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40 év e váro s K is vár da Példaértékû összefogás a családokért
Ab urbe condita – A város alapításától

Kisvárda története nem oly hatalmas, nem oly régi, mégis a magyar történelem legégibb települése. Feltehetően az újkőkor idején
telepedett meg az ember a mi
vidékünkön, annak a kereskedelmi útnak egyik állomása, mely az
erdélyi neolitikus kultúrát kötötte
össze a hegyaljai obszidián kőbányákkal.
Somogyi Rezső helyi lokálpatrióta patikus és Rómer Flóris régész
közreműködésével városunk határában, Daruszigeten tárták fel
a legkorábbi rézkori temetőinek
egyikét. A bronzkorban, a trójai
háború korában (Kr. e. XII. század)
az itt élő berkeszi kultúra emelte a
Tisza egyik szigetén az első, kör
alakú földvárat. Ennek az erődítA kezdetek
Livius, római történetíró a Kr. ménynek köszönhetően települée. I. század végén, Augusztus csá- sünk központi helyzete megerősöszár uralkodásának idején e cím- dött.
A Nyírség sajátos földrajzi vimel írta meg városának, Rómának
történetét. Kora, mely Aurea Aetas szonyai miatt elsősorban a határ
–ként, Aranykorként tar számon a menti, stratégiai volta dombotörténelem, ténylegesen is a város rodott ki a településnek, így bizháromezer éves történetének tény- tosította észak-nyugati irányból
(Folytatás a 4. oldalon)
legesen fontos időszaka volt.

CÉL A GYÓGYTURIZMUS FELLENDÍTÉSE

December 15-i ülésén a város jövőjére nagy hatást gyakorló lehetőségről döntött Kisvárda város Önkormányzati Képviselő-testülete. A
gyógyturizmus fejlesztése egy olyan
kitörési pont, amely a meglévő potenciálok kiaknázásával egy hosszú
távú, egészségügyi és turisztikai alapokon nyugvó fejlődés alapja lehet.
Dr. Oláh Albert polgármester röviden ismertette az előterjesztés lényegét: - “Pár hónapja előterjesztettük
azt a javaslatot, hogy sürgősen meg
kell oldanunk az ISZC Nonprofit
Kft. működését, elsősorban a Várfürdő és létesítményeinek működését. Amikor a kórház főigazgatója megkeresett azzal, hogy ő még
sohasem kért az önkormányzattól,

de most egy 3,3 milliárdos pályázathoz önerőt kellene biztosítani az
önkormányzatnak, az volt az első
gondolatom, hogy közösen kellene
megoldást keresni a Várfürdő problémájára. Én vetettem fel először azt
a gondolatot, hogy mi lenne, ha az
ország más részéhez hasonlóan - elég
csak a megyében Fehérgyarmatra
gondolni, ahol kórház és fürdőként
működik -, Kisvárdán sem fosztanánk meg a város és a környék lakosságát attól az élménytől és örömtől, hogy ők is az OEP támogatását
kihasználva olcsóbban részesüljenek
gyógykezelésben. Hosszas viták és
beszélgetések után egyre inkább
körvonalazódott a továbblépés lehetősége.
(Folytatás a 2. oldalon)

Az ünnepélyes megnyitó pillanatai

Kisvárdán a Szent László u. 49. szám
alatt 2010. január 11-én nyitotta
meg kapuit a Magyarországi Református Egyház és a Rendőrség közös
szervezésű multimédiás kiállítása.
Az ünnepélyes megnyitó előtt a sajtó képviselőit Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök és Dr. Bencze József r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány
tájékoztatta a kiállítás megszületésének körülményeiről. Ezt követően

Százvai László református lelkipásztor, a kiállítás házigazdája tartott
tárlatvezetést az újságíróknak.
Az ünnepélyes megnyitóra a Parish
Bull Szállodában került sor, ahol a
szép számban megjelent meghívottakat először Csiszár Ákos esperes
köszöntötte, majd Dr. Seszták Miklós ügyvéd mutatta be a vendégeket.
A kiállításról Százvai László mondott néhány gondolatot, majd Dr.
(Folytatás a 6. oldalon)

KIÁLLÍTÁS A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL

Január 20-tól február 25-ig tekinthetik meg az érdeklődők, a budapesti
ELEVEN CSOPORT
textilművészeti kiállítását a Várszínház és
Művészetek Házában.
A kiállító textilművészek: Bornemissza
Eszter, Csáki Gyöngyi, Felber Irén, Székács Judit, Urbánfi
Teréz,Váradi Gyöngyi
Csoport Tagok és
barátaik:
Acélosné
Solymár Magdolna,
Atkincs Zsófia, Gelencsérné Lazarovics
Klára, Hegyi Csilla,
Mandivits
Ibolya,
Pásztor Piroska, Szabó
Irén, Székely Katalin,
Szomor Ágnes. A kiállítás megtekinthető

naponta 8-tól 19 óráig, szombaton
8-tól 14 óráig.

Szabados István: Himnusz
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CÉL A GYÓGYTURIZMUS FELLENDÍTÉSE

(Folytatás az 1. oldalról)

A gyógyvíz és az OEP általi finanszírozás lehetőségét kihagyni vétek
lenne. Sikerült meggyőznöm a főigazgató urat, hogy érdemes együtt
dolgozni ezen a programon. A Bene
úr által elkészített szakértői vélemény is azt támasztotta alá, hogy
meg kell ragadni a kínálkozó lehetőséget. Én azt mondom, kezdjük el
a munkát, bízzuk meg az ügyrendi
és a pénzügyi bizottságot a részletek
kidolgozásával, hogy minden szempontot vegyenek figyelembe és idejében tegyük meg az első lépéseket,
mert a határidők szorosak.”
A részletekről Harsányi Imre, a
Felső-Szabolcsi Kórház főigazgatója
a következőket mondta: - “A városnak egy olyan potenciális lehetősége
van, amit elszalasztani bűn. Valamikor Sárvár és Bükkfürdő rosszabbul
nézett ki, mint jelenleg a Kisvárdai
Várfürdő. A fejlesztéshez valóban
sok dolgot, ütemterveket, költségvetést ki kell még dolgozni. A kórház két lépcsőben látja annak lehetőségét, hogy a térségben a lakosság
egészségügyi ellátásához kapcsolódó
gyógyturizmust fejlessze. Az első
körben a fürdő fejlesztése elengedhetetlen. A májusi nyitáshoz legkésőbb februárban szerződést kell kötnie valakinek a szükséges felújítások
elvégzésére. Akár az önkormányzatnak, akár másnak a felújítást el kell
kezdeni.
A fürdők működtetése önmagában ma Magyarországon mindenütt veszteséges. Tehát, bár ki
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végzi ezt a feladatot, ahhoz, hogy
legalább nullszaldós legyen, egyéb
tevékenységre is szükség van. Itt
egy potenciális lehetőség, a helyi
lakosok és a Szlovákia felől érkező
vendégek, akik a termálvíz miatt
látogatnak Kisvárdára. Az idejáró
szlovák turisták megtartása, számuk
növelése 1-2 éven belül realizálható. Az eddigi előzetes számításunk
alapján ezt a szintet pályázattal,
idegenforgalmi, illetve „hidro-balneoterápiás” fejlesztéssel „nullszaldó” környékével el lehet érni. És itt
jön a második szakasz, a “merjünk
nagyokat álmodni” kategória: igenis Kisvárdának is van annyi városi
potenciája, hogy egy olyan üdülőkomplexumot valósítson meg,
amelyet hosszabb távon, több lépcsőben lehet kiépíteni. A meglévő
történelmi múlt, a Vár fejlesztése,
konferenciaterem kialakítása, különböző társadalmi csoportok bekapcsolása a gyógyturizmusba, és
még sorolhatnám a lehetőségeket.
Itt jön vissza ismét a kórház szerepe, hogy igenis a kórháznak nem
a megyei egészségügyi csatározásokkal kell foglalkoznia, hanem
szakmailag együttműködve keresni
kell az olyan területeket, ahol az
önállóságát a térség hasznára tudja
fordítani. A gyógyturizmus fejlesztésével nyílna egy olyan szegmens,
ami nemcsak a kórháznak, hanem
az itt lévő embereknek is előnyére
szolgálna. A kérdés fontosságára
való tekintettel minél előbb dönteni kell, mert a naptár ketyeg, május

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
207/2009. /XII.15./ ÖKT.
határozata
az ISZC Nonprofit Kft. létesítményeinek üzemeltetéséről és továbbfejlesztéséről
A Képviselőtestület
1./ az ISZC Nonprofit Kft. használatában lévő Várfürdő létesítményének
üzemeltetését és továbbfejlesztését átadja a Felső-Szabolcsi Kórház részére.
2./ utasítja a polgármestert, a jegyzőt, az ISZC Nonprofit Kft. vezetőjét,
valamint a Felső-Szabolcsi Kórház főigazgatóját, hogy az átadás részletes
feltételeit, illetve a fejlesztés rövid- és hosszú távú koncepcióját, annak
tervezett anyagi hátterét dolgozzák ki és döntésre bizottsági véleményeztetés után – Ügyrendi-, valamint a Pénzügyi Bizottság - terjesszék a képviselőtestület elé.
Határidő: 2010. január 31. 			
Felelős: érintettek
elsején - globalizáció ide vagy oda
- a strandot nyitni kell.”
Bene Dániel, az NSA Consult
Kft. ügyvezetője elmondta: - “A
bevezetőben meglepett, hogy vannak kétségek a fejlesztés irányával
kapcsolatban. Önök nonprofit kftként üzemeltetnek egy intézményt,
ahol a támogatási intenzitás nagyon alacsony, a turisztikára pedig
sok önrészt kell biztosítani. Önök
az anyagban bemutatták, hogy van
termálvíz, de egész Magyarország
a termálvízről híres, tehát ez nem
versenyelőny. Nem elég mondani,
hogy a víz gyógyít, tovább kell kutatni a rendelkezésre álló lehetőségek után.
Jelen esetben egy önkormányzati
tulajdonban lévő intézmény átadja a
működtetést egy másik önkormányzati intézménynek. Itt aki a kockázatot vállalja, az a kórház. Önök
ismerik ezeket az intézményeket.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Béres József Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Kisvárdai
Egyesületének közhasznúsági jelentése a 2009. évről:
Az egyesület elnevezése: Béres József Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat Kisvárdai Egyesülete
Az egyesület székhelye: 4600 Kisvárda, Flórián tér 19.
Bírósági nyilvántartási száma: PK.
60.010/2009/4
Adószáma: 19211466-1-15
Közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet.
Alakulás éve: 2008
Az egyesület célja: Tudományos Ismeretterjesztő tevékenység végzése
Kisvárda városban és vonzáskörzetében, az Alapszabályban megjelölt
térség.
A 2009. évi gazdálkodás főbb adatai:
- 2009. január 1-jén nyitó egyenleg: 59.728,-Ft
- 2009. december 31-én záró
egyenleg: 900.128,-Ft
- Bankszámla összege 2009. de-

2010. január

cember 31-én: 122.371,-Ft
- 2009. évi bevételek: 852.800,-Ft.
Az egyesület 2009-ben még vállalkozói tevékenységet nem folytatott. Költségvetési támogatásban
részesült 840.000,-Ft összegben.
A kapott önkormányzati és TIT
központi támogatást, a tagdíjbevételeket használtuk fel az ismeretterjesztő előadások és a működési
kiadások költségeinek fedezésére.
Az egyesületnél 8 tagú elnökség és
3 tagú ellenőrző és számvizsgáló
bizottság működik. Tevékenységükért sem juttatásban, sem díjazásban nem részesülnek. Tiszteletdíjat
kap a pénzügyi-gazdasági feladatok
elvégzéséért – az elnökség döntése
alapján – 1 fő, a gazdasági ügyintéző.
A közhasznú tevékenység rövid
beszámolója a Kisvárdai Városi
Könyvtár honlapján megtalálható.
(honlap: www.vkkisvarda.hu)
Kisvárda, 2010. január 19.
dr. Kriveczky Béla elnök
Marczinkó István TIT igazgató

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

Egyfelől itt az ISZC Kft. Csoda,
hogy egyáltalán ki tudnak szobákat
adni. A projektnek komplexnek kell
lennie, minden területet fejlesztenie
kell. Másfelől van egy kórházuk,
ami az országban szinte egyedülálló módon rentábilis, nem termel
veszteséget, napi szinten pályázik,
fejleszt, keresi a lehetőségeket a továbbélésre.
Kockázat természetesen van, ezt
nem lehet nullára csökkenteni. Ahhoz, hogy ez a dolog működjön,
meg kell kapnia a kórháznak az
Önök bizalmát.”
Végül tehát mindenki egyetértett
abban, hogy ezt a lehetőséget ki kell
használni. A testület végül azt a határozatot fogadta el, hogy az ISZC
átkerül a Felső-Szabolcsi Kórház irányítása alá, és az átadás és a további működtetés részleteit legkésőbb
január 31-ig újra a képviselők elé
terjesztik.

ÉVZÁRÓ KÖZGYÛLÉS

Az elmúlt napokban megtartotta
szokásos évzáró közgyűlését a kisvárdai
Dolgozók Sporthorgász Egyesülete. A
vezetőség beszámolóit valamint a 2010.
évi költségvetés tervezetet a jelenlévő tagság egyhangúan elfogadta. A beszámolók
alapján az egyesület eredményes évet
zárt.
A
z
örömbe
üröm is
merült,
hiszen a
regisztrált
tagságnak
csak az egyharmada vett részt a közgyűlésen. Ezt azért is nehezményezte a
vezetőség, mivel felelősen dönteni nem
lehet a tagság tulajdonáról ilyen alacsony
részvétel mellett. Az érdektelenség annál
is inkább szomorú, mivel olyan horgászegyesületről van szó, amely saját tulajdonnal bír. A vezetőség minden tagjától
felelősebb magatartást vár el az elkövetkezőkben, hiszen a közös tulajdon mindenkinek egyformán fontos kell legyen.
A levezető elnök a résztvevőknek boldog
újesztendőt és szerencsés fogást kívánt a
2010-es esztendőre.
Gyurán Zsuzsa
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Közmunka program a kistérségben

A Kisvárda és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás 2010. január 4én beadott pályázatával sikeresen
pályázott a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium 2010/01. Téli-tavaszi
Közmunka Programjára, melyen a
kistérség 13 települése - Ajak 8 fő,
Anarcs 5 fő, Dombrád 12 fő, Kékcse 6 fő, Kisvárda 18 fő, Lövőpetri 2
fő, Mezőladány 4 fő, Nyírlövő 2 fő,
Pap 5 fő, Rétközberencs 5 fő, Tornyospálca 8 fő, Újdombrád 3 fő és
Újkenéz 4 fő, a kistérség összesen 82
fő - vesz részt.
A 2010. január 15-tól 2010. június 14-ig tartó 5 hónapos foglalkoztatási programban a regisztrált
álláskeresők közül elsősorban a
halmozottan hátrányos helyzetű
Rendelkezésre Állási Támogatáson
(RÁT) lévők, a 45. életévüket betöltöttek, a roma etnikumhoz tartozók és a 12 hónapja álláskeresőként
nyilvántartottak jutnak 5 hónapos
foglalkoztatáshoz. A program ideje alatt tréningen sajátíthatják el az
álláskeresési technikákat, így később
nagyobb eséllyel és sikeresen pályázhatnak új állásokra.
Az említett célcsoporthoz tartozók
foglalkoztatási helyzetének javítása
mellett az elvégzendő munkák társadalmi hasznossága kiemelt célként

került megfogalmazásra. Január 2.
hetében megtörtént az emberek kiválogatása, orvosi vizsgálaton vettek
részt, munkaszerződést kötöttünk
velük, munkaruhát és kéziszerszámokat vásárolunk részükre és január
15-én megkezdhetik feladataik teljesítését.
Az elnyert támogatási összeg több
mint 45 millió Ft, a résztvevő önkormányzatoknak csak a vásárolt
munkaruha és kéziszerszámok ÁFAját kell megfizetni, ami megközelíti
az 1 millió Ft-ot.
A bérkategóriák a következők:
bruttó 73.500 Ft/hó a segédmunkásoké, 90.000 Ft/hó a szakmunkásoké, 90.000 Ft/hó a brigádvezetőké,
120.000 Ft a csoport-vezetőké és
115.000 Ft/hó a felsőfokú szellemi
alkalmazott bruttó bére. A program
bonyolítója a Társulás Munkaszervezete. Az 5 hónapos munkaviszonyt a
közmunkások a Társulással létesítik,
saját településükön fognak dolgozni, a települések polgármesterei által
megbízott munkavezetők irányításával a pályázatban vállalt feladatokat
- házi segítségnyújtás, köztisztasági
feladatok,
kül- és belterületi utak
és csatornák
karbantartása, parkosítás,
szabad zöld
területek kialakítása, önkormányzati tulajdonú helyiségek karbantartása, és temetkezési és kegyeleti helyek
és környékük rendbetételét - fogják
végrehajtani.
Bakó András, a Kisvárdai Kistérség
munkaszervezet-vezetője

Tavaszvárás Kisvárdán

Az időjárás is kegyeibe fogadta a
Kisvárdai Szolgáltató Szervezet
parkfenntartási részlegének dolgo-

zóit, akik már második hete a város szépítésén dolgoznak. – Részlegünk dolgozói a jó időt kihasználva
– mondta Maklári Balázs
igazgató – folytatják a város
parkjaiban és az utak mentén
lévő fák ritkító metszését. E
munkához tartozik a „beteg”
fák rendbetétele, a szabad
légvezetékeket megközelítő
ágak levágása. A munkálatokat a tavaszi vegetáció
megkezdéséig folytatják a
parkfenntartási részlegünk
dolgozói.

Köszönet az adó 1%-ért

A Csillag Gyermekeiért Alapítvány
köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik 2008. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogatták a szervezet működését.
A 294.711,-Ft-ot, a kuratórium

képességfejlesztő játékok vásárlására, gyermeki tevékenységek feltételrendszerének bővítésére használta fel.
Az alapítvány kuratóriuma
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KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
26/2009. /XII.30./
rendelete

a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásra alkalmazható díj legmagasabb mértékének és a díjalkalmazás feltételeinek meghatározásáról
szóló 2/2007./II.9./ rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására.
Kisvárda Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (továbbiakban: Hgt.) 23. §. f./ pontjában kapott
felhatalmazás alapján és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) Korm. rendelet előírásainak a figyelembevételével a következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §. E rendelet hatálya Kisvárda Város közigazgatási területén lakó, illetve tartózkodó
valamennyi természetes és jogi személyre kötelezően kiterjed.
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékének meghatározása
2. §. /1/ Az AVE Miskolc Kft. (3527 Miskolc, József Attila út 65.) által végzett települési hulladékkezelési közszolgáltatásra alkalmazható díj legmagasabb mértékét 2010.
január 1-jétől az alábbiak szerint határozza meg.
A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének egységnyi
díjtétele a gyűjtőedényzet egyszeri ürítési díja:
120 literes gyűjtő edény 		
200,-Ft + ÁFA/ürítés
1100 literes gyűjtő edény 		
1.833,-Ft + ÁFA/ürítés
5000 literes gyűjtő edény 		
8.333,-Ft + ÁFA/ürítés
/2/ Az (1) bekezdés szerinti egységnyi díjtételek a szabvány gyűjtőedényzet egy alkalommal történő ürítésének, a hulladék elszállításának, a lerakó telepi kezelésének és
ártalmatlanításának a költségeit tartalmazzák.
/3/ A közszolgáltatást igénybevevő által fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás mennyiségének, illetve gyakoriságának a szorzata. A közszolgáltatási díj egy éves mértékét a gyűjtőedényzet egységnyi díjtételének és az egy év alatti
ürítések számának a szorzataként kell megállapítani. A havi díj ennek 1/12 része, a
negyedéves díj pedig 1/4 része.
/4/ A közszolgáltatás igénybevételének legmagasabb díja 120 literes gyűjtőedények
heti egyszeri és 1100 literes és 4-6 m3-es gyűjtőedények heti kétszeri alkalommal történő ürítése esetén:
Havidíj: 			
867,-Ft + ÁFA
Negyedéves díj: 		
2.600,-Ft + ÁFA
Éves díj: 		
10.400,-Ft + ÁFA
A közszolgáltatási díj megfizetésének rendje, díjkedvezmények
3. §. /1/ A települési hulladék kezeléséért közszolgáltatási díjat kell fizetni annak, aki
a jogszabályok rendelkezései szerint a települési hulladék gyűjtésére és a közszolgáltatónak való átadására kötelezett.
/2/ A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybevevője - a teljesített közszolgáltatás
alapján számla ellenében - meghatározott időszakonként utólag köteles megfizetni.
/3/ A közszolgáltatás díját a szolgáltató, vagy az általa megbízott díjbeszedő által összeállított számla kézhezvételét követően legkésőbb 15 napon belül kell kiegyenlíteni.
Késedelmes kiegyenlítés esetén a számlázott összeg után a számla benyújtója a Ptk.
által meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel.
/4/ A tulajdonost a szolgáltató, vagy az általa megbízott díjbeszedő írásban szólítja
fel az elmaradt díj, illetve kamat megfizetésére. Az írásbeli felszólítás tulajdonos általi
kézhezvételét követő 30 nap eredménytelen elteltével a szolgáltató követelésének jogi
úton érvényt szerezhet.
/5/ A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonost terhelő
díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.
/6/ A szolgáltató minden év november 30-ig a következő évre vonatkozóan kezdeményezheti a díj felülvizsgálatát, a helyi közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek
– önköltség elemzéssel alátámasztott, a Képviselőtestület által elismert és műszakilag
indokolt fejlesztéseket is tartalmazó – változása mértékének függvényében.
/7/ A tulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, melyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a 17/2007.
(IX.28.) ÖKT. sz. rendelet 8. §-ának megfelelően szünetelt.
/8/ Nem tagadható meg a közszolgáltatás megfizetése, ha a szolgáltatót a helyi közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás, vagy más elháríthatatlan ok akadályozta, és a szolgáltató az akadály elhárulását követően a legközelebbi gyűjtési napon pótolta mulasztását.
/9/ A közszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól mentességet kérhetnek a
70. életévet betöltött egyedül élő tulajdonosok, illetve házastársak esetén, ha az egyikük betöltötte a 70. életévét. A mentesség a betöltést követő évtől kérhető, a Polgármesteri Hivatalban rendszeresített formanyomtatványon.
/10/ A kérelmeket a Képviselőtestület Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottsága bírálja el.
Záró rendelkezések
4. §. Jelen rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2/2007. /II. 9./ rendelet hatályát veszti.
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király és Kutesk futva menekültek,
mint tépett tollú vadkacsák a keseKisvárda neve így váras helyet lyűk csőrétől. László király elvette
jelent, s a középkorban Varda, Va- zsákmányukat és himnuszokkal,
rada, Warda, Warada nevekben őr- imádságokkal magasztalták az Isződött meg. A Kis jelző csak a XI. tent, aki dicső győzelmet adott neszázad vége felé jelenik meg, mint kik. Azután ugyanott templomot
megkülönböztető jelző, a dukátus is építtetett a mindenható Isten
déli központjától, Nagyváradtól tiszteletére és a győzelem emlékére, mert ezt Isten segítségének tumegkülönböztetéseként.
Rézkori csákányok
Szent István idejében királyi lajdonította.”
az erélyi államalakulatokat, dél- birtok, melynek irányítását a náKutesk, vagy ahogy más fornyugati irányból a vandálokat, és dorispán látta el. A vármegye meg- rások nevezik Kötöny - Salamon
észak-kelet felől az alföldi civili- szervezésekor, kétség kívül annak biztatására a Vereckei-hágón kezációkat.
első központja volt. Első ispánja resztül tört be az országba. Szent
Amennyiben a kettős honfog- Doboka lehetett, aki innen indulva László hamar szembe fordult a
lalás mérvadónak tekintjük, akkor 1003-ban kényszeríti térdre a láza- Salamon vezette besenyőkkel. Jól Rómer Flóris Daruszigeten feltárt
azt kell mondanunk, hogy a mi dó erdélyi vajdát, Gyulát. Doboka tudta, milyen veszélyt rejt magá- rézkori temetője
környékünkön a 670-ben beköl- távozása után Bors töltötte be a ban egy külföldi haderő a trón- használva északra húzódott vissza,
tözött népcsoport nem telepedett megüresedett ispáni tisztet. A me- követelő oldalán, és tisztában volt Kisvárdára és környékére, ahová a
le, hanem a rómaiak által épített gyésispáni és a nádorispáni felada- vele, milyen stratégiai fontosságú a réveken keresztül összpontosította
Csörsz árok mögé húzódva éltek. tok és birtokok szétválasztásakor Bihari dukátus. Bár a krónika rö- az északi haderőt. A végső diadalra
Így bátran kijelenthetjük, hogy a a vármegye székhelyei is áthelye- vid és fényes diadalt sugall, gyanút a Vár és a Rétköz mocsarai között
magyarok először 860 körül érkez- ződött, előbb a Demecser melletti kelthetnek bennünk a záró sorok, húzódó Csaba mezőn került sor,
tek a mi térségünkre kalandozó- Borsovára, majd pedig keletebbre amelyek kiemelik Isten igen jelen- ahol megsemmisítő vereséget mérként. A megtelepedésükre három elhelyezkedő Borsovára. A várme- tős szerepvállalását a győzelemben. tek Salamon és Kutesk seregére.
évtizedet kellett várni
gye elnevezése is török névadással A besenyők Ung és Borsova elfog- A helyi hagyomány szerint a mai
Mint az Fodor István régész bi- lett Borsova. A nádorispáni szemé- lalása után kerültek szembe László Szent László hegyről követte nyozonyította, a honfoglalás előestéjén lyes jelenlétet őrizte a középkor- seregével, mely délről, Nagyvárad mon az összecsapást, aminek olda894-ben a dunántúli hadjáratban ban Csaba mező elnevezése, mely felől közeledett. A templomban lából vizet fakasztott.
részt vevő sereg nem hagyta el a feltehetőleg István királyunk sógo- található egykori felirat tanúsága
Ez a Krónika által is megörökíKárpát-medencét, hanem a Felső- rának, Aba nem béli Csaba nevét szerint „Ezt a templomot Szent tett hagyomány él a római plébáTisza vidéken rendezkedett be téli rejti magában. Még Szent István Péternek az apostolok fejének nia történetében, amely szerint a
szállásra, biztosítva ezáltal a Ve- királyunk idején is a Várad-Várda tiszteletére a Bökönynél a nemes Szent Péter és Pál védőszentekről
reckei-hágó átjárhatóságát. Árpád nevű települések a Nádorispán fel- Szabolcs megyében esett keserves elnevezett templomot Szent Lásznépének az Alföldre történő be- ügyelete alatt álltak.
öldöklés követően dicsőségesen ló alapította. A hagyománynak ma
vonulása és letelepedésével együtt Szent László és Kisvárda
kivívott győzelem után Magyar- is látható ábrázolása a római katoszükségessé vált ennek a VereckeiKözismert és Szabolcs-Szatmár- ország isteni királya, Szent Lász- likus templom szentélyének déli
hágó térségének további katonai Bereg megyében egyedülálló az a ló a legkegyesebben építette, az úr oldalán található szélső gyámköve,
megerősítése, különösen, mivel a Szent László hagyomány, amely Ezernyolcvankettedeik esztende- amely Szent Lászlót ábrázolja. E
bizánci krónikák tudósítása sze- Kisvárdát máig jellemzi. Salamon jében”. E szerint az első összecsa- hagyományhoz kötődnek a Szent
rint a honfoglalás menetét besenyő 1063-as hatalomra kerülésével a pásra Bökönynél, Szabolcs megye László-hegy és a Szent László kúttámadás zavarta meg. Térségünk Bihari dukátus vezetését 1077-ig déli részén került sor, ahol véres ja elnevezések is, továbbá az, hogy
katonai szerepe, tehát 894 után is László herceg látta el. Már ebből ütközetet vívott a két sereg. A már az 1453-ban kelt vásártartási
megmaradt.
az időszakból is több adat felté- döntő győzelmet azonban itt nem oklevél is megemlékezik a Szent
A honfoglalást követően meg- telezi, hogy a herceg többször is a tudta László kicsikarni. Ezt köve- László vagy Kápolna utcáról.
szervezett hercegség vezetését Ár- Felső-Tisza vidéken, így Kisvárdán tően a Nyírség terepviszonyait kiSzivák Gábor
pád fia, Üllő, török nevén Jilik biz- tartózkodott. A királyság megszertosította, aki három földvárra építve zésével azonban a kapcsolat meglaszervezte meg a Vereckére vezető zult, s csak 1085-ben vált értékes- Felhívás helyismereti vetélkedÕre
utak, s magának a Hágónak a védel- sé és hagyománnyá a településen. Kisvárda ismételt várossá válásának 40. tatni a Városi Könyvtárban Néző István
mét. Nevét ma Ilk község őrzi. Ung- Ebben az esztendőben ugyanis éves évfordulója alkalmából a Városi részére személyesen vagy e-mailban
vár, Várda, és Sárvár voltak a belső Salamon a besenyők segítségével Könyvtár, a Várszínház és Művészetek (nezo@freemail.hu).
Háza valamint a Rétközi Múzeum 4 A legjobban válaszolók közt szóbeli
gyepű központjai, a dobosok, őrök, kívánt a magyar trónra kerülni.
fordulós levelezős vetélkedőt indít a vetélkedőt tartunk, melynek nyertese
Lövők, Katonák szolgáltató falvakA Képes krónikát idézve: “Sa- Kisvárda újság hasábjain. A felkészülés- értékes könyveket kap jutalmul, s a
ba telepítve álltak a vártán. A bihari lamon király, miután kiszabadult hez a következő irodalmat
résztvevőket is díjazzuk.
dukátus megszervezésekor Várda a börtönből, Szent István király ajánljuk:
Az első forduló kérdévolt annak az északi központja.
sei:
és Szent Imre hitvalló testének Kisvárda 90’: Tanulmányok
Kisvárdáról,
szerk.
1. Mikor vált Kisvárda
fölemelésekor, néhány napig a kiFehérvári
Béla,
Kisvárda,
mezővárossá?
rály mellett volt, majd futva ment
1991.
2. Kitől kapott a Várday
Kutesk kun vezérhez, megesküdött
Néző István-Szivák Gábor:
család várépítési engeneki, hogy tulajdonjoggal neki Kisvárda a források tükrédélyt?
adja Erdély tartományát, és felesé- ben: szemelvénygyűjtemény,
3. Ki volt az a személy,
gül veszi leányát, ha megsegíti őt Kisvárda, 1999.
akivel kihalt a Várday
László ellen. Kutesk vezért elcsá- A kisvárdai egyházak törtécsalád?
bította a hiú reménység, nagyso- nete Szent Lászlótól napja4. Hány lakosa volt Kisvárdának az első makaságú kunnal berontott Magyar- inkig. Kisvárda, 2000.
gyarországi népszámláországba, eljutott egészen Ung és Néző István: A kisvárdai
láskor?
Borsova vármegyékig. Ennek hal- vár története, Kisvárda,
2004.
5. Hol látható ma az
latára László király rájuk rontott és
A
válaszokat
a
megjelenést
alábbi sírkő?
Borsova vármegye a XI. század ele- szétszóródtak színe előtt, kard élékövető hó 15-ig kell eljutjén
vel veszett sok ezer kun: Salamon
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Színpadtechnika a nívósabb elÕadásokért
Az Oktatási és Kulturális
Minisztérium – 2009-ben
„Új tudás – műveltséget mindenkinek” program keretében „Színházi
technikai fejlesztés – az
amatőr színjátszás feltételeinek javítása technikai
eszközök beszerzésével”
címmel pályázatot írt ki.
A Kisvárdai Kulturális
Egyesület tagja a Csöpi
Színjátszó csoport. Sikeres
pályázatukkal az Egyesület 500.000 Ft-ot nyert, mellyel a
Csöpi Színjátszó csoport működését
kívánja segíteni.
– Városunkban a Vári Emil Társulási Általános Iskolában 1987 óta működik egy gyerekszínjátszó társulat,
– kezdte beszélgetésünket A. Tóth
László a tanoda igazgatója–, kezdetben Csiribiri Színház, 1990–től
Csöpi Színház néven, természetesen
változó tagsággal. Kezdettől fogva
az volt a csoport ars poeticája, hogy
nem érdemes úgy színpadra állni,
ha nincs lényeges mondanivalónk.
Igaz ez a mesejátékokra, de a tipikus
amatőr színházi produkciókra is. A
Pál utcai fiuk, a III. Keresztes háború, az Apa kezdődik című darabjaik
a mai magyar valóságot próbálták
visszaadni, persze úgy, ahogy azt egy
gyerek láthatja.
XXI. századi tini sztori
A tanév során már túljutottak egy
sikeres bemutatón. Se Towswnd
méltán világhírű regényét állították színpadra: Adrian Mole naplója
címmel. Jelenleg egy sajátos szín-

darab próbái folynak: egy történet
magunkról: XXI. századi tini sztori
címmel. Bár a csoport vezetője A.
Tóth László nem érzi feladatának a
“színészképzést” sokszor került már
ki a Csöpiből olyan tanítvány, amely
más színpadokon is megállta a helyét. Az iskolából kikerült Csöpisek
kezdeményezői a középiskolai közösségi rendezvényeknek, résztvevői
az ottani színpadi megnyilvánulásoknak. Sokan játszanak pl. a Docto–Rockban, tehát jól járnak egykori “színházi” tagságukkal. Határon
túli fellépéseiknek és sikereiknek
köszönhetően a csoport a Kisvárdai
Kulturális Egyesület tagjaként fél
millió forintos pályázatot nyert. Az
elmúlt év decemberében beszerzett
technikai eszközöket a Kisvárdai
Kulturális Egyesület elnöke, Nyakó
Béla adja át január 18-án, hétfőn 14
órakor a Csöpi színtársulat vezetőjének, A. Tóth Lászlónak. E technikai
felszereléssel az amatőr színjátszó
csoport magasabb színvonalon tudja
majd munkáját végezni.
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Válságban is bőségben

A Bessenyei György Gimnázium
és Kollégium Diákönkormányzata
hatalmas vállalkozásba fogott decemberben. A DÖK-ösök ugyanis
fejükbe vették, hogy a válságtól beárnyékolt hónapok dacára – vagy
talán éppen ennek okán – segítenek
a rászorulókon, illetve a megsegítésükre biztatnak másokat is.
A már régóta megszületett ötlet december elején kezdett megvalósulni.
A kezdetben csupán a Besire tervezett adománygyűjtő akciónk végül
körzeti méretűvé nőtte ki magát. A
Vöröskereszt számára érkező felajánlások egy egész hónapban érkeztek
az iskolai portára, míg csütörtökönként a DÖK-tagok személyesen
fogadták a jó szándékú emberek
adományait. A ruhaneműből, tartós
élelmiszerféleségekből és játékokból
álló csomagokat az utolsó tanítási
napon juttattuk el a kisvárdai Vöröskereszt központjába.
Mivel a diák-önkormányzatosok
minden csütörtököt „felosztottak”
egymás közt, a teljes mennyiségről
- egészen a szállítás napjáig - senki sem tudott biztosat, legfeljebb a
különböző becslésekre hagyatkozhattunk. Tudtuk persze, hogy nap
mint nap érkeztek kisebb-nagyobb
csomagok, de a „végeredményre”
egyikünk sem számított, annál is inkább, hiszen a csomagok mennyisége minden előzetes várakozásunkat
túlszárnyalta. A hivatalos becslés szerint ugyanis nem kevesebb, mint fél
tonna „szeretetet” gyűjtöttünk össze
a karácsony jegyében. A zsákokkal
háromszor pakoltuk dugig dökös

összekötő tanárunk személyautóját,
így juttattuk célba az adományokat.
A Vöröskereszt az általunk és mások
által egész évben adományozott csomagokat így karácsony táján még
nagyobb köszönettel fogadta, hiszen
a téli hidegben van a legnagyobb
szükség a meleg holmikra. Az egész
évben folyamatosan zajló adományosztó akciók során a rászorultak személyesen is átvehetik a tárgyiasult
segítséget, de azokhoz is eljutnak a
szeretetcsomagok, akik bármilyen
okból kifolyólag nem tudnak lehetőségeikről vagy netán szégyenérzetük miatt idegenkednek az ilyen
fajta segítségkéréstől. A Vöröskeresztnek számtalan aktív kapcsolata
van a segítségre szorulókkal, de ez a
kör folyamatosan bővül és igyekez-

nek mindenkinek az akkor éppen
legszükségesebbeket eljuttatni.
Az apró jótékonysági ötletnek induló kezdeményezés – a mi és sokak
nagy örömére – nagyban hozzájárult
a kisvárdai Vöröskereszt téli adományozásainak sikeréhez. De ne feledjük: nem csak karácsonykor van
szükség a segítségre, elkél az máskor
is!
Kovács Eszter Anna,12.e

Tehetségek a Bessenyei Felnőttoktatási Tagozatán

Freestyle világbajnok, és nívódíjas szólótáncos diákok a karácsonyi
műsorban…
Karácsony előtt a felnőttoktatás
tanulói remek hangulatú műsort
készítettek, és adtak elő a Bessenyei dísztermében. A diákság és a
tantestület legnagyobb örömére
igen változatos, színes produkciókat mutattak be a vállalkozó kedvű
fiatalok. Hallhattunk verseket, idézeteket az ének és a gitárszó mel-

lett. A tanulók maguk kezdeményezték a karácsonyi
ünnepséget, amelyen egy
kis vendéglátás, és filmvetítés is volt. Remek zárása volt
ez az évnek, hiszen vidáman,
felhőtlen hangulatban együtt
ünnepelhetett
diák és tanár
egyaránt. Szinte minden osztályból
léptek fel tanulók, akik
eleinte bátortalanul,
aztán egyre nagyobb
önbizalommal és jókedvvel mutatták be
produkciójukat.
Sok diáktárs és kolléga ezen az
ünnepségen tudta meg, hogy kis
közösségünkben igazi tehetségek,
hírességek is vannak.
Hegedüs Zsuzsa a kiemelt nívó-

díjas Liget néptánc együttes tagjaként számos fesztiválon, versenyen,
rendezvényen, Néptánc Antológián szerepel sikeresen. Most párjával
szólótáncot mutatott
be, fantasztikus jó zenére, fergeteges sikert
aratva.
Sűrü Tamás, freestyle világbajnok tanulónk vastaps mellett
mutatta be tudományát, mellyel nem csak
szórakoztatta,
de
ámulatba is ejtette a
közönséget.
2004 óta foglalkozik a focival, és azóta
a világot bejárta, és sorolni
sem tudjuk az elnyert bajnoki, világbajnoki címeket.
Idén januárban a meg-
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hívásos Beach Freestyle privát versenyen képviselte hazánkat Dubaiban, márciusban pedig a dél-afrikai
Fokvárosba készül.
Mindkét tanuló a logisztikai
szakképzésben vesz részt, ahol nagyon jól érzik magukat, és ezzel is a
sikeres jövőt akarják megalapozni,
biztosítani.
Valamennyi tanulónak köszönjük, és nagyon sok sikert kívánunk!
Szolnokné Szepessy Dóra
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gyalok hangján” címmel. A koncerten közreműködtek a kisvárdai
Weiner Leó Alapfokú Zene- és
Művészeti Iskola növendékei és tanárai, valamint orgonán játszott
Dr. Lőrinczy Sándor. A református
templomban megrendezett koncert
teljes bevétele olyan programok támogatását szolgálja, melyek segítik
a fiatalok eligazodását a mindennapi
élet kihívásai között.
Aranyvasárnappal zárult a kisvárdai rotary-december, amely igazán
különös az idén februárban egy éves
születésnapját ünneplő klub számára, hiszen egy évvel ezelőtt,éppen
ez az aranyvasárnapi rendezvény
volt az első bemutatkozásuk és közös programjuk a városban. Aranyvasárnap reggelén már hallatszott
a „Mennyből az angyal” és számos
ismert vagy ismeretlen karácsonyi
ének a város főterén felállított rotary sátorból. Kis idő múlva a zenéhez forralt bor és mézes kalács illat
vegyült, mely még jobban vonzotta

az utcán arra járó kicsiket és nagyokat egyaránt. „Érdekes volt, hogy az
általunk készített sütemények, valamint a mézes kalács, a szaloncukor,
vagy a gyümölcsök kínálgatásánál
csodálkozva, de csillogó szemmel
néztek ránk az emberek. Csodálkoztak, hogy egy „Boldog karácsony”ért, vagy egy szem szaloncukorért
nem kell pénzt adni cserébe. Csillogott a szemük, mert a kedvesség,
maga a különleges környezet, vagy
egy mosoly, mai rohanó, gondokkal
teli életünkben mindennél többet
ért” – nyilatkozta Dr. Korponai István klubelnök.
A rotary advent – a rotarystákra
jellemzően – nem maradhatott el jótékonykodás nélkül: minimum 500
forint adományért cserébe egy, a kisvárdai klub logójával ellátott bögrét
adtak az adományozóknak. Az aranyvasárnapon összegyűjtött pénzt a kisvárdai nevelt gyermekek karácsonyi
ajándékozására fordították.
Rotary Club Kisvárda

Bölcskei Gusztáv püspök megnyitotta a rendhagyó
tárlatot. Ezt követően Dr. Bencze József országos
rendőrfőkapitány beszélt az egyház és a rendőrség
évek óta tartó együttműködéséről, majd Dr. Móré
E. Csaba pszichiáter orvosi szempontból értékelte a
Kontrasztkiállítás fontosságát. A megnyitón közreműködtek a kisvárdai református ifjúság tagjai, akik
a témához kapcsolódó, mély gondolatokat kifejező
dalaikkal emelték az ünnepség színvonalát.
A megnyitót megtisztelte jelenlétével Dr. Oláh
Albert, Kisvárda város polgármestere, Dr. Barnai
Sándor városi rendőrkapitány, Seszták Oszkár, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke, Szepesi
István r. dandártábornok, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, valamint az egyházak
képviselői, a térség polgármesterei és a rendezvényt támogató szervezetek, vállalkozók.
A két hónapon át látható kiállítás ezúttal célzottan a középiskolás
fiatalokat szeretné elérni,
s először a kisvárdai
középfokú oktatási
intézmények segítségével a térség csaknem 4.000 fiatalját
megszólítani, majd
a kiállítást országos
méretűvé bővítve elérni vele a lehető legszélesebb rétegeket.
A Kisvárdai Református Gyülekezet Ifjúsága - Százvai
László református lelkipásztor óriási hite, munkabírása és
lelkesítő irányítása mellett - az elmúlt időszakban elkészítette egy különleges család- és ifjúságmentő kiállítás teljes
anyagát, Kontrasztkiállítás® néven, amely
folyamatosan bővült az életre hívását követő másfél évben. Ez a multimédiás kiállítás rengeteg lehetőséget rejt magában
és kiválóan alkalmas arra, hogy az egész
társadalom előtt mintaértékű, országos
preventív projektté legyen a rendőrség és
az egyház együttműködésében.
Ez a kiállítás egy hatalmas sikoly, nem
simogat, hanem felráz, nem udvarias, hanem kiált ott, ahol a legtöbben némák,

építeni akar azokon a pontokon,
ahol a fiatalok életében legnagyobb
a rombolás.
A szervezők többször is hangsúlyozták, hogy a diákokon kívül a pedagógusoknak és a szülőknek is ajánlják a tárlat megtekintését, hiszen a
figyelemfelhíváson túl csak közösen
tehetünk azért, hogy az egyre riasztóbb statisztikák javuljanak. A kiállítás minden bizonnyal megérinti
majd a nézőket, s ha ezzel pozitív
változást indít el az emberek gondolkodásmódjában, akkor már elérte célját: az alapvető erkölcsi normák
megerősítését, a család és a fiatalok
társadalmi szerepének erősítését,
mert ahogyan a megnyitón elhangzott, egy sérült nemzedék nehezen
nevelhet egészséges generációt.
További információk: www.kontrasztkiallitas.hu

Varázslatos Rotary-december Kisvárdán

Varázslatos december – így jellemezhetnénk a kisvárdai Rotary
Klub elmúlt egy hónapját, hiszen a
21 klubtag mindent megtett azért,
hogy nem csak a klubbon belül, hanem Kisvárdán és környékén is valamennyi ember átélje az év legszebb
hónapjának ünnepi hangulatát.
A karácsonyi ünnepkör hagyományainak felelevenítését december 6án, Mikulás napján, egy rendhagyó
klubülés keretében töltötték. Vala-
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mennyi klubtag mikulássapkát viselt, a kreatívabbak teljes
Télapó jelmezben, sőt volt,
aki krampusznak öltözve jelent meg. Természetesen nem
maradhatott el a közös ajándékozás sem, amit nem csak a
kis egyéni mikulás csomagok,
hanem maga az egyik rotarys
télanyó, Dr. Gál Ida tett még
emlékezetesebbé. Ida ajándékozása igazán különleges volt:
mindenki kapott ajándékot,
ha válaszolt egy – a Mikulás kultuszról feltett vicces kérdésre – ezen
kívül minden klubtag kapott egy
személyre szóló idézetet is. Így a jókedv és a nevetés mellett bizony el
is érzékenyültek a gyermeki lélekkel
megáldott felnőttek.
December 19-én, megalakulásuk
történetében először – de hagyományteremtő szándékkal rendezték
meg karácsonyi koncertjüket „An(Folytatás az 1. oldalról)
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Kiállítás Bajorországban H íre k a Z rínyi téri óv o d á b ól

2009. november 21-én megnyílt
Németországban, pontosabban Bajorországban, Bad Neustadt városban a Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület csoportos tárlata.
A tárlat annak a kulturális együttműködésnek az első eredménye,
amelyet Őry László egyesületi elnök
épített ki. Ő, és a magyar származású Dr. Franz Szabad - bajor orvosprofesszor - 2008 októberében
találkoztak először Magyarországon
a KMKE egyik kiállítását követően.
Dr. Franz Szabad, mint a kárpátaljai,
nagyszőllősi Perényi család leszármazottja szívügyének tekinti a magyar
kultúrát, a kárpátaljai kötődéseket
és igazi művészetpártoló. Néhány
találkozót követően született meg az

Vízkereszt ünnepe

Vízkereszt ünnepét méltatták január 6-án a kisvárdai görög katolikus hívek a templomukban, ahol az
ünnepi szentliturgiát Mosolygó Béla
esperes, parochus celebrálta. A liturgia miroválással (olajkenet) és paszkura (megszentelt kenyérdarabkák)
osztással zárult.
A víz megszentelésének szertartásából ered a magyar vízkereszt elnevezés. A vízkereszt az új esztendő egyik
legfontosabb ünnepe, mely egyben a
karácsonyi- és újévi ünnepkör végét
jelzi. Ez a nap a farsangi időszak
nyitánya. A templomban megszentelt vízből, amelynek a nép
különös hatást tulajdonít, minden
résztvevő vitt haza; a szenteltvízzel
összefüggő csodákat az egyház is
megerősítette. A vízszentelés utáni napokban alakult ki a házszentelés, amikor a pap megszenteli a
hívek hajlékát.
Néphagyományok
E naphoz kapcsolódik a követ-

elhatározás, hogy
az egyesületet és
az általa képviselt
dolgokat bemutassák Bajorországban.
2009. november 21-én remélhetőleg egy hosszú
életű kulturális
együttműködés
vette kezdetét, amely kétoldalú révén további bajor és magyarországi
programokkal fog folytatódni.
A tárlatot Bad Neustadt városában, a Rhön Saale Klinik épületében nyitották meg, és a megnyitón a helyi sajtó és média is
megjelent. A kiállított alkotások
nagy sikert arattak a megnyitón
megjelent közönség és a klinika
dolgozóinak körében is.
A tárlaton kiállító művészek: Lakatos Tamás, Szeifried Zoltán, Csorba István Kadosa, Z. Tóth Sándor,
Németh Gábor, Kádas Katalin, Dr.
Kopriva Attila, Yuriy Selevickiy, Igor
Lucenko, Villásek Tibor, Biba Sergey,
Iváncsó András, Magyar László, L.
Ritók Nóra, Kiss Mátyás.

kező időjóslás: „Ha vízkeresztkor
megcsillan a víz a kerékvágásban,
nem lesz hosszú a tél.” Az idei
január hatodikán nem csak
megcsillant a víz, hanem ónos
eső és eső is esett a nap folyamán. Vajon hosszú lesz-e az
idei tél? – majd meglátjuk. A
házszenteléshez tartozó hagyomány volt, hogy a hívek házainak szemöldök gerendájára
megszentelt krétával felírták
a három királyok nevét jelölő
betűjeleket: (G+M+B – Gáspár-Menyhért-Boldizsár), és az
évszámot. Hitték, hogy ez a felirat
megvédi a házat a rontás ellen. A
vízkereszt napjától a nagyböjt kezdetét jelentő hamvazószerdáig (az
idén február 17–ig.) tart a farsang,
a karneválok időszaka. Ez a közelgő
tavasz örömünnepe, egyben a tél és
a tavasz küzdelmének a megjelenítése. A hamvazószerda utáni napon a
böjtöt felfüggesztették, hogy a farsangi maradékot elfogyaszthassák, s
ez a torkos vagy zabáló csütörtök.

Mozgalmasan telt az elmúlt év
vége a Zrínyi téri óvodában a dolgozók és a gyerekek számára egyaránt. Elkészült a tornaterem felújítása,
amit nagy örömmel vettek birtokba
a kicsik és a nagyok egyaránt. Az ünnepekhez közeledve nagy várakozás
övezte a gyerekek részéről a Mikulás
érkezését.
Az óvodapedagógusok és a szülők
közösen készültek a gyerekekkel az
adventi vásárra is, ahol a saját készí-

tésű díszek, sütemények, ajándéktárgyak kerültek értékesítésre.

Bentmaradás falóval ÉS lovaglással
A kisvárdai Bessenyei György
Gimnázium és Kollégium kolisainak

legutóbbi hétvégi bentmaradásán
számos beltéri, és a meglehetősen
csípős hideg ellenére ugyancsak sok
külső program közül válogathattak
a diákok.
Az iskola dísztermében tartott
filmvetítés keretében a holokausztot meglehetősen érdekes módon,
mondhatni humorba „mártottan”
feldolgozó, ugyanakkor szívet és
lelket melengető Az élet szép című
olasz filmet nézhették meg az érdeklődők. Az annak idején három Oscar-díjjal jutalmazott filmalkotásról
szombat esti teaházban is szó
esett. Akiknek persze a teaházi
meghitt hangulat túlságosan is
nyugodt volt, választhatták az
ennél picit zajosabb diszkót.
A bentmaradás vasárnapján
egy diákcsapat a kézműves
foglalkozásokon szorgoskodott: a fiatalok különféle technikával karácsonyfára való,
illetve ajtóra kiakasztható
ünnepi díszek elkészítésén fáradoztak. Voltak szépszámmal olyanok,
akiket inkább a sportfoglalkozások
vonzottak, s a kezdeti (vontatottnak
is csak erős jóindulattal nevezhető) lassú tempó után a diákotthon
udvarán „kikötött” faló is kezdett
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megszületni. A monumentális paripa egyébiránt szakasztott mása a
trójai, annyi különbséggel,
hogy a besis jószágnak vasváza
van, s remélhetőleg a gyomra
nem rejt embert. A ló „ácsolása” közben készített fényképek
tanúsága szerint a forró teával
doppingolt falovas brigádot
fiúk és lányok vegyesen alkották. Igaz, a legvégére maradt
– a hideggel és a sötétséggel
egyaránt dacoló – maroknyi
csapatban már csak az erősebb nem
képviseltette magát.
Nem úgy az igazi lovacskázásánál, ahol a dögei Ameko Lovasklub
két paripája és Bertók Viktor várta
a nyeregbe vágyókat. A lovaglással
párhuzamosan a díszteremben Aktivity-vetélkedőn, a tornateremben
pedig sport- és sorversenyeken mérkőztek a fiatalok. Az iskola folyosóján kutakodó kincskeresőknek is
volt mit rakni a „tarsolyukba”, akárcsak azoknak, akik a hétvégi teljesítményükért jutalmat kaptak.

A szervezők, azaz a kollégiumi nevelők és az intézmény diákvezetése
is elégedett volt, oly annyira, hogy
elméletben már készül a legközelebbi, február végére tervezett, retrósnak ígérkező bentmaradás forgatókönyve.
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Refis hírek, események A Lakótelepi Óvoda decemberi eseményei

A kisvárdai Református Általános Iskola és
Gimnázium első
osztályos tanulói
művészeti
munkájukért az
alábbi elismerésben részesültek: Dicső András István 1. b
osztályos tanuló
III. helyezést ért
el az EUROPE
DIRECT által
meghirdetett
“Téli népszokások, hagyományok Európában” c.
megyei rajzpályázaton. Vass Lóránt 1. b osztályos tanuló különdíjban részesült a Kistérségi Szociális
szolgálat által meghirdetett “Hogyan utazik a Mikulás? városkörzeti rajzpályázaton. Gratulálunk a
szép eredményekhez!
Advent
Iskolánkban a decemberi tanítás az advent
jegyében telt el, az ünnepekre való ráhangolódás, készülődés és lelki
feltöltődés hatotta át. A
gyerekek és a tanító nénik a szülők segítségével
az osztálytermeket is
“ünneplőbe öltöztették”. Általános
iskolánk alsó tagozatos osztályai a
tanító nénik vezetésével lélekemelő műsorral készültek a szeretet
ünnepére, melyet az adventi vasárnapokon a gyülekezet részére is
bemutattak a templomban.
Óvoda-iskola kapcsolata
Több éves hagyomány, hogy karácsony előtt a második osztályo-

sok meglátogatják a Zrínyi-téri
és a Nyitnikék „testvér óvoda” kis
óvodásait. Ez évben december 15én került sor a találkozásra. Nagy
örömmel és lelkesedéssel készülődtek erre az eseményre, hiszen
többen a volt óvodájukba tértek
vissza, hogy szép, ünnepi műsorral
és apró ajándékokkal kívánjanak
egymásnak boldog karácsonyt.

A téli ünnepkör első ünnepe a Mi- péről. Végül a református hittanosok
kulás nap, melynek hagyományát műsorával zártuk ünnepségünket.
féltve őrizzük. A városban egyedül- A délutáni sötétedéskor pedig az
álló módon minden Mikulás ün- óvoda udvarára felállított fenyőfát
nepségen fényárban tündököl óvo- díszítették fel közösen gyermekeink
dánk udvara, ahol kialakítjuk a jó az általuk készített díszekkel, majd
öreg mikulás bácsi házát és a hozzá a szülőkkel közösen ünnepeltünk a
tartozó varázslatos udvart. Ebben a szépen felöltöztetett és kivilágított
csodaszép környezetben a gyerme- karácsonyfa körül.
kek személyesen találkozhatnak a Örülünk, hogy szülői közösségünk
Mikulással.
nagy megelégedésére szolgál az a
Az ünnep előtti készülődésben, a kezdeményezésünk, melynek során
Karácsonyi vásár
December 14-én, délután tartottuk csodás várakozás idején rengeteg évek óta szülő-gyermek közös proga hagyományos karácsonyi vásárt saját ötletű rajzot, dekorációt készí- ramjává alakítottuk a mikulás és a
az 1-6. évfolyamon. Már napok- tettünk, melyek az óvoda udvarát karácsony élményeinek átélését, bízkal előtte lázas munka és készülő- díszítették az ünnepségen. Az utcá- va abban, hogy otthon, családi kördés volt a szabadidős- és napközis ról betérő kíváncsiskodó gyermekek nyezetben még tovább fokozódik az
foglalkozásokon minden osztály- számára is osztogatott ajándékot a a meghitt hangulat, melyben a gyerban. Különböző asztali díszeket, Télapó, mert nagyon sok érdeklődőt mekek újra és újra megérezhetik,
képeslapokat, finom mézeskalács ide vonzott a szép, látványos óvodai hogy ŐT mennyire szeretik. Műsofigurákat, gipszformákat készítet- környezet, ahol a kicsik és nagyok raink, programjaink szervezésében
segítségünkre voltak: Veszeli Gabica
tek együtt gyerekek, szülők és pe- jól megfértek a Télapó háza körül.
dagógusok. Igazi vásári hangulatot A karácsonyi készülődés is fontos anyukája és apukája, hiszen tőlük
teremtettek a gyerekek portékáik része óvodánk lakói számára. A cso- kaptuk az óriási fenyőfát az udvari
kínálásával és árusítá- portok feldíszítése, adventi koszorú ünnepségre, az SZMK-szülők és jó
sával. Jó érzés töltött el készítése, kiegészítő játékeszközök néhány segítő szándékú anyuka és
mindenkit, hogy saját közös barkácsolása, versek, énekek apuka. Köszönjük kedvességüket.
készítésű-, és a meg- tanulgatása, halk karácsonyi zene Örömmel adjuk hírül, a Mikulás
takarított
pénzükön hallgatása mind elősegítik a lelki óvodánknak meghozta a Só-kuckót,
vásárolt ajándékokkal felkészülést a karácsonyra. Készülő- melyet óvónőink csodálatos, mesés
szereznek örömet és dünk a meglepetésre és a gyerekek is környezetbe öltöztettek, s ahol gyermeglepetést családtag- tervezgetik, készítgetik saját ajándé- mekeink naponta részt vesznek az
egészségmegőrző foglalkozásokon.
jaiknak a szeretet ün- kukat családjuk számára.
A délelőtti közös óvodai ünnepsé- Hagyományainkhoz hűen megtarnepén.
günkön minden csoport kis műsort tottuk az Ovi-disco-t is, ahol táncadott elő a szépen feldíszített terem- cal, pezsgővel köszöntötte több,
Együtt ünnepeltünk
Az iskolai közös karácsonyi ün- ben, majd a nagycsoportosok lelket mint 100 óvodás az új évet fergetenepségünket december 20-án tar- melengető szép karácsonyi műsorát ges hangulatban.
tottuk a templomban. Az ünne- láthattuk Jézus születésének ünnepi istentisztelet után a kicsinyek
kórusa, a leánykar és a pedagógus
kórus gyönyörű énekekkel, az 5. a JÓTÉKONYSÁGI BÁL A TEICHMANNBAN
osztályos tanulók szívet megérintő Iskolánk tantestülete és szülői
műsorral teremtettek ünnepi han- munkaközössége 15. alkalommal rendezte meg jótékonyságulatot.
Nagy Istvánné gi farsangi bálját. 2010. január
16-án a Parish Bull Vendégház
és Szálloda konferencia termében volt a fergeteges hangulanagyon az OFOTÉRT és a Máltai tú táncmulatság.
Szeretetszolgálat együttműködési Az est házigazdája, Czap Jolán
igazgató asszony és Vincze Ermegállapodásának.
Az OFOTÉRT 60. születésnapja zsébet, a szülői munkaközösalkalmából 1000 db hétezer forin- ség elnöke volt. Megköszönbola és hajnalig tartó tánc szerepelt
tos szemüveg utalványt ajánlott fel ték a szülők aktív részvételét,
a
szponzorok
támogatását
és
az
est
még a programban. A jó hangulatot
a Máltai Szeretetszolgálat budapessikeréhez
való
hozzájárulásukat.
A
és a talpalávalót Zagyi Sándor zenész
ti központjának. Az utalványokat a
megnyitó
után
a
Szabolcs
Táncműgarantálta. A jótékonysági bál bevéhelyi csoportok juttatták el az arra
vészeti
Iskola
csoportja
bécsi
kerintelét a szülők az iskola tantermeinek
rászorulóknak. Városunkban 21 szegővel
nyitotta
meg
a
bált.
Felkészítő
korszerűsítésére fogják fordítani.
mély részesült az adományban. Az
tanáruk
Barkaszi
Zsuzsa.
Szikszai
Az iskolavezetés ezúton is megköszöutalvány szemvizsgálatra, keretre
Alexandra,
iskolánk
volt
tanítványa
ni a szülők támogatását, tombolaés lencsére szólt, így teljesen ingyeénekével
szórakoztatta
a
110
főnyi
ajándékait és a szervezési munkában
nesen kapták meg a szemüveget az
közönséget.
A
Mistral
Junior
Twirvaló részvételt. Külön köszönetünigénybe vevők. Köztük gyermekek,
ling
csoport
látványos
műsorában
ket fejezzük ki a kisvárdai vállalkoidősek, hajléktalanok.
szerepelt:
kán-kán,
modern
tánc,
cizóknak, intézmények vezetőinek a
Szép karácsonyi ajándék volt, kögány
show.
Felkészítő
tanáruk:
Szinagylelkű támogatásért.
szönjük, hogy segíthettünk!
lágy
Zoltánné.
Az
ízletes
vacsoráról
A Teichmann Vilmos Általános Iskola
Dicső Lászlóné
és
a
színvonalas
kiszolgálásról
az
étSzülői Munkaközössége
MMSZ helyi vezető
terem dolgozói gondoskodtak. Tom-

Szemüveg a rászorultaknak

A Bibliai történet szerint Jézus
meggyógyította a vak koldust. Akinek a szemével van, vagy már volt
probléma - tudja, hogy mit jelent
az, ha nem látunk tisztán. Nem
látunk közlekedni, olvasni, autót
vezetni, a tisztán látás feltétele a tanulásnak, minden napi feladatunk
teljesítéséhez szinte nélkülözhetetlen. Szemünk az egyik legfontosabb érzékszervünk. Ezért örültünk
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Oktatás, kultúra

Hírek a Váriból

M Ú Z E U M P EDAG Ó G I A I
ÓRÁK
Minden pedagógus szerint ez
a forma nagyon hasznos a gyerekeknek, hiszen a megszokott
órai kereteken túl „élőben” találkozhatnak tanítványaink pl.:
feltárt régészeti leletekkel, írásos és íratlan emlékekkel.
Iskolánkban az 5. és 6. évfolyamon sikerült megszervezni „a
múzeumos” órákat a következő
témákban: árpádkor, népvándorlás kora, újkőkor.
A helyi múzeum igazgatója,
Vofkori Mária segített nekünk
abban, hogy kapcsolatba léphessünk a Megyei Múzeum ifjú
és kiváló előadóival, régészeivel:
Jakab Attilával, Pintye Gáborral,
Jakuts Jánossal és Mester Andreával.
A tanulók kezükbe vehették az
Árpád-kori kardokat, a Honfoglalás kori tarsoly lemezeket
és lószerszámokat. A legizgalmasabb leleteknek azonban az
újkőkori ásatások során feltárt
kőbalták és pattintott kövek bizonyultak.
A Vári pedagógiai törekvései
közé tartozik a múzeumpedagógiai lehetőségek kiaknázása.
Az elmúlt évben a honismeret
tantárgy oktatásának keretein
belül minden egyes ötödikes ellátogatott a Jósa András Megyei
Múzeumba. Ebben az évben viszont a már említett módon a
múzeumot sikerült „behozni” a
Váriba.
PORZSOLT ÖSZTÖNDÍJASOK
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány
a tehetséggondozás támogatására 1999-ben ösztöndíjat hozott
létre olyan tanulók tanulmányainak segítésére, akik a tudományos vagy a művészeti életen
kimagasló eredményt értek el. a
2008/2009-es tanév kiemelkedő versenyeredményei alapján
Porzsolt István ösztöndíjban részesült - Dobos Gábor és Kovács
Bence Zoltán 8. osztályos tanuló,
Szabó Lóránd Zsolt a Bessenyei
György Gimnázium 9. osztályos
tanulója, akiknek munkájára nagyon büszkék vagyunk.

Kisvárda
alapítvány, illetve a székhelyintézmény működését. A számlára
befolyt összeget 623.201 Ft-ot
tanulóink támogatására, jutalmazására használjuk föl. Várjuk
továbbra is segítségüket.
Számlaszámunk:
1174403420019608-00000000
Bolyai Matematika Csapatverseny
Iskolánkban közel két évtizede
zajlik a matematika tehetséggondozás. Nem múlik el tanév, hogy tanítványaink megyei,
vagy akár országos szinten ne
nyújtanának kiemelkedő teljesítményt. Még csak a tanév felénél tartunk, de az egyik legrangosabb versenyen, a „Bólyain” az
alábbi helyezéseket értük el:
Megyei forduló:
3. évfolyam: 3. hely A csapat
tagjai: Dolhai Gréta, Kópé Boglárka, Takács Luca, Ténai Kincső,
Felkészítő: Csukáné Dudics Gabriella
4. évfolyam: 6. hely A csapat
tagjai: Dankó Bence, Sitku Csaba,
Gaál Zoltán, Pásztor Gabriella,
Felkészítő: Hajnalné Vámos Edit
5. évfolyam: 4. hely A csapat
tagjai: Kovács Kornélia, Bencsik
Panna, Hajba Károly, Nyisztor
Belián, Felkészítő: Reményi Józsefné
6. évfolyam: 4. hely A csapat
tagjai: Dobos Máté, Gaál Anna,
Kovács Panna, Zsenyei Roland,
Felkészítő: Csapó Lászlóné
7. évfolyam: 6. hely A csapat tagjai: Rétfalvi Tamás, Lipécz Máté,
Turik Ákos, Artner Boldizsár,
Felkészítő: Reményi Józsefné
8. évfolyam: megyei 2. hely, országos 2. hely A csapat tagjai:
Barabás Alex Sándor, Dobos Gábor, Fekete Zsolt, Kovács Bence
Zoltán, Felkészítő: Szemjánné
Jászay Gabriella

NAGY VAGY VÁRI – ITTHON IS!
A TV2 meghívására az ősz folyamán szülőkből és gyerekekből álló csapatok mérték össze
tudásukat a TV kamerák „szeme láttára” A szépen teljesítő
sorversenyesek kedvet csináltak
az egész iskolának. Ennek köszönhetően testnevelő tanáraink megszervezték a TV-s vetélkedő házi változatát. A teljes
alsó tagozat képviseltette magát,
versenyzőként, vagy nézőként és
Köszönet az adó 1%-ért
A Vári Emil Társulási Általános több száz érdeklődő nézte végig
Iskola „Művelt Tanulóifjúságért” az ügyes tanulókat, anyukákat,
Alapítványa ezúton is köszöni a apukákat. A nagy sikerre való
szülőknek és mindazoknak, akik tekintettel farsang idején mega személyi jövedelemadójuk 1%- ismételjük a „NAGY VAGY ”
ának felajánlásával segítették az vetélkedő házi fordulóját.

Elmaradt aratás
Nagy Lászlóné Tünde emlékére

Az igazi pedagógus, mint Te,
egész életében vet. Műveli a még
műveletlen, de tudásra vágyó gyerkőcöket. A nemzet napszámosaként Te is ezt tetted. Igazodva az
újabb és újabb kihívásokhoz. Mindenki látta rajtad, hogy ez a munka neked nem kényszer. Hogy a
diákokkal kialakított kapcsolataid
emberszabásúak és hogy nem csak
tanárként, de PEDAGÓGUSKÉNT is megálltad a helyed. Életed, családoddal és persze sok pályatársaddal együtt belekavarodott
a rendszerváltás előtti és utáni viharokba. Humoroddal, sajátos egyéniségeddel mindig felül tudtál emelkedni
a problémákon, meg tudtál maradni annak, akinek
mindig is ismertünk.
Az is mindenképp példaértékű - ismerve nem
könnyű életedet – hogy le
tudtad tenni a gondokat az
iskola kapujában. Tünde
tanár néni itt már csak a tanítványoké volt. Egyaránt partnerként
tudtad kezelni a nehezebb sorsú, a
kevésbé tehetséges és a könnyebben
nevelhető, okos gyermekeket is. A
hétköznapi tanítás bajnoka voltál,
aki alig hiányzott az iskolából. Pedig mi itt a tantestületben tudjuk
egymásról és így rólad is tudtuk:
volt, amikor betegen, fájdalmakkal
végezted munkádat.
A hétköznapiság a Te esetedben
nem a szürkeséget jelentette. Valójában „csak úgy” szívből jöttek a
gondolataid és válaszként örömmel
találkoztak veled nap mint nap a

2010. január
gyerekek, mert úgy gondolták Rád
nézve: természetes dolog jó kedvűnek lenni, természetes dolog
szeretni. Talán majd egyszer arra
is sor kerül, hogy összegyűjtsünk
valamennyit abból az órai humorból, amivel kedvenc tantárgyadat, a
történelmet tanítottad. Számtalan
esetben vitted el tanítványaidat a
különböző történelem versenyekre
és szinte minden esetben sikerrel
vettétek az akadályokat.
Most még nem akarjuk elfogadni,
hogy nem vagy többé. Üres a tanáriban a helyed és még ma is várjuk:
mikor „viharzol” be egy jó poénnal,
vagy csak egy harsány mosollyal.
Elmaradt hát az aratás. Nincs részed abban, hogy megpihenj,
gyermekeid,
unokáid körében, mert
egyenesen a munkából
ragadt ki a betegség.
Egyik nap még szeretett
osztályodat ballagtattad, aztán szinte azonnal
- sajnos már megkésve
- elkezdődött az ádáz
küzdelem a halálos kórral. Ebben a harcban is sokáig a Te
győzelmedet vizionáltuk: javuló
állapotodról, változatlan életszeretetről szóltak a hírek. Meg arról is:
mindenkivel szeretnél megbékélni,
azokkal is, akiket akaratlanul sértettél meg.
Nyomot hagytál, jól érzékelhető nyomot magad után. Nem kell
fogadalmat tennünk, hogy emlékedet ápolni fogjuk, mert bár nagyon
nagy fájdalom, amiért elmentél, de
bizonyos, hogy jó lesz rád emlékezni. Isten áldjon, Tünde!
Tóth László igazgató
Vári Emil Társulási Általános Iskola

Karácsonyi ünnepség a Lakásotthonban

A kisvárdai II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola vezetése évek
óta segíti a családból kikerült állami
gondozásban nevelkedő tanulókat.
Az idén is megszervezték kisvárdai
szervezetek, vállalkozók és egyéni
felajánlók közreműködésével a szeretet karácsonyát a Lakásotthonban
élő növendékek számára. Karácsonyi
verses-zenés összeállítással, valamint
kedves ajándékokkal köszöntötték
őket.
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Szeifried Zoltán festő-grafikus
az általa festett, a „Szent család
a templomban” című képet adományozta a Lakásotthonnak.
Támogatók: Egészségségmegőrző nyugdíjas klub, Kisvárdai Városi Könyvtár, Szeifried Zoltán
festő-grafikus, Vár Étterem, Lőrinczi Cukrászda, Ibolya Cukrászüzem, MSZP Városi Szervezete, Dr. Szép Béla országgyűlési
képviselő, Zámbó József, Kovács
Zoltán és Vass Gábor vállalkozók, valamint az iskola tanárai.
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Anyakönyvi és egyéb hírek

A Várszínház és Mûvészetek Háza programjai
2010. február 6-án (szombat) 9-12 óráig
„TARTS VELÜNK„ – KREATÍV MŰHELY ÉS SIKERISKOLA FIATALOKNAK a Kisvárdai Kulturális Egyesület szervezésében.
Kézműves alkotás készítése - egyéni és csapatszintű játékos gyakorlatok. A foglalkozást vezeti: Pataki Beáta - festőművész. A
programot az SZMM és az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács Támogatja. A részvétel díjtalan!
2010. február 12-én (péntek) 17 órától
Mivel foglalkozik a lélekgyógyász? - tájékoztató előadás akkreditált képzésről. A résztvevőknek ingyenes, rövid, személyre szabott Bach-virágterápiás személyiségelemzést végez Magera Klára lélekgyógyász (Nyíregyháza).
Részletes információ: www.almamag.hu (Moldván Kata). Várjuk az érdeklődőket! A program ingyenes.
2010. február 19-én (péntek) 17 órától
Kassai Csilla író előadása, az 5-ről a 6-ra Problémamegoldó és Énképépítő kézikönyv szerzője „Te vagy az életed sugárzó napja„ címmel tart ingyenes előadást.
Február 20-án (szombat) 9-13 óráig
Önbizalom tréning - pozitív énkép kialakítása , felépítése, módszerek.
Az énkép egy jobb élet kulcsa.
Február 20-én (szombat) 15 órától
LÉTbizalom tréning – a résztvevők megtanulhatják hogyan szabadulhatnak
meg a céljaik elérésének útjában álló akadályoktól.

2010. január

ANYAKÖNYVI HÍREK
Újszülöttek
Szüleik
Születés ideje
Horváth Krisztián Fucsku Katalin és Horváth Krisztián 2009. december 11.
Hurcsik Dénes Takács Zsuzsanna és Hurcsik György 2009. december 12.
Lippai Vilmos
Velenczei Éva és Lippai Hunor
2009. december 17.
Perényi Luca
Csabina Edit és Perényi Gábor Nándor 2009. december 18.
Takács Bálint
Buda Beáta és Takács Imre
2009. december 23.
Nagy Levente
Márta Andrea és Nagy Roland
2009. december 26.
Albi Viktória
Fábián Anikó és Albi Gábor
2010. január 1.
Mindannyiuknak gratulálunk!

AZ IDEI ELSŐ KÖNYVTÁRI CSEVEGÉS

A kisvárdai Városi Könyvtár,
a Béres József TIT Kisvárdai
Egyesülete és az Első Kisvárdai
Képzőművészeti Műhely szervezésében a Könyvtári Csevegésen 2010. január 13-án Az
elbizonytalanodó test Nádas
Péter Párhuzamos történetek
című regényében címmel Tari
Istvánné (Czomba Magdolna)
gimnáziumi tanár tartott előadást.

FELHÍVÁS!
A Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza tizenkettedik alkalommal rendezi
meg K I S V Á R D A I K I F U T Ó címmel az amatőr énekes szólisták
versenyét. Várjuk mindazok jelentkezését, akik kedvet, tehetséget éreznek magukban a színpadi énekléshez. A műsorra 2010. március 5. (péntek) 17 órai kezdettel kerül sor a Művészetek Háza színháztermében. A fellépők produkcióját
szakmai zsűri értékeli és az általuk legjobbnak ítélt szólisták különféle értékes
díjakban részesülnek.
A jelentkezés feltételei:
- azok az amatőr énekesek jelentkezhetnek, akik betöltötték a 14. életévüket
- a zenei alapról a fellépőknek kell gondoskodni (CD vagy mini disc)
- a jelentkezéseket kizárólag írásban, 2010. február 24-ig fogadjuk el, postán,
vagy faxon. A nevezéshez jelentkezési lapot kell kitölteni, melyet a fenti telefonszámokon vagy e-mailen is igényelhetnek, illetve a Művészetek Háza információjában is hozzá lehet jutni. Határidőn túli jelentkezéseket nem áll módunkban figyelembe venni.
- a lapon két műsorszámot kell feltüntetni, ebből legalább az egyik gyorsabb
tempójú legyen.
- a nevezési díj 2.000.- Ft, melyet postai utalványon vagy személyesen kérünk
befizetni a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza címére „Kifutó” jeligével
- a beérkezett jelentkezések rendszerezését követően előselejtezőt tartunk egy
szakmai zsűri közreműködésével a Művészetek Házában 2010. február 27.-én
(szombat) 15 órától (a válogatás nyilvános, a belépőjegy 1.000.- Ft).
Jó felkészülést és sikeres fellépést kívánunk!
KISVÁRDAI VÁRSZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA
4600 Kisvárda, Flórián tér 20. Tel.: 45/405-239 Fax: 45/500-451
E-mail: kisvarda.szinhaz@t-online.hu

„TARTS VELÜNK” - KREATÍV MŰHELY

A Kisvárdai Kulturális Egyesület
szervezésében 2009. december 19én délelőtt került sor a „TARTS
VELÜNK” - KREATÍV MŰHELY
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megrendezésére a Művészetek Házában, ahol kézműves alkotások készítése,
mandala- és selyemfestés
szerepelt a programban.
(A mandala jelentése: középpont, varázskör vagy
titok.)
Festése és szemlélete által
a résztvevők elindulhatnak
egy olyan belső felfedező
úton, melynek révén igazi
lényükkel találkozhatnak.
A foglalkozást Hajduné
Mészáros Tünde ruhatervező, lakberendező, selyem- és mandalafestő
vezette.

A Soma Alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
adójuk 1%-ának felajánlásával támogatták alapítványunkat. A befolyt
összeget az alapító okiratban megfogalmazottak szerint, a neuroblastomás gyermekek gyógyíttatására fordítjuk. Támogatásukat megköszönjük, és idén is számítunk az Önök segítségére. Alapítványunk adószáma:
18816202-1-15, Számlaszám: 11600006-00000000-17421377
Soma Alapítvány kuratóriuma

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

Oktatás

Kisvárda

Közönségdíjat nyert a Tiszavirág

detésre és díjátadásra december 30án került sor. Bővebb információk:
www.litera.hu

Nemzeti állatkert címen hirdetett
tehetségkutató pályázatot a Litera szerkesztősége, amelyre összesen
208 pályamű érkezett be. A kisvárdai Kerezsi Gréta: Tiszavirág című
írása a közönség véleménye szerint
a legjobbnak bizonyult, így december 30-án Budapesten a Trafóban
vehette át a közönségdíjasnak járó
elismerést.
A szerkesztőség előzsűrizte a pályázati anyagokat, közülük 31 művet talált arra alkalmasnak, hogy a
szakmai zsűri elé bocsásson. Ebből
a 31 műből választotta ki a jeles
írókból álló zsűri a legjobb három
művet. A győztesek: Hartay Csaba,
Kálmán Mária és Tasnádi Emese.
A szakmai megmérettetés mellett
a Litera közönségszavazást is hirdetett, amely négy fordulóban zajlott,
majd elkövetkezett a mindent eldöntő végső szavazás. Ennek nyertese lett Kerezsi Gréta: Tiszavirág
című írása, amely 204 szavazatot
kapott. A nyilvános eredményhir-

Kerezsi Gréta: Tiszavirág
Egy kellemes nyári hajnalon a Tisza
virágba borult. Több száz, több ezer
tiszavirág kelt életre azon a napon.
Mind szállt, élvezte szabadságát. Csak
egy volt, ki a többitől távol kereste
a számára megfelelő elfoglaltságot.
Nem nyüzsgött társaival, nem akart a
játék részese lenni. Semmit sem akart
úgy igazán, csak valami különlegeset.
Még maga sem tudta, hogy mi is az
a különleges dolog, de úgy vélte, ha
meglátja, akkor tudni fogja róla, hogy
az lesz az, amire ő rövid kis életében
vágyott. Messze szállt a tömegtől,
oda hol csönd honolt, s a szél sejtelmes titkokat súgott. Még ragyogtak,
sziporkáztak az ég ékkövei. Nézte,
nézte, csodálta a hajnali égboltot a
parányi tiszavirág, de nem tetszettek
neki a tűnő, halovány csillagok. A
folyó tükrén megjelentek a Nap első
aranysugarai. Nem sok ideje maradt
szegény kis párának, hogy felfedezze
azt a rejtett csodát, amire ő úgy igazán
vágyott.
Az idő vészesen fogyott, rohamosan
szállt tova. Ekkor találkozott a szitakötővel, aki útbaigazítást ígért neki, s
semmit nem kért segítségéért és idejéért cserébe.

ElÕadások és tankönyvbörze Kisvárdán

Kompetenciaalapú, digitális és
interaktív tananyagokról, valamint
azok fejlesztési lehetőségeiről az alsó
és a felső tagozaton címmel tartottak előadásokat és tankönyvbörzét
Kisvárdán január 13-án a Bessenyei György Iskolaszövetség szervezésében a Vári Emil Társulási Általános Iskolában.
Szövetségünk nagyszabású továbbképzést szervezett – tájékoztatott A.
Tóth László, a szövetség elnöke, a
vendéglátó iskola igazgatója. Négy
tankönyvkiadó: az Apáczai, a Mozaik, a Nemzeti, a Műszaki, valamint
az ELTE Hungary Kft., az angol
nyelvkönyvek kiadójának munkatársai tartottak előadásokat és mutatták be tankönyveiket a börzén.
Mint megtudtuk a részletes programból, az Apáczai Kiadó munkatársai az alsó és a felső tagozaton a

kompetencia tankönyveit, az
interaktív tananyagokat, program csomagokat mutatták be
a résztvevő pedagógusoknak.
A Mozaik Kiadó előadói a
XXI. századi történelemtanításról és az új digitális tananyagukról tartottak előadást
az érdeklődőknek. A Nemzeti
Kiadó szerkesztői a mindennapi matematika jelenségeiről,
valamint az alsó és felső tagozaton
használható digitális tananyagokról
beszéltek előadásaikban. A Műszaki
Kiadó előadója A kompetenciaalapú
tananyagfejlesztés aktuális kérdései a
matematikában címmel tartott előadást. A nem szakrendszerű oktatás
az angol nyelvterületen címmel tájékoztatta az érdeklődőket az ELTE
Hungary Kft. szakelőadója.
– Az előadásokat valamint a tankönyvbörzét a tankönyvkiadók
segítségével tudtuk megszervezni.
Ezeken az előadásokon és a tankönyvek, digitális, interaktív tananyagok
bemutatóján a témaköröknek megfelelően sok érdeklődő kolléga vett
részt – mondta befejezésül A. Tóth
László, a vendéglátó tanoda igazgatója, a Bessenyei György Iskolaszövetség elnöke.

Röptük során sok, a kis bogaracskának elképesztő dolgot láttak, de egyik
sem volt megfelelő a tiszavirágnak.
Látták az ég tetején repülő madarakat, a bozótosban megbúvó vadakat.
A Tisza kanyarulatában a zöldellő
fákat, a nyüzsgést a vízfelszínen és az
alatt. Szivárványok övezték útjuk, de
neki az sem kellett. Hiába a sok virág, a fák közötti madár hangverseny,
a partot fedő lágy illat fátyol. Nem
kellett az édes ízű nektár, a csalogató
mézes virágszőnyeg. A színpompa őt
nem nyűgözte le.
Délidőhöz közeledve búsan, egymaga himbálózott egy virágszálon, s
gondolkozott. Értékelte eddigi létét a
világon, de semmit nem tudott felmutatni, amivel megelégedhetett volna.
Telhetetlenség, elégedetlenség szülte
vágy hajtotta tovább, s rángatta magával a szitakötőt is, ki sebesebben szállt,
mint a kacagó szellő, de nem bírta a
kisbogár gyorsaságát. Kevés ideje van
a világon, de sok helyet megjárt már.
Olyat mégsem lelt, ami kedves lett
volna a számára.
Mindent érdekesnek, de nem neki
valónak talált. Nem tudták lekötni
sem a virágok, sem más állatok. A
szitakötő megelégelte a mohó, magának való kis teremtést, s magára
hagyta a virágszálon. Elkeseredett a
kis tiszavirág.
Egyetlen napja végéhez közeledett.
A Nap pályája lefelé ívelt, a csillagok
gyülekeztek. Könnyes szemmel nézett

2010. január
fel búskomorából megismételhetetlen
napja tiszteletére a tiszavirág, s kivirult. Megtalálta életének azt a momentumát, ami különleges, lenyűgöző és sziporkázó. A Nap fénye táncot
lejtett a Tisza tükrén, ahol a boldog
párok szerelmes táncot lejtettek önfeledten. Sóvárgott az érzés után a már
erőtlen parányi állatka. Röpült volna
a fény, a szerelem felé, vágyott a szépre. Így még egyszer, először, s utoljára,
végig gondolta halovány életének egyke napját. Látta a színes szivárványt, s
most a lemenő Nap vérében ragyogó
szerelmet. Még egyet ő is pislantott, s
másképp élte meg a következő titokzatos holnapot.
Értelme:
A világ csak akkor tudja meg, hogy
mit jelent a másodperc töredékének
élni, ha ráeszmél, mit jelent tiszavirágnak lenni. Az élet semmit sem
kínál ezüsttálcán. S feladványainak
megoldására magunk kell, hogy rájöjjünk, a problémát nekünk kell
megoldanunk, és eredményét addig
kell értékelnünk, míg lehet. Mohó
a társadalom, s egyre falánkabb lesz,
s mégis mindent eldob, messzire hajít. Késő az, ha akkor jövünk rá arra,
hogy számunkra az elhajított értékek,
személyek, tárgyak és érzések fontosak, mikor azok már messzi tájakon
landolnak. Érdemes mindent addig
becsben tartani, míg lehet, mert mint
a tiszavirág, úgy mi is más, titokzatos
holnapot élhetünk meg.

Farsang a Várdayban
Január, február, a két hónaphoz
bál dukál – tartja a mondás. Ennek
szellemében rendezte meg hagyományos farsangi iskolai „buliját” a
Várday.
Péntek délután a szokottnál is hangosabb volt Kisvárdán a Várday István Tagintézmény, Ökoiskola. Egyszerre két helyen, a tornateremben
az alsósok, míg az iskola ebédlőjében a felsősök tartották meg farsangi mulatságukat.
– Iskolánk háromszáz tanulójának
mintegy fele öltözött be – mondta
Bartusné Havas Zsuzsanna tagintézmény vezető – az ötletesebbnél, ötletesebb jelmezekbe. Mind alsó s mind
felső tagozaton külön zsűri értékelte

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

az ötletes jelmezeket, aminek készítésében elengedhetetlen támogatást
jelentett a szülők segítsége, amit ez
úton is köszönünk. A legötletesebb
jelmezeket jutalmaztuk. Külön köszönet illeti meg azon
osztályok osztályfőnökeit, akik felkészítették
gyerekeiket a saját ötletükből összeállított műsorok bemutatásához.
Egy nagyon jó hangulatú „buli”-délutánon vagyunk túl. Úgy érzem,
hogy a gyermekek mellett a szülők, akik részt
vettek a farsangi rendezvényünkön – szintén jól
érezték magukat.
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Sport, egyéb hírek

Ovis foci a Váriban
2009. december 8-án került sor öt
óvoda részvételével az első Mikulás
Kupára a Vári Emil Társulási Általános Iskolában. Minden nagycsoportos gyerek lelkesen készült. Volt,
aki játszott, volt, aki szurkolt. A
gyerekek lelkesedése átragadt az óvó
nénikre és a szülőkre is. Nagyon szo-

Kisvárda
ros, nagyon izgalmas mérkőzéseket
láthattunk és izgulhattunk végig.
Ezen a délelőttön a végső sorrend
igazából másodlagos volt, a legfontosabb dolog, hogy közel 70 óvodás
érezte jól magát és vehette át a Mikulástól jutalmát. Reméljük, hogy
ezzel a kezdeményezéssel hagyományt tudunk teremteni és jövőre is
találkozhatunk.

IV. Heuer Ferenc-Nagy László emlékverseny
2010. január 09-én került megrendezésre az új évad első ulti versenyére. A találkozónak szomorú
apropója, hogy 2006. november
10.-én az országos elődöntőre utazó
kisvárdai ultisok közül a klub akkori
két legeredményesebb versenyzője
közlekedési balesetben életét vesztette. A Kisvárdai Kulturális Egyesület Ulti Klubja ekkor határozta
el, hogy a Magyar Ultiszövetség első
versenyét minden évben a két jeles
ultis emlékének szenteli. Az idei
találkozón 5 egyesület 37 játékosa
vett részt. A végig sportszerű vetélkedésen, kiélezett küzdelem után a
következő eredmény született.
1. Nagy Béla (Kisvárda) (2022)
[+24,81] 154 Ft 31 pont
2. Kovács Csaba(Sárospatak) I.
(2106) [+16,92] 529 Ft 30 pont
3. Pajic Zvezdan (Kisvárda)(2039)
[+17,24] 129 Ft 30 pont
4. Tóth “Patya” István (Sárospatak)
(1970) [+25,69] 208 Ft 28 pont
5. Gyöngyösi Géza (Sárospatak)
(2048) [+14,18] 115 Ft 26 pont
6. Szalai Anta (Kisvárda) (2018)
[+12,95] 44 Ft 26 pont
(Az eredmények között az első
szám a verseny előtti élő pontszám
a következő, a pontszámban történt

12

változás, a forint és a pont a versenyen elért eredmény)
A találkozóra a Berkeszi Falatozóban került sor, ami „Nagy Laci” ulti
játékának törzshelye volt. „Heuer
Feri bácsi” itt nyerte első versenyét.
A tízfordulós verseny félidejében,
a kiadós ebédet követően, valamennyi klub képviseletében koszorút és
emlékmécsest helyeztek el az ultisok
Nagy László sírjánál, a kisvárdai temetőben. Heuer Ferenc Nyíregyházi sírjánál az ottani ultisok rótták le
kegyeletüket.

Az eredményhirdetésen részt vett
a két ultis özvegye, akik átadták a
díjakat. Köszönet a rendezvény lebonyolításában oroszlánrészt vállalt
Szarvas János önzetlen támogatásáért.
A szövetség játékvezetője beszámolójában így kommentálta az eseményt. „Az emlékverseny
szervezése, sportszerűsége, és
mindvégig kiélezett küzdelme méltó emléket állítottak
a két elhunyt sporttársunk
emléke előtt. Örülök, hogy
részese lehettem ennek a
napnak, és remélem, hogy
jövőre is találkozunk a megszokott helyen”.
Szeregnyi László
Kisvárdai Ulti Klub

2010. január

A Kreativitás és Innováció Éve

2009 a Kreativitás és Innováció Éve
(volt), s sokunk fejében megfordulhat a gondolat, hogy elég kreatívak
voltunk/vagyunk-e?
Kaposi József, az OFI Tudományos
munkatársa szerint akkor kreatív
valaki, ha egy probléma iránt komolyan érdeklődik, azt meg akarja oldani akár az iskolában, akár otthon. Ez
a dolog lehet bármi: egy újság írása
és szerkesztése, egy színdarab megvalósítása, egy olyan feladat kitalálása, amely megérinti a diákokat.
Igen! – a fogalom fenti megvilágítása
után a válaszom a bevezető kérdésre. Iskolánk, a kisvárdai Bessenyei
György Gimnázium és Kollégium
második éve írja és szerkeszti tíz országgal közösen az az angol nyelvű
újságot, amely évente 3 számmal
jelenik meg on-line és nyomtatott
formában is „G@t it! The European
Feeling” címmel. Együttműködésünket a Tempus Közalapítvány teszi lehetővé a Comenius Iskolák
Közötti Együttműködés
programjában.
Témafelvetések, kutatómunka, ötletek, cikkek
megírása, elemzés, összegzés - mind azt mutatja, hogy ez a tanulás
nem hagyományos módja. A diákok érdeklődve
fogadják a többi ország
tanulóinak
kérdéseit,
véleményét és problémamegoldásukat. Látják a különböző hozzáállást, gondolkodást, toleranciát, és
együttműködést tanulhatnak. Ad
ilyen lehetőségeket egy hagyományos tanóra? Nem igazán! Ugyanezen a véleményen vannak kollégáink is a különböző országokban. A
vélemények megosztására egy-egy
projekttalálkozó a legmegfelelőbb
alkalom.
A projekttalálkozók egyik helyszíne a hollandiai Hardenberg volt.
Utazás előtt ismét eszembe jutott
középiskolás történelemkönyvem
egyik mondata: „Hollandia a tőkés
mintaország”. Kíváncsian vártam az
utazást. Vajon mintaország még ma
is?
Igen, az, ha a környezetvédelemre
gondolok, és a tisztaságra. Üdvözlésünk után legelső utunk egy kerékpárkölcsönzőbe vezetett ahol átvettük a három napra bérelt bringákat.
Kerekeztek már Önök étterembe
és onnan haza biciklivel? Élvezetes!
Vagy láttak már ezer biciklit egy tárolóban? A bejáró diákok a vasútállomáson hagyják a járgányukat, és
másnap reggel ismét azzal jönnek
iskolába. Állításuk szerint mindig
megjegyzik, hol hagyták a tárolóban
a biciklijüket (de azért láttunk diá-

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

kot, aki lázasan keresett).
Igen, az, ha az oktatást tekintem.
Példás együttműködés az iskola és
a szülők között, pályázatok, tehetséggondozás, külföldi kapcsolatok
és projekthét. Ez utóbbi a TÁMOP
3.1.4 pályázat szerves részeként nálunk is megvalósul tavasszal.
A holland partneriskola diákjai és
járműveik?
A legutóbbi találkozó a szlovákiai
Léván volt, ahol tanárok és diákok
is jelen voltak. Egy ilyen program
leginkább az addigi elvégzett munka
értékelésére és a további feladatok
felosztására ad lehetőséget, természetesen a leginkább érdekelt és érintett
diákság bevonásával. Kirándulunk,
dolgozunk, megosztjuk oktatási
tapasztalatainkat, diákjaink lehetőséget kapnak, hogy nem tantermi
környezetben használják nyelvtudásukat, véleményt nyilvánítsanak,

írjanak és gondolkodjanak. Ez az,
amit kreativitásnak és innovációnak
nevezünk.
Harmadszor is igen! Több példából
a TÁMOP 3.1.4./08/2. jelű „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő
hozzáférés Innovatív intézményekben” című pályázat megvalósítását
emelem még ki. A kreativitás és
innováció ismét összefonódik, ha
az idegennyelv oktatását tekintem,
aminek kiemelt területe a drámaoktatás. Irodalmi művek eredetiben
történő olvasása javítja a diákok
szövegértését, fejleszti szókincsüket,
a szerepjáték lehetőséget ad azonosulni vagy imitálni adott helyzetet,
mindeközben a társakkal közösen, a
sikerben osztozva valósítjuk meg a
pedagógiai célokat.
Iskolánk következő évi nemzetközi projektpályázata a drámatanítás
hatását vizsgálja majd a kulcskompetenciák fejlesztésére, s így nemzetközivé terjeszti ki azt a gyakorlatot,
amit mi már alkalmazunk.
Mindannyiunk érdeke, hogy gyermekeink olyan iskolákban tanulhassanak, ahol egyéni képességeiket is
messzemenőkig figyelembe véve oktatnak, ahol lehetőségük van nemzetközi kapcsolatok megteremtésére
és ápolására.

