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Magyar Színházak
XXI. Kisvárdai Fesztiválja

Június 27-én este a Várszínpadon az ünnepélyes díjátadással véget ért a Magyar Színházak XXI. Kisvárdai Fesztiválja. Ugyan az időjárás nem igazán
fogadta kegyeibe ezt a fesztivált, a közönség és a színházi szakma egyaránt
megtalálhatta a neki tetsző előadásokat. A záróünnepségen Nagyné Varga
Melinda, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Művészeti Főosztályának
vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd a szakmai zsűri nevében Lendvai Zoltán rendező foglalta össze tapasztalataikat az idei fesztivállal kapcsolatban. Dr. Oláh Albert polgármester ünnepi köszöntője után a díjak
átadására került sor.
A Magyar Színházak XXI. Kisvárdai Fesztiváljának díjai:
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium több évtizedes kiemelkedő színészi
munkájáért Életmű-díjat adományozott a marosvásárhelyi Nemzeti SzínÉletműdíjat kapott Farkas Ibolya színművésznő
ház Tompa Miklós Társulata tagjának, Farkas Ibolya színművésznőnek.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium több évtizedes kiemelkedő színészi munkájáért Életmű-díjat adományozott a Szabadkai Népszínház Magyar
Társulata tagjának, Kovács Frigyes színművésznek.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fődíját a
zsűri döntése alapján a sepsiszentgyörgyi Tamási
Áron Színház „A csoda” című előadása kapta.
A Szülőföld Alap díját a szakmai zsűri döntése
alapján megosztva kapta a Szabadkai Népszínház
Magyar Társulata „A Gézagyerek” című előadás
bemutatásáért.
A Szülőföld Alap díját a szakmai zsűri döntése
alapján megosztva kapta az Újvidéki Színház a
„Hét nap a világ” című előadás bemutatásáért.
Életműdíjat kapott Kovács FriDr. Oláh Albert, Kisvárda város polgármesterének díját
A Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza által
gyes színművész

B. Fülöp Erzsébet kapta

(Folytatás a 6. oldalon)

Az eredményes tanulókat és tanáraikat köszöntötték a Városházán
2009. június 19-én került sor a
Városházán az elmúlt tanévben kimagasló versenyeredményeket elért
tanulók és felkészítő tanáraik köszöntésére. E jeles alkalomból Dr.
Oláh Albert polgármester köszöntötte a meghívottakat, majd a Weiner
Leó Alapfokú Zene- és Művészeti
Iskola növendékei adtak műsort.
Dr. Oláh Albert polgármester külön köszöntötte Agárdi Gábornét,
a Weiner Leó Alapfokú Zene- és
Művészeti Iskola tanárát, aki a közelmúltban vette át az Arany Katedra kitüntetést, melyet Hiller István
oktatási és kulturális miniszter adományozott a kiváló pedagógusnak
az oktatás terén végzett kimagasló
munkájáért.
A díjat a zeneiskola évzáróján,
igazi meglepetésként adták át kollégái.

Ezt követően Leskuné Takács
Anna, a Művelődési és Egészségügyi
Osztály munkatársa ismertette a díjazottak névsorát és méltatta elért
eredményeiket.
Eredményes munkájukért díjat vehettek át:
Csüllög Dóra, a Bessenyei György
Gimnázium és Kollégium 9.d,
emelt szintű matematikai osztályába jár. Céltudatos, intelligens, művelt tanuló. Rendkívüli alaposság,
pontosság, tudományos érdeklődés
és igényesség jellemzi iskolai munkáját. Tehetségére már az általános
iskolában felfigyeltek tanárai. A középiskolában is rendszeresen részt
vett megyei, illetve országos versenyeken, főleg matematikából. A
tanulás mellett az osztály közösségi
életébe is bekapcsolódott. Segítő(Folytatás a 4-5. oldalon)

Az elismeréseket Dr. Oláh Albert polgármester és Lénárt Andrásné aljegyző adta át a diákoknak és felkészítőiknek

Önkormányzati hírek
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Védekezzünk a parlagfű ellen! Támogatás a krízishelyzetben lévÕknek

A parlagfű nemcsak a parlagon
hagyott, rosszul művelt szántóföldeken jelenik meg, hanem városi
gyomként is ismert. Építési területen, elhanyagolt kertekben, árokparton, parkok, utak szélén található.
A parlagfű most kezdi meg igazi
támadását az emberi szervezet immunrendszere ellen. Az országban
minden ötödik ember allergiás beteg, aki szezonális allergiás náthával,
kötőhártya-gyulladással, aszmatikus
rohamokkal, bőrtünetekkel reagál
a levegőbe kerülő virágpollenekre.
Ezeknek a megbetegedéseknek a legfőbb kiváltója a parlagfű! Már 30-40
virágporszem elegendő az allergiás
reakció kiváltásához. Virágzáskor
pollenét a légáramlás az egész város
felett szétteríti. Egyetlen parlagfű
képes 8 milliárd virágporszemet termelni. A betegség megelőzhető az
allergiát kiváltó tényező megszüntetésével, ezért következetesen irtsuk a
parlagfüvet!
E gyomnövény júliustól október
végéig virágzik. A növényt a virágzása ellőtt kell elpusztítani, hogy ne
szórhasson virágport, és ne érlelhessen termést. Irtása leghatásosabb
tavaszi megjelenésétől kezdve, korai
gyomlálással, a virágzás előtt végzett
rendszeres kaszálással. Azonban a
parlagfű terjedése gyomirtó szerek
használata nélkül nem állítható meg.
A vegyszeres kezelést olyan helyen
lehet alkalmazni, ahol embereket
nem veszélyeztet. Eredményes lehet

még a parlagfű életlehetőségeinek
csökkentése: kiszorítható jól fejlődő
növényzet telepítésével, fűmagvetéssel, gyepesítéssel.
A parlagfű jelzőnövény: jelzi a
környezet elhanyagoltságát, gazdátlanságát.
A parlagfű elleni védekezés elsősorban a föld tulajdonosának illetve
használójának a kötelezettsége. Az
ingatlantulajdonosoknak a parlagfű
elleni védekezést június 30-ig végre
kell hajtani. A június 30-i dátum
széleskörű ismerete azért fontos,
mert az a szankciómentes önkéntes
jogkövetés lehetőségének a határnapja.
A védekezés alapvető alkotmányos
jogokat is érint. A törvényi szabályozás az egészséges környezethez
való jogot ezúttal a tulajdonjog elé
helyezi. A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét a föld használója, tulajdonosa téríti meg, amely
a feltételektől függően több tízezer
forint is lehet hektáronként.
A parlagfűvel fertőzött területek
felkutatását a törvény a földhivatalok hatáskörébe utalta. Az ellenőrzést a földhivatalok mezőgazdászai
határszemlék során végzik - légi felvételek és az előző évi eljárások adataira támaszkodva - együttműködve
a növényvédelmi hatósággal, az önkormányzatok jegyzőjével, a civil
szervezetekkel és a lakossággal.
ÁNTSZ Kisvárdai Kistérségi Intézete
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Kisvárda város jegyzője értesíti az
illetékességi területéhez tartozó
ügyfeleket, hogy az okmányirodában 2009. július 1-től 2009.
augusztus 21-ig ügyintézés csak telefonon történő előzetes bejelentés
alapján lehetséges.
Ügyintézési időpontot a 45/500706-os telefonon lehet kérni.

Megjelent a 136/2009. Korm. rendelet amely a krízishelyzetbe került
személyek támogatásának szabályait
állapítja meg.
Az állam szociális segélyként egyszeri vissza nem térítendő támogatást
nyújt a regionális nyugdíj-biztosítási igazgatóságokon keresztül azon
személy részére:
- ahol a család egy főre jutó jövedelme a kérelem benyújtását megelőző
hónapban nem haladta meg a minimálbér nettó összegét: 57.815,-Ftot,
- nyugellátásban nem részesül
- a gazdasági válsághoz kapcsolódó, előre nem látható esemény következtében a családja mindennapi
életvitelének fenntartását súlyosan
veszélyeztető krízishelyzetbe került.
Krízishelyzetnek minősül, ha:
- a munkahelyét 2008. szeptember
30.-át követően elvesztette,
- jövedelme a 2008. szeptember havi
jövedelméhez képest 20%-ot elérő
mértékben csökkent,
- lakáscélú kölcsönszerződéséből ere-

dő fizetési kötelezettsége a törlesztő
részlet 2008. szeptember havi összegéhez képest 20%-ot elérő mértékben emelkedett, vagy
- egészségi állapota indokolja.
A támogatás összege legalább
20.000,- legfeljebb 50.000,- különös méltánylásra okot adó körülmény fennállása esetén legfeljebb
100.000,- Ft.
A kérelem formanyomtatványon
nyújtható be a Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve a Szociális osztályon 2009. augusztus 1.
- november 30. között, mellékelve
a jövedelemigazolásokat illetve a
kérelmet alátámasztó iratokat. A
formanyomtatvány beszerezhető a
Polgármesteri hivatal Szociális osztályán illetve a Kistérségi Szociális
Szolgálatnál, ahol a kitöltésben is
segítséget nyújtanak.
A támogatás összegét a regionális
nyugdíj-biztosítási igazgatóság állapítja meg, és a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság folyósítja.
Kertész Sándorné

JÚLIUS 16-TÓL BEZÁR A HULLADÉKLERAKÓ
A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség illetékességi területén
jelenleg 30 kommunális szilárdhulladék-lerakó működik. A 20/2006.
(IV.5) KvVm rendelet értelmében
a nem megfelelő műszaki védelemmel el nem látott hulladéklerakókat
2009. július 16-tól be kell zárni, így
a kisvárdai lerakót is.
A kommunális szilárdhulladéklerakás közszolgáltatás biztosítása
érdekében, az elővigyázatosság elvét
szem előtt tartva 2009. július 16.
után a barabási, a demecseri, az ibrányi, a nyíregyházi, a szakolyi és a
tiszaszentmártoni hulladéklerakók
üzemelhetnek tovább a regionális
lerakók megépüléséig.
A megváltozott helyzethez igazodva Kisvárda város önkormányzati
képviselő-testülete is napirendre
tűzte a kérdést legutóbbi ülésén, hiszen ki kell választani, hogy melyik
lerakóba fogják ezután szállítani a
hulladékot. Az árajánlatok bekérése

után a testület nem tudott érvényes
döntést hozni, így felhatalmazta Dr.
Oláh Albert polgármestert, hogy
folytasson tárgyalásokat a lehetséges
lerakókkal, és a legolcsóbbal kössön
szerződést az önkormányzat.
Végül Demecser adta a legkedvezőbb ajánlatot, így 2009. július 16.
után a demecseri lerakóba szállítják
majd a hulladékot. Az ottani elhelyezés díja 4.000,-Ft+ÁFA/tonna, amit
a hulladék lerakójának meg kell fizetni. Ez vonatkozik arra az esetre is,
ha valaki maga visz oda hulladékot,
annak is ennyit kell fizetni.
A lakossági szilárdhulladék szállítás ára is emelkedni fog, arról azonban a képviselőtestületnek kell majd
dönteni, hogy mikortól és milyen
mértékben emelkedik a lakosság által fizetendő díj.
Ez a rendszer addig marad érvényben, míg el nem készül és meg nem
kezdi működését a kisvárdai regionális hulladéklerakó, ami már uniós
szintet és árakat is jelent majd.

ÁLLÁSKERESÉSI KLUB KISVÁRDÁN
A Kisvárdai Kulturális Egyesület szervezésében 2009. július 6-tól (a
NETreKész program keretében) ÁLLÁSKERESÉSI KLUB működik
a Művészetek Házában.
Minden hétfőn és kedden 13-16 óra között várják az álláskeresőket. A
szolgáltatás igénybevétele díjtalan.
Részletes információt kérhetnek a Kisvárdai Várszínház és Művészetek
Házában (Flórián tér 20., Tel.: 45/405-239, 500-451).
A program a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával, az e-Magyarország
program keretében valósul meg.

Kisvárda

„Út a munkához” program

2009. július

Az álláskeresÕk helyzetérÕl és foglalkoztatásáról tárgyaltak Kisvárdán
A munkaügyi központ kisvárdai
kirendeltsége az álláskeresők helyzetéről és foglalkoztatásáról adott
tájékoztatást a kisvárdai képviselőtestület legutóbbi ülésén. Legtöbben az “Út a munkához” program
tapasztalataira voltak kíváncsiak,
hiszen jelenleg 384 közcélú munkavállalót alkalmaz ilyen formában a Polgármesteri Hivatal.
Kósa István kirendeltség-vezető
elmondta, hogy hazánk gazdasági
helyzete miatt a munkanélküliek száma országosan emelkedett,
azonban Kisvárdán az elmúlt két
hónapban mintegy 200 fővel
csökkent - köszönhetően a közmunka-programnak.

Dr. Oláh Albert polgármester
kiemelte, hogy amikor a város a
program megvalósításához kezdett, főként azért tette, mert az év
elejétől hatályos szabályozás szerint a segélyek összegéből 20 százalék az önkormányzatot terheli,
de ha közcélú foglalkoztatatásba
vonják be őket, csak 5 százalékot kell fizetni. Ráadásul ezeket
az embereket újból vissza kell
vezetni a munka világába. A város a szociális foglakoztatással jót
akart, az eredmény már látszik, de
- a sokak által kifogásolt - minőségi munka eléréséhez hosszabb
időnek kell eltelnie.
Az árkok tisztítása embert próbáló feladat

Kijavítják a betonozott árkok hibáit is

Virágtartók készülnek a közmunkaprogram keretében

Júniusban kezdték meg azoknak
a beton virágtartóknak a kihelyezését és virággal való beültetését,
melyeket az “Út a munkához” programban résztvevők készítenek. Az
első ütemben 50 db tartó készül el,

amelyeket a városközponttól kezdve
helyeznek el a város különböző közterületein.
Szintén folyamatosan készülnek
azok a beton fedlapok, amelyekkel
az ellopott vas fedeleket pótolják a

A tisztítás a kaszálással kezdődik

vár környékén, megszüntetve így
számos baleseti veszélyforrást.
A munkások a nyílt esővízcsatornák hibáinak kijavításán is dolgoznak. Az összetört, megrongálódott
betonelemek helyett újakat készítenek, és kicserélik azokat a régiekkel.
Ahogy arról már korábban be-

számoltunk, a Bástya Üzletház előtt
valaki összetörte a beton párkányt.
Ennek a kijavítása is megtörtént, új
darabokat öntöttek a töröttek helyére.
A munkák ütemezése folyamatosan, az időjárási körülmények figyelembevételével történik.

A közmunka programban résztvevőknek is sok feladatot adnak a főleg hétvégén elkövetett rongálások (szemetelés, padok és kukák szétverése)



Oktatás
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Az eredményes tanulókat és tanáraikat köszöntötték a Városházán

(Folytatás az 1. oldalról)

kész, barátságos, tisztelettudó tanulónak ismerték meg társai és tanárai
egyaránt. Pozitív emberi értékeivel
példaként szolgálhat az iskola több
tanulója számára.
Kiemelkedő eredményei: Nemzetközi Kenguru Matematika verseny
V. helyezés; Gordiusz Matematika verseny országos VII. helyezés;
Arany Dániel matematika verseny
országos XIV. helyezés; Ambrózy
Géza matematika verseny megyei I.
helyezés; Német nyelvi megyei verseny különdíj; Irinyi János kémia
verseny megyei VI. helyezés.

Felkészítő tanára: Seszták Katalin
Mária, az iskola matematika szakos
pedagógusa. Az iskolába kerülése
első időszakától kezdve tevékenyen
bekapcsolódik a szakmai és pedagógiai munka színvonalasabbá tételébe. Matematikából módszertani
ötleteit szívesen megosztja a munkaközösség tagjaival. Fontos számára a korszerű ismeretszerzés, ezért
is vett részt a matematikusok Rátz
László Vándorgyűlésen. Az informatikai osztály osztályfőnökeként
lehetősége van a pedagógusi pályán
szerzett tapasztalatok alkalmazására.
Osztályát nagy odafigyeléssel, kitartó következetességgel irányítja. A
tehetségek gondozását, felkutatását
kiemelt feladatának tekinti. A tehetséggondozásban mentor-tanárként
is részt vesz.
Szabó Sándor, a Bessenyei György
Gimnázium és Kollégium 11. évfolyamának emelt szintű informatikai
osztályába jár. A példamutató maga-



tartású tanuló sportteljesítményével
hívta fel magára a figyelmet. Sikerrel
szerepelt különféle sportversenyeken, melyek közül kiemelkedik a
Diákolimpia Országos Döntőjében,
a fekvenyomás sportágban elért IV.
helyezés. Tehetségének és nem utolsó sorban kitartó munkájának eredményeképpen részt vehetett nemzetközi megmérettetésen is: a Junior
Fittnesz Világbajnokságon VIII. helyezést ért el, amellyel nemcsak a
Bessenyei György Gimnáziumot és
Kisvárda városát, hanem hazáját is
méltó módon képviselte. Ez utóbbi
eredményét a Botond Sport Klub
Egyesület vezetőjének, a nemrég elhunyt Székely Lászlónak is köszönheti, mivel az ő irányításával kezdte
el a testépítést.
Tanáraival, a felnőttekkel tisztelettudó, osztályközösségi munkája is
kiemelkedő, osztálytársaival jó kapcsolatot alakított ki, akik példaképként néznek rá. Többen kezdtek el
hatására rendszeresen edzeni, sportolni.

Felkészítő tanára: Jónás Béla, az
iskola biológia-testnevelés szakos
pedagógusa.
A testnevelés tantárgyat jó szakmai
felkészültséggel, eredményesen oktatja. Tanítványaival megszerettette
a sportot, megérttette az egészséges
életmód fontosságát. Előbb a leány
atlétikai szakosztály vezetője volt,
két éve pedig a fiú atléták versenyekre történő felkészítésével foglalkozik
igen eredményesen.
Edzői tevékenységének új színfoltja a fekvenyomás sportág. Verseny-

zői egyéni számokban és csapatban
is többször szerepeltek az országos
középiskolai diákolimpiák döntőiben.
A testnevelés munkaközösség
munkájában aktívan közreműködik. Az iskolai ünnepségek, rendezvények lebonyolításában tevékenyen
részt vesz, megbízható, pontos munkájára kollégái és az iskolavezetés is
számíthat.
Szikszai Andrea, a Szent László
Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda
12.d közgazdasági szakmacsoportos
tanulója. Emberségével, becsületességével, szorgalmával nemcsak
kisebb közösségének, osztályának,
hanem az iskola minden tanulójának példaképe lehet. Az eltelt négy
esztendő minden évfolyamát kitűnő
eredménnyel fejezte be, több tantárgyból kapott dicséretet. Iskolai,
állami és egyházi ünnepek aktív szereplője. A területi és megyei ifjúsági
vöröskereszt diákelnöki tisztségét is
betöltötte, valamint ő volt az iskola
diákönkormányzatának elnöke. Folyamatosan részt vett kulturális és
tanulmányi megmérettetéseken.
Az utóbbi két tanévben elért főbb
eredményei:
2008-ban a Reneszánsz éve alkalmából megrendezett nemzetközi
versenyen I. helyezést ért el csapatával.
Az Örökségünk ’48 országos vetélkedőn a VII. helyezett csapat oszlopos tagja volt.
Vöröskeresztes területi versenyen
csapattagként III. helyezés értek el.

Varga László, a Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános
Iskola, Kollégium és Óvoda 12.d
közgazdasági szakmacsoportos tanulója. Számos országos, területi és
megyei versenyen ért el kimagasló
eredményeket egyéni versenyzőként
és csapattagként is öregbítve iskolája hírnevét. Kiemelkedő tanulmányi
munkája mellett tisztelettudó és példamutató magatartású. Szorgalmas,
tehetséges diák, aki szintén példaként állítható diáktársai elé.
Az utóbbi két tanévben elért eredményei: Magyarország az én hazám
vetélkedő országos VII. helyezés;
Országos tanirodai verseny VI. helyezés; Angol nyelvi verseny megyei

II. helyezés. Az Ambrózy Géza és
Gordiusz matematikai versenyen
minden évben eredményesen szerepelt.
Mindkét diák felkészítő tanára:
Szűcs András, az iskola történelemföldrajz szakos tanára. Lelkiismeretes, kiemelkedő szakmai munkájáért
több állami és helyi kitüntetésben
részesült. Rendszeresen részt vesz
a Magyar Történelmi Társulat által
szervezett történelem tanárok konferenciáján. Tudása nem öncélú,
tanítványai az érettségi vizsgán és a
különböző versenyeken szép eredményeket érnek el. Nagy odafigyeléssel, szakmai hozzáértéssel készíti
fel diákjait a megmérettetésekre.
Gyermekek generációit neveli, oktatja kiváló pedagógiai érzékkel.
Maklári Judit, a Vári Emil Társulási Általános Iskola székhely intézményének 8. osztályos tanulója.
Személyében egy olyan “Váris” diákot ismerhettek meg, akire méltán
büszkék lehetnek diáktársai, tanárai. Rendkívül sokoldalú, széles ismeretekkel rendelkező gyermek, az
élet bármely területén otthonosan
mozog. Lexikális tudása, szókincse
lenyűgöző, a tudás iránti vágya és
kitartása egyedülálló. Személyiségéből árad a jóindulat, a figyelmesség,
a tisztelet. Kortársainál érettebb,
fejlettebb morális érzékkel rendelkezik.
Elért eredményei:
Matematika: Ambrózy Géza megyei verseny III. díj; Bolyai megyei
csapatverseny IV. hely; Alapműveleti megyei verseny VI. hely.
Fizika: Jedlik Ányos megyei verseny VII. díj.
Kémia: Hevesi György megyei
verseny V. hely; Curie megyei verseny XII. hely.
Szépen, helyesen magyarul országos Kazinczy verseny: VIII. hely.
Nyelvünkben élünk, nyelvművelő
megyei verseny: II. hely.
Felkészítő tanára magyar nyelvés irodalomból: Tóthné Annuska
Zsuzsanna az intézmény magyar
munkaközösségének vezetője, a diákönkormányzat segítő tanára. Az
iskolai szintű magyar nyelv- és irodalommal kapcsolatos versenyeit
évek óta magas színvonalon szervezi. Tanítványai sikeresen szerepelnek
a megyei és országos versenyeken.

Oktatás
Harmonikus, ugyanakkor következetes személyiségű pedagógus, jól
képzett korosztályok kerülnek ki a
keze alól.
Dobos Gábor, Vári Emil Társulási
Általános Iskola 7. osztályos tanulója. Évek óta eredményesen vesz részt
a megyei és az országos matematikai versenyeken. Ebben a tanévben
a fizika és a kémia tantárgyakból is
kiemelkedő eredményeket ért el. Tanulmányi eredménye kitűnő. Munkáját a rendszeresség, a pontosság, a
precízség jellemzi. A nevelőkkel és
társaival szemben tisztelettudó, segítőkész, megbízható. Az osztály által
szervezett rendezvényeken is aktívan
részt vesz.
Elért eredményei:
Matematika: Ambrózy Géza megyei verseny: III. díj; Zrínyi Ilona
megyei verseny: III. hely; Bolyai
megyei csapatverseny: VI. hely;
Alapműveleti megyei verseny: I.
hely; Alapműveleti országos verseny: VII. hely.
Fizika: Jedlik Ányos megyei verseny: I. díj; Jedlik Ányos országos
verseny: II. díj.
Kémia: Hevesi György Megyei
verseny: I. hely; Hevesi György Országos verseny: VII. hely; Curie megyei verseny: II. hely.

Felkészítő tanára: Novákné Albi
Éva, a fiatal, pályáját nemrég kezdő nevelő különös gondoskodással
fordul tanítványai felé. A tehetséggondozás több formájában sikeres
tudott lenni, a városi közlekedési
versenyektől a rangos országos szintű
versenyekig. Legnagyobb sikereit az
elmúlt évek során a kémiai tantárgy
tanításában, tehetséggondozásában
érte el. Ugyanakkor a tehetséggondozás mellett gondot fordít az általa
oktatott tantárgyak népszerűsítésére
is.
Markó Fruzsina, a Vári Emil Társulási Általános Iskola Várday István
Tagintézmény és Ökoiskola 8. osztályos tanulója. Kiváló tanulmányi
eredménye mellett példás magatartásával méltán lehet példaképe az
iskola diákjainak. A Debreceni Zeneművészeti Kar gitár szakos hallgatója. Gitárjátékát az iskolájában
többször megcsodálták, de számos
városi rendezvény színvonalának
emeléséhez is hozzájárult nívós műsorával. A mozgás életének lételeme,
ezért választotta az emelt szintű test-
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nevelésképzést. A karate területén
az országos III. és II. hely mellett a
dobogó legfelső fokán is állhatott.
Az iskola versenyein széles körű
tájékozottságról adott tanúbizonyságot. Versenyei és egyetemi színtű
zenei tanulmányai mellett jut ideje
a közösségi munkára is.
Elért eredményei: Elsősegélynyújtó verseny megyei csapatverseny
I. hely; Országos elsősegélynyújtó
csatverseny V. hely; Angol-projektverseny I. hely; „Hass, alkoss, gyarapíts” - műv. történeti verseny V.
hely.

Felkészítő tanára: Bakó Andrásné,
az iskola biológia-földrajz szakos tanára. Szakmai tudása kiemelkedő,
pedagógiai felkészültsége példaértékű. Munkájának elismeréseként
több kitüntetésben részesült. Tanítványai nevelését mindig a szívén viseli, eredményesen foglalkozik a tehetséges és a problémás gyerekekkel
egyaránt. Áldozatos munkája során
számos egyéniséget nevelt fel és közülük sokan választották a pedagógus hivatást. Évtizedek óta szervezi
az Erdei iskolai programot. Az ökoiskolai program létrejötte az ő nevéhez fűződik. Évek óta eredményesen
készíti fel tanítványait az elsősegélynyújtó versenyekre.
Bumberák Éva Eliza, a Somogyi
Rezső Általános Iskola 8. osztályos
idegen nyelv tagozatos tanulója.
Kitűnő tanuló, példamutató magatartású. Osztálytársaival szemben
megértő, az osztályközösségben végzett szervező és irányító munkája
elismerésre méltó. Számos megmérettetésen, városi, megyei és országos versenyen bizonyította sokrétű
tudását, felkészültségét.
Elért eredményei: Olvass velünk
országos tanulmányi verseny II. helyezés; Nyelvünkben élünk megyei
verseny III. helyezés; Megyei angol
nyelvi verseny III. helyezés; Kazinczy Szép Beszéd verseny II. helyezés.
Felkészítő tanára: Juhász Béláné,

az iskola magyar-történelem szakos
nevelője. Mindkét szaktárgyát folyamatosan és lelkiismeretesen oktatja.
Tanítványai évek óta eredményesen
szerepelnek a megyei és országos versenyeken. Osztályfőnökként, szaktanárként a szülők és a tanítványai,
munkaközösség-vezetőként nevelőtársai elismerését is kivívta. Fontos
feladatának tartja a tehetségek felkarolását, melyet számos tanulmányi
verseny eredménye is bizonyít.
Tar Enikő, a Somogyi Rezső Általános Iskola 8. osztályos tanulója.
Kitűnő és példamutató, szorgalmas
diák. Számos tanulmányi versenyen
nyújtott kimagasló teljesítményt. 5.
osztálytól kezdve nagy érdeklődést
mutat főleg a német és a történelem
tantárgy iránt.
Elért eredményei:
Megyei Móricz német versenyen
három éven át I. hely; Területi német verseny III. hely; Országos
történelem Kálti Márk verseny VI.
hely; Országos történelem “Litteratum” verseny X. hely.

Felkészítő tanára: Ujlakiné Tóth
Enikő az iskola történelem-német
szakos tanára. Mindkét tantárgyból
eredményesen szerepelnek tanítványai évek óta különböző tanulmányi versenyeken. Az idegen nyelvi
munkaközösség vezetőjeként német
nyelvű szavaló versenyekre, kulturális fesztiválokra készíti fel a gyerekeket. Több diákja szerzett már a
8. osztályban középfokú “C” típusú nyelvvizsgát. Fontos feladatának
tartja a tehetségek gondozását, felkarolását.
Szabó Lóránt, a Weiner Leó Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola zongora szakos hallgatója. Tehetsége és
zenei előadói képessége mellett példamutató szorgalmával és kitartásával vívta ki környezete elismerését.
Két alkalommal indult a Nyíregyházán megrendezésre kerülő országos zongoraversenyen és a kassai
nemzetközi zongoraversenyen, ahol
minden esetben döntőbe jutott, legjobb eredménye VII. helyezés. Az
országos Bartók Béla zongoraversenyen egy alkalommal területi II. helyezett, illetve egyik évben országos
II. helyezett lett. Három ízben jutott be az országos Ferenczy György
Zongoraverseny döntőjébe, ahol
szintén eredményesen szerepelt. Az
iskolai és a városi kulturális rendez-
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vényeknek állandó szereplője.
Eredményes és kiváló zenei munkája mellett a Vári Emil Társulási
Általános Iskola színeiben is számtalan megyei és országos versenyen
bizonyította tehetségét.
Matematika: Ambrózi Géza. megyei verseny II. díj; Bolyai csapatverseny megyei IV. hely; Kalmár
László megyei verseny II. hely.
Fizika: Jedlik Ányos megyei verseny II. hely; Jedlik Ányos országos
verseny II. díj; Öveges megyei verseny III. hely; Öveges országos II.
díj.
Kémia: Hevesi György Megyei
verseny II. hely; Curie megyei verseny III. hely; Curie országos verseny VI. hely.
Bencsik Panna, a Weiner Leó
Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola
zongora szakos tanulója. Tehetsége,
szorgalma, érdeklődése és kitartó
munkára való képessége révén rövid
pályafutása során is kiváló eredményeket ért el. 2007 decemberében a
Ferenczy György Országos Zongoraversenyen I. helyezést ért el, amellyel
bejutott a 2008 júniusában megrendezésre kerülő nemzetközi Chopin
zongoraversenyre, ahol a legfiatalabb
versenyző volt. Az országos Bartók
Béla zongoraversenyen II. helyezett
lett. Jelenleg két országos versenyre
készül: a Ferenczy György Országos
Zongoraversenyre és a Nyíregyházán megrendezésre kerülő országos
zongoraversenyre.

Mindkét diák felkészítő tanára:
Tóth Ágnes, a Weiner Leó Alapfokú
Zene- és Művészeti Iskola igazgatója.
Magas szintű szakmai tudással, felkészültséggel rendelkező pedagógus,
aki elért eredményei révén kivívta a
szakma elismerését. Munkáját nagy
odaadással, odafigyeléssel, megfelelő
empátiával végzi. Számos díjazott
növendéke igazolja kiemelkedő pedagógiai tevékenységét, a tanítás, a
művészeti nevelés iránti szeretetét,
igényességét.
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Magyar Színházak XXI. Kisvárdai Fesztiválja
(Folytatás az 1. oldalról)

Jelenet A csoda című előadásból

„A legjobb szórakoztató előadásért”
díjat a szakmai zsűri döntése alapján
a kassai Thália Színház „Cyrano de
Bergerac” című előadása kapta.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közgyűlés díját a sepsiszentgyörgyi
M Stúdió „Romeó és Júlia” című
előadása kapta.
Kisvárda város díját a szakmai zsűri
döntése alapján a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház „Terápia” című
előadása kapta.
A Thália Színház különdíjat ajánlott
fel, amely egy budapesti vendégjátékra
szól. A szakmai zsűri döntése alapján
a Thália-különdíjat a temesvári Csiky Gergely Színház társulata kapta az
„Amor Omnia” című előadásért.
Kisvárda város közönségdíját a közönségzsűri döntése alapján a kassai
Thália Színház „Cyrano de Bergerac”
című előadása nyerte el.

A fesztivál különdíját Kurkó Árpád,
a Hargita Gyöngye tulajdonosa ajánlotta fel, mely
mellé a díjazott megkapja
Botár László festőművész
alkotását is. A különdíjat
a zsűri döntése alapján a
sepsiszentgyörgyi Tamási
Áron Színház „A csoda”
című előadásban nyújtott
alakításáért Nemes Levente színművész vehette át.
A legígéretesebb fiatal
színész számára alapított
Teplánszky Kati-díjat a
szakmai zsűri döntése
alapján az Újvidéki Színház Hét nap a világ című
előadásban nyújtott alakításáért Elor Emina színművésznő vehette át.
A Kisvárdai Várszínház és
Művészetek Háza és Gyenes István vállalkozó által
felajánlott díjat a szakmai zsűri döntése alapján
az Újvidéki Művészeti
Akadémia és az Újvidéki
Színház produkciója, a Tavasz című
előadás nyerte el.
A Duna Televízió különdíját - portréfilm a Duna TV Kézjegy című sorozatában - a szakmai zsűri döntése
alapján a marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós Társulata
Hullámzó vőlegény című előadásában nyújtott alakításáért Győrffy
András színművész kapta.
A Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza által felajánlott díjat
a szakmai zsűri döntése alapján a
marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata Hullámzó
vőlegény című előadásának zenéjéért és koreográfiájáért Könczei Árpád kapta.
A Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza által felajánlott „Legjobb
férfi főszereplő” díját a szakmai
zsűri döntése alapján a Szabadkai

Jelenet a Cyrano de Bergerac című előadásból



Jelenet a Hét nap a világ című előadásból

Népszínház Magyar Társulata A Gé- - Tóth Tibor színművész részére a
zagyerek című előadásban nyújtott komáromi Jókai Színház Énekes
alakításáért Pálfi Ervin kapta.
madár című előadásában „Bakk LuA Kisvárdai Várszínház és Művésze- kács” szerepében nyújtott alakításátek Háza által felajánlott „Legjobb ért.
női főszereplő” díját a zsűri dönté- A Fiatalok Kisvárdáért Szervezete
se alapján a Szabadkai Népszínház „Őstehetség” néven díjat alapított
Magyar Társulata A Gézagyerek és ajánlott fel a Magyar Színházak
című előadásában nyújtott alakítá- XXI. Kisvárdai Fesztiválján. A díj
sáért Vicei Natália nyerte el.
mellé a díjazott megkapja Hlavács
A Kisvárdai Várszínház
és Művészetek Háza
által felajánlott „Legjobb férfi mellékszereplő” díját a szakmai
zsűri döntése alapján
a
sepsiszentgyörgyi
Tamási Áron Színház
A csoda című előadásában nyújtott alakításárt Váta Loránd
vehette át.
A Kisvárdai Várszínház és Művészetek
Háza által felajánlott
„Legjobb férfi mellékszereplő” díját a sepsiszentgyörgyi Tamási
Áron Színház A csoda
című előadásban nyújtott alakításáért Pálffy
Tibor kapta.
A Kisvárdai Várszínház
és Művészetek Háza
által felajánlott díjat a
szakmai zsűri döntése alapján a szabadkai Jelenet az Amor Omnia című előadásból
Népszínház Magyar Társulata A Gé- Viktor iparművész alkotását is. A dízagyerek című előadás színpadi te- jat a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron
rének kialakításáért Sárkány Sándor Színház A csoda című előadásában
tervező nyerte el.
nyújtott alakításáért Nagy Alfréd
A közönségzsűri két különdíjat aján- színművész nyerte el.
lott fel:
Dr. Oláh Albert, Kisvárda város pol- B. Fülöp Erzsébet színművésznő gármesterének díját a marosvásárherészére a marosvásárhelyi Nemze- lyi Nemzeti Színház Tompa Miklós
ti Színház Tompa Miklós Társulata Társulat Hullámzó vőlegény című
Hullámzó vőlegény című előadás- előadásában nyújtott alakításáért B.
ban „Teréz, öreg lány” szerepében Fülöp Erzsébet vehette át.
nyújtott alakításáért,
(Fotók: Szkárossy Zsuzsa)
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Kastár kiállítás a MÛvészetek Házában
2009. július 2-án nyitotta meg kapuit a Kastár - Kassák Alkotóművészek Társasága Egyesület - Vendégségben című kiállítása a Művészetek
Házában. A csoport Budapesten,
Zuglóban működik, s ez a harmadik
alkalom, hogy kimozdulnak a fővárosból egy kiállítás erejéig. A jelenlegi tárlat a huszonkettedik kollektív
kiállítása a csoportnak.
Mint a megnyitón Hucskóné Kovács
Mária, az egyesület elnök-titkára elmondta, több szekcióban működnek
az alkotók. Azért választották helyszínként Kisvárdát, illetve megyén-

ket, mert több művész születésének,
gyermekkorának meghatározó helye

volt ez a környék.
Úgy érezték,
hogy Bessenyei György,
Kölcsey Ferenc, Krúdy
Gyula, Móricz
Zsigmond - és
még számtalan nevet említhetnénk - szülőföldjén Budapest,
illetve Zugló kulturális követeiként
meg kell mutatkozniuk.
A megnyitón közreműködött Friderikusz
Péter, a DuoArt Művészeti Iskola csellistája,
Agárdi Gáborné tanítványa, valamint Orosz
Eleonóra, a Bessenyei
Gimnázium tanulója,
aki Czóbel Minka: A
művész című versét
adta elő.
A kiállítás 2009. július 31-ig tekinthető meg a Művészetek Házában.

TÕkey Péter festÕmÛvész kiállítása
A kisvárdai Rétközi
Múzeum és Baráti
Köre szervezésében
került sor 2009.
június 18-án Tőkey
Péter festőművész
Kölcsönös áthatások című kiállításának megnyitójára a
Rétközi Múzeumba.
Vofkori Mária, a
Rétközi Múzeum
igazgatója köszöntötte a megnyitó
közönségét, köszönetet mondott mindazoknak, akik
közreműködtek a kiállítás létrehozásában. Ezt követően a Weiner Leó
Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola
növendéke, Kassai Judit és tanárai közreműködésével egy keringőt
hallgathatott meg a közönség fuvo-

lán és zongorán.
A tárlatot Szivák Gábor könyvtárigazgató nyitotta meg, aki
beszédében kiemelte a kultúra fontos
szerepét Kisvárda
életében, utalva a
színházi fesztiválra,
a civil szervezetek
tevékenységére és
a rendezvényeknek
helyet adó intézményekre. Az életművet bemutató kiállításról is részletesen
beszélt, szavait a művész is megköszönte a megnyitó végén.
Tőkey Péter festőművész mindenkinek megköszönte a részvételt, s örömét fejezte ki, hogy bemutatkozhat
Kisvárdán, ahová több szállal is kötődik.
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Kisvárdai alkotás a
Nyíregyházi Főiskolán
A közelmúltban készült el Szabados
István művésztanár, grafikus-fafaragó legújabb alkotása, amelyet a
Nyíregyházi Főiskola megrendelésére készített, s ott lesz látható a jövőben. Az alkotó a tanév befejeztével a
pihenés mellett több időt szentelhet
a művészetnek is, így kíváncsian várjuk milyen munkába “vágja vésőjét”
Szabados tanár úr.

Művészeti alkotótábor Epölön

Epöl község a magyar honfoglalás
előtt római település volt. Okiratok szerint az 1225-ös évektől lehet
ezzel a névvel találkozni. Ebben a
szép, hegyekkel és dombokkal körülvett, jó levegőjű, tiszta fényeket árasztó gerecsei kis községben,
barátságos emberekben
gazdag vidéken került sor
immáron ötödik alkalommal az évente megrendezésre kerülő nyári művészeti alkotótáborra.
2004-ben merült fel
először egy művészeti
alkotótábor
igényének
gondolata. Muszela Imre
polgármester úrral való
barátságom folyományaként, közös
beszélgetéseink során szinte egyszerre jutott eszünkbe ez a gondolat. A
szándékoltan kis létszámú tábor hatékonysága a minőségben van. Az
alkotói ráhangolódás, a szemlélő és

szemlélődő merengés, a természettel való egyesülés, a tájakkal szimbiózisban élés, a közös frekvencia,
harmónia, ezeken a kivételesen jó
adottságú ősi domborzatokon - ezek
mind olyan szempontok, hogy ne a
tömegeket befogadó tábori nyüzsgés
szelleme, hanem az aktív, pihenve figyelő és alkotó tevékenység légköre
kerüljön előtérbe, ami sugallja a személyiség varázsának őszinteségét is.
Ez évi táborunk résztvevői:
Dr. Kopriva Attila - Képzőművészeti
Főiskola docense - Munkács, Kárpátalja.

Csorba István Kadosa - a Magyar
Kultúra Lovagja.
Alexa László - fafaragó, népi iparművész.

Klenczner Erzsébet - csuhéfonó, népi
iparművész.
Szeifried Zoltán - festő, grafikus.
A 2009. július 6-12. között megrendezett művésztábor alkotásaiból
13-án az epöli Művelődési Házban
kiállításon mutatkoztak be
az alkotók, akiket nagy elismeréssel és szeretettel vettek
körül a helyiek és minden
más tájról jött érdeklődő.
(24 óra-Komárom-Esztergom Megye napilapja)
A tábor sikereinek kulcsa
az őszinteség és kölcsönös
megbecsülés. A tisztelet és
mára már a szeretet is az alkotók iránt, mely egyben az
egyediségét is adja.
Mindez nem jöhetett volna létre
Muszela Imre, Epöl község polgármestere nélkül, aki olyan körülményeket és feltételeket teremtett,
mely idillinek nevezhető. Pár éve sokan még nem hallották Epöl nevét,
mára már jelentkezni szeretnének
a táborba, ez jelzi, hogy talán nem
dolgoztunk, nem dolgozunk hiába.
Köszönet polgármester úrnak és
segítőinek, a magam és barátaim nevében is!
Jövőre újra, ugyanitt!
Szeifried Zoltán
táborszervező



Helytörténet

Kisvárda

A kisvárdai országzászló története
A címben jelzett objektum története mintegy példázza az ország
huszadik századi történetét, annak
„rendszerváltásait”.

Kisvárdán már 1933-ban eltervezték, hogy a világháború halottainak hősi emlékművet, a trianoni
döntéssel elvett területek mementójául pedig országzászlót állítanak.
Ezt az elhatározást 1934-ben odáig
vitték, hogy szerződést is kötöttek
Martinelli Jenő budapesti szobrászművésszel. Ebben kikötötték, hogy
az egy 610 cm magas emlékművet
készítsen, melynek 4X5 méteres talapzata legyen, s a főalak minimum
210 cm magasságot érje el. Az emlékmű azonban nem készült el. Hja,
álmodozni, mindig is tudtak Kisvárdán!
A településre 1938 tavaszán egy
szabadcsapat, az ún. „rongyos gárda” érkezett, amelynek célja az volt,
hogy Csehszlovákiába beszivárogva
előkészítsék a hangulatot a magyar
területek visszacsatolására, diverzáns
cselekményeket hajtsanak végre,
majd a döntést követően bevonuljanak a visszakapott területekre. Kisvárdai tartózkodásuk alatt,
az ő közreműködésükkel
valósult meg
az ideiglenes
országzászló.
Egy
Kovács
András nevezetű, Kőszegről való, itt
állomásozó
őrnagy ezt írta
anyjának: „…nincs sok pihenőnk,
mert a büdös zsidók eddig se országzászlót, se hősi emlékművet nem állítottak. Most jelképeset állított a csapatparancsnokság.”
Ezt a „jelképes” országzászlót egy
kis talapzaton álló vascső jelentette.
Ennek ünnepélyes felavatásáráról
ekképpen számolt be a korabeli Felsőszabolcs című hetilap: „Október 2án végre felkúszott a címeres magyar
trikolór, ha mindjárt a trianoni gyász
miatt félárbocra is. Húsz év után végre ott áll a község főterén az a jelképes
zászló, amely hivatva van jelképezni
a megcsonkításba való soha bele nem
nyugvást, a nemzeti öntudatot, az



ezeréves alkotmányhoz való törhetetlen ragaszkodást és Nagymagyarország visszakövetelését.
A kora őszi nap ragyogó fénye zászlódíszben köszönthette Kisvárda lakosságát, amelyet reggel hét órakor zenés
ébresztő figyelmeztetett arra, hogy komoly jelentőségű, nagy napja, ünnepe
lesz e napon. Reggel 9 órakor a gimnázium udvarán nyílttéri ünnepi misét
mondott Gell Antal esperes-plébános,
amelynek során hazafias tartalmú beszédet intézett a nagyszámban megjelent hazafias közönséghez.
...A hivatalos ünnepély kezdete 4
órára volt kitűzve, de 3 órától kezdve oly tömegben vonult fel a közönség, amilyenre nem volt példa a község
életében. Megjelentek az ünnepélyen a
különböző testületek, intézmények sorban
és rendben, valamint a helyiség minden járás-kelésre képes
hazafiasan érző
polgára.
A Szent Imre
téren felállított
emelvény körül
legpontosabb
rendben és fegyelemben helyezkedett el és
feszült izgalommal várta az ünnepély megkezdését a
helység minden járás-kelésre képes hazafiasan érző polgára.
Pontosan 4 órakor az Iparos Dalkör elénekelte a Nemzeti Hiszekegyet,
majd utána megjelent az emelvényen
dr. Rézler Gábor községi főjegyző,
hogy elmondja megnyitó beszédét. Az
ünnepi beszédet Kiss Gyula ref. lelkész
mondotta, amely után megtörtént az
Országzászló hivatalos felavatása. A
több mint 8000 főnyi közönség néma
meghatottsággal állt abban a pilla-

natban, amikor a zászlót félárbocra
vonták, majd utána a Himnusz eléneklésével véget ért az az ünnepség,
amely Kisvárda életében jelentős pontot képviselt.
...Az ünnepély befejezése után a társadalmi alakulatok és egyesületek díszfelvonulást rendeztek az országzászló
előtt, amelyet a közönség nagy lelkesedéssel és éljenzéssel nézett végig, majd
a legteljesebb rendben és fegyelemben
ki-ki hazament az ő szállására, hogy
elgondolkozzék afelett, mi is az igazi
hazaszeretet és nemzeti öntudat.”
A helyi lap szerkesztője nem tartotta említésre méltónak megörökíteni azt, hogy Kovács András őrnagy
és Haynal Alajos alezredes is hosszú,
antiszemita beszédet tartott.
Ez a sebtében létrehozott országzászló nem volt méltó sem az eszméhez, sem a településhez, s a diadalmas területi revízió is mintegy
kierőszakolta, hogy Kisvárdán valódi országzászlót emeljenek.
A végleges, s alapzatában ma is
fennálló országzászlót Forgách József kisvárdai kőfaragó mester készítette el, és 1940. október 13-án
szentelték fel, szintén nagy katonai
részvétel mellett. Így emlékezett meg
erről az eseményről a Szent Orsolya
rend krónikája: „Okt. 13-án együtt
ünnepeltünk Kisvárda közönségével.
Országzászló avatás volt. Növendékeink is egyenruhában vonultak ki az
ünnepségre. Zeneszóval kellett menetelniük és tisztelegniök az Országzászló előtt.”
Azonban a területi revíziót az elveszett világháború követte, s az új
megszállók dicsőítése. A vörös csillag fogaskereke hazánkat is bekapta,
bedarálta, s ennek következtében az
„átkos” Horthy-korszakot jelképező országzászlóról levésték a kettős
keresztet és az országcímert, leszedték a turulmadarat, helyébe a népköztársaság szovjet mintára készült,
búzakalászos, kalapácsos, csillagos
címerét tűzték, a Szent Imre teret
pedig átkeresztelték Szabadság térnek. Ezt a fentebb említett díszt
aztán 1956. október 25-én annak
rendje és módja szerint le is verték,
majd hasonlót cselekedtek a szovjet
páncélosok a forradalommal. Később egy önálló, nagy csillag trónolt
a helyi „obeliszk” tetején.
Telt múlt az idő, s elérkezett
Kisvárda „felszabadulásának” 25.
évfordulója. A község vezetői úgy
gondolták, hogy már csak nem
mennek neki ennek a jelentős ünnepnek egy olyan torz emlékművel, amely a Horthy-korszakot és
a szocialista érát összegyúrva jelzi,
s 1969 novemberére 300 ezer forintért új mementót állítottak. A
régi talapzatot a település félreeső
helyére „internálták”. Az új, vörös
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márványból készült hódoltsági-emlékmű méltóan jelképezte a fejlődő
szocializmust.
Azonban további 20 esztendei
„fejlődés” révén az ország odáig jutott, hogy a rendszer összeomlását
1989-re nem lehetett megállítani. A bukott rezsim szimbólumait
mindenhol igyekeztek lebontani. A
felszabadulási emlékművet 1991.
május 20-án kezdték el szétszedni,
s szöveget tartalmazó táblái ma a
Rétközi Múzeumban hevernek. A
lebontott monstrum helyén az akkori tervek szerint szökőkút öntötte
volna szét vízsugarait, a templom
felé eső részen pedig egy Szent László-szobor kapott volna helyet.

Ez az idea azonban csak részben,
s módosulva valósult meg. Feketéné
dr. Hegedűs Valéria pénzadománya
megteremtette a Millecentenáriumi
Alapítványt, amelynek segítségével
az emlékmű helyére visszaállították
az eredeti országzászló talapzatát,
mely előzőleg a Vörösmarty téren
állt „eldugva”. Az 1940-es alapra
egy bronzból készült turulszobrot
készített Sebestyén Sándor nyíregyházi szobrászművész. Az emlékmű
ünnepélyes átadására 1996. augusztus 19-én került sor. A Györfi Sándor
által alkotott Szent László-szobrot
2000. június 24-én avatták.
Kisvárda, 2009. július 1.
Néző István

Oktatás, egészségügy

Kisvárda
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Esti tagozatos szakképzés a Bessenyeiben! SEMMELWEIS-NAPI ÜNNEPSÉG A KÓRHÁZBAN

A Bessenyei György Gimnázium és
Kollégium Felnőttoktatási Tagozata
esti tagozatos formában két éves informatikai rendszergazda és logisztikai ügyintéző képzést indít. Bővebb
felvilágosítás az iskolában kérhető
személyesen vagy a (45) 410-045-ös

telefonszámon.
- Informatikai rendszergazda
- Logisztikai ügyintéző
Képzési idő két tanév.
Felnőttek gimnáziuma, esti és nappali tagozaton.
Nappali rendszerű képzések (22 éves
korig), tandíjmentesek.
Esti tagozaton korhatár nincs!
Beiratkozás szerdai
napokon 8-12 óráig.
Diákigazolványhoz
fénykép szükséges.
Bessenyei
György
Gimnázium és Kollégium Felnőttoktatási
Tagozat
Kisvárda, Iskola tér
2. (45) 410-045

Ezen a nyáron 5 kisvárRotary Diákcsere Program kö- dai cserediák
zépiskolásoknak – Cserediákok látogatott el
Kisvárdán
külföldi nyári
A Rotary Short Term Program táborokba a
az európai és néhány azon kívüli Rotary Club
rotary club nyári kéthetes tábo- segítségével.
ra, amelyre kölcsönösségi alapon A külföldi
hívjuk, és küldjük egymás diákjait. kluboktól pedig 4 diák fog hozzánk
A táborban általában közel azo- érkezni Izraelből, Taiwanból, Csehnos korú fiatalok vesznek részt, országból és Törökországból július
országonként legfeljebb egy fiú, 19-én. Az itt töltött egy hét alatt sok
és egy lány. Az ottani programot baráti beszélgetésen, találkozón és
felnőtt rotary tagok szervezik és városlátogatáson vesznek majd részt.
felügyelik.
Az Ifjúsági csere a legnépszeA kéthetes program egyik rűbb programok egyike, amely előrészében többnyire családoknál segíti a nemzetközi megértést és
töltik az időt a diákok, a másikban életre szóló barátságokat hoz létre.
közösen szállodai, vagy tábori köAz utóbbi években több mint
rülmények között.
8.000 fiatal vett részt évente a RoA Rotary Short Term Program- tary Clubok és a disztriktek által
ban való részvétel feltételei:
támogatott csereprogramokban.
- Minden érdeklődőnek a terüAz Ifjúsági csere nem csak azokletileg illetékes Rotary Club ifjúsá- nak a középiskolai korú diákoknak
gi felelősén keresztül kell intéznie jelent értéket, akik részt vesznek a
a jelentkezését.
programban, hanem a vendéglátó
- Azok vehetnek részt, akiket a családok, támogató klubok és az
klub kiutazásra javasol (jó tanul- egész település számára is.
mányi eredmény, angol nyelvtudás
Augusztusban egy japán dialapján), és ezt a jelentkezési lapon áklány, Hinako Takeuchi érkezik
az elnök és az ifjúsági felelős alá- Kisvárdára, hogy egy tanéven keírásával hitelesíti.
resztül itt éljen, tanuljon, megta- A jelentkezőnek, illetve csa- nulja nyelvünket, megismerje kulládjának vállalnia kell a Magyaror- túránkat és mindennapjainkat.
szágon szervezendő hasonló rövid
Reméljük, hogy az ide látogató
utas két hetes programban a ren- fiatalok életre szóló szép emlékekdezvényre érkező külföldi cseredi- kel térnek haza, segítségükkel egyák fogadását és ellátását egy hétre. re népszerűbb lesz programunk, és
egyre többen utaznak majd 2 hétre, 3
hónapra, vagy akár
1 tanévre külföldre.
Dr. Nagy Judit
RC Kisvárda
Ifjúsági szolgálat

Szerezz ösztöndíjat!

Az anyák megmentője, Semmelweis
Ignác, születésének
191. évfordulójára
emlékeztek július
1-jén délután a Felső-Szabolcsi Kórház tanácstermében az egészségügy
dolgozói. Harsányi
Imre főigazgató köszöntőjét követően,
s az ünnephez illő
vers után Dr. Erdélyi Tatjána méltatta
Semmelweis Ignác
munkásságát. Ezt követően kitüntetések adtak át a legérdemesebbeknek. Az elismeréseket, Harsányi Imre
főigazgató, valamint Gubik Tibor, a
városi önkormányzat intézményi tanácsnoka adta át.
Főorvosi kinevezést kapott Dr. Biró
Marianna gyermekorvos, adjunktusi
kinevezést vett át Dr. Bárdos Anna, a
rheumatológiai osztály szakorvosa,
Dr. Csóka Miklós Arnold és Dr. Darwish Lewa Fathi, mindketten szülészeti-nőgyógyászati szakorvosok.
Ezt követően köszöntötték a kórház
dolgozói előtt (vastapssal) Dr. Mezey
Károly sebész főorvost, aki a közelmúltban vette át a PRO COMITATU kitüntető díjat a megye fejlődésének elősegítése, felemelkedésének
előmozdítása, hírnevének gyarapítása érdekében kifejtett tevékenysége
elismeréseként.
Semmelweis emlékéremmel jutalmazták azokat, akik kiemelkedő
munkájukkal, példamutató emberi magatartásukkal hozzájárultak a
kórház színvonalas gyógyító–betegellátó tevékenységéhez. Barócsi Ágnes
műtősnő, Fekete Magdolna diplomás
ápoló, Hajmás Károly rendszergazda, Kantár Istvánné gyógymasszőr,
Lippainé Kiss Kornélia rtg. asszisztens, Molnárné Zubály Angéla epi-

demiológiai szakápoló, Oláh Zoltán
osztályvezető, Dr. Rozinka Antal főorvos, a Művese Állomás vezetője,
Szabó Zsolt osztályvezető helyettes,
Szeifried Lászlóné asszisztens, Veress
Katalin előadó.
Semmelweis oklevél elismerésben
részesültek a városban és a térségben működő egészségügyi dolgozók
közül, Dr. Karakó Ferencné védőnő,
Dr. Petróczi Gizella ifjúsági orvos,
Csuka Györgyné ápolónő.
Kórházi munkáért elismerést 23–an
vettek át. Aktív érdekvédelmi munkáért elismerést vett át Mirzah Ilona
analitikus. Már hagyomány, hogy
elismerik a kórházban dolgozók negyedszázados munkásságát. Az elismerő okleveleket 12–en vették át.
– Tudjunk egy mosollyal, egy érintéssel, egy kedves szóval erőt és hitet adni a gyógyuláshoz. Tegyük ezt
olyan érzéssel, amely csak azokra az
emberekre jellemző, akik a munkát
hivatásnak, és nem mindennapi robotnak tartják. Érezzük a mindennapokban az elhivatottság jellemformáló erejét és találjunk a segítésben,
az ápolásban és az orvoslásban örömöt – mondta az ünnepség befejezéseként Bölkényné Gyüre Erzsébet
ápolási igazgató.
Vincze Péter



Kisvárda

Anyakönyvi és egyéb hírek

kerül megrendezésre, ahol 28
gyermek július 27-én kezdheti
meg pihenését. A táborozó gyermekek ellátásáról az Önkormányzat
gondoskodik a korszerűen felszerelt
vendéglátó
egységeiben.
A tábor vezetője Baráth Sándor, a
gyulaházai
Dr. Kozma
Pál
Általános Iskola és
Életfa Óvoda
igazgatója.
Ez a tábor
sport-tábor
jellegű,
az
úszásoktatás
mellett labdajátékok oktatása, gyakorlása, számítástechnikai
foglalkozás szerepel a programban
és strandolás az Atlantika Vízi-vidámparkban. Mindkét táborban a
táborvezetők mellett még 2-2 fő ta-

Kistérségi Tábor 2009
A Kisvárda és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás a tagtelepülések
gyermekeinek üdültetésére egymillió

forint támogatással Kistérségi Tábor
finanszírozása mellett döntött. A táborban résztvevő hatvan gyermek,
többségében azok, akik 6-7. osztályosok voltak és kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az elmúlt
tanévben. Ők
két helyszínen
tölthetnek el
öt, várhatóan
kellemes napot.
A Dombrádi Bakancsos
Ifjúsági Táborban július 13án, hétfőn 32
gyermek kezdte
meg üdülését.
Ellátásukat a
Vigadó Csárda
tulajdonosa,
Gégény Sándor vállalkozó biztosítja. A tábor vezetője Homokiné Bákonyi Mária, az Ajaki Általános Művelődési Központ testnevelő tanára.
Naponta színes program-kavalkád
és egy sárospataki kirándulás és
strandolás is szerepel a programban.
A másik kistérségi tábor Gyulaházán a Millennium Sportcentrumban
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nár/nő gondoskodik, foglalkozik a
gyermekekkel.
Valamennyi táborozónak hasznos
időtöltést, jó pihenést és kellemes
testi-lelki-szellemi feltöltődést kívánunk!
A Társulási Tanács nevében is,
Bakó András
munkaszervezet-vezető

2009. július

ANYAKÖNYVI HÍREK
Újszülöttek	Szüleik	Születés ideje
Kovács Mátyás
Farkas Mónika és Kovács Géza
2009. június 1.
Rácz Réka
Folláth Gabriella és Rácz László
2009. június 3.
Ivánkó Ata
Tóth Bernadett és Ivánkó Attila
2009. június 5.
Rabb Gergő
Szeles Emese és Rabb Róbert
2009. június 9.
Rabb Réka
Szeles Emese és Rabb Róbert
2009. június 9.
Molnár Bálint Sohajda Gabriella és Molnár Barnabás 2009. június 12.
Szabó Petra
Kovács Beáta és Szabó Attila
2009. június 15.
Kovács Eszter
Móré Andrea és Kovács László
2009. június 19.
Takács Roland
Gupcsi Beáta és Takács Róbert
2009. június 22.
Rab Attila
Molnár Adrienn és Rab Attila
2009. június 25.
Jónás Jázmin Zoé
Vártás Éva és Jónás József
2009. június 26.
Balogh Lilien
Oláh Katalin és Balogh István
2009. június 27.
Csuka László
Csizmadia Mária és Csuka László 2009. június 27.
Palicz Bence
Zilahi Marianna és Palicz Attila Krisztián 2009. június 30.
Lakatos Alexa
Simon Klaudia és Lakatos Csaba 2009. július 5.
Házasságot kötöttek		Házasságkötés ideje
Polyák Melinda és Józsa-Vincze Tamás
2009. július 4.
Kovács Nikoletta és Juhász Imre		
2009. július 11.
Mindannyiuknak gratulálunk!

Sporthírek

Kisvárda

Drámai döntő a Focinyáron

2009. július 12-én délután véget
ért a 21. Kisvárdai Focinyár országos kispályás labdarúgó torna
Kisvárdán.
A
pénteki regisztráció, megnyitó
és sorsolás után
Lukács
János,
Komádi csapatvezetője átvette
Dr. Oláh Albert
polgármester és
Kisvárda város
elismerését csapatszervező tevékenységéért.
A technikai
értekezletet kö-

vető fogadás után a résztvevők bowling és ulti versenyen mérték össze
a tudásukat. Előbbiben Jónás István

II. Kék Lámpa Kupa

Tiszacsernyői Hivatásos Tűzoltóság
(Szlovákia)
Örösi Önkéntes Tűzoltóság (Szlovákia)
Kisvárdai Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóság
Záhonyi Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóság
Kisvárdai Rendőrkapitányság
OMSZ Kisvárdai Mentőállomás
Rétközi Közlekedési Polgárőr Egyesület
A tornán részt vevő szlovák tűzoltó
csapatokat elkísérte Vladimír Róth,
a Tőketerebesi (Trebišov) Járás Önkéntes Tűzoltó Szövetségének alelnöke is.
A II. Kék Lámpa Nemzetközi Kispályás Labdarúgó Kupa végeredménye:
1.Kisvárdai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Június 27-én, szombaton rendezték
meg a Rétközi Közlekedési Polgárőr
Egyesület szervezésében Kisvárdán a
Várkerti Sportpályán a II. Kék Lámpa Nemzetközi Kispályás Labdarúgó
Tornát. A versenyben hét csapat vett
részt, közülük kettő Szlovákiából érkezett. Végül a győzelmet a Kisvárdai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság csapata szerezte meg.
A meghívásos torna célja:
- A rendvédelmi és kárelhárítási
tevékenységben, mentésben közreműködő szervek közötti sportbaráti
kapcsolatok erősítése
- Labdarúgás népszerűsítése
- Szabadidő hasznos eltöltése
- Hagyományteremtés
A II. Kék Lámpa Kupán részt vevő
csapatok:

(Nyíregyhá za), az ultiban
Szalai Antal
(Kisvárda)
nyert.
Szombaton
reggel a csapatok elkezdték
a selejtezőket,
közben a gyerekek dekázó,
szlalom labdavezető és célba rúgó versenyére és
az ingyenes egészségügyi vizsgálatra
ugyanúgy sor került, mint az Old
Boys verseny küzdelmeire. Ez utóbbiban a nyíregyházi Nyír Mix Trade
csapata győzött a miskolci Vasgyár
és a Charlie (Nyíregyháza) előtt.
Az egyéni díjakat Koskovics György
(Charlie), Mérő Zoltán (Vasgyár) és
Majrovich Zoltán (Nyír Mix Trade)
kapták.
Vasárnap reggel elkezdődtek az
egyenes kieséses küzdelmek, majd
sorsolás után a vigaszversenyekre
került sor, amit a Tiszavasváriból érkező SZABIT csapata nyert.
A főverseny hármas döntőjébe
némi meglepetésre a Csilu FC (Miskolc), a Brazil (Nyíregyháza) és a
Giliszta (Kisvárda) kerültek. Kiesett
a végső győzelemre is esélyesnek
tartott Csövesek (Dunaújváros) és a
Brooklyn (Budapest).
A döntő első mérkőzésén a Brazil legyőzte a Csilut, majd az utolsó
2.Rétközi Közlekedési
Polgárőr Egyesület
3.Záhonyi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság
4.OMSZ Kisvárdai
Mentőállomás
5.Kisvárdai Rendőrkapitányság
6.Örösi
Önkéntes
Tűzoltóság (Szlovákia)
7.Tiszacsernyői Hivatásos Tűzoltóság (Szlovákia)
Gólkirály: Kőrizs Károly (Kisvárdai
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság)
Legjobb kapus: Muszka Ferenc (Tiszacsernyői Hivatásos Tűzoltóság)
A legjobb mezőnyjátékos: Szőlősi
Lóránd (Kisvárdai Rendőrkapitányság)
A legszimpatikusabb csapatnak (Kovács Gáza, a Kisvárda és Környéke
Közbiztonságáért Alapítvány elnöke
által) felajánlott vásárlási utalvány a
Kisvárdai Rendőrkapitányság csapata kapta.
A díjakat, okleveleket, emléklapokat
Dr. Barnai Sándor, Kisvárda város
rendőrkapitánya adta át. (A III. Kék
Lámpa Kupa megrendezését a kis-

2009. július

előtti percben kapott góllal kikapott
a Gilisztától. Az utolsó meccsen a
Giliszta kihúzta a 0:0-s döntetlent
és a 21. focinyáron megszerezte az
5. kisvárdai győzelmet.
Végeredmény:
I. Giliszta (Kisvárda)
II. Brazil (Nyíregyháza)
III. FC Csilu (Miskolc)
Gólkirály:
Lakatos László
(Brazil)
Legjobb kapus: Babincsák
Ferenc (Giliszta)
Legjobb mezőnyjátékos:
Szabó József
(FC Csilu)
Legjobb kisvárdai játékos:
Szanyi Sándor
(Giliszta)

várdai rendőrkapitányság vállalta.)
Az eredményhirdetés után a kisvárda Szürke Barát kocsma minden
résztvevőt meghívott egy pohár hideg csapolt sörre, ami a melegben
elfáradt csapatok nagy ovációval fogadtak.
A torna támogatói:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Polgárőr Szövetség
Bacsó István vállalkozó (Kisvárda)
Háda György - Háda Kft. (Tiszakanyár)
Borkesz húscentrum (Kisvárda)
Horváth Imre - Sarkifény Világítástechnikai Szaküzlet (Kisvárda)
Pál Lászlóné vállakozó (Kékcse)
Nagy Ferenc vállalkozó (Kékcse)
(Kép és szöveg: korij)
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Színes hírek, sport

Kisvárda

2009. július

Megyénk a Nemzeti Lovas Fesztiválon GálamÛsorral zárULT a tánctábor
Az ide érkező hagyományőrzők nem
a pénzért – mert azt nem kaptak –,
hanem a történelmem és lovas kultúra
iránti elkötelezettségből érkeztek, hogy
megmutassák és továbbadják tudásukat

az arra fogékonyaknak. Ennél a rendezvénynél az érzelmi, lelki háttér az elsődleges. Amilyen sok behatás éri a mai
embert, néha csak arról feledkezünk
meg, milyen gazdag és gyönyörű az a
kultúra, amit a sajátunknak mondhatunk.” – mondta Győrffy Villám András
dandártábornok.
Június 25-28. között az ország valamennyi megyéje és Budapest lovas
küldöttségei képviseltette magát az V.
Nemzeti Lovas Fesztiválon. A fesztivál
négy napja a lovas hagyományőrzés, a
lovas hagyományok nagy nemzeti seregszemléje volt. A nyíregyházi tüzérek, a
napkori huszárok, valamint Kisvárdáról
Szeregnyi György vett részt a legjellemzőbb lovas hagyományokat megelevenítő bemutatón.
– Minden nap megtartásra került – eleveníti fel az emlékeket Szeregnyi György
– a megyei bandériumok hagyományőrző műsora. Megyénk pénteken (26–án)
tartotta meg bemutatóját. Mindezek

mellett a napi programokban valamennyi megye lovasai is részt vettek.
Ezen a lovas találkozón az országból több mint hatszáz ló és lovasa vett
részt. Minden lovas küldöttség a saját,

legjellemzőbb lovas hagyományait elevenítette meg műsorában. Láthatók
voltak lovas íjászok, honfoglaló magyarok és lovaik, lovagok, kunok, hajdúk,
kurucok, huszárok, betyárok, valamint
csikós bemutató is a négy nap alatt.
De megtekinthetők voltak a lóhoz kapcsolódó bemutatók, lófajták, használati
módok, s megelevenedtek a lovas népi
hagyományok.
– Fantasztikus élménnyel tértem haza,
s elmondhatom, hogy megerősödött
bennem régi tervem: a magyarság élő
jelképének, a lónak a bemutatása, népszerűsítése, a lovas hagyományaink és
a lovas kultúra szélesebb körben való
megismertetése, egy kisebb huszárcsapat létrehozása Kisvárdán és a térségben. Ennek egyik bizonyítéka, hogy
már megrendeltem egy, a ruhámhoz hű
huszárkardot, a még korhűbb öltözékem kiegészítéseként – mondta befejezésül Szeregnyi György.
Vincze Péter

Sikeres szereplés rallyban

Sikerrel veszi az akadályokat a Rally
Túra Országos Rally Bajnokságon
szereplő Szabó Norbert-Ignácz Dániel Péter páros Lada VFTS versenyautójával. Az elmúlt hónapok versenyeredményeiről az alábbiakban
számoltak be a fiatal versenyzők:
Az áprilisban Ózdon rendezett futa-
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mon az előkelő 2. helyen
autóztak, amikor az utolsó előtti szakaszon technikai okok miatt feladni
kényszerültek a versenyt.
A folytatás azonban már
jobban sikerült, hiszen
a májusi esztergomi futamon a II. helyen zártak.
A javuló tendencia júniusra is megmaradt,
mivel a Komlón megrendezett Baranya-kupán a
H/1 kategóriában és a H
Lada-kupában is az I. helyet szerezték meg. Ezt az eredményt sikerült
megismételni július 11-12-én a Karcagon rendezett versenyen is, így
már igen szép mérleggel várhatják
az idén hátra lévő további négy versenyt is.

Második alkalommal került megrendezésre 100 gyerek részvételével

tangó világbajnok, a Szombat Esti
Láz első győztese.

a Kisvárdai Tánctábor, melynek célja városunk és környéke táncszerető
fiataljainak egy hetes tanítása, illetve
szórakoztatása. Kisvárda általánosés középiskolás tanulóinak évközben
is lehetőségük nyílik táncoktatáson
részt venni, és tudásukat különböző
városi, iskolai vagy térségi rendezvényeken, illetve nívós versenyeken
megmutatni, megmérettetni.

Petra – a tavalyi évhez hasonlóan
– férjével, Czene Attila olimpiai bajnok úszóval érkezett, aki jelenlétével
nemcsak, hogy a tábor színvonalát
növelte, hanem a délutáni strandos
programon is segédkezett.
“Ismét jó szívvel érkeztünk Kisvárdára és kellemes emlékekkel térünk haza. Bár a tíz nap alatt igen
keményen dolgoztunk, és sokszor
megizzasztottam a kicsiket
és nagyokat, de öröm volt
nézni a gyermekek lelkesedését és boldogan ”úszkáltunk” egy héten át a fiatalok és a táncoktató kollégák
vendégszeretetében” – nyilatkozta mosolyogva Bánhidi Petra.
A két hazai hírességgel a
felnőttek is együtt táncolhattak: a tábor harmadik
napján az Amadeus étteremben önköltséges vacsorával egybekötött latin
táncestet rendeztek, ahol
az ügyes táncos lábú vendégek Petrával és Attilával
tölthették az estét.
A tábor lezárásaként egy Táncgála
keretében mutatták meg a gyerekek,
hogy nem hiába dolgoztak olyan keményen tíz napon át. A városi tornacsarnokban megrendezett bemutató
színvonalát látva, meg sem gondolta
volna az ember, hogy mindezt ilyen
gyorsan, ilyen szinten meg lehet csinálni –, nyilatkozták a szülők.
Aki esetleg lemaradt volna az idei
táborról, az ne csüggedjen, hiszen
jövőre neki is van helye az immáron
hagyománnyá vált Kisvárdai Tánctáborban!
Fotók: Gyebnárné Tamás Edit

“Az egy hetes táborban nem csak
különféle táncstílusokat tanultak
a fiatalok, hanem délutánonként a
Várfürdő vendégei voltak, illetve új
tanárokkal ismerkedtek meg és új
barátságokat is kötöttek” – tájékoztatott Barkaszi Zsuzsa táncoktató,
aki Dégi Zoltán és Szabó Tamás kollégáival volt a tábor főszervezője.
A vendégtanárok voltak:
Kalapos Tamás Hip–Hop oktató,
a T–Dance Művészeti Iskola igazgatója
Balázs Zsombor versenytáncos,
táncoktató valamint
Bánhidi Petra, kétszeres argentin

