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Karácsonyi 
gondolatok
Bezárkózunk. Ösztönös magatartás ez, 
mert igyekszünk benntartani a lakásban 
a meleget, és kizárni a hideget. De bezár-
kózásunk keserű tapasztalatok következ-
ménye is. Hiszen a nyitottsággal visszaél-
nek besurranó tolvajok. Elviszik javainkat, 
megfosztanak bennünket kedves emlé-
keinktől, sokakat a nyugalmuktól, sőt az 
életüktől is. Bezárkózunk: lakatot teszünk 
a házra, kerítéseket építünk magunk köré. 
Igyekszünk megvédeni magunkat, szeret-
teinket, javainkat. A bezárkózás ma már 

– sajnos - szükséges feltétele a békés egy-
más mellett élésnek. Isten Kaint is � gyel-
meztette: „a bűn az ajtó előtt leselkedik, 
és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta.” (1. 
Mózes 4, 7) Ne nyiss ajtót a bűnnek.
 Karácsonykor azonban az is kiderül, 
hogy Isten elől is elzárkózunk. Sokan 
úgy tekintenek rá, mint valami ellenség-
re. Ezért kénytelen Jézus kívül állni és 
zörgetni szívünk ajtaján, várva a bebo-
csájtást: „Íme, az ajtó előtt állok, és zör-
getek: ha valaki meghallja a hangomat, 
és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és 
vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” (Jel 3, 
20) Bizalmatlanok lettünk Isten iránt, és 
elzárkózunk előle: ez a mi bűnünk. Igen, 
a hitetlenség bűn, mert Ő megajándéko-
zott bennünket mindazzal, ami az életre 
és kegyességre való. – Isten, mint szere-
tő Édesatyánk jön utánunk, hogy meg-
keressen bennünket. Mert nem akarja, 
hogy közülünk egy is elvesszen, hanem, 
hogy mindenki megtérésre jusson, és él-
jen. „Fut az ISTEN az ember után… sok 
mérhetetlen, keresztre írott szenvedésen 
át,… viszonzatlan, mély szerelmével fut 
az ISTEN az ember után…” (Füle Lajos: 
Futás) – A bennünket kereső, megmen-

teni akaró Isten karácsonykor egészen 
közel jött hozzánk Jézus Krisztusban. 
Isten nem hadsereget küldött utánunk, 
hogy leigázzon bennünket. Nem bírót 
küldött, hogy börtönbe vessen bűnein-
kért. Egyszülött Fiát küldte, hogy Jézus 
elszenvedje helyettünk bűneink bünte-
tését a kereszten. Ilyen szenvedések árán 
szerezte meg bűneink bocsánatát, és az 
örök életet. Ez az értünk vérző kéz zör-
get karácsonykor szívünk ajtaján. Sza-
badság-levelet hoz, amelyre az van írva, 

hogy ki van � zetve bűneid ára. Isten nem 
haragszik rád többé, mert Jézus megen-
gesztelte Őt irántunk a kereszten. – Zör-
get Jézus kisgyermekként karácsonykor 
is, mert arra vár, hogy életed megnyíljon 
előtte. Biztat az ének sora: „Nyílj meg 
szívem, lásd meg jobban, ki fekszik itt 
e jászolban? Ez a gyermek bizonyára az 
Úr Jézus, Isten � a.” (316. dicséret, 7. vers) 
Hív és zörget, mert örökkévaló szeretet-
tel szeret téged, azért akarja kiterjeszteni 
rád irgalmasságát.  
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Karácsonyi menüsor
Hal raguleves lazaccal

Gesztenyével töltött pulykamell 
bacon köntösben – töltött gombá-
val, mandulás burgonyagolyóval, 
tökpudinggal és birsszósszal.

Ünnepi narancsos, túrós csoko-
ládétorta

A leves receptje:
Halcsontokból hagymával, 
paprikával, paradicsommal 

tartalmas alaplevet főzünk. A 
gombát, sárgarépát, petrezsely-

met, zellert kockára vágjuk és vaj-
ban megpirítjuk és felengedjük az 

alaplével. A kockára vágott, sózott lazacot 
a levesben készre főzzük. Tejszínnel dúsít-
juk, ízesítjük mustárral és citrommal. 

Áprily Lajos:

Karácsony-est
Angyal zenéje, gyertyafény –
kincses kezem hogy lett szegény?
Nem adhattam ma semmi mást,
csak jó, meleg simogatást.
Mi győzött érdességemen?
Mitől csókolhat úgy kezem?
Simogatást mitől tanult?
Erembe Krisztus vére hullt?
Szemembe Krisztus-könny szökött? –
kinyúló kézzel kérdezem.
Áldott vagy a kezek között,
karácsonyi koldus-kezem.

 Karácsonykor nekünk is van tenniva-
lónk: meghallani Jézus szelíd szavát, ki-
nyitni előtte szívünk ajtaját, behívni őt az 
életünkbe, mint Urunkat és Megváltón-
kat. „Ha valaki meghallja a hangomat, és 
kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele 
vacsorálok, ő pedig énvelem.” Várja szabad 
döntésünket, nem töri ránk az ajtót. Ne 
várakoztasd Őt, nyisd meg előtte szíved aj-
taját, hiszen csak így lesz a tiéd az élet, az 
üdvösség, amit Ő elhozott a mennyből. Az 
Isten karácsonyi ajándéka számunkra maga 
Jézus Krisztus. Válaszolj az Ő megszólító 
szavára. „Ó, kőből van a szíved, ha néki 
nem felel.”

 Ha Isten felé megnyílik a szívünk, akkor 
kinyílik az embertársaink felé is. Jézusban 
egymást testvérként tudjuk fogadni. Észre 
vesszük a segítségre szorulót, ahogy ben-
nünket is észre vett Jézus, és nem ment el 
mellettünk közömbösen, nem zárkózott el 
tőlünk. Isten szeretetét nem csak elfogad-
nunk kell, hanem továbbadni, megélni azt 
gyülekezetünk, embertársaink körében. Így 
lehet örömteli karácsonyunk. 
 Mindenkinek áldott ünnepet kívánok:
2015. karácsony havában.

Nyíri János
lelkész

Vásárosnaményi zongoristák

Zeneiskolánk zongoristái továbbra is si-
keresen képviselik a várost és iskolájukat 
különböző versenyeken. Legutóbb Kolozs-
vári Aténa 3. osztályos tanuló vett részt a 
VII. Országos Ferenczy György zongora-
versenyen Budapesten. Muzikalitásának és 
kitartó munkájának köszönhetően számos 
szóbeli dicsérettel és maradandó élmények-
kel tért haza Budapestről felkészítő tanárá-
val, Brecko Szilviával.
 A munka továbbra sem áll meg, hiszen a 
következő célunk a februári XIV. Országos 
Nyíregyházi Zongoraverseny területi válo-
gatója. A tavalyi tanévben Nyíregyházán, a 
megyei zongoraversenyen III. helyezést ért 
el i� ú tehetségünk.
 A Városi Zeneiskola volt növendéke, 
Brecko Mária (nekünk Mónika), aki jelen-
leg a Szegedi Tudományegyetem Zenemű-
vészeti Karának másodéves hallgatója, 2015. 
november 4–7. között Olaszországban a 
Római Nemzetközi Zongoraversenyen 12 
nemzet résztvevői között V. helyezést ért el. 
 Gratulálunk!
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Fotókiállítás az 
Eötvösben

A világ mindenütt gyönyörű… címmel nyílt kiállítás Dr. Sipos 
László fotóművész fotóiból az Eötvös József Általános Iskolában, 
a Fiatalok Kulturális Szövetsége I� úsági Egyesület támogatásával. 
 A kiállítás anyagával – 52 fotó – virtuális világkörüli utazásra 
indulhatunk, hiszen öt kontinens negyvenöt országában készültek 
a fotók. A természet nagyszerűségének és kultúrájának érdekes 
összetettségének megidézése felemelő érzés. A fotózás művészet. 
A fotográ� a varázslat, a pillanat megragadása, az érzés kifejezése, 
emlék. Az igazi varázslat az, hogy a szemlélőt is megragadja, kép-
zeletben a Föld legszebb tájaira röpíti.

 Iskolánk kulturális életéből soha sem hiányzott a művészet, 
sok más mellett ezért is vagyunk Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény. Egy kiállítás létrejöttéhez szükség van az alkotó mellett a 
szépet és művészetet értékelő és szerető támogatókra. A fotókban 
gyönyörködő, érdeklődő, értő-befogadó közönségre. Mindezek-
ben iskolánkban nincs hiány. Örülünk, hogy részesei lehettünk a 
kiállításnak, amely megerősített bennünket abban, hogy „a világ 
mindenütt gyönyörű…..” 

Bíró Éva
Fotó: Szabó Zoltán

„Aranytorkú” énekesek
November végén Nagykállóban járt a Liszt Ferenc Vegyeskar. A VI. 
Kállai Kettős Kórustalálkozón méltó módon képviselték Vásáros-
naményt: Arany minősítést nyertek, „Kodály Zoltán: Ének Szent 
István Királyhoz” című művének előadásáért pedig különdíjban 
részesültek. 

 A találkozó keretében tartotta tisztújító közgyűlését a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórusszervezet, ahol Iványi Tamás karna-
gyot beválasztották a szervezet elnökségébe. 

I. Mikulás futás 
Vásárosnaményban

Hagyományteremtő szándékkal indult útjára városunkban a Mikulás 
futás. Így írt a rendezvény sikeréről a szervező, Fejes Csilla az esemény 
közösségi oldalán: „Jó nagy zajt csaptunk és jó sokan voltunk! Egy 
motoros, és több futó Mikulás, krampuszok futottak Namény utcáin!
Köszönjük az Önkormányzatnak a kis mikulásokat és a � nom me-
leg teát, Konyha Mikinek pedig a fotókat!”

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat hírei
Vásárosnamény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete egyöntetű döntéssel úgy határozott, hogy költségvetéséből 
120.000 Ft értékben mikulás-csomagokat vásárol. Mikulás napján 
ünnepélyes keretek között 400 csomagot osztottak ki minden roma 
gyer mek örö mére, mind há rom vá ros részen.

Demeter István
RNÖ elnök
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Karácsony
 A Karácsony lényege mára jelentősen 
megváltozott, sajnos. Napjainkban azt 
tartjuk fontosnak, hogy minél nagyobb 
felhajtás vegyen körül minket. Szinte ver-
sengünk abban, ki mekkora ajándékot tud 
venni szeretteinek. A szeretet mértékét az 
ajándék nagyságában mérjük, pedig en-
nek nem így kellene lennie. 
 A Karácsony sosem a felhajtásról, a 
minél nagyobb ajándékokról szólt. A Ka-
rácsony az egymás iránt érzett szeretet 
ünnepe. Arról szól, hogy együtt legyen 
a család, örüljünk, hogy együtt lehetünk, 
és ezt csendben, meghitt körülmények 
között ünnepelhessük meg. A karácsony 
azt a pillanatot jelenti, mikor megállunk a 
hétköznapok rohanásában, mindenki időt 
szán rá, hogy kifejezze kötődését a hozzá 
közel állóknak. Nem kellene arra taníta-
nunk egymást, hogy csak akkor lehet szép 
karácsonyunk, ha hatalmasakat eszünk-
iszunk, és nagy ajándékokat veszünk 
egymásnak. Akkor is gyönyörű lehet az 
ünnep, sőt akkor a leggyönyörűbb, ha a 
számunkra fontos emberekkel egymásra 
hangolódva idézzük fel a kis Jézus szüle-
tését. Ha nem futja ajándékra, akkor sem 
kell csüggednünk, hisz saját két kezünk-
kel is gyárthatunk szebbnél szebb ajándé-
kokat. De akár egy jó szó, egy régen várt 
mosoly is szerettünk legszebb karácsonyi 
ajándéka lehet. Sokkal több múlik ezeken 
az apróságokon, mint gondolnánk.
 A karácsonynak egyetlenegy fontos 
célja nem a tárgyi ajándék, hanem ami a 
felhajtás mögött áll, vagy ott kellene áll-
nia: mindaz, amit azok az emberek, akik 
összekapcsolták az életüket, fontosnak 
vélnek, éreznek. Ennek nem kell szük-
ségszerűen megegyeznie minden ember 
életében. Tegyük egymást boldoggá! Ez 
lenne a lényeg…

Bartha Balázs

Elpergett az idő. Ilyenkor karácsony táján 
elő-elő villannak emlékezetemben gyermek-
korom szép pillanatai; a régi karácsonyok is. 
Néhány régi játék, több öreg könyv is van a 
polcaimon. Ha rájuk esik a tekintetem, vagy 
kezembe veszem egyiket-másikat, arcok, 
színek, mosolyok, illatok, mozdulatok éled-
nek fel bennem. Minap egy régi meséskönyv 
került a kezembe. A könyv fedele kopott, tö-
redezett. Lapjai rongyosak, némelyik ki is jár 
a könyvből. Igen, ezt a könyvet még apám 
olvasta fel nekem. Akkor kaptam, amikor 
még olvasni sem tudtam. Aztán később va-
lamennyi osztálytársam elkérte és elolvasta. 
Mire visszakerült hozzám, már így nézett ki. 
Lapozgatom. Minden lapfordítás egy-egy 
mosolygó gyermekarc …. Nézem a könyvet. 
Ezerkilencszázötvenhatos kiadás. Tizennégy 
forintba került. „Úttörőknek” ajánlotta ki-
adója, az I� úsági Könyvkiadó. Már maga a 
borító is letűnt idő bizonysága. Nekem egy 
régi ünnep emléke.
 Apámmal álltunk kinn az udvaron, a 
havon. Csodálatosan szép este volt. Fenn 
az égen fényesen ragyogtak a csillagok. 
Körülöttünk hósapkás gyümölcsfáink, 
hószoknyás bokraink. A csengettyűszót vár-
tuk bentről. Ha meghalljuk, bemehetünk, 
mert akkor „megjött a Jézuska”, meghozta 
a karácsonyfát… és talán valamilyen aján-
dékot is, ha úgy gondolta, hogy: „jó voltam 
az elmúlt esztendőben…”!? Várakozás, majd 
szólított a csengő. Ma már tudom, hogy 
a darálós tészta formanyomóját ütögette 
anyám. Érdekes, szép, kellemes hangja volt. 
Dobogó szívvel indultunk be a házba. Az 
asztalon állott a fa, ami csinált fa volt, mert 
az ’50-es évek közepén karácsonyfát sem le-
hetett venni. Falun szinte semmit sem lehe-
tett venni a mindennapok nélkülözhetetlen 
kellékein kívül. Só, cukor, petróleum, kasza, 
kaszakő, kötőfék, szekérkenőcs, lóvakaró, 
krumplicukor, nagyritkán nápolyi voltak 
csak a boltban. Úgy emlékszem, a fa nagyon-
nagyon szép volt! Gyertyák égtek rajta. Egy 
csillagszóró percegve szórta a „csillagait”. Az 
angyalhaj, a habcsók és a felkötözött szalon-
cukrok alufóliás 
csomagolópapírjai 
sokszorozták meg 
az imbolygó és 
sziporkázó fénye-
ket. Imádkoztunk, 
énekeltünk, de én 
a szememmel a 
fa alját kémleltem, 
hogy vajon kap-
tam-e ajándékot, 
vajon: „Jó vol-

tam-e, a Jézuska szerint?” Először a krump-
licukrot találtam meg egy zacskóban, de azt 
nem szerettem. Egy másik zacskóban nápo-
lyit találtam, amit nagyon szerettem. És egy 
könyvet is! Kék fedelén érdekes ruházatú 
emberek és furcsa öltözetű gyermekek képe. 
Apám mondta, hogy ez egy mesekönyv. Az 
ezeregy éjszaka legszebb meséi. A köny-
vet még vacsora előtt átlapoztam. Most is 
átélem az izgalmat, hogy az este mennyire 
kíváncsivá tettek új könyvem képei. Nézzük 
csak! Róna Emy izgalmas rajzai ejtettek ra-
bul. Vacsorázni is alig akartam. Alig vártam, 
hogy megtudjam, miről szólanak a mesék. 
Azzal csaltak szüleim az asztalhoz, hogy ve-
lük megyek az éjféli misére, és egész éjfélig 
olvassa majd apám a könyvből a meséket.
 Vacsora után felkuporodtam az ágyra. 
Apám feltette a szemüvegét és tagoltan, kife-
jezően olvasni kezdett. Bármikor kifejezően, 
érdekfeszítően olvasott fel először elé kerü-
lő szövegeket. Más téli estéken is így volt ez 
nálunk. Anyám kézimunkázott. Keresztsze-
mest varrt vagy neccelt. A neccterítőket a 
templomnak készítette. Azon a karácsony-
éjjelen is táncolt a tűz lángja a falakon. De 
rebbentek a kis gyertyalángok is. Fenyőillat 
is volt és süteményszag is, és szólt a mese egy 
új, addig sosem gondolt világról!
 Sehrezádnak, az ezer könyvet összegyűj-
tő és azt elolvasó nagyvezír okos, művelt leá-
nyának a történeteiből egy addig ismeretlen 
világegyetem sejlett fel előttem. A színpom-
pás kelet varázslatos világa.
 Emlékszem, mennyire haragudtam, 
amikor a házunk közelében is megkezdték 
a kántálást. Jöttek a mi ablakunk alá is. A 
Puszi, a kutyánk, be volt zárva, hogy meg 
ne harapja a kánátlókat, a jókívánsághozó-
kat. Apám az áldáskérés után mindig meg-
kérdezte, hogy: „Hányan vagytok?”, és annyi 
húsz� llérest adott a vezetőnek, amennyinek 
mondta magukat. Akkor annyi volt a kántá-
lási jutalom. Igaz, hogy akkor negyven � llért 
kértek egy ki� iért a boltban.
 Tizenegy órakor szólalt meg a harang. 
Elsőt harangoztak. A távollakók lassan ké-

Diák szemmel AZ ÜNNEP MESÉJE
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szülődni kezdtek 
az éjféli misére. 
Mi mindig csak a 
második harang-
szó után kezdtünk 
öltözködni, mert 
a templom közelé-
ben laktunk.
 A kis templo-
mocska karácsony 
éjjelén mindig tele volt a hívekkel. Hiába 
volt a tiltás! Mindenki elment, aki csak te-
hette. Karácsonyra Pestről, Miskolcról is ha-
zajöttek az „odadolgozók”. A templom előtt, 
a papra várva beszélték meg az egy városban 
dolgozók, hogy ha visszamennek, hol fognak 
találkozni majd. A „Blaha”, az „ÜGI” olyan 
varázsszavak voltak, amit értetlen áhítattal 
hallgattak a nagyvárost nem ismerő falusiak.
 Az éjféli misén mindig az az évben leg-
� atalabb házasultak fér� tagjai ministrál-
tak. Karácsonyban általában a nagy orgona 
szólott, ha itthon volt Babci néni, aki Buda-
pesten volt zenetanár, mint később kiderült, 
korrepetitor az Operaházban. Az éjféli misé-
ken mindig annyian voltak, hogy nem jutott 
ülőhely mindenkinek. A padsorok mögött, 
de még a padsorok között is állottak. Zengett 
is a „Mennyből az angyal” olyan erővel, hogy 
még a messze lakó reformátusok is felébred-
tek rája. Az éjféli miséken általában csak há-
romjegyű számmal lehetett beírni a Krisztus 
testét magukhoz vevő hívőknek a számát a 
sekrestyében kifüggesztett naptárba.
 Nekünk, gyerekeknek, az éjféli mise után 
szüleink megmutatták a templomi betlehe-
met. Emlékszem, mennyire megdöbbentett, 
hogy a Kisjézuskát körül álló királyok és 
pásztorok ruhája, és a betlehemi istállót be-
lehelő állatokat mintázó szobrocskák meny-
nyire az én frissen kapott meséskönyvemből, 
az „ezeregy éjszakából” léptek elő.
 Hazafelé a templomból, már tudni vél-
tem, hogy a Jézuska azért hozta nekem azt 
a könyvet, hogy megismertesse vélem az Ő 
gyermekkora vidékét és embereit.
 Később, mikor már iskolás lettem, taní-
tó nénimnek feltűnt, hogy olyan dolgokról 
mesélek, olyan szavakat használok, ame-
lyek iskolatársaim szókincséből hiányoznak. 
Müller Mária tanító néni kérésére vittem 
fel az iskolába „Az ezeregyéjszaka legszebb 
meséi” című könyvemet. Akkor derült ki 
számomra, hogy azt a könyvet Budapestről 
kaptam karácsonyra, egyik nagynénémtől, 
aki keresztanyám is volt. Mária néni aztán 
az óraközi szünetekben felolvasott egy-egy 
rövidebb történetet a könyvből. Osztálya va-
lamennyi olvasni akkor tanuló apróságát kí-
váncsivá tette felolvasásaival a többi történet 
iránt. Beosztást is készített, hogy kinél, met-
től-meddig lehet a könyv. Így lopózott be Ali 

baba, Tengerjáró- és teherhordó Szindbab 
egy kis falucska kicsiny gyermekeinek a lel-
kébe és a tudatába!
 Most nézem csak, hogy a könyv legtöbb 
történetét Benedek Elek fordította. Ezért is 
szerethettük a könyv meséit annyira! Hi-
szen gyermekkorunk anyanyelvén szólott 
hozzánk az arab kultúrának ez a halhatatlan 
értékű remekműve.
 Müller Mária tanító néni okosan, a gyer-
meki kíváncsiság magasra csapó hullámait 
meglovagoltatva, egy csodálatos kinccsel, az 
értő olvasás sírig hasznos tudományával és 
igényével ajándékozott meg egy osztálynyi 
egyívású, falusi kis gyermekközösséget.
 Most, félévszázad elmúltával, hálával gon-
dolok, azokra a felnőttekre, akik azokban a 
háború utáni szegény időkben is megtalálták 
a maradandó kincset, és tudták is, akarták is 
igaz értékekkel gazdagítani utódaik lelkét.
 Emlékeim szerin gyermekkoromnak 
nem volt olyan karácsonya, amikor könyv 
nem pompázott az egyre díszesebbé váló 
családi karácsonyfánk alatt. Bizonyos, hogy 
a Jézuska indította a könyvek megvásárlásá-
ra pesti keresztanyám lelkét, aki tudta, hogy 
itt, az akkor még „sötét” jelzővel illetett Be-
regben, az ’50-es éveket követően nagyon 
sokáig nem lehetett könyvet venni – köny-
vesbolt nem lévén.
 Engem a családom, iskolám, a falukö-
zösség tanított meg az ünnepek tiszteletére. 
Nem nagy tudomány az. Ünnepeinken akar-
nunk kell és tudnunk kell megtisztelni ön-
magunkban az embert. Erre kiváló lehetőség 
minden jó könyv, amelyek olvasása közben 
egy-egy történelmi időszak legkiválóbb sze-
mélyiségével, az íróval társaloghatunk. Az 
ünnep az, amikor a hétköznapok szürke 
egyhangúságából fölemeljük önmagunkat, 
gyermekeinket pedig hozzásegítjük ehhez a 
képességhez. Talán így tehetjük széppé, tar-
talmassá, örökemlékezetűvé családi karácso-
nyainkat is.

TL

Tájékoztató
Vásárosnamény Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a BURSA HUN-
GARICA felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíjpályázatok elbírálásáról szóló 
161/2015. (XI. 26.) önkormányzati hatá-
rozata alapján 25db „A” típusú pályázatot 
részesített támogatásban. A támogatások 
havi összege 5.000 Ft. 

Vásárosnamény, 2015. december 7.

Filep Sándor 
 polgármester

Tájékoztató 
támogatásról

Vásárosnamény Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 14/2015. (XII. 08.) ön-
kormányzati rendelete alapján egyszeri tá-
mogatásban részesíti azokat a családokat, 
akiknek tagjai Vásárosnamény városban 
bejelentett állandó lakóhellyel rendelkez-
nek, és 2015-ben

I.
a.  háztartásukban kiskorú (0–18 év közöt-

ti) gyermek(ek)et nevelnek vagy
b. háztartásukban nagykorú (18–25 év kö-

zötti), közép- vagy felsőfokú tanulmá-
nyokat folytató, hallgatói jogviszonnyal 
rendelkező � atal felnőtt(ek) eltartásáról 
gondoskodnak.

II.
Támogatásra jogosultak továbbá azok, akik 
Vásárosnamény városban bejelentett állan-
dó lakóhellyel rendelkeznek és 2015. dec-
ember 31. napjáig betöltötték vagy betöltik 
a 62. életévüket. 

A támogatás mértéke az I. pont esetében 
háztartásonként 7 000 Ft,
a II. pontban meghatározottak esetében 3 
000 Ft jogosultanként. 

 A támogatás pénztárból – készpénzben 
– történő ki� zetésére – átvételi elismervény 
aláírása ellenében – legkésőbb 2015. dec-
ember 30. napjáig van lehetőség munka-
napokon a Vásárosnaményi Közös Önkor-
mányzati Hivatal házipénztárában. 
 A ki� zetésre csak a személyazonosság, 
lakóhely, az életkor hitelt érdemlő meg-
állapítása után kerülhet sor, ezért kérjük, 
hozzák magukkal személyi igazolványu-
kat, lakcímkártyájukat.
 Külön felhívom a � gyelmet, hogy a 
18–25 év közötti � atalok csak hallgatói 
jogviszonyuk igazolásával jogosultak a 
támogatásra. 
 Amennyiben az érintett személyesesen 
nem tudja átvenni a támogatást, arra csak 
szabályszerű meghatalmazással rendelkező 
hozzátartozója jogosult.

Filep Sándor 
polgármester 
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Tomcsányi-kastély

A kastélyt 1728-ban Lónyay László építtette, 
majd � a, László bővítéseivel kapta jelenlegi 
barokk formáját a 18. század utolsó harma-
dában. Ekkor épült a gazdasági épületek egy 
része is, amelyek a XIX. század végére telje-
sen körülhatárolták a kastélyudvart. A XX. 
század elején Vladár Erzsébet lett a kastély 
örököse, aki a felvidéki, hasonló nagyságren-
dű birtokkal rendelkező Tomcsányi Vilmos 
Pálnak lett a felesége. A Tomcsányi család az 
államosításig használta a kastélyt. Ez után a 
katonai kiegészítő parancsnokság tanyázott 
benne, majd 1954-től középiskolai kollégium 
működött a kastélyban 1986-ig, az új kollégi-
um megépültéig. Ezt követően 2005-ig várt 

az épület felújításra és funkcióra. 2007-től a 
megújult kastély a Beregi Múzeum állandó és 
időszaki kiállításainak, programjainak ad he-
lyet.  A kastélyt körülvevő park – olyan ritka-
ságokkal, mint pl. a 300 éves japán akác vagy 
a tulipánfa – számos múzeumi rendezvény 
helyszíne. A kastély és a múzeum kiállításai a 
város elsőrangú turisztikai célpontjai.

Beregi háziipari keresztszemes hímzés

1929-ben megalakult Vásárosnaményban 
a Református Leányegylet, amelynek fő 
pro� lja a bajban lévő családok megsegíté-
se volt. A segítség elsősorban nem adomá-
nyozás formájában történt, hanem  munkát 
adtak az itt élő asszonyoknak. Olyan mun-
kát, amihez értettek és magas színvonalon 
csináltak: keresztszemes kézimunkát készí-
tettek a Leányegylet számára bérmunkában. 
Ahhoz, hogy az eladásra szánt termékek 

közötti földút kőburkolatának elkészítését 
is. A kövesúton, Vásárosnaményon keresz-
tül, biztonságosabb és rövidebb idő alatti 
kijutásra nyílott általa lehetőség a Máté-
szalka irányából érkezők számára a Tisza-
hídhoz és Kisvárda felé is.
 Az állami útépítés befejező mozzana-
taként, a falun kívüli útszakasz mindkét 
oldalára platánfa csemetéket ültettek. A 
megerősödő fácskák árnyékukkal mind 
kellemesebbé tették az úton járók közérze-
tét, fokozódó szépségük esztendőről-esz-
tendőre növelte a település egymást követő 
nemzedékeiben a természet szeretetét és az 
élet ezen formája iránti tiszteletét is.

Beregi Múzeum

A Beregi Múzeumot 1963-ban kezdte szer-
vezni Csiszár Árpád. Páratlan gazdagságú 
néprajzi anyaggal rendelkezik a múzeum, 
amelyből kiemelkedik az eredeti beregi ke-
resztszemes hímzések gyűjteménye – en-
nek megőrzését, a mintakincs feldolgozását, 
megismertetését, népszerűsítését évtize-
dek óta végzik a múzeum munkatársai. De 
ugyanígy megemlíthetjük a népművészeti 
értékű fafaragásokat, a kender feldolgozá-
sának eszközeit, a 700 darabos húsvéti hí-
mes tojás-kollekciót, a gyász művészetének 
darabjait, a szintén 700 darabos kerámia-
gyűjteményt, amelyet a látványtárban te-
kinthetnek meg az érdeklődők. A művészi 

és háztartási vasöntvények gyűjteménye 
szintén országos hírű. Történeti és régészeti 
anyaga több ezer év kincseit foglalja magába. 

2015-ben a Települési Értéktár Bizottság 
(TÉB) az alább bemutatott értékeket vette 
fel a város Értéktárába.  A TÉB továbbra is 
várja a tisztelt városlakók javaslatait telepü-
lési helyi értékek felvételéről az Értéktárba az 
ertektar@vasarosnameny.hu címre. Tele-
pülési érték lehet bármely, a Vásárosnamény 
város szempontjából meghatározó jelentősé-
gű, a városhoz való tartozást kifejező egyedi 
szellemi termék, tárgy, kulturális alkotás, ha-
gyomány, jelkép, természeti érték stb. 

Liszt Ferenc Vegyeskar

A Kórus jelenlegi formájában 1965-ben ala-
kult, Sz.-Sz.-B. megye egyik legrégebben 
működő kórusa. Tagja a Pedagóguskórusok 
Országos Társaságának, de tagjai közt nem 
csak pedagógusok találhatók. Az alapító kar-
nagy Szarka László, akit Világi István, Molnár 
László, Tarczai Zoltán, Gebri József követett. 
1985-től Iványi Tamás a kórus vezetője.
 A kórus részt vesz a regionális és orszá-
gos kórustalálkozókon, emellett állandó 
szereplő Vásárosnamény és a beregi térség 

településeinek egyházi és világi ünnepein, 
jeles napjain.
 Kulturális cserekapcsolatok révén több 
alkalommal jártak Finnországban és Dáni-
ában, Lengyelországban, Franciaországban, 
valamint a határ menti együttműködés je-
gyében Ukrajna, Románia és Szlovákia ma-
gyarok lakta településein. 
 A kórus jelenleg „Arany” minősítéssel 
rendelkezik, amit 2010-ben Nagykállóban 
a VI. Kállai kettős kórusversenyen ért el.

Vitkai Platánsor

A fellelhető források szerint, a Nagydobost 
és Vitkát összekötő utat az 1920-as évek 
közepére látták el szilárd burkolattal. A két 
települést összekötő út Vitka belterületén 
az akkori Aranykalász (majd Árpád, ma 
Damjanich) útban folytatódott. A falu la-
kosainak áldozatkész munkájával ezt az út-
szakaszt is kikövezték. Vásárosnamény kö-
zelsége indokolttá tette a Vitka – Namény 

A Vásárosnaményi Települési Értéktár
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megfelelően egyenletes minőségűek legye-
nek, tanfolyamokat is szerveztek az asszo-
nyok számára. 
 Ezek a minták már nem a Beregben élő 
nép által megalkotott és általánosan hasz-
nált mintaformákat és színeket kínálták a 
vásárlóknak. A paraszti háztartásban hasz-
nált mintákat átszerkesztették a polgári íz-
lésnek megfelelően, színeit megváltoztatták. 
A minták egységesítésére alapszínezésként 
használták a piros-fekete és kék-fekete szí-
neket. Mintagyűjtéshez használtak német 
és francia mintakönyveket, de felhasználták 
Felvidék, Erdély, Kárpátalja motívumait is. 

Beregi keresztszemes hímzés

A keresztszemes technikával díszített textília 
az egész Felső-Tisza vidékre jellemző volt. 
Az itt élő emberek maguk termelték meg a 
kendert és készítették el belőle a szövésre 
és hímzésre alkalmas fonalat. Funkciójukat 
tekintve nagyon sokfélék voltak. Az álta-
lánosan használt, egy végén hímzett vagy 
szövött kendőn kívül készült komakendő, 
szemtakaró, pászkakendő, ünnepi nagy ab-
rosz, kenyeres zsák és nyújtófatartó is. Ezek-
re a tárgyakra az itt élő emberek keresztsze-
mes hímzéssel olyan formákat alakítottak ki, 
amelyeket közel éreztek magukhoz. Ezek a 
formák leginkább az itt élő ember természe-
ti környezetét ábrázolták (virágmotívumok, 
növényi ábrázolások, madármotívumok). 
 A mintákat a legrégebbi textíliákon piros 
és kék fonallal hímezték, de előfordult olyan is, 

hogy csak piros vagy csak kék fonalat használ-
tak. A színhasználat csak a gyász alkalmával 
használt textíliákon változik, a tükörtakarón, 
a gyászabroszon és a gyászszertartáson hasz-
nált egyéb textilekre fekete fonallal hímeztek.

Emlékünnepség a Beregi Múzeumban
A Beregi Múzeum 2015. november 19-én emlékünnepség keretén belül emlékezett meg 
az intézmény működésének 50 éves évfordulójáról. A rendezvény helyszíne a Beregi Mú-
zeum állandó kiállításainak helyet adó Tomcsányi-kastély volt, ahol a múzeumi dolgozók 
a meghívott vendégek körében ünnepeltek és emlékeztek vissza az elmúlt 50 év történé-
seire. 
 Az ünnepség délelőtti része Varga János múzeumigazgató köszöntő szavaival vette 
kezdetét, majd Dr. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője osztotta meg gondola-
tait az ünneplő közönséggel, melyben arra helyezte a hangsúlyt, hogy miért lehet fontos 
egy múzeum a XXI. században, és személyes élményként azt is elmondta, hogy mint egy-
kori fehérgyarmati polgármester sokszor irigykedett Vásárosnaményra, hogy itt van egy 
olyan hely, amely megőrzi azt, ami fontos ahhoz, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk. Zárszó-
ként arra biztatott mindenkit, hogy ki-ki a saját maga területén hozzon létre olyan értéket, 
amivel tovább tudja adni a magyarság kultúráját az utánunk következő nemzedéknek.
 A köszöntők sorát városunk büszkesége, a szintén 50 éves Liszt Ferenc Vegyeskar 
műsora színesítette Iványi Tamás karnagy vezényletében.
 Ezt követően Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöké-
nek ünnepi köszöntője következett, aki beszédében kiemelte az értékgyűjtés fontosságát, 
illetve azoknak a személyeknek a szerepét, akik áldozatos munkájukkal ezt a nemes cél 
szolgálják.
 Filep Sándor, Vásárosnamény város 
polgármesterének történelmi áttekintésé-
ben a hallgatóság összefoglaló képet kapha-
tott a múzeum elmúlt évtizedeiről. 
 A délelőtt zárásaként egy humorral fű-
szerezett, képekkel illusztrált előadást hall-
hatott a nagyközönség Varga János múze-
umigazgató előadásában, aki ezen keresztül 
mutatta be a múzeumban folyó munkákat, 
majd megnyitotta azt az időszaki fotókiál-
lítást, amely nagy vonalakban felöleli az el-
múlt 50 esztendőt. 
 A tisztelet kifejezéseként a résztvevők 
virággal emlékeztek Csiszár Árpád múze-
umalapítóra, az ő emlékére állított emlék-
szobában.
 Az állófogadás megkezdése előtt a Be-
regi Betyárok fergeteges tánca kápráztatta 
el a nézőközönséget.
 Az ünnepség délután olyan múzeumi 
szakemberek előadásaival folytatódott, 
akik valamilyen formában kötődtek és 
még ma is kötődnek a Beregi Múzeumhoz. 
Muzeológusi szemmel közelítve beszéltek 
a régmúltról, valamint a jelenről.
 Elsőként dr. Bene János, a nyíregyházi 
Jósa András Múzeum igazgatója mondta el 
élményeit a Beregi Múzeummal kapcsola-
tosan, majd Felhősné dr. Csiszár Sarolta, 
a Beregi Múzeum nyugalmazott múzeum-
igazgatójának tartalmas múzeumtörténeti 
előadása következett, aki kezdetektől fogva részt vett édesapja, Csiszár Árpád mellett a 
múzeum szervezésében, végezetül pedig dr. Cservenyák László, a mátészalkai Szatmári 
Múzeum igazgatójának beszéde zárta a visszaemlékezések sorát.
 Úgy gondolom, hogy méltóképpen emlékeztünk meg városunk egyetlen múzeumá-
nak jeles évfordulójáról, és köszönjük Csiszár Árpád múzeumalapítónak, hogy olyan ala-
pot teremtett, amelyre mindig lehetett és ma is lehet építeni!

Kissné Gráf Éva
Beregi Múzeum
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A TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0099 azonosító számú projektünk keretében létrehozott Vá-
sárosnaményi I� úsági Klub a fenntartási időszakban is folyamatosan várja a � atalokat, és 
részt vesz a városi rendezvények lebonyolításában is. 
 December 14-én csatlakozunk az adventi program kézműves napjához. Egy kihelye-
zett kézműves foglalkozással pedig a Perényi-tanyán élő gyerekeket lepjük meg. 
 November 18-án Papp Beáta pszichológus „Korunk terjedő betegsége: internetfüggő-
ség” címmel tartott előadást a helyi gimnázium kb. 150 diákjának. Az interaktív program 
reméljük, hogy segítséget nyújtott a � ataloknak abban, hogy felismerjék a virtuális világ 
veszélyeit, és ésszel használják a különböző internetes játékokat és közösségi oldalakat. 
 Szeretnénk felhívni a � gyelmeteket arra, hogy a klubhelyiségünkben folyamatosan 
várunk titeket kulturált, kényelmes környezetben, ahol barátaitokkal, vagy akár nálunk 
megismert kortársaitokkal az alábbi szórakozási lehetőségek közül választhattok: 
• társasjáték, csocsó, léghoki, olvasási lehetőség, 
• számítógép és internetezés igénybe vétele,
• közös zenehallgatás, beszélgetés a � atalokat 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: 06/70/337-6192.
 Kívánunk áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új esztendőt!
 Várunk titeket szeretettel az új évben is a szokott helyen, a Művelődési Központban!

Az I� úsági Klub munkatársai

Eötvös sikerek
A napokban került sor az Országos Bolyai 
Matematikaverseny döntőjére Budapesten.
 Iskolánk „Gumimacik” csapata kima-
gaslóan szerepelt, hiszen országos 5. helye-
zést ért el.

A csapat tagjai: Kósa Jázmin Réka
  Tar Zsombor
  Gyöngyösi Bence
  Szél Vencel László
Felkészítő nevelő: Bíró Éva

Október 14-én – alig elkezdve a tanévet 
– megkezdődtek a verseny általi megmé-
rettetések. A Bolyai Matematika Csapat-
verseny (3–8. évfolyam) az ünnepélyes 
eredményhirdetést ismét iskolánk szer-
vezte. Jóleső érzés volt, hogy több csapa-
tunk is bekerült az évfolyamonkénti jutal-
mazott élmezőnybe.

1.h  3.  osztály:
Csapatnév: Gumimacik (Tar Zsombor, 
Gyöngyösi Bence, Kósa Jázmin Réka, Széll 
Vencel László). Felkészítő tanár: Bíró Éva

1.h. 6.  osztály
Csapatnév: Okos oposszumok (Deák Esz-
ter, Kósa Boglárka Lilla, Nagy Edit, Székely 
Csenge). Felkészítő tanár: Ferenczi Imre

3.h 5. osztály
Csapatnév: Aranyászok (Ács-Szabó Zsó-
ka, Bancsi Bianka, Nagy Nándor Botond, 
Togyeriska Krisztina). Felkészítő tanár: Szé-
kelyné Apáti Rita

3.h  8. osztály
Csapatnév: Kettő a négyzeten (Kovács Ni-
kolett, Varga Szabolcs, Kósa Eszter, Illés 
Dóra Kata). Felkészítő tanár:  Kondor Éva

4.h 4. osztály
Csapatnév: Okosbaglyok (Illyés Péter, Szlá-
vik Hanna, Liba Liliána, Kóróczki Dóra). 
Felkészítő tanár: Nagyné Szabó Henrietta

6.h 6. osztály
Csapatnév: KTM (Balogh Marcell, Kajdy 
Tamás, Kóróczki Dávid, Simon Tamás). Fel-
készítő tanár: Ferenczi Imre

6.h 8. osztály
Csapatnév: A Sötét titán gyermekei (Tar 
Dominik, Gajdosi Roland, Simon Péter, 
Dávid Ádám). Felkészítő tanár: Kondor Éva

Gratulálunk!
Bíró Éva
szervező

FELHÍVÁS ÓVODAI 
CSOPORTOK ÉS ISKOLAI 

OSZTÁLYOK RÉSZÉRE!
Vásárosnamény Város Önkormányzata az Országos Környezetvédelmi és Természet-
védelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatósága támogatásá-
val szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése céljából lakossági tudatformálást elő-
segítő programokat szervez.
 Ennek keretében elsőként az óvodások és általános, valamint középiskolai kor-
osztályok csoportjai/osztályai között versenyt hirdet két kategóriában:
 Édességek (csoki, szaloncukor, müzli szelet) csomagolásából a legtöbbet (kg) gyűjtő 
osztály, csoport ajándékcsomagban részesül.
 A megunt, de még jó állapotú játékok (plüss, elektronikai, könyv, stb.) közül a leg-
többet összegyűjtő osztály/csoport szintén jutalomban részesül.

 Válogassátok, gyűjtsétek otthon a fenti két kategóriába tartozó dolgokat, és 
2016. január 7. napján az osztályfőnök, óvó néni segítségével gyűjtsétek össze, s jut-
tassátok át a Rákóczi úti művelődési központba Nagy Csillához!

 Az Új Beregi Élet februári lapszámában tesszük közzé az eredményeket.
 Áldott ünnepeket, sok ajándékot, édességet és békességet kívánunk mindenkinek!

A szervezők

Kedves Fiatalok!
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FONÓ a vitkai Kölcsey iskolában
2015. november 27-én hatodik alkalommal nyitotta meg kapuit a Vitkai Fonó. A telt há-
zas rendezvény most is változatos előadásokkal zajlott. Tornatermünk csodálatos korhű 
helyszínné változott keresztszemes terítőkkel, parasztházzal és szépen terített asztallal. 
Az estét a „Betyárok” néptánc csoport produkciója nyitotta meg, megadva az alaphangu-
latot. A gergelyugornyai Pető�  Sándor Nyugdíjas Klub a „Szüret idején ÖTYÉ-ben” című 
vígjátékkal kedveskedett a vendégeknek.
 A bemutatót iskolánk alsós tanulói 
folytatták: Gyerekjátékokat adtak elő.
 Ezt követően városunk Megoldás-há-
zának „Csakazértis” színháza egy Grím 
mese-feldolgozást mutatott be, melyet 
Kósa Eszter írt.
 Felsős tanulónk is készültek: Rábaközi 
táncokkal lepték meg a közönséget. Az is-
kolai tánccsoportok műsorát Tihor Krisz-
tián táncpedagógus tanította be.
 A vásárosnaményi Esze Tamás Nyugdí-
jas Klub tánccsoportja is színpadra lépett a 
Szőke József által betanított Szatmári nép-
tánccal.
 Végül a Vitkai Nyugdíjas Egyesület ké-
szült a régi kort idéző történetekkel, melyet 
minden � atal is szívesen hallgatott.
 Zárásként ismét a Betyárok ropták, ezúttal őrkői fér�  táncokat mutattak be hatalmas sikerrel.
 A jó hangulatot a Sodró együttes fokozta tovább élő zenével. Az este régi ételek kósto-
lásával folytatódott. Kukoricás és hagyományos töltött káposzta, túrós és káposztás nyögő, 
házi sütemény, valamint házi pálinka várta a � nom ízekre vágyó vendégsereget. Vitkai és 
gergelyiugornyai szakácsnőink ezúttal is kitettek magukért.
A késő estébe nyúló eseményen kicsik-nagyok egyaránt jól érezték magukat. Mindehhez 
hozzájárult az a sok önzetlen segítség, amit magánszemélyek, a szülői szervezet tagjai, 
vállalkozók és iskolánk dolgozói adtak. Felajánlásukat, munkájukat ezúton köszönjük.
 Ígérjük, hogy hagyományaink ápolását az elkövetkezendőkben is szívünkön viseljük.

GE

November 21-én, 80 végzős diák szalagtűző 
ünnepségén együtt ünnepelhettek a szülők, 
a hozzátartozók, a meghívott vendégek és 
az iskola dolgozói.
A három osztály tanulói az ünnepélyes per-
cek után nyitótáncokkal és közös énekléssel 
tették emlékezetessé az estét a jelenlévők 
számára. 

 Minden osztálynak sikerült kiválaszta-
nia azt a táncot, mely leginkább illett a diá-
kok egyéniségéhez, az osztály karakteréhez. 
A 12.a osztály bécsi keringője megidézte a 
báltermek hangulatát, gyönyörű ruhákban 
és remek koreográ� ával, eleganciát és ro-
mantikus hangulatot varázsolva a színpadra.
 A 12.b osztály diákjai fergeteges szatmá-
ri csárdásukkal bizonyították, hogy méltó-
képpen őrzik nemzeti kultúránk és szűkebb 
hazánk kincseit. Egyénenként és közösség-

ként is lenyűgöző produkciót mutattak be. 
A 12.c osztály végzősei „rock and roll”-t 
táncoltak, műsorszámukban megjelentek 
az akrobatikus elemek, jelen volt a magá-
val ragadó, � atalos lendület, a vidámság. 
A Művelődési Központban megtartott ün-
nepség méltó zárása volt a végzősök közös 

éneklése, mellyel köszönetüket fejezték ki 
szüleiknek áldozatkészségükért, szeretetü-

Szalagavató a Vásárosnaményi 
II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban

SZAUNA SZEÁNSZ 
DECEMBERBEN 

SZAUNA PROGRAMOK:
DECEMBER 18. Karácsonyi szaunaszeánsz jegyelővétellel 
(90 perc)  1730  Fűszeres diógolyók
2500,-Ft  1800 Adventi puncs
   1830 Jégvarázs és narancsos olaj

A szeánsz programok 15 percesek, előre bejelentkezés a 
jegypénztárban. Jelentkezés: max 10 fő/szeánszonként

Cím: Vásárosnamény Szilva fürdő

kért. A szalagtűzést követő, hajnalig tartó 
bál is kiváló hangulatban telt.
 Az ünnepeltek és ünneplők minden bi-
zonnyal megőrzik az est emlékezetes, felejt-
hetetlen pillanatait.

Szalainé Bíró Katalin
intézményvezető  
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Élen a focicsapat
Csapatunk, a Vásárosnamény SE eredményesen 

zárta a 2015/2016-os bajnoki szezon őszi fordu-
lóját. Felnőtt csapatunk a Kelet-Magyarország 
csoport első helyén végzett, három ponttal meg-

előzve a Vámosoroszi KSE Csapatát. Együttesünk 
40 pontot szerzett, 13 győzelem, 1 döntetlen és egy vereség ered-
ményeképpen.

Legeredményesebb góllövőink a következők voltak:
 • Deskó Dávid 32 gól
 • Mándi László 10 gól
 • Peregrin Richárd   8 gól

Összesen 79 rúgott és 21 kapott gólt jegyezhettünk fel, ami át-
lagban 5,2 rúgott és 1,4 kapott gólt jelent.
I� úsági (U-19-es) csapatunk a csalódást keltő 6. helyen áll 27 
ponttal. Legeredményesebb játékosunk Deskó László Máté volt 
17 góllal.
 Ezúton kívánunk minden egyes futballszurkolónak áldott 
békés ünnepeket, és sikerekben gazdag boldog új évet!

Egyesület Elnöksége 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a hulladékgazdálkodási törvény rendelke-
zése értelmében 2016. január 1. napjától az 
Észak-alföldi Környezetgazdálkodási K� .
(a továbbiakban: Közszolgáltató) lehetősé-
get biztosít 60 és 80 l-es edények haszná-
latára, melyek ürítési díja a jelenleg alkal-
mazott díjak egyszerű arányosításával kerül 
meghatározásra.
 Ez nem a fele vagy a háromnegyede 
lesz a jelenleginek, hanem csak kisebb 
mértékű csökkenés várható! .

 Ez a lehetőség csak az alábbi feltételek 
együttes teljesülése esetén áll fenn:
• a csökkentett díj kizárólag azt illeti meg, 

aki valóban az adott űrméretű szabvá-
nyos edényt használja. Ilyen edényt a 
Közszolgáltató kizárólag térítés ellené-
ben, piaci áron tud biztosítani. 

• a 60 l-es edény használatának lehetősé-
gét jogszabály önkormányzati igazolás 
kiadásához köti. A Közszolgáltató ki-
zárólag ezen igazolás és saját tulajdonú 
60 l-es edény használata esetén tudja a 
csökkentett díjat alkalmazni.

 Azaz, aki saját maga megveszi a 60 
l-es kukát, és ezt a számlát behozza az 
Önkormányzathoz, valamint az ingatla-
non egyedül él az ingatlan nyilvántartás 
adatai alapján. Ez nem korhoz kötött 
kedvezmény, és csak egyedül élők részére 
alkalmazható.

A 80 l-es kukát bárki megveheti, s a szám-
lával együtt jelzi a Közszolgáltató felé, hogy 
erre az edényre kívánja a szerződését mó-
dosítani.

Filep Sándor
polgármester

Szelektív kukák átvétele!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
akik a korábban megadott időpontokban 
nem tudták átvenni a szelektív hulladék-
gyűjtő edényt, azok számára 2015. decem-
ber 22. napján 8-16 óra között lehetőséget 
biztosítunk az átvételre. 
 A kiadás helyszíne a VITKA K� . telep-
helye: Damjanich út 1. sz .  
 Az Észak-alföldi Környezetgazdálko-
dási K�  ez után az időpont után az át nem 
vett edényeket visszaveszi, későbbi kiadás-
ra nem nyújt lehetőséget.
 Akik időközben igényeltek edényzetet, 
és részükre megállapításra kerül a jogo-
sultság, 2016. január-február hónapban 
juthatnak majd hozzá az új kukákhoz.
 Fontos változás! 2016. januárjától csak 
a társasházakban lakók részére biztosít a 
közszolgáltató zsákot, a családi házas in-
gatlanok részére csak a kuka marad!
 Ezért kéri, hogy mindenki rendezze a 
hátralékát, hogy jogosulttá váljon a gyűj-
tőedényre!
 Az edényekbe műanyag, papír, italos 
karton és fém csomagolási hulladék ke-
rülhet bele úgy, mint a gyűjtőzsákokba! 
Az ürítés továbbra is havonta egy alka-
lommal – a korábban jelzett időpontokban 

– történik.
Filep Sándor
polgármester

Az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási K� . értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a hul-
ladékgyűjtési közszolgáltatás szüneteltetését minden évben legkésőbb február 15-
ig újra kérelmezni kell az ingatlanra vonatkozó lakatlanságot igazoló villany vagy víz 
közüzemi igazolással, vagy éves elszámoló számlával.
 A cím: Észak-alföldi Környezetgazdálkodási K� . 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.

Közérdekű közlemény!



Új Beregi Élet

2015. DECEMBER 11

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
DECEMBERI-JANUÁRI

MOZIMŰSOR

Star Wars: Az ébredő erő
3D

Teljes árú jegy: 
1300 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1100 Ft

Star Wars: Az ébredő erő
3D

Teljes árú jegy: 
1300 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1100 Ft

Star Wars: Az ébredő erő
3D

Teljes árú jegy: 
1300 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1100 Ft

Száva - A szív harcosa
3D

Teljes árú jegy: 
1300 Ft

Gyerekjegy 
(12 éves korig): 

1100 Ft

December 22. (kedd) 1600

December 22. (kedd) 1900

Január 5. (kedd) 1900

Január 5. (kedd) 1700

KÖNYVAJÁNLÓ

Frei Tamás: Agrárbárók

Az André-sorozat negyedik része Agrárbárók 
címmel jelent meg 2015-ben. A Magyarország 
az oroszok csapdájában alcímet viselő regény 
főhőse ezúttal is a korábbi három kötetből már 
jól ismert magyar származású francia titkos 
ügynök, André.
André Calvi megint célponttá válik, öngyil-
kos merénylő támad rá és imádott kislányára, 
Fruzsikára. Egyetlen másodperc véres drámája a 
nizzai utcán, amitől minden megváltozik. Szét-
robban az élete, hogy aztán számára ismeretlen 
erők tőrbe csalják és keresztül rángassák a kelet-
ukrajnai polgárháború mocskán. 
 Közben magyar agrárbárók, akik csak a saját 
pénztárcájukat nézik, Moszkvában árusítják ki 
országot. 
 A szövevényes nemzetközi játszmában, 
Amerika és Oroszország közé szorulva, a ma-
gyarok számára nagy a tét: a paksi atomerőmű 
éppúgy, mint az Adriai tenger mélyéről felhozott 
Anjou-kincsek, de a gátlástalan milliárdosok 

miatt hazánk NATO 
tagsága is veszélybe 
kerül. 
 A magyar me-
zőgazdaságot kéz-
ben, a politikai elitet 
pedig sakkban tartó 
földesurak először 
még csak egy zalai 
vadászkasté ly b an 
kons pi rálnak, később 
viszont már orosz oli-
garchákkal, Azerbaj-
dzsánban. A kérdés 
mindvégig úgy szól, hogy eltaktikázza-e magát 
a miniszterelnök?
 Frei Tamás 49 éves, manapság a nevét vi-
selő nemzetközi kávézólánc, a Cafe Frei kiépí-
tésével foglalkozik, miközben a regényírás a 
szenvedélye és a hobbija. Az egykor nézettségi 
rekordokat döntő televíziós évek óta három 
város között osztja meg az idejét. Budapesten, 
Nizzában és Miamiban él. Könyvei helyszíneit 
mindig bejárja, ezért is képes valósághűen be-
mutatni Donyecket, Moszkvát, Tokiót, New Yor-
kot, vagy éppen Bakut és Marokkót. Az olvasó 
a különleges „világkörüli utazás” ellenére szinte 
mindvégig Magyarországról olvas majd, mert az 
Agrárbárók a kulisszák mögé pillantva a jelenkor 
Magyarországát próbálja megérteni. 
 A sorozat ötödik része várhatóan 2017-ben 
készül el Berlini játszma címmel. 

Naményi leves tészták 200g 119 Ft  /595 Ft/kg
Naményi köret tészták 4 tojásos 400g 207 Ft /518 Ft/kg
/Naményi csiga tészta  4 tojásos 1kg 750 Ft/kg

Hajdu levestészták 250g 136 Ft /544 Ft/kg
Hajdu 4 tojásos köret tészták 500g 224 Ft /448 Ft/kg
Kimérős nápolyi 3 -féle ízesítésben 550 Ft/ kg

Babapiskóta 200g 180Ft/900Ft6kg
Vödrös savanyúság 850g 292 Ft-tól /344Ft/kg

Tarkabab 600 Ft/kg
Fűszerpaprika 250g 550 Ft/2200Ft/kg

Hagyma 150 Ft/kg
Káposzta többféle 120 Ft/kg-tól

Alma többféle 120 Ft-tól /kg
Burgonya piros 120 Ft/kg-tól
Petrezselyem 600Ft/kg

Karalábé 100 Ft/db
Akácméz 900g 2300 Ft/ 2555Ft/kg

Vegyes virágméz 900g 1400 Ft/ 1555Ft/kg
Majonéz 490g 250 Ft/510Ft/kg
Ketchup 500g 200 Ft/400Ft/kg
Ételízesítő 1kg 990,00 Ft

Tehén gomolya többféle 1850 Ft/kg
Bravos őrölt kávé  1kg 1 499,00 Ft

Paloma szemes kávé 1 kg 1 799,00 Ft
Panírozott halrudacska 250g 250 Ft/1000Ft/kg

Kacsafarhát 150 Ft/kg
Tojás M-es méretben 32 Ft/db

Dobozos sütemények többféle 530Ft/350-400gdoboz
Házi lekvárok (szilva,barack,meggy) 1250 Ft-tól

Tengeri halfi lé 1kg 940 Ft
100 %os almalé 5 liter 1 400 Ft

Pelenka junior,maxi,midi 660 Ft
Tomi mosópor 5,25kg 2150 Ft/410Ft/kg

És még sokféle áruval, várjuk kedves vásárlóinkat hétfőtől-péntekig 7:30-15:00 szombaton 7:30- 12:00 között 
a  Piac csarnokban!
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ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI- SZAKISKOLAI PROGRAM

A program célja: A halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat szakiskolában, 
nappali rendszerű iskolai oktatásban tanuló osztályokban államilag elismert, piac-
képes szakképesítéshez segítse.

A program nyújtotta lehetőségek:
• Napi ötszöri ingyenes étkezés
• Szociális juttatások (utazási költség, ösztöndíj - szabályzat alapján)
• Tantárgyi képességfejlesztő programok, tanulmányi munka segítése
• Szabadidő hasznos eltöltése
• Kirándulások
• Úszásoktatás
• ECDL bizonyítvány szerzési lehetőség
• Jogosítványszerzési lehetőség (külön elbírálás alapján)

A programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki
• a Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola kilencedik évfolya-

mára kéri felvételét és kollégiumi elhelyezését,
• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(Gytv.) 67/A. §-a szerint halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, vagy
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző 

megállapította és a törvényes felügyeletét ellátó szülő a Gyvt-ben szabályozott 
eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának 
időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folyatatott tanulmá-
nyait fejezte be sikeresen

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény (Gytv.) 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási 
formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett vagy a programba történő je-
lentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett.

A programba bekerülés feltétele:
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázatán való részvétel útján. Pályázni 
a programban résztvevő, és a pályázati felhívás 3. sz. mellékletében felsorolt kol-
légiumokba lehet.

A pályázatnak tartalmaznia kell a következő mellékleteket: szülői nyilatkozat (1. 
sz. melléklet), a tanuló személyi adatlapja (2. sz. melléklet), jegyzői határozat a 
halmozottan hátrányos helyzetről (másolat), vagy jegyzői határozat a rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásról (másolat) és a törvényes felügyeletet ellátó szülő 
által tett önkéntes nyilatkozat, vagy gyámhivatali határozat (másolat) az átmeneti 
nevelésbe vételről, vagy az elhelyezést igazoló határozat (másolat) az ideiglenes 
hatállyal történő elhelyezésről, nevelésbe vételről, kézzel írott önéletrajz, hitelesí-
tett naplómásolat a tantárgyi jegyekről vagy év végi bizonyítvány másolata
A pályázatot legkésőbb 2016. április 29-ig (a postára adást igazoló bélyegző dá-
tuma) – postai úton – kell eljuttatni a kiválasztott kollégium címére. Ezt követően 
pótló jelentkezés keretében legkésőbb 2016. június 24-ig postai úton kell eljuttat-
ni a pályázatot a kollégium címére:

Babus Jolán Középiskolai Kollégium, 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 21.
A borítékra kérjük ráírni: „Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Program”

Kérjük a jelentkező tanulókat és osztályfőnökeiket, hogy a pályázatokat lehe-
tőség szerint a középiskolai jelentkezési lapokkal együtt 2016. február 12-ig 

nyújtsák be a sikeres felvételi eljárás lefolytatása érdekében.

Felvilágosítás, nyomtatványok beszerzése:
Babus Jolán Középiskolai Kollégium
4800 Vásárosnamény Kossuth út 21.

E-mail: babusj-koll@freemail.hu • Tel.: 45/470-429

Házi komposztálás

Tájékoztatom a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy az Észak-alföldi 
Környezetgazdálkodási Kft.( a 
továbbiakban: Közszolgáltató) 
2016. tavaszán több településen 
tervezi házi komposztálók ki-
osztását. Amennyiben Önkor-
mányzatunk is a kiválasztottak 
közé kerül, szükséges felmérni 
a lakossági igényeket.
 Kérjük, hogy aki szeretne 
élni a lehetőséggel, az igényét 
január hónapban jelezze a Vá-
rosháza ügyfélfogadójában lak-
cím és név megadásával!

Filep Sándor
polgármester


