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A Béres József TIT Kisvárdai Egyesülete, a Városi Könyvtár, a Béres
Alapítvány, a Jurányi Lajos TIT
Egyesület és Kisvárda Város Önkormányzata összefogásával 2010.
február 6-án Dr. Béres József Széchenyi-díjas kutató domborműves
emléktábláját avatták fel a Városi
Könyvtár falán. Ezzel a századik
évében járó Búza Barna szobrászművész egy újabb alkotásával gazdagodott Kisvárda.
A változatos program Tudományos
üléssel vette kezdetét. melyet Dr.
Béres József emlékének szenteltek a
szervezők. Dr. Oláh Albert, Kisvárda város polgármestere üdvözölte a
megjelenteket, köszöntőjében sze-

mélyes emlékeit is felelevenítve. Ezt
követően ifj. Dr. Béres József, a Béres
Zrt. elnöke tartott érdekes előadást
Dr. Béres József kutató életútja, a Béres Zrt. szerepe az egészségmegőrzésben
címmel. Az előadásból mindenki
megismerhette Dr. Béres József életének főbb állomásait, tudományoskutató munkájának részleteit, illetve
azt, hogy hol tart ma az ő életművét
folytató vállalkozás. Ezután Szépíróink Dr. Béresért és cseppjeiért címmel
Bakajsza András irodalmár tartott
előadást, melyben Dr. Béres József és
cseppjei irodalmi hatásáról szerezhetett ismereteket a hallgatóság.
A tudományos ülést követően egy
(Folytatás a 2. oldalon)

Lakossági fórum a hulladékkezelésrÕl

Lakossági fórumot szervezett 2010.
február 1-jén a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás az Európai Unió
által támogatott regionális hulladékprojekt-tel kapcsolatban Kisvárdán
a Városháza nagytermében. A megjelenteket házigazdaként Dr. Oláh
Albert polgármester köszöntötte,
aki röviden beszélt a kisvárdai szilárdhulladék-lerakó megépítésének
előzményeiről.
Ezután Tarczi Gyula moderátor irányítása mellett zajlott a program.
Először Kósa Tímea, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési
és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. igazgatója ismertette a hulladékgazdálkodási rend-

szer lényegét, valamint időrendben
áttekintette a beruházás történetét.
Mint elhangzott, 1998-ban indult
a történet a Települési Szilárdhulladék-kezelési Koncepció megalkotásával, s több jelentős állomáson
keresztül jutott el a program a mai
állapotáig. A három lerakó összesen 240 települést szolgál ki (229
megyénkbeli és 11 borsod megyei).
A nyíregyházi 72, a kisvárdai 79, a
nagyecsedi pedig 89 település lakossági szilárdhulladékát fogadja.
A kivitelező KE-VÍZ 21 Zrt. képviselője röviden beszámolt a kisvárdai lerakó építésének lépéseiről.
150 ezer m3 földet mozgattak meg
a 48.000 m2-es depónia elkészí(Folytatás a 2. oldalon)

Bővül a bölcsődei férőhelyek száma Télen sem áll meg a közmunkaprogram

Az önkormányzat támogatásával
10 gyerekkel többet tudnak február 1-jétől fogadni a Városi Bölcsődében Kisvárdán. Január 25-én
délelőtt a kisvárdai önkormányzat
képviseletében Lénárt Andrásné aljegyzőt és Nagypál Béla osztályvezetőt, és a sajtó képviselőit vezette körbe a megújult bölcsődében
Kállai Árpádné intézményvezető.
Kállai Árpádné elmondta, hogy
2010. február 1-jétől új bölcsődei csoport indul, és 10 gyerekkel
többet tudnak fogadni. Az igények tették ezt szükségessé, mert

nagy volt a zsúfoltság a meglévő
két csoportban, ahol 30 gyerekkel
foglalkoztak. Mostantól négy csoportban 40 gyermek elhelyezése
megoldott. Az önkormányzat 4,3
millió forintos támogatást nyújtott a bővítéshez. A kivitelezést
a Kisvárdai Szolgáltató Szervezet
szakemberei végezték kitűnő minőségben.
Terveikben még ebben az évben
az is szerepel, hogy sérült bölcsődés
korú gyermekekkel is foglalkozzanak, és bölcsődei ellátás keretében
megszervezzék a korai fejlesztést.

Az „Út a munkához program”
megkezdése óta folyamatosan látja
el munkával a programban résztvevőket. A Várday István úti volt
óvoda épületben már a tavaszra
készülnek az ott dolgozók. Már
most is sok elkészült virágláda és
utcai szemétgyűjtő edény várja a
jobb időt, hogy végső helyükre
kerüljenek.
A munkások a helyszínen öntik
és vasalják be a beton virágtartókat,
illetve azokat a beton fedlapokat,
amelyekkel a városban található
ellopott vagy megrongált eleme-

ket fogják kicserélni. Ugyancsak
itt készül az utcai szemétgyűjtők
tartószerkezete, valamint a fém
szerkezeti elemek festése is.
Az épület egy másik helyiségében virágpalántákat nevelnek, amelyek tavasztól díszíthetik
a várost.
Az időjárás is ad munkát a közcélú foglalkoztatás résztvevőinek,
akik a nagy hó beköszönte óta a
hó-eltakarításban vesznek részt
- adott tájékoztatást Lénárt Andrásné aljegyző-titkárságvezető, a
program irányítója.

Kisvárda

Önkormányzati hírek

2010. február

(Folytatás az 1. oldalról)
téséhez, amely megfelel a jelenleg
érvényben lévő szabályoknak, szigetelt, jelzőrendszeres, a csurgalékvizet
összegyűjtő rendszer. A későbbiekben a depóniagáz is összegyűjthető
és hasznosítható lesz. A tároló mellett elkészült egy 150m2-es szociális
épület, a portaépület és a mérleg. A
kivitelezés 2009 decemberében fejeződött be, egy hónapja a próbaüzem
zajlik, eddig zökkenőmentesen.
Ezt követően Dr. Láczay György
ügyvéd ismertette a kisajátítási eljárás jelenlegi állását. Mint ismert,
a területhez vezető elkerülő út korábban is lényegi kérdés volt a város
vezetése számára. Az első pályázatból kimaradt az út területének kisajátításához szükséges pénz, amit
a módosított pályázat már tartalmazott. 2009 őszén kezdődött el a
kisajátítási folyamat, ami 370 ingatlant, illetve 234 tulajdonost érint

a határidő lejárta után is keresse fel
irodáját.
A tájékoztatók elhangzása után kérdésekre került sor.
Nagy Sándor önkormányzati képviselő megkérdezte, hogy mikor lesz
készen az elkerülő út? Mikor szerzik
be a szállító járműveket? Ki fogja
üzemeltetni a rendszert?
A válaszból kiderült, hogy az 5,9
km-es elkerülő út legkésőbb őszre el
kell hogy készüljön. Ez attól függ,
hogy a területet mikorra tudják átadni a kivitelezőnek, illetve a tavaszi
időjárás is befolyásolhatja a kezdést.
Az út nyomvonala az Árpád úttól
indul, ahol körforgalom épül, és a
Papi útig tart első ütemben. Később
a 4-es főútig szeretnék meghosszabbítani, így válna teljessé az elkerülő
út.
A gépjárművek beszerzése közbeszerzési eljárás keretében történik,
ami folyamatban van. Legkésőbb
2010. június 30-ig le kell szállítani a
14 db gépjárművet. Ezeket először a
kft. fogja megkapni, így ők lesznek
az üzemeltetők is. A későbbiekben
elképzelhető alvállalkozó bevonása,
de erről majd a társulási tanács fog
dönteni.
Kérdésként elhangzott, hogy mennyibe fog kerülni az ártalmatlaní-

tás. Az ártalmatlanítás díja 5.500,Ft+ÁFA lesz, ehhez jön még a gyűjtés
és a szállítás költsége, valamint az
uniós szabályok miatt a majdani rekultivációra is díjat kell szedni, amit
elkülönítve is kell tartani a szolgáltatónak.
Jó hír a lakosság számára, hogy havonta egyszer
háztartásonként 200 kgig ingyen elhelyezhető
hulladék a lerakóban.
Dr. Oláh Albert polgármester hozzászólásában
elmondta, hogy valóban
azt mondta korábban
az önkormányzat, hogy
nem ad használatbavételi engedélyt, amíg nincs kész az
elkerülő út. Azonban ezt nem tehetik meg, mert akkor Nyíregyházára
kellene hordani a hulladékot, ami
sokkal többe kerülne. Másrészt az
engedély kiadása hatósági ügy, így
ebbe nem tud beleszólni az önkormányzat. Mint mondta, arra fognak
törekedni az üzemeltetővel közösen,
hogy a városon keresztül naponta
10 szállító autónál több ne közlekedjen.
Az egyik hozzászóló kiemelte, hogy
örömmel fogadta a fórumot, de véleménye szerint sokkal gyakrabban
kellene ezzel a kérdéssel foglalkozni. A lakosságot tájékoztatni kell a

környezettudatos gondolkodásról,
a szelektív hulladékgyűjtésről, illetve tudatosítani kell, hogy kevesebb
szemetet termeljünk.
A válaszból kiderült, hogy ebbe
az irányba is tettek és a jövőben is
tesznek lépéseket. Négy
szelektív járművet is beszereznek, valamint 300
szelektív szigetet osztanak szét a megyében.
Jelenleg is készül olyan
kiadvány, ami a környezettudatos gondolkodást ösztönzi, s ezeket
eljuttatják minden háztartásba.
Záró kérdésként Demeter László önkormányzati képviselő
érdeklődött, hogy akinek az elkerülő
útba eső területén erdő van, annak
kitermeléséhez kinek kell engedélyt
kérni a hatóságtól. A válaszból kiderült, hogy a kisajátítás alá kerülő
területen az eredeti tulajdonosnak
lehetősége van onnan elvinni, amire
szüksége van (épület bontása, fakivágás), természetesen ha ehhez valamilyen engedély szükséges, azt is
neki kell beszerezni.
A lakossági fórumot eredményesnek
ítélték a szervezők, s a későbbiekben
is szívesen tájékoztatják a régió lakosságát a hulladékprojekt további
fejlődéséről.

a 6 km-es szakaszon. Az ügyvéd úr
elmondta, hogy eddig 190 tulajdonossal sikerült megállapodást kötni,
s ez a szám a napokban is nőni fog.
Arra kérte az érintetteket, hogy aki
szeretné megkötni a szerződést, az
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mondtak köszönetet
a
szervezők
mindazoknak,
akik
közreműködtek
az
emléktábla
megvalósításában.
A rendezvény
támogatói:
Önkormányzatok: Ajak, Anarcs,
Döge, Kisvárda, Mezőladány, Pátroha, Rétközberencs, Szabolcsveresmart, Tiszabezdéd, Tiszaszentmárton, Tuzsér, Záhony, Zsurk.
Béres Alapítvány, Béres József TIT
Egysület Kisvárda, Jurányi Lajos
TIT Egyesület Nyíregyháza, II. Rákóczi Ferenc Szakközép és Szakiskola, Városi Könyvtár, Várszínház és
Művészetek Háza.
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grafikai kiállítás megnyitására került
sor a Művészetek Házában Szirtfoknak lenni - Béres József életútja címmel. A Szeifried Zoltán grafikáiból
álló tárlatot Béres Klára, a Béres Zrt.
kommunikációs igazgatója nyitotta
meg. Beszédében személyes élményeiről is beszámolt, megidézve Dr.
Béres József szellemiségét, beavatva
a hallgatóságot az életrajzi könyv
megírásának kulisszatitkaiba is. A
megnyitó színfoltjaként Béres Merse
zongorajátékában gyönyörködhetett
a közönség. A fiatalember egy saját
szerzeményt is előadott, amely alapján úgy érzem, fogunk még hallani
róla.
Búza Barna szobrászművész alkotásának felavatására 13 órakor került
sor. Először Somogyi Mária szakközépiskolai tanuló énekelt Dr. Béres
József kedvenc népdalaiból egy csokorra valót, majd Dr. Oláh Albert,

Kisvárda város polgármestere mondott avató beszédet. A domborművet ifj. Dr. Béres József, a Béres Zrt.
elnöke, Dr. Kriveczky Béla, a Béres
József TIT Egyesület elnöke és Dr.
Oláh Albert polgármester leplezte
le.
A napi program zárásaként a könyvtár olvasótermében elismerések
átadására került sor. Béres emlékplakettel és egy életrajzi könyvvel

ÜNNEPSÉG MÁRCIUS 15-ÉN

Kisvárda Város Önkormányzata 2010. március 15-én 10 óra kezdettel
tartja a városi megemlékezést az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére. Az ünnepségre a Várszínház és Művészetek Házában kerül
sor, az ünnepi műsort a Bessenyei György Gimnázium és Kollégium diákjai adják.
A műsort követően a Petőfi-szobornál koszorúzásra kerül sor, ahol az önkormányzat, a város intézményei, civil szervezetei helyezik el az emlékezés
virágait.
Az önkormányzat minden kedves érdeklődőt szeretettel vár az ünnepi
megemlékezésre!

További hírek, képek: www.kisvarda.hu
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100%-os lesz a kiépítettség PÁLYÁZAT IGAZGATÓI ÁLLÁSRA

A kisvárdai önkormányzat a szennyvízcsatornázás második üteméhez
581 milliós támogatást nyert. Az
építkezésben érdekelt városlakókat a
városi tornacsarnokba tanácskozásra
hívták február 11-én. A beruházással kapcsolatos tájékoztatáson túl a
lakosok által fizetendő érdekeltségi
hozzájárulásról is tájékoztatták a
résztvevőket. Dr. Oláh Albert polgármester elmondta, hogy a csatorna építéséhez szükséges 152 millió
forint összegű saját forrást az önkormányzati pénzeszközökből és a lakosok által kötelezően megfizetendő
95 ezer forintos fejlesztési érdekeltségi hozzájárulásból kell a beruházás
megkezdéséhez biztosítani.
Az Önkormányzat az elmúlt években több alkalommal is sikeresen
pályázott a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére, így
- 2001. évben a Váralja út és környékén 10 utca csatornázása valósult meg,
- 2005. évben az I. ütemben 16 utca
csatornázását illetve a szennyvíztisztító telep bővítése valósult meg 1
milliárdos összköltségből, illetve
- 2006. évben az Árpád és a Tordai
úton sikerült a csatornahálózatot kiépíteni.
Kisvárda Város szennyvízcsatornázása hálózat építés II. ütem címmel
pályázatot nyújtott be a város a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz a város eddig nem csatornázott utcáiban a szennyvízcsatorna
hálózat kiépítésre. Az európai uniós
gyakorlat szerint ezen pályázati kiírás 2 fordulós pályázati konstrukcióban került elbírálásra, így a
2007. november 10-én benyújtott
első fordulós pályázatunk eredményeképpen a beruházás előkészítési
tevékenységeinek megvalósításához
részesültünk 20.470 eFt összegű
támogatásban a 2008. május 2-án
aláírt támogatási szerződés alapján.
Az előkészítési szakaszban elkészült
a beruházás környezetvédelmi hatástanulmánya, a jogerős vízjogi létesítési engedélyes terve, kiviteli terve, talajmechanikai szakvéleménye,
kommunikációs terve és a második
fordulós közbeszerzési dokumentációja.
A második fordulós pályázatot tavaly június 16-án nyújtotta be az

Önkormányzat, mely átdolgozást
követően október 5-én befogadásra
került és december 1-jén a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
tájékoztatta az önkormányzatot,
hogy a benyújtott pályázatunkat
támogatásra érdemesnek ítélte. A
támogatási szerződés aláírására napokon belül sor kerül.
A beruházás tervezett összköltsége
732.640 eFt, az elnyert támogatás
580.940 eFt, míg a biztosítandó saját
erő összege 151.700 eFt. A saját erő
biztosítása a lakosság által fizetendő
érdekeltségi hozzájárulás összegéből
és az önkormányzat által biztosított
közel 50 millió Ft-ból tevődik össze.
A kivitelezési munkálatok kezdésére
a közbeszerzési eljárás lefolytatását
követően várhatóan 2010 nyarán
kerül sor, míg a munkálatok végleges befejezése 2011 decemberére
tehető.
A beruházás eredményeképpen a
város eddig nem csatornázott területein összesen 33 utcában épül új
csatornahálózat mintegy 13.785 m
hosszban, illetve 390 m hosszban a
Kossuth és Csillag út szennyvízcsatorna hálózatának felújítása is megtörténik. A kivitelezés során 6 db
új átemelő épül, 8 db meglévő átemelő bevonásra kerül a távfelügyeletbe, illetve biofiltert kap, melyek
biztosítják a szagmentességet és az
azonnali hibaelhárítást. A beruházás
eredményeképpen 1164 db ingatlan
szennyvízhálózatba való bekötése
válik lehetővé.

Kisvárda Város Önkormányzati Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a II. Rákóczi Ferenc Szakközép és Szakiskola igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2010.
május 1-től-2015. július 31-ig, 5 év és 3 hó-ig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda,
Mártírok útja 8.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Intézmény szakmai irányítása
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§ Egyetem, egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség, vagy a képzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű végzettség és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
§ pedagógus - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ erkölcsi bizonyítvány, képesítést igazoló, közjegyző által hitelesített oklevél-másolat, szakmai önéletrajz, vezetési program.
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2010.
május 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Leskuné Takács
Anna nyújt, a 45/500-723-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Kisvárda Város Önkormányzati Képviselőtestülete címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Szent László utca
7-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 25-1/2010. V., valamint a munkakör megnevezését: II.
Rákóczi Ferenc Szakközép és Szakiskola igazgató.
§ Személyesen: Leskuné Takács Anna, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
4600 Kisvárda, Szent László utca 7-11.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az Önkormányzati Képviselőtestület bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§ Oktatási és Kulturális Közlöny - 2010. január 31.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kisvarda.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. február 3.

A lakossági érdekeltségi hozzájárulás összege a képviselőtestület
175/2008.(XII.2.) számú határozata alapján 95.000,-Ft, melyet két
módon fizethet meg az érdekelt. Lakás-takarékpénztári szerződés kötése
esetén lehetőség nyílik a részletekben történő fizetésre, mely esetben
48 hónap alatt a kötelező számlavezetési díjjal együtt havi 2.080,-Ft-ot
kell törleszteni úgy, hogy a számlanyitási díj 2.500,-Ft-os összegét valamint az első törlesztő részletet az
önkormányzat megfizeti az érdekelt
helyett. Amennyiben ezzel a lehetőséggel nem kíván valaki élni, a hozzájárulást június 15-ig fizetheti meg
egyösszegben, melynek módjáról a
későbbiekben tájékoztatják azokat,
akik ezen fizetési formát választják.
A munkák befejeztével Kisvárda város teljes területén a szennyvízcsatorna hálózat ki fog épülni.

FONTOS DÖNTÉSEK A RENDKÍVÜLI ÜLÉSEN

Kisvárda Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. február 15-én
rendkívüli ülést tartott, melyen két napirendi pont szerepelt. Elsőként az önkormányzat 2010-re vonatkozó közfoglalkoztatási tervéről döntött a testület,
majd a Várfürdő és létesítményei további működtetéséről határoztak.
A közcélú foglalkoztatással kapcsolatban a szociális kerekasztal és a munkaügyi központ kirendeltsége is jónak
ítélte a programot. Az eddig végzett
munkát a képviselők is tartalmasnak
ítélték. Tanácsként elhangzott, hogy
egy kicsit jobban kellene figyelni arra,
hogy a Kisvárdai Szolgáltató Szervezettel egyeztessék a munkákat, ne legyenek
átfedések a két munkaszervezet között.
Végül az előterjesztést 15 igen szavazattal elfogadták a képviselők.
Mint a korábbi testületi ülésen elhangzott, a Várfürdő üzemeltetéséről a
Felső-Szabolcsi Kórházzal folytatott tárgyalást az önkormányzat. Most az elő-
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készített megállapodásról döntöttek a
jelenlévő képviselők. Ennek értelmében
az eddigi üzemeltető ISZC Nonprofit
Kft. törzstőkéjét felosztották, és a fürdő
további üzemeltetését egy új cég fogja
végezni, amely szintén 100%-os önkormányzati tulajdonban van, akárcsak
az ISZC és a kórház - tájékoztatott dr.
Oláh Albert polgármester.
Az ISZC Kft-nek továbbra is kezelésében marad a várpálya és tornacsarnok.
A Várfürdő esetében az elsődleges cél a
gyógyvízhez kapcsolódó egészségügyi
szolgáltatások létrehozása, hiszen fejleszteni már csak így lehet.
A képviselők 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadták az előterjesztést, aminek értelmében 2010. március
1-től a fürdőt a Felső-Szabolcsi Kórház
üzemelteti az erre létrehozott cégen keresztül. Harsányi Imre főigazgató az ülésen azt mondta, hogy ha időben elkezdhetik a munkát, akkor a nyári nyitásra
elkészülnek a szükséges felújításokkal.



Helytörténet

Kisvárda

40 év e vá ro s K i s vá r da

Kisvárda és a Várdayak
Kisvárda, Könyves Kálmán uralkodása
idején kerül ki a várbirtokok köréből.
Felvilágosult uralkodónk megunva
testvéröccse, Álmos herceg meg-megújuló áskálódását 1111-ben véglegesen
felszámolta a Bihari dukátust, s a nyíri
részekkel együtt a Gutkeled nemzettségnek adományozta. A Gutkeledek
idegen nemzettségként Péter királyunk
idejében kerültek Magyarországra, ahol
az uralkodó szolgálatában emelkednek a
társadalmi ranglétrán egészen a nádori
szélig.
Az Árpád-kori időszakról nagyon kevés információ áll rendelkezésünkre, de
tényként foghatjuk fel, hogy 1241 tavaszán a beáramló tatár hordák felégették
településünket. Az azonban bizton állítható, hogy a túlnépesülő nemzettség
egyik ága Kisvárdán telepedett le, név
szerint Mihály, akinek gyermekét, Aladárt 1271-ben, mint de genere Warada
említik. Miután az itt élők Aba Amadéval kötöttek szövetséget a kiskirályság idején nem csodálkozhatunk azon,
hogy a Várdayak többi itteni birtokával
együtt a rivális, Károly Róbert oldalán
álló Drugethek felégették, bár a Várdayak sem voltak ártatlanok e tekintetben.
A béke és nyugalom helyreállásával ismét a békés termelésre került a hangsúly. Az 1332-1335 közötti időszakban
készült pápai tizedjegyzékekben, mint
tekintélyes település szerepel, ahol István nevű alesperes szolgált. 1333-ban
12 arany, 1333-ban 10 arany, 1334-ben
18 arany, így 1335-ben 20 arany adó forint került a pápai kincstárba. 1337-ben
Zemplén, Szabolcs és Szatmár vármegyei vizsgálatai igazolják, hogy településünkön „ember emlékezet óta” szokásban van a heti vásárok tartása. Kisvárdai
János, aki Nagy Lajos király udvarában
vitézkedett, 1342-ben védelmet nyert
a kisvárdai vásárba igyekvők számára, s
nem mellékesen ő szerepel Arany János
Toldi szerelmében, hiszen az ő címere a
„Kisvárdai kígyó, mely farkába harap”.
A család és a település felemelkedése
Zsigmond uralma idején ment végbe.
1393-ban pallos jogot nyert a család,
mely igen hatékonynak bizonyult a
rend biztosítása terén. Egy évvel később
Mária királynő megerősíti a szerdánként
tartott vásárok tartását, felszólítva a kereskedőket, kalmárokat és más vásári
embereket, hogy látogassák a kisvárdai
vásárokat.
1421-ben a családi tekintély erősítése
miatt a Várdayak Kisvárdát mezővárosi
joggal ruházták fel, melynek tényét a város középkori pecsétje őrizte meg. A XV.
század nemcsak a felemelkedés, hanem
a nagy építkezések kora is, 1415-ben
Zsigmond kővár építési engedélyt ad
a településre, az 1430-as években gótikus stílusban átépítik a római katolikus
templomot, 1443 Rozgonyi Simon egri
érsek kezdeményezi a Kisvárdát követő
hegyeket szőlők sokaságával díszíteni.
1453-ban Czillei Ulrik, hogy a maga
oldalára állítsa a Várdayakat V. Lászlón
keresztül országos vásártartási engedélyt
szerez Kisvárdának. Az 1460-as években
nagy lendülettel épült maga vár is. Ez



utóbbi jelentős terhet rótt az itt élőkre. Épen ezért a „tekintélyes Kalmár
János, Fúló Benedek és Jobbágy István
nevű esküdtek, azaz a városi tanács tagjai, felkeresték Várday István érsek urat
Bácsban, hogy enyhítse terhüket. Mátyás királyunk fő- és titkos kancellárja,
miután meggyőződött az állítások igazáról, jelentős mértékben kiszélesítette
a település jogait.
Az 1468. március 27-én, Bácson kelt
szabadalomlevél a város történek egyik
legfontosabb jogi forrása, mely igazolja
kiadójának magas szintű jogi szakmai
ismeretét. Várday István kivette a települést a földesúri bíráskodás alól, mind
a kisvárdai uradalmat vezető gazdatisztjének, mind pedig a várnagynak megtiltotta a város ügyeibe való beavatkozást,
bírói ítéletet. Ez ugyanis a város lakói által időről időre megválasztott bírót illeti
meg. Itt jelenik meg a városi szabadság
legfőbb kritériuma a szabad bíróválasztás joga. A szabadságjogok biztosítása
a bíró jogkörébe tartozik, ezáltal a város bírája lett a város vezetője. Döntése
elleni fellebbezés viszont közvetlenül a
földesúrhoz történik, akinek úriszéke
előtt véglegesen lezárul az ügy, az itt
született ítélet végrehajtása már a bíró
feladata. A várost kiveszi a várszolgálati
kötelezettség teljesítése alól, kivéve a vár
építés időszakát, amikor is a faszállítási
kötelezettség rövid időre fenntarttatik.
A következő jog a vásár és piac tartás
joga, melyet a földesúr átenged a város
jogkörébe. Biztosítja továbbá a város lakói számára a szabad borkimérés jogát,
melynek ellenőrzése is a bíró feladatává
vált. A földesúri adó fizetésében fenntartotta az évenkénti adófizetést úgy,
ahogy azt még Várday Miklós, volt királyi kincstartó és szabolcsi főispán elrendelte. Bár e rész nincs részletezve, annyi
azért kiderül számunkra, hogy itt a klasszikus értelemben vett jobbágyi szolgáltatás is jelen van, hiszen a robot terén,
melyet a búza és más gabonanövények
learatásakor teljesítenek, a régi jogszokás fenntarttatik, ám ennél többre nem
kötelezhetőek. Kedvezmény továbbá
még, hogy azok, akik tizedköteles malacot tartanak, csak minden tizedik malac
után kell adót fizetniük, töredékek után
viszont nem. Végül, s azt kell mondanunk nem utolsó sorban, a városban
folyó ingatlan és más öröklött dolgok
eladása és vásárlásakor a hitelesítési tevékenység a város jogkörébe került át,
azt a város bírája gyakorolja, hitelesítésül pedig a város pecsétje szolgál, nem
pedig a földesúré, melyet e részben az

adományozó kizár. “az ilyen vásárlásokról, vagy eladásakor állíttassanak ki
a város pecsétjével ellátott privilégiális oklevelet (adomány), máskülönben
azok érvénytelenekké válnak”
A szabadalom levél utolsó része
a hitelesítő záradék, melyben a dátum
mellett szerepel, hogyan is történt ezen
privilégiális oklevélnek a hitelesítése és
megerősítése. A Bácson kelt oklevelet az
érsek a privilégiumot tartalmazó adományleveleknek megfelelően függő pecséttel látott el, melyen az érsek gyűrűs
pecsét szolgált hitelesítőül. Kisvárda ezzel megerősítette mezővárosi helyzetét,
s megteremtődtek polgári fejlődésének
feltételei, melyet a történelem szablyája
hasított ketté.
1970-ben éppen az ötszáz évvel ezelőtti
adomány szolgáltatta az ürügyet Kisvárda újkori város címének elnyeréséhez.
MEZŐVÁROS a történelem viharában
A XV. századi fellendülés „hogy a város
népek sokaságával” díszítsük, Mátyás
király halála után megszakad. Ebben
nem első sorban az érsek úr halálát,
vagy éppen a Várdayak kicsinyességét kell okolnunk, sokkal inkább azt a
gazdasági szerkezetváltást, mely ebben
az időszakban egész Európában bekövetkezett. Míg kontinensünk nyugati
fele a bekerítés révén a tőkés termelés
felé indult el, addig nálunk az örökös
jobbágyság vált általánossá. A mezőgazdasági termékek gyors árnövekedése a
XVI. században nagyobb hasznot biztosított a földesuraknak, mint egy fejlődő
város pénzügyi fizetőképessége.
Ezért nem tudott megszabadulni teljesen a város a földesúri robot kötelezettség, illetve mezőgazdasági termények
természetben történő fizetése alól. Súlyosbították a helyzetet az 1490 után
kibontakozó anarchia fegyveres konfliktusai, majd 1526 után az ország szétszakadásához vezető belháborúk.
Az önállósodó Erdély és Királyi Magyarország között folyó háborúk négy
esetben vezettek a kisvárdai vár ostromához, mivel a Várdayak a Habsburg
dinasztia mellett tették le voksukat.
Az unitárius Izabella királyné a római
katolikus templomban helyezte el lőportárát 1659 februárjában, amelyet a
várból kilőttek. A pusztítás nyomán a
bejárati rész teljesen leomlott, a tetőzet
beszakadt, csak a szentély falai meredtek
évtizedeken keresztül a puszta égbolt
felé. Jó néhány évtizeden keresztül a
katolikus hívek a vár Zsigmond kápolnáját használták szertartási helynek. A
század második felétől a város lakossága
megnyílt a református vallás iránt. 1600
után ehhez Várday Kata támogatását is
meg nyerték.
Az 1590-es évek több szempontból is
érdekesek a várost történetét kutatók
számára. Várday Mihály özvegyének,
Dobó Krisztinának ide udvarolt a magyar nyelv hadmérnöke, a neves költő, Balassi Bálint, kinek János fia is itt
született meg. 1594-ben Telegdi Pál a
tizenötéves háború sodrában ispotályt
alapíttat, míg testvére Telegdi Kata, az
első, magyar nyelven verseket író nő, a
várban gondozta virágos kertjét. 1591ben Rudolf császár és magyar király
engedélyezi a kisvárdai mesteremberek
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2010. február
céhének megalakulását jóváhagyva a
céh szabályait. A kisvárdai Csizmadia
vegyes céh három századon keresztül
működött a településen. 1593-ban
Gyarmathy Imre iskolamester gyönyörű latin nyelvű reneszánsz versezetben
panaszolja el a kisvárdai iskola állapotját. Egy évtizeddel később, 1605-től
már református iskola is működött városunkban.
A XVII. század viszonylag csendesebb
korszakában a hagyományos mezőgazdasági termelés mellett jelentős szőlő és
gyümölcsös kertek jellemzik Kisvárdát,
az országos vásárok száma pedig négyre emelkedett, s külön vásárbíró ügyelt
ezek és a heti vásárok rendjére, melyet
külön városi statútum, azaz rendelet
szabályozott.
Végig kíséri a századot a katolikus – református ellentét, melynek vitái nem
egyszer lángokban is az égig csaptak.
Különösen elkeseredett vita folyt a
templom épületéért, melyet a XVII.
század elején tettek rendbe a hívek, míg
a reformátusok elébe építették fatemplomukat. Ez utóbbit mind Bocskai katonái 1605-ben, mind pedig Fekete
Jankó lázadói 1672-ben bizonyítottan
felégettek. A templomért folyó vitát
1705-ben a Szécsényi országgyűlés zárja le, visszaadva az épületet és a telket a
katolikus egyháznak.
A XVII. században a kisvárdai vár Szabolcs vármegye központja. Itt őrzik a
levéltárat, itt tartják a megyegyűléseket,
az alispánok itt folytatják le a perek. Ez
utóbbiak közül kiemelendők egyrészt a
boszorkányperek, másrészt a legendává
váló Tolvaj Borbála lefejezése, kinek
fejét „a várkútba vetették” ahogy őrizte a népi hagyomány. Krucsay Márton
volt az utolsó alispán, aki még Kisvárdán székelt és halt meg, eltemettetett a
templom alatti Krucsay kriptába.
A Rákóczi szabadságharc hadi eseményei
csak kis mértékben érintette városunkat. 1703-ban az elsősorban „paraszt”
seregek vezéreként érkező II. Rákóczi
Ferenc elől a szabolcsi nemesség nagy része a kisvárdai várba húzódott vissza. A
később fejedelemmé választott Rákóczi
hadai bekerítették a várat, de ő inkább
egyezkedni akart a nemességgel a nemzeti közmegegyezés érdekében, melynek
sikerével ez meg is valósult. Maga a fejedelem itt tartotta első és utolsó hadi seregszemléjét, előbbit 1703-ban, utóbbit
1710-ben. 1707-ben november 26-30
városunkban ülésezett az Erdélyi Szenátus melyen a vezérlő fejedelem személyesen elnökölt. Végezetül 1711 januárjában innen indult el Varsóba, tárgyalni
Nagy Péter orosz cárral, mely útról már
sohasem tért vissza magyar földre.

Kultúra, oktatás

Kisvárda

Felhívás adománygyűjtésre

Mottó: „Ha veszel, megtelik a kezed,
ha adsz, megtelik a szíved!”
1995. május 8-án vesztettük el a
kisvárdai II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola köztiszteletben álló
pedagógusát, Sohajda Sándorné magyar-történelem szakos középiskolai
tanárt. Erzsike néni, hiszen környezete, tanítványai és kollégái így szólították 1957-ben kezdte pedagógiai
pályafutását Nyíregyházán, előbb a
113. számú, majd a 110. számú ipari iskolában, majd 1965-ben került
Kisvárdára és mindvégig a volt szakmunkásképző iskolában tanított.A 61
évet élt tanárnő kiváló tárgyi tudással
rendelkezett, és hivatástudattal nevelte-oktatta tanítványait. Tanárként,
osztályfőnökként, később igazgató-

helyettesként, illetve kollégiumi vezetőként sokat tett a szakmunkások
életútjának formálása, egyengetése érdekében. Kiemelkedő munkát végzett
a város közéletében is, több évig volt
tanácstag, illetve a Végrehajtó Bizottság tagja. Az iskola történetének első
szakközépiskolai évfolyama éppen az
írásbeli érettségire készült, amikor
tanítványai köréből elragadta a halál.
Emlékét az iskola vezetése, nevelőtestülete a róla elnevezett Erzsébet-napi
szavaló versennyel eddig is igyekezett
ápolni. A legutolsó versenyen született az elhatározás, hogy halálának
15. évfordulójára, 2010. május 8-án,
illetve a hozzá közeli napokban méltó
síremléket kívánunk részére állítani
Kisvárdán ,a régi temetőben.

helyismereti vetélkedÕ 2. forduló

Kisvárda ismételt várossá válásának 40.
éves évfordulója alkalmából a Városi
Könyvtár, a Várszínház és Művészetek
Háza valamint a Rétközi Múzeum 4
fordulós levelezős vetélkedőt indít a
Kisvárda újság hasábjain. A felkészüléshez a következő irodalmat ajánljuk:
Kisvárda 90’: Tanulmányok Kisvárdáról,
szerk. Fehérvári Béla, Kisvárda, 1991.
Néző István-Szivák Gábor: Kisvárda
a források tükrében: szemelvénygyűjtemény, Kisvárda, 1999.
A kisvárdai egyházak története Szent
Lászlótól napjainkig. Kisvárda, 2000.
Néző István: A kisvárdai vár története,
Kisvárda, 2004.
A válaszokat a megjelenést követő hó
15-ig kell eljuttatni a Városi Könyvtárban Néző István részére személyesen
vagy e-mailban (nezo@freemail.hu).
A legjobban válaszolók közt szóbeli
vetélkedőt tartunk, melynek nyertese
értékes könyveket kap jutalmul, s a
résztvevőket is díjazzuk.

A 2. forduló kérdései:
1. Nyáry Krisztina második házassága
révén mely család jutott birtokokhoz
a kisvárdai uradalomban?
2. Mit tartott II. Rákóczi Ferenc Kisvárdán 1711 januárjában?
3. Hány fős volt Kisvárda lakossága a
II. József alatt tartott első népszámláláskor?
4. Mikor építették fel a római katolikus templom ma is álló tornyát?
5. Ki az alkotója az oly sok helyen látott rajznak?

Kérjük mindazokat a volt tanítványokat, pedagógusokat, ismerősöket, a
város és a körzet lakóit, akik ismerték,
tisztelték és szerették, hogy felajánlott
pénzadományaikkal segítsék a síremlék megvalósítását.
Az adományokat kétféle módon fogadjuk: Egyrészt személyesen befizethetik felajánlásukat az iskola tanulmányi osztályán Molnár Lajosné
iskolatitkár részére, vagy átutalhatják
az alábbi számlaszámra: OTP Kisvárda:11773449-01129557
Az átutalásnál a közlemény rovatba
írandó: „Adomány Sohajda Sándorné
síremlékére.”
Természetesen a magánadományokon
kívül intézményi, vállalati, alapítványi
támogatásokat is szívesen fogadunk.
Az adományozók neve – amennyiben
beleegyezésüket adják – feltüntetésre
kerül az iskola honlapján az összeg
megjelölése nélkül.
Telefonszám: 06-45/410-000
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Ügyintéző: Molnár Lajosné
Az adománygyűjtő bizottság köszönetét fejezi ki minden támogatásért!
A bizottság tagjai:
Marczinkó István, a kezdeményezés
koordinálója, Rozipál György az iskola korábbi igazgatója, Gyenes István
szakmai igazgatóhelyettes, Szalmás
István szakmai igazgatóhelyettes, Simon József ny. igazgatóhelyettes, Őszné Ignácz Éva humán munkaközösség
vezetője, Molnár Lajosné iskolatitkár.
A síremlék felállítását 2010. május
hónapban tervezzük, az időpont a későbbiekben kerül meghatározásra. A
gyűjtéssel és a síremlék felállításával
kapcsolatos információk folyamatosan frissítve megtalálhatók az iskolai
honlapon (www.rakoczi-kisv.sulinet.
hu).
Csatlakozzon hozzánk adományával,
segítse célkitűzésünk megvalósítását.
Marczinkó István

10 ÉVES A KISVÁRDAI AE KLUB

Kevesen tudnak a létezésünkről
– sajnos. Fő tevékenységünk az alkoholról leszokni akarók, vagy már
gyógyult alkohol-betegek segítése.
Összejöveteleinken megbeszéljük
egymás sikereit és kudarcait, és aki
elkeseredett, próbálunk lelket önteni bele. Így is megelőzendő a visszaesés lehetőségét.
Van azonban egy kiválóan kialakult aktív mag, akiknek ezt köszönhetjük. Részt veszünk megyei,
illetve országos gyűléseken, nyaralásokon, valamint saját magunk
rendezünk összejöveteleket. Például szalonnasütés, bográcsolás, egy-

más és családtagjaink névnapjainak
megtartására is rendezvényt szervezünk.
Valamint évnyitó, évzáró, mikulás
és karácsony ünnepet is tartunk.
Mindezt önerőből. Támogatás
sajnos nincs, évek óta tagdíjból tarjuk fenn magunkat. Minden hétfőn
17 órától tartjuk összejöveteleinket,
a Családsegítő központ klubtermében (Kisvárda, Szent László út 54).
Minden érdeklődőt és alkohol
problémától megszabadulni kívánót szívesen várunk.
Mészáros István
klubtag

XVIII. Tavaszi Tárlat az évfordulók jegyében

írás-olvasás
Gyere a Teichmannba! Az
órák mellett játéTájékoztatjuk a Kedves Szülőket, kos formában tanulhattok angolul.
hogy hagyományainkhoz híven is- Lehetőségetek van már 1. osztálytól
kolába hívogató foglalkozásokat többféle levelezős versenyen is részt
szervezünk, ahol lehetőséget biztosí- venni.
tunk az iskolai élet és a tanítók meg- A Zeneiskola kihelyezett oktatásán
megtanulhattok különféle hangszeismerésére játékos keretek között.
Várjuk a kedves szülőket és gyerme- reken játszani. (furulya, zongora,
keiket látogassanak el családias lég- dob, kürt stb.).
körű intézményünkbe, ahol kompe- Sok-sok érdekes programot kínál
egész évben számotokra az iskolai
tencia alapú oktatás folyik.
diákönkormányzat („Ki Mit Tud?”
Kedves leendő első osztályosok!
Szeretnénk bemutatni nektek a Te- színházlátogatás, filmvetítés, diszkó,
ichmann Vilmos Általános Iskolát, sportverseny, kirándulás):
ahol 1-4. osztályig iskolaotthonos Iskolánkban interaktív tábla teszi
formában tanulhattok az Apáczai érdekesebbé a tanulmányi munkát.
tankönyvcsalád könyveiből szóta- Várunk benneteket 2010. március
goló olvasással. Sok-sok lehetőséget 19-én (pénteken) 9 órától az „Ovikínálunk a sportolás területén, töb- Suli” játszóházban, és az „Ügyes kebek között, folytathatjátok az úszást zek kavalkádjában”, ahol a tanító
nénikkel, Pappné Belinszky Júliával
testnevelés óra keretein belül.
A számítógépes ismereteiteket bő- és Korbácsné Rubóczki Anitával elvíthetitek informatika szakkörön és tölthettek néhány kellemes órát.
Teichmann Vilmos Általános Iskola
a tanteremben kialakított médiasaTantestülete
rokban is.

A Rétközi Múzeum és Baráti Köre,
az Első Kisvárdai Képzőművészeti
Műhely valamint a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza immár
tizennyolcadik alkalommal hirdeti
és rendezi meg ez évben - az évfordulók jegyében - a kortárs képzőművészek XVIII. Tavaszi Tárlatát
- tudtuk meg Vofkori Mária múzeumigazgatótól, valamint Nyakó
Bélától, a Várszínház és Művészetek
Háza igazgatójától.
„Kisvárda képekben a kezdetektől
napjainkig”
Ebben az esztendőben ünnepli Kisvárda újra várossá avatásának 40.
évfordulóját. 140 éve alakult a helyi Tűzoltóság, 50 éves a Rétközi
Múzeum és a Weiner Leó Alapfokú
Zene- és Művészeti Iskola. E jeles
események arra ösztönözték a szervezőket, hogy az idei tárlat a négyes
évforduló méltó megemlékezésének jegyében legyen megrendezve.
A Tavaszi Tárlat célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak
nemcsak a felső-szabolcsi, hanem a
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régiónkhoz tartozó, de határainkon
kívüli, kárpátaljai, felvidéki, erdélyi, alkotóknak is. Képzőművészeti
egyesülethez, szakkörhöz való tartozás nem kizáró tényező.
A Tavaszi Tárlat rendezői az alábbi
tájékoztatással kívánják segíteni a
jelentkezőket. A témával kapcsolatban minimum 2, sorozattal együtt
maximum 5 munka adható be. Az
alkotásokat csak kiállításra kész állapotban fogadják el (a grafikákat
passzpartozva, üvegezve, a festményeket keretezve, akasztófüllel, kiegyensúlyozva). A kísérőlapból két
példányt kell mellékelni.
Beadási határidő: 2010. március 25.
(Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza, Kisvárda Flórián tér 20.
Az alkotásokat Szeregnyi László veszi át.)
A Tavaszi Tárlat megnyitója 2010.
április 1-jén, az újra várossá nyilvánítás 40. évfordulóján lesz.
Eredményes felkészülést, sikeres
részvételt kívánnak mindenkinek a
rendezők!
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Események a Református Iskolában

Farsangi mulatság
2010. február 5-én, pénteken 14 órától
tartottuk az alsó tagozatosok farsangi
mulatságát. Már hagyomány, hogy erre
a vidám délutánra meghívjuk városunk
nagycsoportos óvodásait is.
Az óvodások rajzversenyének eredményei
Iskolánk alsó tagozatos munkaközössége rajzversenyt hirdetett a nagycsoportos óvodások részére. A beérkezett
sok szép alkotásból több első, második,
harmadik helyezett és különdíjas került
ki. Ők oklevélben és könyvjutalomban
részesültek.
I.: Hasulyó Eszter, Révész Kleopátra,
Orosz Lilla, Szabó Kristóf. II.: Potyók
László, Szikora Fanni, Szántó Viktor,
Tischner Tamara. III.: Hegyes Gréta,
Papp Gergő, Orosz Bianka, Tóth Mónika.
Különdíjban részesült Czirják Boglárka,
Koleszár András, Vass Milán. Felkészítő
óvodapedagógusok: Bartháné Molnár
Katalin, Erdélyi Ferencné, Deme Sándorné, Szokolay Judit, Adamóczki Gáborné,
Szeles Béláné.
Tehetséges kis matematikusunk
Nagy örömmel fogadtuk az értesítést,
hogy Tischner Donát Balázs 4.a osztályos tanulónk megnyerte az Új Európa
Alapítvány Segíthetek? MOL Tehetségkutató Program Matematikus Képzés c.
pályázatát, mely szerint 150 000 forint

támogatásban részesült. Az elért
eredmények alapján 281 pályázó
közül került be
a 71 támogatott
közé.
Donát már 1.
osztályos
korától részt vett
szinte minden
meghirdetett matematika egyéni- és
csapatversenyen, melyen kiemelkedő
eredményeket ért el. A legutóbbi Bolyai
matematika csapatversenyen 3. helyezésben részesült a csapata. Felkészítő
tanítója Tóthné Bakó Zsuzsa.
Tudása és széleskörű érdeklődése mellett, példamutató magatartásával és
szorgalmával, valamint az eddig elért
eredményeivel iskolánk büszkeségei
közé tartozik. Gratulálunk a szép eredményekhez és a pályázathoz, terveid
megvalósításához további sok sikert kívánunk!
OVI - SULI játszóház
2010. február 27-én és március 6-án
(szombati napokon) délelőtt 9.00 órai
kezdettel tartjuk a már hagyományos
OVI – SULI játszóházat az iskolába készülődő nagycsoportos óvodások részére. Mindenkit szeretettel várunk!
Nagy Istvánné igazgatóhelyettes
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J á t é k – Tánc – F a rs a ng
A vízkereszttől hamvazószerdáig terjedő időszak a farsangi bálok és
rendezvények sorát hozta az első osztály életébe.
Az a megtiszteltetés ért
minket, hogy az I. Katolikus bált megnyithattuk
a Dzsungel könyve musical egyvelegével. A fellépést megelőző főpróbát
a Szent László Katolikus
Óvodában tartottuk a
kiscsoportosok meghívására.
Azután hamarosan elérkezett az igazi
FARSANG! Február 12-én a szakközépiskolásokkal közösen ünnepeltük a
tél búcsúztatását.

Izgatottan készülődtünk, hiszen a nagyokkal együtt szerepeltünk. Táncos
kedvünket a tornaterem parkettjén is
bemutattuk. A jelmezes felvonulásunkat a zsűri különdíjjal jutalmazta, és
egy nagyon ízletes tortát
kaptunk ajándékba. Természetesen
nagyon-nagyon örültünk!
Ezután kezdetét vette a
tánc és a mókázás! A szülőkkel,
nagyszülőkkel
együtt kellemesen telt az
első rendhagyó farsangi
rendezvényünk.
A Szent László Katolikus
Általános Iskola 1. osztályos
diákjai és tanítóik

Húsz évre emlékeztek a mazsorettek
Február 13-án a Kisvárdai Városi Tornacsarnokban 17 órakor kezdődött meg
a Mistrál Ifjúsági Sport Egyesület húsz
éves alakulásának jubileumi jótékonysági rendezvénye. Az est nyitányaként
a kisvárdai Arcadelt Kamarakórus és a
Nyírbátori Koncertfúvós Zenekar közös előadásban csendült fel a jelenlévő
zeneszerző, Balázs Árpád Szülőföldem
(Petőfi Sándor verse) című zenei műve.
A résztvevőket, a teltházas sportcsarnok
közönségét a főszponzor NYÍRZEM
COOP Zrt. elnök-vezérigazgatója,
Pekó László köszöntötte. A közel három

órás műsor első részében menetparádé,
két botos, rocky pom-pom, karneváli
hangulat, páros és szóló gimnasztika és
twirling szerepelt a választékban.
A csoportalapító, művészeti vezető Szilágyiné Váradi Magdolna húsz éve vezeti hazai és nemzetköz szereplésein sikert
sikerre halmozó csapatát. Az első rész
zárásában pedig az alapító tagok közül
hat fő (Katona Viktória, Szántó Judit,
Hete Lilla, Molnár Nikoletta, Tárkányi
Gyöngyi, Orosz Ágnes) magyaros tán-



cát láthatták, akik hosszú évek után újra
felvették a botot.
Országos ősbemutató
A műsor második részében országos
ősbemutató részesei voltak a nézők. A
„Fény győzelme” címmel meseszerű történettel, gyönyörű zenei betétekkel fantázia táncjátékot mutattak be az egyesület moderntánc és twirling csoportjai.
A táncjáték narrátora Százvai László
református lelkész volt. A táncjáték rövid summázása: a világmindenséget az
ellentétek építik fel, amelyek egymás
nélkül nem létezhetnek. A jóság nem
létezhet gonoszság nélkül, a világosság sötétség
nélkül. Ezért megosztoztak a hatalmon. Létrejött
a világosság és a sötétség
birodalma. Így keletkeztek a nappalok és éjszakák.
Neves vendégek
Jelenlétével megtisztelte a
rendezvényt Balázs Árpád
érdemes művész, Erkeldíjas zeneszerző, Dohos
László ezredes, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség
(MAFUMASZ) elnöke, Jankovszki Ferenc, a kiskunfélegyházi Művészeti Iskola rézfúvós tanára, az iskola igazgatója, Jónásné Bacsó Mónika, a debreceni
Mazsorett Egyesület ifjúsági csoportjának művészeti vezetője, Dudaszeg József
tűzoltó alezredes, a gyulai Nemzetközi
Mazsorett Fesztiválok szervezője, Babka
Beáta táncpedagógus, Fazekas Mihály, a
közreműködő nyírbátori Koncertfúvós
Zenekar karmestere, Kovács László, az

NCA Kuratórium tagja, valamint Dr.
Szép Béla országgyűlési képviselő.
Az időjárás viszontagságai miatt a csíkszeredai Szakszervezeti Művelődési Ház
igazgatójának, Szederjesi Ferencnek vissza kellet fordulnia, s emiatt nem vehetett részt a jubileumi rendezvényen.
A műsor vezetője, Tarczy Gyula a rendezvény zárására felkérte Balázs Árpád
zeneszerzőt, a MAFUMASZ örökös elnökét.
– Sokáig legyen részünk hasonló élményekben. Élményeket kell gyűjtenünk
ahhoz, hogy emlékeink legyenek. Sokáig építkezzünk még hasonló boldog
szórakozásért, örülve, hogy vannak még
olyanok, akik fáradságot nem kímélő
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munkájukkal élményekben részesítenek
bennünket – mondta záró köszöntőjében Balázs Árpád.
Ezt követően a mazsorettek egy emlékserleggel lepték meg Magdi nénit az elmúlt húsz év élményeiért. Gyula város
emlékserleggel gratulált a két évtizedes
eredményekhez. A Magyar Fúvószenei
és Mazsorett Szövetség (MAFUMASZ),
az országban elsőként adományozta Szilágyiné Váradi Magdolnának az ezüst
emlékérmét, kitűzőt munkája elismeréseként.
Meg kell említeni a kiváló hang és fénytechnikát biztosító nyíregyházi csapat
minőségi munkáját.

Színes hírek

Kisvárda

A szív a szeretet hordozója

ló, néptánc, diszkótánc, szavalat,
sport-focizsonglőrködés (freestyle),

tos, több mint két órás műsorban
volt ének, zene, gitár és citeraszó-

s karneváli hangulatot idéző táncbemutató. Dion Mariann, Nagy

Január 29-én este elcsendesedett
a Tornacsarnok. Véget ért a SOMA
Alapítvány harmadik, teltházas Szeretet Gálája, ahol a város általános és
középiskolás tanulói – közel kétszázan – mellett fellépett még a DoktoRock és a Mistral „Nyírzem Coop”
mazsorett csoportja. A kora esti gála
két sztárvendége Dion Mariann és
Nagy Szilárd előadóművészek voltak. Talán ez az egyetlen alkalom
Kisvárda diákjai számára, hogy az
összes iskola egy időben, egy színpadon mutassa be színes műsorszámait. Így elmondható, hogy a SOMAgála valójában a kisvárdai diákok
gálája. A harmadik gála mintegy kéttucatnyi műsorszámának újdonsága
volt, hogy Nagy Lóránt, Kisvárdáról
elszármazott színész közbenjárására
Miklós Tibor szövegíró-rendező a
FAME című musical slágerdalát, az
Ünnepi dalt írta át a SOMA Alapítványnak. Ezt a vendégművészekkel
együtt énekelték a műsorban fellépők a gála nyitányaként. A változa-
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Szilárd (Sziszi), Dégi Zoltán énekeikkel arattak nagy közönségsikert.
De vastapsot kapott a Dion–Dégi,
valamint a Dion–Nagy duók énekei is. Pénteken az esti órákban ért
véget a kisvárdai Tornacsarnokban
a SOMA-gála, ahol a gála befejezéseként a mintegy kétszáz szereplő, a
sztárvendégek és a közönség együtt
énekelte, a Valahol Európában című
musical népszerű dalát, „A zene az
kell…” a telt házas csarnok közönségének tapsától kísérve.
– Sokan segítették a harmadik
gálánk sikerét. Ezt a teltházas tornacsarnok, s a fellépők változatos
és színvonalas, több mint két órás
műsora is bizonyította. De el kell
mondanom valamit. A megfigyelések szerint ez a korunk rettegett
betegsége az emberi test minden
szervét megtámadhatja. Azonban a
szív, mely a szeretet hordozója, még
sohasem betegedett meg ettől a kórtól. Bízzunk hát a szeretet erejében
– zárta gondolatait Dr. Novák Béláné, mindenki Baba nénije, a kuratórium elnöke.

Hangversenyek a zeneiskolában 95. születésnapján köszöntötték

A debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és
a Weiner Leó Alapfokú Zene- és
Művészeti Iskola szaxofon-klarinét
tanszaka közös hangversenyt rendezett 2010. január 28-án a Weiner Iskola hangversenytermében. A
műsorban fellépett Péntek Julianna,
Vajda Kitti, Urbán Dóra, Kiss Gergő, Takács Patrik, és Szabó Dávid,

volt weineres növendékek (Kodály),
valamint Barta Bálint, Barta Péter
és Vajas Anna (Weiner). Felkészítő
tanárok: Badó István (szaxofon-klarinét), Tóth Ágnes (zongora).
Január 20-án növendékhangversenyt tartottak az iskola hangversenytermében, ahol a diákok
közönség előtt is bemutathatták tudásukat.

Rotary adomány a Kontraszt kiállításhoz
2009. december 19-én, megalakulásuk történetében először – de
hagyományteremtő szándékkal rendezték meg karácsonyi koncertjüket
„Angyalok hangján” címmel a kisvárdai Rotary Klub tagjai. A koncerten
közreműködtek a kisvárdai Weiner
Leó Alapfokú Művészeti Iskola nö-

vendékei és tanárai, valamint orgonán játszott Dr. Lőrinczy Sándor. A
református templomban megrendezett koncert teljes bevételének a
felét, vagyis nyolcvanezer forintot a
napokban adták át Dr. Barnai Sándor rendőr alezredesnek és Százvai
László református ifjúsági lelkipásztornak - a kisvárdai Kontraszt
kiállítás főszervezőinek - a kiállítás támogatásához. A koncert bevételének fennmaradó
összege további olyan programok támogatását szolgálja,
melyek segítik a fiatalok eligazodását a mindennapi élet
kihívásai között.

Kisvárda
Város Önkormányzata nevében
2010. január
22-én
95.
születésnapja
alkalmából
köszöntötték
Hajdú Sándorné Piroska nénit. Bajnai Gordon miniszterelnök és Dr. Oláh Albert polgármester
jókívánságait, az emléklapokat és
egy ajándékcsomagot Leskuné
Takács Anna, a Polgármesteri
Hivatal Művelődési- és Egészségügyi Osztályának osztályvezető-helyettese adta át az
ünnepeltnek.
A Magyar Köztársaság Kormánya 2008 óta köszönti a
szépkorúakat, ezzel is elismerve egy hosszú élet munkáját,
eredményeit. A jubileumi köszöntéssel okirat és jubileumi

juttatás is jár, amelyet a 90., 95., és a
100. életévüket betöltött személyek
kapnak meg.
Hajdú Sándorné 1915. január 22én született Poroszlón, élete nagy
részét szülőfalujában töltötte. Tizenkét éve költözött Kisvárdára legidősebb lányához. Háztartásbeliként
három gyermeket nevelt fel. Népes
családja egy héttel korábban, névnapján köszöntötte Piroska nénit,
akinek öt unokája, öt dédunokája és
két ükunokája van.

ARANYLAKODALOM KISVÁRDÁN
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2010. január 16-án ünnepelte 50. házassági évfordulóját a Kisvárdán
élő Jónás István és kedves
felesége, Tóth Zsófia.
Ebből a jeles alkalomból
szeretettel
köszöntötte
őket, jó egészséget, hoszszú, boldog életet kívánt
népes családjuk, három
gyermekük és hat unokájuk.



Kisvárda

Önkormányzati és egyéb hírek

ni. A bűncselekmények számának
mérhetővé tétele érdekében kérem
a kert- mező és erdőtulajdonosokat,
működjenek együtt velem és minden
betörést, vagy lopást jelentsenek a rendőrségen.
Munkám részét képezte a Felső- Szabolcsi Kórház „Pavilon”
épületébe szervezett járóbeteg szakellátás betegvárakozás körülményeinek
hiányosságait képező panaszok rendezése. A kórház vezetésétől kértem
a szűk várófolyosóhoz
tartozó
szakrendelések
magas számának csökkentését alternatív, racionális átszervezéssel a
betegvárakozási körülmények javítása érdekében.
Az ügyintézés eredménytelen volt. Továbbra is zsúfolt elégtelen
körülmények fogadják a belgyógyászati,
kardiológiai, endokrin, diabetes, bőrgyógyászati szakrendelésre várakozó betegeket. Előrelépés annyiban történt, a
kórház vezetése is érzékeli a problémát
és a közel jövőben 560 M Ft összegre
újra pályázatot nyújt be a járóbeteg
szakellátás épületének korszerűsítésére, bővítésére, ami várhatóan rendezi a
fennálló problémát. Képviselő- Testület
elfogadta azt a javaslatomat, miszerint
minden év június hónapjában a kórház
vezetése számoljon be, adjon tájékoztatást pályázati eredményekről, pénzügyi
helyzetéről, fejlesztések, átszervezések
esetleges tervéről, annak megvalósításáról, humánerőforrás foglalkoztatás
helyzetéről, mellékelve a közintézmény
szakszervezet elnökének véleményét.
Ossza meg a képviselő-testülettel a betegek megkérdezésén alapuló betegellátással kapcsolatos elégetettség mérési
tesztek, kérdőívek eredményét, esetleges
panaszok számát, és jellegét. Készítsen
statisztikai kimutatást a kórházon belül
történt beteg halálozási számokról, arányokról, fekvőbeteg ellátó osztályokra,
illetve sürgősségi ellátásra lebontva.
Ugyanakkor szükséges megjegyeznem, tökéletes és mindenki számára
teljes elégedettséget nyújtó közintézmény nincs. A Felső- Szabolcsi- Kórház

Kudarcok és sikerek

avagy részletek a 2009-es évi lakossági tanácsnoki munkáimból

Amikor 2006-ban a kisvárdai képviselő-testület megbízott lakossági tanácsnoki feladattal, voltak akik nehezen
tudták elfogadni - igaz azelőtt nem is
volt szokás- hogy átlagpolgár életmódban élő képviselő ilyen posztot kapjon.
Nem szégyellem sőt büszke vagyok rá,
hogy a társadalmi rétegződés szintjén
hozzám közel álló, kispénzű, bérből
élő emberek érdekeit képviselem. Mert
a mondás a politika területén nagyon
igaz, minden ember a hozzá közelállóhoz vonzódik.
Az ország gazdasági- pénzügyi- és
erkölcsi válsága, a társadalmi normák
meggyengülése intenzív és közvetlen
hatással van a társadalmi kohézió gyengülésére.
A társadalmi instabilitás mindenki
által érezhetően megrengette a közrend
a közbiztonság helyzetét is. A 2009-es
évben több alkalommal egyeztetéseket
folytattam a város rendőrkapitányával,
kérelmeztem a közrend biztosítása érdekében a forgalmasabb és kritikusabb
helyeken gyalogos rendőri járőrözést,
következetes határozott rendőri intézkedést, közterületi kamerákra pályázat
benyújtását, és problémás közterületekre való kihelyezését. A tárgyalások
részét képezte a szőlőskertekbe betelepültek létszámának növekedése, a lopások elszaporodása. Egyetértés született
abban hogy egy fő mezőőr nem tudja
biztosítani a szőlőskertek rendjét. Ennek tükrében kezdeményeztem legalább
3 mezőőr foglalkoztatását.
A hatékonyabb mezőőri munka, a
lopások megakadályozása a következetes vagyonvédelem érdekében javasoltam a képviselő- testület ülésrendjébe
betervezni a mezőőrök évente egyszeri
beszámolási kötelezettségét munkájukról, eredményekről, észrevételekről. E
kontroll függvényében láthatóvá válik
van e értelme mezőőri szolgálatot működtetni, tudnak e a mezőőrök erdő és
vagyonvédelmi szempontból eredményeket elérni, érdemes e a mezőőri járulékot az ingatlantulajdonosoknak fizet-

vezető team-je – az országosan jellemző
kritikus állapotban lévő egészségügy, és
alulfinanszírozás ellenére – korszerű, és
szakszerű, fejlődőképes, jól gazdálkodó,
saját lábán pénzügyileg stabilan álló,
hozzáértő kezekben lévő közintézményt
működtet, ami mindenképpen elismerésre érdemes. Külön üdvözlöm – az egészségügyi
dolgozók érdekében is –
a kórház vezetésének azt
az álláspontját és döntését hogy ellenállt a rá
nehezedő „nyomásnak”
és nem csatlakozott a SzSz-B Megyei Közgyűlés
által végrehajtott kórházak holdingba való kiszervezéséhez. Köszönet
érte a lakosság nevében
is. (A holdingba szervezés következményeiről
javaslom- elsősorban az eü. dolgozóknak – a csatlakozott kórházak érintett
alkalmazottjaitól érdeklődni.)
Környezetvédő attitűdű személyiségként örömmel tölt el ha a környezetéből ember által kiszorított vadállatok
védelme érdekében tehetek valamit. A
III. számú belvízelvezető csatorna elhanyagolt, náddal benőtt, iszappal telített
medrében pangó, bűzös folyadék miatt
a nyáron több vadállat megbetegedett,
vagy elpusztult. A helyszíni vizsgálódások során kiderült, hogy a szomszédos
községből időszakonként kezeletlen
szennyvizet engedtek a csatornába, továbbá, a csatorna tisztítására kötelezett
cég – a szántóföld tulajdonosok járulékfizetési kötelezettsége ellenére – nem takarította a belvízelvezető csatornát. Az
intézkedések óta a belvízelvezető csatorna vize tiszta, folyása akadálytalan.
Kisvárda város lakosságát legnagyobb
mértékben a munkahely hiány, a magas
energia árak az ebből adódó nehéz megélhetés sújtja. Nagy lehetőséget láttam
a megújuló energia hasznosítás és pellet
gyártó üzem beruházás tervezésében,
amely megszüntetné a lakossági gázfüggőséget, fellendítette volna a mezőgazdaságot, munkahelyet adott volna, illetve a távhő fogyasztók részére radikális
szolgáltatási ár csökkenést eredményezett volna. Személyesen tájékozódhat-

2010. február
tam a már működő létesítmények korszerű technológiájából adódó energia és
költség hatékonyságában, fenntartható
környezetbarát működésében. Az EU
által támogatott projekt sajnálatos módon több ok, és 2017-ig fennálló kötelezettség miatt nem valósulhatott meg.
2009 06.04 –i dátummal kezdeményezéssel éltem az SZ-SZ–B Megyei
Közgyűlés felé a megye lakosságának
személyi és vagyonvédelme érdekében.
Indítványom célja a globális felmelegedés következtében kialakuló sajátosan
pusztító új természeti jelenségek, mint
a szupercellás vihar elleni védekezés
megyei szintű kiépítésére irányult. Fejlett technikai eszközök lehetővé teszik
a jégeső elhárítást, ezért szükségesnek
tartok más megyékhez hasonlóan vihar
és jégeső elleni védelmet megszervezni,
kiépíteni, a Meteorológiai Szolgálattal a
kapcsolatot tartani, preventív védelmi
céllal a lakosság szakszerű tájékoztatását megszervezni. Az ügy napirendre
vételéről, a tárgyalás eredményéről kérésem ellenére semmilyen tájékoztatást
nem kaptam.
Legnemesebb tevékenységem közé a
Nyíregyházi Főiskola Bölcsészeti Karán
tanult, a szakhoz köthető alaptézisek
sorolhatóak, nevezetesen a segítőkészség, és emberbaráti szeretet. Mentalitásom középpontjában a kisnyugdíjas, a nyugdíjszerű ellátásban élők, a
szociálisan rászoruló családok segítése
sorolható. Minden hozzám forduló
polgártársamnak felvilágosítást nyújtok szociálpolitikai ellátási formákról,
szabályairól, nyomtatványokat biztosítok, ha kell kitöltöm, tehát javítom
a szociális háló nyújtotta lehetőségek
hatékonyabb kihasználásával a nehéz
anyagi helyzetben élők életminőségét.
Örömmel teszem.
Terjedelmi korlátok miatt nem tudok szólni több más intézkedéseimről,
remélem alkalom nyílik még rá hogy
megosszam Önökkel. Addig is kívánok jó egészséget, és boldogabb életet
minden kisvárdai Kedves polgártársamnak.
Üdvözlettel: Kovács Lászlóné
Önkormányzati képviselő
Lakossági tanácsnok
Tel: +36-30-705-08-38

Várday-s TORNÁSZOK MEGYEI sikere KISVÁRDAI TANULMÁNY A MÚZEUMI ÉVKÖNYVBEN
A Diákolimpia Megyei Tornaversenyt
2010. február 9-én rendezték meg Nyíregyházán. Iskolánkat a Várday István
Tagintézményt és Ökoiskolát, a II. korcsoportos leány tornászcsapat képviselte. Nagyon sokat készültünk a megyei
megmérettetésre, és bizony a verseny
előtti éjszaka egyikőnk sem aludt az izgalomtól. Kalandokkal tarkított utazás
után megérkeztünk a verseny helyszínére. ”Mindenki gyorsan öltözik, gyorsan
be a tornaterembe, melegítés, gyakorlás!” Ezek az utasítások hallatszottak
szinte minden csapat körül.
A tornateremben mindenki izgatottan készült, próbálgatta a jól begyakorolt mozdulatokat, és közben lopva egymást figyeltük ki-ki hogyan, milyen szépen tudja
végrehajtani az adott gyakorlatsorokat.
Ahogy a verseny megkezdődött min-



denki megnyugodott, és próbálta a lehető legszebben bemutatni gyakorlatot.
Az igen színvonalas versenyen csapatunk megyei második helyezést ért el.
Akik ezt a szép eredményt elérték: Baksa Evelin, Hódos Viktória, Rózsa Nikolett, Kóródi Zsófia, Tóth Adrienn, Szilágyi Petra, Szanku Lilla, Ivánkó Blanka,
Szénás Barbara, Czap Brigitta.
Köszönjük Szankuné Ésik Gabriella
tanár néninek lelkiismeretes munkáját,
aki felkészített bennünket, hogy ezt a
szép eredményt elérjük.
A debreceni országos elődöntőn képviseljük iskolánkat és megyénket.
Sok-sok munka, edzés vár ránk még, de
ígérjük, hogy az országos versenyen is
becsülettel helytállunk!
A “VÁRDAY-s TORNÁSZLÁNYOK”
nevében Baksa Evelin

Az esztendő elején
jelent meg a nyíregyházi Jósa András
Múzeum legújabb
évkönyve, amelyben
egy kisvárdai vonatkozású tanulmány is
helyet kapott.
A dolgozat szerzője a
kisvárdai bibliotéka
könyvtárosa, Néző
István, aki Egy humanista főpap: Várday Ferenc élete és
tevékenysége címmel
készítette el munkáját. Ebben tíz fejezetre tagolt tudnivalót olvashatunk
az 1460-1524 között élt, főlovász-
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mesteri, kincstárosi,
váci- és erdélyi püspöki tisztet is betöltő
kisvárdai személyről.
A műben a fő hangsúly a püspök humanista-jellegű ténykedésén (építkezés,
műgyűjtés,
mecénáskodás, stb.) van,
de bőséges életrajzi
adatokkal is szolgál a
szerző. A tanulmány
révén városunk egy
olyan jelentős alakját ismerhetjük meg,
aki valóban méltó
arra, hogy a feledés fátylát leemeljük
róla.

Oktatás, kultúra

Kisvárda
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SOMOGYIS VERSENYSIKEREK FARSANGI MULATSÁG A MEGOLDÁSNÁL
Kiváló helyesíró a Somogyiból

Tehetséges angolosok a Somogyiban
A nyíregyházi Móricz Zsigmond
Általános Iskola által meghirdetett
angol nyelvi versenyen Dolhai Gábor iskolánk 7. a osztályos tanulója első helyezést ért el.
Két megye, 24 általános iskolájából
427 tanuló vett részt a megmérettetésen.
Gábor mindenkit maga mögé utasítva nyerte meg a versenyt.
A szoros küzdelemben 1-2 pontos különbséggel Zubály Eszter
negyedik és Ragány Ádám ötödik
helyezést ért el, akik szintén iskolánk tehetséges versenyzői.
A többi évfolyamon is kimagasló
eredményekkel dicsekedhetünk. A
6. évfolyamosok versenyén Nagy
László 4. helyen, a 8. osztályosok
között Pilcsák Máté 4. helyen végzett.
Gratulálunk a tanulók és felkészítő
nevelőik munkájához! További sok
sikert kívánunk!

Tizedik alkalommal került sor a
megyei helyesírási verseny megrendezésére, amelynek házigazdája a nyíregyházi Apáczai Csere
János Gyakorló Általános Iskola
volt. Mint minden évben, idén is
versenyeztek a “Somogyis” diákok.
Kertész Zoltán, a Somogyi Rezső
Általános Iskola 4.a osztályos tanulója az előkelő 3. helyezést érte
el. (felkészítő nevelő: Vizerné Dankó Edit) A
feladatlapot,
mely tollbamondásból
és nyelvtani
feladatokból
állt, Dr. Koi
Balázs főiskolai
tanár
állította össze. A 4. évfolyamon 60
olyan tanuló mérte össze a tudását,
akik iskolájukból már győztesként
kerültek ki.
Gratulálunk!

VÁLTOZATOS PROGRAMOK AZ ÓVODÁBAN

Eseménydús hét a Császy úti óvodában a magyar Kultúra Napja alkalmából
Nagy volt a nyüzsgés január 1823-a között a Császy úti óvodában.
Egy-egy program kapcsán, sokféle
módon próbáltuk gyermekeinknek
megmutatni és átadni valamit kulturális művészeti életünk értékeiből.
Az irodalom, a színház, a képzőművészet, a zene jegyében minden nap
más tevékenységé volt a főszerep.
Hétfőn, a Városi Könyvtárban
igazi irodalmi élményekkel lettünk
gazdagabbak. Nem csak a könyvekkel ismerkedhettünk meg, hanem
zenét, mesét hallgathattunk és nézhettünk.
Kedden, a Weiner Leó Alapfokú Zene- és Művészeti Iskolában hangversenyen vehettünk részt, ahol a zenetanárok
és tanítványaik engedtek rövid
bepillantást a zenevilágába. A
hangverseny végén közös, játékos feladatokkal tették még
érdekesebbé a délelőttöt: hangszeren játszottak ismert dalokat, és a gyerekeknek ki kellett
találniuk, hogy melyik dal az.

Igazi élményekkel gazdagodva
tértünk vissza az óvodába. Köszönjük a lehetőséget!
Szerdán, a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Házában
folytatódott a kulturális program. „Mini Csillag” címmel
Ki-Mit-Tud-ot
rendeztünk,
ahol egyéni és közös produkciókkal kápráztatták el a gyerekek a jelen lévő szülőket, vendégeket.
Csütörtökön vizuális nap keretében mindhárom csoportban „A
kiskakas gyémánt fél krajcárja” című
mesét dolgoztuk fel. Míg a kisebbek
síkbábokat készítettek, a nagyok
többféle technika közül választhattak, (festés, ragasztás, rajzolás, stb.)
s így ábrázolhatták a mesét.
Pénteken, a hét zárásaként a gyermekek munkáiból készült kiállítást
tekinthették meg a gyermekek és a
szülők.
A szülők köszönetüket fejezték
ki az óvoda dolgozóinak azokért a
lehetőségekért, élményekért, amit
egész héten át biztosítottak gyermekük számára.
A Császy úti Óvoda közössége

A Megoldás Közhasznú Egyesület
Fogyatékos
Személyek Nappali Intézménye
2010.
február
18-án megtartotta hagyományos
Farsangi Rendezvényét. Az ellátottak verses télbúcsúztatója után
bemutatták a jelenlévőknek a step
táncukat is, mely
osztatlan
sikert
aratott. A bemutató végén a családtagok is bekapcsolódtak. Az ebéd és a
farsangi fánk elfogyasztása után tovább folytatódott a fergeteges mulatság.

C’est la vie avagy legyen ez a Te életed!
A végzős diákok számára a továbbtanulás kérdése a legégetőbb a tél
beköszöntével. Választásuk meghatározza későbbi pályaválasztási szándékukat vagy akár munkahelyüket
is. De senki sem születik rögtön
12.-esnek. A 8.-osok esetében - még
ha nem is későbbi munkahelyük
múlik rajta - jövőjüket mindenképp
meghatározza, mely középiskolában
folytatják tanulmányaikat. A választás nem könnyű, főleg ha azt is
számításba vesszük, hogy a tagozat
mellett egy nyelvet is be kell X-elni.
A Besi abban a szerencsés helyzetben
van, hogy a térség iskoláitól eltérően
nyelvi oktatása sokszínű. A „kötelező” angol és német nyelv mellett
választhatják a felvételizők az olaszt
valamint a – környékünkön unikumnak számító- franciát is! Emellett délutáni szakkör formájában elsajátíthatják szüleink, nagyszüleink
első idegen nyelvét, az oroszt is.
Most, a már említett kevesek által
beszélt francia nyelv mellett szeretnék szólni. Tényként kezelhetjük,
hogy diplománk megszerzéséhez
nem lesz elég az angol vagy német
nyelv, hisz mindkettő már egyre
inkább alap elvárásként szerepel a
munkaadóknál. Ha versenyképesek
szeretnénk lenni a munkaerőpiacon,
érdemes egy másik olyan nyelvet választanunk, mely különleges és kevesen beszélik. Hazánkban a francia
nyelv mindkét kritériumnak eleget
tesz. Annak ellenére, hogy a világ
minden kontinensén több országban hivatalos nyelv, Magyarországon még mindig kiváltság franciául
tudni, beszélni. A Besi a kiváltságosok körét kívánja tágítani.
A nyelv ritkaságára utal, hogy csupán 2 (!) féle hazánkban is akkreditált nyelvvizsga szerezhető belőle.
A nyelvvizsgák nehézségi listáján
az első helyekért versengő ORIGO
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illetve a Budapesti Műszaki Egyetem által szervezett vizsga szintjeitől
nem megijedni, hanem teljesíteni
kell azokat! Persze csak akkor, ha
szeretnénk kitűnni a nyelvvizsgával
rendelkezők közül. Ehhez azonban
szükségünk lesz iskolánk támogatására is, hiszen 4 év alatt kell elsajátítanunk egy - a magyartól teljesen
különböző - nyelv szabályait, fortélyait legalább társalgási szinten.
Ha azon gondolkodunk, hogy valamely - a manapság nagyon vonzó
- „nemzetközi” jelzővel fémjelzett
szakon szeretnénk folytatni tanulmányainkat a sajtok és borok nyelve a lehető legjobb választás a Besis
gólyák számára. De nem kell ahhoz
effajta ambíciókat dédelgetnünk,
hogy franciául beszélhessünk. Ha
csak a puszta kíváncsiság vagy a
nyelvek szeretete vezérel minket,
mindenképp megéri a számtalan
jelzővel fémjelzett újlatin nyelvet
választanunk. Ugyan iskolánknak
nincs még francia anyanyelvű tanára, lektora, mégsem kell attól tartanunk, hogy nem próbálhatjuk ki
különleges tudásunkat. A Bessenyei
már évek óta szervez hosszabb-rövidebb kirándulásokat a szerelem
fővárosába, Párizsba valamint más
francia városokba. Sőt! Már idén
nyáron úgynevezett „elő-tanfolyamon” is részt vehetünk, ugyanis ez
évben először a Besis diákok a fényűzés és kaszinók városát is meglátogatják júliusban a francia Riviérára
tervezett nyaralás keretében.
A fent említett számtalan érv és példa is azt bizonyítja, hogy megéri a
Besi francia gólyájaként megkezdeni a következő tanévet. Egyéb információkért kérjük keresse fel leendő
középiskoláját valamint kérdezze
meg franciául tanuló középiskolás
ismerőseit, rokonait!
Kovács Eszter Anna 12.e
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Kisvárda

A Várszínház és Mûvészetek Háza programjai
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

KÖSZÖNET AZ ADÓ 1 %-ÉRT
A Nyitnikék Óvoda a “ Kiegyensúlyozott Gyermekekért “ Alapítványa ezúton is köszöni a szülőknek
, nagyszülőknek és mindazoknak,
akik személyi jövedelem adójuk
1%-ának felajánlásával segítették az
alapítvány működését
A 393 032,-Ft -ot, képességfejlesztő
játékok vásárlására, gyermeki tevékenységek feltételrendszerének bővítésére használtuk, használjuk fel.
Az alapítvány kuratóriuma
FElHÍVÁS
A „Nyújtsd a kezed” alapítvány -Kisvárda, Szent László út 54. sz.- tisztelettel kéri Kisvárda város lakosságát,
hogy adójuknak 1%-val segítsék a
településen élő hátrányos helyzetű
egyének, csoportok, családok életminőségének javítását.
Kérjük, adójuknak 1%-val járuljanak hozzá Kisvárdán és térségében
élő gyermek és időskorú lakosság
napi megélhetési problémái megoldásához.
Adószámunk: 18812693-1-15

TISZTELT TÁMOGATÓ!
A ” Nyújtsd a kezed „alapítvány
kutatórima ez úton köszöni meg a
támogatóinak 2008. évi adóbevalláskor felajánlott - 42. 465 Ft- összeget.
Egyben tájékoztatja a támogatókat,
hogy a 2007. évi felajánlás 54. 855 Ft - felhasználásra került. A
Kistérségi Szociális Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálata által szervezett
játszóház programjának megvalósítására.
Támogatásukat köszönjük !
A SOMA Alapítvány 2009. január
1-től fogadhatja a személyi jövedelemadó 1%-ának alapítványunk javára történő felajánlását. A befolyó
összeget alapítványunk a környékbeli daganatos betegségben szenvedő gyermekek gyógyíttatására fordítja. Kérjük Ön is segítsen!
Közhasznú alapítványunk adószáma: 18816202-1-15, Számlaszáma:
11600006-00000000-17421377.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A Muzsikáló Gyermekekért
Alapítvány 2009. évi bevétele: 433.689,-Ft, kiadása
434.375,-Ft volt. A 2009. évi
nyitó bankszámla-egyenlege
265.499,-Ft, nyitó pénztáregyenlege 69.053,-Ft, összesen 334.552,-Ft volt.
A 2009. évi záró bankszámla-egyenlege 221.865,Ft, záró pénztáregyenlege 112.001,-Ft, összesen
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333.866,-Ft volt.
Az alapítvány 2009. évi
bevételeit a Weiner Leó
Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola tanulóinak versenyeztetésére, rendezvényeinek támogatására, valamint
a kiemelkedően tehetséges
tanulók jutalmazására fordította.
Kántor Ferencné
a kuratórium elnöke

2010. február

ANYAKÖNYVI HÍREK
Újszülöttek	Szüleik	Születés ideje
Czier Viktória Kozma Mónika és Czier János István
2010. január 13.
Szabó Árpád
Kovács Tünde és Szabó Árpád
2010. január 15.
Kozma Dániel
Siska Tünde és Kozma Béla
2010. január 20.
Rubóczki Eszter Országh Erzsébet és Rubóczki Attila
2010. január 23.
Juhász Dominik
Kovács Nikoletta és Juhász Imre
2010. február 16.
Mindannyiuknak gratulálunk!

Emlékplakett a Rákóczi SzövetségtÕl
A Rákóczi Szövetség Kisvárdai Szervezete 2002. december 6-i megalakulása óta aktív életet él. Minden évben a nemzeti ünnepek alkalmával a
városi rendezvényeken tagjaink részt
vesznek és koszorút helyeznek el a
megemlékezések alkalmával. De nem
csak a városi ünnepségeken vagyunk
jelen, hagyományosan részt veszünk
Borsiban és Tiszaújlakon is az évente
megrendezett ünnepségeken, valamint a kisvárdai vár falán elhelyezett
domborműnél is tisztelgünk a Nagyságos Fejedelem előtt minden év júliusában.
Tagjaink aktívan kiveszik részüket a városunkban megrendezett vetélkedők,
kulturális programok szervezésében,
lebonyolításában. Ezen programok
alkalmával - lehetőségeinkhez mérten
- támogatást is nyújtunk, legtöbbször
könyvadomány formájában. Ide tartozik az elmúlt évben a városunkon
áthaladó “Rákóczi túra” résztvevőinek
fogadása, vendéglátása is.

Szerveztünk honismereti túrát FelsőSzabolcsba, ahol ifjúsági tagozatunk
diákjai is részt vettek. Feladatunknak
tekintjük a jelenlegi határainkon túl
élő nemzettársaink segítését is. Pénzadományt gyűjtöttünk a felvidéki
beiskolázási programhoz, könyveket
a kárpátaljai diákok részére. Ezen
feladatok során a legkiemelkedőbb
tagtársunk munkáját emlékplakettel
ismerjük el. Az elmúlt évben ezt a
kitüntetést Marczinkó István tagtársunk érdemelte ki a tagság egyöntetű
szavazatával.
Borus Sándor titkár

Kémiaverseny a Várdayban

A “Városkörzeti Kémiaverseny”
az idén is a Várday István tagintézményben került megrendezésre 2010.
február 5-én. A város és a környező
települések legjobb 7. és 8. osztályos
kémikusai mérték össze tudásukat.
Csökkent a természettudományok
iránt érdeklődő tanulók száma, ezért
köszönet illeti meg azokat a pedagógusokat, akik ennek ellenére felvállalják ezt a nehéz felkészítő munkát.
A feladatokat Sarka Lajos megyei
szakértő, a Nyíregyházi Főiskola tanára állította össze. Bartusné Havas
Zsuzsanna tagintézmény-vezető köszöntötte a megjelent tanulókat és felkészítő tanáraikat. A diákok jó légkörben, fegyelmezetten dolgoztak.
Legközelebb március 27-én, Nyíregyházán a Hevesy György Kémiaverseny megyei döntőjén mérhetik össze
tudásukat a kis kémikusok.

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

Helyezettek:
7. osztály
I. Papp Dalma (Várday) Felkészítő tanára: Tóth Béla
II. Szumutku Fanni (Vári) Felkészítő tanára: Novákné Albi Éva
III. Tóth Veronika (Árpás Vezér
Ált. Isk. Záhony) Felkészítő tanára: Kollárné Pataki Erzsébet
8. osztály
I. Vajas Dóra (Vári) Felkészítő
tanára: Novákné Albi Éva
II. Farkas Fatima (Várday) Felkészítő tanára: Tóth Béla
III. Filep Zsolt (Várday) Felkészítő tanára: Tóth Béla
A résztvevő tanulók:
- Vezse Panna, Antal László, Bomberák Krisztián 8. o. Mándok
- Majláth Kinga, Tóth Veronika
7. o., Daku Letícia Noémi, Lénárt Eszter 8. o. Záhony
- Rétfalvi Tamás, Artner Boldizsár,
Turik Ákos 7. o., Vajas Dóra, Dobos Gábor 8. o. Vári E. Kisvárda
- Papp Dalma, Bezzeg Rozália
7. o, Nagy Krisztián, Farkas Fatima, Filep Zsolt 8. o. Várday I.
Kisvárda
Gratulálunk!
Tóth Béla
munkaközösség vezető

Oktatás

Kisvárda

2010. február

Kulturális szakemberek képzése

Sikeresen pályázott az elmúlt évben a Jurányi Lajos Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat a TÁMOP
3.2.3-08/2 pályázati felhívásra,
melynek középpontjában sor kerül a
közoktatásban és közművelődésben
dolgozó szakemberek képzésére.
A project célja: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a
közművelődés eszközeivel. Biztosítani az intézményi munka továbbfejlesztéséhez a szakembereket,
megszervezni azok képzését, bővíteni a formális és informális kulturális szolgáltatásokat. Felkészíteni a
résztvevőket a különböző fejlesztési
alapok megpályázására, felkészítés a
nyertes pályázatok befogadására és
megvalósítására, a tapasztalatok feldolgozására és közzétételére.
A megcélzott képzési célcsoportok:
önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások kulturális szakemberei,
népművelők, művelődésszervezők,
teleházak és faluházak munkatársai,
felnőttképzési szervezők, könyvtá-

ri szakdolgozók, amatőr művészeti
csoportok vezetői, szabadidő-szervezők, civil szervezetek önkéntesei,
alapítványok és egyházi szervezetek,
egyesületek munkatársai, pályázatírók.
A képzés helye: Vári Emil Társulási Általános Iskola, 4600 Kisvárda,
Mártírok útja 5. iskolai könyvtár és
számítástechnikai terem.
A képzés időtartama: 180 óra, ebből
kb. 130 óra kontakt óra, a többi távoktatási forma.
A képzésben résztvevők tervezett
száma: 25 fő
A tanfolyami forma kezdete, ideje:
2010. február vége – március eleje,
kéthetente a pénteki napokon 10.00
órától.
A képzés tartalma:
Az akkreditált program 4 egymásra
épülő modulból áll.
1. Általános kultúraelmélet (30 óra)
Áttekintést kapnak a résztvevők a
nemzetközi kultúrafelfogásokról, a
magyar művelődéstörténetről, meg-

ismerik a kultúra időszerű problémáit a világban és hazánkban.
2. A kultúra gazdaságtana (40 óra)
Megismerkednek a piac, az áru,
a kulturális áruk, támogatások és
szponzorálások kérdéseivel, a kulturális szervezetek gazdálkodási és
piaci szabályaival.
3. KPCM alapja és gyakorlata (60
óra) – Kulturális Project Ciklus Menedzsment
Tájékozódnak a kultúra területén
elérhető pályázati rendszerekről,
kiválaszthatják a különböző pályázati formákat, célokat, ajánlásokat
kapnak a pályázatok elkészítéséhez,
a nyertes pályázatok megvalósításához.
4. Monitoring és pénzügyi ismeretek (50 óra)
A különböző forrásokból elnyert
támogatások pénzügyi elszámolása,
közbeszerzési tudnivalók, a pénzügyesek feladatai a tervezéstől az
ellenőrzésig.
Az egyes modulok lezárása utána
feldolgozott ismeretekből modulzáró (szintvizsga) ellenőrzés történik,

a tanfolyam vizsgamunka (szakdolgozat) elkészítésével zárul.
A sikeres vizsgát tett hallgatók a
képző intézménytől Tanúsítványt
kapnak (180 óráról) az akkreditált
képzésről, mely a jelenleg érvényben
lévő jogszabályok alapján az időszaki
továbbképzés teljesítésébe beszámít.
A képzés ingyenes, a résztvevőknek
hozzájárulást nem kell fizetni, a tanfolyam finanszírozása az elnyert pályázati forrásból történik.
A képzésre a felhívás megjelenése
után jelentkezni lehet Marczinkó
Istvánnál, a képzés szakmai vezetőjénél személyesen, vagy telefonon
a +3630/816-05-15-ös telefonszámon, aki további részletes szóbeli
információval szolgál a tanfolyamról.
A beiratkozás a jelentkezési lap kitöltésével történik.
Várjuk az önkormányzatok, oktatási
és közművelődési intézmények és a
civil szervezetek munkatársait!
Marczinkó István
TIT igazgató,
a képzés szakmai vezetője

Mesébe illÕ…

a Tiszán innen, Tiszán túl napokig
aláhulló hórengeteg még boldogabbá tette az apróságokat.
Végre
lehetett
hócsatázni, hóembert
építeni, csúszkálni. És végre lehetett szánkózni, de
nem ám akár hol,
hanem ott, ahol a
kurta farkú malac
túr. Felhúztuk a
hétmérföldes csizmánkat és a városka határain túlont – túl indultunk

szánkókkal felfegyverkezve. Meg
sem álltunk Homoki úr mesébe illő
tanyájáig, ahol
igen
szívélyes
vendéglátásban
volt részünk. Ott
aztán az állatsereg csodálkozva
kémlelte ebédig
tartó hancúrozásunkat a hóban.
Alig pihentük ki
magunkat, máris
készülődhettünk a farsangi mulatozásra. A birodalom mind a négy

báltermében egyidőben vigadtak a
jelmezesek, no és a meghívott vendégek. Alkonyatkor közösen égettük
el a télűző kisze - bábot uradalmunk
hátsó parkjában.
Így teljesült a három kívánság, de a
történetnek még nincs vége. Nemsokára újra megrendezzük a tavaly
oly sikeres táncos estélyünket, majd
a Hagyományőrző- hét szervezésével foglalatoskodunk, amelynek
zárónapján vendégül látjuk a város
valamennyi birodalmának nevelőhölgyeit.
Aki nem hiszi, járjon utána!

A FIKISZ! 2009-es eredményei és tervei 2010-re

retében 350db komposztládát
osztunk szét a város lakói között.
Ehhez 8 millió forint támogatást
nyertünk KEOP pályázaton.
- „Ez a város gyönyörű” fotópályázatot hirdetünk 2 kategóriában, melynek keretében Kisvárda
várossá nyilvánításának 40. évfordulóját szeretnénk megünnepelni.
- A „Gazdasági Kerekasztal” kezdeményezésünket tovább folytatjuk, melynek során keressük a
megoldásokat Kisvárda gazdasági
problémáira.
A FIKISZ! célja továbbra is Kisvárda város fejlődése. Kezdeményezéseinkkel, akcióinkkal megpróbáljuk felpezsdíteni a város
életét. Fiatalos, ötletes gondolkodásmódunkkal azt kívánjuk jelezni, hogy van egy olyan szervezet
Kisvárdán, amelynek fontos a város jövője és amely elhivatottan
tenni is kíván Kisvárdáért.
Lippai Hunor
FIKISZ! elnök

Egyszer volt, hol nem volt és még
ma is van egy városka, ahol az egyik
lakótelep szegletében, az óvoda birodalmában seregnyi gyermek éli
mindennapjait. Nemrégiben három
kívánságukat sikerült kifürkésznünk
és teljesítenünk:
Az újévet hetedhét országra szóló
ovi-discoval köszönthették a birodalom lakói, ahol kölyökpezsgővel
koccintva ropták a táncot.
De ez még csak a kezdet volt, hiszen

- A Fiatalok Kisvárdáért Szervezete (FIKISZ!) „ Gazdasági Kerekasztal” néven párbeszédet kezdeményezett Kisvárda legnagyobb
vállalataival és vállalkozásaival,
melynek során Kisvárda gazdasági
problémáinak megoldását kerestük és a FIKISZ! valamint a gazdasági szereplők kinyilvánították,
hogy a továbbiakban is együtt
fognak működni.
- A FIKISZ! környezetvédelmi
pályázaton 2 millió forintot nyert
és megvalósította a „Környezeti
nevelés a kisvárdai fiatalok körében” c. programját. Ennek során
a környezettudatos életmódra hívtuk fel a figyelmet, valamint szorgalmaztuk a geotermikus energia
felhasználását városi szinten is.
- A programsorozat keretében
előadásokat tartottunk, sportversenyeket szerveztünk és gyermekrajz pályázatot írtunk ki, melynek
győztesei értékes díjakat kaptak.

- „Kisvárdán is mosolyognak a
kukásautók” néven az országban
egyedülálló módon gyermekrajzok kerültek fel Kisvárda kukásautóira, amelyek egész évben láthatóak voltak. A rajzokat ebben a
hónapban még meg lehet tekinteni, majd a nyertes gyerekek megkapják őket.
- A FIKISZ! ebben az évben is
megrendezte a „Szemétszedő
Szombat” várostisztítási akcióját,
melyhez nagy örömünkre egyre
többen csatlakoznak. Szomorúan
tapasztaltuk, hogy Kisvárda főutcája továbbra is nagyon szemetes
és tele van eldobott csikkekkel. A
FIKISZ! ezért továbbra is felemeli
a hangját a köztéri szemetelés és
dohányzás ellen!
- A FIKISZ! 2009-ben „Őstehetség” elnevezéssel díjat alapított és
ajánlott fel a Színházi Fesztivál
legtehetségesebb fiatal művészének. Ebben az évben a díjat Nagy

Alfréd, a Sepsiszentgyörgyi Színház művésze kapta.
- „Szeretem Kisvárdát” címmel
állandó közéleti rovatot indítottunk a Nexus újságban. Ennek keretében kisvárdai polgárokat kérdezünk meg a város problémáiról
és megoldásaikról. Ezzel a rovattal
az a célunk, hogy mindazok, akik
magukénak érzik a várost és van
véleményük elmondhassák azt
egy nyilvános fórumon. Fontosnak tartjuk, hogy közös gondolkodásra inspiráljuk az itt lakókat
és erősítsük a lokálpatriotizmust
és a jó szándékú tenni akarást.
- A FIKISZ! a felajánlott adó 1%ból 138.392.Ft kapott, melyet
működési költségekre és Kisvárda
város hasznára szolgáló kezdeményezésekre fordítottunk.
A FIKISZ! tervei a 2010-es évben
- „Komposztálj Kisvárda!” néven
akciót indítunk, amelynek ke-

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

11

Sport

Kisvárda

Kisvárdai bajnokok négy keréken

Lassan elkezdődik a 2010-es évad a
Rally Túrában, de még mindig kevesen tudják, hogy a tavalyi szezon
bajnok párosa H1 kategóriában két
kisvárdai fiatalember: Szabó Norbert és Ignácz Dániel Péter. A fiúk
az MNASZ által támogatott tavalyi utánpótlás bajnokságban három
futamgyőzelemmel és további 3 dobogós helyezésükkel szerezték meg
a bajnoki címet H1 kategóriában
Lada VFTS versenyautójukkal. A
bajnokság az egész ország területére kiterjed, a hozzánk legközelebb
eső helyszín Ózd és térsége, a legtávolabbi Pécs és környéke. A rallytúra egyre népszerűbb a rajongók
körében, ahol a forgalomtól elzárt
országúton, időre kell teljesíteni a
versenytávot. A Szabó - Ignácz páros két éve ül együtt négy keréken,
és mi sem bizonyítja jobban összeszokottságukat és együttes tehetségüket, mint a 2009-es bajnoki cím
elnyerése.
„Az utolsó futamon arra összpontosítottunk, hogy biztos legyen a
második hely, végül – tényleg, mint
egy mesében – az első helyen értünk
célba – kezdte élménybeszámolóját

Szabó Norbert. „A bajnoki trófea
még ma is hihetetlen, holott minden futam tudatosan és előre meg
van tervezve. Véletlenek nincsenek,
a kemény munka, az alapos felkészülés és a Petivel való gyors összecsiszolódás meghozta gyümölcsét”–
mondta Norbert, aki természetesen
gyermekkorától a versenyautók „szerelmese”. Első versenye egy - a szüleitől kölcsönkapott - utcai autóval
volt egy amatőr futamon, ahol második lett.
Ez a sport azonban, mint tudjuk
kétemberes, hiszen a vezető mellől
nem hiányozhat a navigátor, a pilóta karmestere, aki előre mondja
a következő útszakasz jellemzőit.
Mindezt az itinerből olvassa vissza
a pilótának, amit mint egy kottát,
egyezményes jelekkel a tréning során együtt alkottak meg. A navigá-

tor feladata általában a helyes időbeosztásra való ügyelés is, azaz hogy
a megfelelő időpontban érkezzen az
autójuk az egyes gyorsaságik rajtjába. Szabó navigátora Ignácz Dániel
Péter kölyökkora óta nézte a nagy

versenyzők belső felvételeit és Norbihoz hasonlóan számos verseny
nézőjeként nagyon sokat tanult a
futamokból.
A bajnoki cím azonban - elmondásuk szerint - nem lenne az övék, ha
nem egy olyan szervizcsapat (Molnár
Bernadett, Molnár Tímea, Pál András, Kozma László, Katona Sándor,
Valla Miklós) lenne mögöttük, akik
futamról-futamra előkészítik a környezetet, biztosítják a háttérmunkákat és az autó felkészültségét.
A bajnokság után, egy versenyen kívüli futamon, a szilveszter-rallyn egy
harmadik „versenyző” is a Lada ülésébe ült. A fiúk jó barátja és a csapat
egyik szponzora Soltész László egy
olyan lehetőséget kapott, amiről még
álmodni sem mert: „Norbi mellett,
vagyis egy bajnokkal, egy bajnok
autóban, a Hungaroring pályáján
én lehettem a navigátor, ami óriási
élmény volt számomra” – mesélte
gyermeki örömmel a Kelet-Trans
2000 Kft. ügyvezető igazgatója.
„Nem elég, hogy a fiúk azt az általam elvárt teljesítményt nyújtották,
ami egy szponzor részéről elvárható,
hanem mintegy ajándékként kaptam
tőlük egy ilyen vissza nem térő, örök
élményt. Egészen biztos vagyok abban, hogy ha lehetőségünk van rá,
akkor igenis érdemes ilyen tehetségeket támogatni, hogy ebben a térségben is legyenek ismert és elismert
emberek, akikre büszkék lehetünk”
– zárta szavait Soltész László.
Az autós sport egyik negatív oldala
azonban az anyagi biztosítottság, hiszen a költségvetés magába foglalja
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– egyebek mellett – például a nevezési díjakat, az üzemanyagot, a gumikat, az útiköltségeket és a javítási
költségeket is. A bajnoki cím elnyerése azonban semmiféle anyagi nyereménnyel nem párosul, de a fiúk
saját erőből, és szponzori segítséggel
már készülnek az idei szezonra.
„Bár már bajnokokként jogosultságot szereztünk az első osztályba
való feljebbjutásra, mégis maradunk
a H1-ben és címvédőként kezdjük
az idei szezont, amelynek első futama március 27-28-án lesz Egerben”
– tájékoztatott a bajnok pilóta.
Megtudtuk továbbá, hogy az idei
rallytúra bajnokság kuriózuma,
hogy három olyan verseny is lesz,
ahol a profikkal autóznak az amatőrök – köztük a „mi bajnokaink” is:
Egerben, Veszprémben és Szombathelyen, utóbbi két helyszín külön
érdekessége, hogy murva-verseny
lesz.
A Szabó-Ignácz páros példát mutatott mindannyiunknak azzal, hogy
kemény csapatmunkával, együttes erővel sokra lehetünk képesek.
Büszkék vagyunk a kisvárdai bajnokokra, akiknek eredményes 2010-es
szezont kívánunk!

Továbbra is száguldanak VÁRIS ÉREMKOLLEKCIÓ TORNÁBÓL

Nemrégiben tartotta az Oszy Rally
Team az év végi bankettjét, amiből
2010 év eleji lett.
Zoltán beszámolt a 2009-es esztendő eseményeiről, sikereiről és nehézségeiről. Elmondta, a „gazdasági
válság” ezt a sportágat is elérte, így
nagyon szűkre szabott költségvetéssel
dolgoztak tavaly. Mindössze négy versenyen tudtak indulni, két rallycross
és két mini rally futamon. Ebből két
versenyen technikai okok miatt kiestek, illetve egy versenyt megnyertek,
és egy második helyet zsebeltek be a
Peugeot-val.
Mindemellett, ahogy Oszy tavaly
hasonló körülmények között bejelentette, 2009-ben a rally-túra szakágban
is elindult, ahol navigátorként „vezényelt” barátja, Dicső Péter mellett.
Mára már szinte összeolvadt a két csa-
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pat: Dicső Rally Team „DRT”, Oszy
Rally Team”ORT”. Ez volt a fiúk első
közös éve, amely élményekkel, tapasztalatokkal gazdagította mindkét csapat tagjait. Hat rally-túra versenyt követően, év végére sikerült olyannyira
összecsiszolódniuk, hogy a Tamásiban
megrendezett szezonzáró futamon
biztosan szerezték meg a dobogó középső fokát! Ami még érdekes a két fiú
rally-s életében, hogy hol Zoltán ül a
jobb oldalon és Péter vezeti a LADA
VFTS-t, hol Péter ül a jobb oldalon
és Zoltán nyomja a Peugeot 205 GTI
gázpedálját.
A kezdeti sikereken felbuzdulva
2010-ben is közösen kívánnak dolgozni a magyar autósportban kitűzött
célok elérésért. A fiúk maradnak a rallytúrában a LADA-val és Oszy a Peugeot-val szeretne átnyergelni a Rallyba, valamint további tapasztalatszerzés
céljából amatőr versenyeken indulni.

3. Nagy Zsanett, Fábián Bettina, Tamás Bálint
5. Pásztor Gabriella, Pallai Petra, Turik Ákos
6. Török Fanni

Pásztor Gabriella, Juha Nóra, Rádi Anna,
Spekker Réka, Balogh Nóra Lilla, Kozics
Bíborka, Nagy Zsanett, Felkészítő tanár:
Tercza Lászlóné

Aranyeső hullott a kisvárdai Várisokra Megyei Diákolimpia Torna döntőjén 2010. február 9-én Nyíregyházán, ahol a Megyei Tornaverseny „B”
kategóriájában 25 csapat vett részt. A
Vári Emil Társulási Általános Iskola
3 kategóriában is indult a színvonalas megmérettetésen. Az eredményhirdetésnél az I-II. kcs.-os lányok, a
III-IV. kcs. lányok és fiúk is a dobogó
legfelső fokára állhattak. Egyéni összetettben is az érmek nagy része a
Várisok nyakába került.
Egyéni eredmények:
1. Juha Nóra, Szűcs Dániel
2. Balogh Nóra Lilla, Kovács Fruzsina
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Török Fanni, Szilágyi Réka, Turik Eszter,
Kovács Fruzsina, Fábián Bettina, Halász
Cintia, Kovács Kornélia, Felkészítő tanár: Tamásné Balogh Beáta

Turik Ákos, Tamás Bálint, Vass Ákos,
Kovács Bence, Lengyel Máté, Szűcs
Dániel, Tamás István, Felkészítő tanár:
Tamásné Balogh Beáta

