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Boldog új esztendőt és kellemes karácsonyi ünnepeket
kívánunk minden kedves olvasónknak!
Ukrajna Miniszteri Kabinetje 562. sz. 2005. december 23-án kelt rendelkezése értelmében az újévi és a karácsonyi ünnepek méltó megünneplése céljából a 2006 első hetére eső
munkanapokat szabadnapokká nyilvánítják későbbi ledolgozással. Ez a rendelkezés nem
vonatkozik a Nyugdíjalap járási kirendeltségeire, az Ukrposta kirendeltségeire, az Államkincstárra és a banki intézményekre.
A január első hetére eső munkanapok és ledolgozásuk napjai:
— január 3., kedd helyett — január 21-én, szombaton
— január 4., szerda helyett — február 4-én, szombaton
— január 5., csütörtök helyett — február 18-án, szombaton
— január 6., péntek helyett — március 11-én, szombaton.
A banki intézmények munkarendjét a Nemzeti Bank határozza meg.
Jurij JEHANUROV, Ukrajna miniszterelnöke

HIVATALOS AN
A járási tanácsban
és a közigazgatási
hivatalban

A járási tanács soros ülésszakán

December 23-án megtartották a IV. összehívású Beregszászi Járási Tanács 24. ülésszakát. Erdélyi Károly, a járási tanács
elnöke a képviselők köszöntése után ismertette azokat a káderváltozásokat, amelyek az elmúlt időszakban a járásban történtek, illetve bemutatta a járási szolgálatok új vezetőit. A megyei
állami közigazgatási hivatal elnökének 568. sz. 2005. december
15-én kelt rendelkezésével a megyei közigazgatási hivatal elnöke Vaszil Sepát nevezte ki a járási állami közigazgatási hivatal
megbízott elnökévé. Új vezetője van a járási belügyi hivatalnak
Jurij Peca, a járási hadkiegészítő parancsnokságnak Oleg Parada,
a járási igazságügyi főosztálynak Jaroszlav Hecko, illetve a járási végrehajtói szolgálatnak Mihajlo Honak személyében.
A titkárság megválasztását követően Erdélyi Károly ismertette a napirendet, amely 20 kérdésből állt. Mivel a járás 2006.
évi költségvetésének tervezete még nem készült el, a 4. napirendi pont megvitatását a képviselők elnapolták a 24. ülésszak második ülésnapjára, amelyre december utolsó napjaiban kerül sor.
Elsőként Viktor Jarilovec, a járási kórház főorvosa tartott
beszámolót a lakosság egészségügyi ellátásának helyzetéről.
Mint elmondta: még nem állnak rendelkezésre az egész évi adatok, így a múlt esztendei mutatókkal való összevetés akár hibás
következtetések levonására is késztetheti a hallgatót (az éves
statisztikai kimutatás január 10-re készül el, ezután lapunkban
bővebben is beszámolunk az egészségügy helyzetéről). A beszámolóból megtudhattuk, hogy számos egészségügyi intézményben jelentős beruházásokra lenne szükség az anyagi-műszaki bázis megszilárdítása érdekében. A járás főorvosa néhány
követendő példát hozott fel a helyi önkormányzatok munkájával kapcsolatban, így kiemelte a beregújfalui önkormányzatot
(polgármester: Sütő Lajos), amely a közelmúltban nemcsak a
felcserközpont gázfűtését, hanem hideg-meleg vízzel való ellátását is megoldotta.
A t ermészetes népszaporul attal kapcs olatban Viktor
Jarilovec elmondta: ez a mutató továbbra is csökkenő tendenciát mutat, hiszen a halálozások száma jelentősen meghaladja a
születésekét. Az országosan meghirdetett gyermekszületés-támogatási program ellenére a Beregvidéken nem emelkedett a
születések száma.
A 2005. évi költségvetésben eszközlendő változásokról, a
2005. évi költségvetés 9 havi teljesítéséről Ljudmila Vlaszenko,
a járási pénzügyi főosztály vezetője tájékoztatta a képviselőket.
Ezután a képviselők döntöttek az V. összehívású Beregszászi Járási Tanács létszámáról. Mivel Viktor Juscsenko, Ukrajna
elnöke nem írta alá az önkormányzati választásokról szóló törvényt, a javaslatokat a jelenleg is hatályos választási törvény
alapján fogalmazták meg. E szerint 40 ezer választópolgár után a
következő járási képviselőtestületnek 36–46 fősnek kell lennie.
Ugyanakkor a törvény szerint, amennyiben a képviselők nem
hoznak döntést a következő tanács létszámával kapcsolatban,

marad a jelenlegi 90 fős szám. A kérdés megvitatásában részt
vett Buzási István, Tóth Miklós, Erdei Béla, Vass Ottó, Joszip
Szemen. Minden felszólaló úgy vélte, hogy maradjon meg a
jelenlegi képviselői létszám, mert csak így biztosított, hogy a
pártlistás választások során minden település képviselethez jut
majd.
A képviselőtestület döntött a járási territoriális választási
bizottság megalakításáról és személyi összetételéről. A választási bizottság tisztségviselőiről december 22-én nyílt sorsoláson döntöttek. A bizottság 22 tagú, elnöke Vaszil Cohla (Régiók
Pártja), elnökhelyettese Mikola Dzsusz (Ukrajnai Demokrata Párt),
titkára Vitalij Jablonszkij (Ukrajnai Köztársasági Párt). A tanácskozást megzavarta Bakancsos László megyei képviselő, a
KMKSZ járási szervezete elnökének kirohanása, aki követelte,
hogy a korábban megtartott sorsolást tekintsék semmisnek, mivel
a Központi Választási Bizottság levelére hivatkozva szerinte ezt
a tanácsülésen kellett volna megejteni. A képviselőtestület egyhangúlag elutasította a követelést, mi több, néhány képviselő
felhívta a felszólaló figyelmét az alapvető műveltségi szabályok
betartására.
A testület jóváhagyta a Kárpátaljai Feljebbviteli Bíróság
beregszászi népi ülnökeinek listáját.
Döntés született a járási tanács végrehajtó apparátusa
struktúrájáról és létszámáról a 2006-os esztendőben, illetve a
testület első félévi munkatervéről.
Döntöttek a képviselők a kommunális tulajdonban lévő ingatlanok bérleti díja mértékéről, a 2006. évi egységes adó mértékének jegyzékéről a vállalkozói tevékenység alanyai – természetes személyek számára.
A testület meghallgatta és jóváhagyta a lakosság háztáji
gazdaságaiban tartott jószág tenyész- és produktív mutatóinak
a szarvasmarha mesterséges megtermékenyítése révén történő
javításának programjáról szóló beszámolót (Marija Matyika). A
program szerint erre a célra 2006 során 9106 hrivnyára lenne
szükség, amely révén egy-egy jószág mesterséges megtermékenyítése a jelenlegi 25 hrivnyáról 20-ra csökkenne.
A járás számítógép-hálózata kiépítésének 2006–2007. évi
programjáról Vitalij Matyij, a járási állami közigazgatási hivatal
szervezési osztályának vezetője tájékoztatta a jelenlévőket. A
program célja, hogy megfelelő színvonalú informatikai eszközökkel (számítógépek, nyomtatók) lássák el az önkormányzatokat. A végső cél: az önkormányzatok egy egységes rendszerben dolgoznának, amely révén igen sok fáradságot és utazást
tudnának megtakarítani.
Döntés született speciális engedély kérvényezésének jóváhagyásáról az “ Urozsaj -2000” Kft. (Gut) számára, a
liparitlelőhely geológiai tanulmányozására vonatkozó speciális
engedély kérvényezésének egyeztetéséről a SAAB Kft. (Bene)
számára, illetve minőségi, téglagyártásra alkalmas agyaglelőhelyek kiaknázására az SZTMKB Kft. (Zápszony) részére.
A képviselők módosításokat eszközöltek a testület 2005.
június 30-án kelt 299. sz. határozatában, illetve elfogadták a járás lakossága foglalkoztatásának 2006–2007. évi programját, valamint a szociális szolgáltatásnyújtás 2005–2006. évi programját.
Ezután Bakó Sándor képviselő (Zápszony) ismertette azt a
beadványt, amelyet a járási tanács képviselőinek egy csoportja
fogalmazott meg a megyei tanács képviselőihez, illetve a megyei közigazgatási hivatal elnökéhez. A beadvány azzal a felhívással fordul a megye vezetőihez, hogy a 2006. évi megyei költségvetés jóváhagyásakor fordítsanak kiemelt figyelmet az
Izsnyéte–Rafajna fővezeték építésére, hiszen csak ezáltal juthat
el a kék energiahordozó a Tóhátra is. Rafajnán, Somban,
Zápszonyban elkészült már a belső vezetékhálózat, már csak a
fővezetékre várnak.
Az első ülésnap zárásaként Vaszil Sepa, a járási állami közigazgatási hivatal megbízott elnöke vázolta fel programját. Mint
mondta, kiemelt figyelmet kíván fordítani a gazdaság talpra állítására, az egészségügyi, közoktatási, közművelődési intézményhálózat fejlesztésére, az életszínvonal emelésére. Vaszil Sepa a
közigazgatási hivatal elsőrendű feladatául a települések vezetékes földgázzal való ellátását, a befektetések aktivizálását, ezáltal
új munkahelyek teremtését tekinti. Munkájához a képviselőtestület támogatását kérte, majd Erdélyi Károllyal, a járási tanács
elnökével közösen kellemes ünnepeket kívántak a képviselőknek.
ZUBÁNICS LÁSZLÓ

Ára: 35 k op.

bhirlap@bereg.net.ua

Köszöntjük az ünnepelteket!
Mi nda nnyiunk életében fo nto s s zerepet tölt be a
Karácsony, a család, a szeretet és a béke ünnepe. Ezen a
napon történt meg két évezrede a csoda, amely napjainkig
meghatározta azemberiség sorsát. Manapság senkinek sem
könnyű az élete, ám Pál apostol szavaival szólva, a szeretet
soha el nem fogy. Kellem es karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag, békés, boldog új esztendőt kívánunk a
Beregszászi járás valamennyi lakójának!

VASZIL SEPA,
a járási közigazgatási
hivatal megbízott elnöke

ERDÉLYI KÁROLY,
a járási tanács
eln öke

“Akármit is mondanak
az ostobák, érték a tudás”
A Beregszászi Kossuth Lajos Középiskola a közelmúltban jutalmazta azon diákjait, akik a 2005–2006-os tanévben
rendezett városi tantárgyi vetélkedőkön helyezéseket értek
el. A rendezvényt Micik Julianna igazgatónő nyitotta meg,
aki köszöntötte a diákokat a karácsonyi ünnep, valamint a
félév zárásának alkalmából. Amint azt beszédében elmondta,
a tanintézmény diákjai jóvol tából a vetélkedős orozatban
öss zesen 27 helyezést tudhat a magáénak. Ezzel ös szpontszámban a város iskolái között a harmadik helyen áll,
magyar nyelvű iskolák között pedig az elsőn.

Az iskola legeredményesebb diákjai a tantárgyi vetélkedőkön: Kahlich Attila 9.b osztályos tanuló, aki fizikából
első, jogi ismeretekből második, biológiából harmadik helyezést ért el, valamint Vorcsák Viktória 8.b osztályos tanuló, aki
magyar nyelvből második, az ukrán nyelvből megrendezett
városi tantárgyi vetélkedőn harmadik, biológiából szintén
harmadik helyezést ért el. A felkészítő tanárok közül legeredményesebb Huszti Andrea magyar nyelv- és irodalomtanárnő
volt három diákja által.
A diákok teljesítményük jutalmaként dicsérő oklevelet
vehettek át a tanfelügyelőségtől, valamint mindegyikük kapott egy-egy könyvet a Régiók Pártja jóvoltából. Az iskola is
jutalmazta a diákjait köszönőlevél formájában, amelyen többek között a címben is olvasható La Fontain idézet szerepel.
A díjakat az iskola igazgatónője, valamint helyettese, Gladun
Judit adták át. A rendezvény keretein belül átadásra került
továbbá a legszebb, legotthonosabb osztálynak járó vándorkupa, melyet félévente adnak át. Ebben a félévben a 8.a
osztály érdemelte ki ezt az elismerést. Dicséretet kapott továbbá a 4.b a legtisztább osztály címén.

Micik Julianna köszönetet mondott a diákoknak és felkészítő tanáraiknak a vetélkedősorozatban nyújtott kiváló
teljesítményükért. Az igazgatónő ezúton szeretne köszönetet mondani a Nasa Ukrajina Népi Szövetség politikai párt
tagjainak, akik megajándékozták az iskolát egy tv-, valamint
egy DVD-készülékkel, illetve az 1–8. osztályos tanulók mindegyikét egy-egy Mikulás-napi ajándékcsomaggal. Köszönetet mond továbbá a Kelet-Európai Missziónak és a városi
tanácsnak, hogy édességcsomagokat adtak a diákoknak.
Mi a magunk nevében gratulálunk a Kossuth Lajos
középiskolának a kiváló teljesítményhez és további sikereket
kívánunk az elkövetkezendő esztendőben is.
TUDÓSÍTÓNK
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A beregszászi autósi skol a

Tisztelt beregvidékiek!

várja azok jelentkezését, akik „B” kategóriájú jogosítványt kívánnak szerezni (gépkocsi,
teherszállító autó 3,5 t-ig és minibuszok)
A tanulás időtartama — 2 hónap.
A beiratkozás folyamatos.
Cím: Beregszász, Sztefanik u. 6. sz. (a Fehér Kő étterem és a Grand kávézó közvetlen
közel ében)
Az autósiskola igazgatósága

A járási belügyi hivatal kollektívája szívből köszönti Önöket az újévi és a karácsonyi ünnepek alkalmából, jó egészséget, családi boldogságot, kitartást,
minden szépet és jót kíván mindannyiuknak!
A járási belügyi hivatal vezetősége

Eladó

M űa n ya g , f a n y íl á szá ró k, b els ő
a jtó k, V E LU X tető téri a b l ako k

Beregszászban, a város központjában (Munkácsi út 8. sz.) eladó egy 150
négyzetméteres, üzlet vagy bankfiók létesítésére alkalmas lakás.
Érdeklődni a 2-30-98-as vagy a 8-067935-5826-os telefonszámokon lehet.

Tel.: 4-28-31 (Beregszász)

Az érdeklődők figyelmébe!
Fém- és plasztik ajtók és ablakok készítését vállaljuk. Kizárólag a német KVE vállalat alkatrészeit alkalmazzuk a WINKHAUS
modern technológia szerint. Érdeklődjenek
az alábbi címen: Beregszász, Szilvay u. 4. sz.
Telefon: 2-30-74, 2-31-21, 80501573783.
KOVÁCS magánvállalkozó

Bérbe vehető
Beregszászban, a Tinódi u. 2. sz. alatt kibérelhető (nem lakás kialakítása céljából) egy
120 négyzetméteres helyiség.
Érdeklődni a 2-30-98-as vagy a 8-067-935-5826-os telefonszámokon lehet.

Telek eladó

A lakosság figyelmébe!

Beregszászban, a Csizaji utcában (a sörgyár mellett) eladó egy építési telek. Érdeklődni a 4-22-58-as vagy a 8-066-457-8355-ös
telefonszámokon lehet.
_____________________________
Beregszászban, az Odesszai utcában eladó egy teljes egészében közművesített, építési engedéllyel rendelkező telek.
Érdeklődni a 2-20-14-es vagy a 8-050-26797-12-es telefonszámokon lehet.

Amennyi ben l akás t, családi házat
vagy egyéb ingatlant szeretne vásárolni,
eladni vagy elcserélni, tárcsázza a 4-28-43as vagy a 8-050-372-7409-es telefonszámokat, illetve hagyjon üzenetet, és mi vissza
fogjuk hívni. Az ingatlantulajdon egyes fajtái esetében hitelfelvétel vagy részletre való
fizetés is lehetséges. Minden információt
bizalmasan kezelünk!

CSALÁDI

HÁZ ELADÓ

Beregszászban, a Csernisevszkij u. 32. a és b szám alatt (Tasnád) együtt vagy
külön-külön eladó két ház melléképületekkel. Ár megegyezés szerint. Érdeklődni
a 2-50-86-os és a 2-48-20-as beregszászi vagy a 3-28-67-es ungvári telefonszámokon lehet.
________________________________________
Beregszászban a Vérkepart u. 53. sz. alatt eladó egy kétszintes, összkomfortos családi ház
kerttel.
Érdeklődni a helyszínen vagy a 3-15-11-es telefonszámon lehet a nap bármely órájában.
________________________________________
Beregszászban a Macsolai u. 62.sz. alatt eladó egy családi ház. Érdeklődni a Macsolai
u. 64. sz. alatt, illetve az esti órákban a 3-36-91- es, vagy a 3-13-19-es telefonszámokon lehet.
________________________________________
Beregszászban, a Hrusevszkij u. 4. sz. alatt eladó egy családi ház (3 szoba, pince,
garázs, nyári konyha).
Érdeklődni a 4-29-35-ös vagy a 8-050-262-5587-es telefonszámokon lehet.

TRAKTO R

ELADÓ

Eladó egy T-25-ös traktor ekével.
É rdeklődni a 8 -1036 204874416-os, illetve a 8-050-7761756-os
telefonszámon lehet.
________________________
Eladó egy Gaz 52-es és egy Gaz 53-as menetkész, jó állapotban lévő tehergépkocsi,
valamint egy dízel üzemelésű Volkswagen LT28-as mikrobusz teljes technikai felújítás után.
Érdeklődni Beregszászban a 4-20-46-os telefonszámon vagy a 80502116576-os mobilszámon lehet.

A Geológus sugárúti lakónegyed
lakóinak figyelmébe!
A földtartalékok járási osztálya ezúton tájékoztatja az érdekelteket, hogy a
Maveksz üzemanyagtöltő-állomás mögött
lévő, 484/11. számú földrészleget természetes személynek adták át magántulajdonba.
Erre való tekintettel tilos a szóban forgó
földrészlegnek bármilyen célra való hasznosítása. Azon személyek, akik megszegik
ezt a követ elm ényt , adm ini s zt ratí v
felel ősségrevonásban részesül nek.
SINKEVICS ERIKA,
a földtartalékok járási osztályának
vezetője

Zsögöny József ügyvéd
A címünkre beérkező kéziratok közlésének és szerkes ztés ének jogát fenntartjuk, azok recenzálását,
visszaadását, levélben történő megválaszolását, valamint más szervezetekhez, intézményekhez való továbbítását nem vállaljuk. A
publikációkban közölt tényekért és véleményekért
minden esetben a szerző, illetve a reklám megrendelője
viseli a felelősséget. A szerkesztőség nem feltétlenül
ért egyet a lapban közölt
publikációkkal.

letelepedési, egyéb idegenrendészeti, közlekedésrendészeti és vámügyek magyarországi képviseletét vállalja.
Cím: Nyíregyháza, Debreceni út 127. sz.
Tel./fax: 06-42-492-555. Mobil: 06-30-66-22-008.

Zongora eladó
Eladó egy pianínó, házhoz szállítással.
Érdeklődni (lehetőleg ukrán vagy orosz nyelven) a 8-097-946-1948-as telefonszámon
lehet.

Tisztelt Olvasóink!
Befejezéséhez közeledik az előfizetési kampány a Beregvidék legrégebben megjelenő és legolcsóbb közéleti lapjára — a fennállásának 93.
évfordulóját méltató Beregi Hírlapra.
Lapunk kizárólag a postahivatalokban fizethető elő, így garantált, hogy az újság mindig pontosan érkezik.
Tehát nem kell mást tenniük, mint január első hete folyamán
elmenni a legközelebbi postahivatalba és ott előfizetni a Beregi Hírlapra.
Lapunk Önöknek és Önökért szól!
Szerkesszük együtt az újságot: írják meg ötleteiket, észrevételeiket, azt, hogy miről szeretnének olvasni a lap hasábjain.
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Lapunk köve tkez õ sz áma 2006. január 14-én jele nik meg.

Személygépkocsieladó
Eladó egy 85-ös évjáratú Ford Scorpio személygépkocsi. 2000-es injektoros motor, ABS, fedélzeti számítógép,
elektromos ablakok.
Érdeklődni a 8-1036-702537554-es, illetve a 8097-5476607-es mobilszámokon lehet.

Lakás eladó
Nagybakt án, a Szabadság sugárúton eladó egy háromszobás, összkomfortos lakás. Érdeklődni a 2-50-72-es telefonszámon lehet az esti órákban.
________________________________________
Beregszászban, a város központjában egy háromszintes lakóház harmadik emeletén eladó egy egyszobás, 55 négyzetméteres és egy kétszobás, 65 négyzetméteres lakás.
Bővebb felvilágosítást a 8-050-979-1155-ös vagy a 8050-979-1100-ás telefonszámokon kaphatnak.
________________________________________
Beregszászban, az I. Franko u. 59/10. sz. alatt eladó két
összkomfortos, teljesen felújított, azonnal beköltözhető lakás.
Érdeklődni a 4-29-35-ös vagy a 8-050-262-55-87-es telefonszámokon lehet.
________________________________________
Beregszászban, a Tinódi (egykori Októberi forradalom)
utca 65. sz. alatt eladó egy egyszobás lakás.
Érdeklődni Beregszászban, a B. Hmelnickij út 36/4 sz.
alatt vagy a 2-40-23-as telefonszámon lehet (délután).
________________________________________
Beregszászban a V. Huca (a Szovjetunió 60. évfordulója) utca 10. sz. alatt eladó egy egyszobás lakás az 5. emeleten.
Érdeklődni a 80501407573-as vagy a 80501606843-as
telefonszámokon lehet.

Gondozót keres
Gondozót keresek egy egészséges fizikumú, szellemileg
enyhén leépült idős asszony mellé, nyugdíjas egészségügyi
dolgozó személyében (nőt), egész napos munkaidőre. Fizetség megegyezés szerint.
Telefon: 80501719834 vagy 06203290046.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága halottunk, Ilku Péter temetésén részt vettek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek, illetve más módon igyekeztek enyhíteni soha el nem múló fájdalmunkat.
A gyászoló család
Mély megrendüléssel értesültünk
BAGI ÉVA
haláláról és őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt
családjának.
Munkatársai.
A Beregszászi Járási Központi Kórház belgyógyászati osztályának kollektívája őszinte részvétét fejezi ki
Bilkej Valentinának, a belgyógyászati osztály főnővérének nővére,
MÁRIA
korai elhunyta miatt.
A Beregszászi Járási Központi Kórház reanimációs
osztályának kollektívája mély részvétét fejezi ki Kusztrjo
Valerijnek, a sebészeti osztály vezetőjének az őt ért súlyos veszteség, édesanyja elhunyta miatt.
A Beregszászi Fogászati Szakorvosi Rendelő kollektívája őszinte részvétét fejezi ki Kusztrjo Olena fogász szakorvosnak anyósa,
KUSZTRJO OKSZANA
elhunyta miatt.
A járási kórház sebészeti osztályának kollektívája
őszinte részvétét fejezi ki Kusztrjo Valerijnek, a sebészeti
osztály vezetőjének, az orvostudományok kandidátusának édesanyja,
KUSZTRJO OKSZANA
elhunyta miatt.
A járási kórház műtősrészlegének kollektívája őszinte részvétét fejezi ki Kusztrjo Valerijnek, a sebészeti osztály vezetőjének, az orvostudományok kandidátusának
édesanyja,
KUSZTRJO OKSZANA
elhunyta miatt.

