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VÁROSI ÜNNEPEINK OKTÓBER 6-ÁN ÉS 23-ÁN RONGÁLÓK A TORNACSARNOKNÁL
Kisvárda Város Önkormányzata
2009. október 6-án délután 14 órai
kezdettel tartotta az Aradi vértanúk
emlékére szervezett városi ünnepséget
az Aradi vértanúk terén a Városi Bíróság épülete előtt. A Himnusz elhangzása után ünnepi köszöntőt mondott
Czap Jolán, a Teichmann Vilmos Általános Iskola igazgatója, majd az iskola diákjai adtak kulturális műsort,
melyben megindítóan és szívhez szólóan emlékeztek meg a szabadságért
életüket adó mártírokról.
A rendezvény zárásaként koszorúzásra került sor az emléktáblánál, ahová
az önkormányzat és intézményei, valamint a város civil szervezetei helyezték el az emlékezés virágait.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére szervezett városi műsort 2009. október 23-án, pénteken 10 órai kezdettel tartották a Zrínyi
téren, az 1956-os emlékműnél. Szivák Gábor, a Városi Könyvtár vezetője,
a Kulturális Bizottság tagja mondott ünnepi beszédet, amelyben méltóképpen emlékezett a forradalomra.
Az ünnepi műsort a Weiner Leó
Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola
adta, a Református Általános Iskola és Gimnázium és a Várday István
Tagintézmény növendékeinek közreműködésével. A megemlékezést
követően koszorúzásra került sor az
emlékműnél és Rada János sírjánál.

Az “Út a munkához” program keretében elvégezték a Városi Tornacsarnok melletti parkoló vízelvezető
árkainak befedését, amit “szorgos”
kezek korábban szinte teljesen megsemmisítettek, vagy egyszerűen elloptak. A múlt héten kihelyezett új
fedlapok egy részét már össze is törték, kifejezve ezzel megbecsülésüket a
városon szépíteni szándékozók felé.

KÖZMEGHALLGATÁS 2009. NOVEMBER 3-ÁN
A közmeghallgatás időpontját ebben az évben november 3-ra tűzte
ki a testület. Ezen a napon 16 órai
kezdettel várják az érdeklődőket
a Városháza nagytermébe, ahol a
képviselők beszámolnak idei tevékenységükről, és a lakosság felte-

A gyermekosztályra ragyogott a Napsugár

MEGÚJÚLT A KÖZTEMETŐ BEJÁRATA

Az “Út a munkához” program keretében a város számos intézményében
végeztek már különböző munkálatokat a közmunkaprogram résztvevői.
Október elején a városi köztemető került sorra, ahol először kijavították a
megrongált kerítést, majd a bejárat mellett található falak felújításába kezdtek bele - tájékoztatott Lénárt Andrásné aljegyző-titkárságvezető.
A munka során teljesen eltávolították a vakolatot a téglafalról, majd – a
kedvező időjárásnak is köszönhetően – újra vakolták és fehérre kőporozták
a teljes felületet.
November 1-jéhez közeledve a temető előtti területet is rendbe tették a
dolgozók,
így esztétikus és rendezett környezet várta
a temetőbe
látogatókat.

ÕSZI LOMTALANÍTÁS 2009. NOVEMBER 9-13.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy az őszi lomtalanítás 2009. november 9-13-ig, a hulladékszállítással azonos napon lesz. Lomtalanítás
alá tartozó alkalmi háztartási hulladék: nagyobb méretű darabos hulladék (pl. nagyobb háztartási eszköz,
berendezési tárgy, bútor, ágybetét).

Kérem, ezen hulladékait helyezze ki
a 120 literes gyűjtőedény mellé a
fent megjelölt időpontban. A lakótelepen az 1100 literes konténerek
mellé helyezzék a lomtalanításra
szánt tárgyakat. A lomtalanítás díjtalan.
Csurkó Józsefné, Lom Speed Kft.

heti közérdekű kérdéseit. A www.
kisvarda.hu oldalon elolvashatják
a testület tavalyi évről szóló beszámolóját, illetve az ott elhangzó
kérdésekről és az azokra adott képviselői válaszokról is bővebben olvashatnak az oldalon.

Október 8-án a Felső-Szabolcsi Kórház gyermekosztályán mutatkozott
be a Napsugár Színjátszó Csoport. A
beteg gyerekek és szüleik, valamint
az osztály dolgozói nagy örömmel
fogadták Kolontos Palkó történetét.
Mint Dionné Dócs Mária, a színjátszó csoport vezetője elmondta, ez
volt az első alkalom, amit továbbiak követnek majd. Az előadások jó
hatással vannak a csoport tagjaira is,
hiszen így új környezethez, számukra új emberekhez kell alkalmazkodniuk, ami nagyban segíti az ő fejlődésüket is.
A színjátszó csoport jelenéről és jövőjéről Dionné Dócs Mária adott
tájékoztatást:
- Harmadik alkalommal hirdette meg az Új Európa Alapítvány a
Segíthetek? MOL Gyermekgyógyító Programot. Nagy örömünkre a
Sérült Gyermekekért Alapítvány
élmény- és művészetterápiás prog-

ramjait a szakmai zsűri eddig minden évben, kedvező elbírálásban
részesítette.
Ennek segítségével a sérült gyermekek és fiatalok az idén megismerkedhetnek a néptánc alapjaival.
Előadásokon vehetnek részt a Városi
Könyvtárban, ami speciálisan az ő
érdeklődési körükre épít, figyelembe véve szükségleteiket, megfelelő
szintű vizuális információt is alkalmazva.
Tovább folytatja megkezdett munkáját a sérült fiatalokból álló Napsugár
színjátszó csoport. Az év folyamán
egy új darab betanulását, és két már
betanult darab felszínen tartását tervezik. A programban résztvevő szakemberek: Klicsu Emília, a könyvtári
foglalkozások szervezője, Dionné
Dócs Mária, a színjátszó csoport vezetője, Gyüre Tamás néptánc oktató
és Patakiné Illés Zsuzsa, a program
koordinátora.

Kisvárda
hozzáférés lehetőségeinek
Haladunk, vagy maradunk? lőanyag
megteremtése érdekében.
Önkormányzati hírek, gazdaság

- avagy a kisvárdai képviselő-testület tervei a megújuló energiaforrás hasznosítására

Talán nem csak én emlékszem rá,
úgy húsz évvel ezelőtt még árulták
az Inota szelet nevű rudas csokoládét. Papírja az inotai erőművet ábrázolta, 3 fekete füstfelhőt okádó
hatalmas kéményével.
Ez ekkor senkit nem zavart. Erőmű, füst, gyárkémények mind az
ember természet felett aratott győzelmét hirdették. Akkor kimeríthetetlennek, természetazonos anyagnak hitte a természeti erőforrásokat
az ember. Mára mindenki számára
világossá vált, hogy a környezet
mértéktelen szennyezése és pusztítása végzetessé válhat az emberiség számára. A szénhidrogének (Pl.
kőolaj, földgáz) mint energiaforrás
mértéktelen kitermelésével és fogyasztásával az ember felborította a
troposzféra légkörének teljes egyensúlyát, amelynek előre nem látható
káros következményei várhatóak.
Egy mondattal leírva, párszáz év
alatt sikerült tönkre tennünk saját
légkörünket.
A nyugati fejlettebb országok környezettudatosabb, és magasabb életszínvonalon élő lakossága viszonylag
korábban felfedezte, hogy az ember
a természet része, azzal szembemenni hosszú távon nem fenntartható.
Törekedni kezdtek természetesen
megújuló energiaforrások adta technológiák kifejlesztésére, az olcsóbb
és környezetbarát energiatermelés
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érdekében. A természet adta lehetőségeket, és az EU támogatását
kihasználva ott már egyre
inkább elterjedt a napenergia, a szél, geoenergia,
és termálvíz hasznosítása.
Magyarország a kedvező
földrajzi adottságok ellenére természetesen megújuló energiaforrás hasznosítás tekintetében sajnos
még gyermekcipőben jár.
Az ilyen jellegű beruházások óriási pénzbe kerülnek, kevés
önkormányzat, v. család engedheti
meg magának az ilyen volumenű
beruházásokat.
Ugyanakkor tény, a magyar lakosság, és a közintézmények csapda
helyzetben kerültek, hisz európai viszonylatban is a statisztika kimutatások szerint nálunk a legmagasabb
szintű (98 %) a földgázfüggőség.
Sajnos az energiaszolgáltatás nincs
magyar kézben, a gázárak a magyar
bérekhez viszonyítva a fellegekben
járnak, egyre szűkül a lakosság fizetési potenciálja, újabban az ellátottság hektikus, és a későbbiekben
számítani kell további gázár növekedésre. Ettől a kényszertől szabadulni
kell.
A kisvárdai Képviselőtestület Dr.
Oláh Albert polgármester Úr vezetésével elhatározta, hogy kihasználva az Európai Uniós pályázati lehetőségeket, mesterségesen megújuló
biomassza tüzelőanyaggal működő
kazán létesítést tervez a távhő fogyasztók költségeinek csökkentése
érdekében, illetve pellet és brikettgyártó üzemet valósít meg a családi lakásokban élők alternatív tüze-

Az önkormányzat részéről 2009.
szeptember 30-án 5 fős delegáció Kiskunfélegyházára, és
Mezőhékre utazott abból a
célból, hogy személyes tapasztalatot szerezzenek az
ott már működő biomassza
tüzelésű, PCL vezérlésű, automatizált 1 MW-os, és 4,5
MW-os kazánok teljesítményét, környezetbarát módon történő üzemelését, és
gazdaságos működtetését illetően.
Meggyőződtünk arról, hogy a biomassza kazánokban speciális technológiával lágyszárú növények hulladék-anyagából (Pl. bálás szalma,
pellet) szinte levegőszennyeződés
nélkül a szükségletnek és igénynek
megfelelő hőenergiát lehet termelni.
Por, szag, és füst mellékterméket a
levegőben nem láttunk és nem éreztünk. Ilyen jellegű hőtermeléssel a
távhődíj, és a gázfogyasztás ár kb. 30
%-os csökkentését tudnánk megvalósítani. Térségünk mezőgazdasága
haldoklik. Látjuk, az Európai Uniónak nincs szüksége a magyar zöldségre-gyümölcsre, csak mint fogyasztók
kellünk. A nyomott felvásárlási árak
arra kényszerítik a már éppen a létesülés határán lévő kistermelőket,
hogy terményeiket áron alul adják
oda. Idén már az is előfordult, hogy
tonna számra maradt a meggy, alma
és más megtermelt növény a fákon.
A pellet gyártás, mint alternatíva,
menőöv lehetne a termelőknek, hisz
a környéken megtermelhető minden lágyszárú növényt hasznosítani
lehetne a pellet gyártás folyamán. A
mezőgazdaság fellendülése munkahelyeket hozna létre, ezzel a projekt-

2009. október-november
tel Kisvárda és lakossága gazdasági
növekedését és fejlődését tudnánk
beindítani. Új növényfajta termelését is el lehetne kezdeni.
Pl. A szarvasi Mezőgazdasági Kutató-Fejlesztő Kht „Szarvas 1” néven
genetikailag energiafüvet, vagy más
néven ipari füvet kísérletezett ki,
amellyel kötőanyag hozzáadása nélkül 14-15 %-os nedvességtartalmú
pelletet, v. brikettet lehet tömöríteni. A tűzifa 40 %-os víztartalmához
képest a növény fűtőértéke meghaladja a nyár, fűz, akác, valamint a
magyarországi barnaszenek fűtőértékét. Igénytelen szikes, homokos
talajon is jól termelhető, Magyarországon már 5 megyében álltak rá a
termelésére.
A pellet használata környezetbarát
tulajdonsága mellett komfortosabbá
teszi a tüzelést, mert a szénnél v. fánál
egyszerűbben, tisztábban kezelhető
és tárolható, magasabb a hőértéke,
jobb a hőhasznosítása, kénszegény,
és környezetbarát. Pelletet lehet
előállítani szalmából, maghéjból, és
minden más mezőgazdasági lágyszárú növények hulladékából is.
A Képviselőtestület kompetenciáján, vagy impotenciáján múlik, kihasználja e az alkalmat, és a lehető
legracionálisabb módot megtalálva
lehetővé teszi e a város lakosságának
hogy a jövőbe vezető úton végre elinduljon.
A biomassza projekt tervezet ismertetése a 2009. november 03-án
16 órakor kezdődő közmeghallgatáson napirendre kerül, az érdeklődőknek lehetősége lesz részletesebb
tájékozódásra. Bízva az eredményes
döntésekben:
Kovács Lászlóné
lakossági tanácsnok

Átalakul és leépít a magyar General Electric

A GE Hungary 2009. október
28-án bejelentette, hogy átszervezi
magyarországi fényforrás üzletágát.
A váci gyárat bezárják, de kisebb
mértékben mindegyik gyárat érintik
a változások. Összesen 2700 embert
küldenek el a GE magyarországi
gyáraiból.
Üzembezárás és leépítés
A folyamat 2010-ben kezdődik
és két évig tart, ez alatt 2570 ember
bocsátanak el, további 128 embert
érint egy nagykanizsai filter-üzem
bezárása, így összesen kétezer-hétszázan veszítik el az állásukat, a legtöbben Nagykanizsán. A fényforrás
üzletágban Budapesten fényforrásgyár és világítástechnikai gépgyár
működik, emellett van fényforrás
gyártás Kisvárdán, Nagykanizsán és
Vácon is, továbbá világítástechnikai
alkatrészeket gyártanak Zalaegerszegen és Hajdúböszörményben. A legnagyobb változások Nagykanizsán

és Vácon lesznek. A hétszáz embert
foglalkoztató váci gyárat 2011 végére bezárják, a nagykanizsai üzemből
két év alatt ezerháromszáz embert
küldenek el.
Hatékonyság növelése
„Nem kellően hatékony a tevékenységünk”
– mondta a GE fényforrásüzletágának regionális
elnök-vezérigazgatója,
Phil Marshall október
28-án, szerdán, azon a
sajtóbeszélgetésen, amelyen a cég magyarországi
fényforrás gyártásának
jövőjéről számoltak be.
A változtatások a hagyományos izzógyártást és a neoncsőgyártást érintik, ugyanakkor a cég – bár ilyen
félelmek is voltak – nem vonul ki az
országból.
Kisvárdáról 49 fő
- Hogyan érinti a kisvárdai üzemet

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

a bejelentés? – ezt kérdeztük Szlivka
Jánostól, a TDFSZ Kisvárdai Alapszervezetének titkárától.
- A mai napon bejelentett vállalati intézkedési tervezet 2570 fő
elbocsátásáról szól 2011
év végéig, melyen belül
Kisvárdán 49 fő 2010
év végével bezárólag és a
Váci gyár bezárása 2011
májusával. A bejelentést követően délután a
kisvárdai üzemünkben
munkásgyűléseken ismertette a gyár vezetése
az átszervezési intézkedéseket. Szakszervezetünk
a meghozott döntésről az elkövetkezendő napokban alakítja ki véleményét a tervezett kisvárdai intézkedésekkel kapcsolatban – mondta
befejezésül Szlivka János, a kisvárdai
szakszervezet titkára.
Vincze Péter

Önkormányzati hírek

Kisvárda

JelentÕs döntések a testületi ülésen
Kisvárda város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 28-án
tartotta legutóbbi ülését. Az előzetes
napirendet egy új ponttal kiegészítve
fogadták el a képviselők, a szennyvízberuházás II. ütem költségeinek
elfogadásáról kellett dönteni.
A napirend elfogadása után Rákóczi
András és Kovács Lászlóné képviselők interpellációjával foglalkozott a
testület.
Ezután a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztésben Dr. Oláh Albert polgármester
beszámolt az előző ülést követően
tett fontosabb intézkedésekről. A
képviselők egyhangúan elfogadták a
beszámolót.
A következő előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetésének
módosításáról szólt, melyet végül 12
igen, 2 nem szavazattal fogadtak el a
képviselők.
Adórendeletek módosítására is sor
került, ami nem érintette az adók
mértékét, csak a jogszabály szövegezését kellett módosítani. Ennek
értelmében a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 23/2007.
/XII.28./ rendelet módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról,
valamint az idegenforgalmi adóról
szóló 24/2007. /XII.28./ rendelet
módosításáról döntöttek, mindkét
esetben egyhangú igennel.
A Magyar Színházak XXI. Kisvárdai
Fesztiváljáról és a Várszínházi Esték
2009. évi rendezvénysorozatáról
szóló beszámoló következett, ahol
számos kérdés hangzott el a rendezvényekkel kapcsolatban. Végül 13

igen, 1 nem szavazattal elfogadták a
beszámolót.
A Várda-Víz Kft. által alkalmazott
szennyvízdíj 2010-2011-es emelésének véleményezése körül hosszabb
vita alakult ki, amelyet végül azzal
zártak le, hogy november 15-ig ismét a testület elé kerül a kérdés.
A Felső-Szabolcsi Kórház „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” TIOP-2.2.4/09/1 pályázat
benyújtásához kérte a testület hozzájárulását, amelyet 13 igennel támogattak a képviselők.
A következő előterjesztés az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum
Nonprofit Kft. és a Felső-Szabolcsi Kórház közötti feladatátadásról
szólt. A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot, azzal a kikötéssel,
hogy 30 napon belül a két intézmény
vezetése dolgozzon ki egy minden
részletre kiterjedő tervezetet, s ezt
ismét terjesszék a képviselők elé.
Szintén egyhangúlag támogatták
a képviselők a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás 2010. évi befogadására és állami támogatásáról szóló
előterjesztést, valamint az Észak-alföldi Operatív Program keretében
meghirdetett ÉAOP-2009-4.1.3/A
kódszámú szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztésére címen
kiírt pályázat benyújtásáról szóló
előterjesztést.
Ezután a Városi Bölcsőde és Rehabilitációs Napközi Otthon keretében
működő bölcsőde engedélyezett
férőhelyszámának megfelelő fizikai

Sebészek hétvégéje Kisvárdán

A sebész főorvosok találkozójával
kezdődött meg az elmúlt hétvégén,
október 2-án a késő délutáni órákban a Bessenyei György Gimnázium
dísztermében, a Magyar Sebész Társaság Észak-Kelet Magyarországi Regionális Csoportjának rendezvénye.
A megjelent főorvosokat Dr. Szabó
László, a kisvárdai sebészeti osztály
megbízott vezetője, a tudományos
ülés elnöke, aki egyúttal a társaság
elnöke, köszöntötte. A jelenlévőknek kulturális műsorral kedveskedtek a vendéglátók. A mintegy egy

órás műsorban a Doktorock színjátszó társulat tagjai, s meghívott
kisvárdai kötődésű vendégművészek
adtak ízelítőt a közel két évtizedes
zenés repertoárjukból. Fellépett
Dion Marianna színművész, Réthy
Zsazsa énekes, ifj. Nagy Szilárd énekes, Urr Ildikó, Dr. Csontó László,
Dr. Papp László, Dégi Zoltán, Péter
Dániel, valamint a társulat tánckara
Gönczné Gyarmati Krisztina vezetésével. Végül Dr. Novák Miklós, a
kisvárdai kórház szülészet-nőgyógyászati osztályának osztályvezető
főorvosa hangulatos, s virtuóz
tangóharmonika játékával kápráztatta el közönséget.
Tizenkilenc prezentáció
Szombaton a Felső-Szabolcsi
Kórház Tanácstermében fél tízkor kezdődött az egész napos
tudományos ülés. Dr. Szabó
László köszöntőjét követően
Dr. Oláh Albert, Kisvárda polgármestere üdvözölte a meg-

infrastruktúra kialakításáról szóló
előterjesztést tárgyalta a testület. Végül a B változatot fogadták el, amely
a bölcsőde bővítését támogatja, a
fogyatékosok nappali ellátása pedig
átkerül a Kistérségi Szociális Szolgálathoz. Ehhez a volt Napsugár óvoda
épületét veheti igénybe a szolgálat.
A Béres József Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Kisvárdai Egyesülete kezdeményezte, hogy Dr. Béres
József kutató emlékére egy emléktáblát állítsanak a városban. A képviselők támogatták a javaslatot, így
a Városi Könyvtár falára kerülhet
majd az emléktábla, melyet Búza
Barna szobrászművész készít el.
A testület egyhangúlag elfogadta az
önkormányzat 2010. évi ellenőrzési
tervéről szóló, majd a Kisvárda város
önkormányzati integrált városfejlesztési stratégiájáról szóló és a kis-
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várdai városközpont megújításához
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztéseket
Ezután az idősek és nagycsaládosok
rendkívüli támogatásáról szóló előterjesztés következett, melyet végül
10 igennel, 2 tartózkodás mellett
fogadott el a testület. Ennek értelmében 6.000,-Ft-ot kapnak a 65 év
feletti idősek és a nagycsaládosok
karácsony előtt.
A képviselők elfogadták a közterület-felügyelők munkájáról szóló beszámolót és a szennyvízberuházás II.
üteméhez kapcsolódó előterjesztést
is.
Zárt ülést keretében döntöttek kamatmentes kölcsön elutasítása ellen
benyújtott fellebbezés, és lakásfenntartási támogatás iránti kérelem elutasítása miatt benyújtott fellebbezés elbírálásáról.

Szeretetben cselekedni

A Máltai Szeretetszolgálat Kisvárdai Csoportja ruhaosztást szervezett az „Út a munkához” program
keretében dolgozók számára. A
használt ruhát a Szociális Bizottság
kezdeményezésére a Hajléktalanok
jelenteket s mutatta be Felső-Szabolcs központját, Kisvárdát. Majd a
kórház főigazgatója, Harsányi Imre
eredményes tanácskozást kívánva
rövid
tájékoztatást
adott a Felső-Szabolcsi Kórházról.
Megható, ünnepi eseménye volt a rendezvénynek Dr. Mezey
Károly kisvárdai sebész főorvos köszöntése a 70. születésnapja alkalmából.
A Magyar Sebész
Társaság Észak-Kelet
Magyarországi Regionális Csoportja tudományos ülésének
első előadását Prof.Dr. Damjanovich
László, a DEOEC Sebészeti Intézet
vezetője tartotta meg. A Kelet-Magyarországi Regionális csoporthoz
hat megye tartozik – Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Jász-NagykunSzolnok, Hajdú-Bihar, Nógrád és
Szabolcs-Szatmár-Bereg. Az éven-
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Átmeneti Szállásán gyűjtöttük helyi, lakosok adományaiból. Elsősorban
az utcán dolgozó közcélú
munkások részesültek a
közel 400 kg ruhából, de
a családtagoknak is jutott
belőle. 48 család részesült
így adományban.
Köszönjük mindazoknak akik adományaikkal,
vagy munkájukkal segítették a hideg időjárásban
is az utcán dolgozó közcélú munkások téli meleg ruhával való ellátását.
Dicső Lászlóné
MMSZ helyi vezető
ként megrendezendő tudományos
ülés ez évi témája a műtétek utáni
szövődmények elhárításának lehetőségei.
Műtéti esetek és tapasztalatok
A több mint száz
résztvevővel megrendezett tudományos
ülésen több neves
professzor vett részt,
és tartott előadást a
jelenlévők számára. A
sebészeti, az intenzív
osztályok valamint a
laboratóriumok orvosi teamjei prezentációikban konkrét
esetek bemutatásával
s a tapasztalatok átadásával tartottak
másféltucatnyi előadást a sebésztársaság kisvárdai tudományos ülésén.
A jövő évi tudományos ülést Balassagyarmaton rendezi meg a Magyar
Sebész Társaság Észak-Kelet Magyarországi Regionális Csoportja.
Vincze Péter
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Tudományos ülés a Bessenyeiben ABONYI ISTVÁN ELSÕ KÖNYVE

A Béres József TIT Kisvárdai Egyesület és a TIT Jurányi Lajos Egyesülete 2009. október 7-én Művelődés hete
- Tanulás ünnepe címmel a Bessenyei
György Gimnázium és Kollégium dísztermében rendezett tudományos ülést.
A hagyományteremtés szándékával
létrehozott szakmai fórumon elsősorban
a város és a kistérség intézményvezetői,
pedagógusai, illetve közoktatás-szervezési szakemberei vettek részt. Dr. Perjés
István egyetemi tanár, a kompetenciaalapú oktatás jellemző sajátosságairól
tartott rendkívül lebilincselő előadást.
Bíró Gábor, a Bessenyei György Gimnázium és Kollégium igazgatója a pedagógusok teljesítményértékelésének újszerű

gyakorlatát mutatta be, míg Agárdy Sándor, Apáczai-díjas tanár
a környezet- és egészségnevelés
fejlesztési lehetőségeiről beszélt
rendkívül meggyőző módon.
Dr. Oláh Albert, Kisvárda város polgármestere köszöntőjében
kiemelte, hogy külön is öröm
az önkormányzat számára, hogy
házigazdája lehet e remélhetőleg
közös gondolkodásra késztető
ülésnek. Fontosnak tartotta a rendezvényt azért is, mert a térség
más önkormányzataihoz hasonlóan Kisvárda város ugyancsak sikeresen
vett részt a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a kompetencia
alapú oktatás elterjesztését, új oktatási
programok, tanításszervezési módszerek, illetve taneszközök bevezetését
célzó pályázaton. A városból öt intézmény vágott bele a nem kis pedagógiai
bátorságot és hatalmas munkát jelentő
feladatba.
Záró gondolatsorában a város polgármestere elmondta, hogy reményei szerint a rendezvény hozzájárulhat a pedagógiai elmélet és a pedagógiai gyakorlat
közeledéséhez, az intézmények szervezeti kultúrájának gazdagításához.

LAKATOS ISTVÁN VÁLASZA A NYÍLT LEVÉLRE



Szeptember 18-án a kora esti órákban, több mint száz érdeklődő jelenlétében a Kisvárdai Várszínház
és Művészetek Háza Pódiumtermében volt az elsőkötetes író, Abonyi
István: Végtelen–véges tájakon című
könyvének bemutatója. A kötetet
Szivák Gábor, a Városi Könyvtár

igazgatója mutatta be. Az
író vendégeként megjelent
Bartók János, az AVIVA
Életbiztosító Zrt. elnökvezérigazgatója, Dúzs József
dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, Ésik Sándor, az In-Forma Lap- és
Könyvkiadó
igazgatója,
Marik Sándor újságíró, valamint a
könyv mintegy negyven illusztrációját készítő Szabados István művésztanár, grafikus-fafaragó. Azok, akik
segítették, és jelenleg is segítik a
szerző munkáját, s hasznos tanácsokat adtak írásai „csiszolásában”.
(Bővebben: www.kisvarda.hu)

Õszi víg napok a Tordai úti óvodában
„A környező világ iránti érdeklődésünk
velünk születik. Születésünk pillanatától
egy bonyolult és elkápráztató világ felfedezői vagyunk. Vannak emberek, akikben
ez a szenvedély az idő múlásával kihűl,
de vannak olyan szerencsések akiket életük végéig hevít”
(Gerald Durrell)
Óvodánk nevelési célja a gyermeki személyiség fejlesztése komplex tevékenységeken keresztül, új feladatukra felkészült, környezetével harmóniában élő,
abban biztonságosan eligazodó gyermekek nevelése.
A megfogalmazott és alkalmazott nevelési módszerekhez, eljárásokhoz, szorosan kapcsolódik a természet szeretetére,
az egészségesebb életmódra, a környezet
védelmére való nevelés, amire napjainkban egyre nagyobb szükség van.
A gyermekek igen fogékonyak a cselekedtetésen megtapasztaláson keresztül
eljutott új ismeretek, értékek befogadására.
Óvodánkban szervezett programok,
tevékenységek segítik a környező világ
kitárulkozását, az együtt töltött idő felszabadult, önfeledt vidám élménygazdag eltöltését.
A Tordai úti tagóvodában második alkalommal került sor a hagyományt teremtő Őszi Víg Napok megrendezésére.
A gazdag programok, tevékenységek, a
gyermekek, szülők, dolgozók aktív részvételével vált teljessé.
Október 7-én óvodánk „új ruhába öltözött ”Őszanyó, Őszapó szalmabábja
köszöntötte a hozzánk érkezőket, a csoportok, folyosók, teraszok dekorációja
híven tükrözte „itt van az ősz, itt van
újra”.
Október 8-án buszkirándulás keretén belül ellátogattunk Anarcsra, ahol
megtekintettük az egzotikus állatokkal tarkított állatfarmot. A gyermekek
számára oly kedves állatsimogatás sem
maradt el.
A bárókertben tett séta újabb ismereteket, rejtelmeket, csodákat tartogatott
számunkra. Az ősz kincseinek gyűjtésén
kívül megcsodálhattuk a fák sűrűjében
lévő aljnövényzetet, a faháncs redőjét,
megmértük öleléssel a fák vastagságát,
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rácsodálkoztunk az évgyűrűkre, és tisztelettel adóztunk Czóbel Minka emlékművénél.
A rejtelmek felfedezése, a tó, a híd megcsodálásával, az árokmászás élményével
folytatódott, befejezésül a futballpályán
való mozgás jó étvágyat keltett a rögtönzött piknikeléshez.
Október 9-én Juhász Ágnes kolléganőnk
szőlőjében kosarakkal felszerelkezve elindultak szüretelni nagycsoportosaink.
„Mi otthon maradva” a termésekből
bábokat, az összegyűjtött tökökből töklámpást készítettünk, ami jó szolgálatot, de főleg kellemes látványt nyújtott
az esti játékhoz, vacsorához.
A finom falatok elkészítése már délelőtt
elkezdődött, a szülők, gyerekek segítségével, melynek eredménye az ízletes,
illatos almás pite volt.
A szőlő darálásába, préselésében, mustkóstolásában minden gyermek részt
vett, amit a vidám éneklés tett még
hangulatosabbá. Rendezvényünk színes, vidám műsorral folytatódott, amin
először az óvodások örvendeztették meg
egymást, és a jelenlévőket, dalokkal, dalos játékokkal, versekkel. Ezt követően
volt óvodásaink ajándékoztak meg bennünket énekükkel, táncukkal.
Honfoglaló magyar jelmezbe öltözött
felnőttek (apuka és testvére) ízelítőt adtak a hódító magyarok küzdőszelleméről, erejéről.
A vacsora illatai, ízei bejárták az udvar
zegét, zugát, így a sportvetélkedők, arcfestések, barkács-tevékenységek után jóízűen fogyott a bográcsban főtt babgulyás, a szabadban sütött krumplilángos.
A vidám együttlét eredményeként a
gyermekek játékaikban, rajzaikban, elbeszéléseikben újra élik a közös élményeket.
Az óvoda dolgozói

Oktatás
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SZAKISKOLÁSOK SIKERES NÉMETORSZÁGI GYAKORLATON

Szakiskolai tanulók németországi
szakmai gyakorlatának megvalósítása a II. Rákóczi Ferenc Szakközépés Szakiskolában
A Tempus Közalapítvány kezdeményezésére és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács
javaslatára az Oktatási és Kulturális
Miniszter, valamint a Szociális és
Munkaügyi Miniszter forrást különített el szakiskolai tanulók külföldi
szakmai gyakorlatának megvalósítására. A Leonardo Programiroda a
Szakiskolai Fejlesztési Program első
vagy második szakaszában résztvevő
iskolák tanulói számára támogatta
minimum 3, maximum 39 hetes
külföldi szakmai gyakorlat megvalósítását.
A II. Rákóczi Ferenc Szakközépés Szakiskola élt – a korábbi éveknek megfelelően – a lehetőséggel és
eredményes pályázatot készített a
szakmai gyakorlat megvalósítására.
A projekt célja 14 szakiskolás
tanuló 12 hetes külföldi szakmai
gyakorlatának megszervezése volt.
A németországi Rosenheim és BadAibling városban teljesítendő szakmai gyakorlaton OKJ típusú képzésében résztvevő szakács, pincér,
asztalos szakiskolás tanulók vettek
részt (9–13. évf.).
A szakiskolai mobilitási pályázat
céljaként tűzte ki a magyar szakképzés hátrányainak kiküszöbölését, a
szakmai kulcskompetenciák tervsze-

rű fejlesztését. A pályázat készítése
és megvalósítása során igyekezetünk
az iskola képzési területének megfelelően több szakmában is lehetőséget biztosítani tanulóink számára.
A megelőző szervezési időszakban
partnereinket úgy választottuk meg,
hogy a fentiekben leírt feltételek érvényesüljenek. Évekkel ezelőtt sikerült jó munkakapcsolatot kialakítanunk a vendéglátás-idegenforgalom
és a faipar területén.
Szakmánkénti megoszlás: 6 asztalos, 3 szakács és 5 pincér tanuló.
A gyakorlati munkahelyek megválasztása szempontjából kiemelt
jelentősége volt annak, hogy a kedvezményezett tanulók valóban európai színvonalú körülmények között
végezhessék szakmai gyakorlatukat.
Arra törekedtünk, hogy lehetőség
szerint minél több olyan gyakorlóhelyet biztosítsunk, ahol 1-2 tanuló
gyakorolhatott, így biztosítva volt az
egyéni szakmai fejlődés és a német
nyelvi ismeretek elsajátítása, gyakorlása. A szakmai gyakorlat jelentősége
több szempontból is említésre méltó. Jelentősen gyarapodott a tanulók
szakmai tudása, nőtt az önállóságuk,
tudatosabbá vált életvitelük. Megtanulhatták az önálló pénzfelhasználást, és lehetőséget kaptak arra is,
hogy a szakmai képesítés megszerzése után Németországban lehetnek akár munkavállalók is. Bővült
a nyelvtudásuk, kommunikációs- és
együttműködési készségük.
A gyakorlat mellett a szabadidő
eltöltése is emlékezetes marad számukra. Megismerkedhettek a bajor
történelmi és természeti nevezetességekkel. Kiállításokon, városi ünnepségeken is tapasztalhatták a kulturális és népi hagyományok tiszteletét.
A munkatársakkal szinte barátságok
szövődtek.

KU TATÓ DIÁKOK A BESIBEN

Nemrégiben látogatást tettünk a Debreceni Egyetem Természettudományi és
Technológiai Karán. A Fizikai-Kémia
Tanszéken folyó kutatásokat dr. Joó
Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár
mutatta be. A vizes fázisú homogén katalízisek elméleti hátterének áttekintése
és gyakorlati jelentőségük összefoglalása
után egy hidrogénezési reakció segítségével „testközelből” is láthattunk egy
katalízist.
Professzor úr vezetésével nemcsak a
kutatásokhoz nélkülözhetetlen legkorszerűbb gázkromatográfiás és infravörös-spektroszkópiai berendezéseket
tekintethettük meg, hanem ezen műszerek kriminalisztikai alkalmazásairól
is hallhattunk.
Az Alkalmazott Ökológia Tanszéken
dr. Kiss Magdolna, egyetemi adjunktus, a biológiai szennyvíztisztításról és
különböző vízminőségi vizsgálatokról

beszélt. A Tanszék fő kutatási profilját
a különböző bioremediációs- és biomassza-vizsgálatok jelentik, de emellett
nagy hangsúlyt fektetnek a fenntartható
fejlődés jegyében a tudatos környezeti
nevelésre is.
A Növénytani Tanszéken dr. Molnár V.
Attila, egyetemi adjunktus a természettudományos kutatási módszerekről, a
kutatói létről, elhivatottságról, a növények csodálatos világáról és a botanika
szépségeiről beszélt.
A Növénytani Tanszéken folyó szerteágazó kutatások közül dr. Máthé Csaba,
egyetemi adjunktus segítségével a növényi lombikbébik rejtelmeibe nyerhettünk bepillantást. Nemcsak elméletben
ismerkedhettünk meg a növényi szövettenyésztéssel, hanem gyakorlatban is ki
lehetett próbálni a különböző szövettenyésztési technikákat.
A programon részt vevő diákok: Barta

Összességében
megállapítható,
hogy a pályázati programban megjelölt célokat jó színvonalon sikerült
megvalósítani. Ezt bizonyítja a projekt zárásaként megtartott jó hangulatú, baráti beszélgetés is, ahol szinte
családias légkörben elevenítették fel
a számukra legkellemesebb élményeket. Üzenetként a következő
pályázatban résztvevők számára legfontosabbnak tartják a német nyelv
alaposabb elsajátítását.
Szakmai gyakorlaton résztvevő tanulók: Oláh Ferenc, Szabó András,
Kolláth Gábor, Bakti Máté, Horváth
Sándor, Sebők Tamás asztalos, Váradi
Annamária, Balogh István, Németh

Ákos szakács, Gyetkó Edina, Koleszár
Ákos, Tóth Éva, Kiss Beáta, Koleszár
János pincér. Mentor tanárok: Vasvári Józsefné, Baglyos Natália, Rozipálné Varga Éva és Rozipál György.
Valamennyien szakmailag és emberileg feltöltődve, életre szóló élményekkel gazdagodva kezdhették
meg itthon az új tanévet.
Rozipál György

CSALÁDI NAP A SZENT LÁSZLÓBAN

Szeptember 26-án szombaton családi
napra gyülekeztek a Szent László Általános Iskola és Óvoda gyermekei és
szüleik az iskola sportpályáján. Máté
Csaba atya nagycsaládos szülőként vetette fel az ötletet, hogy egy-egy alkalomra össze lehetne hozni a családokat,
ahol a gyerekek változatos programokon vehetnek részt, a szülők pedig kötetlenül beszélgethetnek.
Az ötletet tett követte, s erre a napra
sikerült megszervezni a programokat.
A szülői munkaközösség (Ischlerné Ildikó), az iskola és az óvoda dolgozói
és vezetősége is aktívan kivette részét a
megvalósításból. Támogatóként az ügy
mellé állt dr. Seszták Miklós önkormányzati képviselő is.
Péter, Kiss Edina, Kerekes Petra, Lippai Dóra, Nagy Georgina 10.e. (reál)
osztály, Balogh Viktória, Maklári Judit,
Markovics Erika, Korbács Ákos
Tarr Enikő, Virga Bálint 9.e. (reál)
osztály, Karászi Ádám, Kelemen Ágnes
11.e. (reál) osztály.
Tóth Szilvia
szaktanár, koordinátor
Ahogy a diákok látták ezt a napot:
„…érdemesebb egy növényfajjal foglalkozni…hisz egy virág több titkot rejthet, mint néha az egész világ.”
Maklári Judit 9.e
„…bepillantást nyerhettem a Debrecenben folyó kutatómunkákba, amelyek
bennem is gondolatokat indítottak el;
soha se nyugodjak bele abba, amit látok
és hallok, mindig keressem a felmerülő
kérdésre a választ!”
Virga Bálint 9.e
„A növényekről szóló előadást tartó professzor nagy hatással volt rám. Remélem

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

Rozinka Balázs igazgató köszöntötte a
szép számban megjelent családokat, s
örömét fejezte ki, hogy a szülők is aktívan részt vesznek az iskola és az óvoda életében. Az ilyen rendezvényeknek
mindig szívesen ad helyet az iskola. Ezt
követően Máté Csaba ismertette a nap
programját.
A Kisvárdai Önkormányzati Tűzoltóság autói és bemutatója nagy sikert
arattak a gyerekek körében. A tűzoltók
után a bűvész varázsolta el a gyerekek
és szüleik figyelmét.
Volt arcfestés, célba dobó verseny,
lovas kocsizás. A konyhai dolgozók
jóvoltából a programok zárásaként
pedig mindenki elfogyaszthatott egy
finom slambucot.

felnőttként én is ugyanennyire fogom
szeretni a munkámat, mint ő, mert róla
sugárzott, hogy valóban nagyon szeret a
növényekkel foglalkozni.”
Tarr Enikő 9.e
„Egy kicsit egyetemistának érezhettem
magam.”
Balogh Viktória 9.e
„…amellett hogy megismerkedtünk
azokkal a professzorokkal, akik egész
életüket a tudománynak szentelték,
láthattuk igazi oldalukat is: a szenvedélyesen kíváncsi embereket! Elképesztő,
hogy testközelből láthattuk a laborokat
és az ott folyó munkát. Magunk is létrehozhattunk növényi „lombikbébiket”,
sőt itthon is folytathattuk a kísérletet.
Megismerkedtünk többek között a katalizátorokkal, a szennyvíztisztítás és vizek védelmének legfontosabb feladataival. Láthattunk hormonkezelt halakat,
szívószálon tenyésztett mezőgazdasági
növényeket és radioaktív 14C-et is.”
Kelemen Ágnes 11.e
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a Városi Könyvtárban
Együtt ünnepelték a 100. születésnapot A„Gyöngyvilág”
Kisvárdai Városi Könyvtár és az

Október elején meghitt ünnepséget tartottak a Party Étteremben. A
Kisvárdán élő Szabó László 2009.
október 13-án töltötte be 100. születésnapját. A családi körben tartott
ünnepségen az ünnepelt fia, Dr.
Szabó László köszöntötte édesapját
a száz szál gyertya lángja mellett,
majd a megható szavak után Kisvárda város nevében Nagypál Béla,
a művelődési és egészségügyi osztály
vezetője mondott szívhez szóló beszédet.
Az önkormányzat egy emléklappal,
rövid műsorral és szerény ajándékkal

kedveskedett az ünnepeltnek. Nagy
Andrea népdalokat énekelt, Béres

Máté pedig citerajátékával szórakoztatta a vendégeket. Mindketten a
Weiner Leó Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola növendékei.
Laci bácsit köszöntötte Oláhné
Móré Mária, a Kistérségi Szociális
Szolgálat vezetője is. Az ünnepség
hivatalos részét követően családi
körben ünnepelték meg az egyedülálló alkalmat, ahol az unokák
mellett már a legifjabb generáció is
jelen volt Mirkó, a dédunoka személyében.
Szabó László hosszú élete során számos viszontagságot élt át. Elég csak
a két világháború, vagy
a gazdasági válság időszakát említeni. Minden
nehézség ellenére debreceni diákként szerzett
tanítói képesítést, s egészen nyugdíjazásáig élt
hivatásának. Számtalan
gyermeket ismertetett
meg a tudományok alapjaival, az írás, az olvasás
és a számtan fontosságával. Még ma is az olvasás
a kedvenc időtöltése, bár
ehhez már a családtagok segítségére
is szüksége van.

Ajándék festmények, kiállítások

Kisvárdán a Rétközi Múzeum igazgatója, Vofkori Mária vette át Szeifried Zoltán festő-grafikus ajándékát,
két portrét: a múzeum alapítóját és
első igazgatóját, Dr. Makai Lászlót és
utódát, Fehérvári Béla igazgatót ábrázoló vegyes technikájú grafikákat. A
két 30x40 cm képet az intézményben
állandó kiállítási anyagként láthatják
az érdeklődők. A volt igazgatók iránti tisztelet és megbecsülés emlékére és
az utókor emlékezetére készültek az
ajándékok.
Október 23-án egy másik ajándék is
méltó helyre került. Epöl községben
(Komárom-Esztergom Megye) átadták a „Dr. Erdős Mátyás” nevét viselő
parkot és felszentelték a róla készített
festményt a helyi templomban.
Az árvagyermekként felnövő, hét
nyelven beszélő, az esztergomi szeminárium tanáraként, majd vezetőjeként, nagy műveltségre szert tevő
plébános, c. prépost, pápai prelátus,
apostoli protonotárius, életének 95



éve alatt szerény, segítőkész, jó humorú, közvetlen ember volt. Szeifried Zoltán festménye állandó jelleggel
látható a lourdesi barlang mellett,
melyet Dr. Székely János (K.E. megyei) segédpüspök áldott meg. Az
ajándékozás nagy tetszést aratott a
szép számú megjelent körében.
Tovább folytatódik a Szent Pál apostol életét bemutató vándorkiállítás.
A Tárlat 2008 nyarától folyamatosan
vándorol az egész ország területén, és
határainkon túl. 2009 év végéig még
számos felkérés érkezett a grafikák
bemutatására. Legutóbb Tornyospálcán a Faluházban volt látható a kiállítás, majd ezt követően Nyíregyházán
a “Szent Imre” Katolikus Gimnázium Aulájában mutatták be a „Népek
Apostolának” életútját, melyre sokan
jöttek el más településekről is.
Érdekesség, hogy a közelmúltban
Kínába is eljutott egy olajfestménye,
amely egy kínai arát és magyar férjét
ábrázolja (50x70 cm-es vászon), és
Sanghaiban látható.

Első Kisvárdai Képzőművészeti Műhely szervezésében Megellai Katalin
„Gyöngyvilág” című kiállítását nyitották meg Kisvárdán szerda délután
a Városi Könyvtár épületében.

A megnyitó résztvevői
Szivák Gábor és Megellai Katalin

A kiállítást megnyitotta Szivák Gábor a Városi Könyvtár igazgatója.
Közreműködött a Weiner Leó Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola. A
kiállítás 2009. október 21 - november 20. között látható.

ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓK A BESIBEN
A közelmúltban tartották
érettségi találkozójukat az
1969-ben végzett IV/C
osztály tanulói a Bessenyei
György Gimnáziumban.
Benépesült a díszterem s
a földszinti 5. terem, ahol
az osztályfőnök, Rusznák Antal tartotta meg
az osztályfőnöki órát, hét
tanártársa jelenlétében a
találkozón résztvevő húsz
tanulónak.
Az osztályban negyven éve harmincan végeztek. A találkozó
előtt a kisvárdai temetőbe mentek, ahol elhunyt osztálytársaik
előtt egy főhajtással tették tiszteletüket.
Az osztálytabló s a táblán lévő
mondat idézte az eltelt időket.
„Annyi minden történt éppen
negyven éve…, körülbelül az egész
ifjúságunk.” A találkozót Dr. Novák Béláné „Baba” és segítői szervezték. A tanárok köszöntése s az
életutak ismertetése után közös
vacsorával, jó hangulatban ért
véget az 1969-ben érettségizett
IV/C negyven éves érettségi találkozója.

Találkozó 60 év után
„De jó volt benépesíteni csaknem 80
évesen a szombati diákzajtól mentes
Bessenyei dísztermét, első emeleti osztálytermét 2009. szeptember
12-én a 60 éves érettségi találkozó
alkalmából. Az 1949 óta eltelt időben az A (humán) B (reál) osztály
egyharmada eltávozott az élők sorából...” - kezdi irodalmi igényességű
beszámolóját Kiss Ibolya nyugalmazott pedagógus, aki papírra vetette
az egykori osztálytársakkal való találkozás élményeit. Az irodalmi idézetekben bővelkedő írást, valamint
Vincze Péter teljes cikkét a 40 éves
találkozóról elolvashatják a www.
kisvarda.hu oldalon.

ARANYLAKODALOM KISVÁRDÁN

Szilágyi János és Rigó
Magdolna 1959. október
24-én kötött házasságot
Kisvárdán. Sajnos gyermekük nem született, de
így is nagyszámú rokonnal
együtt ünnepelhették e jeles évfordulót, közel harminc családtag gyűlt össze
ezen a napon. Mindketten
Kisvárdán laknak, és itt is
dolgoztak nyugdíjba vonulásukig. Szilágyi János
a Volán autóbusz garázsá- Az ünnepeltek testvéreik körében
ban, mint szerelő, felesége pedig a Postán, majd az Állami Biztosítónál
dolgozott.

További hírek, képek: www.kisvarda.hu
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Büszke lehet “kultúrhajlékára” Somogyi RezsÕ
A hagyományoknak megfelelően
a kisvárdai Somogyi Rezső Általános
Iskola az idei tanévben is ünnepi hét
keretében emlékezett meg névadójáról.
Somogyi Rezső saját telkén építette 134
évvel ezelőtt az első elemi népiskolát,
melynek mai tanulói és tanárai méltán
büszkék elődjük munkásságára.
„Iskolánk neve összeforrt Somogyi Rezső
nevével, Somogyi neve, a mi iskolánkkal.
Névadónk élete olyan példa előttünk, mely
a tanulóknak utat mutat arra nézve, hogy
tanulni érdemes, s a tudás megszerzése
valóban hatalom” - nyilatkozta az iskola
igazgatónője Dr. Onder Istvánné. „Mint
minden évben, most is elmondható, hogy a
gyerekek aktívan, lelkesen versengtek, tudásuk legjavát nyújtották a programokon,
emellett természetesen jól is szórakoztak.”
- zárta szavait az intézményvezető.
Az egyhetes programsorozatban a
tanulók érdeklődésüknek megfelelően
választhattak a különböző versenyek
közül: volt irodalmi pályázat, idegen
nyelvi szavaló- és történelmi vetélkedő,
rajz- és váltóverseny, magasugrás, foci

és kézilabda. A hagyományőrző programokhoz tartozott - ezáltal is a névadó
előtt tisztelegve - Somogyi Rezső sírjának meglátogatása és az iskola tanulóit
és pedagógusát megmozgató Somogyiemlékfutás.
A gyerekeket számos érdekes program
is várta. A legnagyobb sikert a diákok
körében a hagyományőrző nap aratta:
szilvalekvárfőzés, fazekas bemutató,
kézműves foglalkozás, táncház és íjász
bemutató várt minden osztályt. Az iskola udvarán felállított kis faházban, eredeti rézüstben, akácfával megrakott tűzön főtt a cibere. Orosz André somogyis
szülő, beregi szilvalekvár készítő mester
külön ajándéka volt az osztályoknak,
névre szólóan elkészített szilke, benne
térségünk hungarikumával, a beregi
szilvalekvárral. A kicsik és nagyok, pedagógusok és szülők, nem csak ciberét
kóstolhattak, hanem kipróbálhatták a
lekvárkeverést, Jakab Gábor segítségével
elsajátíthatták a fazekasmesterséget, Barabás Sándorral íjászkodhattak, és Barkaszi Zsuzsa és Mészáros Attila tánctaná-

TörÕdés napja a Városi BölcsÕdében
Önkéntes munkával segítenek a kisvárdai Budapest Bank fiók munkatársai.
A Budapest Bank kisvárdai fiókjának munkatársai a hétvégén a Városi
Bölcsőde és Rehabilitációs Napközi
Otthonba látogattak, hogy önkéntes
munkájukkal szépítsék meg az intézmény udvarát. Az akcióra a Törődés
napja önkéntes rendezvénysorozat
keretében kerül sor, mely idén ősszel országszerte 19 helyszínen zajlik
a Budapest Bank szervezésében.
A Budapest Bank kisvárdai fiókjának munkatársai évek óta aktív
szerepet vállalnak a helyi közösség
életében, évente más-más hátrányos
helyzetű gyerekekkel foglalkozó civil szervezetet, szociális intézményt
támogatnak önkéntes munkájukkal. A szombati akción a kisvárdai
Budapest Bank fiók önkéntesei a
Városi Bölcsőde és Rehabilitációs

Napközi Otthon udvarán található játékokat újították fel, és
festették le az ott dolgozók
közreműködésével. A bank az
önkéntes munka mellett 100
ezer forinttal járult hozzá a
szükséges eszközök, anyagok
beszerzéséhez.
„A munkatársaink számára
nem újdonság az önkéntes
segítségnyújtás, hiszen családtagjaikkal már több éve
vesznek részt helyi oktatási,
nevelési intézmények környezetének szebbé tételében. Mivel
munkatársaink és ügyfeleink is tagjai ennek a közösségnek, fontosnak
tartjuk, hogy tegyünk a környezetért, amelyben élünk és dolgozunk.
Büszkeséggel tölt el, hogy kollégáim
szívügyüknek tekintették, hogy a
bank anyagi hozzájárulása mellett
személyes közreműködésükkel is
segítsék a bölcsőde udvarának megszépülését, és részt vettek önkéntes
akciónkon.” – mondta el Tilistyák
Péter, a Budapest Bank kisvárdai fiókjának vezetője.
A Budapest Bank idén ősszel országszerte 19 helyszínen rendezi meg a
Törődés napja önkéntes jótékonysági programsorozatát. A bankcsoport
több száz munkatársa vesz részt csa-

2009. október-november
rokkal népi táncot
roptak a jókedvvel
megtelt iskola ud-

varán.
A záróünnepségen nem csak a verseny
értékelésére és a Somogyi plakett átadására került sor, hanem ekkor váltak a kis
elsősök igazi “Somogyisokká”, hiszen a
nyolcadikosok feltűzték mellükre a jelvényt, jelképesen átadták a millecentenárium alkalmából ültetett Hét Vezér
Fáját, majd az új osztályok szalagot kötöttek az iskola zászlajára. Ezt követően
az igazgatónő ünnepi beszédében értékelte a hét rendezvényeit, megköszönve minden tanuló aktív részvételét és a
nevelők lelkiismeretes munkáját, majd
az oktató-nevelő munkát segítő áldozatos munkájáért Somogyi emlékplakettel
tüntette ki Kissné Molnár Katalin technikai dolgozót.
Természetesen nem maradhatott el
a jól megérdemelt jutalom sem: a ne-

velők értékelték, díjazták a legjobb
teljesítményt nyújtó, illetve a legjobb
eredményt elért tanulókat, osztályokat. Végezetül az iskolavezetés és a diákok képviselői tiszteletüket kifejezve
koszorút, virágot helyeztek el az iskola
udvarán található Somogyi-emlékműnél. A nap és a hét megkoronázása volt
a somogyis apukák futballmérkőzése és
a felsősök számára megrendezett disco.
Durucz Gabriella

SzMK

MEGÚJULT A TORNATEREM A VÁRDAYBAN
A Várday István Tagintézmény szépen megújúlt tornatermében került sor október
15-én a hagyományos Apródés Ifjonc avatásra. Az iskola
közössége előtt mondott köszönetet Bartusné Havas Zsuzsanna tagintézmény-vezető
mindazoknak, akik közreműködtek a tornaterem megszéBartusné Havas Zsuzsanna köszönti a pítésében, majd az osztályok
bemutatója következett.
vendégeket
ládtagjaival az évente kétszer, a helyi
civil társadalom támogatását célzó
akciókban, hogy szociális és oktatási

intézmények épületeinek felújításával, játszóterek építésével, helyreállításával és parkok kialakításával járuljanak hozzá sok száz, többségében
hátrányos helyzetű gyermek lakókörnyezetének és életkörülményeinek fejlesztéséhez. Emellett a bank a
rászoruló intézmények alapítványait
több millió forinttal támogatja.
A Budapest Bank számára fontos
érték a sokszínűség, rugalmasság és
az esélyegyenlőség. Az önkéntesség
területén tett szerepvállalása mellett
a bank a rászorulóknak további segítséget is nyújt. A két legnagyobb
önálló alapítványa az elmúlt 18 évben több mint 2332 pályázót részesített 595 millió forint vissza nem
térítendő támogatásban.

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

MEGHITT ÜNNEPSÉGEK
AZ IDÕSEK OTTHONÁBAN

2009. szeptember 11-én családias
hangulatú ünnepségen köszöntötték
a Kistérségi Szociális Szolgálat Idősek
Otthonában a 95. születésnapját ünneplő Deigner Jánosné Rózsika nénit.
A műsort a Vári Emil Társulási Általános Iskola Várday István Úti Tagintézményének tanulói szolgáltatták:
Bányai Petra és Smajda Gábor 2.
osztályos tanulók versekkel, illetve
Popelics Júlia 6. osztályos tanuló egy
verssel és gyönyörű furulyajátékával kedveskedett az ünnepeltnek, aki
meghatódva köszönte meg szép műsorukat. Felkészítő tanáruk Puskásné
Fekete Mariann volt.
Október elején az Idősek Világnapjáról szintén megemlékeztek az intézményben egy kis műsorral és egy kiállítással, erről bővebben olvashatnak a
kisvarda.hu oldalon.

Rózsika néni örömmelfogadta a
köszöntést és a műsort
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Lombhullató napok a Lakótelepi Óvodában
„Itt van az ősz, itt van újra, s szép,
mint mindig …” – idézhetnénk a
költő szavait, hiszen ismét megrendezésre került óvodánkban s „Lombhullató napok” egy hetes programsorozata. A színes palettát egyedül
a rossz idő festette át kék esőcseppjeivel.
A gyerekek izgatottan várták az autóbuszt, amellyel első nap egy almáskertbe mehettünk el Tornyospálcára
almaszüretre. Kedves vendéglátóink
biztosítottak vödröket, zsákokat és
lehetőséget az őszi betakarításra.
A második napon a Kisvárdai Rendőrkapitánysággal közreműködve látogattak el a rendőr bácsik óvodánkba. Sok gyerek kerülhetett közvetlen
kapcsolatba a rend őreivel, akik kedvesen, mindenki figyelmét felhívva
vezették be a pajtásokat közlekedés
szabályainak rejtelmeibe. Megmutatták a rendőri bilincset, gumibotot. A ráadás és a fő ajándék a rendőr bácsiktól az volt, hogy beülhettek
a gyerekek a rendőrautóba, melynek
a szirénáját is bekapcsolhatták. Egy
kisfiú szavait idézve: „A legjobb napom volt, hogy megismertem a rendőr
bácsikat!”. Köszönet érte a rendőrségnek!

A harmadik napon Zsurkra vitte az
ovisokat a Kisvárdai Volán autóbusza, ahová kukoricatörésre voltunk
hivatalosak a Nádra Turista Házba.
Sajnos a betakarítás a szemerkélő eső
miatt elmaradt, de gondos házigazdáink segítségével kaphattak a gyerekek meleg teát, és az udvarban élő
háziállatokkal (pl. nyuszi, galamb,
cica, kutya, stb.) ismerkedhettek
meg testközelből is. A Tisza kanyar
és a magas fa kilátó megtekintése az
eső miatt egy későbbi időpontra került. Ennek ellenére a gyerekek és a
felnőttek is egyaránt élvezték ezt a
napot.
A csütörtöki erdei kirándulásunkat
sajnos már el kellett halasztanunk,
de mindenért kárpótolt bennünket
a pénteki nap.
A záró napi mulatság táncházi muzsikával kezdődött az óvodánkban.
Ezt követően a csoportok életkori
sajátosságaiknak és képességeiknek
megfelelő módon dolgozták fel
az egész heti élményanyagot. Volt
olyan csoport, ahol gyurmából formázva köszönt vissza az őszi almáskert, a gyümölcsök, az állatok, sőt
még a rendőrautó is. Készültek termésbábok, zöldségekből nyomdák,

„Itt van az ősz, itt van újra”

A Csillag-közi Óvodában október 5-én vette kezdetét az Őszi
kavalkád nevet viselő programsorozat, amely az idén is már
hagyományként került megrendezésre.
Minden napra jutott valami
meglepetés. Szorgos kis kezek
pucolták a diót, reszelték az almát, a finomabbnál finomabb
süteményekhez. A legtöbb csoport részt vett valamilyen őszi
betakarítási munkában. Többen almát, diót szedtek, szőlőt szüreteltek.
A hét folyamán mindenki igyekezett megörökíteni az ősz káprázatos
színeit rajzában, festményében. Az
őszi termésekben megbújó állatkák
is nagy sikert arattak a pénteki kiállításon.
A zárónap az őszi kiállítás megtekintésével kezdődött, majd egy
fergeteges táncházzal folytatódott.
Kicsinyek és nagyok a néptánc
alaplépéseivel ismerkedhettek meg.
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és ezek segítségével képek.
Ezen a napon a délelőtti eseményekkel nem ért véget a program, hiszen
17 órától a felnőttek, azaz a szülők
és a barátok jöttek el óvodánkba,
hogy az „Ismerkedési est” elnevezésű programunkon részt vegyenek.
Finom, meleg, gőzölgő gulyásleves
várt mindenkit ebben a barátságtalan hideg időben. Séra Roland biztosította az élő zenét a felhőtlen mulatsághoz, melyet vidám rigmusaival
fűszerezett meg Kovács Viktor vőfély.
Köszönet érte nekik, illetve mindazoknak, akik munkájukkal, és felajánlásaikkal elősegítették ennek az
estnek a létrejöttét:
- SZMK-s szülők, akik a támogatókat megtalálták.
A rendezvény támogatói:
Vasvári Baromfi Kft., Kenyérgyár,
Jármi Tészta Kft., Magyar úti konyha, ANI-HAMI, Nagyné Kizman

Andrea – fodrász kellék, Picur Bababolt, Sipi Ági, Posta utcai parfüméria, Klémensz Miklósné vállalkozó,
Kiss József autóüvegezés, Petra Ajándék üzlet, Kiss Margit – Zrínyi téri
játék-ajándék üzlet, Non-Stop autó és
utánfutó kölcsönző, Balázsné Petykó
Beáta szülő, Csillag Presszó, Renomé
Papírbolt, Nexus Holding Kft., Renomé Arzenál Kft., OFOTÉRT Optika,
Granvisus Látszer Kft., Kocsis Faház
ABC, Húscentrum, Árpád úti szemüvegbolt, Fekete Mihály zöldségbolt,
Korall Virágbolt, Utánfutó Kölcsönző Ajak, Utánfutó Kölcsönző Rády
Attila, Kiwi Sun Szolárium, Zakor
Anita kozmetikus, Frizuraszerviz
Fodrászat, Lőrinczi cukrászda, Várda
Linzer Cukrászda, Fidó Állatkereskedés, Orosz Martin szülei, Fodor János
szülei, Pitiár dolgozói, Takács Márk
szülei, Polgárőrség Kisvárda.

ÓVODÁK FESTÉSE ÖSSZEFOGÁSSAL

A Lakótelepi- és a Zrínyi téri óvodában
szeptember 28-án nagy volt a sürgölődés. A General Electric Kisvárdai Gyárának dolgozói a GE Elfun program
keretében vettek részt a jótékony akcióban, melynek során lefestették az óvodák nyílászáróit.
Az előkészítő munkálatokat a közmun-

kaprogramban résztvevő festő szakemberek és a Kisvárdai Szolgáltató
Szervezet végezte. Ők csiszolták le és
alapozták a felületet, a GE önkéntesei
pedig a festést végezték. Az óvodák
dolgozói a munka befejezését követően vendégül látták a munkában résztvevőket.

PORZSOLT-ÖSZTÖNDÍJASOK KISVÁRDÁRÓL
Ezt követően gesztenyedobálásban, zsákban-futásban mérték össze
ügyességüket a gyermekek. Az óvoda dolgozói kötélhúzásban mérték
össze erejüket a gyermekek nagy
örömére.
A délelőttöt karaoke-verseny zárta.
A bátor és tehetséges jelentkezők
valódi koncerthangulatot varázsoltak óvodánkba. Ebéd előtt egy kis
„keresgélés” is várt a gyermekekre. A kis mókusoknak különböző
helyekre rejtett mogyorót kellett
megkeresniük, amit az ebédhez el
is fogyaszthattak a „MOGYI KFT”
jóvoltából.
Délután folytatódott a meglepetések
sorozata. Óriás csúszda, vattacukor,
pop-corn várta az ébredező gyermekeket. A gyermekekért érkező szülők számára is megtekinthető volt az
őszi kiállítás, ahol nagy örömmel ismertek rá gyermekük egy-egy munkájára.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közoktatási Közalapítvány a tehetséggondozás támogatásának kialakítására 1999-ben ösztöndíjat hozott
létre olyan kiemelkedő tehetségű
tanulók tanulmányainak támogatására, akik a tudományos, vagy a művészeti életben sikeresek, kimagasló
eredményt értek el.
A 2009/2010-es tanév Porzsolt István-ösztöndíjasai ünnepélyes keretek között vették át az oklevelüket
október 19-én a nyíregyházi Vikár
Sándor Zeneiskolában. A kisvárdai
ösztöndíjasok: Csüllög Dóra, Dobos Gábor, Kovács Bence Zoltán és
Szabó Lóránt Zsolt.

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

Gábor és Bence a Vári Emil Társulási Általános Iskola 8/C osztályának
tanulói. Matematika tagozatosként
számos kimagasló megyei és országos eredményt értek el matek versenyeken, de fizika és kémia tudásuk
is kimagasló.
Ugyanez elmondható Csüllög Dóráról és Szabó Lóránt Zsoltról is, akik
szintén várisként indultak, jelenleg
pedig a Bessenyei György Gimnázium tanulói. Ők is számos versenyeredménnyel büszkélkedhetnek a reál
tárgyak területén, Lóránt emellett a
zenei versenyeken is rendszeres szereplő.

Kisvárda

Kultúra, egészségügy

tékossággal
élő könyvtárhasználók könyvtári ellátásának
javítására. A könyvtárügy régi hazai
adóssága, hogy eddig számukra nem
tette elérhetővé a különféle szolgáltatásokat a lehetőség szerinti
legmagasabb szinten.
A „Berlioz és a Rákóczi-induló”
témájú foglalkozást követően, október 16-án került sor
a következő összejövetelre, „A
zene, ami összeköt” címmel.
Beszélgettünk Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész- és karmesterről, a Zenei
Világnapról, a „Hallgass át!”
programról és a zenéről, amely hidat
épít ember és ember között.
Vendégünk volt Béres Máté, a Weiner Leó Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola ifjú tehetsége, aki citerajátékával és énekhangjával tette
színesebbé az előadást.
A játékos „mini-vetélkedő”-t követően kötetlen beszélgetésre került

A zene, ami összeköt
Fogyatékkal élő gyermekek a Városi
Könyvtárban
„Ha „ember” akarsz maradni, a
rendellenességgel sújtottaktól nem

fordulhatsz el...”. Kárpáthy György
professzor gondolatait magáévá téve
kezdődött el a Városi Bölcsőde és
Rehabilitációs Napközi Otthon,
Sérült Gyermekekért Alapítvány és
a Városi Könyvtár zenei részlegének
közös programsorozata. A pályázati
keretből finanszírozott foglalkozások
révén újabb lehetőség nyílt a fogya-

sor a zenéről és annak
gyógyító erejéről. Ezután
megtekintették a „Zenei Világnap”-i kiállítást
a könyvtár galériájában.
Ennek hitvallása egy ősi
kínai mondás: „Amelyik
otthonban zene szól, ott
atya és fiú között szeretet
honol, s ha a nép is zenél,
harmónia uralkodik az
emberek között.”

A VÁROSI KÖNYVTÁR PROGRAMJAI

KÖNYVTÁRI CSEVEGÉS
November 3. (kedd) 17 óra
Erasmus program
Máté Katalin NyF, Erasmus koordinátor. Helye: Bessenyei György
Gimnázium Kolégiuma
November 5. (csütörtök) 15 óra
Kálvin 500 éve
Százvai László ref. tiszteletes
November 11. (szerda) 15 óra
Móricz Zsigmond
Dr. Hamar Péter tanár

Mozgásterápia a mindennapi gyakorlatban

Készségek fejlesztése a kabinetben
Kölcsönös együttműködés keretében a
gyermekek állapotának a javítása, tanítása az életkornak megfelelő mindennapi feladatokra való felkészítés.
A Kisvárdai Felső–Szabolcsi Kórháznak az INTERREG IIIA Közösségi
kezdeményezés Programok keretein
belül a Magyarország–Szlovákia–Ukrajna Szomszédsági program I. pályázati
felhívására „A nemzeti kisebbséghez
tartozó és szociális védelemben nem
részesülő kárpátaljai lakossági rétegek
gyermekei orvos–pszichológiai problémáinak megoldása ” című, az Ukrajnai
Munkácsi Regionális Gyermekkórházzal közösen benyújtott pályázatát 2005
végén fogadták el 2007. december 31–e
befejezéssel. A projekt lényege a kárpátaljai határon átnyúló egészségügyi
intézményi együttműködés keretében a
térségben, önállóan Szabolcs megyében
Kisvárdán, illetve az ukrajnai Kárpátalján-Munkácson, az idegrendszeri alapon károsodott gyermek egészségügyi
rehabilitációjának megvalósítása.
Közel két év tapasztalatai
– 2008 elején kezdtük meg a munkánkat
rehabilitációs részlegünkben, – kezdte a
beszélgetést dr. Bíró Marianna főorvos,
a részleg vezetője. Mint a továbbiakban

megtudtuk, az előzetesen megtörtént
igények felmérését követően, az egészségügyi dolgozókat és a lakosságot is
tájékoztatták az új részleg indításáról s
annak tevékenységéről. Így viszonylag
gyorsan sok gyerekük lett, egyre több
gyerek és szülő jelent meg rendeléseinken. Az elmúlt bő másfél évben már kb.
200 gyerek fordult meg s vett részt a különböző kezeléseken. Ezeknek a gyerekeknek a jó része folyamatosan jár. Van,
aki csak vizsgálatra érkezik. A pályázat
szükségességét bizonyítják azok az eredmények, amelyeket e részleg közel két
éves működése alatt elért. Az eltelt időszak bebizonyította, hogy nagyon-nagy
szükség volt erre a konduktív kabinetre.
A tevékenységük egyre inkább kibővül.
Tapasztalatok szerint szeretnek ide járni
a szülők és a gyerekek. Persze vannak
olyanok is, akik innen is kimaradnak.
A mozgás öröme
– Általában a gyerekek javulnak, mert a
gyerekekben amúgy is benne van az akarás – folytatja tájékoztatásunkat a részlegvezető főorvos, Dr. Bíró Mariann.
A gyerekek sok mindent kinőnek, sok
mindenben ügyesednek, s nagyon akarnak mozogni, nagyon akarnak ügyesedni. Az itt dolgozók segítségével sokkal
többre viszik, gyorsabban javulnak, és a
különböző betegségekből sokkal hamarabb
felépülnek. Sok kicsi
gyerekük van, nagyon
sok csecsemő. Közöttük
általában gyakori a kis
probléma, ilyen például
az izomtónus eloszlási
zavar. Kevés segítségre,
rövid ideig tartó beavatkozásra van szükség, és ezek a gyerekek
teljesen
egészségesek
lesznek. Sok az olyan
gyerek, akik fiatalkori
agysérüléseket szenved-
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tek el, ők a nehezebb populáció, velük
nehezebb, több a dolgunk, de a szülők
is együttműködnek velünk. Megpróbálják belőlük is a legtöbbet kihozni. Ezek
a gyerekek is kicsik, általában egy vagy
három év alattiak.
Csütörtök a rendelés napja
Most, már ahogy ismertté vált ez a tevékenység a kisvárdai kórházban, egyre
több a nagy gyerek is. Próbálnak nyitni
a mozgásszervi problémák, gerincferdülések, mindenféle gyerekbetegségek
iránt. Szeretnének asztmásokkal foglalkozni, légző tornát indítani. Akit lehet,
be akarnak vonni a tevékenységükbe.
A gyógytornász, konduktori, fizikoterápiás segítők, asszisztensek, akik részt
vesznek, s minden
nap dolgoznak a
gyerekekkel, megfelelő időbeosztással, egyeztetve a
szülőkkel, délelőtt
is, délután is. Rendelést is indítottak,
ezek
csütörtöki
napokon vannak
– előjegyzést is lehet kérni. A rendeléseken való részvétel beutaló köteles,
amit a háziorvostól
kell kérni. Mindenkit nagyon szívesen
megnéznek. Általában háziorvosok,
védőnők
küldik
a gyerekeket, de
sok szülő magától jelentkezik, aki
hallott a kisvárdai
lehetőségről. Mindenkit
szívesen
látnak, az időpontot a gyermekosztályon kell kérni,
előbb a csütörtöki
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November 18. (szerda) 15 óra
Európa kulturális gyökerei
Dr. Kriveczky Béla, ny. főisk. tanár
SAKKOZÁSI LEHETŐSÉG
A Városi Könyvtár szeretne játéklehetőséget biztosítani a sakk iránt
érdeklődőknek. Minden hétfőn 1417 óra között várják a sakkozás szerelmeseit. Akinek van rá lehetősége,
sakk-készletet is hozzon magával.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.

vizsgálatra. Ezt követően vesznek részt
a különböző, személyre szabott foglalkozásokon. Ott jártunkkor Kovács Evelin, konduktor–tanító, valamint Bartus
Diána gyógytornász foglalkozott a gyerekekkel.
A tevékenység kiszélesítése
– Terveink, vágyaink azok vannak,
reméljük, hogy sikerül is megvalósítani őket. Végül is az terv, hogy teljesen felöleljük a gyermek-rehabilitációs
tevékenységünket, mindent, amire az
igények szerint szükség van. Nagyon
szeretnének vizes foglalkozást, és úszást
is bevonni a tevékenységünkbe. Szeretnének minél több gyereknek és szülőnek segíteni – mondta befejezésül Dr.
Bíró Marianna.
Vincze Péter
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Anyakönyvi és egyéb hírek

A Várszínház és MÛvészetek Háza programjai
2009. november 6-án (péntek) 17 órától
„Önbizalom tanulható képesség” címmel ingyenes bemutató előadás lesz.
Az előadást tartja és a tréninget vezeti: Kassai Csilla író, az 5-ről 6-ra problémamegoldó és énképépítő kézikönyv szerzője, tréner.
November 7-én (szombat) 9-13 óráig Munkanélkülieknek ingyenes tréning! Korlátozott számban vehetnek részt a tréningen – így az előzetes bejelentkezés sorrendjében fogadjuk el a jelentkezéseket.
November 7-én (szombat) 14-17 óráig nyílt tréning - minden érdeklődőnek – Részvételi díj: 1.500,-Ft.
Előzetes bejelentkezés, részletes információ telefonon vagy személyesen:
45/405-239.
2009. november 7. (szombat) 10 órától
ASZTROLÓGIAI TANÁCSADÁS
Vezeti: Borsos László (asztrológus) Debrecen, Tel.: 20/390-39-22
Asztrológiai tanácsadásra folyamatosan a bejelentkezés sorrendjében
SZEMÉLYRE SZABOTT – EGYÉNI
Útmutatást ad – lehetőséget mutat:
Hogyan éljek, hol van a könnyebbségem, hol vannak a nehézségeim?
Egyéni horoszkóp készítés a tehetség tükrében.
Asztrológia a természeti törvényeket tartalmazza, önismeretet segíti.
ÉLETVEZETÉS, PÁR- és PÁLYAVÁLASZTÁS, STB.
Előzetes bejelentkezés: november 4-ig.
Részletes információ és előzetes bejelentkezés telefonon vagy személyesen:
45/405-239, 500-451
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Újszülöttek
Szüleik
Születés ideje
Dreghiciu András Kende Jaszovics Veronika és Dreghiciu András 2009. augusztus 13.
Papp Eszter
Molnár Erika és Papp Zoltán
2009. augusztus 14.
Fodor Bence
Szenyes Marianna és Fodor László 2009. augusztus 26.
Kovács Kristóf Lakatos Melinda és Kovács Krisztián 2009. augusztus 30.
Orbán Anna Zsófia Radvánszki Ágnes és Orbán Imre 2009. szeptember 11.
Szakács Panna Szécsi Emma Irén és Szakács Gábor 2009. szeptember 19.
Bató Dóra Boglárka Hajba Erzsébet és Bató Tibor
2009. szeptember 21.
Sajtos Nóra
Jámbrik Erika és Sajtos István
2009. szeptember 21.
Kovács Abigél Tamara Nagy Tünde és Kovács Attila
2009. szeptember 29.
Kovács Nikolett
Kozma Ágnes és Kovács János
2009. október 1.
Házasságot kötöttek		
Fekete Ágnes és Bodnár Gergely		
Kovics Andrea és Ragány Róbert		

Házasságkötés ideje
2009. július 25.
2009. augusztus 1.

Mindannyiuknak gratulálunk!

2009. november 7. (szombat) 9.00-től 12.00 óráig
Kreatív Műhely fiataloknak. Valamint a „sikeriskola” keretében az „Önbizalom tanulható képesség” című programon vehetnék részt az érdeklődők.
Kézműves alkotások készítése:
- Gyöngyös nyakpántok, mobiltelefon-tartó, meghívók és egyéb meglepetések. Vezeti: Zöldné Berencsi Anikó
SIKERISKOLA - ÖNBIZALOM TRÉNING
JÁTÉKOS GYAKORLATOKKAL - Vezeti: Dolhai Zsóka
RÉSZVÉTEL DÍJTALAN! Várjuk a fiatalokat!
A programot az SZMM és az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács támogatja !
November 28-án (szombat) 17.00 órától az
Egészségmegőrző klub vendége Kovács András
(Nyíregyháza). Előadásának témái: Testkontrol táplálkozás. A meditáció jelentősége. Mit üzen a
betegség? Színterápiák. A részvétel díjtalan.
GYERMEKAGYKONTROLL-klub indul tanfolyamot végzett GYERMEKEKNEK és szüleiknek!
Alakuló: 2009. november 13. (péntek) 17-18.30-ig
Következő összejövetel: 2009. november 27. (péntek) 17-18.30-ig
Belépés a gyermek agykontroll-igazolványának felmutatásával.
A klub „háziasszonya”: Kovácsné Sándor Csilla gyermekagykontroll-oktató
A programokról további információ: www.csillagkucko.gportal.hu vagy
20/568-5854.
December 12-13. (szombat-vasárnap)
GYERMEKAGYKONTROLL-tanfolyam általános iskolás gyerekeknek.
A tanfolyam és a klub helyszíne: Várszínház és Művészetek Háza.
December 17-18. (csütörtök-péntek) 19 óra
Légy jó mindhalálig - a Doktorock előadása. (Bérletes előadásban is.)
Január második felében a Művészetek Háza bemutatja Bódi László szervezésében a Cipőfűző elnevezésű koncertet! Sztárvendég a REPUBLIC!

FELHÍVÁS! CSOPORTOS TANULMÁNYI CSERE

2010. május 28 - június 24. , Rotary District 5330
Amerikai Egyesült Államok – DélKalifornia
Beadási határidő: 2009. november
21. !!!
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A részletekről bővebb információ
kérhető Szolnokné Szepessy Dórától a 30/545-4664-os telefonszámon, illetve a www.kisvarda.hu
oldalon.

Finishez közeledik az ultisok idénye
Finishez közeledik az ultis idény, hiszen véget értek a regionális versenyek,
sőt a Sport Ulti döntőjét már lejátszották. A 15 fős döntőben Kisvárdát Dienes János (9), és Daróczi György (14)
képviselték Budapesten.
A Társasági Ulti Szakágban Kisvárdáról öten harcolták ki az országos
elődöntőkben való részvételt. (60 fő)
A Felső Szabolcsi Régiót 24 versenyző
képviseli.
Az első elődöntőre 2009. október
31-én Kisvárdán, a Bowling Clubban,
a másodikra Szegeden november 14-én

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

kerül sor. A két elődöntő legjobb 21
játékosa mérkőzhet az országos bajnoki címért a Nyíregyházán, november
21-én megrendezésre kerülő országos
döntőben.
A Kisvárdai Ulti Club (24 regisztrált
versenyző) elődöntőbe jutott versenyzői: (zárójelben a regionális versenyeken
elért helyezésük)
Mészáros Károly (1), Szalai Antal
(12), Szabó Bertalan (13), Pajic Zvezdan
(19), Dienes János (21). Eredményeikről
később beszámolunk.

Sport, kultúra

Kisvárda

Nehéz Ősz a Várda SE-nél

Mint azt a sport iránt érdeklődők
tudják, nem mindennapi nehézségekkel indult az idei fociidény a
Várda SE- nél. Miután kiderült,
hogy csapatunk a 21 éven aluli játékosok szabálytalan szerepeltetése
miatt az NB III. 4. helyéről kiesett
a Megyei I. osztályba, az előző vezetés lemondott, A bajt tetézte, hogy a
fellebbezési lehetőséggel az egyesület
vezetése élt ugyan, de a fellebbezési
díjat nem fizették be, így a szabályok
értelmében a Fellebviteli Bizottság
a fellebbezést nem is tárgyalhatta maradt a megyei bajnokság.
A korábbi években a szakmai vezetés április-május hónapban megkötötte a játékosokkal a következő
idényre, versenyévadra a sportszerződéseket. Valamilyen, ma már
egyre világosabban látható okból az
illetékes- illetékesek ezt a szerződést

nem kötötték meg, így egy éven belül kétszer engedték szélnek a kitűnő
játékerőt képviselő városi csapatot.
Mind a város, mind az egyesület
vezetése és a pénzüket úgymond
kútba dobó szponzorok hátat fordítottak a csapatnak, így a júniusi
Közgyűlésen napirendre került a
kisvárdai sport újbóli megszűnése.
Nem könnyítette a helyzetet az
sem, hogy sorra bukkantak elő
rendezetlen pénzügyek, különböző tartozások. Ezen a Közgyűlésen
az utolsó utáni pillanatban három
sportember: Mészáros Károly, Szarvas János és Oláh Tibor bejelentette,
megpróbálják a csapat, az egyesület
életben tartását. A Közgyűlés Ügyvivő Testületként megbízta őket, próbálják megmenteni a menthetőt.
Olyan játékosok távoztak tőlünk,
mint Spekker Tamás (Tuzsér), Szabó

Tamás, Szeles Csaba, Dallos László,
Kalu Bálint, Rab László (Mándok),
Tempfli Imre (Cigánd), Vincze Viktor (Pátroha). Ilyen vérveszteséget
egyetlen csapat sem bír ki.
Az utánpótlással kapcsolatos
gondként jelentkezett, hogy a Lakatos László edzette U13-as csapat
testületileg távol maradt az egyesületi tevékenységtől, mivel nem
fogadták el a vezetés által eszközölt
edzőváltást. A kisvárdai utánpótlás
gazdagságát jelzi, hogy az egyesület
ezen életkorú csapata, a távol maradó játékosok nélkül is jól szerepel a
bajnokságban.
A testület kifizette az indokolt tartozásokat, majd két kezdő (Petranics
Szergely és Krizán István), két kispados (Csuka György és Mudri Béla)
és a más csapatok keretében feleslegessé váló, vagy a játékot nálunk
újrakezdő játékosokkal, valamint 5
ifistával kezdte el a csapat a felkészü-

Az „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klub hírei

A tavaszi anyák napi ünnepségünk óta
elég sok helyen megfordultunk, melyről
most szeretnénk beszámolni. Klubunk
10 évig rendezte a Területi Amatőr Művészeti Csoportok Találkozóját. Most 3.
éve ezek lebontódtak területi gálaműsorokra, így ennek megszervezése nem a
klubunk vállára nehezedett. Mi csupán
részt vettünk és felléptünk ezeken a gálákon, ami egy kis kirándulásnak is jó
volt Vásárosnaményban, Mezőladányban és Tiszalökön.
Jártunk megyei találkozón Győrteleken, határmenti nyugdíjas találkozón
Záhonyban, jubileumi ünnepségen
Nyíregyházán, baráti találkozón Dögében. Ezeken kívül részt vettünk kiállítások megnyitóján a Művészetek Házában és a Rétközi Múzeumban.
A klubtagok közreműködtek a vár takarításában, majd gyönyörködhettünk
a Határon Túli Színházi Fesztivál előadásaiban a színházteremben és a várszínpadon. A belépőket a Művészetek
Háza vezetőségének köszönjük.
A forró nyár miatt a kirándulás elmaradt, de ha még az időjárás engedi,
bepótoljuk.
A különféle ünnepségekre, gálaműsorokra a koronát a saját klubunk által
megrendezett Idősek Világnapja tette
fel. 2009. szeptember 26-án 11 órakor a Művészetek Házában felcsendült
a Himnusz, mellyel kezdetét vette az
ünnepség. Jerkus Ferencné köszöntötte
az elnökségben helyet foglalókat, így az
önkormányzat részéről Leskuné Takács
Annát, a Megyei Nyugdíjas Szövetség
részéről Hegyes Sándor elnökhelyettest,
Sápi Istvánné alelnököt, a Művészetek
Háza részéről dr. Kántorné Sárközi Katalint, a klub patronensét. Köszöntötte
a megjelent klubok tagjait és vezetőjét
Sátoraljaújhelyről, Vásárosnaményból,
Szabolcsveresmartról, Dögéről és végül
de nem utolsó sorban Kisvárdáról.
Ünnepi köszöntőt mondott Leskuné
Takács Anna, a Polgármesteri Hivatal
Művelődési Osztályának munkatársa.

A szívből jövő, meleg hangú beszéd az
idős emberek tiszteletét és szeretetét
árasztotta. A megyei szövetség nevében
Hegyes Sándor elnökhelyettes köszöntötte a 130 fős ünnepi közönséget, és
átadta Jerkus Ferencnének az Országos
Szövetség elismerő és kitüntető oklevelét munkája megbecsülése jeléül. Ezek
után a klubvezető dióhéjban beszélt a
klub munkájáról, működéséről, majd
lángra gyúlt az asztalon a gyertya és felcsendült a jól ismert dal: „Mindazokért,
akiket nem láthatunk már régen, mindazokért egy-egy gyertya égjen.” Egy néma
főhajtással emlékeztünk azokra, akik
sajnos már nem lehetnek közöttünk. A
nyár folyamán is elveszítettük egy idős
tagtársunkat, Csurkó Istvánné Mariska
nénit. Nyugodjon békében!
Az Idősek Világnapján a klub tagjai
emléklapokat és egy-egy szál virágot
kaptak. A nők részéről a legidősebb tagunkat, id. Bertók Istvánnét, a férfiak közül Tarcsa Istvánt külön köszöntöttük. A
klubvezető megköszönte két helyettesének, Farkas Lászlónénak és Kovács Lászlónénak a munkáját virággal és ajándékkal. Megköszönte azoknak a “fiatalabb”
tagoknak a segítségét, munkáját, akik
mindig ott vannak mellette és számíthat
rájuk. A klubvezető köszöntése után a
protokoll véget ért, és a színházteremben folytatódott a kultúrműsor, ahol
most nem a fiatalság, hanem az idős
emberek léptek színpadra, ami nagy
sikert aratott. Felléptek a dögei, a vásá-

rosnaményi és a sátoraljaújhelyi
klubok tagjai, a műsorvezetést dr.
Kántorné Sárközi Katalin végezte.
Ezután következett a finom ebéd,
majd lazításként egy kis zene és
tánc, közben tombolázás.
Azért, hogy ez az idősek világnapi ünnepség ilyen jól sikerült,
az igen tisztelt támogatóinkat illeti köszönet. Ezúton szeretnénk
megköszönni nekik úgy a pénzbeli, mint a természetbeni adományaikat.
Támogatóink:
Polgármesteri
Hivatal, Caroflex, Rétközi Takarékszövetkezet, Baromfifeldolgozó Rétközberencs,
dr. Sipos István önkormányzati képviselő,
Simonné dr. Baráth Andrea önkormányzati képviselő, Pintér István megyei képviselő, dr. Szép Béla országgyűlési képviselő, Bogár Attila vállalkozó, Borkesz
Lajos Húsüzem, Bacsó István teherfuvarozó, Jármi Tivadar Tésztaüzem, Hosszú
Gyula vállalkozó, Nyírzem-Coop Pékség,
Poncsák Cukrászda, Linzer Bt., Lőrinczy
Gyula cukrászüzem, Kenyérgyár, Ki-süti

2009. október-november
lést. Utolsó pillanatban csatlakozott
a kerethez a már tavasszal is nálunk
játszó két román játékos.
Az Ügyvivő Testületnek végül sikerült konszolidálnia a helyzetet, és
az augusztus 25-i Rendkívüli Közgyűlésen, ebben a rendkívül nehéz
helyzetben, Dr. Oláh Albert, a város
első embere vállalta el az egyesület elnöki feladatait. Azóta, ha csapatunk
szereplése hagy is maga után kívánnivalót, ha nem is dúskál pénzben
az egyesület, de mindig rendben van
a finanszírozás, működnek utánpótlás, serdülő és ifi csapataink.
Az egyesület vezetői úgy tervezik,
hogy a szponzorok bevonásával a
téli átigazolási időszakot kihasználva megerősítik a csapatot, hogy már
a tavasszal is hagyományainak megfelelően szerepeljen. A következő
idényben pedig újra megcélozhatják
a labdarúgók azt az osztályt, ahova
tartozunk,: az NB III-at.
Pékség, Balzsam Patika, Remény Gyógyszertár, Írisz Gyógyszertár, Alma Gyógyszertár, Amadeus Étterem, Gáspár Béla
építési vállalkozó, Renomé Sprint Papírüzlet, Fekete Mihály zöldségüzlet, Gyümölcs Sziget zöldségbolt, Simák Györgyné
Szamüveg Szaküzlet, Jónás Béla Arzenál
Kft., Farkas István sport-horgászbolt,
Junior Kisáruház, Kocsis Ferenc Faház
ABC, Sipi Ági lakberendező, Belvárosi
Kávézó, Kovács Dezső vállalkozó, Lili
Butik, Polip Music Hangszerbolt, Aliz
Virágüzlet, Enteriőr Virágüzlet, Kiss Csemege, Angyal Pál, Mezőgazdasági Üzlet
Rinkó István, Molnár Béla fodrász, ÓraÉkszer (Szent László utca), Orsi Rövidáru, Dr. Dolhai Ágnes, Vizer Rövidáru,
Pikoló Söröző, Novák Söröző, Kan-Sas
Söröző, Kínai bolt, Szent László Középiskola konyhája, Bűbáj Bt., Tótfalusi Enikő
dekoratőr, Zita Fotó, Művészetek Háza
dolgozói. Mindenkinek köszönünk mindent! Őszinte hálával és nagy tisztelettel
kívánunk minden szépet és jót kedves
támogatóinknak.
A klub tagsága és vezetősége nevében,
tisztelettel:
Jerkus Ferencné klubvezető

A Kulturális Örökség Napjai

A Kulturális Örökség Napjait szeptember 19-20-án rendezték meg
országszerte. Térségünkben Tuzséron, a Lónyay-kastély adott otthont
A kultúra kastélyában elnevezésű
programnak, melynek keretében a
kisvárdai házaspár, Bábásné Lakatos Erika zománcművész és Bábás

László ólomüvegező Fény-híd című
kiállítását láthatta a szép számú érdeklődő, melyet Tari Istvánné középiskolai tanár nyitott meg. Az est
második felében Hauser Adrienne
zongoraművész zongoraestje zárta a
programot.

További hírek, képek: www.kisvarda.hu
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Atléták és focisták a Besi Kupán Sikeres Body Building Bajnokság Kisvárdán

A házigazdák focicsapata

Október 5-én rendezték meg a Besi
Kupát a Bessenyei György Gimnáziumban. A verseny célja, hogy a már
meglévő jó kapcsolatokat ápolják a határon túli és a hazai iskolákkal, és persze
versenyzési lehetőséget is teremtsenek a
közeli középiskolásoknak.
– Az idei rendezvényen fél tucat iskola, a vendéglátókon kívül a Kölcsey
Ferenc Gimnázium (Szatmárnémeti), a
Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József
Kollégium (Záhony), a Móra Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium (Dombrád), a II. Rákóczi Ferenc Szakiskola és
Szakközépiskola és a Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola,
Kollégium és Óvoda (Kisvárda) vett
részt – tájékoztatott a sporteseményről
Lipéczné Szabó Erika testnevelő, aki a
részletes eredményről is beszámolt.

A versenyzők hagyományosan labdarúgásban és
atlétikában mérték össze
tudásukat.
Labdarúgásban a rákóczisok nyertek megelőzve
a Szent László és a Kandó
csapatát. A torna gólkirálya
címet holtversenyben Nagy
Gábor (Kandó) és Miskolczi
Gábor (Bessenyei) érdemelte ki. A legjobb mezőnyjátékos Liptai Tamás (II.
Rákóczi), a legjobb kapus pedig Kovács
Tibor (Szent László) lett.
Az atlétikai versenyszámokban is nagy
küzdelmek után dőlt el a sorrend. A
legjobb leány atléta címet Kerezsi Kitti
(Szent László), a legjobb fiú atléta címet
Ombódi Tamás (Szent László) érdemelte
ki, míg a legjobb besis leány atléta Takács Réka, a házigazdák legjobb fiú atlétája pedig Barta Bertalan lett.
Az összetett verseny dobogójára kisvárdai iskolák állhattak, még pedig az
alábbi sorrendben: 1. Bessenyei György
Gimnázium és Kollégium, 2. II. Rákóczi Ferenc Szakiskola és Szakközépiskola, 3. Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és
Óvoda. A szponzoroknak köszönhetően
a díjazottak érem- és tárgynyereményt
kaptak. Támogatók: Bessenyei György
Gimnázium Alapítvány, Kisvárda DSB,
Jónás Béla vállalkozó, dr. Seszták Miklós.

KÉT VB ÉRTÉKES KISVÁRDAI HELYEZÉSEKKEL
Szeptember 28. – október 3. között rendezték
meg Ostravában a Masters Erőemelő Világbajnokságot. A Masters2
– kilencven kilós kategóriában, egyedüli magyarként mérte össze tudását a világ legjobbjaival,
többek között, amerikai,
angol, svéd, s német versenyzőkkel, a kisvárdai
Gyimesi Gábor, aki többszörös magyar bajnoki
címei mellett többszörös abszolút bajnok is. Mindegyik szakágban országos
csúcstartó.
Ostravai verseny
– Szerdán este hat órakor kezdődött a
verseny, – mondta az 55 éves Gyimesi
Gábor – mely számomra, mint biológiai óra, de a többiek számára sem
volt egy szerencsés időpont. Amúgy
egy fantasztikusan remekül szervezett
s rendezett verseny volt. Harminckét
ország közel 150 versenyzője mérte össze tudását a különböző kategóriákban
és súlycsoportokban. Élmény volt látni a résztvevő országok zászlóit, s köztük a magyart. Nagyon büszke voltam
nemzeti lobogónkra, s országunkra,
hogy képviselhettem Magyarországot.
Az én sajátságos körülményeimmel, és
az egyéni felkészülésemmel szemben a
résztvevő versenyzők mögött egy ország
minőségi támogatása állt. Értem ez alatt
a felkészülés körülményei mellett az
ilyenkor szükséges táplálkozás és táplá-
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lék-kiegészítők biztosítását
is. A versenyen való megjelenés, a ruházat minősége,
teljesen új versenyfelszerelések mind-mind magasan
túlszárnyalták a saját versenyruházatomat. Ennek
ellenére elégedett vagyok az
eredményekkel. Erőemelésben 155 kg-mal negyedik,
míg az összetettben; guggolásban 225 kg, fekve nyomás 155 kg, felhúzásban
230 kg-os teljesítménnyel,
összesítésben 610 kg-mal a hatodik helyezést értem el.
Újabb versenyek
Gábor a hazaérkezést követően mindössze csak két nap pihenést engedélyezett
magának, hiszen már a három héttel később Belgiumban megrendezendő fekve
nyomó Európa Bajnokságra készült. Itt
végül az erős mezőnyben a 8. helyen sikerült befejeznie a versenyt.
Az eddig elért eredmények miatt köszönet illeti a támogatóit, Dr. Zajter főorvost, Horváth István órás mestert, Kocsis
József, Nagy Tibor, Göncz Sándor valamint Abonyi István vállalkozókat.
– A felkészülésemben nagy segítségemre
van a Magyar Erőemelő Szövetség Masters Szövetségi kapitánya, Berke Lóránd,
akinek külön szeretném megköszönni szakvezetői és emberi támogatását
– mondta befejezésül az újdonsült VB
helyezett Gyimesi Gábor.
Vincze Péter

A Kisvárdai Várszínház és Művészetek
Házában rendezték meg október 4-én
a Body Building őszi versenysorozat
jelentős versenyét. A közel ötven résztvevővel megrendezett verseny egyúttal
Székely László Emlékverseny volt, a Kisvárdai BOTOND SC közelmúltban elhunyt mesterének tiszteletére – tájékoztatott bennünket ifj. Székely László, a
verseny házigazdája. “Laci bá”-t nagyon
sokan ismerték és tisztelték, sokan csak
így szólították. Az „Öreg” példaképet
jelentett a testépítő fiatalok számára.
Megnyitó beszédében Dr. Oláh Albert
polgármester is kiemelte Székely László
sportolói és emberi nagyságát.

Világhírességek az emlékversenyen
A vasárnapi emlékverseny – férfi és női
kategóriákban – célja, hogy versenyzési
lehetőséget biztosítson az amatőr versenyzők számára. A versenyen mintegy
félszázan vettek részt az ország különböző klubjaiból, köztük olyanok is, akik
világkupákon is sikerrel szerepeltek.
Többek között Lauter Viktor, aki most
is fölényesen megnyert minden kategóriát, amelyben indult, így övé lett a
legeredményesebb versenyzőnek járó
trófea is. De itt volt Palatinus Tünde,
Tóth TOZÓ Zoltán, Pörczi Péter és Jenei
István és még sokan mások, akik kivívták a kisvárdai közönség elismerését,
amit ovációkkal és tapssal fejeztek ki.

Kisvárdát Székely Szilvia, Zsupanek Orsolya, Papp László és Szűcs Attila, a BSC
versenyzői képviselték sikeres szereplésükkel. Papp László a felnőtt 70 kg-os
kategória győztese lett.
Válogató a világversenyekre
– Sok tehetséges fiatalt válogattunk ki a
kisvárdai versenyen, akik képviselik hazánkat különböző, a közeljövőben megrendező világversenyeken. Örömmel tapasztaltuk, hogy ezen a versenyen szép
számmal és nagy közönségsikerrel szerepeltek a leányok. A további eredményes
szerepléshez a kitartás, a kemény edzések és az ésszerű diéta elengedhetetlen.
Ez a nagyon jól sikerült verseny elérte
célját, hogy népszerűsítse a fiatalok, de
minden korosztály szemében a testépítést és az egészséges életmódot – mondta befejezésül a verseny rendezője, „Laci
Bá” volt tanítványa, Rácz Henrietta, a
Testépítő Szakág Vezetője.
Vincze Péter

A RALLY TÚRA GYÕZTESEI
A SZABÓ-IGNÁCZ páros a versenyszezon második felében Szendrőn megrendezett rallyn technikai
hiba miatt kiállásra kényszerült, de
a következő, Abasáron megrendezett futamon a 2. helyezést, az Edelényben megrendezett rallyn 3. helyezést értek el, mind H/1-es, mind
H/Lada-kupában, így az évadzárón
Tamásiban megrendezett futamon
H/1. kategóriában 5.5 ponttal,
H/Lada-kupában 4.5 ponttal
lemaradva az
országos bajnoki címtől.
Az október
24-25-én megrendezett Évadzáró Futamon
az 1. helyet
szerezték meg
a kategóriában
és a kupában
is, így a Rally

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

Túra Országos Bajnokságon a H/1,
illetve a Lada-kupa bajnokai Szabó
Norbert és Ignácz Dániel Péter kisvárdai versenyzők.
Köszönjük szépen támogatóinknak, a Szervizcsapatnak, Barátnőknek, Anyukáknak, Apukáknak és
minden Embernek, aki egy jó szóval
is segített bennünket!
Köszönjük!

