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Az új esztendõ alkalmából, az Új Beregi Élet elsõ lapszámán keresztül,
jó egészséget és boldogságot kívánok Mindnyájunknak! Szilveszter éjfél-
kor, amikor összekoccantottuk a poharainkat, hálát adtunk a Teremtõ-
nek, hogy családtagjaink és személyes életutunk is egy újabb esztendõvel
gazdagodhatott.                                                                                      

Az új év elsõ napján aztán ki-ki számadást készített eredményeirõl, örö-
meirõl, felidézte veszteségeit, bánatait és terveket, reményeket fogalma-
zott magának a Gergely naptár szerinti 2012. esztendõre.                       

Az éjféli harangkondulással –az 1978. évi várossá nyilvánítási dátumot
alapul véve–, harmincharmadik éve után harmincnegyedikbe fordult
kora Árpád-kori alapítású településünk. Mióta itt élek, szívemmel
mindig azt érzem, hogy mi városlakók valamennyien összetartozunk.    
Számvetésem elsõ gondolatkörében az elmúlt harmincharmadik város-
történeti esztendõ közösségi örömeire, eredményeire emlékezem. A leg-
fontosabbnak azt tartom, hogy az elmúlt esztendõ minden napján mû-
ködõképes maradt valamennyi települési közintézményünk a városunk
polgármestere és jegyzõje által irányított képviselõ testület nyugodt,
megfontolt és a nehézségek ellenére kiegyensúlyozott munkájának
eredményeként.
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Újévi köszöntõ
STELLA

PATIKA

VÁSÁROSNAMÉNY FÕTERÉN

16 ÉVE
A BETEGEK SZOLGÁLATÁBAN!

Elérhetõségünk: 
 

Tel.: 06-45/470-442; 06-45/570-067;

Stella Patika

Vásárosnamény, Szabadság tér 13.

http://stellapatika.hu/

Az Ön gyógyszerészei:
Lakatos Jánosné szakgyógyszerész
Dr. Lakatos Szabolcs gyógyszerész

FIGYELJE A MINDEN HÓNAPBAN MEGÚJULÓ
HAVI AKCIÓS SZÓRÓLAPUNKAT!

Sikerekben gazdag,

lélekben

egészséges

Boldog Új Évet Kíván

a Stella Patika

valamennyi dolgozója

nevében:

Lakatos Jánosné
a gyógyszertár vezetõje  

testben és 

Karácsonyi ünnepek

Decemberben minden intézményben megünnepelték Jézus születését,
így a Petõfi Sándor Általános Iskolában is.

/folytatás a 3. oldalon/

Tisztelt Városlakók!

Nemzetközi zongorasiker
A vásárosnaményi Gyöngyösi Ivett elsõ éves zongora szakos hall-
gató nyerte az Euroradio New Talent nemzetközi versenyét.          

A döntõt 14 európai rádió mellett az MR3 Bartók Rádió is közvetítette. 
A döntõbe jutott fiatal mûvészek egy-egy versenymûvet adtak elõ Petr
Vronsky vezényletével és a Szlovák Rádió Szimfonikus Zenekarának kísé-
retében. A megmérettetésre 40 országból érkeztek tehetséges fiatalok,
akik közül nyolcan jutottak a december 5-i döntõbe. A zsûri az élõ adás-
ban nyújtott teljesítmény alapján ítélte meg a versenyzõket, s végül a 18
esztendõs Gyöngyösi Ivettet választotta 2011 Ifjú Tehetségének – a legfiata-
labbként érdemelte ki a megtisztelõ címet – egyúttal megkapva ezzel az

tanulmányait Némethy Attila tanítványaként.

.

.

Forrás: KM 

UNESCO különdíját is.
Gyöngyösi Ivett, aki a dön-
tõben Beethoven G-dúr
zongoraversenyével káp-
ráztatta el a nagyérde-
mût, 2005-ben lett a Ze-
neakadémia Rendkívüli
Tehetségek Osztályának
hallgatója, szeptember
óta pedig elsõ éves egye-
temistaként folytatja
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Környezetvédelmi szabályzat
1. §

 
       

3. §

4. §

5. §

(1) E rendelet tárgyi hatálya levegõtisztaság-védelem szempontjából
kiterjed a mezõgazdasági termelés során keletkezõ növényi hulladék,
illetve tarló, valamint avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatos
levegõtisztaság-védelmi szabályokra, a háztartási tevékenységgel
okozott légszennyezésre, továbbá a porképzõ és bûzös anyagok keze-
lésére.                                                                                                    
(2) E rendelet tárgyi hatálya zaj- és rezgésvédelem szempontjából ki-
terjed a közterületi rendezvények és a magánszemélyek háztartási
igényeit kielégítõ tevékenységek zajvédelmi szabályaira, továbbá a
hangosító berendezések használatának és az építési-bontási tevékeny-
ség végzésének egyes kérdéseire.                                                         
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki arra a zajra és rezgésre, amely:
a) a gyülekezési jogról szóló, valamint a választási eljárásról szóló
törvény hatálya alá tartozó gyûlések során végzett tevékenységnek
tekinthetõ,                                                                                             
b) vallási tevékenység végzésének tekinthetõ,                                     
c)a természeti csapás elhárítása érdekében, vagymás fontos közérde-
kû célból(pl: közmûvezeték meghibásodásának elhárítása) származik.

.

.

.

.

1. A rendelet hatálya

3. A levegõtisztaság védelme

4. A felszíni és a felszín alatti vizek védelme

(1) Az 500 kw névleges bemenõ hõteljesítményt meg nem haladó tü-
zelõ- és egyéb füstgázt kibocsátó berendezés (háztartási tevékenység)
megfelelõ karbantartásáról a tulajdonos vagy a használó köteles gon-
doskodni, s ezen berendezésekben csak az arra engedélyezett tüzelõ-
anyag égethetõ.                                                                                     
(2) Az avar és kerti hulladék (továbbiakban: növényi hulladék) meg-
semmisítése elsõsorban komposztálással történhet.                             
(3) Ha a komposztálás nem kivitelezhetõ, akkor a növényi hulladék
nyílt téri égetése kizárólag szélcsendes, ködmentes idõben, felnõtt
személy folyamatos felügyelete és oltóanyag rendelkezésre állása
mellett március 15. és október 31. között – az ünnepnapok kivételé-

00 00vel hétfõtõl-szombatig: 09  és 17  óra között végezhetõ. Tartós füs-
tölés nem megengedett.                                                                        
(4) Ettõl eltérõ idõpontban a jegyzõ külön engedélye szükséges az
égetéshez. Az engedélyt az égetés tervezett idõpontját megelõzõ 8
napon belül kell megkérni.                                                                    
(5) Az égetendõ növényi hulladék nem tartalmazhat kommunális
vagy ipari eredetû hulladékot.                                                              
(6) Az égetést úgy kell végezni, hogy az sem élõlényt, sem vagyon-
tárgyat ne veszélyeztessen. Az égetést befejezõen a tüzet el kell olta-
ni, a parázslást meg kell szüntetni.

.

.

.

.

.

(1) Az ingatlanok tulajdonosa, használója köteles az ingatlan területét
a gyomoktól, allergizáló növényektõl – különösen parlagfû, rézgyom,
üröm - mentesen tartani.                                                                       
(2) A porképzõ vagy könnyen szóródó anyagot csak rögzített ponyvá-
val, nedvesített állapotban szabad szállítani.

.

(2) Ahol kiépített szennyvízhálózat nem áll rendelkezésre, ott a
lakossági szennyvizet zárt, vízzáróan szigetelt aknában kell gyûjteni.
(3) A szennyvízelvezetõ rendszerbe csapadékvizet vezetni tilos.        
(4) A felszíni vizek közvetlen környezetében jármûvek mosása tilos. 
(5) A közkifolyókról locsolni, jármûvet mosni tilos.                           

3(6) A jegyzõ engedélyéhez kötött, az 500 m /év mennyiséget meg
nem haladó, a létesítõ házi vízigényét szolgáló, kizárólag a talajvíz
felhasználásával mûködõ kút létesítéséhez, használatba vételéhez és
megszüntetéséhez kapcsolódó kérelem tartalmi elemeit a 4. sz.
melléklet tartalmazza.

.

.

.

.

(1) A zajtól védendõ területek övezeti besorolásánál az érvényben
lévõ településrendezési terv elõírásait kell irányadónak tekinteni.      

(2) A magánszemélyek zajkeltéssel járó háztartási igényeket kielégítõ
alkalomszerû tevékenységei – kivéve a kerti összejöveteleket, családi
rendezvényeket -                                                                                   

00 00a) munkanapokon 06  és 20  óra,                                                         
00 00b) szombaton 09 és 20  óra,                                                               

00 00c) vasárnap és ünnepnapokon 09  és 15  óra közötti idõpontokban
végezhetõek.

.

.

.
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6. §

7. §
00 00(1) Nappali (6  óra és 22  óra közötti) idõszakban 1 órát meghaladó

00 00idõtartamú, valamint éjszakai (22  óra és 6  óra közötti) idõszakban
bármilyen idõtartamú közterületi rendezvényen hangosító berendezés
üzemeltetése engedélyköteles. Az engedély megadása során elsõsor-
ban az érintett lakosság érdekeire kell tekintettel lenni.                       

(2) Az engedély iránti kérelmet a hangosító berendezés üzemeltetõjé-
nek a közterületi rendezvény tervezett idõpontja elõtt legalább 15
nappal kell benyújtania a polgármesterhez a közterület-használati
engedély kiadására irányuló kérelemmel együtt. Az engedély iránti
kérelemhez mellékelni kell:                                                                  
1. a kitöltött zajvédelmi adatlapot (3. melléklet),                                 

2.1:1000 méretarányú helyszínrajzot, melyen ábrázolni kell a rendez-
vény által igénybe venni tervezett területet (útvonalat), a színpad és a
hangszórók elhelyezkedését.                                                                 

00(3) Utcai zenészeknek közterületen zenélni csak nappal 10  óra és
0020  óra között erõsítõ nélkül szabad, ha a közterület használatára elõ-

zetesen engedélyt kaptak.                                                                     

(4) A helyhez kötött és mobil hangerõsítõ berendezés alkalmazására
00 00 közterületen 24  és 06 óra között nem kerülhet sor.                           

(5) A zárt térben hangosító berendezést mûködtetõ vendéglátó
00 egység 22 óra után - a zajkibocsátási határérték teljesítése mel-

lett - csak zsilipelt rendszerû bejárati ajtóval és bezárt ablakok-
kal mûködhet.                                                                                     

(6) Nem kell az (1) bekezdésben meghatározott engedélyt megkérni
ünnepi megemlékezések és egyéb olyan társadalmi, politikai rendez-
vények során, amelyekhez szórakoztató- és sportrendezvények nem
kapcsolódnak.                                                                                       
(A környezetvédelmi szabályzat folytatását a következõ lapszámunk-
ban olvashatják.)

.
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5. A zaj- és rezgésvédelem

(1) Az ingatlan elõtti  nyílt csapadékvíz  csatorna  tisztántartásáért  az
ingatlan tulajdonosa vagy használója a felelõs.                                 

Idõskorúak támogatása
Tájékoztatom Önöket, hogy a Képviselõ-
-testület döntött az idõskorúak támogatá-
sáról. Támogatásra jogosultak – anyagi
körülményeiktõl függetlenül – azok, akik 
a) Vásárosnamény városban bejelentett
(állandó) lakóhellyel rendelkeznek,
b) 2011. december 31. napjáig betöltötték
vagy betöltik a 60. életévüket.                   
A jogosult egyedül élõ idõs személyek
részére egységesen 3.000.- Ft/fõ összegû,
míg a nem egyedül élõ idõs személyeknek

.

Tájékoztatom a Tisztelt Városlakókat,
hogy 2012. január 2-tól lehetõség van 120
l-es, kerekes háztartási szemétgyûjtõ edé-
nyek igénylésére. A kukák száma korláto-
zott, ezért a jelentkezések sorrendjében az
elsõ 100 igénylõ számára tudunk csak biz-
tosítani. Igényüket a Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadójában jelenthetik be.

Szemétgyûjtõ edény
igénylése

Filep Sándor  polgármester

(idõs házaspároknak) együttesen 4.000.- Ft
összegû egyszeri támogatást biztosít az
Önkormányzat. A támogatást készpénzben
már felvehették a jogosultak.                     
Akik nem tudta felvenni a támogatást, úgy
azt 2012. február 15. napjáig a Polgármes-
teri Hivatal házipénztárában (Szilva Fürdõ,
Vásárosnamény Beregszászi út 1/B. ) még
megteheti. A kifizetésre csak a személyi
azonosság és az életkor hitelt érdemlõ meg-
állapítása után, személyes átvétel mellett –
vagy szabályszerû meghatalmazás alapján
meghatalmazott útján – kerülhet sor.

.
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A köztisztviselõk –a Polgármesteri Hivatal és a BEREGTÖT– hoz-
záértõ és ügyfélbarát közössége a törvények, rendeletek érvényre
juttatásával a jogbiztonságot tartotta fenn lakóhelyünkön. Az egész-
ségügyi intézményhálózat teljes alkalmazotti köre – orvosaink, a
mentõszolgálat valamennyi dolgozója,a rendelõk- és a kórház ápoló
személyzete, a védõnõk, a Kistérségi Népegészségügyi Intézet mun-
katársai, a gyógyszertáraink szakszemélyzete –, a szûrõvizsgálatok
széleskörû kiterjesztésével megelõzõ és egészségmegõrzõ, a bajbaju-
tottak gondozásával gyógyító feladataikat látták el fáradhatatlan
állandósággal, lélekkel és szakmaisággal.                                           

Az óvodától az általános iskolákon át a középfokú oktatás mindhá-
rom iskolatípusában a gyermekek körében eredményes személyiség-
fejlesztõ és tudásgyarapító munka folyt, köszönhetõen ezen intéz-
ményeink szakszerû és szeretõ munkálkodásának eredményeképpen.
Egyházaink a városlakók lelki gondozása mellett, a rászorultak
közvetlen megsegítésében is tiszteletre méltó felelõsséget vállaltak és
teljesítettek.                                                                                      

A közmûvelõdésnek négy otthonát is megtartottuk városunk kerüle-
teiben. Csak a mû- és mûvészetkedvelõ lakosokon múlott a tartalmi
élet és  az ott töltött idõ kelleme.                                                      

Rendõreink, polgárõreink, közterületi felügyelõink, kéményseprõink
és a tûzoltóink, valamint közfoglalkoztatott munkatársaink meg-
nyugtató alapossággal vigyázták közösségünk biztonságát valamint
biztosították városunk széppé, tisztábbá tételét.                               

A szolgáltatások szinte teljes körûek voltak helységünkben. Bevásár-
lásainkat, pénzügyeinket, karbantartási és javítási gondjainkat, testá-
polási igényeinket a vállalkozások szorgos, becsületes, hozzáértõ
szakszemélyzete folyamatosan és magas színvonalon biztosította.    
A legnagyobb elismeréssel azokat a vállalkozókat kell illetnünk, akik
a nehéz piaci körülmények között megõrizték cégeik mûködõképes-

.

.

.

.
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/Újévi köszöntõ, folytatás az 1. oldalról/ ségét, munkát adtak alkalmazottaiknak, termelési eszközeikkel
segítették közcéljaink megvalósítását, adóforintjaikkal a város-
üzemeltetést, adományaikkal a legrászorultabbak jobblétét, nemegy-
szer túlélését biztosították.                                                               
Mindnyájukat megilleti köszönetünk és szívbõl jövõ elismerésünk is.

A mögöttünk hagyott esztendõben a tisztességes munkálkodás
ellenére is nõtt a keserûség érzése szíveinkben, tudatunkban. Az
egész világot sújtó válság próbára tette a gazdaságot, a munka
világát, családi rendünket is. A bajok következményeként a házasság
intézményét kevesebben vállalták, mint az elõzõ években. A születé-
sek száma csökkent, és a gyermekek közel 50%-a házasságon kívül
született. Kisvárosunkban is nagyszámú a „törött családokban”
nevelkedõ gyermek. Folyamatos településünkrõl is a fiatalok elván-
dorlása. Számosan vannak, akik idegen országban kénytelenek
boldogulni, mert itthon nem látják jövõjüket.                                   
Egy elöregedõ, fiatalokat megtartani nem tudó település a legtisztes-
ségesebb munkálkodás ellenére is számos gond elé néz…                
Reményünk…, hogy mindezeken tudunk majd változtatni!              

Köztudott, hogy csak egyetlen családban nem lehet az életet újra-
szõni. Az egész társadalmat kell(ene) egy nagycsaládként újjáalapíta-
ni. A kölcsönös bizalom, szeretet, az építõ párbeszéd, a megbocsá-
tás, az együttérzés a gyengébbekkel, valamint a készség az áldozatok
felvállalására elkerülhetetlen. Csak és csakis munkával, kitartással,
egymás iránti jószándékkal, bizalommal és fõleg feltétel nélküli még
több áldozatvállalással tudjuk megõrizni értékeinket és elhárítani a
jövõnket veszélyeztetõ bajainkat.                                                      

Reménykedem, hogy mindezekre az új esztendõben képessé válunk!
Ezzel a reménységgel kívánok egészséget, békességet, tetterõt és
szeretetet Vásárosnamény valamennyi lakosának és Isten bõséges
áldását kérem és kívánom valamennyiünknek!

.

.

.

.

.

Dr. Balázsy Erzsébet
alpolgármester

Pályázat az égéstermékek biztonságos elvezetésére
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 700 millió forint keret-
összegben ír ki pályázatot az Új Széchenyi Terv keretében
egycsatornás gyûjtõkémények felújításának támogatására.      

A cél a többlakásos lakóépületekben üzemelõ, fûtõ- vagy vízmelegí-
tõ-berendezések égéstermékeit elvezetõ egycsatornás gyûjtõkémé-
nyek biztonságtechnikai korszerûsítése.                                            
A társasházak és lakásszövetkezetek épületeik, a helyi önkormányza-
tok saját tulajdonú bérházaik gyûjtõkéményeinek felújítására nyújt-
hatnak be pályázatot 2011. december 5-étõl. A támogatás a többla-
kásos lakóépületek gyûjtõkéményeinek és az ezekhez kapcsolódó
füstcsövezés lakáscélú helyiségeire jutó kéményszakaszainak a kor-
szerûsítésére igényelhetõ. A fejlesztések eredményeként megoldha-
tó a tüzelõberendezések által elõállított égéstermékek biztonságos

.

.

A Vásárosnaményi CKÖ sikerekben
gazdag boldog újévet kíván a kisebbségben
élõ embereknek és minden lakosnak!         
Reméljük, hogy ez az elkövetkezõ év több
munkalehetõséghez fogja juttatni azokat az
embereket, akik munkahiány miatt elég
rossz körülmények között élnek.               
A CKÖ úgy érzi, annak ellenére, hogy mi

.

.

Újévi köszöntõ

Vásárosnamény
Cigány Kisebbségi

Önkormányzata

elvezetése, megakadályozható életbiztonságot veszélyeztetõ vissza-
áramlásuk.                                                                                        
A pályázati forrás a teljes beruházási érték 40 százalékát fedezheti,
de lakásonként legfeljebb 150 ezer forint támogatás nyerhetõ el. A
pályázat lehet kétlépcsõs vagy egylépcsõs, attól függõen, hogy az
önkormányzat támogatja-e az adott pályázatot.                                
A támogatás minden esetben vissza nem térítendõ, utófinanszírozá-
sú. A pályázatok 2011. december 5. és 2012. június 30. között, vagy
a keret kimerüléséig nyújthatók be kizárólag elektronikus úton, a
pályázati oldalon,a  címen keresztül.
Részletes információk a kormányportálról:                                      

és az ÉMI Nonprofit Kft.honlapjáról 
tölthetõek le.

.

.

.
http://uszt-gyujtokemeny.hu

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium
www.emi.hu/gyujtokemeny

kezdõ képviselõk vagyunk, a 2010-2011-éves
költségvetésünkhöz mérten úgy gondoljuk,
eleget tettünk ahhoz, hogy meg legyenek
velünk elégedve. Tudjuk, vannak hibáink,
amit szeretnénk a jövõben kiküszöbölni.     
Reméljük ez az év több lehetõséghez fog
juttatni bennünket, mert vannak terveink,
elképzeléseink és ezt meg is szeretnénk való-
sítani,persze ehhez segítséget nyújt a Polgár-
mesteri Hivatal, melyet elõre is köszönünk. 
Tudjuk, hogy elég rossz helyzetben van a
hivatal anyagilag, de ennek ellenére az eltelt

.

.

évben minden segítséget megadtak és meg-
tettek a kisebbségben élõ romáknak.         
Bízunk benne, hogy ebben az évben is
sikeresen fog együtt mûködni a CKÖ és a
hivatal. Elsõsorban köszönetet szeretnénk
mondani a Polgármester úrnak és a Jegyzõ
úrnak önzetlen segítségükért, de a hivatal
minden dolgozóinak is.

.
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A fiamat és két lány osztálytársát 2010. december 03-án
fékezés nélkül elgázolta egy fiatalember az Eötvös József
Általános Iskola elõtti zebrán. Mindhárman súlyos 8 napon
túl gyógyuló, a két lány, pedig maradandó sérüléseket
szenvedett.                                                                                  

A baleset szörnyen megrázta a gyermekeket, de leginkább a tény,
hogy egyik pillanatról a másikra, a vidám, Mikulást ünneplõ gyere-
kekbõl, önmaguk ellátására képtelen, tehetetlen ágyban fekvõ
sérültek lettek. Erre a mai napig nem szívesen emlékeznek, és nem
szívesen beszélnek róla. De hálát adok Istennek, mert súlyosabb,
akár halálos is lehetett volna a következménye a balesetnek. Felé-
pülésük így is heteket, hónapokat vett igénybe, és az egyik kislányt
sajnos a napokban ismét megoperálták.                                         
2011. november elejére tûzték ki a baleset tárgyalását. Az esemé-

.

.

Az elmúlt néhány évben a megfelelõ források
hiányában sajnos nem történt jelentõs elõre-
haladás hazánkban a dohányzás visszaszorí-
tása területén, pedig Magyarország világvi-
szonylatban továbbra is élen jár a dohányzás
okozta megbetegedési-, halálozási statiszti-
kák, valamint a dohányzás által az államház-
tartásra háruló betegségteher nagysága
tekintetében.                                                     

Ezért van nagy jelentõsége annak, hogy az
Országgyûlés a 2011. évi XLI. törvény megalko-
tásával Európa legszigorúbb nemdohányzók
védelmérõl szóló jogszabályát hozta létre. A tör-
vénymódosítás alapvetõ célja a lakosság fokozot-
tabb védelme volt a dohányzás egészségkárosító
hatásaival szemben, így a legtöbb változást a
dohánytermékek fogyasztásának korlátozása
terén hozta. 2012. január 01-jétõl kell alkalmazni
a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermé-
kek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényt
módosított formában.                                         

Hol megengedett és hol tilos jelenleg a dohányzás?                   
Tilos a dohányzás az intézmény egész terüle-
tén (nyílt légtérben is):                                                                         
· közoktatási intézményekben (általános iskola,
   
                                            
· gyermekvédelmi,gyermekjóléti intézményekben
   
· egészségügyi szolgáltatóknál (rendelõ, szakrendelõ,
   

Tilos a dohányzás az intézmény egy részé-
ben (zárt légtérben):                                         
· közforgalmú intézmények zárt légterû helyisé-
      
                
· munkahelyek zárt légterû helyiségeiben.           
Tilos a dohányzás közösségi közlekedési
(tömegközlekedési) eszközön:                        
· helyi közforgalomban közlekedõ közösségi
   közlekedési eszközön (pl.: BKV),                      
· helyi érdekû vasúton (pl.: HÉV, METRO),

.

.

.

.
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.
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Sokba kerül a füstölgés dohányzásra kijelölt helyiségeket, helyeket és a
közterületeket felirat vagy más egyértelmû jelzés
(piktogram) alkalmazásával jól láthatóan szembe-
tûnõ módon meg kell jelölni. Nemdohányzó
intézmény és nemdohányzó munkahely esetén a
minõsítés tényét egyértelmû felirat vagy jelzés
alkalmával jól láthatóan kell feltüntetni.              
Dohányzóhely a közforgalmú intézmény bejára-
tától számítva 5 m-es távolságon belül nem jelöl-
hetõ ki. (Közforgalmú intézmény esetén az 5 méteres vé-
dõtávolságot nem a bejárati ajtótól, hanem a telekhatár-
tól kell érteni.)                                                       
A törvény kiegészíti a társas házakról és lakás-
szövetkezetekrõl szóló törvények házirenddel
kapcsolatos szabályozásait. Ezek szerint a tulaj-
donostársak összes tulajdoni hányad szerinti
legalább 4/5-ös többséggel megállapított házi-
rendje, valamint az összes lakásszövetkezeti tag
szavazatának legalább 4/5-ös többségével megál-
lapított házirendje megtilthatja a dohányzást a
közös tulajdonban lévõ zárt légterû épületrészek-
ben, illetve helyiségekben.                                   
A kijelölt dohányzóhelyek törvénynek való
megfelelõségét, valamint a korlátozások betar-
tását és betartatását az alábbi hatóságok, szervek
jogosultak:                                                          
Dohányzóhely megfelelõségének tekintetében: 
· törvényben elõírt rendelkezések betartását:     
       

· tûzvédelmi megfelelõséget: tûzvédelmi hatóság
Közterületet érintõ dohányzási korlátozás
betartását ellenõrzi:                                         
· a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv (volt
   
· az önkormányzati rendelet betartását ellenõrzi:
   
A dohányzással összefüggõ korlátozások,
tilalmak megszegése, a jogszabály megsértése
esetén egészségvédelmi bírság kiszabására kerül
sor, melynek összege:                                         
· természetes személy esetén (14.életévét betöltötte és
   
· a törvény betartatásáért felelõs személlyel
   
· az intézmény, szervezet, üzemeltetõ vagy gaz-
   

Az egészségvédelmi bírság egyik fajtája helyszí-
nen kiszabott egészségvédelmi birság, melynek
összege maximum 30.000 Ft (ha 30 napon belül be-
fizetik, mert ellenkezõ esetben akár 50.000 Ft is lehet).

.
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· menetrend szerint közlekedõ:                           
  

Dohányzás számára kijelölt hely kivételével
tilos dohányozni közterületnek minõsülõ:     
· aluljárókban,                                                    
· zárt légterû közforgalmú közlekedõ összekötõ
  
· közterületi játszótereken illetve a játszóterek
   

· személyforgalom számára megnyitott közfor-
   

Ezeken felül az önkormányzat rendeletében e-
gyéb közterületet is nemdohányzóvá nyilváníthat.
Csak a kijelölt helyen zárt légtérben engedé-
lyezett a dohányzás:                                         
· büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartottak
   
· pszichiátriai intézetben a pszichiátriai betegek
   
· a már mûködõ szállodai szivarszobában
  
· magánfogalmú közösségi közlekedési eszközön
  
Csak a kijelölt helyen nyílt légtérben lehet
dohányozni:                                                      
· közforgalmú intézményekben,                         
· munkahelyeken.                                               
Dohányzóhely kijelölése nélkül is lehet dohá-
nyozni (feltéve, ha tûzvédelmi rendelkezés vagy a tör-
vény egyéb rendelkezése nem tiltja):                             
· dohánytermékek kereskedelmi célú bemutatója
   
· szállásszolgáltatást nyújtó intézmények kifeje-
   
A jogszabályi feltételek biztosításáról belsõ sza-
bályzatban rögzített személynek (felelõsnek), vagy
ennek hiányában az intézmény vezetõjének, üze-
meltetõjének, a rendezvény szervezõjének, üzem-
bentartójának kell gondoskodnia.                        
A dohányzási korlátozással érintett, valamint a
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„A Jóisten velük volt” nyek felidézése még 1 év távlatából sem ment a gyerekeknek köny-
nyek nélkül.                                                                                    
A tárgyalás során az Ügyészség vádemelési javaslata túl elnézõ volt,
de a Bíróság az ügy súlyosságát helyesen megítélve hozta meg ítéle-
tét. A fiatalembert 1 év 5 hónap fogházbüntetésre ítélte 3 évre fel-
függesztve és 4 évre elvette a jogosítványát. Néhány nappal késõbb
sajnálattal vettük tudomásul, hogy a vádlott fellebbezett, így az
ítélet még nem jogerõs.                                                                  
Tudom, hogy mindenki követhet el hibákat, de a hibánkért,
felelõsséget kell vállalnunk és elviselnünk a büntetést. Bízom a
Magyar Igazságszolgáltatásban, és abban, hogy a Megyei Bíróság
sem tartja kisebb bûnnek, egy kisvárosban gondatlanságból elköve-
tett maradandó fogyatékosságokat eredményezõ közúti baleset
okozását.                                                                                        
Gyermekeink 2011. december 03-án együtt ünnepeltek, mivel
második születésnapjukként tartják számon ezt a napot, hisz tudják
és mi szülõk is tudjuk, hogy a Jóisten akkor és ott velük volt.

.

.

.

Andalikné Mike Szilvia

gimnázium,    szakközépiskola,    felsõsokú   oktatási
intézmény),             

(bölcsõde, óvoda),

kórház, klinika és minden olyan intézmény a  rendelte-
tésétõl függetlenül, ahol egészségügyi szolgáltatást is
nyújtanak, beleértve az intézményhez tartozó udvart,
parkot is ami az intézmény kerítésén belül van).

geiben  (pénzintézetek,   posta,   mozi,  étterem,  bár,
kocsma, fodrász, kozmetikus, stb.),         

terekben,

- helyközi autóbuszon (Volán),
- személyvonaton (MÁV).

külsõ  határvonalától számított 5 m-es távolsá-
gon belül,

galmú megállóban, várakozóhelyen, váróhelyi-
ségben valamint nyílt légterû megálló (autóbusz
megálló, peron) és várakozóhely esetén annak kül-
sõ határvonalától számított 5 méteres távolsá-
gon belül. (Ha a külsõ határvonal nem állapítható
meg egyértelmûen akkor a kijelölõ táblától vagy jelzés-
tõl számított 5 m-es sugarú körben tilos dohányozni.)

céljából létrejött rendezvényen, 

zetten dohányzóként nyilvántartott szobáiban.

részére,

számára,

(2011.07.08-ig lehetett bejelenteni és engedélyeztetni),

(taxi, bérelt busz) az üzemben tartó döntése alapján.

a  Népegészségügyi  Szakigazgatási  Szerv  (volt
ÁNTSZ),

ÁNTSZ),

közterület felügyelet.

saját jövedelemmel rendelkezik): 20.000-50.000 Ft-ig,

szemben: 100.000-250.000 Ft-ig,

dasági társaság tekintetében  1 millió- 2,5 millió
Ft-ig.
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A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) soron kívül módosította a LEA-
DER pályázatok beadásáról szóló rendeletet, hogy azok is benyújthassák
kérelmeiket, akik az elektronikus rendszer túlterheltsége miatt november
15-én ezt nem tudták megtenni. A módosított jogszabály hatálybalépése
után 7 napjuk volt az érintetteknek a pályázatok feltöltésére. A határidõ

002011. december 5-én 18  órakor járt le.                                                  
A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) december 9-én
emelte át az egyesület munkaszervezetének elektronikus rendszerébe a
térségbõl beérkezett pályázatait. A munkaszervezet gyors összesítéseket
végzett, melyekbõl kiderült, hogy a meghirdetett nyolc célterület minde-
gyikére túligénylés érkezett. Összesen 62 darab pályázat érkezett be 667
millió Ft-ot meghaladó igényelt támogatással a rendelkezésre álló 400
millió Ft-os keretre.                                                                                 
A meghirdetett célterületek mindegyike népszerûnek bizonyult. A pályá-
zók között versenyhelyzet alakulhat ki, melynek eredményeképpen a tér-
ség szempontjából is a legjobb pályázatok valósulhatnak meg. A munka-
szervezet megkezdte a pályázatok feldolgozását, hamarosan elkészülnek
az esetleges hiánypótló-levelek, majd a következõ év elején az elõzetes
helyszíni szemlék lefolytatására is megtörténik.

.

.

Szöllõsy László munkaszervezet vezetõ

Megkezdõdött a LEADER pályázatok
feldolgozása

Már számoljuk a napokat, hiszen február
17-én immár 21. alkalommal iskolánk a
házigazdája az Országos Zrínyi Mate-
matikaverseny megyei fordulójának,
melyre az iskolák 3-8. évfolyamos tanu-
lóit várjuk.                                                  

Ezzel egyidõben rendezzük meg a Buksitörõ
megmérettetést, ahol a 2. o. tanulók törhetik
a buksijukat immár 17. alkalommal. E két
verseny nagyon népszerû, így évfolyamon-
ként több százan mérik össze tudásukat. E
nap délutánján városunkat és annak intéz-
ményeit „birtokukba veszik” a versenyzõk.     
Az elmúlt években mindig igyekeztünk
helytállni és méltó házigazdái lenni e két
megmérettetésnek és az azt követõ ered-
ményhirdetésnek. A siker, elismerés közös
volt, hiszen nagyon sok támogató, segítõ is
magáénak a városénak vallotta e versenyt és
méltónak tartotta a támogatásra.                  
Bízom benne, hogy 2012-ben sem lesz ez
másként. Szívesen fogadjuk a támogató,
segítõ felajánlásokat. Támogassuk, majd
ünnepeljük együtt megyénk legjobb kis
matematikusait!

.

.

.

Számoljunk …

Bíró Éva
szervezõ

Az év utolsó hónapja mindig sok érde-
kes programot tartogat számunkra a
Petõfi Sándor  Általános  Iskolában.  Így
volt ez most is.                                          .

Decemberi összefoglaló

December 6-án a Mikulás érkezett meg hoz-
zánk. Kicsik és nagyok örömére sok ajándé-
kot rejtett a puttonya. A gyerekek versekkel,
dalokkal, rajzokkal lepték meg a Télapót.    
A téli szünet elõtti utolsó nap a kis Jézus
születésére emlékeztünk ünnepi mûsorunk-
ban.Alsós tanulóink az énekkar közremûkö-
désével nagyon szép „elõadással” készültek.
A karácsonyra hangolódásként a délelõtt to-
vábbi részében kézmûves foglalkozás volt,
ahol díszeket, ajándékokat készíthettünk.    
A szünetben téli tömegsportnapot tartot-
tunk. Pingpong-, foci-, és kosárlabdaver-
senyt rendeztünk. Az ünnepek után végre
jól esett egy kis mozgás. Évrõl-évre egyre
többen gondolják így. Reméljük az idei év-
ben is sokan fognak bekapcsolódni iskolánk
életébe.

.

.

A Mikulás minden gyereknek hozott egy kis ajándékot

Sporteredmények
2011.   december  8-án  ünneplõbe   öltözött
diákok, testnevelõk, sportvezetõk vették

vitkai diákunk. (Kölcsey Ferenc ÁMK)

A vitkai iskolában hagyományosan minden utolsó adven-
ti héten „Készüljünk együtt a karácsonyra” ünnepváró
délutánt szervezünk. A megszokottakhoz hûen idén is
több asztalon készültek a kreatív alkotások. Az aján-
dékkészítés örömét a Nyugdíjas Egyesület tagjaival kö-

zösen sütött mézeskalács és meleg tea íze koronázta.

Karácsonyi készülõdés

Észrevétele van?

Írjon nekünk az
alábbi E-mail

címre:

beregi.elet@gmail.com

birtoktokba a nyíregyházi
Megyeháza Bessenyei ter-
mét. A 2010/2011. tan-
évet értékelõ diáksport
aktívaülésen két vásáros-
naményi sikernek is örül-
hettünk. Köszöntötték a
legeredményesebb test-
nevelõket, köztük Bak
István tanárurat (Eötvös
József  Általános Iskola és
AMI) valamint a Szabolcs
–Szatmár–Bereg Megyei
Diáksport Tanács Jó ta-
nuló – Jó sportoló díját
vehette át Ujvári Ildikó
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Ez már történelem!

Szenáki Kálmánné
osztálytárs

Végül sikerült - igaz a 40 fõs osztályból 10-en – összejönni. Bizto-
san tudtunk arról, hogy az osztály létszámának a fele elhalálozott,
akikre szomorú szívvel emlékeztünk. Eljöttek Budapestrõl, Veres-
egyházról és az itt élõk. Nagyon megörültünk egymásnak. Dudásné
Balázs Éva erre az alkalomra írt versével köszöntött bennünket.     
Volt mirõl beszélgetni. Érdekes módon jobban emlékeztünk azok-
ra az idõkre, mint a közelmúlt eseményeire.                                   
Mi 1943-ban kezdtük az elsõ osztályt. Mai ésszel szinte felfogha-
tatlan, hogy hogyan is tanultunk meg írni, olvasni, számolni – nem
is akárhogyan – és még annyi minden okos dolgot. Abban az idõ-
ben majdnem mindenkinek távol volt az édesapja katonai szolgálat
címén. Hol a felvidéken, hol a Don-kanyarban. Sok gyermeknek
az volt a karácsonyi ajándék, ha a szabadságoló édesapa hozott egy
kis élõ fenyõt a hegyekbõl. Sok udvaron évtizedekig nõttek az ég
felé a fenyõk, nekünk még mindig megvan.                                    
Az édesanyák látták el a gyermekeket élelemmel, ruházattal, hogy
mibõl? Az volt a csoda. A fõ élelmiszer a zsíros kenyér volt, ami
nagyon finom volt, most is a számon van az íze. Minden szünetet
az iskolaudvaron töltöttünk, ahol Gaál János igazgató úr felügyelte
a rendet. A templomkertben nyírt hosszú mogyorófa pálcáját
suhogtatta, de csak akkor ütött, ha nagyon muszáj volt. Az alsó
osztályok a református templom melletti nagy iskolába jártak.
Visszaemlékeztünk arra, hogy amikor 1944-ben a nagy bombázá-
sok voltak, minden délelõtt azonos idõben – 10 óra körül – meg-
szólaltak a szirénák és mi fejvesztve rohantunk át a polgári iskola
kertjének nagy fái alá.                                                                     
Még mindig fel tudjuk idézni az emeletre vezetõ deszka lépcsõ
dübörgését a nagy rohanástól. A fák alól kikandikálva láttuk a sza-
bályos kötelékekben elhúzó bombázókat, ahogy a kijelölt célpont

.

.

.
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felé tartanak. Nekünk a késõbbiekben háborús filmeken látott
bombázó rajok csak ismétlésnek számítottak. A légiriadó lefúvása
után a katonai szolgálatra alkalmatlan férfiak hazakísértek bennün-
ket. Az estéket a kertek végében megásott bunkerekben, vagy ahol
volt pince, abban töltöttük.                                                             
Nagyszerû tanítóink, tanáraink voltak. Abban szerencsénk volt,
hogy amikor 1948-ban megszûnt a Lovass Nagy István féle polgári
magániskola az ott tanító tanárok átjöttek az állami iskolába. Jó
színvonalú képzést kaptunk, akkor is voltak jó tanulók és kevésbé
jók, de mindent a magunk erejébõl értünk el, szülõi segítségre nem
lehetett számítani.                                                                           
A teljesség igénye nélkül megemlékeztünk, tanáraikról, igazgató-
inkról Gaál János és Uray Miklós igazgató urakról. A gyöngybetûket
tanító Szabó Viktornéról – aki a betûket íratta velünk –, dr. Horvát
Mihálynéról, aki osztályfõ- nökünk is volt, õ volt az elsõ orosz
tanárnõ Naményban, a szigorú, de nagyszerû Szelestei tanár úrról,
dr. Kovássy Szabolcsné Kornélia nénirõl, Varga Emilnérõl, Hülber és
Csalah tanár urakról, a fiatal Oláh Tiborról. Nagyszerû emberek vol-
tak valamennyien. A nehéz idõkben a tisztelendõ és tiszteletes urak
is köztünk voltak, sokszor az udvaron is felügyeltek.                      
Alig tudtuk abbahagyni a visszaemlékezéseket, de a közösen elfo-
gyasztott uzsonna után elmentünk a régi iskolánk elé egy fénykép-
felvétel erejéig. Megköszönjük Gajdosi Laci osztálytársunk munká-
ját, aki nagyon kedves három kis filmet készített a találkozásunkról,
melyeknek a megtekintését nagy érdeklõdés övezi.                         
(You Tube Osztálytalálkozó Vásárosnamény).

.

.

.

.

III. Vitkai Fonó a Kölcsey-ben
2009-ben településünk várossá nyilvání-
tásának 30. évfordulójára szervezett
rendezvénysorozat részeként nyitottuk
meg elsõ alkalommal a Vitkai Fonó
kapuit számos hozzánk látogató
érdeklõdõ elõtt. Már akkor megfogalma-
zódott bennünk, milyen jó lenne, ha
ha g yományt  tudnánk  te r emteni
kezdeményezésünkbõl.                            

Manapság igen sokszor halljuk, hogy félbe-
szakadnak, meghiúsulnak programok pénz-
hiány miatt. Büszkék vagyunk rá, hogy az
anyagi nehézségek ellenére számos önzetlen
segítõ hozzájárulásának, munkájának
köszönhetõen, idén harmadik alkalommal
köszönthettük tél eleji rendezvényünkön
vendégeinket.                                               
2011. december 3-án már délután fél három-
tól kézmûvesek bemutatója és vására volt az
aulában. Itt vászonvirágokat, gyönyörû ke-
resztszemes kézimunkákat, „szalagos techni-

.

.

kával” készült karácsonyi dekorációkat, fara-
gott fatárgyakat, horgolt díszeket valamint a
Megoldás Ház gondozottjainak kézmûves
tárgyait láthattuk, vásárolhattuk meg. Ezen
idõponttól volt megtekinthetõ Imre Sándorné
gobelinkészítõ és Katona Lászlóné foltvarró
színvonalas kiállítása is.                                
A fonó volt a téli szórakozás és játék fõ
színtere. A fonóban helye volt a vers és
mesemondásnak, daloknak, tréfáknak, játé-
koknak és a táncnak. Iskolánk diákjai három
produkcióval készültek erre az estére: nép-
dalcsokorral, népi gyermekjátékkal valamint
a Luca napi hagyományokat felelevenítõ
lucázással.                                                    
Vendégünk volt a Megoldás Ház gondozott-
jaiból verbuválódott „Csakazértis” színjátszó
csoport, akik Kósáné Csalah Anita rendezésé-
ben Az okos katona címû darabot hozták el
nekünk. Elfogadta meghívásunkat Vásáros-
namény  három  településrészének nyugdíjas
egyesülete.  Az  Esze  Tamás  Nyugdíjasklub

.

.

fergeteges kalocsai táncát, a gergelyiugor-
nyaiak tréfás csasztuskáját,  és a vitkaiak dal-
csokrát láthattuk, hallhattuk.                        

Meglepetésnek szántuk, reméljük, sikerült
vele elnyernünk az idelátogatók tetszését, a
nevelõtestület által színre vitt Arany János
Bajusz címû versébõl írt komédia. A mûso-
ros rész végeztével kötetlen beszélgetésre,
nótázásra, hagyományos népi ízek kóstolásá-
ra invitáltuk vendégeinket. Felszolgáltunk
nyögõt, darás töltött káposztát, kocsonyát,
disznótorost. A visszajelzések alapján min-
denki jól érezte magát, ezért bízunk benne,
idén sem lesz akadálya, hogy megrendez-
zük a soron következõ IV. Vitkai Fonót.

.

Régóta gondolkodtunk azon, hogy meg kellene szervezni a
vásárosnaményi Általános Iskola 1951-ben végzett tanulóinak
a találkozását. Tudtuk, hogy nagy sikerrel nem fogunk járni,
mivel sok szomorú halálhírrõl hallottunk már. Arról nem is
beszélve, hogy a mi korosztályunk az 1956-os forradalomkor
volt abban a korban, -19-20 évesek – amikor többen elhagy-
ták az országot.

A mûsorok vidám hangulatban zajlottak
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2012. január

tájékoztató

Tájékoztatom a Tisztelt Városlakókat,
hogy Vásárosnamény város közigazgatási
területén a lakossági hulladékszállítással
kapcsolatos kedvezmény mértékérõl és a
jogosultak körérõl a települési szilárd hulla-
dékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás
szabályairól szóló 12/2007. (V. 12.) önkor-
mányzati rendelet 10.§ (11) bekezdése
rendelkezik:                                               
„Az adott év utolsó három hónapjára vonatkozó-
an nem kell díjat fizetni a 65. életéven felüli egye-
dül élõknek (az egyszemélyes háztartásban
lakóknak), feltéve, hogy az általuk lakott lakás-
ban, lakóingatlanon más személy nem él életvitel-
szerûen.                                                       
A kedvezményezettek helyett a díjat az Önkor-
mányzat fizeti meg a Közszolgáltató részére.”     
Az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási
Kft. hivatalból érvényesíti a díjkedvez-
ményt a negyedik negyedévre vonatkozó-
an. Aki ezzel kapcsolatosan tájékozódni kí-
ván, vagy szeretné bejelenteni jogosultságát
a Közszolgáltató felé, az a 06-45/570-122
-es telefonszámon, vagy személyesen a
Szilva Fürdõ épületében teheti meg a Kft.
irodájában (Vásárosnamény, Beregszászi út
1/B).                                                         
Az egyszerre kiküldött hathavi szemétszál-
lítási díj számlájából decemberben a július,
augusztus és a szeptemberre esedékeseket
kell befizetni, az október, november és
december hónapokra szóló csekkek fizetési
határideje 2012. január 31.

.

.

.

.

Szemétszállítási
kedvezmény

Feketéné dr. Lázár Emese 
aljegyzõ

rendõrségi hírek

Elfogták az orgazdát is
2011. szeptember-október hónapban Vá-
sárosnamény-Vitka területén történt 11
betörés ügyében folytatott nyomozás során
fogták el a vásárosnaményi nyomozók a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendõr-
-fõkapitányság Migrációs ügyek osztályá-
nak nyomozóival közösen a betörésekben
az orgazda szerepét betöltõ, a bûntársainak
is Nagy Zoltán álnéven bemutatkozó Haj-
dú-Bihar megyei illetékességû férfit. Az el-
fogásra november 14-én összehangolt,
szervezett akció keretében került sor Nyír-
egyháza egyik bevásárló központjának par-
kolójában. A most elfogott férfi a betöré-
sek miatt már korábban büntetõeljárás alá
vont vásárosnaményi férfival és nõvel állt
kapcsolatban, akiktõl rendszeresen átvette
a betörések során eltulajdonított ékszereket
és egyéb értékeket. A Vásárosnaményi
Rendõrkapitányság Bûnügyi osztálya foly-
tatólagosan elkövetett orgazdaság valamint
bûnpártolás elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt hallgatta ki gyanúsítottként a
39 éves férfit.                                             

 
2011. december 24-én bejelentés érkezett a
Vásárosnamény Rendõrkapitányság ügyele-
tére, mely szerint a Jánd településen lévõ
lakásban lakók és az ott tartózkodó szemé-
lyek kábítószert fogyasztanak.                   
A Vásárosnamény Rendõrkapitányság
munkatársai a lakásban tartott házkutatás
során lefoglaltak 3.1 gramm, 5 darab alufó-
liába csomagolt fehér színû kábítószer gya-
nús por, ami az elvégzett drog teszt alapján
kábítószernek minõsül.                              
A lakásban igazoltatták az ott lakó 28 éves
férfit és élettársát egy 26 éves nõt, valamint
az ott tartózkodó 25 éves és 53 éves szin-
tén jándi férfiakat, akiknél az elvégzett
drogtesztek amphetamin, valamint THC
származékot mutatott ki. A férfiakat és a
nõt gyanúsítottként hallgatták ki, velük
szemben õrizetbe vétel nélkül, szakértõ be-
vonásával folytatják a büntetõeljárást.

.

.

.

Kábítószer fogyasztók

2011. október 26-án a vásárosnaményi
sportcsarnokban zajlott a Magyar Diáko-
limpia kispályás labdarúgó tornának az õ-
szi fordulója, amelyen a Lónyay Menyhért
Szakközép– és Szakképzõ Iskola labdarú-
gó csapata kimagasló eredményt ért el. En-
nek köszönhetõen hat pontos elõnnyel
vágnak neki a tavaszi fordulónak, melyben
megnyílik a lehetõség a megyei döntõbe
kerülésre.                                                 
Eredmények:                                         
1. Vay Ádám Gimnázium (Baktalórántháza) 

.

.

Kispályás torna – Lónyay 1:3
2. Ady Endre Gimnázium (Csenger)
– Lónyay 2:4
3. Báthory István Gimnázium (Nyírbátor) 
– Lónyay 0:10
4. Esze Tamás Gimnázium (Mátészalka) 
– Lónyay 1:3
A Lónyay csapata:
Rézmûves Péter, Varga Ádám, Palcsák Norbert,
Bagi Zoltán, Kosztel Zoltán, Balogh Endre,
Bálint Attila, Orosz Ádám, Soós Krisztián,
Balogh Ottó

Testnevelõk:
Mándi Zoltán és Tivadar András

2011. december 6-án részt vehettünk a
Baptista Szeretetszolgálat szervezésében
a Fõvárosi Nagycirkuszban a Mikulás-
napi Cipõsdoboz Gálán.                           

A lehetõséghez, illetve a támogatójegyekhez
Jusztus Zsolt, volt vásárosnaményi vállalkozó
jóvoltából jutottunk, melyet ezúton is
szeretnénk megköszönni. A gálán fellépett
többek között Fluor Tomi és Szabó Balázs, de
láthattunk rendõrségi bemutatót, akrobata
mutatványokat, vidám bohócokat.               
A cirkuszi produkciók után sétálhattunk az
állatkertben, melyhez a jó idõ is kedvezett.
Szerencsére még sok állatot láthattunk,
köztük nagy örömünkre a nemrég Magyar-
országra érkezett vombatokat, Mollyt és
Wallyt is.                                                      
Példaértékû,hogy egy városunkból több éve
elszármazott fiatalember megszervezte,
hogy a vásárosnaményi gyerekek közül
néhányan ilyen élményhez juthassanak.       
Köszönjük továbbá Filep Sándor polgármes-
ter úrnak, hogy biztosította számunkra az
önkormányzat kisbuszát az utazáshoz.        

Az Eötvös József  Általános Iskola és AMI
jutalmazott diákjai nevében:

.

.

.

.

.

Halenda és a
vombatok

dr. Siposné Szilágyi Ildikó 
kísérõ nevelõ
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