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A legjobb szervező
Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap eredményeit összefoglaló 
záró konferenciát 2009. december 10-én, csütörtökön tartották a Köz-
lekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Tükörtermében. Ebben 
az évben 74 önkormányzat csatlakozott a programokhoz. 
 Vásárosnamény Város Önkormányzata az Európai Mobilitási Hetet és 

Autómentes Napot rendező te-
lepülések közül idén elnyerte a 
legjobb szervező önkormányzat 
díjat. 
Dr. Oláh Lajos közlekedési, hír-
közlési és energiaügyi államtit-
kár úr elismerő oklevelet adomá-
nyozott önkormányzatunknak.

A díj mellett a rendezvényeket koordináló közlekedési tárca egymillió 
forintos összegben nyújt vissza nem térítendő támogatást környezettu-
datos szemléletet erősítő programjaink megvalósításához. Az összeg 
átadása támogatási szerződés formájában történik, melyet a városla-
kók és kifejezetten az iskolás gyermekek környezettudatos szemléletét 
erősítő tevékenységek, programok, rendezvények előkészítésére, szer-
vezésére, lebonyolítására használhatunk fel 2010. május 30-ig.
 A szervezésben, lebonyolításban közreműködők segítségét még egy-
szer köszönöm!

Szabóné Széles Erzsébet
környezetvédelmi referens

A beruházás legjelentősebb létesítménye az 1949-
ben forgalomba helyezett II. Rákóczi Ferenc Tisza híd, 
mely jelentős személy- és teherforgalmat bonyolít le. A 
2006-ban bevezetett sebesség-, és a 2007-ben beve-
zetett súlykorlátozás miatt a híd teljes körű felújítása 
halaszthatatlanná vált.  
Ahogy arról korábban már beszámoltunk a munkálatok 
során több vizsgálatot is elvégeztettünk. A vizsgálatok 
többek között kiterjedtek az alapanyag és a hegesztett 
kapcsolatok ridegtörési hajlandóságára és hegeszthe-
tőségére, valamint a korrózióra. A vizsgálatokat követő 
szakértői vélemény elvetette a híd felújításának lehe-
tőségét. Ezt alapul téve Társaságunk kezdeményezte 
a II. Rákóczi Ferenc Tisza híd tervezett felújítási 
munkálatainak felfüggesztését. Az új híd felszerkezet 
megvalósításához szükséges tervek elkészítésére ha-
ladéktalanul közbeszerzési eljárást indítottunk.
A felszerkezet cseréjét előirányzó tervezések az előző 
év második felében elkezdődtek. A tervező elkészítette 
a tanulmánytervi változatokat. A tanulmánytervek el-
készítése mellett a meglévő pillérekből magmintavétel 

is feladata volt a tervezőnek, hogy a lehető legtelje-
sebb képet kapjuk a jelenlegi állapotról. Ezen minta-
vételek és a minták kiértékelései elkészültek 2009. év 
novemberében. 
A tanulmányterveket a vizsgálati eredményekkel kiegé-
szítve a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
(továbbiakban KKK) elé terjesztettük. A KKK vélemé-
nyezve eljuttatta a szakminisztériumhoz, ahol megszü-
letett a döntés a továbbtervezés műszaki tartalmáról. 
Ezek alapján a 41. számú főút vásárosnaményi II. Rá-
kóczi Ferenc Tisza hídtól kifolyási (alvízi) irányban 15 
méterre új gerendahíd fog megépülni. 2010. augusz-
tusára tervezetten elkészülnek a kiviteli tervek, ezt 
követően kerülhet sor a kivitelező kiválasztására. 
Terveink szerint a szerződést 2010. évben megkötjük. 
A hídszerkezet gyártása ezek alapján elkezdődhet a téli 
időszakban, a helyszíni építés 2011 tavaszán várható. 
A beruházás tervezett befejezése 2011 év vége.

 Fazakas Orsolya
 kommunikációs vezető

Új híd épül a Tisza folyó felett 2010. 01. 07. 
A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. feladatai között szerepel a 
41. számú főút Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Tisza híd és a csatlakozó 
ártéri szakaszok felújítási munkáinak elvégzése. A projekt kivitelezésére Tár-
saságunk 2008. október 27-én kötött szerződést a KK-2008 Konzorciummal (a 
konzorcium tagjai: Közgép Zrt. és Kelet-Út Kft.). 

Az Európai Unió támogatásával 
2009. 08. 31-i határidőre elké-
szült kerékpárút lehetővé tette, 
hogy a város ezen területéről biz-
tonságosan, a közúti forgalomtól 
elkülönülten tudjanak közleked-
ni a városlakók. A kerékpárút 
megépítésének legfőbb célja a 
lakosság biztonságos kerékpáros 
közlekedésének elősegítése, a 

városközpont megközelíthetősé-
gének biztosítása, valamint ezen 
településrészen található általá-
nos iskola diákjainak biztonságos 
közlekedése, továbbá a környe-
zetbarát kerékpáros közlekedés 
feltételeinek megteremetése.
Az ÉAOP-3.1.3-2007-0018 Vásá-
rosnamény-Vitka hivatásforgal-
mú kerékpárút építése projekt 

89.327.950 Ft összköltséggel, 
80.395.155 Ft pályázati támoga-
tásból és Vásárosnamény Város 
Önkormányzata által biztosított 
8.932.795 Ft önerőből valósult 
meg. Időközben a város önkor-
mányzata 2009. szeptember 28-
án pályázatot nyújtott be a Magyar 
Államkincstárhoz „EU Önerő tá-
mogatás” elnevezéssel a projekt 
kapcsán felmerülő saját forrás 
csökkentése érdekében. Pályáza-
tunk sikeres elbírálását követően 
4.466.398 Ft támogatási összeget 
sikerült elnyerni, mely összeg 50%-

al csökkenti az önkormányzat által 
vállalt önerő mértékét.

Előírt minőség
A projekt eredményeként meg-
épült, egy hozzávetőlegesen 1500 
méter hosszúságú és 2,6 méter 
szélességű kétirányú kerékpárút, 
átépítésre került a kerékpárút 
nyomvonalát keresztező vasúti 
csomópont, mely a biztonságos 
kerékpáros és gyalogos átkelést 
fénysorompók által segíti elő.
A kerékpárút kivitelezését a – 
közbeszerzési eljárás keretében 

kiválasztott – ZEMPLÉNKŐ KFT. 
végezte. A kivitelező amellett, 
hogy a kerékpárutat a vállalt szer-
ződéses határidőre és az előírt 
minőségben elkészítette, igyeke-
zett az építkezés során felmerülő 
lakossági problémákat is ésszerű-
en megoldani.
A projekt az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap társfinanszírozásával 
valósult meg.

Elkészült  a Vásárosnamény –  
Vitka hivatásforgalmú kerékpárút

ÚMFT infovonal: 06 40 638 638
nfu@meh.hu • www.nfu.hu

Vásárosnamény Város Önkormányzata 2008. július 17-
én támogatási szerződést kötött a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi út 20-22.), 
mint támogató képviseletében eljáró Észak-alföldi Regi-
onális Fejlesztési Ügynökség Kht.-val (4002 Debrecen, 
Simonyi út 14.) a Vásárosnamény – Vitka hivatásforgal-
mú kerékpárút építése tárgyában.
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Vásárosnamény polgármestere 
diákkori szenvedélyének hódol: 
kedvtelésből szólógitározik. 

Ha kell, az asztalra, amennyiben 
szükséges, akkor pedig a húrok 
közé csap Vásárosnamény pol-
gármestere. Jüttner Csaba az 
érzelem húrjait is előszeretettel 
pengeti. Szenvedélye középisko-
lás korára nyúlik vissza:
– Gimis voltam, amikor a ha-
verokkal összeálltunk, és nagy 
élményt jelentettek a közös ze-
nélések. Utána sokáig szünetel-
tünk, mígnem néhány éve öten 
megalapítottuk a Five együttest. 
Ha nem is érzem magam újra 
tinédzsernek, de sok szép emlék 
felidéződött azóta, és így, együtt, 
nagyon jól érezzük magunkat – 
fejtegette a beregi városvezető. 
– Ez még csak véletlenül sem üz-

leti vállalko-
zás, pusztán 
ke d v t e l é s -
ből, szóra-
k o z á s b ó l 
és szóra-
koztatásból 
lépünk fel 
ad hoc jelleggel. Például a 
naményi majálison és a tarpai 
Szilva Napokon is színpadra 
álltunk, de örömmel fogadtuk el 
Maximovits Gyuri barátom meg-
hívását a papi falunapra. Közel 
állnak hozzánk a Beatrice- és P. 
Mobil-számok, ugyanakkor nem 
csak feldolgozásokat adunk elő, 
saját számaink is vannak. Apro-
pó, éppen mostanában készül az 
önálló hanghordozónk – szolgált 
végezetül egy igazán ütős hírrel a 
Five szólógitárosa.

(Forrás: szon.hu)

Várost vezet a beregi pengető

A vásárosnaményi Esze Tamás nyugdí-
jasklubban december 7-én  ünnepel-
tük a Mikulást és a második félévben 
esedékes névnapokat a Művelődési 
Központban.

Nagyon finom toroskáposzta került az asztalra, ami-
ben besegített nekünk a Winklet Panzió. Ez a segítség 
klubunk részére már évek óta fenn áll. A jó kapcso-
latunkat bizonyítja, hogy tisztelik és becsülik az idős 
embereket. Nekünk ez felemelő érzés és nagyon kö-
szönjük. Egy csodálatos délutánt tölthettünk el ezen a 
napon. Egy-egy ilyen szépen sikerült délután mi is meg-
kérdezzük a költővel együtt, hogy  „ Hol a boldogság 
mostanában?”… és azt válaszoljuk, hogy néha vagy 

talán többször a nyugdíjasklubokban. Itt is többféle 
gondolkodású ember van együtt, de a korunk, az élet 
megtanított bennünket, hogy nagyobb tolarenciával és 
szeretettel legyünk egymás iránt.
Kívánunk minden eddigi segítőnknek és a város lakos-
ságának boldog, békés ünnepeket. Örömmel értesí-
tem, hogy az eltelt időszakban újabb felajánlások let-
tek a nyugdíjasklub részére. Ez a mai válságos időben 
nagyon példaértékű részükről. Szeretném megköszön-
ni a segítséget minden tag nevében. Ők a következők 
voltak. Végh Ferenc vállalkozó, Bittner ABC, Hajdú BT 
Tésztagyár és a vásárosnaményi OTP.

Sápi Istvánné
nyugdíjasklub vezető

Ünneplés a nyugdíjasklubban

Elindult egy  
új honlap

www.kelet ih i r.hu

RENDŐRSÉGI HÍREK
2009. december 21-én egy 
40 év körüli férfi egy bal-
ta segítségével betörte egy 
Vásárosnaményban lévő ve-
gyesbolt ajtaját és onnan 7300 
Ft értékben élelmiszereket és 
szeszesitalt próbált meg eltu-
lajdonítani, de az ott járőröző 
rendőrök tetten érték őt. 
Az elkövető a cselekményével 
40.000 rongálási kárt okozott. 

Az ügyben bíróság elé állítást 
kezdeményezünk. 

* * *
Vezessenek az évszaknak és az 
időjárási viszonyoknak meg-
felelően, fordítsanak különös 
figyelmet a járművek világító 
berendezésének működőké-
pességére, a gumiabroncsok 
és fékberendezések állapotá-
ra!

* * *
Ezúton szeretném köszöne-
tünket kifejezni a megtisztelő 
figyelmükért, munkánkhoz 
nyújtott segítségükért. 

* * *
Továbbra is várjuk észrevéte-
leiket, a 107, illetve a 06 45 
470-422 telefonszámon, vagy 
személyesen.

* * *

A Vásárosnaményi Rendőrkapitányság személyi állománya nevében  
Sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánunk, 

a város valamennyi Polgárának.

Antanténusz, szórakaténusz, 
Szóraka-tiki- 

taka-alabala-bim-bam-busz!

A halandzsa szó és fogalom leginkább Ka-
rinthy Frigyeshez köthető, de feltalálója egy 
Lachs Lajos nevű képkereskedő volt, aki 
butácska barátnője naiv kérdéseire értel-
metlen szavakkal igyekezett komolyan vá-
laszolni. A kis táncosnő mondta ki először: 
„Ugyan Lajos, ne halandzsázzon.”
Ha megpróbálnánk egy mondattal meg-
határozni, mit is értünk halandzsán, a 
legáltalánosabb meghatározás az lehetne, 
hogy a halandzsa értelmes beszédnek ható 
értelmetlen szöveg, mellébeszélés, mes-
terséges, értelmetlen szóalkotás. Karinthy 
szerint a halandzsa a beszéd paródiája.
„A pő, ha engemély, kimár -
De mindegegy, ha vildagár…
mer engemély minder vagul,
mint vélgaban a bégahúr!”
(Karinthy Frigyes: Heuréka)

A halandzsa az irodalmi műben nem sem-
mitmondó szószaporítás. Stílushatása a 
hangzásból fakad, hangulati hatása igen 
erőteljes. A ritmusképzés, a belső rímek 
a műalkotás minden pórusát áthatják: a 
szerkezet összeillesztett elemeit, a jelle-
mek kialakítását, a stiláris mozzanatokat 
egyaránt. Az egyik leghíresebb halandzsa-
vers Lewis Carroll: Alice csodaországban 
című regényében található, címe The 
Jabberwocky. A verset Weöres Sándor 
Szajkóhukky címmel ültetett át magyarra, 
nagyszerű strófákat remekelve:
Volt egy brillős, a csuszbugó
Gimbelt és gált távlengibe,
Minden mimicre purrogó,
Mómája ingibe.
" Vigyázz, jön Szajkóhukk, fiam!
Foga maró, karma furó!
Ügyelj, Csapcsip madár zuhan
S a brunkós Bromboló!"
Markában nyüsztő penge reng,
Elrágdos minden manxomot.

A tamtam-fánál megpihent,
Mély gondjába rogyott.
Állt fergető eszmék körén,
S jött Szajkóhukk, nézése láng,
Nagy káka-törzsek erdején
Bugyborékolva ráng.
Bal, jobb! Bal, jobb! És át meg át
Nyüsztő penge nyekdes, nyikol,
Fejét veszi, máris viszi,
S eldiadalogol.
" Szajkóhukk már nem él, fiam?

Karomba, lándzsás pöszöröm!
Dicsdús nap, ó! Jahé! Jahó!"
Csuklorkant az öröm. 
Míg mindezt végigolvassuk, és élvezzük, és 
agyunk ide-oda klikkel, azalatt megértünk 
egy olyan szöveget, amelyből valójában 
(szavak szintjén) alig értettünk valamit. De 
ha tudnánk, mit jelent minden egyes szó, 
akkor sem értenénk meg jobban.
Remélem, neked is élményt adott.

Deák József

GYEREKSAROK:  
E g y  k i s  h a l a n d z s a

Szeretnénk köSzönetet mondani 
 mindazoknak, akik  
2008. évi személyi  

jövedelemadójuk 1%-át  
a Balázs József Városi könyvtárnak  

ajánlották fel. a befolyt összeget könyv-
tári bútorok készíttetésére fordítottuk.
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In Memoriam KULÓ!

Kicsi gyerekek voltunk 
még, amikor találkoztunk. 
A város két távoli pont-
ján éltünk, mégis közeli 
barátok lettünk. Nagyon 
sokat jártam Hozzátok, 
sokat játszottunk együtt. 
Igazi gyerekek voltunk! 
Benne voltunk minden 
hülyeségben, de mindig 
tudtuk, hogy meddig le-
het feszíteni a húrt. Egy 
idő után, szinte családtag 
lettem Nálatok. Aztán jöt-
tek a középiskolás évek, 
kezdtünk felnőttként 
gondolkodni. A válasz-
tott szakmáink nem áll-
tak közel egymáshoz, de 

BARÁTOK maradtunk. 
1989-ben, amikor én elke-
rültem Pápára, Te kerültél 
a helyemre Ugornyán a 
TMSE-nél a kapuba. Saj-
nos a távolság és a ritka 
hazajárásaim miatt, el-
távolodtunk egymástól. 
Azért amikor találkoz-
tunk, mindig jókat beszél-
gettünk, anekdótáztunk 
ifjúkorunkról. Olyankor 
vissza mentünk „gyerek-
be”. A legutóbbi beszélge-
tésünkkor nem tudhattuk, 
hogy az lesz az utolsó.
December 5-én hívtam 
telefonon anyut. Csak 
annyit szólt, hogy fiam 
ülj le! Akkor tudtam meg, 
hogy elmentél…
Nem tudtam megszólalni. 
Még most is felfogha-
tatlan, hogy itt hagytad 
Édesanyádat, testvérei-
det, szerető feleségedet, 
gyönyörű kislányodat és 
minket, a barátaidat! 
Nyugodj Békében Édes-
apád mellett!

Simon Róbert

Képviselő-testületi ülés  
fontosabb hírei

1.  A Képviselő-testület döntött 
a víz- és csatornadíjak mó-
dosításáról  a BEREGVÍZ Kft. 
8/2009. (2009.XI.26.) hatá-
rozata alapján, mely, 7 %-os 
emelést eredményez így: 

A)  Ivóvíz szolgáltatási díja: 
230Ft/m3 + ÁFA  ( alapdíj 
változatlan).

B)  Szennyvíz elvezetés-keze-
lés díjai: 213 Ft/m3 + ÁFA 
(alapdíj változatlan).

2.  A Humán Szolgáltató Központ 
átadása a BEREGTÖT-höz nem 
történt meg, mivel az átadás 
feltételei nem valósultak meg, 
azaz a kistérséghez tartozó 
települések nem csatlakoztak 
olyan számban és mértékben, 
hogy a feladat átadás megtör-
ténhessen. Az Egészségügyi- 
Szociális- és Környezetvédelmi 
Bizottság továbbá javasolta, 
hogy  kerüljön kiírásra pályázat 
az Intézményvezetői feladatok-
ra, ugyanis jelenleg megbízott 
vezető irányítja igen hosszú 
ideje az intézményt.

3.  A korábbi évekhez hasonlóan 
döntött a testület a 60. évüket 
betöltött időskorúak egyszeri 
támogatásáról. Ennek értel-
mében egyedül élő jogosult 
estében 3000 Ft,  nem egyedül 
élő estében együttesen 4000 
Ft támogatást nyújt.

4.  A pénzügyi bizottság elnö-
kének javaslatára tárgyalta 
meg a Képviselő-testület a A 
Lónyay Menyhért Szakközép- 
és Szakképző Iskola 2009. 
évi költségvetésének külső 
vizsgálati jelentéséről szóló 
előterjesztést.

Mint ismeretes már többször 
vetődött fel a korábbi testületi 
üléseken a „Lónyay” kifizetetlen 
számlái, egyre növekvő adós-
ságállománya. Mindeddig ennek 
rendezésére nem történt sem-
milyen intézkedés. Testületi ha-
tározat értelmében végeztette el 
a pénzügyi bizottság a független 
szakértői vizsgálatot, mely egyér-
telműen megállapította, hogy 56 
millió hiányt jelent az éves költ-
ségvetése az iskolának, így a fize-
tőképesség csak önkormányzati 
támogatással tartható fent. 
Ennek tényét mind a polgármes-
ter, mind a képviselő-testület is 
elfogadta, mivel az iskola igazga-

tója igen színvonalas prezentáci-
óval támasztotta alá a szakértői 
véleményt. Konszolidáció terv 
elkészítéséről is döntött a tes-
tület, melyet a pénzügyi osztály 
vezetőjének kellett volna elké-
szíteni, 2009. december 22-éig. 
Sajnálatos módon az adósság 
rendezésére ez ideig  semmilyen 
terv nem készült, csupán a pénz-
ügyi osztály vezetője a pénzügyi 
bizottsághoz címzett levelében 
hosszan taglalta azt, hogy miért 
nem lehet konszolidációs ter-
vet készíteni, és mit is kellene 
tenni. Csupán én személyesen 
egyet nem értek: miért nem tett 
ez idáig, és a testületi ülés óta 
sem semmit annak érdekében, 
hogy olyan adósság rendezési 
terv készüljön amely mind az 
iskolának, mind a hitelezőknek, 
mind az önkormányzat pénzügyi 
lehetőségeinek megfelel? Ehhez 
nem is kellene testületi döntés, 
az önkormányzat saját érdeke, 
hogy ezt a feladatot, problémát 

megoldja. A pontos tervezés, a 
gazdálkodás alapja. Az önkor-
mányzat sajnos ennek hiányában 
van, e nélkül pedig nem lehet 
eredményesen gazdálkodni. A 
rendszertelenül, tervezetlenül 
átutalt pénzek, csak tűzoltásra 
alkalmasak, de nem az adósság 
rendezésére. 

5.  Képviselői kérésre került elő-
terjesztésre az a javaslat, mely 
alapján a közfoglalkoztatási 
programban magbízandó el-
lenőröket, brigádvezetőket, 
valamint települési őröket a 
továbbiakban az Egészség-
ügyi- Szociális és Környezetvé-
delmi Bizottság választaná ki, 
természetesen a munkáltató 
jogok gyakorlásának (polgár-
mester) változatlan megtartá-
sa mellett.

Igen élénk vita alakult ki, végül a 
testület megszavazta az előter-
jesztés 10 igen szavazattal.

Utóirat: 
A képviselő-testületi ülés 2009. december 18-án volt. 
Bár az előterjesztő már korábban jelezte a jegyző 
felé szándékát, és az előterjesztési anyagot is leadta, 
ez csak késve került a testület elé. Így történhetett 
az meg, hogy a közmunka programban eddig foglal-
koztatottak nagy számának, közöl 200 személynek 
a munkaviszonyát (beleértve a brigádvezetőket is) 
a polgármester úr egy személyben egy éves időtar-
tamra meghosszabbította. Nem akarom vitatni ennek 
jogszerűségét, azaz a  törvény által biztosított lehe-
tőségét, de azt igen is vitatom, hogy egy éves idő-
tartamra biztosítani megélhetést egyes embereknek 
úgy, hogy legalább annyian vannak még, akik szin-
tén szívesen és becsületesen dolgoznának. Az így 
meghosszabbított munkaviszonyú személyek már 
a 2009. évben is több hónapot dolgoztak, és voltak 
olyanok, akik csak a kötelezően előírt 90 munkana-
pot dolgozták le. A jelenleg közmunkára váróknak 
talán  – Hivatali információ szerint – lesz lehetősé-
gük újabb pályázat alapján  dolgozni, de ez semmi 
esetre sem lesz egy éves időtartam. Úgy gondolom, 
hogy a város lakosságának, főleg a hátrányos helyze-
tű embereknek egyenlő esélyt kell adni a munkához, 
a megélhetésre. Ez az esély sérült a polgármesteri 
intézkedésre. Talán érthető az a képviselő indítvány, 
miszerint egy bizottsági javaslat szerinti döntés sok-
kal inkább demokratikus, mint az egyszemélyi ön-
kényes határozat  még akkor is, ha intézményektől 
a véleményeket, javaslatokat bekérték. A kollektív 
bölcsesség, és döntés mindig többet ér és használ, 
mint az egyszemélyes uralkodás.

Dr. Szele Ildikó képviselő
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A Lónyay Menyhért Szakközép- és Szakképző iskola  
2009. december 12-én tartotta szalagavató ünnepségét.

A végzős osztályok:

12.A, osztályfőnökük: Badakné Péter Ildikó

12.B, osztályfőnökük: Tóth Kornélia

13.D, osztályfőnökük: Janovszki Bertalanné

12.E, osztályfőnökük: Szabó Tamásné

13.F, osztályfőnökük: Tóth Andrea

13.G, osztályfőnökük: Szűcs Istvánné

(Fotók: Csatlós RóbeRt Gyula)

Egyesületünk tagjai nagy lelkese-
déssel készültek Tölgyes József és 
felesége, Varga Mária 50. házassá-
gi évfordulójára. A házassági évfor-
dulót november 30-án tartottuk a 
Vitkai Iskola ebédlőjében. 
A Nyugdíjasok Himnusza elhang-
zása után az egyesület elnöke kö-
szöntötte az ünnepelteket. Köszön-
tőjében bemutatta a házaspár és 
családja életútját, a munkához, a 
közösséghez való viszonyát. Kíván-
ta, hogy a megérdemelt nyugdíju-
kat sokáig élvezzék egészségben, 

boldogságba, szeretetben család-
juk és az egyesület közösségében. 
Egyesületünk tagjai versekkel és 
nagyon szép énekkel köszöntötték 
az ünnepelteket. Az egyesület elnö-
ke emléklapot és szerény ajándé-
kot adott át az ünnepelteknek. 
Ezen a napon került sor a IV. ne-
gyedévben a névnapjukat és szü-
letésnapjukat ünneplő egyesületi 
tagok köszöntésére. 
Az ünnepi műsor után rendhagyó 
vendéglátással fejeződött be az 
ünnepség. 

Házassági évfordulót ünnepeltünk  
a Vitkai Nyugdíjas Egyesületnél
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Boldogság iránti vágyunk végigkíséri egész életünket. Alig néhány 
napja, hogy boldog új évet, szerencsét, sikert, gazdagságot kíván-
tunk egymásnak. Reménykedünk, hogy az új esztendő talán jobb 
lesz, mint az ó, de sokak szívében makacs érzés a kilátástalanság, 
az aggodalom. Aggódunk a jövőnkért, a munkánkért, a kenyérért. 
Külső változásokat sürgetünk, mindenért másokat okolunk, s közben 
nem vesszük észre, hogy a boldogság benső hovatartozás kérdése, 
mely nem körülményeinktől függ, hanem attól, hogy miképpen ál-
lunk körülményeinkhez. Nem a körülmények függvénye az emberi 
szív békéje, hanem az önmagunkra és Istenre találás tehet bárkit 
és bárhol boldoggá. A világ győzelmet arat afölött, aki úgy hiszi, hogy 
a körülményektől függ boldogsága. A világ győzelme pedig csupa 
veszteség, háborúság, tülekedés, zsarnokság, hazudozás, gyilkosság, 
erkölcstelenség. 
A lelki hazatalálás, az út valódi öröme szöges ellentétben áll világi 
győzelemmel, a boldogság káprázatával, csalóka illúzióival. A valódi 
élet, beteljesülés hitből ered, de hitet alig találni. Vak hiedelmek, 
dogmák, önzés és a pénzbálvány szelei fújnak, ködbe burkolva saját 
benső fényünket is. Buddha azt mondja, hogy akik az igazságot tiszta 
elmével megértik, akik bölcsek és örökké figyelnek, megismerik az 
éberség örömét. Jézus azt tanítja, hogy az igazság szabaddá tesz. 
És azt is mondja, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az 
igazságot, boldogok a szelídek, a tiszta szívűek, az irgalmasok, a 
békességre igyekezők. A szellem tiszta fényét kereső ember egyút-
tal szigetet is épít magában, melyet nem érnek el az áradások, s 
melyet nem hordanak el a szelek. A jövő változásai csak felületesen 
sebezhetik, mert nem rabja a gyűjteni, aggódni, félteni, félni, célok 
és hatalom és vagyon és becsvágy és jólét és kényelem éhségének. 
Tudja a szükséges mértékét és élete irányát, és egyre biztosabb ben-
ső mérlegén méri le, hogy mi súlytalan s minek van súlya. A jelenben 
él, de tudja, hogy a jövő lehetőséget hoz és erőt. Erőt a tisztuláshoz, 
tisztulást a fejlődéshez, fejlődést a lelki gazdagodáshoz, gazdago-
dást a benső békéhez, benső békét az ember és Isten, ember és 
ember egymásra találásában. 
A jövő Isten álmát hordozza, s mindazok elérik, mindazokat elér, akik 
a jelent az igazság ösvényén haladva, a szellem fényével töltekezve, 
szeretetben megélt áldozatnak élik meg.
Ez az út bár keskeny út, de aki jó úton jár, boldog. 
Csak rajtunk áll.

Deák József

A boldogságról és a jövőről
Ne csak naptár szerint

Új esztendő… De csak naptár szerint,
hogyha a bűn, a megtűrt régi mind
velünk marad: kitartott csüggedés,
ápolt közöny, megszólás, nem kevés
irigykedés, jólfésült káröröm,
parázna szem, fullánk nyelv, vádözön
mások felé, kaparcsik vágy, bután
leplezgetett hajsza a pénz után.

De ronda mind, de ó, de rothadó!
Takarja be lehulló tiszta hó,
fedezze el MEGVÁLTÓNK vére mind!
Lehessen új – ne csak naptár szerint!

Füle Lajos

„Keresheted őt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltba sem és a gazdag jövőben
akárki megszülethet már, csak ő nem.
Többé soha nem gyúl ki halvány-furcsa 
mosolya.
Szegény a forgandó, tündér szerencse,
hogy e csodát újólag megteremtse.

(Kosztolányi Dezső)
H. Éva

Aki önmagát szereti, ember-
társait sem gyűlöli. Aki értékeli 
önmagát, az másban is sok-sok 
értéket talál. Aki saját énjének 
kútjából örömöt tud meríteni, 
az naponta megleli az öröm 
más forrását is.
Nem tudom szép vagy-e, okos 
vagy-e, erős vagy-e? Nem tu-
dom milyen szellemi, testi ér-
téked lehet örömeidnek kútja. 
Csak azt tudom rólad, hogy te 
is EGYETLEN vagy a világon. A 
kiismerhetetlen múlt kezdeté-
től a jövő beteljesedéséig ilyen 
ember, amilyen Te vagy, szemé-
lyiséged sajátosságaival, nincs 
más. Saját éned mélységeiben 

olyasmit látsz, akit és amit nem 
láthatsz másutt sehol. Valamit 
csak Te jelentesz a történelem-
ben, bármilyen jelentéktelen-
nek tűnik az életed. Ha nem 
születsz meg, nem ilyen a világ. 
Ha pedig majdan csontjaidat 
szétfújja a szél, nyomod vala-
miképpen megmarad.
Egyetlen vagy! Éned, életed 
titokzatos érték. Mások talán 
nem tudják rólad, de Te tudd! 
Éld tudatosan az életed!
Ki örüljön neked, ha magad 
nem ismered fel azt az örömöt, 
mely csak benned születhet, 
élhet és halhat?!

Öröme légy önmagadnak!

Boldog új év???

Az új év első napjaiban már szin-
te közhelynek számítóan azzal 
köszöntjük családtagjainkat, 
barátainkat, ismerőseinket, hogy 
boldog új évet kívánok!
De milyen is az a BOLDOG új év?
A mostani anyagias világban so-
kak számára a gazdagság, siker, 
hatalom jelent boldogságot, köz-
ben észre sem veszik, hogy a pénz 
utáni hajsza alatt úgy eliramlik 
az élet, úgy elrohannak az évek, 
hogy nem is volt idő igazán élni, 
átélni az élet mindennapjai által 
nyújtott örömöket. A pillanatnyi 
örömök, a vagyon, a csillogás 
olyan át nem látható sötét leplet 
borít az ember szeme elé, mely 
nem enged betekintést a VALÓDI 
boldogság örömeibe.
Véleményem szerint a VALÓDI bol-
dogság felé vezető út:
– segíteni a rászorulókat
– békességben élni embertársa-
inkkal, nem viszálykodni, nem át-
gázolni másokon céljaink elérése 
érdekében

– kapzsiságot elkerülni, dolgozni 
magunk és családunk boldogu-
lásáért, de tudni megálljt paran-
csolni a gazdagság utáni vágynak
– meglelni az élet nyújtotta apró 
örömöket, megtalálni mindenben 
a jót s minden napért hálásnak 
lenni,  ünnepként megélni
– igazságosságot, alázatosságot 
gyakorolni, felkarolni a gyengéket, 
erősíteni a félénkeket, akik gyak-
ran nagyobb lelki 
kincsekkel rendel-
keznek, mint azok, 
akik sűrűn hangoz-
tatják ezt
– tiszta szívvel élni: 
úgy cselekedni, hogy 
mindig mindenkinek 
jót akarjunk
– annak ellenére is 
követünk el néha hi-
bákat, hogy a legjobb szándék a 
tetteink vezére, de ne szégyelljünk 
odaállni, bocsánatot kérni, hisz 
bár kellemetlen, de óriási lelki 
boldogságot okoz a feloldozás s 
rengeteget tanulunk hibáinkból
– végül, de nem utolsósorban 

szeretni minden embert: ez a leg-
fontosabb. 
Szeretetre mindenkinek szüksége 
van, rohanó világunkban mégis 
alig figyelünk egymásra, felszíne-
sek a kapcsolataink. Jó lenne sze-
retettel nyitni embertársaink felé, 
segítve egymást életünk útján.
Ennek tükrében minden ember-
társamnak kívánom, hogy a bol-
dogsághoz vezető út darabjainak 

megtalálásával, fokozatos, türel-
mes egymás mellé illesztésével 
találja meg mindenki a VALÓDI 
boldogságot, s ehhez kérem min-
denkire a Jóisten áldását!

Zámbóné Vincze Beatrix
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HIRDETÉSEK

Hajós benCe
Magyar Közút Kht.  

(Szabolcs-Szatmár-Bereg) 
hidászmérnök 

(A cikk második  részét  
novemberi számunkban  

olvashatták)

A felszerkezetet Győrben gyártot-
ták nagy egységekben (legnagyobb 
elem 20 tonna volt, 22 m hosszú-
sággal és 3 m magassággal).

A gyári hegesztéseket röntgenvizs-
gálattal ellenőrizték és a hibás 
kötéseket kicserélték. A gyári 
egységeket vasúton szállították 
Vásárosnaményba. A teljes sze-
relést a naményi oldalról kellett 
kiszolgálni. A teljes beállványo-
zásos szerelés jelentős faanyagot 
igényelt volna, és a cölöpözést 
nehezítette volna a mederben 
fekvő korábbi (1919) roncselemek 
is. Ezért úgy döntöttek, hogy csak 
a két szélső nyílást állványozzák 

be, míg a főnyílás merevítőtartóját 
a balparton és az összeszerelt bal 
parti hídrészen készre szerelik és 
a később elbontott mederpillért 
segédjáromként felhasználva a 
végleges helyére behúzzák. A bal 
parti nyílást teljes beállványozás 
mellett egy portáldaru segítségé-
vel készre szerelték és a sarukra 
helyezték. Ezt követően a főnyí-
lás merevítőtartójának 80 m-es 
szakaszát és alsó szélrácsozatát 
összeszerelték a bal parti nyílás 
tetején. Az oldalnyílás rövidsége 
miatt elsőször a főnyílás 3/5-e 
készült el, majd azt konzolosan 
előre tolva összeszerelték a ma-
radék 2/5 részt. A betolás előtt 
az elbontásra ítélt mederpillért 
kevés cölöppel megerősítették és 
megmagasították. A betoló pálya 
nem volt folytonos, hanem négy 
tolópadból állt. A mozgatást egy 
fő végezte egy 15 tonnás katonai 
romboló csörlővel, bár 1-2 tonna 
kapacitás is elégséges lett volna. 
A merevítőtartó terv szerinti helyre 

való süllyesztését több nap alatt 
csökkenthető magasságú mág-
lyarakássokkal végezték. Az ívet 
a merevítőtartóról szerelték. A 
szerelés végeztével a kritikus me-
derpillért elbontották, de bontás 
közben a pillér alaptestje eltörött 
és a pillér a mederbe dőlt. A pálya-
lemez betonozása 1949. október 
21-én befejeződött, a hidat 1949. 
november 6-án megnyitották. A 
próbaterhelés igazolta a szerkezet 
jó működését. 

Kereszttartókon
A híd átadása után rövidesen, 
1951-ben a Mélyépterv statikai 
vizsgálatot készített az új, 1950. 
évi hídszabályzat szerinti I/A ter-
helésre, megnövelt (1,7) bizton-
sági tényezővel. A szakvélemény 
kimutatta a kereszttartók és a 
pályaszerkezet megerősítésének 
szükségességét. A megerősítés ter-
veit 1952-ben el is készítették és a 
győri Wilhelm Pick gyár felkérést is 
kapott a munka elvégzésére, azon-

ban anyagengedély hiányában az 
erősítés elmaradt. 1967-ben az 
Uvaterv újabb erősítési terveket 
készített, az időközben megjelent 
1965. évi Közúti Hídszabályzat 
előírásainak megfelelően. Az 
erősítési munkákról megjelent a 
Bánréti László részletes szakcikke 
a Mélyépítéstudományi Szemlé-
ben. Az acél kereszttartók arány-
lag egyszerűen erősíthetőek voltak 
(1952. évi erősítési tervek szerint), 
de ez az együttdolgozó hossztar-
tóknál önmagában nem vezetett 
volna eredményre. A megoldásnál 
figyelembe kellett venni a forga-
lom folyamatos fenntartásának 
szükségességét. A tervek szerint a 
meglévő hossztartók közé új hen-
gerelt acél hossztartókat helyeztek 
el, a kereszttartókon alátámasztva 
úgy, hogy a vasbeton pályalemez 
alatt 1 cm hézag maradjon. E 
hézagot epoxi habarccsal lezárva 
injektálással töltötték ki. A hídon a 
vasbeton lemez együttdolgozásá-
nak beszámítása nélkül a régi és 

új hossztartók a szükséges teher-
bírást biztosítják, így a vasbeton 
lemez feladata a teherelosztás 
legalább három hossztartóra, 
tehát a tervezők nem számoltak 
öszvér hatással. Az építési mun-
kát a Közúti Gépellátó Vállalat 
végezte1969-70- ben, az akkor 20 
éves felszerkezeten. A főtartó alsó 
síkján függőállványt építettek, így 
lényegében zárt tér volt a hossz-
tartók ragasztásához. A tervszerin-
ti hosszúságú tartók behúzásához 
a hídfők mögött az útburkolatba 
mélyedéseket kellett vágni, így a 
hossztartókat hosszirányban a ke-
reszttartók felett, de a pályalemez 
alatt be lehetett húzni. A kereszt-
tartókat szögecselt övlemezzel és 
rácsrudakkal megerősítették. 

(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 (4)
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Bak István, az Eötvös iskola testnevelője a novemberi megyeházán 
tarottt megyei diáksport díjátadó ünnepségen a díjakkal.

Negyedik idényét kezdte a megyei középiskolás 
bajnokságban a II. Rákóczi Ferenc Gimnázi-

um női kosárlabda csapata. 2007-ben második, 
2008-ban harmadik, 2009-ben pedig megnyerte 
a bajnokságot és képviselhette a pécsi országos 
döntőben megyénket. Zöldfülüként, nagyon szoros 
meccseket játszva végül a 12. helyen végzett a 
csapat. Külön örömünkre szolgált az is, hogy a 180 
benevezett játékos  közül  Hézser Zsófi a 13. leg-
eredményesebb kosárdobó lett! Az idei bajnokság-
ban eddig 5 mérkőzést játszott a csapat, melynek 
eredményei komoly reményekre jogosítanak minket. 
Eddigi eredményeink:
II. RFG –Ny. házi Széchenyi  Szakközép 101-51
II. RFG- Ny. házi  Eötvös  Gimnázium  59-19
Ny. házi Eötvös Gimnázium -II. RFG 7-78
II. RFG- Újfehértó  Gimnázium 70-55
II. RFG- Ny. házi  ÉVISZ 50-9

Legeredményesebb 
 játékosaink: 

Hézser Zsófia: 111 pont; Kiss Andrea: 76 pont; Kiss 
Anita: 63 pont; Illés Kitti: 60 pont
Ezeket az eredményeket a sok munka ellenére sem 
tudtuk volna elérni, ha nincsenek olyan segítőink, 
mint Szalainé Bíró Katalin igazgatónő, az önkor-
mányzat, Szombathy Béla, ifj. Szombathy Béla. Ma-
gyar István, Magyar Péter, Popovics János, Bittner 
József, Kovács Endre és Tarné Szilágyi Etelka.
Segítségüket ezúton is köszönjük és kívánunk min-
denkinek nagyon boldog új évet!
A csapat továbbra is tudásához és lehetőségeihez 
mérten teszi a dolgát és azon munkálkodik,hogy 
mindenki büszke legyen rájuk!

Orosz Miklós  testnevelő tanár

Újabb siker küszöbén a  
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium  

női kosárlabda csapata!

Az elmúlt hónapokban több úszóversenyen is sikeresen szerepeltek a 
vásárosnaményi Eötvös iskola úszópalántái. 2009. november 14-én majd 
december 4-én került megrendezésre a megyei úszó diákolimpia, ahol 
több mint 140 gyerek mérte össze tudását és ezek között a naményi iskola 
tanulói is kiváló helyezéseket értek el. Legeredményesebb Mágocs Dóra 
2. osztályos tanuló lett, aki két egyéni számban is harmadik helyezést ért 
el, míg Fekete Máté 100 m gyors nyolcadik, Horváth Anna 100 m gyors 
kilencedik, Toldi Viktória 50 m mell tizedik és Hankovszki Evelin 100 m 
gyors ötödik helyezett lett. 
A folyamatos heti 2-3 edzés és a kitartó munka megmutatta eredményes-
ségét a Mátészalkán megrendezett mikulásnapi úszóversenyen is, hiszen a 
csapat összesen 14 érmet harcolt ki és a legjobb úszónak járó különdíjat, 
– amely egy búvároktatás volt – Hankovszki Evelin nyerte meg örömet okoz-
va ezzel a szülőknek, tanároknak egyaránt. A versenyen résztvevő és érmet 
szerző gyerekek: Mágocs Dóra két arany, egy bronz, Illés Dóra egy bronz, 
Lakatos Viktória egy arany, Toldi Viktória egy ezüst, Horváth Anna három 
bronz, Fekete Máté négy bronz, Hankovszki Evelin egy arany érmet gyűjtött 
be, de ezen kívül Bódi Boglárka, Rácz Katalin, Szalai Viktor és Szabó Bálint 
is szépen helytálltak.

Gratulálunk a gyerekeknek és sok sikert  
és kitartást kívánunk a munkájukhoz. 

Felkészítő: Hankovszkiné Medve Mónika 

NAMÉNYI  
ÚSZÓPALÁNTÁK SIKERE

A farsang hossza évről évre változik, mivel záró-
napja a húsvét időpontjához kötődik. Vízkereszttől 
(január 6.) a húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt 
kezdetéig, azaz hamvazószerdáig tart. 

Farsang a tavaszvárás pogánykori, igen változatos ké-
pet mutató ünnepeiből nőtt ki, gyakorlatilag a zajos 
mulatozás, a tréfacsinálás, bolondozás, eszem-iszom 
és az advent lezárulásával, a párkeresés, udvarlás idő-
szaka. Magyarországon a farsangi szokások a közép-
korban honosodtak meg, és számos idegen nép hatása 
érvényesült bennük. A városi polgárság elsősorban a 
német hagyományokat vette át (erre utal az elnevezés 
is az olasz "carneval" helyett), míg az arisztokrácia 
körében az itáliai és francia szokások terjedtek inkább 
el. De fellelhetők pogány germán vagy éppen ókori gö-
rög, római motívumok is.
Maga a szó német eredetű, "faseln" jelentése fecseg-
ni. Ebben az időszakában már az ókori Rómában is 
rendeztek álarcos felvonulásokat, zenés táncmulat-
ságokat, úgynevezett Saturnalia ünnepet, a télteme-
tés-tavaszvárás jegyében. A mulatságok egy álló hétig 
tartottak, a szegényeket megvendégelték, a családta-
gok ajándékokat adtak egymásnak. Ilyenkor rendezték 
a kedvelt gladiátor viadalokat is. Latin nyelvterületen 
a „carneval” szó a farsang megfelelője, jelentése a 

hús elhagyása. Más magyarázatok szerint azt a díszes 
szekeret nevezték carrus navalisnak, amelyet egykoron 
vidám, álarcos menet tolt végig Róma utcáin, innen a 
karnevál elnevezés.

Maszkos alakoskodások
Magyarországon már Mátyás korában divatban voltak 
bizonyos itáliai mintákat követő álarcos mulatságok, 
sőt II. Lajos udvarában harci játékokat is rendeztek. 
Az egyház kezdetben rossz szemmel nézte a fékevesz-
tett mulatozást, az ördög művének tartotta és üldözte 
is. Temesvári Pelbárt ferences szerzetes 1502-ben 
született prédikációjában a következőképp ír: „Ó jaj, 
ezekben a napokban hány keresztény ember fordul a 
kegyelem világosságából a sötétség cselekedeteihez, 
vagyis a torkossághoz, az iszákossághoz, a bujálko-
dáshoz. Az efféle emberek a farsangban az istenüknek 
választják az ördögöt, amit álarcos mulatsággal, fajta-
lan énekekkel dicsőitenek megvetvén a Krisztust."
Dacára az egyházi tiltakozásnak, a farsang időszaká-
nak megünneplését nem tudták visszaszorítani. Annak 
ősi, pogány gyökerei, melyek szoros kapcsolatban áll-
nak a termékenység, bőség varázslással, a tél elmúlta 
felett érzett örömmel,a tavasz beköszöntét siettetni 
szándékozó rítusokkal erősen éltek a nép hagyomá-
nyaiban.

Vízkereszttől hamvazószerdáig


