ezen a területen lévõ növények lehullott lombjának, és egyéb növé-
nyi részeinek (pl. gally, virág, termés) takarításáról oly módon, hogy az
érintett járdaszakasz, területsáv, illetõleg terület biztonságos közleke-
désre alkalmas legyen;                                                                       
c) hogy az ingatlan csapadékvíz-elvezetési rendszerének használata
során, a víz közterületen, közterületi építményekben, kárt (átázást,
kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, a rendeltetésszerû használatot ne
akadályozza, az építmények állékonyságát ne veszélyeztesse;

.

.
15. §

16.§

17.§

18.§

9. Szabálysértési rendelkezések

10. Záró rendelkezések

a)„a helyi környezetvédelmi rend megsértése” szabálysértés miatt az,
aki a rendelet 3. § (3)-(5), 4. § (1), 5. § (3)-(5), a 6. § (2), 7. § (3)-(5)  
b) „a zöldfelületek védelmi rendjének megsértése” szabálysértés
miatt az, aki a rendelet 9. § (1), (2), (3),                                             
c) „a köztisztasági rendelkezések megsértése” szabálysértés miatt az,
aki rendelet 11. § (1), (3)-(4), 12. § (1)-(2), 13. §                                

(1)-(4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megsérti.

.

.

.

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2012. január 1.
napján lép hatályba.                                                                              
(2) E rendelet 7. § (5) bekezdése 2012. március 31. napján lép hatályba.

Hatályát veszti Vásárosnamény Város Képviselõ-testületének a környe-
zetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 7/1997. (IV. 23.)
önkormányzati rendelete.                                                                      

E rendelet a piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a
Tanács 2006/123/EK irányelveinek való megfelelést szolgálja.

.

.

Filep Sándor 
polgármester

dr. Deák Ferenc
jegyzõ
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A Nemzeti Erõforrás Minisztérium a Magyar Kultúra Nap-
ja alkalmából Brunszvik Teréz-díjat adományozott
Badak Gyulánénak kiemelkedõ óvodapedagógiai munkája
elismeréseként. A Játékország Óvodáinak vezetõje a buda-
pesti Szépmûvészeti Múzeumban Halász János parlamenti
államtitkár úrtól vehette át a kitüntetését.                              

Badak Gyuláné elmondta, nagyon meglepõdött, mikor a Nemzeti
Erõforrás Minisztériumból megkapta a levelet, melybõl megtud-
ta, milyen elismerésben részesült. Késõbb derült ki számára,
hogy munkatársai kezdeményezték és terjesztették fel a díjra,
melyet a polgármester úr is támogatott. Az óvodavezetõ hozzá-
tette, ez azért nagy megtiszteltetés, mert évente országosan heten
kaphatják meg azt az elismerõ díjat, így nagy megbecsülésnek
tartja, hogy idén õ is átvehette.                                                     
A városban senkinek nem kell bemutatni Éva nénit, hiszen 35
éve dolgozik a gyerekek között, 20 éve pedig óvodavezetõként is
tevékenykedik. Már gyerekkorában eldöntötte, hogy óvónõ lesz, s
elmondása szerint habár közhelynek számít, hogy nagyon szereti
a gyerekeket, de tényleg ezért választotta ezt a pályát. Elhatározá-
sát bizonyítja, hogy Nagykállóban már óvónõképzõ szakközépis-
kolába járt, majd Hajdúböszörményben végezte el a fõiskolát. E-
lõször szülõfalujában, Nagyvarsányban kezdett el dolgozni, majd
néhány év elteltével a vásárosnaményi óvodában helyezkedett el.
Az elmúlt 35 év alatt számtalan gyermeket ismert meg, foglalko-
zott velük, és számára egy csodálatos és különleges érzés, mikor
olyan szülõ viszi beiratkozni gyermekét, akivel annak idején már
találkozott kis óvodásként. Habár sokat változtak a kicsik az el-
múlt évek alatt, egy dologban mégis ugyanolyanok maradtak:      
ugyanúgy igénylik a szeretetet és gondoskodást.                          
Visszatekintve nagyon sok eredmény büszkeséggel tölti el Éva
nénit. Hozzáteszi és kiemeli, hogy a sikereket nem egyedül érte
el, hiszen minden eredmény mögött ott állnak kollégái, akikkel jó
kapcsolatban tud együtt dolgozni. Úgy érzi, a most kapott díj
sem egyedül az övé, hanem az egész közösségé,akik nap mint nap
együtt dolgoznak.                                                                        
Sikereik között tartja számon az alapítvány létrehozását, a helyi
nevelési programjuk elkészítését, és természetesen a kis óvodások
minden fellépést, szereplését. A vásárosnaményi óvoda a Beregi
régió bázisóvodája, és a napokban várják a határozatot, hogy
elõminõsített referenciaintézménybõl referenciaintézménnyé
váljanak.

.

.

.

.

.

Elismerés a munkájáértKölcsey Ferencre emlékeztünk

Amire az iskolában tanulunk róla, már ismerjük, szeretjük, hozzánk
tartozik ez a dal: a magyar Himnusz.                                                
A Himnusz Kölcsey Ferenc költeménye. Olyan vers, amelyben a
költõ Magyarországot és az e hazát szeretõ, védelmezõ és érte meg-
halni is kész magyar népet dicséri. Versében felemlegeti történel-
münk dicsõséges eseményeit és véres küzdelmeit, veszteségeit. A
bevezetõ és a záró versszakokban pedig Istent hívja segítségül, hogy
végre boldogságban, békében élhessen e földön a magyar. Minden
népnek van nemzeti himnusza, de ilyen, Istenhez szóló, védelmet
kérõ nem akad. Ezért is nevezzük Kölcsey Himnuszát a magyar nép
imádságának.                                                                                    
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz szövegének
megírását. Ennek emlékére 1989 óta január 22-én ünnepeljük a
Magyar Kultúra Napját. Ezen a napon különbözõ rendezvények
emlékeztetnek bennünket évezredes hagyományainkra, gyökereink-
re, múltunkra.                                                                                   
Ez a dátum jó alkalom arra, hogy felidézzük Kölcsey Ferenc alakját,
akinek intézményünk büszkén viseli nevét, és igyekszik méltó lenni
hozzá. Ezen a napon minden évben megemlékezést tartunk. Idén a
mûsorban a fenti gondolatokon kívül meghallgathattuk a Himnusz
szövege és zenéje keletkezésének körülményeit, és a kort melyben
született.

.

.

.

Zánné Kiss Andrea 
Kölcsey ÁMK, Vitka

A tavaszi napsugár nem csupán kintrõl melegíti az Esze Tamás utcá-
ban a Megoldás-ház falait. A Ház falain belül Katona Lászlóné folt-
varrással készült csodálatos alkotásai csempészték be a napsütést az
ellátottak szívébe. A fogyatékkal élõ és pszichiátriai betegséggel küz-
dõ ellátottak örömmel gyönyörködnek a színesebbnél színesebb
terítõkben, párnákban, ágytakarókban. A magas fokú igényességgel
elkészített és kreatív ötletekkel összeállított alkotások 2012. február

Napsugár kinn – napsugár benn

20-ig díszítik a
Megoldás-ház
falait.

2012. február

Van egy dal, amit elõbb meg-
tanulunk, még mielõtt a tar-
talmát megértenénk. Amíg
kicsik vagyunk, csak hallgat-
juk: a televízióban, amikor a
gyõztes magyar sportolók
tiszteletére felkúszik a rúd
csúcsára a piros – fehér –
zöld nemzeti lobogó. Vagy
az iskolai és városi ünnepé-
lyeken, ahol tiszteletadással és
meghatottan éneklik együtt a
résztvevõk. Aztán egy idõ
után magunk is megpróbál-
juk énekelni, s egyre bizto-
sabban daloljuk a többiekkel.

A kiállítás szerve-
zõ i  s ze r e t e t t e l
várják  az  érdeklõ-
dõ városlakókat
az intézményben
hétfõtõl-csütörtö-
kig 8 és 16 óra
között, pénteken
8-tól 13 óráig.
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Rendkívüli hideget és hófúvást is jósolt térségünkbe hazánk meteo-
rológiai szolgálata már egy héttel február elsõ szombatja elõtt. Sem a
„Garabonciás kupa” megvédésére, sem az elnyerésére készülõ általá-
nos iskolák teremfocistáit, sem a Lónyay Menyhért Szakközép- és
Szakképzõ Iskola tornaszervezõit nem rémítették el a télen termé-
szetes idõjárási körülményeket jósló hírek.                                       
Ha február, és elsõ szombat, akkor „Garabonciás-kupa”, immár ti-
zennegyedik esztendeje. Tóth Lajos, a szakközépiskola igazgatója
meg is jegyezte köszöntõjében: „Ti, akik most megmérkõzni készültök
iskolátok dicsõségéért, még csak egy évesek voltatok, amikor iskolátok valame-
lyik akkori tanulója, 1999-ben, ennek a kupaküzdelemnek a kezdõrúgását
elvégezte.”                                                                                           
Nyolc vásárosnaményi környéki általános iskola tizenkét fõs terem-
labdarúgói február 4-én reggel nyolctól tizenhat óráig játszották
színvonalas mérkõzéseiket. A bronzérem az idén a nyírmadai Patay
István Általános Iskola legjobb labdarúgóinak került a nyakába. Az
ezüstérmet a Pusztadobosi Általános Iskola és Óvoda tanulói érde-

.

.

96 bátor fiú

melték ki igen színvonalas játékukkal. Városunk I. kerületének leg-
jobbjai, az Eötvös József  Általános Iskola tanulói, magabiztosan,
érett játékkal megvédték tavalyi elsõségüket. A teremtorna gólkirálya
is az Eötvös diákja lett: Tar Tamás, nyolc góllal.

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk a könyvtárba két drogprevenciós elõadásra 

A TESTI FÜGGÕSÉG KIALAKULÁSA ÉS A VISSZASZOKÁS TESTI OKAI

A GONDOLATI, LELKI, VAGY PSZICHIKAI FÜGGÕSÉG KIALAKULÁSA
Elõadó: Bodnár Zsolt  (NARCONON Alapítvány)

2012. február 21-én (csütörtökön) 16.30 

2012. február 28-án (csütörtökön) 16.30

Azokat a szülõket, pedagógusokat, fiatalokat várjuk, akik egyszerû, közérthetõ és humo-
ros formában szeretnének több ismerethez jutni a drogok használatának következmé-
nyeirõl, akik szeretnék tudni, hogy hogyan lehet felismerni a drog- használót a pszichikai
függõség állapotában, és ha felismerték, segítséget tudnak nyújtani gyerekeiknek, tanítvá-
nyaiknak és társaiknak.

2012. február
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További információ: Vásárosnaményi Információs Pont 
4800 Vásárosnamény, Árpád köz 1/B.

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

Jelentkezz digitális- és kulcskompetencia
képzéseinkre!

Költségtérítést biztosítunk minden jelentkezõnek.

TÁMOP-5.5.1/A-10/1-2010-0021. A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Még alig hajnalodott, de a Forrás Vállalkozók Klubjának tagjai
január 14-én a Szabadság tanya vadászházában gyülekeztek.   
A kora reggeli találkozó az immár több éve hagyományos
disznóvágásra hívta és várta a klub baráti közösségét.               
A „klubgyûlés” célja a hagyományápolás és a közösségépítés. 

.

.

.

Hagyományápolás

A fogópálinka megkóstolása után a hozzáértõ „hentesek” keze alatt
elkezdõdött a 140 kg-os mangalica feldolgozása. Itt a fiatalabb klub-
tagok is elleshettek néhány fortélyt. A munka közben – a kissé zord
napon – jól esett a finom forralt bor.                                               
Az ügyes kezû férfiak mellett a hölgyek sem tétlenkedtek. Reggelire

való több odafigyelésre. A finomságok mellett, ez volt – és marad-
jon is így – a legfontosabb.

.

Az utóbbi hónapokban Vásárosnaményban és környékén el-
szaporodott betörések és sokunk kárának nyomán szomorúan
kell megállapítanom a tényt, hogy senki nem érezheti bizton-
ságban saját otthonában hagyott értékeit, míg becsületes
munkával töltött idejében a munkahelyén tartózkodik, nyaral,
vagy csak épp egy-két napra elutazik.                                         

„Eddig lehetetlennek hittem, hogy az én lakásomba egyszer be fognak törni,
mert nagyon forgalmas helyen, a 41-es számú fõút mellett lakom. Mivel nem
vagyok gazdag ember, soha nem tartok otthon sok pénzt, az arany ékszereket
nem is szeretem, de mindenkinek van néhány kedves emléke: ballagásra, egyéb
alkalmakra kapott régi ékszere.” – számolt be rossz tapasztalatáról az
igazgatónõ.                                                                                      
Fejes Csilla hozzátette: „A betörést nem csak a csendesebb helyeken, hanem
még a legforgalmasabb utak mellett is megkockáztatják akár napközben is.
Nem kell, hogy a ház újnak, felújítottnak tûnjön kívülrõl, elég, ha már mû-
anyag ablakok vannak beépítve. A bûnözõk számára nem jelent akadályt az
úgynevezett 5 ponton záródó ajtó sem, megvan a technikájuk, az eszközük,
amivel percek alatt behatolnak. De ha esetleg az ajtó nagyobb ellenállást tanú-
sítana, egy utcáról nem látszó hátsó ablak betörésétõl sem riadnak vissza, ahol
a szomszédok nem látják, nem hallják az üvegcsörömpölést.”                       
Ha már bejutottak, biztosak lehetünk benne, hogy polcon, éjjeli-
szekrény fiókban hagyott pénzünk és ékszereink könnyû prédává
válnak. A tipikus helyek mellett (párna alatt, függönykarnis mögött, ru-
hásszekrényben) egyébként minden zugot átnéznek, ha van idejük.     

Az igazgatónõ a következõket tanácsolja:                                   

1. Minél kevesebb készpénzt tartsanak otthon!                          
2. Ha anyagilag megtehetik, szereltessenek a lakásba riasztó
berendezést, mielõtt azt a szörnyû érzést kell átélniük, hogy
hazaérkezéskor tárva nyílt ajtó-ablak fogadná Önöket.             
3. Ha van lakásbiztosításuk, minél elõbb olvassák át a részle-
tes szerzõdési feltételeket felsoroló leírást, keressék meg üzlet-
kötõjüket, esetleg a biztosító kirendeltségét és kérjenek tájé-
koztatást, hogy betörés esetén milyen kártérítésre számíthat-
nak. Régi biztosításukat újíttassák meg, egészíttessék ki az
utóbbi idõkben vásárolt értékek részletes felsorolásával.           
4. Amennyiben több zár van egy ajtón, távozáskor mindet
duplán kulcsolják be!                                                                    
5. Nyáron se hagyjanak nyitva ablakot!                                       
6. Arany és ezüst ékszereiket, a készpénzt tartsák falba rejtett
széfben! (A nyitáshoz szükséges kódot ne írják fel mások
által is megtalál- ható helyre!) A lakásban található összes
ékszertartónak kinézõ dobozt kinyitják a betörõk. Ékszereik-
rõl készítsenek jól látható fényképeket, eltûnésük esetén ez
segítség lehet a rendõrségnek!                                                     
7. Ha nincs riasztó és széf  a lakásban, akkor semmiképp ne
tartsák pénzüket borítékban a hálószoba éjjeliszekrényének
fiókjában, de más fiókban található dobozban sem, fehér-
nemû, vagy ágynemû között, ruhák alatt, mert ezeket a
helyeket a betörõk elsõként nézik át, kihajigálva mindent a
szekrényekbõl!                                                                               
8. Kisebb értékes mûszaki cikkek gyári azonosító számát is
írjuk fel, õrizzük meg a vásárlást bizonyító számlát!                  
9. Nehezítsük meg a betörõk dolgát azzal, hogy amennyiben
az esti órákban elmegyünk otthonról, kapcsoljunk fel egy
energiatakarékos lámpát, idegenek ne lássák, hogy üres a ház,
szabad a bejárás!                                                                            
Ez nagyon fontos!                                                                         

Végezetül Fejes Csilla a következõt kéri minden olvasótól:                 
„Azt mondják, az okos ember más kárán tanul. Kérem, tanuljanak az én
káromból, és fogadják meg tanácsaimat!”

.

.

.
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Vigyázzunk értékeinkre!

A szorgos kezek alatt készült a finom hurka és
kolbász

hagymás vért, ebédre
toroskáposztát készí-
tettek. A nap végére
elkészült az ízletes
hurka és kolbász is,
melyekrõl a kóstolás
után csak „legekben”
lehetett nyilatkozni.
A sok finom falat
mellett a vidámság, a
jókedv játszotta a fõ-
szerepet.                  
Jutott idõ baráti be-
szélgetésre, rohanós
napjainkban egy kis
megállásra, másokra

.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Temetkezési Vállalat

tájékoztatja a lakosságot,
hogy változatlanul teljeskörû

szolgáltatással, 24 órás
halottszállító ügyelettel áll a
temettetõk rendelkezésére.

           Vásárosnamény,
          Kossuth u. 58. sz.
Telefon:            06/45/470-614
Halottszállítás: 06/30/352-8476

           Ilk, Jókai u. 1. sz. 
Telefon:            06/70-413-4367
Halottszállítás: 06/30/352-8476

 Aranyosapáti, Petõfi u. 1. sz.
Telefon:            06/45/482-086
Halottszállítás: 06/30/352-8476

TÁJÉKOZTATÁS

Katasztrófa-készenlét, szociális segítségnyújtás, véradásszer- vezés, keresõszolgálat
és menekültügy: csak néhány terület, ahol a Magyar Vöröskereszt tevékenykedik.    
A hazai legnagyobb humanitárius szervezetnek immár 130 éve fõ célkitûzése, hogy a
rászorultság elve mentén, minél több nehéz sorsú emberen segíthessen.                    

A Vöröskereszt 7 alapelve, melyet a mozgalom valamennyi résztvevõje tiszteletben tart,
továbbra is változatlan: emberiesség, pártatlanság, semlegesség (politikai, faji, vallási, ideológiai),
függetlenség, önkéntesség, egység és egyetemesség.                                                              
A szociális tevékenységünk fõ célja 2011-ben továbbra is rászoruló személyek, családok,
csoportok támogatása maradt. Az elmúlt évben szervezetünkhöz forduló, segítséget kérõk
száma nagymértékben növekedett, ami a gazdasági válság negatív hatásának következmé-
nyeként tudható be. Sokan elvesztették munkahelyüket, lakáshitelük törlesztõ részletei oly
mértékben megnövekedett, hogy azt nem tudják kifizetni, így az a veszély fenyegeti õket,
hogy fedél nélkül maradnak, sokaknak a rezsiszámlák kifizetésével vannak elmaradásaik.     
A segítségadás a következõ formákban történhet: tanácsadás, információgyûjtés, természet-
beni adományokkal való támogatás (pénzbeli támogatással való segítségnyújtásra nincs törvényes lehe-
tõségünk).                                                                                                                               
A Karácsonyi szeretetakció továbbra is a segélyezés és a segítségnyújtás kiemelt színtere. Az
ünnepeket több száz embernek tesszük elviselhetõbbé. Kiemelt figyelmet fordítunk az idõs,
egyedülálló betegekre, a nagycsaládosokra, beteg gyermeket egyedül nevelõkre, a hajléktala-
nokra, valamint a szociálisan hátrányos helyzetben élõ emberekre.                                       
Szeretetakciónkat a Nyír-Pláza Mikulásgyár akció keretében szervezetünk 2 napon keresztül,
ahol ruhanemût, játékokat, tartós élelmiszert adományoztak a segítõ önkéntesek. Területi
szervezetünk akcióprogramjához a város lakosai is hozzájárultak adományaikkal.                 
Az ünnepeket megelõzõen hatványozottan érkeznek hozzánk a segélykérõ levelek, tömege-
sen jelentkeznek a különbözõ érdekvédelmi szervezetek. Különösen a kisebbségi ön-
kormányzatok fordulnak hozzánk, várva az élelmiszerrel történõ segítséget. Természetesen
ekkora elvárásoknak nem tudunk eleget tenni.                                                                      
A jó szándékú adományozók segítségével tudtunk segíteni a város és vonzáskörzetében,
ruhaadomány és tartós élelmiszert, játékot tartalmazó csomagok szétosztásával a krízishely-
zetben élõ embereknek, nagycsaládosoknak. Területi szervezetünk 30 db Brókernet által
adományozott élelmiszercsomagot osztott szét kizárólagosan súlyos tartós beteg gyermeket
nevelõ családoknak. Jelentõs értéket képvisel, hogy immár több mint 6 éve Szabó Zoltán
városunkból elköltözött, de gyökereit nem feledve értékes ajándékcsomagot ad halmozottan
sérült beteg gyermeket nevelõ családoknak. Csomagot készítettünk a kórházban maradt
idõs, beteg embereknek, gyerekeknek, a Hajléktalan Szálló lakóinak.                                     
A vöröskereszt megyei szervezete területileg hozzánk tartozó települések kisebbségi önkor-
mányzatoknak ruhaadományt biztosított (a területi szervezet raktárkapacitása korlátozott), mely-
nek egy része az ünnep után került szétosztásra, a szállítási kapacitás hiányában. Jelentõs
értéket képvisel a program elõkészítésben és lebonyolításban résztvevõ önkéntesek, a
településeken mûködõ Segítõ Hálózat munkatársaink támogató, feladatorientált munkája.

.
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130 éve az emberiségért

A Magyar Vöröskereszt kicsiknek és nagyoknak egyaránt segít

Magyar Vöröskereszt
Területi szervezetének
Vezetõsége

A szeretetakció eredmé-
nyes lebonyolításához
konkrét segítséget nyúj-
tott a tiszakerecsenyi, a
gulácsi, a tarpai önkor-
mányzat.                         

Köszönetet szeretnénk
mondani az adományo-
zóknak, az önkéntes segí-
tõknek, a Segítõ Hálózat
munkatársainak, hogy
team munkában segítet-
tek, hogy segíthessünk a
nehézsorsú embertársain-
kon.

.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A pályázaton résztvevõ, évfolyamonként
legjobb tanulmányi eredményt elért tanu-
lók (összesen 4 fõ) 5000 Ft/félév tanul-
mányi ösztöndíjban részesülnek.A Cigány
Kisebbségi Önkormányzat, a döntésérõl a
pályázat benyújtási határidejét követõ egy
hónapon belül értesíti a nyertes pályázó-
kat. A megítélt ösztöndíj kifizetésére leg-
késõbb a döntést követõ hónap utolsó
napjáig kerül sor.                                     
A pályázatot benyújtani a Vásárosnamény
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnö-
kének (4800 Vásárosnamény, Szabadság
tér 33.) postai úton, ill. személyesen lehet.

.

Balogh Róbert
CKÖ Elnök

Vásárosnamény Cigány Kisebbségi
Önkormányzata,

a 2011/2012-es tanévre 
tanulmányi ösztöndíjpályázatot írt ki

2012. február

A pályázatra Vásárosnamény Város
közigazgatási területén állandó lakóhellyel
rendelkezõ,  5-8 osztályos cigány tanu-
lók jelentkezhetnek, akiknek a legutób-
bi lezárt féléves tanulmányi átlaga lega-
lább jó (4-es).                                           
A pályázat benyújtási határideje:         
2. félév: 2012. február 28.                      
Pályázni az iskola által kiadott:                
· iskolalátogatási igazolás,                        
· legutóbbi lezárt félévi bizonyítvány/elle-
nõrzõ könyv fénymásolatának  benyújtá-
sával lehet.

.

.

.
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- peres képviselet
- szerzõdések és egyéb
  okiratok készítése
- jogi tanácsadás

februá  29-igr

Hozzánk is eljött a Mikulás

2012. február

A Vásárosnaményi Esze Tamás Nyugdíjasklub
tagjait nagy meglepetésünkre meglátogatta a
Mikulás.                                                                    

A foglalkozás-termünkben mit sem tudván, gyönyö-
rûen megterített asztalok és nagyon kedves vendégek,
Filep Sándor Polgármester Úr, Kósa Mónika a Mûvelõ-
dési Központ Igazgatónõje, Dr. Sápi Mónika a
BEREGTÖT irodavezetõje és nem utolsó sorban
Sápiné Erzsike klubvezetõnk várt bennünket.               
A beöltözött Mikulás, Sziklai Ernõ vezetésével megil-
letõdve foglaltunk helyet és meglepetésünket még
fokozta, hogy vendégeink nagyon finom vacsorát
szolgáltak fel készített. A kedves vendégek sem
érkeztek üres kézzel. Polgármester úr gyümölcsökkel,
Kósa  Mónika  süteménnyel ,  és  édesség ge l ,
Dr. Sápi Mónika finomságokkal ajándékozott meg
bennünket. Nagyon megtisztelve éreztük magunkat és
jól estek polgármester úr elismerõ szavai, amikor
megköszönte a klubtagoknak a városi rendezvények-
ben való szereplésünket. Klubvezetõnk saját kezûleg
készített szerencse csomagot ajándékozott minden
tag részére. Klubunkban hagyomány, hogy a soron
következõ névnaposokat és születésnaposokat kö-
szöntjük. Ez alkalommal is ezt tettük, az ünnepeltek
süteménnyel köszönték meg a jókívánságokat.

.

.
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