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KEZDÕDIK A 20. SZÍNHÁZI FESZTIVÁL
Tisztelt
Színházszerető közönség!
Tamási Áron
gondolatát
idézve: „a színház ezen a vidéken nem egyszerűen stíluskérdés, hanem nemzeti
ügy”. Így köszöntöm Önöket szeretettel és tisztelettel a Határon Túli
Magyar Színházak XX. Fesztiválján.
Kisvárda város húsz évvel ezelőtt,
nemzeti ügynek tekintve indította
útjára ezt a fesztivált, ezért az ügyért
fogott össze és emelt hajlékot e rendezvénynek. Az eltelt idő alatt minden évben elhozzuk ide az égi tüzet,
a teátrum csodáját, erősítve nemzeti
összetartozásunkat, tisztelve anyanyelvünket, a magyar szót.
Az elmúlt két évtized alatt bebizonyítottuk, hogy nyitottak vagyunk a világra, az elfogadásra és a
befogadásra. Itt mindenkit szeretettel vártunk és várunk, itt mindenki
megmutathatja magát, és részt vehet
ezen a találkozón – igaz, napjainkban ehhez szükséges az is, hogy a
szakmai válogatók erre alkalmasnak
is tartsák (mellyel egyébként jómagam nem értek egyet). Megteremtettük feltételeit a szakmai munkába
történő bekapcsolódásnak, a mű-

helymunkáknak, erőnkhöz mérten
a legjobb lehetőséget próbáljuk biztosítani.
A múlt már csak a fejekben őrzött pillanatképekben él bennünk,
de éppen ez köti össze a fesztiválokat, ez teremtett közösséget, egy
olyan sajátos és ritka közösséget,
amely nézőkből és színészekből áll,
de mégis együvé tartozik, és sehol
máshol nem létezik.
Szerintem a húsz esztendő elegendő volt arra, hogy a fesztivál
egybeforrjon városunk nevével, és
arra is, hogy hagyománnyá váljon.
Az elmúlt évek legértékesebb örökségeként ez a hagyomány számunkra rendkívül értékes és ritka kincs,
ezért őrizzük féltve.
A jubileum alkalmából városunk
képviseletében kívánom mindazoknak, akik eljöttek hozzánk, és együtt
ünnepelnek velünk – érezzék jól
magukat. Kívánom ezt mindazoknak, akik hosszú évek óta szinte
hazajárnak Kisvárdára, és azoknak
is, kik először ízlelik meg művészeti eseményeink sajátos légkörét és
hangulatát. A társulatoknak nagyon
sok sikert és teltházas előadásokat,
a nézőknek maradandó színházi élményeket és nagyon jó szórakozást
kívánok.
dr. Oláh Albert
polgármester

Környezetvédelmi világnap: 2008. június 5.

A Várday István Tagintézmény
immár 11. éve szervezi meg a környezetvédelmi világnap alkalmából
figyelemfelhívó rendezvényét a város központjában. Ilyenkor látható
a rajzpályázatra beérkezett művek
sokasága, amelyek mind a természet
védelmére, környezetünk megóvásának fontosságára hívják fel a járókelők figyelmét.

Évek óta kapcsolódik a rendezvényhez a Magyar Vöröskereszt is, így
a környezet mellett az egészségvédelem is fontos szerepet kapott a nap
során. Lehetőség volt vérnyomás- és
vércukorszint mérésre is, az eredmény ismeretében pedig hasznos tanácsokkal látták el az érdeklődőket.
A környezet- és természetvédelem
területén a minél hatékonyabb fellépést segíti az E-Misszió Természetvédelmi Egyesület, amely évek óta szóróanyagokkal, tematikus tablókkal
segíti a szervezőket.
A nap folyamán sok érdeklődő
tekintette meg a kiállított műveket, sokan érdeklődtek az alternatív
energiaforrások, a hulladékhasznosítás iránt is.

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI BEMUTATÓ

Június 12-én délelőtt nagy tömeg
gyülekezett a lezárt Flórián téren.
A Kisvárdai Mentőállomás, az Önkormányzati Tűzoltóság és a Városi
Rendőrkapitányság
szakemberei,
Kisvárda Város Önkormányzata,
valamint a Bessenyei György Gimnázium országos 2. helyezett első-

segélynyújtó csapata egy igen látványos bemutatót tartott, mellyel a
közlekedési szabályok betartásának
fontosságára hívták fel a főleg diákokból álló közönség figyelmét.
A bemutató során egy szimulált
közúti balesetet láthattak a nézők,
ahol a sérültek mentését követhették végig, közben szakszerűen kommentálva a történteket.
A mentőszolgálat vezetője, Toldi
Ferenc részletesen beszélt a mentősök munkájáról. Az éppen látott
tevékenységeket szóban is ismertette. Felhívta a figyelmet a szakszerű
ellátás fontosságára, az elsősegélynyújtási ismeretek minél szélesebb
körben való megismertetésére.
(Folytatás a 8. oldalon)

IV. Kisvárdai Művészeti Nap

A kisvárdai Rétközi Múzeum és
Baráti Köre, a kisvárdai Muzsikáló
Gyermekekért Alapítvány, a DuoArt
Alapítvány és az Első Kisvárdai Képzőművészeti Műhely szervezésében
került sor 2008. június 6-án a IV.
Kisvárdai Művészeti Napra a Rétközi
Múzeumban.
A rendezvényen 15 órától került
sor Madarassy György Tamás nagybányai festőművész kiállítására, melyet
maga a művész nyitott meg.
A vendégeket Dr. Oláh Albert polgármester köszöntötte.
A megnyitón közreműködött a
Weiner Leó Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola.
A tárlatnyitót követően hangversenyre került sor „Zenetörténeti áttekintés a reneszánsztól a 20. száza-
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dig” címmel. Az elhangzó műveket a
Weiner Leó Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola és a DuoArt Művészeti
Iskola volt és jelenlegi növendékei és
tanárai szólaltatták meg.
A rendezvény védnöke a Magyar
Zeneiskolák és Művészeti Iskolák
Szövetsége volt.
A rendezvényt támogatta Kisvárda
Város Önkormányzata.

A KÖZTÉRI VIRÁG MINDENKIÉ?!

Itt csak néhány napig volt virág

Az önkormányzati üléseken is
visszatérő téma a közterek virágosí-

tása. A legutóbb kihelyezett virágok
egy része nem sokáig maradt a helyén. Voltak olyanok, akik úgy értelmezik a köztulajdont, hogy ami
mindenkié, azt haza is lehet vinni.
Nemcsak a magasból tűnnek el
a cserepes növények, de a frissen
ültetett cserjéknek és virágoknak is
gyakran lába kél. Minden bizonynyal néhány tolvaj példás megbüntetése jelentősen csökkentené a köztéri „kertészkedési” kedvet, amihez
egy térfigyelő rendszer kellene.
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A VÁR FM RÁDIÓ HELYI HÍREI
Mégsem emelkednek a fürdőjegy árak
Kisvárdán
A kisvárdai képviselőtestület májusi ülésén tárgyalta és elfogadta az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum
Kht. mérlegbeszámolóját. A vita során
elhangzott, és ezt a Kht. ügyvezetője
is megerősítette, hogy ebben az évben
nem emelik a szolgáltatás díjait a kisvárdai várfürdőben, így az elmúlt évi
árakat fogják alkalmazni.
Teszik ezt annak ellenére, hogy tavaly a fürdő és tanuszoda árbevétele
mintegy 3 és fél millió forinttal elmaradt a tervezettől. Ráadásul rendkívüli
mértékben emelkedtek a gáz és elektromos energia árai. Az ügyvezető úgy
vélte, hogy a belépőjegyeknek a tavalyi
szinten történő tartása nagyobb számú
vendéget fog vonzani és ezzel a bevétel
is növekedni fog.
Kisvárdán pályáznak a játszóterek
felújítására
Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács pályázatot írt ki a települések játszótéri eszközeinek bővítésére és
felújítására. Mivel Kisvárdán a korábbi
években többször is próbálkoztak pályázati összeget nyerni a játszóterek felújítására, mely eddig sikertelen volt, most
újra megpróbálják. A városban a Gyár
úti és a Tompos úti lakótelepen lévő két

játszótér felújításának tervével rendelkeznek. A képviselőtestület által elfogadott és most benyújtott pályázat fejlesztésének összköltsége a két játszótérre 24
millió forint, melyhez a 20 százalékos
saját erő biztosítását vállalták.
Ismételt törvényességi jelzés Kisvárdán
Az Észak- Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételt tett a kisvárdai képviselőtestület felé
alpolgármester hiánya miatt. Már több
alkalommal is hírt adott arról, hogy a
próbálkozások ellenére még mindig
nem sikerült alpolgármestert választani, pedig azt az önkormányzati törvény
kötelezővé teszi. Dr. Oláh Albert polgármester elmondta: a törvényességi jelzés
a képviselőtestületnek szól. Ő már több
alkalommal is javaslatot tett az alpolgármester személyére, a jelölt azonban nem
kapta meg a megválasztásához szükséges
minősítette többséget.
A kisvárdai polgármester emlékeztetett arra, hogy az alpolgármester személye egyrészt bizalom, másrészt szakmai
tudás kérdése. Mivel az önkormányzati
törvény a polgármester kizárólagos hatáskörébe rendelte az alpolgármester
jelölését, így továbbra is csak az elmondott két szempont alapján tud javaslatot
tenni.

Híradás Tűzoltó Találkozóról

Egy évtizedes múltra tekint vissza
a Kisvárda-i és a Sátoraljaújhely-i Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok
tagjai részvételével évenként megrendezendő szakmai találkozók hagyománya.
Ez évben a kisvárdaiak látták ven-
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dégül az újhelyi tűzoltó kollégákat,
valamint a záhonyi Tűzoltóság parancsnokát, valamint a tűzoltóság
több tagját. A közös rendezvényen 45
tűzoltó és közalkalmazott munkatárs
vett részt.
A 2008. június 6-i rendezvénynek
a Dombrádi Tisza-parton a papirgyár
üdülője adott otthont.
A természet lágy ölén a szomszédos tűzoltóságok vezetői, tagjai kötetlen formában, szabadon cseréltek
véleményt a szakmáról, a tűzoltóságunkon az elmúlt egy évben bekövetkezett változásokról örömeikről és
gondjaikról.
A Kisvárdai Tűzoltóság készenléti szolgálata Mentőcsónak vezetői
gyakorlata keretében az érdeklődők
kipróbálhatták (igaz csak utasként)
az elsősorban vízi keresési feladatok
végrehajtására rendszeresített 9 férőhelyes gumicsónakot.
A szakmai nap sikerét szolgálta
a kiadós reggeli, valamint az őz- és
marhapörköltből álló ebéd is.
A baráti beszélgetés ideje alatt Feskó Csaba kisvárdai tűzoltó szolgáltatta
a zenét, melybe kezdetbe csak társénekesként be-be segített néhány jóhangú tűzoltó kolléga, majd néhány
táncos lábú tűzoltónk forgatta meg
női kollégáinkat.
A rendezvénynek az este vetett
véget, s a jelenlévők fogadkoztak búcsúzáskor, hogy a baráti találkozónak
jövőre is folytatódnia kell.
Kis-Szabó Ferenc
tű. alez. parancsnok.

Pénzügyi Bizottsági javaslat
KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
……/2008. /VI. / ÖKT
határoza ta
az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletében elfogadott
feladatok végrehajtásáról, az irányítása alatt álló intézmények átszervezéséről
A Képviselőtestület megállapítja,
hogy az önkormányzat 2008. évi
költségvetését jóváhagyó rendelet 15.
§-ában meghatározottak végrehajtásához a szükséges véleményeztetési
eljárások megtörténtek.
1./ a./ „A” VÁLTOZAT
a./ Az ISZC. Kht.-t 2008. december
31. napjával megszünteti.
b./ A KSZSZ intézményt 2008. december 31. napjával megszünteti.
c./ 2009. január 1. napjával központi önkormányzati költésgvetési intézmény hoz létre az a./ és b./ pontban
megszüntetett gazdálkodó szervezetek által ellátott feladatok végzésére
jogutódlással.
Utasítja az érintetteket, hogy a megszüntetéssel kapcsolatos testületi
döntés-tervezetet készítsék elő és
terjesszék a testület elé, ideértve az
új intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatának elkészítését és a részben önállóan gazdálkodó szervekkel
kötött együttműködési megállapodások átdolgozását, valamint a szükséges humánpolitikai intézkedéseket
tegye meg.
Határidő:2008. szeptember 30.
Felelős: érintettek
1./ b./ 2009. január 1. napjától a
karbantartási feladatok ellátására
központi karbantartói csoportot hoz
létre 12 fővel. (4 festővel, 2 lakatossal, 1 villanyszerelővel, 2 kőművessel,
1 vízvezetékszerelővel, 2 asztalossal)
Irányításuk a Kisvárdai Szolgáltató
Szervezethez tartozik.
Nappali portai szolgálat működését
és karbantartói létszámot engedélyez:
Bessenyei Gy. Gimnázium és Kollégium 4,5 fő, II. Rákóczi F. Szakközép
és Szakiskola 5 fő, a Várszínházhoz 4
fő, Alapellátás 1 fő.
Utasítja az érintett önkormányzati
intézmények vezetőit, hogy a szükséges humánpolitikai, szervezési intézkedést tegyék meg.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: érintett intézményvezetők
2./ a./ Az óvodai nevelésben résztvevő gyerekek létszámára való tekintettel 2008. június 30. napjával a
Napsugár Tagóvoda működését megszünteti, elrendeli a csoportok más
tagóvodába történő átirányítását.
b./ Utasítja az intézmény vezetőjét,
hogy az a./ pontban foglalt feladatot
úgy hajtsa végre, hogy a gyermekek
mindenek felett álló érdekeit, az

2008. június
egyenlő bánásmód követelményét vegye figyelembe.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Óvodavezető
c./ Utasítja az intézmény vezetőjét,
hogy az óvoda SZMSZ-ét, nevelési
programját dolgozza át és terjessze a
testület elé.
Határidő: 2008. szeptember 1.
Felelős: Óvodavezető
d./ A Várday I. út 17 szám alatt
lévő ingatlan intézményi jellegét
megszünteti.
Utasítja a Polgármestert, hogy a Várday I. u. 17 szám alatti lévő ingatlan
forgalomképessé válása érdekében a
döntési javaslatot (rendelet módosítása) terjessze a testület elé.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: polgármester
3./ A Somogyi Rezső Általános Iskolát és a Teichmann Vilmos Általános
Iskolát a jelenlegi formában működteti tovább.
4./ A Vári Emil Társulási Általános
Iskola önállóan gazdálkodó intézményi jellegét megszünteti, részben
önállóan gazdálkodó intézményként
működteti tovább. A gazdálkodással
kapcsolatos feladatokat az új intézmény látja el, a konyha üzemeltetésével együtt.
Határidő: 2009. január 1.
Felelős: érintett intézmény vezetők
5./ A Városi Bölcsőde és Rehabilitációs Napközi Otthon által működtetett
támogató szolgálatot 2008. december
31. napjával megszünteti. A feladat
ellátását a Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján a
társulás közreműködésével biztosítja
több alap szociális feladat ellátására,
így a támogató szolgálat működtetésére is.
Utasítja az intézmény, valamint a
Művelődési és Egészségügyi Osztály
vezetőjét, hogy a megszüntetéssel
kapcsolatos feladatokat, beleértve a
humánpolitikai, szükséges egyeztetési feladatokat is, hajtsa végre és szükséges döntéstervezeteket terjessze a
testület elé.
Határidő: 2008. november 30.
Felelős: igazgató, osztályvezető
6./ Tudomásul veszi, hogy a Weiner
Leó Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola a továbbiakban is a jelenlegi formában működik.
7./ A nyugdíjasok foglalkoztatásával
kapcsolatos döntés végrehajtását tudomásul veszi, azzal hogy az ISZC
Kht. és a II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola vezetője vagy haladéktalanul hajtsa végre a testületi
döntést, vagy haladéktalanul indokolással kérjen felmentést a testülettől.
8./ Pedagógiai szakmai szempontból
a 25 fő létszámú csoportok kialakítását az alapfokú oktatási intézményekben felmenő rendszerben határozza
meg 2008. szeptember 1-től az első
évfolyamon, ettől eltérni csak egyedi
testületi döntés alapján lehet.
K i s v á r d a, 2008. június.
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A Várda-Távhő Kft. tájékoztatása
A kisvárdai távhőszolgáltatás esetleges
megszűntetésének következményeiről:
Jelenleg a távhőszolgáltatással mindössze az a problémája a fogyasztóknak,
hogy fajlagosan magasnak találják a
költségeket, a szolgáltatással kevés panasz merül fel.
Véleményem szerint nem a távhőszolgáltatás drága, hanem a fogyasztók jövedelme alacsony, amelyből kifizetni a
számlákat nehéz. A hődíj gyakorlatilag
az energiahordozók árának megfelelően
változik, ezt drasztikusan csökkenteni
nem lehet. Amennyiben a fogyasztók
áttérnek saját beszerzésű tüzelőanyagra
az alábbiakkal kell szembesülniük:
A távhővel ellátott épületek zömében
nem valósítható meg építésügyi előírások miatt az egyedi fűtés, csak központi
kazánokkal oldható meg a távfűtés kiváltása.
A leválás csakis egyszerre történhet meg minden épülettömb részéről,
mert részleges leválásokkal drasztikusan
emelni kell a távhő árát. Aki megmaradna a szolgáltatásban, az fizetné meg
a többletterheket. Az egyszerre történő
átállás kivitelezhetősége minden kétséget kizáróan lehetetlen egy városban.
A központi fűtés kazánjait az épületek
jelenlegi hőfogadóiban, illetve hőközpontjaiban lehet kialakítani, többnyire
földgáz ellátás jön szóba.
A hőközpont – amennyiben nem a
lakóközösség tulajdona – bérelt, vagy
megvásárolt helyiségben alakítható ki.
Ez az első kiadás.
A hőközpont földgáz, villamos energia ellátását, a kéményt meg kell terveztetni, engedélyeztetni szükséges, utána
történhet vezetékek kiépítése, a berendezések megvásárlása, beépítése, mely
adja az egyszeri beruházási költségeket.
Meg kell jegyezni, hogy nem egy egyszerű kazánról van szó, hanem legalább
2 db, de inkább 3 db megfelelő kazánt
kell kiválasztani, ezekhez kapcsolódó
vezérlést, automatikát, szivattyúkat, kiegészítő berendezéseket.
Ezt általában egy lakóközösség csak
hitelből tudja megfinanszírozni. A beruházás megvalósulása után kerülhet
sor az üzembe helyezésre. Ekkor jelentkeznek az ún. üzemköltségek:
Havonta, illetve rendszeresen kell kifizetni:
- a felhasznált tüzelőanyag költségét,
- amennyiben az új hőközpontot bérelt
helyiségben építik ki, felmerül a havi
rendszeres bérleti díj,
- a felhasznált villamos energiát,
- a hiteltörlesztést,
- a berendezések karbantartásának, szer-

vizelésének költségét,
- a számlázás, költségmegosztás, elszámolás költségét,
- esetleges számviteli szolgáltatással kapcsolatos költségeket,
- hátralék kezelésével kapcsolatos költségeket, behajtás költségei,
- valamint érvényesíteni kell az amortizációt, hiszen a berendezéseket időnként pótolni – cserélni szükséges.
A rendszeresen jelentkező költségeken kívül az üzemeltetéssel kapcsolatban az alábbi problémákat is figyelembe
kell venni:
- Hogyan történik a költségek megosztása, elszámolása?,
- Hogyan történik meg a hibaelhárítás?,
- Hogyan számlázzák az Államkincsár
által alkalmazott energiatámogatást?,
- Hogyan hajtják be a kintlévőségeket?
Mindezek figyelembe vételével kiszámítható, hogy a jelenlegi távhőszolgáltatási alapdíjat meghaladó rendszeres
havi kiadásokkal kell számolni.
Ugyanakkor a hőenergia előállítása
továbbra is nagy valószínűséggel földgázból történik, melynek egységára kis
fogyasztók számára magasabb, valamint
20 m3/h lekötött teljesítmény fölött
már teljesítménydíjat is kell fizetni. A
kisebb leszerződött földgáz egységára
magasabb, mint a nagyobb, távhőszolgáltató által elért ár. Így az előállítási
költség sem lesz alacsonyabb, sőt, várhatóan egy GJ hőenergia előállítási
költsége magasabb lesz, mint közvetlenül a távhőszolgáltatónak.
További probléma a számlázás mellett
az államkincstári támogatás előírás szerinti elszámolása, hiszen ez olyan büntetőjogi felelősségteljes feladat, melyet
egy közös képviselő nem biztos, hogy
be tud vállalni. Ennek nyilvántartására, kezelésére szoftvert kell alkalmazni,
mely szintén plusz költség, és a kezelése
is komoly szakértelmet kíván.
A távhőszolgáltatás jelenlegi felhasználói szám alá nem csökkenthető,
mert akkor már a kihasználtság foka
gazdaságtalan mértékűre csökkenhet.
A jelenlegi városi rendelet nem részesíti előnyben az egyes fogyasztási helyek
leválását, ezt meg is kell tartani, hiszen
az elszámolásokkor is vitát szül az eltérő
fűtési mód.
Tehát véleményem szerint a távhőszolgáltatásnak van létjogosultsága Kisvárdán, de a népszerűsítés érdekében
teendők vannak. Az esetleges felszámolással számos „kis távhő” alakulna ki.
Tisztelettel:
Fábián Géza ügyvezető

A ruszin közösség megemlékezése
2008. május 24-én a Kisvárdai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat szervezésében Fedinec Sándor orvosprofesszor születésének 111. évfordulójára emlékezett a ruszin közösség. A méltatást Dr. Pazuchánics Jenő ruszin
nyelven tartotta.
Dr. Lencsuk Éva kiegészítőjében elmondta, hogy mind ő, mind férje,
Dr. Lencsuk Mihály, az orvosprofesszor tanítványai voltak.
A rendezvényt megtisztelte Iván Iváncsó, a Nyíregyházi Ukrán Konzulátus főkonzulja.
Ortutay Tamás, a RKÖ elnöke
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Tájékoztató a távhÕszolgáltatásról
tartott lakossági gyÛlésrÕl

A Tompos úti lakótelepen évek óta
gyakori panasz és elégedetlenség van
a távhőszolgáltatással kapcsolatban.
A panasz tárgya elsősorban a fűtési költség elszámolásával kapcsolatos.
Mint ismeretes a 2000. évben végzett
fűtéskorszerűsítési és energia-megtakarítási projekt kivitelezése során a
radiátorokra párologtatós elvű költségelosztó készülékeket szereltek fel.
A készülék a hőmennyiségmérőn
átadott hőenergia lakosonkénti megosztásához, elszámolásához használatos, mint fogyasztásmérőt a fogyasztó
nem tartja pontosnak és hitelesnek,
mert a nyári időszakban is párolog.
A párolgás nagymértékben függ a
lakás fekvésétől, a lakásban kialakuló hőmérséklettől és mivel a helyiség
hőmérséklete is befolyásolja a párolgást, nagy az egyéb hőforrások miatti
befolyásoltsága.
A reklamációk megelőzése és rendezése érdekében a Várda Távhő ügyvezető igazgatója, Fábián Géza megkezdte a tárgyalásokat a leolvasást és
az elszámolást végző TECHEM Kft.
vezetőségével.
Az ügyben közreműködő Kovács
Lászlóné lakossági tanácsnok a tárgyalások lezárását követően javasolta
a fogyasztók közvetlen tájékoztatását,
vagyis lakossági gyűlés megrendezését.
A 2008. május 23-án megszervezett gyűlésen a vita egyik tárgya a
legutóbb elfogadott tárgy év végén és
a fűtésszezon végén, azaz évi kétszeri
elszámolás volt. A jelenlévő lakosság
részéről nem támogatták az elképzelést, arra hivatkozva, hogy többletterhet jelent számukra az évi kétszeri
leolvasás. Így az eredeti fűtésszezonvégi leolvasást és elszámolást veszik
továbbra is figyelembe.
A gyűlésen megjelent TECHEM
Kft. területi vezetője bemutatott egy
modern fogyasztásmérő készüléket.
A készülék elektronikus, rádió távadó berendezéssel van ellátva, a nyári meleg levegőt nem érzékeli, mert
a radiátor lapjának hőfokát méri. A
készülékben mért adatok pontosak,
korrektek, a leolvasás az épületen kívülről történik, így nem kell a lakásba bemenni. A jelenlegi párologtatós
költségmegosztókat visszavásárolnák,
beszámítanák az új készülék árába,
amelynek így az ára bruttó kb. 4000,Ft lenne radiátoronként. Az összeg
12 havi kamatmentes részlettel is
kifizethető. A távhőszolgáltató jelenlegi gazdasági helyzetében nem tud
anyagi támogatást nyújtani a készülék árába.
A szolgáltatás egyre magasabb ára
egyre inkább megterheli a pontos fogyasztásmérést. A TECHEM Kft. és
a Várda Távhő Kft. partner a jelenlegi párolgás elven működő készülékek lecserélésében, de csak abban az

esetben lehetséges, ha lakótömbönként a lakosság többsége ezt igényli.
Az érdeklődők keressék meg a közös
képviselőjüket, akik szükség esetén
összeírja az igényeket.
A gyűlésen a lakosság elmondta
egyéb panaszait, észrevételeit is.
Kifogásolták, hogy a lépcsőház, a
tároló teljes kapacitással vannak fűtve, aminek költsége is őket terheli.
Felháborodást keltett több lakóban
- noha annak idején kötelezték őket
a fogyasztásmérő megvásárlására és
felszerelésére -, máig vannak olyan lakók, akik átalánydíjat fizetnek, ezáltal
költségeik fixek, nem emelkednek.
Fábián Géza tájékoztatást adott a
félreértésekről: a távhőtörvény rendelkezik arról, hogy a felhasználók
(fogyasztók) saját költségükön kötelesek biztosítani az elszámolás lehetőségét. A lépcsőházak fűtése a lakóközösség döntésén múlik, azok az ő
tulajdonukban lévő berendezések, így
pld. leszerelésük is saját hatáskörükben tartozik. De fontos azt is szem
előtt tartani, ha leszerelik a lépcsőházi radiátorokat, akkor a tervezés miatt
nagy hidegben fűtési elégedetlenség is
felléphet.
Megválaszolta azt is, hogy átalány,
mint olyan nem létezik, hanem akiknél nincs költségosztó, azok a jelenlegi TECHEM szerződés alapján átlagfogyasztást fizetnek légköbméter
arányosan. Ez nem helyes, hiszen a
többi fogyasztó kárára nem kell takarékoskodniuk a fűtéssel. Véleménye
szerint a közös képviselők módosítsák a TECHEM Kft-vel a szerződésüket úgy, hogy aki nem szerelte fel
a költségmegosztót, az ne csak átlagfogyasztást fizessen, hanem akár az
átlag többszörösét is. Így mindenki
az egyenlő elosztási feltételek alapján
kerülne elszámolásra és valódi takarékosság lenne elérhető.
Az ügyvezető elmondta, hogy
a hődíj-emelkedéseket nem lehet
megállítani, hiszen az energiaárak
drasztikusan emelkednek, a lakosság
csak úgy védheti ki a nagymértékű
költségemelkedést, ha a szigetelésre fekteti a hangsúlyt. Így az egész
épület akár 30-40%-kal is kevesebb
energiát használhat fel, és ez a valódi
költségcsökkenés. Erre most kedvező
pályázati lehetőségek vannak, felhívja
a lakosság figyelmét, hogy időben célszerű a pályázatot benyújtani.
Volt olyan résztvevő, aki az önkormányzat rossz üzletpolitikáját
hangsúlyozta. Véleménye szerint a
Távhő-nek nagyobb lenne a kapacitás-kihasználtsága, és jobb lenne a
gazdálkodási mutatója, ha az újonnan
épült társas lakások építési engedélye
a távhő szolgáltatáshoz lett volna kötve.
Tisztelettel: Kovács Lászlóné
lakossági tanácsnok, 06-45/415-736



Önkormányzati hírek

Kisvárda

A JÚNIUSI TESTÜLETI ÜLÉS DÖNTÉSEI

Kisvárda város Önkormányzati Képviselőtetsülete június 11-én tartotta
legutóbbi testületi ülését, melynek során számos napirendet tárgyaltak meg.
Dr. Oláh Albert polgármester beszámolt a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, tájékoztatott az előző
ülést követően tett fontosabb intézkedésekről. A beszámolót a képviselők
elfogadták.
Ezt követően az önkormányzat
2008. évi költségvetésének módosításáról döntöttek, majd a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról szóló 10/2007. /V.11./ rendelet
módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról szavaztak. Ennek értelmében 2008. július 1-től emelkednek a
parkolási díjak: I. díjzóna – 60,-Ft/félóra, 100,-Ft/óra; II. díjzóna – 40,-Ft/
félóra, 70,-Ft/óra.
Elfogadta a testület az állattartás helyi szabályairól és az állati hullák ártalmatlanításáról szóló 7/2007. /IV.27./
rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló előterjesztést.
Ezt követően a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló rendelet elfogadására került sor. Ennek értelmében az
alapdíj 5%-kal, a hődíj pedig 10%-kal
emelkedett. A részletes díjakat a mellékelt keretes írásban olvashatják.
Villás István városi rendőrkapitány
beszámolója következett ezután Kisvárda város közbiztonságának helyzetéről,
a 2007. évben tett intézkedésekről. A
beszámolót a képviselők elfogadták.
A következő napirendi pontban
a 2008/2009-es tanévben a Teichmann Vilmos Általános Iskolában a
képviselőtestület által meghatározott
csoportlétszámoktól való eltérések engedélyezéséről tárgyaltak. A testület
engedélyezte, hogy az iskolában a korábban elfogadott 25 fős osztálylétszám
alatt is indulhasson 1. osztály.
Ezt követően az önkormányzat
2008. évi költségvetési rendeletében
elfogadott feladatok végrehajtásáról
döntöttek a képviselők. A testület a
Pénzügyi Bizottság javaslatát fogadta
el kisebb módosítással. A bizottság határozatát a 2. oldalon teljes egészében
olvashatják. Lényegében ez a határozat
szól a városi intézményeket érintő átalakítások részleteiről.
Ezután ismét beszámolókat hallgattak meg a képviselők. Először a Csillagközi Központi Társulási óvoda működéséről számolt be Borbély Ferencné,
az intézmény vezetője, majd a Határon
Túli Magyar Színházak XX. Fesztiváljának előkészületeiről adott tájékoztatást
Nyakó Béla, a Várszínház és Művészetek Háza igazgatója.
A következő előterjesztés a VárdaTávhő Kft. üzleti tervének jóváhagyásáról szólt, amelyet a képviselők elfogadtak.
Az Önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervének módosítására is
sor került, mivel a pályázatok miatt ez
szükségessé vált.
Ismét sokakat érintő téma következett a távhőszolgáltatás további működ-



tetéséről. Ezzel kapcsolatban két írást is
olvashatnak a 3. oldalon.
Ezt követően elfogadták a 69/2008.
/IV.10./ ÖKT. határozattal elfogadott
integrált városfejlesztési stratégia módosítását, valamint Kisvárda város önkormányzata előzetes Településfejlesztési Akciótervét is jóváhagyták.
Döntöttek Kisvárda város funkcióbővítő város-rehabilitációs pályázatának elfogadásáról is, majd beszámolót
fogadtak el az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságokról.
Ezt követően Kósa István, a Munkaügyi Központ vezetője adott tájékoztatást az álláskeresők helyzetéről, létszámukról, foglalkoztatásukról.
Zárt ülés keretében került sor lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek
elutasítása miatt benyújtott fellebbezések elbírálására, majd a Városi Könyvtár
intézményvezetői megbízására érkezett
pályázatról döntött a testület. Ennek
értelmében öt évre Szivák Gábort bízták meg a Városi Könyvtár vezetésével.
Szintén zárt ülésen került sor a városi kitüntetések odaítélésére. 2008-ban
a következő személyek számára ítéltek
oda városi kitüntetést:
„Kisvárda Városért – Pro Urbe”
díj adományozható azoknak a polgároknak, vagy közösségeknek, akik
Kisvárda város gazdasági, kulturális,
társadalmi, egészségügyi fejlődése terén
hosszabb időn át kiemelkedő munkát
végeztek, és ezzel jelentősen hozzájárultak Kisvárda város szellemi, erkölcsi
és anyagi értékeinek gyarapításához,
hírnevének öregbítéséhez. Ezt a díjat az
idén GYIMESI KÁLMÁN operaénekes
kapta.
A „Köz Szolgálatáért” kitüntető díj
adományozható azoknak a magánszemélyeknek és közösségeknek, akik hosszabb időn át kiemelkedő társadalmi,
közéleti, gazdasági, közszolgálati, közművelődési, közoktatási, tudományos,
művészeti, egészségügyi, humanitárius
és sporttevékenységet végeztek. Ebben
az évben 5 személy veheti át a „Köz
Szolgálatáért” kitüntető díjat:
FARKASNÉ JUHÁSZ ZSUZSA, a Felső-Szabolcsi Kórház Neurológiai Osztály főnővére.
HEGEDŰS ÁRPÁDNÉ, a Szent László
Katolikus Szakközépiskola tanára.
HUGYINA ZOLTÁNNÉ, köztisztviselő, szabálysértési előadó.
SZŰCS ANDRÁSNÉ, a Bessenyei
György Gimnázium és Kollégium
igazgató-helyettese.
SZŰRÖS GYULA, tűzoltó alezredes,
ny. városi tűzoltóparancsnok.
Utolsó napirendként az alpolgármester személyének megválasztására került
sor, de a korábbi próbálkozásokhoz hasonlóan a testület most sem értett egyet
Dr. Oláh Albert javaslatával, így továbbra sincs a városnak alpolgármestere.
(A testületi ülések előterjesztéseit és
jegyzőkönyveit, a határozatokat és rendeleteket rövidesen megtalálhatják a www.
kisvarda.hu oldalon. Az anyagok feldolgozásuk sorrendjében folyamatosan kerülnek fel a jövőben.)
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A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a
díjalkalmazás feltételeiről
1./ Alapdíj:
Díjtétel megnevezése: 		
Egység: 			
Forint:
3
Fűtési célú felhasználásra
Ft/lm /év		
314,100,Melegvíz célú felhasználásra
-„-			
Együttes felhasználásra		
-„-			
414,2./ Hődíjak:
a, Fűtési hődíj:			
Ft/GJ
- Lakossági fűtési hődíj: 				
3.411,- Közületi fűtési hődíj: 				
3.876,b, Használati melegvíz hődíja:
A használati melegvíz hődíja megegyezik a fűtési hődíj összegével. A használati melegvíz értékesítésnél 1 m3 víz felmelegítésére fordított átlagos
energiatartalmat kell meghatározni, melyet az elfogyasztott használati
melegvíz mennyiségével arányosan számláz a szolgáltató.
Az egységárak az ÁFÁ-t n e m tartalmazzák.

A melegvíz átalányhoz tartozó havi vízmennyiségek

A használati melegvíz megállapításához a lakás teljes fűtött alapterülete
alapján a következő táblázatban meghatározott alapterületi értékhez tartozó vízmennyiséget kell figyelembe venni:
Lakás alapterülete (m2)			
Vízmennyiség (m3/hó)
- 28					
7
28,1 - 35					
11
25,1 - 44					
13
44,1 - 53					
16
53,1 - 62					
20
62,1 - 70					
23
70,5

AZ ÁNTSZ FELHÍVÁSA HÕSÉG ESETÉRE
Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatalába 2008. május 28-án
megérkezett az első hőség előrejelzés
az Országos Meteorológiai Szolgálat
Repülésmeteorológiai és Veszélyjelző Osztályától. Ennek érelmében
Magyarország egyes részein a napi
középhőmérséklet elérheti a 25 °Cfokot.
Az Országos Tiszti Főorvos hőségriasztást akkor rendel el, ha három
egymást követő nap átlaghőmérséklete meghaladja a 25 °C fokot.
Kérem az önkormányzatokat,
hogy megfelelően készüljenek fel az
esetleges hőmérséklet-változás hatásaira az alábbiak szerint:
- A lakosság tájékoztatása a veszélyekről és a megelőzés lehetőségeiről.
- Időseket ellátó otthonokban és
egészségügyi intézményekben a hőségtervek aktiválása (helyiségek hűtése, betegek speciális ápolása, hűtés, folyadékpótlás, speciális diéta).
Amennyiben nem rendelkeznek hőségtervvel, azt soron kívül készíttessék el.
- Otthon élő idősek esetén: speciális
ellátás: az idősek, betegek napi ellenőrzése telefonon, személyesen.

Segítségnyújtás (bevásárlás, ebéd elkészítése, gyógyszerek kiváltása)
- Gyakoribb locsolás az esti órákban
(közutak, parkok).
- Hőségriasztás idején igénybe vehető légkondicionált közintézmények
listájának közzététele.
- Ivóvíz minőségű víz biztosítása a
közterületeken.
- Hajléktalanokkal való törődés,
ivóvíz biztosítása.
- Az önkormányzatok fenntartásában lévő bölcsődék, óvodák, napközi otthonok, nyári táborok értesítése a hőségriasztással kapcsolatos
feladatokról.
- Strandok nyitvatartásának hosszabbítása.
Kisvárda, 2008. június 4.
Tisztelettel:
Dr. Pataki Piroska
mb. kistérségi tisztifőorvos

Kultúra, egészség, oktatás

Kisvárda

Május 31. - Dohányzásmentes Világnap

Az
ENSZ
Eg é s z s é g ü g y i
Világszervezete
1988-ban május 31-et Dohányzásmentes
Világnappá
nyilvánította.
A világnap témája 2008.-ban „ A
dohányzásmentes ifjúságért!”
A fiatalok dohányzási szokásait
feltáró eredmények szerint nemcsak
a dohányzás kipróbálása, de a rendszeres cigarettázás is egyre fiatalabb
életkorban alakul ki.
A dohányzás a világon a második
leggyakoribb halálok. Jól ismert,
hogy a ma rendszeresen dohányzók
fele –kb. 650 millió ember- a dohányzás miatt fog meghalni. Ugyancsak riasztó az a tény, hogy olyan
emberek százezrei fognak meghalni
a passzív dohányzás által okozott
betegségekben, akik soha nem dohányoztak.
Ez az egyetlen fogyasztásra szánt
termék, amely akkor is öl, ha a gyártó előírásai szerint fogyasztják. A dohányiparnak akár a dohányzás miatti megbetegedésben meghaltak, akár
a dohányzást abba hagyók miatt az
év minden napján szüksége van új
dohányosok ezreinek toborzására.
Ezeket az új fogyasztókat döntő
részben a tinédzserek korosztályából toborozza, akiket elsőként céloz
meg marketing stratégiájával. A do-

hányipar agresszív kísérletezgetése a
serdülő korosztállyal könnyen életre
szóló függőség kialakulásához vezethet. A dohányipari marketing hozzáköti a fiatalokat a cigarettához.
A világ lakosságának mindössze
5% -a él jelenleg olyan országban
ahol a dohányipari termékek reklámjának, hirdetésének és a dohányipari szponzorációnak a teljes tilalma van érvénybe. A világ
gyermeklakosságának fele él olyan
országban, amelyben nem tiltott a
dohánytermékek szabad terjesztése. A dohányreklámok, hirdetések,
minden formájának betiltása az
egyik leghatékonyabb módja annak,
hogy az országok megtudják védeni
lakóik egészségét. A 2008.-as Dohányzásmentes Világnap a marketingstratégiák nyilvános oldalára fókuszál, amely a hirdetést, reklámot,
szponzorációt foglalja magába.
A kampány célja a tudatosság
növelése az emberek bátorítása (fiatalok, szülők, fiatalokat támogató szervezetek), hogy követeljék a
dohánytermékek hirdetésének reklámozásának a tiltását. A törvényhozóknak tudatában kell lenniük
annak, hogy az önkéntes alapon
működő politikák nem eredményesek, nem elfogadhatóak a lakosság
egészségének védelme szempontjából különös tekintettel-fiatalokra.
ÁNTSZ Kisvárdai
Kistérségi Intézete

Zeneiskolai felhívás!

éves kortól
Népzenei szakok:
- népi furulya; - citera; - népi ének
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET
ágon:
- grafika; - festészet; - kézművesség
A felvételi beszélgetés és beiratkozás
ideje és helye:
Június 16-17. (hétfő-kedd): 10.00 12.00 és 13.00 - 17.00 óra között a
Szent László u. 42. szám alatt.
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

A kisvárdai Weiner Leó Alapfokú
Zene- és Művészeti Iskola (Kisvárda,
Szent László u.42.) a 2008/2009-es
tanévre felvételt hirdet az alábbi szakokra:
ZENEMŰVÉSZET ágon:
- zongora; - rézfúvós hangszerek
(trombita, kürt, harsona); - hegedű
- gordonka; - furulya; - fuvola; klarinét, szaxofon; - ütőhangszerek;
- zeneóvoda; - szolfézs előképző 6

ElÕadás a pedagógusok helyzetérÕl

A Bessenyei
György Iskolaszövetség szervezésében került
sor A PEDAGÓGUS HELYZETE, FELELŐSSÉGE című
előadásra 2008.
május 22-én 14 órától a Művészetek
Házában. A megjelenteket A. Tóth
László, a Vári Emil Társulási Általános Iskola igazgatója, a Bessenyei
Iskolaszövetség elnöke köszöntötte.
A rendezvényen Jókai Anna írónő volt az előadó, aki megosztotta

tapasztalatait, véleményét a szép
számban megjelent pedagógus kollégákkal. Az előadás után az oktatás
helyzetét is elemző „Elbeszéltem”
című novellás kötet és más művek
dedikálására került sor.

2008. június

Teleki Blanka-díjas igazgató Kisvárdán
„Erény, lelki erő, szellemi kifejlődés…
kitartás ott, hol nagyszerű dolgok
forognak kérdésben - ezt tűz-zük ki
célul, erre törekedjünk...
A szellemi szabadság megtermi maga
gyümölcsét … Szabadítsuk fel a
szellemet közöttünk – erre nem kell
törvény, nem kegyelem – reformáljuk
önmagunkat.”
(Teleki Blanka)
Hiller István
oktatási és kulturális miniszter 2008-ban
az Új Tudás
program keretében díjat
alapított azoknak a szakembereknek,
akik kiemelkedő eredményességgel,
odaadás-sal és hivatástudattal foglalkoznak hátrányos helyzetű vagy különleges gondoskodást igénylő gyermekekkel. A díjat – első alkalommal
– június 3-án száz pedagógusnak
adta át a miniszter az országos pedagógusnapi ünnepségen, a Néprajzi
Múzeumban.
E kitüntetést vehette át Rozipál
György, iskolánk – a
kisvárdai II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola
– igazgatója is, aki
több mint másfél
évtizede
különös
figyelmet szentel a
hátrányos helyzetű
diákok oktatásának,
felkarolásának. Hitvallása, hogy bármilyen hátrányos
helyzetű gyermek felzárkóztatható,
ha a pedagógus részéről maximális a
hozzáadott érték. Ezért szorosabbra
fűzte, és személyesebbé tette a tanárdiák-szülő kapcsolatot. Különösen a
hátrányos helyzetű tanulók szociális
helyzetének ellensúlyozására törekedett.
1992-ben került intézetünk élére.
Legfontosabb feladata a nevelőtestület egységének megteremtése, majd
ezt követően iskolánk helyzetének
megszilárdítása volt régiónkban.
A rendszerváltást követően a hagyományos szakképzés szétesett,
új utat kellett keresni. Nagy türelemmel és szakértelemmel fogott
feladatához. Félév alatt egységes
nevelőtestületet tudhatott maga
mögött, melynek támogatásával
lehetővé vált új megoldások, innovativ oktatási formák bevezetése. Első lépésként bevezette a
kétéves pályaorientációs képzést,
amelyben hátrányos helyzetű,

gyenge képességű tanulók számára
biztosított lehetőséget a felzárkózásra. Eredményes két évet követően
több tanuló is – nem egyszer tanulócsoport – folytathatta tanulmányait
szakmunkástanulóként. Azóta nem
egy közülük megbecsült szakmunkásként éli életét, neveli gyermekeit.
Az oktatás tárgyi feltétételeinek
javítására azokat a pályázati lehetőségeket kereste, amelyek biztosították, hogy régiónk legjelentősebb
szakképző iskolájává fejlődhessünk.
Korán felismerte az informatika
jelentőségét, ezért komoly erőfeszítéseket tett a megfelelő színvonalú
számítógéppark kialakítására, majd
a számítógép-hálózat kiépítésére.
Természetesen más szakmák sem
kerültek háttérbe. Így tankonyhát,
tanirodát és pénztárgépes szaktermet, mechatronikai laboratóriumot
alakítottunk ki oktatásunk megfelelő színvonalának biztosítására. Közben folyamatos erőfeszítéseket tett a
hátrányos helyzetű
tanulók
felkarolásáért, tanulmányi előmenetelük
egyengetéséért. A
rászoruló tanulóknak lehetővé tette
a meglévő szakma
mellé egy újabb
megszerzését, hogy
jobb eséllyel pályázhassanak munkahelyekre.
Az egyre nehezebb gazdasági körülmények között
is fontosnak tartja
a
nevelőtestület
egységének megőrzését, az oktatás
megfelelő színvonalú technikai hátterének biztosítását és a hátrányos
helyzetű tanulók lemorzsolódásának megakadályozását. Gyermekközpontú, a gyermek érdekeit szem
előtt tartó, hatalmas humánummal
és empátiával rendelkező ember.
Büszkék vagyunk Igazgatónkra,
aki Kisvárdán elsőként kapta meg
– megérdemelten – a Teleki Blankadíjat.
A II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és
Szakiskola közössége
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FESZTIVÁL-TÖRTÉNET A JUBILEUMRA
„A kisvárdai fesztivál” címmel
megjelent Darvay Nagy Adrienne
legújabb, a 20. jubileumra kiadott
kötete, melyben a Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválja két évtizedes sikertörténetének egyes
felvonásait elemzi a
szerző.
A jubileumi fesztivál
programjában szerepel
a könyv bemutatója is,
melynek ideje és helye:
2008. június 20. (péntek) 15 óra, a Művészetek Háza kamaraterme.
A jubileumi kötetet bemutatja: Nánay István.
Tíz éve, a Színek Kisvárdán című könyv megírása idején,
a Határon Túli Magyar Színházak
Fesztiválja inkább csak keretet adott
a Magyarországon kevéssé ismert ma-

gyar nemzetiségi társulatok bemutatásához. Mára viszont a különleges,
egyidejűleg nemzeti és nemzetközi,
hivatásos seregszemle egyedülálló jelenség lett Európában.
Vitathatatlanul hosszú
út vezetett addig, míg
a rendszerváltással egyidős kisebbségi találkozó egy határ-közeli
kelet-magyarországi
kisváros
tiszteletre
méltó lokális kezdeményezéséből - nem csupán Magyarországon
és a régióban, de nemzetközi viszonylatban
is ismert és elismert
művészeti eseménnyé
válhatott. A könyv megjelenésének
fő támogatója a Szülőföld Alap. Az
alapkutatást Kisvárda város Önkormányzata támogatta.

TARTALMAS NYÁRI PROGRAM
Ebben az évben immár 10.
alkalommal
kerül
megrendezésre a
tuzséri kastélyban a Kárpátmedencei Kézműves és Hagyományápoló tábor
június 30. és július 12. között.
A tábor lakói a legkülönbözőbb
területekről érkeznek a Kárpát-medencéből. Ami közös bennük, az a
magyar nyelv, a magyar kultúra szeretete, a közös hagyományok ápolása, megőrzése.
Az itt töltött két hét alatt a gyerekek különféle kézműves mesterségeket tanulhatnak, a magyar nyelv és
a magyar történelem rejtelmeibe is
beleshetnek eredetmondáink, regéink segítségével.
Minden évben neves népzenészek
közreműködésével táncházak és közös daltanulási lehetőségek színesítik a programot.

Az eltöltött idő alatt készült munkákból, a tanult ismeretekből a zárónapon kiállítás nyílik, illetve a „színpadon” is megmutatják a gyerekek,
hogy érdemes volt eljönni Tuzsérra.
A táborzáró rendezvényre mindenkit szeretettel várnak a szervezők július 12-én 9 órától a tuzséri kastély



udvarán, ahol a kiállítás és bemutató mellett kirakodóvásár és táncház
várja az érdeklődőket. Részt vesz pl.
Fábián Éva, Juhász Zoltán, a Mokányos együttes, a Bürkös zenekar és a
Szeredás népzenei együttes.
A tuzséri székhelyű, immáron
egy évtizedes múltra visszatekintő
Kárpát-medencei kézműves- és hagyományápoló tábor jubileuma alkalmából konferenciával szeretnék
a szervezők méltóképpen megünnepelni eddigi eredményeiket, sikereiket – olyan konferenciával, amely
nemcsak elméleti tanulságokkal,
hanem a gyakorlatban is jól hasznosítható ismeretekkel szolgálhat a
résztvevőknek.
Az összehívott konferenciával
szeretnének rávilágítani a hagyományőrzésnek a magyar kultúrában
betöltött szerepére, fontosságára,
valamint arra is, hogy ezt a kincset
kötelességünk a felnövekvő nemzedékeknek, gyerekeinknek tovább
adni.
A konferencián részt vesz előadóként többek között: Agócs Attila
(muzeológus, Fülek); Vári Fábián
László (néprajzi gyűjtő, költő, Mezővári); Dr. Pozsony Ferenc (néprajzkutató, Kolozsvár); Kallós Zoltán
(néprajz- és népzenekutató, Válaszút-Kolozsvár); Raj Rozália (néprajzi
gyűjtő, Szabadka); Dr. Ratkó Lujza
(néprajzkutató, Nyíregyháza); Kóka
Rozália (előadóművész, a Népművészet Mestere, Budapest).
A konferencia címe: „Csak tiszta
forrásból...” - A hagyomány átörökítésének módszertana. Időpontja: 2008.
július 11–12. Részletes program:
www.kmkht.hu

2008. június

Osztálykirándulás Tiszamogyorósra

A Teichmann Vilmos Általános
Iskola 6. osztály a tanév fáradalmait Tiszamogyoróson, a Főnix Kempingben pihente ki. Június 6-án
reggel kerékpárral vágtunk neki a
30 km-es útnak. Az időjárás is kegyeibe fogadott, így kevés pihenővel
3 óra alatt megérkeztünk a minden
kényelmet biztosító kempingbe. A
szép és jól felszerelt faházak ellenére,
a többség mégis a sátorozást választotta. A táborban játékkal, pihenés-

sel és egyéb programokkal
mulattuk az időt. Egyik
nap, hogy ne essünk ki a
biciklizésből, megtapasztalva a Tiszán való átkelést
komppal, átlátogattunk
Lónyára, ahol megcsodálhattuk a 750 éves református templomot és a mellette lévő fa haranglábat.
Láttuk a Lónyay-család
síremlékét a temetőben és megtekintettük az Ukrán-Magyar országhatárt. A szombat esti szülő-gyerek
közös szalonnasütés után vasárnap
újra bringára pattantunk, és hazakerekeztünk.
Köszönjük osztályfőnökünknek
Rákócziné Balogh Anna tanár néninek, hogy megszervezte ezt a tartalmas osztálykirándulást.
6. osztály

GYERMEKNAPI ÜNNEPSÉGEK

Gyermeknapi ünnepséget szerveztek a Kisvárdai Lakásotthonban
élőknek. A kisvárdai II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola vezetése, nevelőtestülete, tanulóifjúsága
és az Egészségmegőrző Nyugdíjas
Klub szervezésében Gyemeknapi
Ünnepséget rendeztek a Kisvárdai
Lakásotthonban élők és a Bölcsőde
és Rehabilitációs Napköziotthon lakói és növendékei részére.
Marczinkó István ny. igazgató-helyettes köszöntője után a Bölcsőde
és Rehabilitációs Napköziotthon
„Napsugár Színjátszócsoportja” a
„Kolontos Palkó” c. mesejátékot adta
elő. Egészségmegőrző Nyugdíjas
Klub verses köszöntője után Baksa
Krisztina ccsellójátékát élvezhették,
majd az ajándékozás következett.
A résztvevő tanulókat töltött káposztával, tortával, üdítővel és jégkrémmel vendégelték meg.

Június elején gyermeknapot tartottak a Császy úti óvodában. Az
egész napos programban szerepelt
közös reggeli a teraszon, lovaskocsizás, aerobic, játékos sorversenyek, és
sok érdekes, vidám esemény.
A délután folyamán a sportolás
mellett kézműves foglalkozáson is
kipróbálhatták ügyességüket a gyerekek.

(Fotó: korij)

A Kisvárdai Önkormányzati
Tűzoltóságon hagyományosan minden évben gyermeknapot rendeznek,
ahol a tűzoltók gyermekei változatos
programokon vehetnek részt.
Ilyenkor ki lehet próbálni a tűzoltó autókat, a legnagyobb sikere
mindig az átalakított Trabinak van.
A gyerekeknek különböző játékokat
szerveznek, arcfestésen vehetnek
részt.
A leglátványosabb az oltási bemutató volt, ahol egy égő autót kellett
minél gyorsabban eloltani a lánglovagoknak. A bemutatók sorában
szerepelt a rendőrség is, akiktől az
ujjlenyomatvétel és a bűnügyi helyszínelés titkaiba lehetett betekintést
nyerni.
A gyerekek azt is kipróbálhatták,
hogy milyen gázálarcban és füstben
dolgozni, és akkor még a hatalmas
hőről nem is beszéltünk.
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„Az én családom, otthonom”
gyermeknapi rajzpályázat
A családnak, mint a „szeretet műhelyének nincs, és nem lehet alternatívája”. Sokszor vitatkoznak arról
szakemberek, hogy lehet-e ma még
családról beszélni. Ha változott is a
világ, családra mindenkinek szüksége van. A fiatalok és az öregek ma
is önálló családot szeretnének,
gyermeket nevelni és gyermekikkel együtt a
saját otthonukban, szeretetben,
biztonságban és
boldogan élni.
Ma, ha a családról beszélünk,
szülőkre és gyermekeikre gondolunk. Vitatkozhatunk a család megváltozott szerepéről, feladatairól, azt
azonban senki se feledje, hogy a család nélkülözhetetlen kötődést, valahová való tartozást jelent a gyermekek számára. Sok-sok apró örömből
összekovácsolódó boldogságot ad.
Erről tanúskodtak a Kistérségi Szociális Szolgálat Családsegítő
Szolgálata pályázatára beküldött
rajzok: a Vári Emil Általános Iskolából: Dolhai Domonkos, Purgel Réka
5.c, Juhász Dóra 5.c. A Vári Emil

Társulási Általános Iskola Várday István Tagintézményéből: Orosz Enikő 5.b, Jónás Zsigmond 5.b., Báki Eszter Bernadett 5.b., Jónás
Julianna 5.b. A Teichmann Vilmos Általános
Iskolából Mónus Dániel, Koncz Petra, Kurucz
Dóra, Molnár Alexandra, Mozga Andrea 5.
osztályos tanulók.
Különösen elgondolkodtató Dolhai Domonkos: Memento c. képe
és a rajta lévő üzenet:
„Itt élned, halnod kell..”,
amelyet különdíjjal jutalmaztuk.
Köszönetet mondunk
a gyermekeknek a beküldött rajzokért, a tanáraiknak, hogy segítették
munkájukat, emléklappal és ajándékkal jutalmaztuk a gyermekeket.
A szociális munkás a mindennapjai során a
családi életből fakadó panaszokat, elégedetlenségeket, sérelmeket hallja és szükség esetén a családok védelmére kel. A gyermekek
szemével látni a családot különösen felemelő
és magasztos érzés.
A rajzokat az intézmény épületében kiállítjuk (Kisvárda, Szent László út 54.), amelyeket az intézmény udvar felőli (lakótelep felől)
ablakában láthatnak az érdeklődők.
Vargáné Markos Ágnes
családsegítő csoportvezető

2008. június

Kisvárdán járt a dévai árvák megmentÕje
A dévai Szent Ferenc
Alapítvány
alapítója,
Böjte Csaba ferences
rendi szerzetes a közelmúltban Kisvárdán járt.
Felkereste a Szent László
Egyházi Szakközépiskolát, ahol a kápolnában
találkozott a diákokkal
és a pedagógusokkal.
Rozinka Balázs igazgató röviden bemutatta a
dévai szerzetes életútja, méltatta a gyermekek érdekében kifejtett
munkásságát.
Böjte atya meghallgatta a Szent László Óvoda gyermekeinek köszöntőjét, jó szívvel megköszönte az iskola ajándékait és átvette a
dévai gyermekek részére összegyűjtött adományokat.
Ezt követően a kisvárdai Római Katolikus Templomban tartott
szentmisét, majd a parókián találkozott a segítő munkában résztvevőkkel. Itt a baráti hangvételű beszélgetés mellett könyvdedikálásra is sor került.
Böjte atya további programjában szerepelt egy szentmise Ajakon, majd másnap Nyíregyházán és Napkoron folytatódott a sorozat, melynek zárásaként a Cantemus Vegyeskar adott jótékonysági koncertet a Dévai Szent Ferenc Alapítvány javára.

Nyitnikék napok a Magyar úton

Bíró György vezette a vetélkedőt

Június 5-én a kulturális napon a szülők
színtársulata a “Holle anyó” című mesét adta
elő. (A mesét betanította Dr Battyányiné Székely Csilla óvónő).
Ezt követően az „angolosok és a zeneovisok” mutatták be az évben tanultakat.
Június 9-én Bíró Ilona és Bíró György környezetvédelmi pedagógusok vezetésével, környezetvédelmi vetélkedő keretében bemutatták a gyermekek, hogy az év során elsajátított

Óvodánk ebben az évben is megrendezte a „Nyitnikék”-napokat.
Hagyományunkhoz híven most is
három napra terveztük az eseményeket.
Június 4-én a sporté volt a főszerep. Közös bemelegítés után, a
gyermekek pon-ponos bemutatója
következett, majd szülők-gyermekek vetélkedőjén szurkolhattunk a
csapatoknak.
ismereteket és tapasztalatokat hogyan tudják
hasznosítani a mindennapi életükben. Óvodánk különösen nagy hangsúlyt fektet a gyermekek környezettudatos nevelésére, így gyakoriak az ezzel kapcsolatos rendezvények.
Nem maradhatott el a szülők kerti partija
sem, ahol jó hangulatban mulattak a résztvevők.
A Nyitnikék Óvoda dolgozói
A Holle anyó közönsége



Kultúra, oktatás

Kisvárda

PEDAGÓGUSNAPI KÖSZÖNTŐ

Május utolsó tanítási napján a pedagógusokat köszöntötték a Bessenyei György Gimnázium és Kollégium diákjai. A tanulók nevében
Balogh Anna mondott ünnepi
beszédet, amely olyan nagy sikert
aratott a pedagógusok és az iskolavezetés körében, hogy szeretnék,
ha minél többen megismerhetnék
értékes gondolatait.
Álljon itt tehát minden pedagógus
tiszteletére és köszöntésére Balogh
Anna elhangzott írása:
Tisztelt Tanárnők és Tanár Urak!
Kedves felnőttek!

Egy egész iskola, közel ezer diák
köszönetét, háláját, tiszteletét és
szeretetét tolmácsolom itt most
Önöknek. Minden igyekezetemmel
azon voltam az elmúlt napokban,
hogy ezt úgy tehessem meg, hogy
elcsépelt közhelyeket és üresnek
tűnő, sekélyes szóvirágokat mellőzök. Hogy mennyire sikerült, ítéljék meg Önök!
Márai Sándor azt írja Füveskönyvében: „Nem szabad egyedül
utazni. Egy érzékeny és fogékony
lelkű nő, egy figyelmes barát társasága megsokszorozza az utazás
élményeit, fokozza a látnivalók színességét, segít megérteni mindazt,
amit az út és a világ mutat.” A mi
négy- öt év hosszúságú ösvényünkön Önöké lett az a feladat, hogy
megmutassák nekünk, Jókai élete
nem csupán bemagolásra váró évszámok egymásutánja; hogy a történelem jelenünket alakító, a múltban gyökeret vert végtelen fonal,
tragédiák és komédiák érző-vérző
lánca. Önök tanítják meg nekünk,
hogy az ember több, mint amit a
tükör előtt állva lát: sejtek, szervek
sokaságának összehangolt működése. Felnyitják a szemünket, hogy
birtokában vagyunk egy globális
jelrendszernek, melynek megnyilvánulása lehet a tisztelet, a türelem,
a segítségkérés, a megsegítés, az önfegyelem, a csend, a magabiztosság,
a felelősségvállalás. De nagy odafigyelést igényel, hogy ezt a jelrendszert helyesen tudjuk használni.
Általános iskolában sokat ijesztgettek minket azzal, hogy majd a
gimnáziumban megtudjuk, mi az
élet, ott már nem fognak kiengedni óra alatt mosdóba. Úgy jöttem
ide, hogy ez a négy év olyan lesz,
mint egy katonai kiképzőtábor,
mert az a „nagybetűs élet”, amit
akkor elrettentő példának szántak,
megköveteli a „szögesdrótos” szigort. Aztán már itteni első hónapjaimban felhangzott az egyik órán
a kérdés: „Tanárnő! Kimehetnék a
mosdóba?” És a tanárnő nem lett



ideges, csak némán intett a fejével.
Nevetségesnek tűnhet, de ez volt
friss bessenyeis diákként egyik legemlékezetesebb pillanatom. Tudják, hogy ez a néma fejbólintás
mennyi mindent elárul önökről?
Számomra világossá vált, hogy nem
olyan felnőtteket akarnak belőlünk
nevelni, akik félnek attól a világtól,
ami a patinás falakon kívül áll. Láttatni akarják velünk, hogy odakinn
vannak szinesztéziák, rímek, akkordok, színek, sejtek, protonok, ősök,
múlt és jövő. Nem kell félnünk,
mert ha kérdezünk, lesz, aki nemcsak meghallgat, de válaszol is; lesz,
aki észreveszi úgy, mint önök, hogy
a kötelességek vasbilincsei kimeríthetnek minket, mert emberből
vagyunk; és lesz aki megérti, hogy
néha ki kell mennünk.
Antoine de Saint-Exupéry ezt
mondta: „Ha hajót akarsz építeni,
ne azzal kezdd, hogy a munkásokkal
fát gyűjtetsz, és szó nélkül kiosztod
közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először
keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.” Abból
soha nem lesz jó tengerész, aki nem
ismeri, és nem csodálja a tengert.
Megtehetnék azt is, hogy elénk raknak több tucat növényhatározót,
hogy kiválasszuk a megfelelő fát;
hajóépítési szakkönyvek útvesztőjébe száműznének, majd megnézetnének velünk egy tengeri katasztrófáról szóló dokumentumfilmet, és
nyugodtan hátradőlve nyugtáznák,
hogy minden lehetőség biztosítva
van, hogy talán egy tutajt összeeszkábálunk, és életben maradunk a
viharokban is. De minket érdekel
a tenger mélye, a hullámai, a zátonyok és a hajónk sorsa, amit önök
nélkül nem tudnánk megépíteni, és
útra bocsátani. Akarjuk a tudást,
mert érteni akarjuk az életet, nem
félni azt.
Ha gimnáziumi éveink fejlődés és
előremenetel nélkül telnének, akkor
ez a beszéd úgy kezdődött volna,
hogy:”Azért gyűltünk össze, hogy
pedagógusnap alkalmából megköszönjük egészéves, fáradságos munkájukat.” Ezt a mondatot követné
még körülbelül kétpercnyi állandósult szókapcsolat, közhely, és az
elköszönésre talán már egy sem maradna. Köszönettel tartozom, hogy
értelmet adtak ennek az ünnepnek,
hogy a beszéd megszülethetett az
előbb idézett mondat nélkül is. De
leginkább azért vagyok hálás, hogy
van miért hálásnak lennünk Önöknek. A következő ünnepi műsor
szolgáljon ennek a hálának a kifejezéseként!
Isten éltesse Önöket sokáig!
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néztük meg. Aztán Tarpán csodálhattuk

Végig a „szilva” úton meg a Szárazmalmot, ahol Berta László
2008. május 6-án az érettségi szünetben tartották meg a hagyományos
tavaszi kirándulást a II. Rákóczi Ferenc
Szakközép-és Szakiskola 10. M osztályos, informatika szakos tanulói.
Kísérő tanáraink: Barczi Józsefné osztályfőnök és Bartus Sándor tanár úr, aki
évek óta szervezi iskolánkban a tanulmányi kirándulásokat a 9. és 10. évfolyamok részére. A szülői közül Béres
Béláné, Hamzáné Pályka Éva, Nyulak
Dánielné és Réz Attiláné kísért el minket.
Az osztály tanulói önkéntes jelentkezések alapján már hetekkel a kirándulás
előtt felkészültek a megállóhelyek nevezetességeiről, látnivalóiról.
A szatmári körutat Kisvárdáról indítottuk el, ahol Kovács Anett tanuló
tartott kiselőadást a kirándulás további
megállóhelyeiről. Az első megállóhely
Gemzse volt, majd megtekintettük a
Haranglábat. Következő utunk Vásárosnaményba vezetett, ahol a Beregi
múzeumba gyönyörködhetünk. Ezután
Tákosra érkeztünk, ahol a falu érdekességeiről szintén Kovács Anett tartott
beszámolót. A tájházba és a templomba nyerhettünk betekintést. Következő
megállóhelyünk Csaroda, ahol újabb
kiselőadást hallhattunk Bányai Edit tanulótól. Itt szintén a helyi templomot

és Orgován Sándor tartott beszámolót.
Szatmárcsekén a Kölcsey emlékházat
és a kopjafás temetőt néztük meg, ahol
Hurai Tamás Kölcsey sírjánál elszavalta
a Himnuszt. A síremlékre Fodor Anikó
és Berta László helyezett koszorút. Tiszacsécsén megtekintettük a Móriczházat, majd a Bukógáthoz sétáltunk el.
Túristvándon a vízimalomnál Ballók
Tibor tartott kiselőadást, ahol finom
bográcsgulyással és palacsintával vártak
bennünket.
Fehérgyarmat és Mátészalka érintése
után a gyönyörűen helyreállított Vajai
Rákóczi várat tekintettük meg, kiselőadást tartott Kerezsi Kinga.
Az esti órákban Baktalórántházán
keresztül megérkeztünk Kisvárdára. Az
egész napos kirándulásról videó felvételt készítettünk, videósunk Bodnár
Csaba tanuló volt.
Nagyon jó hangulatú kirándulás
volt, az időjárás is kegyes volt hozzánk,
hisz egész nap ragyogó napsütés kísérte
utunkat. Köszönet Bartus Sándor tanár
úrnak, aki a kirándulást megszervezte és
Barczi Józsefné tanárnőnek (Hédi néninek), aki az egész utazás alatt figyelemmel kísért minket.
Bányai Edina, Bányai Edit,
Fodor Anikó, Kerezsi Kinga,
Kovács Anett, Nyulak Krisztina
10. M osztályos tanulók.

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI BEMUTATÓ

(Folytatás az 1. oldalról)

A bemutató kerettörténetében fiatalok szórakoznak és italoznak
egy szórakozóhelyen,
majd az alkoholfogyasztás ellenére gépkocsival
indulnak tovább. Azonban nem jutnak messzire, a Flórián téren egy motorkerékpárral és egy másik autóval ütköznek.
A balesetben összesen hatan sérülnek
meg, közülük egy fiatal lány életét már
a mentősök sem tudják megmenteni.
Annak ellenére, hogy a nézők tudták,
hogy itt egy bemutatóról van szó, sokan
elérzékenyültek a látottaktól.
A tűzoltók feladatait Kis-Szabó Ferenc parancsnok ismertette, aki kiemelte a hasonló típusú balesetek növekvő
számát. Felhívta a fiatalok figyelmét
a szabályok betartására, hiszen az ehhez hasonló balesetek többsége egy kis
odafigyeléssel elkerülhető lenne. A tűzoltóság szakemberei bemutatták a gépkocsiból történő mentés műveleteit, így
a közönség közvetlen közelről láthatta
munkájuk nehézségeit.
A rendőrség feladatairól Labancz András,
a közlekedésrendészeti
osztály vezetője tájékoztatta a nézőket. A
hangsúlyt a balesetek
megelőzésére helyezte,
de mint elmondta, ha
már bekövetkezik a baj, a bekötött biztonsági öv sok életet menthetne meg. A
rendőrség munkája a baleset-megelőzésen és a közlekedők ellenőrzésén túl

ilyen esetekben a helyszín biztosításával, a
baleset körülményeinek
tisztázásával is bővül.
A helyszínen tevékenykedő mentősök,
tűzoltók és rendőrök
közös,
összehangolt
munkája teszi lehetővé
azt, hogy a balesetek sérültjeit minél gyorsabban megmentsék,
és túlélési esélyeiket a szakszerű ellátással a maximálisra növeljék.
A bemutató során látottak remélhetőleg elgondolkodtatják a jogosítvánnyal
rendelkező, és éppen vakációt kezdő
fiatalokat, hogy a bulik, a nyaralás, a
szórakozás nem jelent automatikusan
felelőtlenséget. Aki alkoholt fogyaszt,
vagy egész éjszaka táncol, az ne üljön
hajnalban autóba. Ne a kihalt országúton akarja megmutatni barátainak,
hogy milyen gyorsan tud menni apa
autójával, mert egy ezredmásodpercnyi
kihagyás elég ahhoz, hogy családok életét tegye tönkre örökre.
A közlekedési szankciók szigorításával bizonyos mértékű
javulás érzékelhető a
közlekedési szabályok
betartásában. Azonban
még sokan vannak olyanok az utakon, akik a
szabályok felett állónak
képzelik magukat, úgy
gondolják, hogy egy-két
sör vagy konyak után
még sokkal jobban vezetnek, persze ezzel együtt a biztonsági övet is felesleges
kötöttségnek gondolva.

Kulturális hírek

120 éves jubileum
Az első helyi újság 1888. február 5-én jelent meg Kisvárdai Lapok
címmel, s fejlécében a „közgazdasági és társadalmi hetilap” megnevezés állt. A hetilap vasárnaponként
került az olvasók kezébe. A hírlap
főszerkesztője és tulajdonosa a fiatal
dr. Vadász (Weinberger) Lipót ügyvéd
volt, aki ekkoriban mind jobban
bekapcsolódott a helyi- és megyei
közéletbe. Ő ismerte Kisvárda vezető köreit, élvezte azok támogatását,
ugyanakkor felismerte az igényt is,
amely segítette a lap megindítását.
Az újság terjedelme általában
4-6 oldalnyi volt, ünnepek vagy
különleges aktualitású események
azonban időnként megnövelték az
oldalszámot. Az első pár szám terjedelme a mellékletek miatt a nyolc
oldalt is kitette, ez a „termék” bevezető szakaszában szinte kötelező
is volt, aztán ezek a többletkiadást
jelentő mellékletek megszűntek, az
„alaplap” önmagában is kivívta a
település és a környék polgárainak
elismerését.
Az alapító a következőkben határozta meg a Kisvárdai Lapok célját
és feladatát: „Szükségünk van oly
nyilvános és minden irányban független közegre, mely hű kísérője legyen
minden társadalmi mozgalomnak,
éber őre a köznek és igazságos méltatója minden nyilvános működésnek.
Szükségünk van arra, hogy a közügy
nyilvános üggyé legyen…Jelszavunk:
közművelődés, tisztesség, közérdek!
…E jelszavak határozandják meg
működésünket. Gyakorolni fogjuk a
sajtó nemes jogát, a nyilvános kritikát, de a kritika a mily igazságos, ép
oly tárgyilagos leszen.
A botrányhajhászást megvetjük! A
család előttünk szentély és személyes
ügyeknek nyilvánosság elé hurczolását
nemtelennek és a sajtó magas hivatásához méltatlannak tartjuk! A felekezetiséget kerülendjük!”
A lap vezércikkeiben jelentős, a
közérdeklődésre számot tartó kérdések kerültek tárgyalásra, a hírekből az aktualitásokról tájékozódhatott az olvasó, szépirodalmi rovat
teret kínált a település, a vidék s a
megye ilyen irányú ambíciókkal
rendelkező alkotóinak, a reklámok
pedig segítettek a lapot életben tartani, s nem kevésbé vették hasznát a
reklámoztató iparosok, kereskedők,
a valamilyen szolgáltatást kínálók.
A lap szerkesztője az újság fennállása alatt többször fordult a közönséghez támogatásért. Bemutatta azt
a küldetést, amelyet a lap betölt, s
azokat az akadályokat, amelyeket
le kell küzdeniük ahhoz, hogy az
olvasókat szolgálhassák. Általában
kihangsúlyozták, hogy azok a ne-

Kisvárda
hézségek, melyek a vidéki sajtó tevékenységét és fejlődését a legtöbb
helyen gátolják, kétszeres súllyal
nehezednek az olyan hírlapra, mely
nem a kormányzati és törvénykezési megyei központban jelenik meg,
mert „Nélkülöznie kell azt a szellemi
támogatást, mely szívesebben keresi a
központi sajtót, nélkülöznie kell azt
az érdeklődést, melyet a szélesebb körre kiható központi hírlapok majdnem
teljes körben absorbeálnak, és küzdeniök kell az ellen a közöny ellen, melynek megtörhetéséhez valóban nem csekély erő és kitartás igényeltetik.”
A sajtó szerepével kapcsolatban
írtak azt a képet erősítik meg, hogy
a sajtó nem lehet teljesen független
„A sajtó nem a társadalom fölött
álló intézet, hanem benne él és tőle
él, ne kívánja tőle senki sem, hogy
emberfölötti és szent legyen. Gyarló emberi munka az is, éppen úgy,
mint más egyéb intézményeink és
törvényeink.”
Húszesztendei munka után,
1907. július 7-től dr. Tóth Endre
vette át dr. Vadász Lipóttól a főszerkesztőséget. A laptulajdonos kérte
az olvasókat, hogy „az új szerkesztő
friss buzgalmát és egyedül a közügy
előmozdítására irányuló jó szándékait bizalommal és érdeklődéssel
megtisztelni szíveskedjék.”
Maga a főszerkesztő is megnyilatkozott, s megfogalmazta az ilyenkor
szokásos programját: „a kedélynek
a közönyösségből való felrázása lesz
egyik főcélunk és irányítónk jövő
munkáságunkban. A másik: a város
érdekeinek lehető megvédése, illetve az ezek érdekében való legerősebb harcolás…”
A lap „megújulásának” alkalmát
felhasználták arra, hogy néhány
formai változást is végrehajtsanak.
A korábbi, 4 oldalas újság első oldala nem volt hasábokra tördelve,
a többi oldal 3 hasábos volt. Most
is ilyen arculata maradt, csakhogy
a hasábok keskenyebbé váltak, így
6-8 oldalra nőhetett a terjedelem
is, s a betűk is nagyobbak, olvashatóbbak lettek. Mintegy fél esztendő
múltán már az egész lap 3 hasábra
volt tördelve.
Tóth még három hónapot sem
töltött a lapnál, s aztán elköszönt,
mert bizonyos ügyek elszólították e
vidékről. Októbertől ideiglenesen
Nemes Herman, a lap nyomdászának, Berger Ignácnak a veje vette át
Tóth posztját, majd a következő hétre megtalálták a „végleges” személyi
megoldást, hiszen Espersit Jánosé ez
a feladat. Ő korábban a „Vásárhelyi
Reggeli Újság” politikai napilap társszerkesztője valamint a „Vásárhelyi
Híradó” és a „Vásárhelyi Ellenzék”
politikai napilapok felelős szerkesztője volt. Espersit szakítva a hagyományokkal, nem kívánt beköszön-

tővel bemutatkozni, mert „…azt
tartom, aki olvassa a lapot, úgy is meg
fogja ismerni.” Jó háromnegyed esztendő múltán ő is megfogalmazza,
hogy milyen akadályokkal kell az
újságírói pályán küzdenie a vidéki
újságírónak: „…ezerszerte több személyi tekintettel kell lennie, amikor
az újságot írja, ha nem akarja magát városában lehetetlenné tenni és
boldogulni kíván.” Pedig az újságírói hivatás éppen abból áll, hogy
„ellenőrizze a társadalom vezetésére
hivatott emberek működését és azt érdem szerint dicsérje vagy rosszallja”,
tekintet nélkül arra, hogy valakinek
ez tetszik vagy nem tetszik. „Igazmondással a sajtó sohasem üt sebet a
társadalom testén” - szögezi le a véleményét.
Nagyobb változások 1910-ig
nem voltak az újságnál, míg aztán a
jelzett évtől már Felsőszabolcsi Hírlapként jelent meg, a szerkesztőség
szerint 5000 példányban, Ez meglehetős túlzásnak tűnik, tekintve,
hogy Kisvárda lakossága ekkor tízezer fő, s nem is mindenki tudott
olvasni, s még a vidéki olvasóközönség beszámításával sem hihető,
hogy valóban kinyomtattak volna
ennyi példányt. Inkább csak egy
reklámfogásnak tűnik a közlésben
foglalt adat, mellyel azt kívánták
elhitetni, hogy milyen nagy igény
van az újságra, de az is elképzelhető,
hogy csak az első számot adták ki
ilyen mennyiségben.
A lap vezetői így magyarázták a
névváltoztatás okát: „…a Kisvárdai
Lapok” tevékenysége nemcsak a kisvárdai érdekek ápolására terjedt ki,
hanem felkarolta egész Felsőszabolcs
érdekeit is. A lap címe tehát munkakörének nem felelt meg.”
A megváltozott nevű lap felelős
szerkesztője dr. György Ferenc, a főszerkesztői dr. Kubasy Béla és Ébner
Jenő, a lapvezető Tutkovics György,
a tulajdonos dr. Vadász Lipót volt.
Őt 1910-ben országgyűlési képviselővé választották, 1913 júniusában
pedig igazságügyi államtitkár lett,
ezért tudva, hogy több elfoglaltsága lesz, már májusban átadta a lap
tulajdonjogát ifj. Vadász Mórnak.
A következő esztendőkben gyakori
szerkesztői és főmunkatársi változások jellemzik a lapot, megfordult az
újságnál dr. Schwartz Pál, dr. Bihari
Emil és 1913-tól Császy László is,
1916-tól pedig Dénes Mór tűnik fel
tulajdonosként.
Az első világháború némileg
átalakította a lap tematikáját, de
azt nem mondhatjuk, hogy uralta
volna az újság oldalait. A háború
okozta azt is, hogy a papír egyre nehezebben volt beszerezhető, s így a
tulajdonos tovább redukálta a tisztelet-és cserepéldányokat.
A háború végén az országban
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kitört az ún. őszirózsás forradalom, mely előfutára volt az 1919-es
kommünnek. 1919 márciusában
a proletárdiktatúra alatt mind a
nyomdát, mind az újságot „szocializálták”, azaz elvették a tulajdonosától, s immár a „Szocialista újság”ként, de még a régi címen jelent
meg március 30-án. Ekkor azt írták,
hogy hetenként kétszer: csütörtökön és vasárnap kerül majd az olvasók kezébe a lap. A periodicitásnak
ezt a változását vélhetően a politikai
eseményekre való gyors reagálás és
tájékozódás igénye hozta létre.
Az újság 1919. április 15-től már
az időszakhoz illő Kisvárdai Munkás néven élte tiszavirág-életét. A
Kisvárdai Szocialista Párt lapját
egy háromtagú szerkesztőség vezette, ennek tagja volt Császy László,
Flamm Jenő és Teleki Sándor. Nem
csupán az ideológia irányultság jelentett változást, hanem az is, hogy
a lap immár napilapként informálta
a publikumot. Feltételezhetően hét
vagy nyolc szám hagyta el a nyomdát, a közgyűjteményekben ezekből
mindössze csak két példányt sikerült fellelni, az elsőt, és az április
20-án, vasárnap megjelent hatodik
számot. Ez utóbbiban azt írták,
hogy a legközelebbi szám kedden
jelenik meg.
A lap ezt követően nem sokáig
fejthette ki működését, mert 23-ról
24-re virradó éjjel a kisvárdai direktórium tagjai elmenekültek, április
24-én pedig román csapatok vonultak be a településre. Ez a lapnak, és
a lap egyik szerkesztőjének, Császynak is a végét jelentette, ugyanis
május 2-án a románok elfogták,
majd másnap több társával együtt
Nyírbaktára vitték és főbe lőtték.
Legközelebb csak a románok Tiszántúlról történt kivonulása után,
1920. május 6-án jelent meg Kisvárdán újság, a Felsőszabolcs, de ez
nem volt jogutódja annak a Kisvárdai Lapoknak, mely 1888-tól 1919ig töltötte be szerepét.
Néző István, könyvtáros

KÖNYVTÁRI HÍREK

Nyári nyitvatartás
Április 14-vel kezdődik a nyári
nyitvatartás, azaz hétköznap 9-12
és 13-18 óra között állunk a könyvtár látógatóinak rendelkezésére!
Könyvtári galéria
2008. június 18.-július 20.
Színi PLASZTIKÁK - Díszlet,
jelmez, báb, színháziplakát-tervek
Megnyitó: 2008. június 18. (szerdán) 16 órától
Megnyitja: Csorba István Kadosa, a
magyar kultúra lovagja.
Közreműködnek:
Meleg Attila színművész,
Meleg Vilmos színművész



Kultúra, anyakönyvi hírek
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EMLÉKEZÉS A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUMRA

Dr. Kriveczky Béla emlékezett történelmünk szomorú epizódjára

A Várday István Egyesület szervezésében emlékeztünk a Trianoni
békediktátum aláírásának 88. évfordulójára. A Református Gimnázium és a Szent László Gimnázium
diákjai kulturális műsort adtak
Magyarország
megcsonkítására
emlékeztetve.
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Dr. Kriveczky Béla tanár úr a békediktátum előzményeit ismertetve
rámutatott a Károlyi kormány dilettantizmusára, Lindner Béla hadügyminiszter hazaárulására, majd a
Kun Béla féle Tanácsköztársaságra,
melyek hatására a győztes hatalmak
,,bilincsbe foglaltak bennünket, hogy
innen ki ne tudjon törni a kommunizmus”.
Ezekről a tényekről halgattak az
utóbbi hatvan évben, ezért nem
volt szabad Trianonról beszélni,
így lett a határon túli magyarokból
,,román, ukrán, szlovák, szerb”. Ez
a beidegződés vezetett 2004. december 5-éhez, második Trianonunkhoz.
A rendezvény zárásaként a Nemzeti Őrsereg Országzászlót adományozott a Városnak, mely Országzászló a magyar nemzet egységét, a
szétszakított nemzettestek együvé
tartozását jelképezi.
Bodrog László
Nemzeti Őrsereg
kommunikációs tiszt
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Újszülöttek

Szüleik

Németh Flóra
Szlivka Boglárka és Németh Tamás
Hubicsák Lilla
Major Malvin Judit és Hubicsák Zoltán
Heüsz Bálint
Göncz Ágnes és Heüsz József
Balogh Nóra
Czene Tímea és Balogh Csaba
Amászta Mátyás Dr. Molnár Éva Anita és Dr. Amászta József
Faragó Nóra
Tóth Erika és Faragó Attila
Kovács Patrik
Gyurkó Éva és Kovács Zsolt
Kőrösi Kitti
Baglyos Szilvia és Kőrösi József

Születés ideje
2008. május 14.
2008. május 15.
2008. május 16.
2008. május 28.
2008. május 30.
2008. május 30.
2008. június 1.
2008. június 5.

Mindannyiuknak gratulálunk!

ELISMERÉSEK A KIVÁLÓ EREDMÉNYEKÉRT

Június 19-én 13 órától ünnepi testületi ülés keretében adják át az elismeréseket az országos versenyeken
kimagasló eredményeket elért tanulóknak és felkészítő tanáraiknak.
Ebben az évben a következő tanulók
vehetnek át elismerő oklevelet:
Bessenyei György Gimnázium és
Kollégium: Enyedi-Simó Brigitta
(Abonyi Istvánné), Fekete Zoltán
(Jónás Béla), Kozub László (Jakabné
Silló Katalin)
Vári Emil Társulási Általános Iskola: Kovács Nóra, Csüllög Dóra (Csapó

Lászlóné), Csépke Péter (Szemjánné
Jászay Gabriella)
Várday István Tagintézmény: Farkas Fatima (Koi Márta)
Somogyi Rezső Általános Iskola:
Timku Fanni (Rostásné Nagypál
Zsuzsanna)
Református Általános Iskola: Tischner Ádám Olivér (Bakó Zsuzsa)
Weiner Leó Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola: Agárdi Eszter (Agárdi
Gáborné), Juhász Eszter (Tirpákné
Lizák Teodóra)
Zárójelben a felkészítő tanárok.

Oktatás, kultúra
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FOLYTATÓDIK A NYÍLÓ VILÁG PROGRAM

Idén 3. alkalommal felvételizhetnek a diákok a GE Foundation által
támogatott Nyíló Világ programba.
A Bessenyei György Gimnázium
és Kollégium 2004 márciusában
csatlakozott a Nyíló Világ programhoz. A pályázat egy újfajta együttműködést hozott létre a gazdasági és
az oktatási szféra között. A diákok
a program segítségével az iskolai
tananyagot kiegészítő olyan ismeretekre és készségekre tehettek szert,
melyek birtokában pályakezdő diplomásként jelentős versenyelőnnyel
helyezkedhetnek el a hazai, illetve
a nemzetközi munkaerő piacon. A
program keretében 4 évfolyamban
összesen 70 diák és 9 angoltanár
csatlakozott a programhoz iskolánkból. 2007-ben kiterjesztettük a
programot a városban működő többi középiskolára is, így a Szent László Gimnázium és Szakközépiskolából 6, a Református Gimnáziumból
2 és a II. Rákóczi Ferenc Szakközépés Szakmunkásképzőből 1 diák csatlakozott a programhoz.
Hogyan lehet bekerülni a programba? A diákok először egy írásbeli vizsgán vesznek részt, majd a
kiválasztott 48 diák mehet a szóbeli
vizsgára, ahol nemcsak angolból kell
számot adni a tudásukról, hanem
egy ún. HR beszélgetésen is részt
vesznek. Ezt követően a 36 legjobb
diák kerül be a programba.
A képzések általában 3 naposak
amelyeken havonta-két havonta
vesznek részt.
A tanulmányaik mellett a diákok
gyakran prezentálnak különböző
eseményeken, ahol találkozhatnak
vezető üzletemberekkel és politikusokkal. Emellett szervezünk számukra intézménylátogatásokat és a
JAM (Junior Achievement Magyar-

ország) szervezésében részt vehetnek különböző konferenciákon és
táborokban. Minden évben szervezünk egy Halloween party-t, ahol a
diákok egy-egy előadással kedveskednek a meghívott vendégeknek,
illetve találkozhatnak a programban
részt vevő diákokkal és tanárokkal.
Személyes fejlődésüket mentorként a GE Hungary Zrt. vezetői
kísérik figyelemmel és segítik tanácsaikkal. A diákok továbbá a Junior
Achievement Magyarország szervezésében eszmecserét folytatnak a
régió kiemelkedő üzletembereivel
- olyan kapcsolati tőkét szereznek,
amelyet városuk, régiójuk és saját
boldogulásukra tudnak használni a
diplomaszerzés után.
A programban eddig sikeresen 70
diák végzett. Azok, akik már érettségivel rendelkeznek, az általuk választott egyetemen vagy főiskolán
tanulnak tovább. Közülük 13 választottak Közgazdasági Egyetemet,
ahol a programban megszerzett tudásuk nagy előnyt jelentett.
A program eredményeként a diákok általános és üzleti angol nyelvtudása, kommunikációs és prezentációs készségük fejlődött, az üzleti
világról a tudásuk kibővült, különösen a vezetés és kultúrák közötti
tudatosság terén.
A képzés végén a diákok egy középfokú PITMAN üzleti angol szóbeli nyelvvizsgát tesznek.

KULTURÁLIS HÍREK RÖVIDEN

Megnyílt a megyeszékhelyen
KÁRPÁTOK GALÉRIA néven a Víz
utcai állandó kiállítóhelye a Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesületnek. Az Őry László elnök és Szagán
Mihály alelnök irányította képtár
május 24-én tartott megnyitóján
első körben az alapító tagok anyagai
láthatóak, melyek a Kárpátokban és
a sóstói Skanzenben készültek. Ősztől egyéni kiállításokra is sor kerül.
A Móricz Zsigmond Megyei

Könyvtár Kamaratermében május
26-án nyílt meg Kárpátok Tavasza
néven az I. Nemzetközi Festészeti
Triennálé (Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Szatmár) kibővített anyaga.
Szinte minden képzőművészeti izmus és irányzat képviselteti magát a
tárlaton, amely a kisvárdai kiállítás
folytatása.
Megnyitotta Dr. Vraukóné Lukács
Ilona és Csorba István Kadosa a Magyar Kultúra Lovagjai. A kiállítás
egy hónapon át kekinthető meg.
Május 31-én Anarcson a Czóbel
Minka Napok keretében a költőnőről elnevezett iskolában tartott kulturális rendezvénysorozat keretében
az E.K.K.M. tagok munkáiból nyílt
kiállítás. A tárlatnyitás mellett Megellai Katalin ruhaterveiből egy divatbemutatót láthatott a közönség
és az ifjúság.

ParlagfÛ és allergia
Az allergia a negyedik legfontosabb
nem fertőző betegséggé vált világszerte. Az érintettek aránya, az iparosodott
fogyasztói társadalomban eléri a 30%ot. Hazánkban közel 2, 5 millió ember
szenved allergiás megbetegedésben. A
legtöbb tünetet kiváltó hazai allergének közül első helyen a parlagfű áll.
Miként védekezzünk a parlagfű ellen?
A legfontosabb, hogy minden alkalmas eszközzel hosszú ideig kell védekezni, annak érdekében, hogy tartós
eredményt érjünk el.
A kézi gyomlálás az egyik leghatékonyabb módszer. Ezt a módszert csak a
virágzás előtti időbe ajánljuk, mert a
nagy tömegű pollennel való találkozás
egészségre gyakorolt hatása minden
életkorban kedvezőtlen.
A kaszálás és a kapálás további környezet- és költségkímélő, védekezési
mód. A növényeket a tömeges megjelenésük után, ahol lehet minél előbb
tanácsos megsarabolni, a talajszinten
a gyökérnyaki részt elvágva elpusztítani. Ez a legbiztosabb módszer, mivel a
növények így nem tudnak újrahajtani.
A talajhoz közeli néhány cm-en 2-3
elágazása is van, és az ezekből kinövő
oldalhajtások teszik eredménytelenné
a szakszerűtlenül végzett kaszálással
történő védekezést ellene.
A vegyszerrel gyomirtás esetén fontos gondosan megválasztani a gyomirtó szert és ügyelni kell arra is, hogy
a minél fiatalabb legyen a gyomirtóval
kezelendő növény. Legcélszerűbb a
vegyszerrel történő gyom-mentesítést
akkor végezni, amikor a gyomnövények zöme már kikelt, és már elegendő
levélfelületük van a szerek felvételéhez.
A védekezéseket legkésőbb a parlagfű
10 cm-es állapotáig el kell végezni.
Amennyiben kellő ismeret hiányában
nem tudunk növényvédő szert választani a Növény- és Talajvédelmi Szolgálatok, szívesen segítenek a szaktanácsadásban.
A parlagfű gyakran okoz az arra érzékeny személyeknél szénanáthát. A
betegség a mindennapi életvitelünket
jelentősen befolyásolja. Csökkenti a
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teljesítőképességet a munkában és tanulásban egyaránt. Alvászavarhoz és a
fenti panaszokon keresztül kimerültséghez vezet. Tünetei a közönséges
meghűléshez hasonlóak: hirtelen jelentkező, vízszerű orrfolyás láz nélkül,
tüsszögésekkel, amik jelentkezhetnek
rohamszerűen is és kísérheti szem- és
torokviszketés is. Az egyik leggyakoribb kiváltója a virágzó parlagfű szabad
szemmel nem látható virágpora.
Az allergiás tüneteket úgy szüntethetjük meg, ha kiküszöböljük életterünkből az allergént. Ez szénanátha
esetén szinte lehetetlen, de számos
apró praktikával, a pollennel való „találkozást” mérsékelhetjük, ha tudatosan csökkentjük az allergénnel való
érintkezést.
Mit tehetünk?
Magas pollenszám esetén minél kevesebb időt töltsünk a szabadban.
Éjjel se tartsuk nyitva a hálószoba
ablakát.
Hajat - ami az egyik fő pollenraktár
- naponta lefekvés előtt mossunk, hiszen a pollen szemcsék ezrei tapadhatnak meg rajta.
Minél gyakrabban és alaposabban
porszívózzuk a lakást, amilyen gyakran
csak lehet nedves lemosást is alkalmazzunk.
Cipőnket naponta tisztítsuk nedves
ruhával, töröljük át.
Ruhánkat naponta cseréljük és mossuk, mert a pollen könnyen rátapad.
Gyakran cseréljük az ágyneműt is.
Kerüljük a ruhák szabadban történő
szárítását magas pollenkoncentráció
esetén.
Jó, ha tudjuk, hogy szeles napokon
nagyobb a pollenterhelés, viszont magas helyeken, hegyek között, illetve eső
után, magas páratartalom esetén a pollenszám alacsonyabb.
Az ÁNTSZ Kisvárdai Kistérségi Intézete 2008. június 21-27. között a
„Parlagfű-mentesítési hét” kertében
több lakossági rendezvényt szervez.
A rendezvény több helyszínen zajlik.
A rendezvények célja a helyi médiák
bevonásával, a lakosság tájékoztatása,
figyelemfelhívás, gyűjtési mentesítési
akciók szervezése.
ÁNTSZ Kisvárdai Kistérségi Intézete

Országos Ultiverseny Kisvárdán

Június 28-án a „Party Ételbár” felújított és kibővített éttermében rendezik a Kisvárdai UE szervezésében
a Kisvárda Nagydíj országos ultiversenyt
A rendezők június 25-ig várják az
érdeklődők jelentkezését a 06- 20555-7346-os telefonszámon. A rendezvény fővédnöke: Mészáros Károly,
a Magyar Ultiszövetsék idén tavasszal
megválasztott elnöke.
Az előzetes jelzések szerint a kisvárdai ultisok mellett várható nevezés Győrből, Budapestről, Szegedről,
Szolnokról, Miskolcról, Debrecenből, Tiszaujvárosból, Sárospatakról,
Tiszabercelről, stb.
Az 5 fordulóra, és fordulónként
18 leosztásra tervezett verseny döntő

6. fordulójában a legjobb 9 versenyző küzd a helyezésekért és az értékes
díjakért (számítógép, fényképezőgép,
evőeszköz-készlet, CD-rádió-magnó,
kávéfőző, napszemüveg, szendvicssütő, kenyérpiritó, diplomatatáska). Ezúttal a vigaszverseny győztese
(ajándéka: mikrosütő) a 9-es döntőből kimaradó 10. versenyző lesz.
A verseny előtti napon ugyancsak
Kisvárdán kerül sor az Ultiszövetség
kihelyezett elnökségi ülésére, ahol
többek között áttekintik az idei versenyrendszert, a szövetség gazdálkodását, és a versenyszabályok módosítására érkező javaslatokat.
A verseny eredményeiről következő számunkban tájékoztatjuk az olvasókat.
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Valóra váltott álmok
Pünkösdi rallycross parádé kisvárdai sikerekkel.
A Pünkösdi Rallycross futam a bajnokság 3. futama volt
amit a máriapócsi rabócsiringen rendeztek
meg. Ahol rajthoz állt
ifj Oszlánszki „Oszy”
Zoltán a Peugeot 205
mi16-tal.
- Hogyan sikerült a futamod?
- Nagyon élmény gazdag versenyen
vagyunk túl. Először is a szabadedzésen egy második időt autóztam
a 16 kategóriatársam közül (-0,4s),
aminek természetesen örültünk nagyon, mert az első egy gyári kit-car
autóval versenyzik. Aztán jött az
időmérőnk, ahol engem küldtek fel
a pályára elsőként, ezzel még nem is
lett volna gond, csak pont előtte locsolták fel a pályát, így a kilencedik
lettem. Nem álltunk le szomorkodni,
ugyanis jöttek az előfutamok. Az első
futamot sikerült megnyernem (elég
nagy előnnyel), a másodikból kizártak (súlyhiány miatt), de a szerelőim
gyorsan orvosolták a problémát, újra

átvették az autómat, és a harmadik
előfutamot ismét megnyertem annak
ellenére, hogy az utolsó helyről indultam, de az első kanyarban már az
elsőként fordultam. A „B” döntőbe
sikerült kvalifikálnom magam, a kizárás miatt. A „B” döntőt nagy előnnyel nyertem, így felkerültem az „A”
döntőbe (amiről eddig csak álmodni
mertünk).
A utolsó helyről rajtolva az első kanyarban már harmadikként fordultam, ezt egy fél körig tudtam is tarta-

ni, de közbeszólt a technika ördöge,
elfogyott a váltóm (úgymond két
kézzel kellett váltani, és még úgy sem
sikerült mindig), tehát sajnos körről
körre lassultam, és a hatodik helyen
értem célba. Ami ebben a kategóriában nagyon nagy sikernek számít. És
az első hat ember áll dobogóra. Tehát
beváltottam az ígéretem, dobogóra
álltam. Ezt az eredményt már elismerik a szakágban. Ez meg is látszik az
országos médiában is, (sport1, RTLKlub, ATV, és az újságokban is …).
Ezen felül a csapatértékelésben ismét
a harmadik helyet sikerült megszereznünk. Csak érdekességképpen
említeném meg, hogy a rallycross
futam után indultam egy amatőr
versenyen, amit tesztnek szántunk. A

futam végeredménye:kategória első
hely (7 autóból), és amin mi is meglepődtünk: abszolúlt első hely közel
negyven autóból (ami nem kis eredmény), annak ellenére, hogy az autót
nem sikerült beállítanunk, és nem
működött tökéletesen!
Ezúton is szeretném megköszönni támogatóimnak a sikerekhez való
hozzájárulást: Feigel és Társai BT.,
SZABOLCSCENTRAL Kft., PackTúra, Papik Fémmegmunkálás, ATI
SYSTEM KFT., Perdiák Tüzép,
KAN-SAS Söröző, Bringa Motoros
bolt, Sprint Gumiabroncs, KISVÁRDA, SASSZ Kft. És a csapat tagjainak: Id. Oszlánszki Zoltán, Szántai
István, Kassai János, és mindenkinek
aki bármiben is segítségünkre volt (és
lesz)! További támogatókra is szükségünk lenne ahhoz, hogy minden versenyen el tudjunk indulni. Elérhetőségünk: oszy-racing@freemail.hu

Már a 20. Focinyár következik!

Idén július 11-13. között már a 20.
Kisvárdai Focinyár küzdelmeire kerül sor Kisvárdán. A felnőtt és Old
Boys (35 éven felüli) kategóriában
rendezendő versenyre június 24-ig
lehet jelentkezni Mészáros Károly
versenyszervezőnél
személyesen,
vagy a 06/20-555- 7346- os telefonszámon.
A verseny programja:
Július 11., péntek: csapatok beérkezése, adategyeztetés, sorsolás.
Július 12., szombat: selejtezők, Old
Boys torna.
Július 13., vasárnap: közép- és elődöntők, vigaszverseny (délelőtt);
döntők, eredményhirdetés (délután,14.00-től)
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A verseny fővédnöke: Dr. Oláh Albert, Kisvárda város polgármestere.
A verseny támogatói: Kisvárda város, ISZC, ATI-System KFT., a
verseny főszponzora: Állami Közútkezelő KHT., Bodnár MÉH, Borkesz Húscentrum, Czeglédi Csaba
vállalkozó, Farkas sportbolt, Fekete
zöldségbolt, Jónás Béla - RenoméArzenál, Kocsis Vasudvar, Molnár
J. Strandbüfé, Providencia-Generali Biztosító ZRT., Simák Györgyné
Optika-Fotó, Sipos G. Strandbüfé,
Szarvasker KFT., Városi Rendőrkapitányság, Zámbó I. Woodoo-Bár.
A verseny központjai: Főverseny:
Várkert; Old Boy’s: Bessenyei Gimnázium.

2008. június

Tornabemutató a Somogyiban...

...ahogyan egy
nagymama látta
Igazi élményben volt részem
2008. május 23án a Somogyi
Rezső Általános
Iskolában megtartott
tornaünnepélyen. Kis unokám, az 5. b
osztály tanulója, olyan kitartó lelkesedéssel készült a rendezvényre,
mely engem is magával ragadott.
Nagy dolog ez, hiszen óriási erőfeszítést, munkát, figyelmet és kitartást igényel a felkészítő tanároktól,
az egész nevelőtestülettől és gyerekektől egyaránt.
A ragyogó napsütésben zajló ünnepség egyik legszebb része a nyitókép volt, mely számomra a felszabadult örömöt, vidámságot és az
összetartozás érzését sugározta.
Jó volt látni a sok csillogó szemű

vidám gyerekarcot, - akik gondosan
megtervezett és betanított gyakorla-

tokat - a tőlük telhető legnagyobb
odaadással - mutattak be szüleiknek,
rokonaiknak, tanáraiknak.
Ez az ünnepség így a tanév végéhez közeledve kicsit megmérettetés
is volt az iskola minden diákja és a
tantestület számára is. Elmondhatom, számomra olyan élményt jelentett, melyet sokáig őrizni fogok
emlékezetemben.
Itt szeretnék köszönetet mondani
az iskola igazgatónőjének Dr. Onder
Istvánnénak, kis unokám felkészítő

tanárnőjének Gyüre Zoltánnénak,
valamint Mudri Béla tanár úrnak és
az egész nevelőtestületnek.
Büszke vagyok az iskolára és örülök, hogy az én kis Margarétám a
Somogyi Rezső Általános Iskola tanulója. Ezúton kívánok további sok
sikert, erőt és egészséget az iskola
minden dolgozójának és köszönöm
a lehetőséget, hogy az ünnepség
élményeit másokkal is megoszthattam.
Zsoldos Lajosné
egy nagymama

Sportnap a Szent László Óvodában

alakítottak a résztvevők, s megkezdődtek a versenyek.
Hat állomáson kellett próbát tenni a gyerekeknek és kísérőiknek, pél-

Június 6-án sportnapot tartottak a
Szent László Egyházi Óvodában. A
gyerekek és a résztvevő szülők, nagyszülők először a Szent László emlékműnél idézték fel az
óvoda névadójának
alakját, majd koszorút helyeztek el a
szobornál.
Az ünnepi megemlékezés után a
sportpályán folytatódott a program.
A közös bemelegítés
és a
levezető
futás
után
h a t
csapatot

dául várfalmászás,
talicskázás, kincskeresés, lajhármászás, zsákbanfutás
és plédben cipelés
szerepelt a versenyszámok között.
A kísérőprogramok között szerepelt tűzoltóbemutató, ahol a balesetes autóból
mentést, a tűzoltást és a magasból
mentést is láthatták a gyerekek, sőt
ki is próbálhatták az oltást.
A sportnaphoz hűen a kisvárdai
Kyokushin Karate Klub tartott látványos bemutatót, ami a kicsiknek
és a nagyoknak egyaránt tetszett.

