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Az Új Beregi Élet új évi első lapszáma adta le-
hetőséget kihasználva, immár ötödik alkalom-
mal kívánok: „Jó egészséget és boldogságot!” 
településünk összes lakosának, ezúttal a – most 
kezdődött – 2015. év valamennyi napjára!
 Az új év első harangkondulása – az 1979. 
évi várossá nyilvánítási dátumot alapul véve – a 
harminchatodik várostörténeti évet indította 
el településünkön.
 A korábbi évek szokásrendje szerint, kö-
szöntőmben megidézem az előző – a 2014. – év 
változásait.
 Szólok a kényszerhelyzetek miatti keserű-
ségeinkről, és a tudatos cselekvéseink eredmé-
nyeit követő örömeinkről is.
 Különös tisztelettel mondom a köszöne-
tet – minden városlakó nevében – valamennyi 
vásárosnaményinak, hiszen városközösségünk 
fennmaradásáért mindnyájan megtettük a 
szükségeset és a magunkból telhetőt, amely 
munkálkodással városkánkat élhető szinten 
megtartottuk, és ezáltal megőriztük a reményt, 
az idei – az új – esztendő reánk váró feladatai-
nak sikeres teljesítésére is.
 A városunkban élő, az itt megélni tudó 
családok, a családokból közmegbízatást vállaló 
és/vagy vállalkozást sikeresen vezető; a csalá-
dokban és/vagy a munkahelyen tisztességesen 
helytálló polgártársaink teremtettek kiszámít-
hatóságot és nyugalmat településünk teljes kö-
zösségének a 2014. év valamennyi napján.
 A város polgármestere az elmúlt esztendő-
ben is hatékonyan irányította a képviselők testü-
letét, és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit.
 A városlakók nagyszámú szavazatukkal – 
amellyel Filep Sándort ismét megerősítették a 
város élén, a polgármesteri székben – az októ-
ber 12-ei önkormányzati választáson egyértel-

TISZTELT VÁROSLAKÓK, 
KEDVES VÁSÁROSNAMÉNYIAK!

műen kifejezték köszönetüket és elismerésüket 
az előző választási ciklusban nyújtott munkál-
kodásáért.
 Városunk választópolgárai négyötödnyi 
arányban ismét bizalmat szavaztak a Városi 
Képviselő Testület korábbi tagjainak. A jelenle-

gi képviselőtestületbe beszavazott két új tag a 
fiatalítás igényének bizonysága a választópol-
gárok részéről.
 Városunk jegyzője és aljegyzőnője, a Vá-
lasztási Bizottság tagjaival, a Szavazatsze-
dő- és Szavazat Számláló Bizottságba delegált 
köztisztviselőkkel és a civil bizottsági tagokkal 
együttműködve a törvényesség teljes betartása, 
és a gyakorlati feladatok mintaszerű megszer-
vezése révén kifogástalanul bonyolította le a 
választással összefüggő valamennyi részmoz-
zanatot.
 A köztisztségekért versengő választópolgá-
rok (a polgármesteri székért és/vagy a képvi-
selői helykért versengő jelöltek) is elismerésre 
méltó módon, a versenytársak emberi méltó-

ságnak tiszteletben tartásával kampányoltak. 
Azt gondolom, hogy a mögöttünk tudott vá-
lasztási időszak örök időkre példaként szol-
gálhat az előttünk álló évtizedekben a törvény-
tisztelet, a szervezettség és a kampánystílus 
tekintetében is.
 Az egyhónapnyi kampányidőszakot is be-
leértve, értékeket teremtő esztendő van mö-
göttünk.
 Várostörténeti eseménynek tartom 2014. 
október 10-ét, amikor is átadták az M3-as 
autópálya Őr – Vásárosnamény közötti sza-
kaszát. Kisvárosunk e naptól a nagy európai 
gyorsforgalmi úthálózaton elérhető településsé 
vált. Vásárosnamény gazdasági fejlődése előtt 
beláthatatlan perspektívák nyíltak meg az út 
megépítésével.
 A várostáblákon belül, az Üveggyár telep-
helyén, új üzem, egy Fabrikett Gyár épül. Az 
INTERSPAN – új gyártósorral – visszatért 
városunkba. Biztos, hogy a két beruházás új 
munkahelyeket teremt lakóhelyünkön.
 Átadás előtti állapotba került két közin-
tézmény: a Városi Bölcsőde, és a Gyermekjóléti 
Központ új épületei.
 Az Erkel utcai régi SZTK épület felújítási 
munkálatai megfelelő ütemben folynak, lassan 
befejeződnek.
 A piac területén Szociális boltot nyitottunk, 
ahol jó minőségű és olcsó zöldségfélékhez 
juthatnak a városlakóknak, a közmunkásaink 
által a vitkai fóliasátorban megtermelt termé-
kekből.
 Anyagi lehetőségeink maximuma szerint 
újítottuk fel, és tartottuk karban városunk út-
jait, járdáit és vízelvezető létesítményeit is.
 Az egészségügyi intézményhálózat teljes al-
kalmazotti köre – orvosaink, a mentőszolgálat 

– a város valamennyi kerületében –
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valamennyi dolgozója, a rendelők és a kórház 
ápoló- és kiszolgáló személyzete, a védőnők, a 
Kistérségi Népegészségügyi Intézet munkatár-
sai, a gyógyszertáraink szakszemélyzete és a 
szociális gondozók népes köre, beleértve a Hu-
mán Szolgáltató Központ mindahány alkalma-
zottját is – magas szakmai igényességgel, fárad-
hatatlansággal, segítő lélekkel látta el megelőző, 
ápoló és gyógyító feladatait.
 A fent megnevezettek a folyamatos forrás-
hiány miatt nehezedő körülményeik között is 
tudták fejleszteni a köz javát szolgáló egész-
ségügyi feltételeket. Tehetős emberek felaján-
lásaiból és pályázati pénzekből gyarapították 
szakterületük eszközparkját, és nem kevés ál-
dozatvállalással továbbképzéseken és folyama-
tos önképzéssel, önfejlesztéssel gyarapították 
és korszerűsítették személyes gyógyító kompe-
tenciáikat is.
 A Mentőállomás dolgozói – összefogva a 
város közmunkásaival és a Polgármesteri Hiva-
tal Műszaki Osztályának szakembereivel – fel-
becsülhetetlen értékű munkát végeztek, amivel 
visszaállították az épület rendeltetésszerű mű-
ködőképességét.
 A környék gyógyvizei között a „legjobb 
gyógyhatású” vízzel megáldott Szilva Fürdő 
gyógyfürdővé nyilváníttatására tett erőfeszí-
téseink az elmúlt esztendőben nem vezettek 
sikerre. Bár az építésre felvett hitel törlesztésé-
nek terhe alól megszabadult városközösségünk, 
a gyógyfürdővé váláshoz szükséges műszaki 
fejlesztésekre pénzhiány miatt nem gondolhat-
tunk. Az előttünk álló évek egyik fontos felada-
ta lesz a Szilva Fürdő körüli számos anomália 
feloldása, megoldása.
 Az óvodáktól az általános iskolákon át a 
középfokú oktatásig mindhárom iskolatípusban, 
a gyermekek körében eredményes személyi-
ségfejlesztő és tudásgyarapító munka folyt a 
mögöttünk hagyott esztendőben is. Általános 
iskoláinkat, a gimnáziumot és a kollégiumot is 
a KLIK nevű szervezet működtette az elmúlt 
évben. Az iskoláink vezetőitől kért beszámo-
lókból az derült ki, hogy az eltelt időszakban a 
KLIK és az iskolák együttműködésében számos 
gond nehezítette az iskolai feladatok zökkenő-
mentes teljesítését. A nehézségeket a közokta-
tást irányító főhatóságok is érzékelték, és a sza-
bályozók és a hatáskörök megváltoztatásával a 
problémák megszüntetéséért lépéseket tettek. 
 A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 
által fenntartott Szakképző Iskola igen konst-
ruktívan működik együtt önkormányzatunk-
kal. Az iskolaközösség október 23-án, városi 

ünnepségünkön, színvonalas előadással bizo-
nyította, hogy – a fenntartó kilététől függetle-
nül – településünk szellemi életének részesei 
maradtak. A Hétszínvirág Óvoda valamennyi 
telephelyén a nagytapasztalatú, többszörösen 
kitűntetett óvodavezető irányításával az ugyan-
csak nagytapasztalatú óvónők, dadusok és a ki-
szolgáló személyzet valamennyi tagja is lelkiis-
meretes és szakszerű nevelőmunkát végezett a 
2014. esztendőben is. Ugyanezt a megállapítást 
kell alkalmaznunk a Nevelési Tanácsadó vonat-
kozásában is.
 Egyházaink a városlakók lelki gondozása 
mellett, a rászorultak közvetlen megsegítésé-
ben is tiszteletre méltó felelősséget vállaltak és 
teljesítettek; városi ünnepségeinket lelki tar-
talommal gazdagították, a város valamennyi 
közoktatási intézményében ellátták a hitokta-
tói missziót. Az egyházi tulajdonú ingatlanok 
és környezetük igényes rendjét megőrizték, sőt 
tovább gazdagították azt. A római katolikus 
plébánia tízmillió forint pályázati pénzből javí-
totta energiafelhasználása hatékonyságát. Az I. 
kerület református templomának tornya a hívek 
adományából kapott új bádogtetőt. Az ugornyi 
református templom pályázati pénzből és a hí-
vek áldozatos munkálkodásából kívül-belül 
megújulhatott. A görög katolikusok gyűjtik új 
templomukra az építés költségeit. Az I. és a II. 
kerület református lelkészeinek negyedszáza-
dos szolgálati évében, jubileumi istentisztelet 
keretei között mondott köszönetet városunk 
vezetése és a híveik közössége is. Az I. kerület 
református egyházközsége testvéri kapcsolatot 
alakított ki a Bánffyhunyady Református Gyüle-
kezettel.
 A közművelődés négy otthona, a Balázs Jó-
zsef Városi Könyvtár és a Beregi Múzeum, szín-
vonalasan működtek városunk fenntartásában. 
Az intézmények élén nagy tudású, elkötele-
zett szakemberek állanak. A város korlátozott 
pénzügyi teherbíró képességét az intézmény-
vezetők eredményes pályázati tevékenység ré-
vén megszerzett összegekkel egészítették ki. A 
három közművelődési terület városi intézmé-
nyei az elmúlt év minden szakában tartalmas, 
szórakoztató vagy épp látványos programot 
kínáltak városközösségünk tagjainak. Teljes 
biztonsággal állíthatom, hogy mindazok, akik 
keresték, megtalálhatták az igényeiknek meg-
felelő programot.
 Rendőreink, polgárőreink, közterületi felü-
gyelőink, temetőgondnokunk, kéményseprőink 
és a tűzoltóink is megnyugtató alapossággal 
vigyázták közösségünk biztonságát, a törvényi 

előírások betartására ösztönöztek bennün-
ket, ami azért hasznos, mert tudvalévő, hogy 
a törvények minket, az állam polgárait védik. 
Az önkéntes polgárőröknek különösen sok a 
köszönnivalónk, mert tagjaik minden városi 
rendezvényen jelen voltak, szabadidejük jelen-
tős részét áldozták az elmúlt esztendő minden 
napján biztonságunkért, vagyontárgyaink biz-
tonságáért.
 A közfoglalkoztatott városlakóink az elmúlt 
esztendőben is elvégeztek minden munkát, 
ami közterületeink tisztaságát fenntartotta. A 
köztisztasági, parkrendezési munkák mellett 
igazi termelőmunkát is végeztek. Zöldségfélé-
ket termeltek, virágokat neveltek, amely termé-
kekkel ellátták közkonyháinkat, a megmaradó 

„felesleget” pedig, piaci körülmények között ér-
tékesítették is a Szociális boltban. A kulturális 
területeken elindított közhasznú munkálko-
dásból is számos előnye lett a résztvevőknek és 
településünk lakóinak is. Külön szólnom kell 
itt a második éve folyó nyári diákmunkáról. A 
munkát kapott gyermekeink nagy felelősséggel 
és szeretettel végezték 2014-ben is a reájuk bí-
zott feladatokat.
 Könnyíti személyes ügyintézésünket az a 
tény, hogy járási székhelyként is funkcionáló 
kisvárosunk az államigazgatási szolgáltatáso-
kat teljes körűen biztosította mindannyiunk 
számára. Az okmányiroda által nyújtott szol-
gáltatások különösen sok utazástól, fáradozás-
tól kímélték meg városunk lakosságát a mögöt-
tünk hagyott esztendőben is.
 Bevásárlásainkat, pénzügyeink intézését a 
szorgos, hozzáértő vállalkozók által üzemelte-
tett boltokban, pénzintézetekben egyre több 
helyen tehettük meg, ugyanígy karbantartási 
és javítási gondjainkat, családi ünnepségeink 
rendezését is ők segítették folyamatosan és ma-
gas színvonalon.
 Felnőtt korú –főként helybéli sportolókból 
szerveződött– futballcsapatunk  immár kiszá-
mítható eredményességgel versenyzett az I. 
kerületben is. Mindhárom kerületünk felnőtt 
korú futballistái jó példát mutattak gyerme-
keinknek a hasznos, önfejlesztő szabadidő-
eltöltésre. Az utánpótlás-nevelés jó kezekben 
van, ezt a tényt számos korosztályos verseny-
győzelem bizonyítja. Nagyon sokat fejlődött 
településünkön az úszósport és a labdarúgás 
is, főként a gyermekek korosztályában. Szép 
volt az az idényzáró közgyűlés, amelyiken a 
sportolókat nevelő felnőttek és a városvezetők 
megjutalmazták a legeredményesebb városi 
sportreménységeket. A mögöttünk hagyott 
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„Az Értől az 
Oceánig”

Gyakran jut eszembe Ady Endre ver-
sének címe Gyöngyösi Ivettel kap-
csolatban, aki mondhatni a Kraszna 
partjáról indult, s most éppen a Vir-
tuózok komolyzenei tehetségkutató 
verseny legidősebb korosztályának 
nyerteseként néhány napja érkezett 
haza az óceánon túlról, Torontóból. 
Egy nagyon tehetséges vásárosna-
ményi – vitkai – lányból mára a kul-
túra nemzetközi rangú nagykövete 
lett. Pályájának sajátossága, hogy 
miközben külföldön sokfelé ismerik 
és elismerik, mint zongoraversenyek 

győztesét, vagy kiváló előadót, Magyarországon erre a vetélkedőre volt 
szükség ahhoz, hogy a szélesebb közönség is megismerhesse. Közben 
megmaradt szerény, egyszerű lánynak, akit nem vakított el a kamera 
kínálta ismertség, azt tartotta fontosnak, hogy a verseny révén a klasszi-
kus zene került közelebb sokakhoz.
 Eseménydús hetek-hónapok állnak Ivett mögött és előtt, hiszen 
amellett, hogy végzi tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyete-
men, és a verseny is komoly időt-erőt igénylő próba volt, novemberben 

a Zeneakadémia koncerttermében Kocsis Zoltán vezényletével Grieg 
A-moll zongoraversenyének szólistája volt nem akármilyen sikerrel.
 Torontóban, ahol bécsi művészekkel közösen lépett fel, máris meg-
hívást kapott egy tavaszi koncertre. Február 14-én Darmstadt-ban 

– ahol két éve Chopin-versenyt nyert – önálló Chopin szólóestje lesz, 
március 14-én pedig a Művészetek Palotájában láthatja őt a nagyközön-
ség, ahol az állami ünnepségen Chopin e-moll zongoraversenyét adja 
majd elő.
 A Virtuózok egyik zsűritagja, Szenthelyi Miklós Kossuth- és Liszt 
Ferenc-díjas hegedűművész a műsor után felkérte őt, hogy május 9-i 
maratoni koncertjén két darabbal fellépjen. 
 Kívánunk Ivettnek – és hallgatóinak – sok örömet, maradandó ze-
nei élményt! 
 Reméljük, hogy a közeljövőben Vásárosnaményban is láthatjuk-
hallhatjuk „a mi lányunkat”!

IT

esztendő eredményei a tehetséges fiatalokban 
az önbizalmat erősítették, de Vásárosnamény 
jó hírét is növelték a kiemelkedő versenytelje-
sítmények.
 Külön említem még civilszerveződéseinket, 
mert munkálkodásukkal és rendezvényeikkel 
színesítették városunk életét, erősítették az 
azonos sorsközösségűek összetartozás-tudatát, 
lelki és anyagi támaszt is nyújtottak tagjaiknak.
 Városközösségünk minden tagja hozzátett a 
maga emberségéből városunk szellemiségéhez 
annyit, amennyit helyzete, sorsa lehetővé tett. 
Így erősödött az a szeretetteljes, törődő, értéke-
inket megbecsülő és fejleszteni is kész lelkület, 
ami minket, naményiakat összeköt, amitől jó! 
vásárosnaményinak lennünk. Az elmúlt esz-
tendőben is tartotta magát az a gyakorlat, hogy 
a gondokkal küzdő városlakók bizalommal 
fordultak a város vezetőihez, akik mindenkor 
gyorsan, hathatósan megadták azt a segítséget, 
ami törvényeink szerint lehetséges volt.
 Valamennyi, a megnevezett körbe tartozó 
polgártársunknak tisztelettel mondunk köszö-
netet a mögöttünk hagyott esztendőben tanúsí-
tott helytállásukért és példamutatásukért. 

 Bánatunk…?
 Továbbra is az, hogy elöregedő települé-
sünk egyelőre nem képes a magasan képzett 
fiatalokat megtartani a legtisztességesebb vá-
rosközösségi munkálkodás ellenére sem.
 REMÉNYÜNK:
 …hogy az örömre okot adó teljesítménye-
ket megtartva, legfőbb gondunkon már az új, 
2015. esztendőben is változtatni tudunk!
 Csak remélni tudom, hogy a 90–100 főt 
foglalkoztatni szándékozó INTERSPAN ve-
zetői megtalálják itt, a városlakók között azt a 
munkaerőt, ami eredményes működésükhöz 
nélkülözhetetlen lesz.
 Remélem, hogy az Adatfeldolgozó Köz-
pont a korábban alkalmazott háromszáz fő 
dolgozó mellé újabb hatvan fő munkaerővel 
gyarapíthatja állományát.
 Remélem, hogy a vitkai városrészen la-
kók, de valamennyi arra közlekedő gépjármű 
tulajdonos számára is biztonságosabb lesz a 
41. számú fő útra fel és/vagy lehajtani, mert a 
körforgalom elkészül 2015-ben.
 Remélem, hogy az Erkel utcai régi SZTK 
épület felújítási munkálatai jól haladnak, és a 

gyermek-szakrendelést, valamint a fogászati 
szakrendelést is áttelepíthetjük az Erkel utcai 
épületbe.
 Reméljük, hogy a Vásárosnaményi Ravata-
lozó tervezett felújítását is el tudjuk végeztetni.
Reméljük, hogy folytathatjuk az út- és járda 
karbantartási munkálatokat, hogy egyetlen 
közlekedési utunk sem romlik járhatatlanná, 
balesetveszélyessé.
 Remélem még, hogy elnyerjük azt a pályá-
zati pénzt, amelyikből az idén huszonöt éves 
Városi Sportcsarnokunkat felújíthatjuk.
 Szülőhelyünk – több mint ezer év óta – el-
tartotta, ezért megtartotta lakóit.
 Hinnünk kell, hogy tudással, szorgalom-
mal, becsülettel, szeretettel, és megmaradó 
konstruktív együttműködési szándékaink ré-
vén, továbbra is megtarthatjuk vonzónak és 
élhetőnek pátriánkat, Vásárosnaményt.
 Ezzel a reménységgel kívánok egészséget, 
békességet, tetterőt és szeretetet Vásárosna-
mény valamennyi lakosának, és kérem Isten 
bőséges áldását is Mindnyájunkra!

Dr. Balázsy Erzsébet
alpolgármester

FELHÍVÁS
Felhívom az ingatlantulajdonosok/használók figyelmét arra, hogy 
az ingatlan előtti járdaszakasz tisztítását és síkosság-mentesítését 
a balesetek elkerülése érdekében folyamatosan végezzék el.
 A megolvadt hólé visszafagyásával a megtisztított terület is 
újra balesetveszélyessé válhat. Vigyázzunk egymás testi épségére!

dr. Szilágyi Péter
jegyző
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köszönhetően közel 400, hátrányos helyzetű 
beregi család kapott karácsonyra 4 személyes 
tartós élelmiszer csomagot, így legalább 1600 
embernek sikerült örömet szerezni.
 Adventi buszjárat: Szerettük volna, hogy 
a közös ünneplés minden vásárosnaményi 
számára elérhető legyen, ezért minden adventi 
vasárnapon, minden városrész érintésével in-
gyenes buszjáratot indítottunk a gyertyagyúj-
tásokra és az azt követő programokra. 
 Ajándékkuckó: Az adventi vásárral több-
ször, több helyszínen próbálkoztunk már, idén 
a főtéren állítottuk fel az ajándékkuckót.

 Gyertyagyújtások: szép hagyomány te-
remtődött a város adventi koszorújánál az egy-
házakkal közös ünnepléssel. Nagy öröm, hogy 
200-300 résztvevő mindig volt a gyertyagyúj-

 Díszkivilágítás: idén először értük el, 
hogy az első adventi gyertya fellobbanásával 
egy időben felgyúltak az ünnepi fények is a vá-
rosban. Minden évben igyekszünk ezt a kíná-
latot - hacsak egy kicsivel is - gazdagítani, így 
fények kerültek a Művelődési Központra, az 
ajándékkuckóra, a Járási Hivatalra is.
 Mikulás ünnepség: Mikulás napon min-
den vásárosnaményi óvodást és alsó osztályost 
megvendégeltünk egy Mikulás napi színházi 

előadással. Emellett minden vásárosnaményi 
óvodás és általános iskolás csomagot kapott.
 HÓAngyal akció: egy példátlan iparági 
összefogás talált meg bennünket, melynek 

Visszatekintő
2014-ben második alkalommal sikerült megszervezni Vásárosnaményban 
az „Advent Vásárosnaményban” rendezvénysorozatot. Szerényebb költ-
ségvetésből próbáltunk hasonló színvonalú, de többségében újszerű pro-
dukciókat bemutatni, új programelemekkel bővíteni a kínálatot. 

tásokon, ezüst- és aranyvasárnapokon szíve-
sen fogadták az ünneplők a forró teát, forralt 
bort, édességeket. 
 A közös adventi készülődésekbe (kará-
csonyi díszek, süti-díszítés) az iskolás gyereke-
ken kívül sok felnőtt és a nyugdíjas korosztály 
is bekapcsolódott – a szervezők nagy örömére.

 Karácsonyi versklub: először került meg-
szervezésre, ahol naményi költők karácsonyi 
verseiből olvastak fel a jelenlévők. Lélekemelő 
pillanatok voltak a szerény látogatottság elle-
nére.   

 Jégpálya: A korcsolyázók nagy örömére a 
városközpontban decemberben ismét megnyi-
tott a jégpálya, bár az igazi tél csak januárban 
érkezett.

 Koncertek: jónak bizonyult az a tematika, 
hogy a gyertyagyújtások után legyenek a kon-
certek, azt tapasztaltuk, vasárnap esténként 
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jobban kimozdultak az emberek. Igyekeztünk 
különböző stílusú, magas színvonalú karácso-
nyi koncerteket szervezni, melyek több eset-
ben teltházasra sikeredtek.  .
 Tűzijáték: néhány helyi vállalkozó össze-
fogásának eredményeként több év kihagyás 
után ismét élvezhették a tűzijátékot azok, akik 
szeretik.
 Programfüzet, plakát, facebook, honlap: 
minden háztartásba jutott idén is a program-
füzetből, naptárja egész évben használható. 
Emellett a beregi települések lakóit plakátokon 
invitáltuk rendezvényeinkre. A honlapokon és 
a facebookon folyamatosan beharangoztuk és 
követtük az eseményeket.
 A tavalyihoz képest jelentősen többen vet-
tek részt a programokon, a gyertyagyújtáso-
kon az Advent közös megünneplésére. Örülök, 
hogy részese lehettem az adventi programso-
rozat megszervezésének és megvalósításának.
 Köszönjük szépen az adventkor nyújtott 
támogatásukat: az EON-nak, Baptista Egy-
háznak, a Református Egyháznak, a Görög-
ka to likus Egyháznak, a Római Katolikus Egy-
háznak, a Megoldásháznak, a Lónyaynak, a 
naményi versklubnak, a Müvelődési Központ 
és az Önkormányzat dolgozóinak, Flamingó 
Virágüzletnek, a Liszt Ferenc Vegyeskarnak,  

Kedves Fiatalok!
A TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0099 azonosító számú projektünk keretében létrehozott Vásá-
rosnaményi Ifjúsági Klub  a fenntartási időszakban is folyamatosan  várja a fiatalokat, és részt 
vesz a városi rendezvények lebonyolításában is. 
 Decemberben a városi advent programsorozathoz három kézműves foglalkozással csatla-
koztunk. December 11-én az Eötvös iskola szervezésében már hagyománnyá vált karácsonyi 
díszek készítésében vettünk részt, ahol sok száz gyerek alkothatta meg ünnepi dekorációit, és 
ajándékait.  
 December 17-én a Lónyay Menyhért 
Baptista Szakközép és Szakiskola „Édes dél-
után”-ján a klubtagok mézeskalács figurákat 
diszítettek családjuknak, illetve nagy szere-
tettel és örömmel a gergelyiugornyai Petőfi 
Nyugdíjas Klubnak. Az együtt töltött időt 
még felejthetetlenebbé tették a csodálatos 
illatok, az ünnepi dallamok, és a jó hangulat. 
 December 22-én a Perényi-tanyán élő 
ifjúságot örvendeztettük meg egy kihelyezett 
kézműves foglalkozással, melyen az ott élők 
közös karácsonyfáját öltözették ünnepi díszbe az ügyes kezek.  
 Ne feledjétek, hogy az új évben is változatlanul kulturált, tiszta, kényelmes környezetben 
tölthetitek a délutánjaitokat klubhelyiségünkben, ahol barátaitokkal, vagy akár nálunk meg-
ismert kortársaitokkal az alábbi szórakozási lehetőségek közül választhattok: 
• társasjáték, csocsó, léghoki, kézműves foglalkozás, olvasási lehetőség, 
• számítógép és internetezés igénybe vétele,
• közös zenehallgatás, beszélgetés a fiatalokat érintő közös témákról.
 Minden szórakozási lehetőséget ingyenesen vehettek igénybe.
 Jogi tanácsadásunk  továbbra is térítésmentesen  fogadja az érdeklődőket. Hétfőtől-csü-
törtökig 16.30-tól kizárólag előzetes bejelentkezés alapján vehető igénybe. 

Telefonszám: 06 70 3371952.
Töltsétek meg továbbra is élettel a Klubot! 
Megtaláltok minket a szokott helyen a Mű-

velődési Központban. 
Az Ifjúsági Klub munkatársai

Juhászné Bittner Katalinnak, Bíró Évának, 
Balázs Évának, Takács Sándornak, Donnert 
Erzsébetnek, Borbás Bálintnak, Borbás Tibor-

nak és mindazok, akik hozzájárultak a rendez-
vénysorozat sikeréhez!

Liptákné Juhász Anikó
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ünnepélyét. Az idei tanévben a három végzős osztály 99 tanulójának 
szíve fölé tűzött szalagot a három osztályfőnök: Orosz Miklós, Szabó 
Sándor és Himcsukné Kósa Tünde tanárok.

 December 13-án, városunk „gyönyörű bálteremmé átalakított” 
sportcsarnokában, a Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és 
Szakképző Iskola 107 tanulójának ünnepi egyenruhájára az öt végzős 
osztály osztályfőnöke tűzte fel a „maturanduszok” szalagját. A szalag-
tűző osztályfőnökök: Lippainé Osváth Éva, Papfalusi István, Cseh 
Tánya, Domokos-Radvánszky Éva, Kovács László és Szűcs Istvánné 
tanárok.

Az iskolai szalagavatót midig emelkedett ünnepélyességgel várják a vég-
zős osztályok tanulói, szüleik, és középiskoláink nevelőtestületei is. Fon-
tos fordulóponthoz, iskolai életük egy kivételes állomásához érkeztek az 
érettségi- és szakmai vizsgák előtt álló naményi diákok is, hiszen a sza-
lagavató volt az utolsó alkalom arra, hogy még önfeledten szórakozza-
nak együtt egy emlékezetes közös estén, a bizonyítás, a megmérettetés, 
a közoktatásban megszerzett tudást minősítő vizsgáik előtt kisvárosunk 
végzős középiskolásai.

 November 22-én, az Esze Tamás Művelődési Központ színházter-
mében a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium rendezte meg szalagavató 

Szalagavató ünnepség Vásárosnamény 
középiskoláiban
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JUTALMAZOTT 
HIVATÁSTUDAT

A Lónyay Menyhért Baptista Szakközépis-
kola és Szakképző Iskola fenntartója, a Bap-
tista Szeretetszolgálat Alapítvány fontosnak 
tartja, hogy a 
munkája iránt 
leginkább elkö-
telezett munka-
társai önzetlen 
ügyszolgálatát 
időről-időre el-
ismerje. A legel-
hivatottabb, leg-
eredményesebb 
alkalmazottait 
példaként állítja 
szűkebb közös-
sége a munkahely- és a tágabb közösség, a la-
kóhely emberei elé. Városunkból az elmúlt esz-
tendő karácsonyán Cserepesné Tóth Erzsébet 
iskolatitkár és Gecseyné Papp Zsuzsanna 
tanárnő érdemlett kitűntetést, amit december 
14-én, a Papp László Sportaréna többezres kö-
zönsége előtt, ünnepélyes keretek között vettek 
át Papp Jánostól, a Magyarországi Baptista 
Egyház elnökétől.
 A „KÖZÖSSÉG ÖNZETLEN SZOLGÁ-
LATÁÉRT” érmet Cserepesné Tóth Erzsébet, 
a Lónyay Meny-
hért Baptista 
Szakközépisko-
la és Szakképző 
Iskola iskola-
titkára 28 évi 
példaadó szol-
gálata elismeré-
seként vette át.
 A ‚’KÖSZÖ-
NET” érem vá-
sárosnaményi 
díjazottja, Gecseyné Papp Zsuzsanna köz-
gazdász tanár 15 éve neveli és oktatja a gazdál-
kodási ismeretekre és szakmai számításokra a 
Lónyay kereskedelmis és vendéglátós, szakkö-
zépiskolai és szakiskolás növendékeit.
 Gratulálunk a kitüntetetteknek. Kívánjuk, 
hogy adassék számukra még sok-sok lehető-
ség személyiségük számos értékének megosz-
tására városunk és a beregi ifjak jellemének 
gazdagítására.

TL

Továbbtanulási lehetőségek 
a Lónyayban

A vásárosnaményi Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola az alábbi továbbta-
nulási lehetőségeket kínálja az általános iskolában végzettek részére a  2015-2016-os tanévben.

Szakközépiskolai képzések /4+1 év/:

Belső kód Ágazat Szakképesítés 
OKJ száma

Szakképesítés érettségi vizsga 
után /+1év/

11 Villamosipar és 
elektronika 54 523 01 Automatikai technikus

12 Kereskedelem 54 341 01 Kereskedő

13 Vendéglátóipar 54 811 01 Vendéglátásszervező-vendéglős

14 Informatika 54 481 02 Gazdasági informatikus

Szakiskolai képzések /3 év/:
Belső kód Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés OKJ megnevezése

20 34 542 04 Férfiszabó

21 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos*

22 34 341 01 Eladó

23 34 811 04 Szakács

24 34 811 01 Cukrász

25 34 811 03 Pincér

26 34 521 06 Hegesztő*

27 34 541 05 Pék
*Kiemelten támogatott, ösztöndíjas szakmák.

 A szakközépiskolai és szakiskolai osztályainkba a FELVÉTEL TANULMÁNYI ERED-
MÉNYEK ALAPJÁN TÖRTÉNIK! A felvételi rangsor kialakításánál az általános iskolai ered-
ményeket vesszük figyelembe (a 7. év végi és a 8. félévi osztályzatokat). Egészségügyi alkalmassá-
gi valamint pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges! 
 További információk: Kollégium biztosított valamennyi igénylő számára.
 A szakiskolai osztályainkba jelentkező tanulók pályázhatnak a Halmozottan Hátrányos Helyze-
tű Tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programjában való részvételre. /www.ajkszp.hu/

Cserepesné Tóth Erzsébet

Gyecseyné Papp Zsuzsanna
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 – Milyen mostanában a fürdő látogatott-
sága?
 – Szezonális a forgalom, az év felében 

– decembertől februárig, illetve a nyári hóna-
pokban, júniustól augusztusig nagyon jó, a 
közbülső időszakokban viszont mindent el 
kell követnünk a jobb kihasználtságért. 
 – Milyenek  a piaci pozíciónk?
 – Nem kedvezett nekünk, hogy az elmúlt 
néhány évben sok, hasonló adottságokkal, 
profillal rendelkező fürdő nyílt kb. 50 km-
es körzetünkben. Nagy érvágás volt például, 
hogy Szatmárnémetiben is nyílt fürdő, ami a 
romániai vendégeink jelentős részét elszívta.
 – Mi adhat esélyt ebben a helyzetben?
 – Szerencsére a három határ közelsége mi-
att még mindig sok a külföldi érdeklődő. Sőt 
már mutatkoznak a jelei 
annak is, hogy a szolgál-
tatások, a higiénia maga-
sabb színvonalával képe-
sek lehetünk az elpártolt 
vendégek jelentős részét 
visszahódítani.
 – Tudjuk-e bővíteni 
szolgáltatásaink kínála-
tát?
 – Jelentős fejlesztési terveink vannak, 
melyekkel a holtszezonokat is szeretnénk 
minimalizálni. Tervben van egy szabadtéri 
termálmedence és hozzá kapcsolódó gyermek-

„pancsoló”, valamint egy legalább 25 méteres 
úszómedence kialakítása. 

 – Milyen reményekkel kecsegtet a gyógyvíz 
kihasználása?
 – Hosszú távon ez biztosíthat-
ná a gazdaságos működést. Jelenleg 
alpolgármester asszony aktív köz-
reműködésével azon fáradozunk, 
hogy tető alá hozzuk a szerződést 
az OEP-pel. A víz – minősítése 
szerint – kimondottan jó hatású 
a mozgásszervi, reumatikus, nő-
gyógyászati, emésztési panaszok 
esetén.
 – Ivókúrára is alkalmas?
 – Feltétlenül. Néhány kollégával 
és vendéggel már teszteltük, nagyon 
jók a tapasztalataink. Tervezzük ivókút kialakí-
tását, már a látványterv is elkészült. 

 – A naményiak mennyire érzik maguké-
nak a fürdőt?
 – Itt sok tennivalónk van. A helyiek nem 
használják ki eléggé, hogy itt van helyben, 
elérhető közelségben egy kiváló vízminősé-
gű, színvonalas fürdő, elérhető áron. A helyi 

lakosoknak nyújtott ked-
vezményekkel, akciókkal 
igyekszünk kedvet csinál-
ni polgárainknak a „saját” 
fürdőnkhöz! Népszerű 
például a konditerem, ahol 
képzett személyi edzők 
vezetésével lehet fogyni, 
kondizni. A jól működő 
Büfé is hozzájárul a vendé-
gek megelégedéséhez. Újra 
lesz habparti, a szombati 
éjszakai nyitva tartás alatt 

rendezvényekkel, nosztalgia diszkóval ké-
szülünk. Tervezünk „szingli napot”, anyós-vő, 
após-meny találkozót is.
 Büszkék vagyunk az úszókra, bár minden 
területen olyan jól mennének a dolgok, mint 
náluk! 

 – Van-e egyedi, speciális szolgáltatás?
 – Specialitásunk például a gyógyfüvek 
használata. „Füves” Gyuri bácsi félévente a 
vendégünk, pedig vannak olyan nagy város-
ok, ahol még soha nem járt. Azt mondja, fele 
annyi beteg lenne, ha az itt élők rendszeresen 
fürödnének. Áruljuk a gyógyfüveket, teákat, 
meg tudjuk oldani, hogy télidőben az ide lá-
togató vendégeket finom gyógyteával várjuk. 
Tervezzük, hogy a gőzkamrában gyógyfüvek-
kel aromásított gőz is legyen.
 – Üdülési csekket, SZÉP  kártyát el tudtok 
fogadni?
 – Természetesen. Friss élmény, hogy ki-
derült: Az egyik cég dolgozói szívesen ven-
nék igénybe a szolgáltatásainkat, de pont az ő 
kártyájuk kibocsájtójával nincs még szerződé-
sünk. Azonnal intézkedtünk, senkit sem sze-
retnénk máshová engedni!
 – Van-e a cégnek átgondolt reklámstratégi-
ája? 
 – Ezen a területen erősítenünk kell, akár 
reklámszakember beállításával is. Szerencsére 
nagyon jó a kapcsolatunk a Tourinform Irodá-
val, minden lehetőséget ki szeretnénk használ-
ni, hogy a térség turisztikai vonzerőivel együtt, 
egymást kölcsönösen erősítve minél több hí-
vet szerezzünk a Beregnek, és természetesen a 
Szilva Fürdőnek. 
 Sok elégedett vendéget kívánok!

IT

Új lendületben a Szilva Fürdő?
Sziklai Ernő személyében január 1.-től – egyelőre egy évre – régi-új veze-
tő áll a Vitka Kft. élén. Ebből az alkalomból kérdeztük terveiről, elsősor-
ban a Szilva Fürdővel kapcsolatban.
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MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT
 JANUÁRI

MOZIMŰSOR

A hős6os 3D

Teljes árú jegy: 1300 Ft
Gyerekjegy (12 éves korig): 1100 Ft

Elrabolva 3

Teljes árú jegy: 1000 Ft
Gyerekjegy (12 éves korig): 800 Ft

Január 27. (kedd) 1700

Január 27.(kedd) 1900

KICSIKNEK
Minden ember azt szeretné, ha az előtte 
álló esztendő sok-sok örömteli változást 
hozna számára.
 Ezért az új év első napjaiban sokan fo-
gadkoznak, hogy megváltoznak. Elhatá-
rozzák, hogy rossz szokásaikat elhagyják, 
személyiségük felismert erényeit pedig 
továbbtökéletesítik.
 A legtöbben tervet is készítenek élet-
formájuk változtatására.
 Te is végiggondolhatod, hogy mit sze-
retnél elérni egy év alatt, a 2015. eszten-
dőben: az iskolai teljesítményeid, a csalá-
di- és baráti kapcsolataid, sportsikereid, 
esetleg az olvasási élményeid területén, 
vagy bármely – számodra fontos – élet-
helyzet vonalán!
 Tervezd meg, hogy hová fogsz eljutni 
1 hónap, 3 hónap, fél év múlva! De azt is 
meg kell fogalmaznod, hogy mit kell ten-
ned az elképzelt eredménykért!
 Hogy a teendőidet el ne felejtsd, beleír-
hatod egy általad készített ún. „KREATÍV 
NAPTÁR”-ba!
 A saját kreatív naptárodat elkészíthe-
ted A4-es lapokra is, az alább látható min-
ta alapján.

Tudtad-e…?

 Január 1. a Béke világnapja – 1967 
óta a katolikus egyház ünnepe. 2000. ja-
nuár 1-től az ENSZ kezdeményezésére vi-
lági ünnepként is számos országban béke 
világnapot tartanak. Kezdetben One Day 
in Peace („egy nap a békében”), ma pedig 
Global Family Day néven (azaz a „globális 
család”) napja, amikor a Föld lakói egyet-
len nagy családot alkotnak a békéért.
 Január 22. A Magyar Kultúra napja 

– A kézirat szerint Kazinczy Ferenc 1823-
ban e napon fejezte be a Himnusz meg-
írását. Ennek emlékére 1989-től január 
22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Nap-
ját, és a pedagógusokat 1993-tól e napon 
tüntetik ki. 
 Január 27. A Holokauszt Nemzet-
közi Világnapja – 1945-ben a Szovjet 
Vöröshadsereg ezen a napon felszabadít-
ja Auschwitz-birkenaui koncentrációs tá-
borokat. (Ennek megünneplése 2005-ös 
ENSZ ajánlás).

 A „kreatív naptár” további lapjainak 
az elkészítéséhez színes íróeszközökre, 
vonalzóra, A4-es lapokra és egy 2015. évi 
naptárra lesz szükséged.
 Fontosabb azonban, hogy erős akarat-
tal és kitartó szorgalommal küzdj meg ön-
magaddal a vágyott eredményekért.
 Aki nem készít magának „kreatív nap-
tárt”, kiszínezheti a fenti képet.

TL
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III. Karácsony Kupa 
Vásárosnaményban

A VÁSÁROSNAMÉNYI DIÁK SPORT EGYESÜLET U10 (2005-2006) 
korosztálya 2014. december 21-én rendezte meg immár harmadik alka-
lommal a Karácsony Kupát.

Eredmények: 
 I. Vásárosnamény DSE, II. Várda SE, III. Szatmár Unió, IV. Gyüre
Különdíjak:
 Gólkirály: Valánszki Bálint 16 gól (Vásárosnamény DSE)
 Legjobb kapus: Nadimov Ákos (Szatmár Unió)
 Legjobb játékos: Gyüre Kristóf (Várda SE)
 Vásárosnamény DSE legjobb játékosa: Nagy Ádám

 A győztes csapat tagjai: Czap László, Deák Eszter, Nagy Levente, 
Czető-Koncz Kristóf, Biró Bence, Baksa Ákos, Nagy Péter, Pócsik Dá-
niel, Valánszki Bálint, Pankotai Marcell Gábor, Gyügyei Zoltán, Nyitrai 
Gábor, Nagy Ádám, Kálmán Bence, Gulyás Ádám, Bodó Levente
Edző: Majoros Imre
 Támogatók: Bakó Imre, Balogh Zoltán, Czető Zálogház Kft., Gulyás 
Csaba, Kardos Sándor, Nagy Róbert, Pócsik Krisztián, Szabó Róbert

Karácsony Kupa
2014.12.17.

Mátészalka Esze Tamás Gimnázium

Résztvevő csapatok:
• II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Vásárosnamény
• Elméleti Líceum, Nagykároly
• Deák Ferenc Gimnázium, Fehérgyarmat
• Ady Endre Gimnázium, Csenger
• Esze Tamás Gimnázium, Mátészalka

A torna győztese: II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Vásárosnamény
Eredményeink: 

  • Vásárosnamény-Nagykároly 2:1
  • Vásárosnamény-Mátészalka 1:1
  • Vásárosnamény-Csenger  3:2
  • Vásárosnamény-Fehérgyarmat 1:0

 A torna legjobb kapusa: Oláh Bence (Vásárosnamény)
 A legtechnikásabb játékos: Sárközi Árpád (Vásárosnamény)

A csapat névsora: Oláh Bence 11.b, Sárközi Árpád 11.a, Hegedüs Ádám 
11.a, Nagy Ferenc 11.a, Bihon Arnold 12.a, Zán Bence 9.b, Czirják Máté 
9.b, Bata Martin 9.a, Udvarhelyi Zoltán 12.a, Káté István 12.a. Felkészítő 
edző: Majoros Imre

VÍZSZINTES: 1.  Megfejtendő • 10. Rövidített mértékegység • 11. 
Budapest része • 12. Tiltószó • 13. Félszilárd, kolloid anyag • 15. 
Gyakorító képző • 17. Újszülött „hordja” • 20. Mókus-, vagy madárlakta 
fa jelzője lehet • 21. Hosszú ideig tartó (betegség) • 22. Nyakkendő an-
golul • 23. Halk időhatározó!!! • 25. Ráskay …, kódexmásoló apáca a 
16. században • 26. Burkolt betűk!!! • 27. Folyadékfogyasztását segíté! • 
30. Rövidített űrmértékegység • 31. Ismeretek alapjait lerakó • 33. Egy 
helyi vendéglátóhely legendássá vált „beceneve” volt
FÜGGŐLEGES: 1. Berkélium • 2. Nyugtalan valaki miatt • 3. Költöző 
madár • 4. Az új bort előzi meg, de csak félig!!! • 5. Megfejtendő • 6. 
Juttat • 7.  Lenyűgöz, magával ….. • 8. Figyelmeztetés • 9. Személyes 
névmás • 14. …, vagy halva • 16. Az ily módon szerzett jószágnak 
hasonlóképpen vész nyoma • 17. Rovarrész! • 18. Bútor • 19. Vaspálya 
• 24. Tantál, foszfor, hidrogén • 27. … de France • 28. Utóíz, de nem a 
végén!!! • 29. Szerencse (id.) közepe!!! • 31. Asztácium • 32. A feje tete-
jére állított állóvíz!!!

Készítette: Kardos Béla
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KÖNYVAJÁNLÓ

2014. december 15-én mutatták 
be Nyíregyházán a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye népmű-
vészete című kötetet, amely a 
Nemzeti Örökségünk c. sorozat 
tizedik részeként jelent meg. A 
784 oldalas, igényes fotókkal il-
lusztrált monográfiát Ratkó Lujza 
szerkesztette. Ez a tudományos 
munka teljes körű képet ad a me-
gye népművészetének minden 
területéről, és bemutatja azokat a 
népművészeti alkotásokat, ame-

a templomokhoz épített fatornyo-
kat is.
 Öntöttvas kályhák című ta-
nulmányából megtudhatja az 
olvasó, hogy Beregben hol vol-
tak a legfontosabb vasöntödék 
és azt is, hogy milyenek voltak 
az öntöttvas kályhák formái és 
díszítései.  
 Felhősné Szőttesek és hím-
zések című tanulmányából nem 
csak a legrégebbi úrasztali terítők-
kel ismerkedhetünk meg, hanem 

a paraszti háztartásban készített 
és használt vászonfélék díszítésé-
vel és háztartási funkcióival is. 
 A kötet szerzője között ta-
láljuk továbbá Varga Jánost, a 
Beregi Múzeum igazgatóját, 
aki a gazdálkodás népművészetén 
belül A gazdálkodás eszközei-
ről írt. Tanulmányában a parasz-
ti gazdálkodás mindennapjaiba, 
eszközeinek díszítésébe pillanthat 
be az olvasó. 
 A Beregi Múzeum más szer-
zők munkájához is aktívan hozzá-
járult, hiszen hivatkozásaik nagy-
ban támaszkodnak a múzeumban 
őrzött tárgyi anyagra. 
 A kötetet tudományos mivolta 
ellenére a laikus érdeklődők szá-
mára is ajánljuk, mivel nagyon sok 
érdekességet megtudhat belőle az 
olvasó és a gyönyörű illusztrációk 
segítségével varázsolódik elénk az 
a világ, amelyben népművésze-
tünk kialakult.

Kissné Gráf Éva

lyeket a megye múzeumai féltve 
őriznek. 
 A szerzők között találjuk töb-
bek között Felhősné dr. Csiszár 
Sarolta nyugalmazott múze-
umigazgatót, aki 3 témában is 
publikált. A Templomok című 
tanulmányában megismerheti 
az olvasó a középkori templo-
maink építészeti hagyománya-
it, külső és belső falfestésüket, ka-
zettás mennyezeteit és bútorzatát. 
Ezen felül vizsgálja a tanulmány 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
népművészete
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Hirdetésfelvétel, hirdetési árak: Borbás László
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PÁLYÁZATI      FELHÍVÁS!
Vásárosnamény Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulaj-
donában lévő GNE-249 forgalmi rendszámú Skoda Felícia típusú 
személygépkocsi értékesítésére.
 A személygépkocsi gyártási éve: 1998., jelenlegi km-óra állása: 
322.697 km. Műszaki érvényessége 2014. április 23-án lejárt. 
 A pályázati kiírás további feltételei megtekinthető a Vásárosna-
ményi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján valamint ki-
kérhető a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Számviteli csoportjától. 
 A pályázat benyújtásának határideje:   2015. január 30. 


