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A Vásárosnamény Város Önkor-
mányzata tulajdonában álló la-
kások bérbeadásának feltételei-
ről szóló 13/2001. (VI.22.) Ök. 
rendelet (a továbbiakban: Lakás-
bér.) módosítása 2009. október 
1. napján hatályba lépett. 
A Lakásbér. módosításának főbb 
tartalma:
A lakásigénylők nyilvántartása 
megszűnt. A nyilvántartott igény-
lések törlésre kerültek. A szociális 
alapon, költségelven, illetve piaci 
alapon történő bérbeadás a ren-
delet hatályba lépését követően 
pályázati eljárással történik.
A pályázati eljárás főbb szabá-
lyai:
• Üresen álló, illetőleg megüre-
sedett önkormányzati bérlakások 
esetében pályázatot hirdet a 
bérbeadó.
• A pályázati kiírás 15 napra 
kifüggesztésre kerül az Önkor-
mányzat hirdetőtábláján, vala-
mint megjelenik az Önkormányzat 
honlapján (www.vasarosnameny.
hu/drupal/node/281, vagy www.
vasarosnameny.hu Önkormány-
zatok – Vásárosnamény Város 
Önkormányzatának Hivatalos 
honlapja – Általános közzététel 
címszó alatt), a helyi sajtóban, 
illetve a Városi TV-ben.

• A pályázati ajánlatok be-
nyújtására a kiírástól számított 
legalább 10 munkanap áll majd 
rendelkezésre.
• A pályázat elbírálásának 
szempontjai között továbbra is 
a pályázó és családja lakhatási 
körülményei, vagyoni viszonyai, 
jövedelmi viszonyai (ezzel egyi-
dejűleg figyelemmel a lakbér és 
közüzemi költségek fizetésére 
való várható teljesítő képességre 
is) szerepelnek.
• Szociális alapon történő bér-
beadás esetén további szempont 
az eltartottak, a gyermekek szá-
ma, a tartósan beteg eltartott, 
gyermek gondozása.
• A benyújtásra kerülő pályázati 
ajánlatban fel kell tüntetni a ter-
mészetes személyazonosító ada-
tokat, lakcímet, levelezési címet, 
valamint csatolni kell az igénylő 
és családja vagyoni és jövedelmi 
helyzetéről szóló nyilatkozato-
kat, igazolásokat, a 14/1999. 
(V.27.) Ök. rendeletben (a to-
vábbiakban: Szoc. r.) a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli 
szociális ellátások igénylésére 
előírt formában és időszakban. 
(A havonta rendszeresen mérhe-
tő jövedelmeknél a pályázat be-
nyújtását megelőző egy hónapot, 

egyéb jövedelmeknél a megelőző 
egy évet kell tekinteni. Kereseti 
igazolást mellékelni szükséges. 
Az eddigi szabályok e tekintetben 
nem változtak.)
• A pályázati kiírás egyebekben 
tartalmazni fog minden lényeges 
adatot a megüresedett lakásra, 
a pályázat benyújtására, a bér-
leti díjra, a bérleti szerződésre, 
a pályázat eredményének közlési 
módjára, valamint az elbírálás 
szempontrendszerére vonatko-
zóan.
• A pályázati anyaghoz csato-
landó mellékletekre vonatkozóan 
segítséget nyújt formanyomtat-
ványunk, melyben a személyi 
adatok, a jövedelmi és vagyoni 
viszonyok kitölthetőek. A forma-
nyomtatvány a pályázati kiírást 
követően megtalálható lesz a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Irodáján.
• A rendelet teljes tartalma meg-
ismerhető a www.vasarosnameny.
hu/drupal/node/47, vagy a www.
vasarosnameny.hu Önkormány-
zatok – Vásárosnamény Város 
Önkormányzatának Hivatalos 
honlapja – Helyi rendeletek cím-
szó alatt.
Hegedűs Antal sk.

Pénzügyi Bizottság Elnöke

Módosultak a lakások  
bérbeadásának feltételei

Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, 
hogy a belföldi közforgalmú menet-
rend szerinti helyközi (távolsági) 
autóbusz-közlekedés legmagasabb 
díjáról szóló 48/2007. (IV. 26.) 
GKM rendelet módosításáról szóló 
4/2010. (I. 22.) KHEM rendelet 
alapján a helyközi járatokon 2010. 
március 1-től a díjtalan utazásra 
jogosultaknak regisztrációs jegy 
váltása kötelező.
A közforgalmú személyszállítási 
utazási kedvezményekről szóló 
85/2007. (IV. 25.) Kormányren-

delet alapján díjtalan utazásra 
jogosultak:
– 6 éven aluli gyermekek,
– 65 éven felüliek,
– menekültként elismert személyek,
– hadirokkantak és hadiözvegyek,
– hadirokkant kísérője.
A regisztrációs jegyet az autóbusz-
ra történő felszálláskor a gépko-
csivezetőtől kell kérni a díjmentes 
utazásra jogosító okmány felmu-
tatásával, az úticél, megállóhely 
pontos megnevezésével. 

(forrás: vasarosnameny.hu)

R e g i s z t r á c i ó s  j e g y

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a Központi Statisztikai Hi-
vatal Debreceni Igazgatósága 
Vásárosnamény településen a 
KSH elnöke által 2010. évre 
engedélyezett önkéntes adat-
szolgáltatáson alapuló lakossági 
adatfelvételeket végez. 
A felvételek nyilvántartási száma, 
neve:
1539 Munkaerő-felmérés és ki-
egészítő felvételei
1711 Időmérleg felvétel
1942 A lakosság utazási szoká-
sai
2003 Felmérés a háztartások 
információs és kommunikáci-
ós technológiai (IKT) eszközök 
használatáról
2153 Háztartási költségvetési és 
életkörülmény adatfelvétel, havi 

naplóvezetéshez kapcsolódó 
éves kikérdezés
Az adatgyűjtéseket hivatalos 
megbízással rendelkező, igazol-
vánnyal ellátott kérdezőbiztosok 
hajtják végre. Az adatfelvételek 
reprezentatívak, vagyis véletlen-
szerű kiválasztás útján kerülnek 
kijelölésre a címek. A kapott in-
formációkat a statisztikáról szóló 
1993. évi XLVI. Törvényben, illet-
ve a személyes adatok védelmé-
ről és a közérdekű adatok nyilvá-
nosságáról szóló 1992. évi LXIII. 
Törvényben foglaltaknak megfe-
lelően bizalmasan kezeljük, azok 
közzé tételére aggregált, vagyis 
azonosításra alkalmatlan módon 
kerül sor.

(Forrás: vasarosnameny.hu)

KSH adatfelvétel

Az Eötvös József Általános Iskola és A. M. I. február 19-én ismét házigazdá-
ja a Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny megyei fordulójának, ame-
lyen 3-8. osztályos tanulók vehetnek részt. Ezzel egyidőben rendezzük meg 
a "Buksitörő" megmérettetést a 2. osztályosoknak. E verseny 2010-ben a 
15. születésnapját ünnepli.
A verseny napján városunkba közel 2400 tanuló és az őket felkészítő, kísé-
rő 300-400 pedagógus és szülő érkezik. Az elmúlt években intézményeink 
pedagógusainak, szülőknek, városlakóknak, segítőknek, támogatóknak 
az összefogásával sikerült méltó házigazdái lenni a versenynek, s kivívni 
mások –  idelátogatók, versenyzők – elismerését a szervezésben, lebonyo-
lításban, jutalmazásban.
Törjük hát együtt a "buksinkat" ezen nemes célért, gyermekeinkért, az 
iskola a város hírnevének öregbítéséért.

Bíró Éva, szervező

Törhetjük a buksinkat! 
Galileo Galilei, aki immár 400 esztendővel ezelőtt, a vilá-
gon elsőként távcsővel nézte a csillagos eget, a hagyomány 
szerint először a halványan derengő Tejútra tekintett. Azt, 
hogy a nagy távolság miatt folytonosnak tűnő égi szalagot 
csillagok sokasága alkotja, elsőként Galilei állapította 
meg.
A Tejút széles sávja holdfénymentes, derült éjszakákon 
halványan sziporkázva ível át az égbolton. Az ezüstösen 
derengő égi csillagösvény látványa évezredek óta foglalkoz-
tatta az emberi képzeletet, születéséhez is számos monda 
fűződik. A galaxis szó a Tejútrendszer görög nevéből szár-
mazik, a monda szerint ugyanis a Tejút a Herkulest szop-
tató Héra istennő szétfröccsent teje. A Tejút szép magyar 
nevei közül az egyik a Tündérfátyol. Az elnevezéshez fűződő 
történet szerint egyszer egy szegény halász megszöktette 
egy gazdag molnár lányát, éppen annak esküvője napján. 
A molnár azonban rátalált a szerelmesekre, és haragjában 

mindkettőjüket megölte. A leányból hófehér, a legényből 
piros liliom lett, de a molnár azokat is leszakította. Ekkor 
a leány tündérré változott, felment a csillagos égre, szerel-
mese testéből pedig tiszta vizű forrás fakadt. A tündérleány 
azóta is minden éjjel kiteríti fátylát az égbolton, hogy alá-
ereszkedhessen rajta a forrás vizéhez. Szomorú dalát még 
ma is gyakran hallhatják az éjszakai halászok.
A valóságban a Tejút a Tejútrendszernek a Földről látható 
része. A Tejútrendszer hatalmas csillagrendszer, galaxis, 
melyet sokmilliárdnyi égitest, csillagközi por- és gázfelhők 
alkotnak, a mi naprendszerünkkel egyetemben. Átmérője 
98700 fényév. A Tejút fényét az őt alkotó csillagok bizto-
sítják.
A világegyetemet a Tejútrendszerhez hasonló galaxisok al-
kotják. A hozzánk legközelebbi az Androméda-köd, a Nap-
tól való távolsága 2,5 millió fényév! 
Aki utazni szeretne, a gondolat szárnyán megteheti.

GYEREKSAROK:  Cs i l l agösvényen
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RENDŐRSÉGI  HÍREK
2010. január 23-ról 24-re virradó éjjel Nyírmada és vonzáskörze-
tében a Vásárosnaményi Rendőrkapitányság bűnügyi és közrend-
védelmi állománya bűnügyi-közbiztonsági akciót hajtott végre. Az 
akció során tetten értünk 3 pusztadobosi lakost, akik egy motoros 
kapát tulajdonítottak el egy lakatlan házból. Az ügyben beveze-
tett további intézkedések eredményeként megállapítottuk, hogy 
a községben, több alkalommal lakatlan házakat fosztogattak. A 
foganatosított nyomozati cselekmények során az eltulajdonított 
értékek nagyrésze lefoglalásra, valamint további elkövetők kiléte 
is megállapításra került. 
Az elsődleges információk szerint a lopással okozott kár kb. 
400.000 Ft. 

* * *
A Vásárosnaményi Rendőrkapitányság eljárást indított isme-
retlen tettes ellen, aki 2010. január 24-én, a hajnali órákban 
Vásárosnamény, Széchenyi úton lévő magánlakás ajtaját baltával 
befeszítette, és onnan 8000 Ft készpénzt és csaptelepet tulajdoní-
tott el, valamint a garázsban lopásra előkészített 20.000 Ft érték-
ben babaruházatot. A tulajdonos a cselekménye során megzavarta 
az elkövetőt, akit a bevezetett intézkedések eredményeképpen a 
lakásán a járőrök elfogtak. Az elkövetőről megállapítást nyert, hogy 
az Aszódi Nevelőintézet körözi. 

* * *
Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Továbbra is várjuk észrevételei-
ket a 107, illetve a 06 45 470-422 telefonszámon, vagy szemé-
lyesen. 

* * *
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Nagy István r. alezredes rendőrségi ta-
nácsos kapitányságvezető 2010. február 15-én, 10-12 óráig foga-
dóórát tart hivatali helyiségében.

„MI AZÉRT DOLGOZUNK, HOGY ÖNÖK BIZTONSÁGBAN ÉLJENEK!”

2008. február 11-e, Esztergom-
Kertváros. Ezen a napon, szolgálattel-
jesítés közben halt hősi halált Borbély 
Zoltán posztumusz rendőr hadnagy.

2009. február 11-e, Esztergom. Halála első évfordu-
lóján az Esztergomi Rendőrkapitányság állománya 
azzal tisztelgett Borbély Zoltán emléke előtt, hogy a 
rendőrkapitányság épületében, a helyi véradóállomás 
munkatársainak közreműködésével, 
kitelepüléses, szolidaritási véradást 
szervezett, melynek zárásakor 107 
fő (hivatásos és civil) résztvevő 
megjelentéséről számolhatott be. 
Ugyanakkor megfogalmaztuk a 
javaslatot Országos Rendőrségi 
Véradónap létrehozására, mely-
nek dátuma évről évre február 
11-e. A nap krónikájához tartozik 
még, hogy Esztergom város polgár-
mestere Meggyes Tamás alapításával 
és Habsburg György elnökletével megalakul az Őrláng 
Alapítvány, amely a szolgálatteljesítés közben hősi 
halált halt, vagy megsérült kollégák és hozzátartozóik 
megsegítésére jött létre. 
2009. május 9-10-e, Esztergom-Repülőtér. Két napos 
bűn- és baleset-megelőzési program keretében Dr. 
Bencze József altábornagy országos rendőrfőkapitány 
és Habsburg György, a Magyar Vöröskereszt elnöke alá-
írták azt a megállapodást, amely szerint 2010. február 
11-től kezdődően a Magyar Köztársaság Rendőrségé-
nek hivatalos véradónapja. 

2010. február 11-e, Magyarország, Esztergom. Az együtt-
működésnek köszönhetően az ország minden megyéjé-
ben, több helyszínen is megtartásra kerül az I. Országos 
Rendőrségi Véradónap, melynek mottója : A Bátorság 
első vonala! Adj vért! Válj a mindennapok hősévé!  
Megyénkbeli több helyszín mellett a Vásárosnaményi 
Rendőrkapitányság épületében 2010. február 25-én 
9.00-12.00 óra között tartunk Véradónapot.
Az önkéntes véradással nemcsak Borbély Zoltánnak 

kívánunk emléket állítani, de tisztelgünk azon 
rendőrök emléke előtt is, akik mindannyiunk 

biztonságának megóvása érdekében teljesített 
szolgálatuk közben haltak hősi halált. Vér-

adásunk néma főhajtás a hősök előtt, 
egyben néma tiltakozás az erőszak 

ellen.
Február 11-ének azonban más ap-
ropója is van. 1992-ben II. János 
Pál pápa, a lourdes-i szűz emlé-

kére, ezt a napot jelölte ki a bete-
gek, elesettek, a rászorulók és segítőik, 

támogatóik és orvosaik világnapjává. Ezért e napon 
véradásunkra várjuk azokat a civileket is, akik szolidari-
tásukat ily módon kívánják kifejezni.
A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a véradás-
szervezésben. A biztonságos és folyamatos betegellátás-
hoz évente mintegy 500.000 egység vérre van szükség, 
melyhez évente 11 ezer véradó eseményen 450 ezer 
donor mozgósítását végzi a szervezet. A Magyar Vöröske-
reszt helyi szerve és a Vásárosnaményi Rendőrkapitány-
ság várja az önzetlen segítséget, azt, hogy véradóként se-
gítsék rászoruló embertársaink életének megmentését.

I. Országos Rendőrségi Véradónap  
2010. február 11.

A vásárosnaményi Lónyay Menyhért Szakközép- és  
Szakképző Iskola Garabonciás Alapítványa  

megköszöni mindazon 
személyek felajánlását,  

akik személyi jövedelemadójuk 
1%-val segítették az alapítványt.

A 2009-es évben 174.772 forint befolyt összeget az 
alapító okiratban  

foglaltak szerint használjuk fel.
Felajánlásukat megköszönve számítunk további 

támogatásukra.
Adószámunk:18811719-1-15

A vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola 

TiszaparTi Jegenyék alapíTványa  
megköszöni mindazok TámogaTásáT,  

akik személyi JövedelemadóJuk  
1%-ával TámogaTTa alapíTványunkaT.

Az így befolyt 135.392 forintot  
az informatikai eszközök fejlesztésére fordítottuk.
Ez évben is számítunk megtisztelő felajánlásukra.

Köszönettel SZÁMLASZÁMUNK:
18798498-1-15

Ezúton tisztelettel meghívom Önt, ked-
ves családját, ismerőseit és barátait a

Mit hoz a jövő? 
elnevezésű rendezvénysorozatunkra.
A rendezvénysorozat keretében válasz-
tókerületünkbe látogat:
2010. március 5-én (péntek) 18 órakor 

Ókovács Szilveszter, a HírTv műsorve-
zetője. Helyszín: Tiszaszalka Faluház.
2010. március 8-án (hétfő) 18 órakor 
Dr. Ángyán József professzor, a FI-
DESZ agrárpolitikájáért felelős szak-
ember. Helyszín: Tarpa, Művelődési 
Ház.

Meghívó

Dr. Czomba Sándor,  
FIDESZ-KDNP  

országgyűlési képviselő

Minden érdeklődőt  szeretet te l  várunk!

Kispályás labdarúgó tornát 
szervezünk olyan csapatok 
részére, melynek tagjai be-
töltötték 35. életévüket,vagy 
2010 december 31-ig betöl-
tik azt! Szeretnénk sportolási 
lehetőséget biztosítani ennek 
a korosztálynak szervezett 
keretek között, hagyomány-
teremtő szándékkal!

A torna ideje:  
2010. február 20-21.(nevező csapa-

tok létszámától függően)
Helye: városi sportcsarnok

Részletes felvilágosítást ad: 
Orosz Miklós tel: 06-70-296-5641 

vagy 
Kiss András tel: 06-20-337-8248

Várjuk a csapatok jelentkezését  
2010 február 10-ig!

Öregfiúk labdarúgó torna!
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„K i s  K a r á c son y”
Decemberben, amikor 
lehullott végre az első hó és 
mindenki tele volt várako-
zással a közelgő Karácsony 
miatt, fontos volt, hogy kicsit 
figyeljünk egymásra. Fontos, 
hogy meglássuk a másikban a 
jót, a szépet, a lelket simogató 
kedvességet.

Nekünk, vásárosnaményi nyug-
díjas klubtagoknak is jutott a 
lelket simogató kedvességből. Az 
általános iskolásoknak a Polgár-
mesteri Hivatal Képviselőtestület 
Kulturális Bizottsága karácsonyi 
ajándékok készítésével kedves-
kedett a Művelődési Központ-
ban, amelynek minden kisiskolás 
gyermek nagyon örült. 
Csak alsótagozatos kisdiákok 
jöttek a rendezvényre. Csillogó 
szemekkek ragasztották, fűzték, 
színezték a maguk készített kis 
ajándékokat, amelyeket anyuká-
nak, apukának, nagyszülőknek, 
testvéreknek szántak. Amikor 
elkészültek mindennel, az épület 
előtt mi klubtagok vártuk őket 

kis faházikókban, amelyek elé 
szépen felsorakoztak a gyerekek. 
A Kulturális Bizottság szervezé-
sében és a mi segítségünkkel, 
az egyikből meleg sütőtököt és 
szaloncukrot, a másikból forró 
citromos teát osztottunk nekik. 
A tanító nénik megtanították a 
gyerekeket köszönni és megkö-
szönni azt, amit kaptak. Egyetlen 
gyermek se felejtette azt sem, 
hogy boldog karácsonyt kívánjon 
nekünk.
Teljesen elérzékenyültünk a 
sok-sok csillogó szempártól, 
hisz mi is nagyszülők vagyunk, 
amelyekben még a tiszta szere-
tet ragyogott. Lám-lám, rohanó 
világunkban egy kedves szó, egy 
köszönöm is milyen sokat jelent 
az embereknek!

Köszönjük ezt a délutánt min-
den kisdiáknak és tanítójuknak, 
és azt, hogy e csillogó gyermeki 
szeretet életüket kísérje végig.

Sápi Istvánné
nyugdíjasklub vezető

Tisztelt Olvasó! 
Tisztelt Képviselő Asszony!

Kérem, hogy ismerje meg ezzel kapcsolatosan a té-
nyeket, melyek a következők:

Balogh Sándor képviselő november 25-én kelt, 7 so-• 
ros előterjesztését 26-án (csütörtök) kaptam kézhez. 
A következő testületi ülés november 30-án (hétfőn) • 
volt (arra a meghívót, az anyagokat már 8 nappal 
előbb kiküldtük).
A javaslatot még aznap megvizsgáltam és megállapí-• 
tottam, hogy az a benyújtott formájában csak alapos 
szakmai kiegészítésekkel alkalmas jogszerű testületi 
tárgyalásra. Érdeklődésére 27-én (pénteken) szóban 
tájékoztattam Képviselő Urat arról, hogy a 30-ai ülé-
sen vélhetően nem fog szerepelni indítványa, mivel a 
hétvégi munkaszüneti napokra tekintettel azt addig 
már nem lehet megfelelően előkészíteni. Ezt a Kép-
viselő Úr akkor elfogadta, egyébként nem is kezde-
ményezte indítványa sürgősséggel való napirendre 
tűzését. 

A Képviselő Úrnak írásban is válaszoltam, melyben • 
ismertettem a lehetséges jogi megoldást. Javaslatát 
8 oldalon részletesen kiegészítettem, s kialakítottam 
a döntéshez szükséges két rendelet módosítását is 
érintő tervezetet. Kértem, hogy jelezze számomra, ha 
azzal kapcsolatosan bármilyen észrevétele van. Ilyen-
re nem került sor.

Ezek voltak a valós okai annak, hogy az előterjesztés 
csak december 18-án kerülhetett a testület elé. 
Néhány tíz év munkája során azt megtanultam, hogy a 
megalapozott testületi, szakmai munkához megfelelő 
idő kell. Ebben nem vezet jó eredményre a kapkodás, 
az improvizáció. 
Ha gondot jelentett a Képviselő úr számára az eljárás, 
akkor miért nem Ő kifogásolta, illetve kifogásolja most 
ezt?

Az említett írás előtt található egy tudósítás a testületi 
ülésről. Ennek 4. pontja kapcsán azt egyértelműen meg 
kell fogalmaznom, hogy az intézményi gazdálkodásért 
nem a Hivatal, illetve a Pénzügyi Iroda Vezetője az első 
számú felelős, hanem az adott intézmény vezetői. 

S már mindezektől független, hogy meggyőződésem 
szerint a jogos kritika megfogalmazása mellett a meg-
érdemelt elismerés is építő módon hat, s a széthúzás 
helyett csak az összefogás, az együttes cselekvés vihe-
ti előre közös önkormányzati ügyeinket.

Tisztelettel:

Lipták József
címzetes főjegyző

Az én nézőpontomból
Dr. Szele Ildikó Képviselő Asszony az 

„Utóirat:” című írásában (Új Beregi 

Élet 2010. januári szám, 3. oldalán) – 

többek között – a következőket vetette 

fel:
„A képviselő-testületi ülés 2009. de-

cember 18-án volt. Bár az előterjesz-

tő már korábban jelezte a jegyző felé 

szándékát és az előterjesztési anyagot 

is leadta, ez csak késve került a testület 

elé.” 

S z e r v i z p o n t 
vásárosnaményban

Vásárosnamény, Szabadság tér 33/A (az OTP mellett)
Telefon: 06-20/347-1361

Megkezdtük 
forgalomban 

lévő számítógépek, 
laptopok, telefonok

TÍPUSFÜGGETLEN JAVÍTÁSÁT!!!
Mobiltelefon szerviz SZolgáltAtáSAinK:

Mobiltelefonok, teljes körű szer-•	
vizelése, javítása, karbantartása
Szoftverfrissítés, szoftvercsere, •	
egyedi szoftveres igények
Mobiltelefon adatmentés•	
Szaktanácsadás•	

Processzor (BGA) csere•	
LCD kijelző csere•	
Töltő csatlakozó csere gomb - •	
kapcsoló csere
Ázott készülékek szakszerű tisz-•	
títása

Átvezető fólia, szalagkábel csere•	
Készülékház, joystick, billentyű-•	
zet, panel csere
Mobiltelefon tisztítás külső - •	
belső portalanítás ultrahangos 
mosóval

Bán MAnUFACtURing SUPPoRt KFt.
www.ban.co.hu
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Vásárosnaményban ta-
lán nem mindenki tudja, 
milyen kapcsolat volt 
a karácsonykor eltávo-
zott tarczai Zoltán és 
Vásárosnamény között.

A Nyíregyházi Főiskola ének-zene 
tanszékének alapítója és nyugál-
lományba vonulásáig tanszékve-
zetője, a Magyar Kodály Társaság 
alapító elnökségi tagja, a Társaság 
Nyíregyházi Tagszervezetének ala-
pító elnöke, számos kitüntető cím 
birtokosa egyszersmind a zenekul-
túra, az énektanítás alázatos és 
szorgalmas napszámosa is volt. A 
megye kóruséletét annyira a szívén 
viselte, hogy ha egy vidéki kórus 
karnagy nélkül maradt, ő maga 
vállalta Nyíregyházáról a kijárás 
viszontagságait. Ily módon – meg-
szakításokkal – tíz éven át vezette 
a Vásárosnaményi Liszt Ferenc 
Vegyeskart 1977. és 87. között. 
Nekem kezdő karvezetőként meg-
adatott, hogy az 1984-85-ös évad-
ban „bojtárkodhattam” mellette, 
majd nagyvonalúan átadta a kórus 
vezetését. Hatalmas tudása, meg-
alkuvást nem ismerő igényessége, 
pózok nélküli természetessége, 
a zene ügye iránti alázata életre 
szóló hatással volt rám. Új mű-
vek kiválasztásánál, egy új darab 
megszólalásánál sokáig jelentett 
mércét számomra, hogy elképzel-
tem: Vajon Zoli bácsi mit szólna 
hozzá? Amikor behívtak katoná-

nak, egy évre visszavette a kórus 
vezetését. Ha lehetett, vele tartot-
tam a próbákra. A Nyíregyháza–
Vásárosnamény közötti oda-vissza 
utakon sokat kérdezgettem. Ha-
talmas élményanyagából merített 
válaszai számomra egy komoly 
szakmai továbbképzéssel értek fel. 
Kapcsolata a várossal soha nem 
szakadt meg, amit az is erősített, 
hogy a Magyar Kodály Társaság 
általa elnökölt Nyíregyházi Tagcso-
portjának számos vásárosnaményi 
tagja, sőt – Schmidt Sándor sze-
mélyében – elnökségi tagja is van. 
Utolsó emlékezetes találkozónk 
Vásárosnaményban 2008. szep-
tember 26-án (Bartók Béla halá-
lának évfordulóján) volt, amikor a 
vásárosnaményi születésű népdal-
gyűjtő és népzenekutató Dancs La-
josról emlékeztünk meg halálának 
20. évfordulója alkalmából. A gaz-
dag programú nap végén a római 
katolikus templomban tartott Zoli 
bácsi – bátran állíthatjuk, egyete-
mi szintű – előadást Bartók Béla 
levelezéséről a Cantemus Kórus 
közreműködésével. 
A megye zenei élete soha nem 
lesz ugyanaz nélküle. A Bibliában, 
a Példabeszédek könyvében a 10. 
rész 7. versében találjuk az alábbi 
mondatot:
„Az igaznak emlékezete áldott.”
Igaz ember volt. Legyen áldott em-
lékezete!

Iványi Tamás

Tarczai Zoltán emlékére

Sebestyén  
Sándor  

plakettje  
Tarczai  

Zoltánról

Február 22-én a Képmással

– Mi történt a zenekar házatáján mostanában?
– Az elmúlt időszakban több mint 20 előadást ma-
gába foglaló koncertsorozatot tudhatunk magunk 
mögött, melynek keretén belül Debrecenben két 
ízben játszottunk, felléptünk a Tolcsvai Borfeszti-
válon, a VII. Görög Katolikus Ifjúsági Zarándoklat 
záróakkordjaként Hajdúdorogon, Rohodon, az ot-
tani templom felújításáért szervezett előadáson, 
a Vidor Fesztiválon. Megtiszteltetésként ért, hogy 
a Mandala Dalszínház az 1956. október 23-a 
emlékére Magyar Hit, Magyar Szabadság címmel 
megrendezésre került gáláján együtt léphettem 
színpadra a társulattal, és vendégművészeikkel, 
Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Vikidál Gyu-
lával több teltházas előadáson is. Nemrégiben pe-
dig a Szent Imre Katolikus Gimnáziumban tartottuk 
fergeteges hangulatú évadzáró koncertünket, hogy 
csak a legfontosabbakat említsem. És még korán 
sincs vége, ugyanis 2010-ben is sok helyszínen 
találkozhat a közönség a Képmással, és megújult 
repertoárjával, hiszen az eddig megszokott lírikus 
dallamok mellett előtérbe kerülnek a pörgősebb, 
lendületesebb számok is, valamint néhány saját 
szerzemény. Advent első hetében jelent meg első 
maxi cd-nk, melynek címe: Isten báránya. Ebből 
kapott ízelítőt a nagyérdemű a már említett no-
vemberi koncertünkön.

- Honnan jött az ötlet ennek a cd-nek az elkészí-
téséhez?
- A feldolgozások játéka közben egyre nagyobbá 
vált az igény saját szerzemények iránt, mind a 

közönségben, mind bennem. Sok dallam született 
meg a fejemben, melyek most értek meg arra, hogy 
a közönség is hallhassa őket. Első maxink egy ka-
rácsonyi kiadvány, mellyel párhuzamosan több pop 
számunk is készül.

– Említettem az igényességet a zenészek terén is. 
Kikkel dolgoztok az akusztikus turné során?
– A zongoristánk Dudics Péter, a basszusgitáron 
Halhóber Gábor játszik. A klasszikus gitárnál Hor-
váth Sándor, a kongáknál, ütőhangszereknél Kar-
dos György. A ritmus-szekciót erősíti és vokálozik:  
Oláh Gréta. Jómagam akusztikus gitáron játszom, 
és éneklek. Nagyobb koncertek alkalmával két ven-
dégművészünk is csatlakozik. Zabán László tam-
burázik és vokálozik, Papp György, a Mandala Dal-
színház színésze pedig néhány dal erejéig énekel.

– Mik a jövőbeli terveitek?
– Ahogy már említettem tavasszal folytatjuk a tur-
nénkat. Turnényitó koncertünk Alsódobszán lesz, 
ahol az elmúlt évekhez hasonlóan nagyon jó hangu-
latú teltházas előadás várható, hasonlóan a többi 
helyszínhez, melyek a következők: Vásárosnamény, 
Hajdúböszörmény, Balmazújváros, Mátészalka. 
Nyáron több kulturális fesztiválon is találkozhat 
velünk a közönség, majd ősszel ismét művházak, 
és előadótermek. Turnénk zárásaként Nyíregyháza 
ad otthont egy óriási nagykoncertnek. Közben tel-
jes erőbedobással készülünk egy saját popanyag 
kiadására is, amelyből az előttünk álló évadban 
egyet-kettőt már hallhat a közönség.

napjainkban az országot ellepi az igénytelen, olcsó szórakoztatás. A Kép-
más zenekar nagy hangsúlyt fektet a minőségre a zenében is. Ennek jegyé-
ben indították útnak akusztikus turnéjukat. Repertoárjukat az igényesség 
jellemzi mind a zenészek, mind a koncerteken megszólaló dalok tekinteté-
ben. ákos, Zorán, Sting, gável testvérek feldolgozásokat játszanak. Bolega 
lászlót, a zenekar frontemberét kérdeztük a naményi koncert előtt.

Kolozsi Zoltán emléke
Az elmúlt lapszámunkban Simon Róbert megemlékezett a novemberben 
elhunyt barátjáról, Kulóról. A cikkből kimaradt az elhunyt teljes neve, 
amely: Kolozsi Zoltán.
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Te meg én...

Féltelek
Indulok.
Az idő rostáján átcsorog

első ölelésed. Benn forog

a szó, az alig kimondható;

elszédül, mire ajkamra ér.

Megremeg, mint kisgyerek ha fél,

halkságába mégis belefér

minden, amit mondhatok neked.

Kimondom és meglepem magam,

mert eddig még nem is volt szavam,

csak porladó, eltűnő beszéd.

Megfordulok, intek még feléd;

ismétli a szót a képzelet:

féltelek.
Deák József

Add a kezed
Az idő elillan, a homok pereg
Légy a támaszom, nyújtsd ide a kezed.
Minden változik, a csillag is lehull,
Te maradj meg nekem változatlanul.

Hajamba ezüstöt szőnek a tündérek,
Homlokomra barázdát vésnek az évek.
Hűsítsd arcomat, érintsen meg kezed,
Érezzem általa: egy vagyok veled.

Rég egy az utunk, egy az életünk,
Hegyen és völgyön csak együtt megyünk.
Örömöm, bánatom megosztom veled,
Menjünk együtt tovább; jöjj, add a kezed.

Győrfi András Ernő

Én éj vagyok, te a fény;
ízig, fogytig az enyém.
 
Ha föld vagyok, úgy te fű;
bennem zöldellsz, holtig hű.
 
Fénylő csillag vagy, én ég;
nekem ragyogsz, bennem égsz.
 
Te esőcsepp, én fergeteg;
bensőmben langy permeteg.
 
Én szív vagyok, te a vér;
tőled lüktet minden ér.
 
Ha én fa, te levelem,
én a csók, te szerelem.
 

Völgy vagyok, te friss patak;
bennem zúgó zuhatag.
 
Ha erdő vagy, én az árny;
egyben társ vagy és magány.
 
Tűz vagyok, s te melegem;
itt lobogsz a keblemen.
 
Hópehely vagy, én a tél;
csillogásod bennem él.
 
Ha szemfény vagy, én a szem;
semmim vagy és mindenem.
 
Én dalnok, te énekem;
életem vagy, s végzetem.

Mikolai Bertics Mihály

Szorzat
Amid volt és amim volt,
szerelmünk megszorozta.
Így nőtt meg észrevétlen
értékünk sokszorosra.

Vigyázzunk, meg ne ossza
kincsünket semmi vétek!
Nem tudnánk elviselni
ismét a szegénységet.

Füle Lajos
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HIRDETÉSEK

Hajós Bence
Magyar Közút Kht.  

(Szabolcs-Szatmár-Bereg) 
hidászmérnök 

(A cikk negyedik  részét  
januári számunkban  

olvashatták)

Hídfők és szélső nyílások át-
építése (1981-1982.) A hídfők 
egyenlőtlen süllyedései miatt a 
felszerkezet befeszült, a szélső 
nyílások konzoltartóiban túlter-
heléseket és repedéseket okoz-
va. Ezért az erősítési munkák 
után 11 évvel ismét felújítás 
kezdődött, új cölöp alapozású 
hídfők és nagyobb nyílású szélső 
befüggesztett nyílások épültek. 
Ekkor a mederszerkezet pálya-
burkolatán beavatkozás nem volt, 
csak a dilatációk lokális javítását 
végezték el. A munkák idejére a 
forgalmat pontonhídra terelték. 
A terveket Kovács Zsolt készítet-
te. Egy jármű 1986. november 

24-én a Langer-tartós főnyílás 
egyik függesztőrúdjának ütkö-
zött és a rúd jelentősen elcsa-
varodott. A károsodott, 26. jelű 
függesztőoszlop cseréjét 1987-
ben végezték el, addig félpályás 
forgalomkorlátozás volt érvény-
ben. A helyreállítás terveit dr. 
Koller Ida készítette.  A következő 
felújítás és erősítésre sem kellett 
sokáig várni. 1992. július 29. és 
1993. december között készült 
el a híd legutóbbi felújítása. Ek-
kor az új, 1969-70-ben behúzott 
hossztartók és a pályalemez utó-
lagos együttdolgoztatása céljából 
Hilti beragasztott csavaros kap-
csolatot építettek be. 

Húsztonnás korlátozás
A csavarok a pályaszerkezetet 
öszvéresítette, azonban a járulé-
kos hatások miatt a pályalemez 
a többlet húzóerőre több helyen 
elrepedt. Ekkor, a csavaros erő-
sítésre tekintettel, feloldották a 
hídra 1976-ban bevezetett 20 

tonna össztömeg korlátozást. 
Ismerve a pályaszerkezet teher-
bírási elégtelenségét és annak 
károsodásait, valamint tekintet-
tel a hosszú távon várható teher-
forgalmi igényekre (beregsurányi 
határátkelő megnyitása, M3 
autópálya beregi szakaszának 
építési anyagszállítása) a köz-
útkezelő 2005-ben elkészíttette 
a híd pályaszerkezetének acél 
ortotrop pályalemezzel való ki-
cserélésének tanulmánytervét. A 
tanulmánytervet dr. Knebel Jenő 
készítette (Pont-TERV Zrt.), fel-
használva a dunaföldvári Beszé-
des József Duna-hídnál 2001-ben 
megvalósított pályaszerkezetcsere 
tapasztalatait. A tervezés során 
figyelembe kellett venni a meg-
lévő szerkezet különböző építésű 
részeit. Két bal parti pillér 1885-
ben, két jobb parti pillér 1933-
ban, a két hídfő pedig 1982-ben 
épült. A felszerkezet 1948-ban 
épült és 1969-1970-ben lett 
megerősítve. Minderre készülhet 

el 2009-ben az ortotrop acél pá-
lyaszerkezet. 2006. június 19-én 
a közútkezelő a dilatációk álla-
potára tekintettel (abnormális 
hídmozgások miatt kiszakadt a 
dilatációs szerkezet) a hídon 30 
km/h sebesség-korlátozást veze-
tett be. 2006. október 24. és 27. 
között az őszi alacsony vízjárást 
kihasználva a közútkezelő elvé-
geztette a bal parti mederpillér 
kimosódásának helyreállítását. 

Kimosódás veszélye
Az 1885-ben épített facölöp 
alapozású bal parti mederpil-
lér bazaltbeton cölöpösszefo-
gó tömbjének teteje súlyosan 
korrodált és kimorzsolódott a 
felmenő pillérfal alól, így annak 
halaszthatatlan bevédése szük-
ségessé vált. A feszített ütemű 
javítás kedvező vízállási körül-
mények mellett elkészült. A ge-
renda kizsaluzását követően egy 
nappal a Tisza a munkaterületet 
elöntötte. Az elvégzett javítással 

a kimosódás veszélye jelentősen 
csökkent. 2007-ben a közútke-
zelő megrendelésére Pont-Terv 
Zrt. elkészítette az engedélyezési 
(Földváry Kálmán), majd a ten-
der terveket is (Fornay Csaba). 
Az új acél, ortortop pályalemez 
beépítésével a híd jelentősen 
szélesedik. A kocsipálya széles-
sége változatlan marad (6,00 m) 
a Langer-ív függesztőoszlopai mi-
att, de a konzolokon teljes értékű 
kerékpárút, illetve gyalogjárda 
fog készülni. A híd szélessége 
12,00 méterre nő. A híd új teher-
bírása „B” osztályú lesz. A járu-
lékos munkaként többek között 
elkészül az 1885-ben épített öreg 
mederpillér szádfalas védelme és 
a hídsaruk cseréje, a terv szerinti 
lélegzés biztosításával. 

(A cikk elérhető, letölthető a  
www.elsolanchid.hu címen,  
a Lánchíd füzetek között,  

a 12. kötet: 50. Hídmérnöki 
konferencia előadásainak  

gyűjteményében.)

Bevezető a vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Tisza-híd
pályaszerkezetének átépítéséhez (5)
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Itt az Idő, hogy megvédjük a nyugdíjakat!

Gyurcsány és Mesterházy arra készülnek, hogy privatizálják  
a nyugdíjasok pénzét.
A szocialisták tavaly elvették a nyugdíjasoktól a 13. havi nyugdíjat,  
most pedig egy új törvénnyel* magánkézbe akarják adni a nyugdíjpénztárakat. 
Ezzel mindenkinek veszélybe kerül a nyugdíja.

1. A Fidesz mindenkinek megvédi a nyugdíját.
2. A Fidesz megakadályozza a nyugdíjpénztárak privatizációját.
3. A Fidesz garanciát ad arra, hogy a nyugdíjak megőrzik értéküket.

*T/11079. számú törvényjavaslat

FIdesz
 garancIa

Április 11-ére írta ki az országgyűlési képviselők 
választásának első fordulóját Sólyom László köz-
társasági elnök – közölte a Köztársasági Elnöki 
Hivatal (KEH).

A választások második fordulóját április 25-én 
tartják. A választás kitűzésével hivatalosan is meg-
kezdődött az április 9-én éjfélig tartó választási 
kampány.
A választópolgárok az országgyűlési választás első 
fordulóján két szavazattal rendelkeznek: egyrészt 
voksolhatnak arra, kit szeretnének az egyéni vá-
lasztókerületükben (ebből 176 van) képviselőnek, 
másrészt a másik íven arról dönthetnek, hogy a te-
rületi listáról melyik pártot támogatják (összesen 20 
területi lista van).
A területi listákról összesen 152 mandátumot oszta-
nak ki. Az országos listán kiadható 58 mandátumot 
pedig a fel nem használt, úgynevezett töredékszava-
zatok összesítése alapján osztják ki.
Az országgyűlési képviselők választása kétfordulós, a 
második fordulót az első forduló után két héttel kell 

megtartani. Még aznap este, április 25-én közzéte-
szik a választás előzetes tájékoztató eredményét, a 
jogi eredményt azonban csak a külföldön leadott 
szavazatokat tartalmazó urnák hazaszállítását és 
a szavazatok megszámlálását követően állapítják 
meg.
A második forduló eredménye tehát várhatóan a 
szavazást követő szombaton alakul ki. Az eredmény 
ellen jogorvoslattal lehet élni, a területi választási 
bizottságokhoz fellebbezést, ezt követően a megyei 
bíróságokhoz felülvizsgálati kérelmet lehet benyúj-
tani. A jogorvoslatokat egynapos határidővel kell 
benyújtani és elbírálni.
Az alkotmány szerint az új Országgyűlés alakuló ülését 
– a választást követő egy hónapon belüli időpontra – a 
köztársasági elnök hívja össze, a miniszterelnököt a 
köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés tagjai 
többségének szavazatával választja.
A miniszterelnök megválasztásáról, továbbá a kor-
mány programjának elfogadásáról az Országgyűlés 
egyszerre határoz. Az elmúlt három törvényhozási 
választás esetében a gyakorlat azt mutatta, hogy az 
Országgyűlés alakuló ülését követően másfél-három 
hét elteltével letette az esküt az új kormány is. 

H a t é v f o lya m o s  k é p z é s  i n d u l  
a vásárosnaményi ii. Rákóczi ferenc Gimnáziumban

Tapasztalatunk, hogy a nálunk töltött hat év 
során a tanulók egyenletesebb terheléssel, 
mélyebb és tartósabb tudás birtokába jut-
nak, mint a négyévfolyamos társaik. A tan-
anyag lineáris felépítéséből következően 

nem tanulják kétszer ugyanazt a tananya-
got (általános és középiskolai éveik során), 
így időt takarítanak meg, lehetőségük nyí-
lik arra, hogy a 12. évben az érettségire és 
a továbbtanulásra koncentráljanak. Több 

idő jut azokra a tantárgyakra, amelyekből 
emelt szinten szeretnének vizsgázni.
Ebben az osztálytípusban kiemelten ke-
zeljük az idegen nyelvek és az informatika 
oktatását. A magasabb óraszám lehetővé 
teszi tanulóink számára, hogy nyelvvizsga- 
és ECDL bizonyítványt szerezzenek.
A hat év alatt szorosabb kötődés alakul ki 
tanár és diák között, remek osztályközössé-
gek formálódnak. További előnynek számít, 
hogy a diákok felvételi nélkül juthatnak be 
ebbe az osztálytípusba, így mentesülnek a 
vizsgák okozta feszültség és izgalom alól. 
A képzés hatékonyságának legfőbb bizonyí-

téka, hogy 1992 óta kiemelkedően magas 
azon tanulók aránya, akik ebből az osztály-
típusból felsőoktatási intézményben tanul-
nak tovább. Szeretettel várjuk továbbra is 
azoknak a tanulóknak a jelentkezését, akik 
idén az általános iskola 6. osztályába jár-
nak. A hatévfolyamos képzésre vonatkozó 
határidőt meghosszabítottuk, így március 
31-ig lehet ebbe az osztálytípusba jelent-
kezni. A részletekről az iskola titkárságán 
lehet érdeklődni, a 06-45-570-053-as te-
lefonszámon.

Szalainé Bíró Katalin
igazgató

iskolánkban párhuzamosan folyik a hatosztályos és négyosz-
tályos gimnáziumi képzés.  Azok a tanulók, akik négy évet 
szeretnének eltölteni az iskola falai között, hamarosan beadják 
jelentkezésüket intézményünkbe. továbbra is várjuk azonban 
azon kisdiákok jelentkezését, akik hat év alatt szeretnék 
a gimnáziumi tananyagot elsajátítani. Ezúton szeretnénk a 
szülők és a diákok figyelmét felhívni a hatosztályos gimnáziumi 
képzés előnyeire. 

Árpád jó munkásember" – ezt mindenki tudja a híres Szalacsi-videó [10] 
óta. A dokumentumfilmes Zsigmond Dezső viszont a klasszikus idézetek 
nélkül akarta bemutatja a kocsordi atombunker-tervezőt, így a végered-
mény inkább groteszkbe hajló, személyes dráma lett. Profi írókkal dolgo-
zott: Balogh Géza már a 98-as A rózsa vére óta állandó tettestársa, Laska 
Pál forgatókönyv-javító pedig csak papíron számít elsőfilmesnek. Tőle 
tudtuk meg, hogy a Bunkerember 
autentikus helyszíneken, a Kocsord 
melletti Kishódoson és Nagyhódoson 
forgott tavaly ősszel. "Az MMK-tól 34 
milliót kaptunk, koprodukciós part-
ner az MTV volt, szintén 34 millóval" 
– mondta még arról, hogy jött össze 
a 85 millió nagy része. Árpádot Trill 
Zsolt alakítja, az apját pedig Szilágyi 
István (Lópici Gáspár, akit már ritkán 
hívnak filmezni, pedig kiváló karak-
terszínész. "Ennél a szerepnél mi 
azonnal rá gondoltunk."

Bunkerember
(Zsigmond deZső)

E l i n d u l t  e g y  ú j  h o n l a p

www.kelet ih i r.hu

Április 11-én lesz az első forduló


