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Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit! 

Megmondom őszintén, hogy itt július magasságában tavaly ilyenkor egész másra készültünk. 

Olyan ügyben jártunk a Pénzügyminisztériumban, hogy az ARJ Ruhagyár nemhogy bezár, 

épp ellenkezőleg, dupla létszámmal indul tovább. Tőlünk nem messze egy területvásárlásra 

került sor, egy 1300 főt foglalkoztató gyár megépítése került napirendre, amelyhez 45 %-os 

mértékben a HIPA is hozzájárult. Minden elő volt készítve. Azért, ha belegondolunk, hogy 

egy 5,4 milliárdos támogatás, ami egy 12 milliárdos beruházáshoz ildomos, de nem 

szokványos. Akkor minden adott volt ahhoz, hogy az ARJ Ruhagyár elindul egy úton. Ahhoz 

képest, ahol most vagyunk az nem gyalázat, hanem elkeserítő, megdöbbentő és méltatlan 

azokhoz az emberekhez, akik éveket, évtizedeket dolgoztak itt Vásárosnaményban. Tudom 

azt, hogy a Beregből, a térségből nagyon sokan járnak be. Az összes dolgozói létszámnak kb. 

a 65 %-a helybeli, 35 %-a pedig bejár a térségből. Pedagógus vagyok, tudom azt, mit jelent 

egy kis gyermeknek, ha látja azt, hogy a szülei reggel felkelnek, mennek dolgozni, hó végén 

pedig megkapják a fizetésüket. Megkapják azt a bért, amiért tisztességgel megdolgoztak és ha 

esetleg csúszik egy-két napot, egy két-hetet, akkor is türelmesek, mert tudják, hogy lesz. 

Eddig volt, most nincs és ez elfogadhatatlan.  

Külön köszönöm a képviselő testületünk tagjainak, hogy itt vannak és átérzik ennek súlyát, 

külön köszönöm képviselő asszonynak, hogy eljött Vásárosnaményba, köszöntünk Zita. 

Tudom azt, hogy vannak olyan szituációk, amelyek felülemelkednek a politikán és az Önök, a 

Ti sorsotok felülemelkedik mindenen, mert aki ismer minket itt Vásárosnaményban, az tudja, 

hogy nem először járok a Ruhagyárban, nem azért vettem fel ezt a zakót, mert fázom, hanem 

mert ezt ti varrtátok. Tudom azt, hogy milyen minőség az, amelyet Ti tudtok, amelyet 

megtalálnak a világ bármely pontján, legyen az bármilyen márka. Hiszem azt, hogy minőség 

volt, és talán még egyszer lesz is. Jelenleg az a helyzet, hogy 550 ember és család került 

kilátástalan helyzetbe, úgy hogy nem ezt ígérték. Mindenféle mendemonda ellenére 

egyértelmű a cégcsoport tulajdonosainak a felelőssége. Ez csak rajtuk múlott, hiszen 370 fő 

munkahely támogatása – ahogy elhangzott – elő volt készítve, csak alá kellett volna írni. A 

tulajdonosnak volt egy olyan elképzelése, amikor egy hónappal ezelőtt is skype-oltunk, hogy 

ugyanazokat a feltételeket várja el, mint ami Angliában van. Nyilván Magyarország 

Kormánya úgy állt ehhez, hogy egységesen mindenki megkaphatja azt a támogatást, amelyet 

részmunkaidőben, két óra munkavégzéssel ellátnak, e fölött a 6 órának a 70 %-át támogatja a 

rendszer. Ez az anyag nem került aláírásra, és ha emlékezetem nem csal, nem is igényelte meg 

a tulajdonos. Egyértelmű a felelőssége, egyértelmű az is, hogy ezért neki fizetnie kell.  Nem 

szórakozhat itt velünk a Beregben, mert azért ez egy kuruc nép és tudjuk azt, hogy azért a 

kuruc ember nem fogja magát hagyni. Amit mi az önkormányzatnál tudunk, személy szerint 

én is megteszünk, úgy mint a megyei közgyűlés tagja. Köszöntöm alelnök urat is, gondolom 

megérkezett közben, és köszönöm, hogy itt van velünk. Szeretném mindenképpen elmondani, 

hogy Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő is jelezte, hogy Budapestre kell mennie a 

Parlamenthez, sajnálatos módon egyik képviselőtársuk elhunyt. Mindamellett a sajtónak ő is 

leadta az anyagait, tudja milyen felelősség hever a politikusok vállán, ha nem csinálunk belőle 

politikát, mégis tudjuk ezt, előbb-utóbb meg kell oldani ezt a helyzetet. Felszámolás 

következik, építkezés helyett. Ez olyan dolgot vetít előre, hogy hogyan tovább, mit tudunk mi 

tenni, mint önkormányzat? 



Nyílván eddig is nagyon sokan jelezték, mert ez egy kisváros, itt mindeni ismer mindenkit, 

mindenki tiszteli a másikat és tudja, hogy a másik segíteni akar és segíteni is fog, ha tud. 

Miben? Az önkormányzat lehetőségei behatároltak. Nyilván a közfoglalkoztatás lehetőségei 

nem kiút, de az álláskeresés után, amennyiben valaki nem talál munkát, próbálunk ezen is 

segíteni. Most már többen vannak, akik környező településeken helyezkedtek el, gondolok itt 

Tarpára, Mátészalkára, akár Nyírbátorra vagy Kisvárdára, de azt is tudom, hogy a munkaerő 

helyben tartása lenne a cél. Nagyon fontos volt, amit elnök úr elmondott, ne a kisember 

legyen a sor végén. Ne az az ember legyen a sor végén, amikor fizetni kell, akinek nincsenek 

tartalékai, aki egy hónapot maximum két hónapot bír a tartalékai felélésével a gyerekei 

mindennapjai biztosításával megvalósítani. Épp ezért kértem kormánymegbízott urat, Román 

István urat, illetve a megyei foglalkoztatási főosztály igazgatóját, vezetőjét, most 

főosztályvezetőjét, mindig változnak itt is a titulusok, hogy két héten belül jöjjön le hozzánk, 

üljünk le akár a gyárban, kapjon mindenki tájékoztatást arról, hogy milyen lehetőségeik 

vannak. Lesz-e mód átképzésre, lesz-e mód a felszámolás után esetlegesen a gyár más 

tulajdonba helyezésével újraindulni? El fogunk menni a miniszteri szintig is menni, hogy ha 

kell. Nézzük meg, hogy az épület mire képes, mire alkalmas még, hogy az itt dolgozó szabók, 

varrók, vasalók, átképezik magukat, mit tudnának csinálni a jövőben. De hiszem azt, hogy 

Vásárosnamény és ti, mi együtt, meg tudjuk oldani ezt a problémát is, de ez egy nagyon 

kemény időszak. Voltunk már hasonló cipőben és ezzel zárnám mondandómat, hogy amikor 

2010-ben polgármester lettem, a Swiss Krono zárt be novemberben és októberben kezdtem. 

Eltelt 3-4 év, aztán újra felvillant egy lehetőség és 15-ben a gyár újra elkezdte a munkát, azóta 

a gyár a legjobb adózója a városunknak, azért mondom ezt az adózó szót, mert a 

mindennapjaink azokból az adózó forintokból épülnek fel, amelyet az A.R.J. Ruhagyár, a 

Swiss Krono és az egyéb cégeink befizetnek a város kasszájába. Ugyanakkor itt nem az a 

lényeg, hogy a gyár indul vagy nem indul, hanem az, hogy mikor. Tegyünk meg mindent 

azért, hogy minél hamarabb próbáljunk meg egy jövőképet vázolni önöknek, nektek, ami a 

családjaitok mindennapi megélhetését biztosítja majd. Nem vagyunk könnyű helyzetben, 

feleslegesen ígérgetni nem szoktam, de egy dolgot mindenki tudjon, Vásárosnamény város 

önkormányzata vezetésemmel ott van, hogy valamit tudjunk tenni, és hogy egy olyan irányt 

tudjunk szabni, amely kapcsán minél hamarabb munkába tudtok állni. Ehhez nem tudok mást 

mondani, csak a bizalmatokat kérni és azt, hogy megfelelő módon fogunk közelíteni a 

magasabb szintekre is, hiszen még egyszer mondom nem a politikán múlott, és azért örülök 

annak, hogy politikai hovatartozástól függetlenül mindenki itt van, mert most ennek mindenki 

átérezte a súlyát.  

Itt egy felelős van - ezzel zárom mondandómat – a tulajdonos. Legyünk türelmesek és 

bízzunk azokban, akik most itt vannak mellettünk, mellettetek. Köszönöm a figyelmet! 


