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Kisvárda Város Önkormányzata
2010. április 1-jén a Művészetek Házában rendezett ünnepséget a várossá avatás 40. évfordulója tiszteletére.
Negyven évvel ezelőtt ezen a napon
kapta vissza Kisvárda városi rangját. A
jeles évfordulón Dr. Oláh Albert polgármester mondott ünnepi beszédet,
majd Törökné dr. Nagy Irén jegyző köszöntötte a város korábbi és jelenlegi
vezetőit jelképes ajándékkal.
A város ajándékát vette át a jegyző
asszonytól Uri Dezső volt tanácselnök, Tóth László volt tanácselnök és
Dr. Oláh Albert polgármester, aki a
rendszerváltás óta városvezető. Megemlékeztek Szabó Ferenc volt tanácselnökről, aki 2004-ben eltávozott az
élők sorából. Rákóczi András volt tanácselnök halaszthatatlan elfoglaltsága
miatt nem tudott részt venni az ünnepségen, amit előzetesen bejelentett
a szervezőknek.
Dr. Oláh Albert polgármester beszédében áttekintette az elmúlt 40 évet:

„Tisztelt Ünneplő Közösség!
Kedves Városlakók!
Kisvárda Város Önkormányzati
Képviselő-testülete nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm az olvasókat, akik velünk együtt ünneplik, illetve ünnepelték településünk
legújabbkori történetének egy fontos mozzanatát, újbóli várossá nyilvánításának 40. évfordulóját. Ilyen
ünnep és lehetőség tízévenként csak
egyszer adódik, ha nem tudunk vele
kellőképpen élni, jóvátehetetlenül
megsértjük elődeink emlékét.
Ez alkalomból őszinte tisztelettel
köszöntöm Kisvárda polgárait, akik
törekvéseik, munkájuk és teljesítményük révén mindent megtettek,
és napjainkban is igyekeznek létrehozni mindazt, mellyel megfelelünk
a városi ranggal járó követelményeknek, elvárásoknak.
Mindenekelőtt
kötelességünk
tisztelegni az elődök előtt, így tisztelettel köszöntöm az egykori tanács

tagjait, elnökeit, igazgatásának vezetőit, az elmúlt 40 esztendő tanácsi és
önkormányzati vezetőit, képviselőit,
a közigazgatás minden korábbi és jelenlegi dolgozóját, városunk kitüntetettjeit, köztestületek, gazdasági
szervezetek, egyesületek, a közért
mindig tenni kész civil szerveződések vezetőit és tagjait.
Az örök érvényű latin mondás
„Tempus fugit”, „Az idő szalad” jutott eszembe ma, amikor Kisvárda

Dr. Oláh Albert polgármester, Uri Dezső és Tóth László korábbi tanácselnökök

várossá válásának 40-ik évfordulóját
ünnepli.
Igen, az idő valóban szalad, hiszen
sokan emlékszünk még arra, hogy az
1970-ben újból városi rangot szerző településünk, a 80-as évek elejére már közel húszezres lélekszámú,
dinamikusan fejlődő várossá lett.
Csak 4 évtizede történt mindez,
sokak számára szinte tegnap volt,
mégis nagyon sok minden megváltozott azóta.
Igen, akkor még más volt a világrend, piros és kék nyakkendős fiatalok álltak sorfalat az ünnepségeken.
Ma pedig ismét más színek vannak
divatban, más rendek és más szokások, és hát időközben hazánk politikai berendezkedése is átalakult.
A 40 évvel ezelőtti jogi közhatalmi aktus formálisan is elismerte
egy közösség addigi teljesítményét,
és esélyt kínált az emberért való élhetőbb környezet megteremtésére.
Lehetőséget kínált arra, hogy nemzedékek akarjanak és szeressenek itt
élni, hogy jövőjüket ide álmodják,
és itt akarjanak tanúi lenni gyermekeik, unokáik boldogulásának.
Az újbóli várossá válás egyszerre
jelentett rangot és esélyt. Rangot,
amelyre úgy vagyunk büszkék, hogy
közben pontosan tudjuk; kötelezettséget is jelent. Megőrzéséhez
szorgalomra, tehetségre, munkára,
műveltségre, és nem utolsó sorban
összefogásra van szükség. De mindezen túl szükség van az európai követelményeket szem előtt tartó infrastruktúrára és közszolgáltatásokra.
Egyszerűbben szólva utakra, közművekre, zöldfelületekre, parkokra,
(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)
játszóterekre. A mindenkinek esélyt
adó, és a tehetséget valóban kibontakoztató óvodára, iskolára, szociális
intézményrendszerre, egészségügyre,
egy mindenkihez eljutó, a közműveltséget előbbre vivő közművelődésre, jó közigazgatásra, a közrendet
garantáló, személyes biztonságérzetünket növelő rendőrségre!
A hagyományok folytonosságát
felmutató ünnep mindig alkalom
a visszatekintő összegzésre, egy közösség történetét jellemző vonás
megfogalmazására. A négy évtized-

fővárosaként emlegetett nagyközség
nem egy csapásra, nem a központi
akarat külső nyomására mesterségesen jött létre, hanem saját energiái
tették azzá, illetve az adottságokat
okosan felhasználó, a lehetőségeket
felismerő, azokkal élő, a jobbra és
szebbre vágyó itt élő emberek.
Már a régészeti leletek is bizonyossá teszik, hogy ott, ahol ma mi
élünk már a kőkortól kezdve is megjelent az ember.
Szent István korában a hely Borsova-határvármegye központja, királyi
birtok, ispánsági székhely, később a

del ezelőtti várossá avatás elismerő,
ugyanakkor kívülről jövő gesztus is
volt, ezért kell itt és most hangsúlyozni, hogy nem az akkori jogi, államigazgatási procedúra tette várossá Kisvárdát. Ez a település a Rétköz

Gut-Keled nembeli Várday-család
birtokközpontja lett.
A város középkori fejlődésének
legfontosabb mozzanatai: a mezővárosi rang és a szabad vásártartási
jog megszerzése, valamint az 1450es években elkezdett, ma is látható,
Vár építése.
A polgári fejlődéssel egyidejűleg,
annak következményeként a város
anyagi lehetőségei is kitágultak. Változott a település általános, kulturális, egészségügyi státusza is:
- 1874-ben községi elemi iskola,
- 1885-ben iparostanonc iskola,
- 1887-ben közbirtokossági kórház kezdte meg tevékenységét,
- 1888-tól helyi hetilap jelenik
meg,
- 1890-ben átadják az első közkutat,
- 1899-től polgári fiú iskola terjesztette az eleminél magasabb tudást,
- 1911-től pedig a főgimnázium,
és a polgári leányiskola várta a tudásra éhezőket.
- 1926-tól állandó mozgófényképszínház elégítette ki a közönség igényeit, és nem sokkal később a Szent
Orsolya Rend nyit tanítóképzőt és
felekezeti elemi iskolát.
A két világháború közötti gazdasági fejlődés eredményeként létrejött a
vulkán Részvénytársaság, valamint a
szabolcsi gazdák Szeszfinomító Szövetkezete.
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Az ‘50-es évek végén fogalmazódik
meg egyértelműen, hogy a település
a valóságban ténylegesen működő
központi szerepe alapján kapjon
városi rangot. Ezt a törekvést a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa
6/1970. sz. határozatával szentesíti,
és szolgál keretéül a ‘70-es és ‘80-as
évek jelentős fejlődésének.
Csak címszavakban néhány fontos
történésről:
- 1972-ben megkezdődik a vezetékes víz- és csatornarendszer kiépítése,
még ugyanebben az évben átadják az
OTP és Állami Biztosító Székházát,
az új Kenyérgyárat, és fogadja egyre
növekvő számban ügyfeleit a város
első autó szerviz állomása.
- 1973-ban fejeződik be a Gyár úti
lakótelep építése, a következő évben
megkezdi működését az Egyesült
Izzó.
- 1975 az egészségügyi szolgáltatások területén hoz jelentős változást,
hiszen ekkor adják át az új Közkórházat.
- az 1967-ben kinyitott Várfürdő
gyógyvizes medencéjéhez a 70-es
évek közepén az akkori mérték szerint modern 50 méteres feszített víztükrű úszómedencét építettek,
- 1978-ban az új Szakmunkásképző Intézettel komoly mértékben javulnak az iskoláztatási feltételek.
- 1979-ben a közművelődés intézménye, az Ady Endre Városi-Járási
Művelődési Központ és Ifjúsági Ház
fogadja első látogatóit. Még ebben
az évben felépül a vasúti területet
ellátó általános iskola, majd 82-ben
a lakótelep iskolája, a későbbi Vári
Emil Általános Iskola.
- 1987. a nagyszabású infrastrukturális változás éve Kisvárdán: megkezdődik a vezetékes gázfűtés hálózatának építése.
- 1990. a közlekedésben hoz nagymérvű változást, hiszen átadják a vasúti
felüljárót.
Ami ezután történt, az már újbóli demokráciánk, a
rendszerváltást követő esztendők terméke:
- 1991-ben az új
Orvosi
Rendelőt,
’92-ben a Városi Tornacsarnokot ’94-ben
pedig a MATÁV központot adjuk át.
- 1997-ben elkészül a Bessenyei
György Gimnázium
új tornaterme, ’98ban pedig rekord idő
alatt, ’78 nap építési
munkáját követően a
tanuszoda.
- 2000-ben, - a
Millennium évében
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- jelentős műalkotással gazdagodott
városunk: felavattuk Györffi Sándor
szobrászművész Szent Lászlót ábrázoló lovas-szobrát, ezzel egyidőben
megkezdődik a főtér rekonstrukciója.
- 2001-ben felszentelik a Református Általános Iskolát és Gimnáziumot, új épületbe költözött a
Kisvárdai Önkormányzati Tűzoltóság, és befejeződik a Városi Kórház
rekonstrukciójának második üteme.
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Várossá válni, akként funkcionálni, létezni, közösséget próbáló, nem
könnyű feladat. A rendszerváltást
követő 20 év városvezetése, a választott képviselő-testületek mindegyike szembetalálta magát ezzel a
kihívással.
Most kérem nézzenek el nekem
egy személyesebb megnyilvánulást,
és engedjék meg, hogy emlékezzek.
Próbáljak visszaemlékezni az akkori
képviselőtársaimmal együtt megtett
első városszemlére, kérem, hogy
ezen az úton kísérjenek el, jöjjenek
velem:
A 4-es számú főúton Dombrád
felől megérkezve „a fekete útkeresz-
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teződésként” emlegetett szakaszhoz,
nem volt körforgalom, nem voltak
bevásárló központok, nem volt autószalon, és nem volt közvilágítás.
Ahogy jöttünk a városba nem volt
tanuszoda, még a Vár is meztelen falaival emlékeztetett a múltra (hiszen
két bástyáját 1992-ben építették ki
a fesztiválra érkező akkori köztársasági elnök segítségével), és így érkeztünk meg a Flórián térre. Balra
tekintve a felszabadulási emlékmű
fogadott bennünket, mögötte szerényen elbújva a Városi Könyvtár
épülete. Jobbra építési törmelék halmaz, melynek helyén később kereskedőház épült, nem volt országzászló és nem volt Szent László szobor.
Tovább menve az akkori Dimitrov
utcán a mostani Krúdy Park szomorúan kietlen területe, a Csillag utca
foghíjas, félig lebontott házsorához
értünk, és megláttuk az annyi közlekedési problémát okozó „Makay”
sarkot.
Ha képzeletbeli sétánk során kicsit
arrébb kalandoztunk, még nem láthattuk ekkor a felújított Várfürdőt,
az új tornacsarnokot és sok olyan
középületet, melyek azóta épültek
meg. Manapság a hihetetlen tem-

póban fejlődő technika világában
furcsán hangzik emlegetni, sőt a 20
évvel ezelőtt született fiatalok el sem
tudják képzelni azt, hogy két évtizede mit jelentett nekünk a telefon. Én
még jól emlékszem az annyi bosszúságot okozó, úgynevezett „tekerős”,
vagy „kurblis” telefonra, és eszembe
jut, milyen örömet okozott nekünk
az 1994. december 1-jén átadott
digitális telefonközpont átadása, a
hálózat kiépítése. Tudtuk, vagy talán csak sejtettük, hogy bizony, nehéz feladatra vállalkoztunk. De tele
voltunk bizakodással, büszkévé tett
valamennyiünket a szabadság semmivel nem pótolható öntudata, saját
sorsunk alakításának reménye.
Ma ha ismét végigjárjuk az említett utcákat, tereket valamennyien
azt mondhatjuk: megérte! Megér-
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te még akkor is, ha olykor a viták
hátterében, a jobbítás szándéka
mellett a politikai önzés ténye is ott
volt. Megérte, mert gyarapodott,
épült, szebbé, élhetőbbé vált a valamennyiünknek otthont adó város.
Gyarapodott, gazdagodott a közjó,
és teret nyert a városi lét alapjait
meghatározó polgári közgondolkodás. Mondom mindezt akkor is,

ha pontosan tudom, számos teendő
még hátravan, számos igénynek és
elvárásnak kell még megfelelni.
Az ünnep emelkedettebb pillanatai, percei között is gondolnunk
kell a még megoldatlan feladatokra,
gondolnunk kell az előbbre lépés
módozataira, azokra a teendőkre,
melyek révén Kisvárda továbbra is
gazdasági, kereskedelmi és kulturális
központként szolgálhatja a térségben
élő embereket. Csak a közeljövő fejlesztésiről szólva elnyert, vagy befogadott hazai és európai uniós pályázataink sokasága fekszik az asztalon.
Még ebben az évben megkezdjük a
szennyvízhálózat építését, mellyel a
város teljes területén kiépítjük ezt
a fontos szolgáltatást. Két új játszótér is épül, és az egészségügyben is
jelentős fejlesztés várható, hiszen

nemcsak az alapellátás épületét újítjuk fel, befogadták - egyik büszkeségünk - a Felső-Szabolcsi Kórház
több mint hárommilliárdos fejlesztésének pályázatát.
Közel évtizedes próbálkozás után
végre támogatásra talált a városközpont felújításának, átépítésének
pályázata. Több mint 1,3 tized milliárdos fejlesztés indul meg a közeljövőben, több középületet felújítunk, végre a
városképet eddig csúfító mozi épülete is új
funkciót kap, a Szent
László utca felső szakaszából sétáló utca lesz,
és a terveket tekintve
egy gyönyörű kisváros
központja fogadja majd
az ide látogatókat. Kimondtuk azt is, hogy
Kisvárda gazdaságának
egyik
mozgatórugóját az idegenforgalom
képezi, nagyon jelentős fejlesztés várható
gyógyvizünkre alapozva
a Várfürdő területén a
Kórház közreműködésével. Még az idén szeretnénk megkezdeni egy szociális lakásprogramot, a
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kisebb tervekről és munkákról nem
is szólva.
Az emberi lét alapigénye a boldogságkeresés. Állítom, hogy mi
Kisvárda lakói boldogok akartunk,
és akarunk lenni! Olyankor is, mikor szegény rokonoknak tekintettek
bennünket, és akkor is, ha szeretett
szűkebb hazánk földrajzi elhelyezkedését illetően jelzőket ragasztottak ránk, vagy netalán lekicsinylően szóltak rólunk. Mi akkor is
itt éltünk, és most is itt szeretnénk
élni, boldogulni. Ezért mondom azt
büszkén:
Boldog születésnapot Kisvárda!
Az ünnep fényét adja az együvé
tartozás, a közösen vállalt feladat és
a közös jövő tudata!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.”
Kisvárda, 2010. április 1.
Dr. Oláh Albert
polgármester
Az ünnepi műsorban közreműködtek a város oktatási intézményeinek tanulói, kulturális csoportjai és
pedagógusai. A néptánctól kezdve a
komoly- és könnyűzenén át az irodalmi alkotásokig változatos műsorszámokat láthatott a közönség.
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MÉG EGYSZER A HULLADÉKLERAKÓRÓL
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A Kisvárda város területén keletkező települési szilárd hulladék az 1970es évektől az Attila út végén található
0307/1. hrsz.-ú szeméttelepen került
elhelyezésre. A kijelölés során műszaki védelem nem került kiépítésre, a
hulladék a korábban talajjavító anyag
kitermelését követően visszamaradt
mélyedésekben, gödrökben került elhelyezésre.
Az Európai Unióhoz történő csatlakozás során Magyarország vállalta,
hogy a műszakilag nem megfelelő
hulladéklerakók 2008. december 31ig bezárásra kerülnek.
A bezárást az 1999. április 26-i
1999/31/EK tanácsi irányelv alapján
a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet
írta elő. Kérelemre a határidőt az EU
2009. július 15-ig meghosszabbította.
A magyar és az uniós jogszabályi
előírások miatt 2009. július 15. után
a műszakilag nem megfelelő hulladéklerakók – megyénkben 30 lerakó,
közöttük a kisvárdai is - bezárásra kerültek.
2009. július 15- december 31. között a településen keletkező szilárdhulladék a demecseri hulladéklerakó telepen került ártalmatlanításra,
melynek díja 4.000 Ft + ÁFA volt.
Az ártalmatlanítási díj nem került
beépítésre a szemétszállítási díjba, így
a lakosok továbbra is a 2007. április
1-től hatályban lévő 2/2007.(II.9.)
rendeletnek megfelelően évi 4.212,-

Ft+ÁFA összegű szemétszállítási díjat
fizették meg.
Miután a megye lakossági hulladéklerakói 2009. december 31-én bezártak,
így kizárólag a nagyecsedi, nyíregyházi
és kisvárdai regionális hulladéklerakók
fogadhatnak települési szilárdhulladékot. A lerakók a Sz.- Sz.-B. Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
tulajdonai, üzemeltetésüket a Társulás
100%-os tulajdonát képező ÉszakAlföldi Környezetgazdálkodási Kft.
végzi. A Társulást 241 önkormányzat
alkotja.
A Társulás Társulási Tanácsának
22/2009. (XI.18.) sz. határozatával elfogadta, hogy a kisvárdai és
nagyecsedi hulladéklerakókban a hulladék lerakás díja 2010. január 1-től
tonnánként 5.500,- Ft + ÁFA legyen,
mely összeget a tagtelepülés jelenlegi
hulladék-közszolgáltatója köteles a
2010. évi díjkalkulációjában ártalmatlanítási költségként szerepeltetni
s amelyet a tagönkormányzat jelen
döntés figyelembe vételével köteles
elfogadni.
A közszolgáltatók hulladék ártalmatlanításra kötelesek igénybe venni
a Társulás tulajdonában lévő regionális hulladéklerakókat.
A fentiek alapján Kisvárda Város
Képviselőtestülete 2010. január 1-től
a települési szilárd hulladékkezelés díját 13.000,-Ft/év összegben határozta
meg. A díj az ürítés, szállítás és a 2010.
január 1-től fizetendő ártalmatlanítás
költségét tartalmazza.

Ez az összeg a környező településekhez viszonyítva reális, hiszen felmérésünk szerint az ez évi szemétszállítási díjak a környező településeken
14.000,- Ft/év – 23.400,- Ft/év között alakultak. A jogszabályok előírása
alapján 2010. január 1-től a megye
minden településére kötelező érvényű

2010. április-május
a keletkezett települési szilárdhulladék
ártalmatlanítása a kijelölt új Regionális Hulladékkezelő Telepen valamint
az ártalmatlanítás díjának megfizetése, melynek megfizetése a hulladék
termelőjének kötelessége.
Dr. Oláh Albert
polgármester

Nem KISVÁRDÁÉ A HULLADÉKlerakó!

A Megyei Társulás állapítja meg az ártalmatlanítási díjat!

- Az európai uniós csatlakozást megelőző tárgyalások során a Magyar Köztársaság Kormánya vállalta, hogy 2008. december 31-ig valamennyi korszerűtlen hulladéklerakó bezárásra kerül Magyarországon (köztük a kisvárdai is, amelyet már
1994-ben be akartak zárni). Mivel a hulladéklerakó építésének beruházása lassan
haladt, az eredeti határidőhöz képest még 6 hónap haladékot kaptak a kivitelezők. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében társulás jött létre a megye valamennyi
önkormányzatának részvételével a korszerű hulladéklerakók építésére, amelyhez
természetesen Kisvárda is csatlakozott. A környezetvédelmi hatóság 2009. július
15-el a megye 30 hulladéklerakóját bezárta. Ezt követően csak három helyszínre lehetett már szállítani a kommunális hulladékot: Kisvárdára, Nagyecsedre és
Nyíregyházára. Az a mi városunk önkormányzatának külön szerencséje, hogy
Kisvárdán van az egyik lerakó, mert így a távolság miatt a szállítási költséget nem
kell megfizettetni a lakossággal. Persze ez másrészről gondot is jelent, mert az elkerülő út elkészültéig a lehulló szemét feltakarításáról nekünk kell gondoskodni.
A kisvárdai hulladéklerakó nem a város tulajdona, nem mi állapítjuk meg az ártalmatlanítási díjat sem! Szabolcs-Szatmár-Bereg megye teljes területén kötelező
alkalmazni az 5.500,- Ft/tonna hulladék ártalmatlanítási díjat.
Tehát mégegyszer: nem mi állapítottuk meg a díjat, mi csak a kötelezően előírt
közszolgáltatást végző vállalkozóról dönthetünk. Korábban, hosszú éveken keresztül a városban a lakossági szemétszállítási díj gyűjtőedényenként 81,- Ft+ÁFA
volt, és ez azért is lehetett ilyen olcsó, mert saját hulladéklerakóba hordtuk a
szemetet, és így az ártalmatlanítás díját nem kellett felszámolnunk! Ma azonban
az Európai Unió diktálja a feltételeket ott, ahol anyagi támogatást nyújt az uniós
beruházásokhoz. Márpedig a megye ezt a három lerakót 9,3 milliárdos költségből
így építette meg.
Az élhetőbb környezet megteremtése pénzbe kerül! Tudom, hogy ez nem jelent
vigaszt, de a környékbeli településeken is alkalmaznak magasabb díjtételeket az
önkormányzatok, sőt az országban már vannak 20 ezer forintot meghaladó éves
szemétszállítási díjak is, Kisvárdán ez jelenleg 13.000,Ft – tájékoztatott Dr. Oláh
Albert polgármester.

ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS 2010 A FÖLD NAPJA A 40 ÉV JEGYÉBEN

Dr. Molnár József átadja a megbízólevelet Dr. Seszták Miklósnak

A 2010. évi országgyűlési választások eredményeként Dr. Seszták
Miklós, a FIDESZ-KDNP jelöltje

képviseli városunk és a térség érdekeit a következő ciklusban a Parlamentben.
Dr. Seszták Miklós a szavazatok
52,23%-át szerezte meg az első
fordulóban, míg Bodrog László
(Jobbik) 27,58%, Dr. Boros László
(MSZP) 14,41%, Nagy László (Civilek) 2,47%, Gyüre Lajos (MDF)
2,27%, és Tóth Péter (Munkáspárt)
1,03% eredményt ért el.
Dr. Oláh Albert polgármester eredményes munkát és jó egészséget kívánt az új képviselőnek.

Területi elsõsegélynyújtó verseny

Április 14-én rendezték meg Kisvárdán
a Magyar Vöröskereszt Kisvárdai Területi Szervezetének szervezésében a területi
elsősegélynyújtó versenyt a Kisvárdai
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
laktanyaépületben. Nyolc település
(Laskod, Gyulaháza, Mándok, Nyírlövő, Szabolcsbáka, Záhony, Kisvárda,
Nyíregyháza) 14 csapata versenyezett.
A kárhelyeken szituációs feladatokat
kellett megoldani a csapatoknak.
Végeredmény - Általános iskolák:
1. Mándok ÁMK
2. Laskod, Platánfa Általános Iskola
3. Református Általános Iskola, Kisvárda



Középiskolák:
1. Bessenyei György Gimnázium, Kisvárda, 1. csapat
2. Bessenyei György Gimnázium, Kisvárda, 2. csapat
3. Bessenyei György Gimnázium, Kisvárda, 3. csapat
Különdíjak:
Mándoki ÁMK (Kisvárdai Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság különdíja),
Nyírlövői Általános Iskola (Kisvárdai
Polgári Védelmi Kirendeltéség díja),
Kisvárdai Vári Emil Társulási Általános
Iskola (Kisvárdai Rendőrkapitányság
különdíja).

A Várday István Tagintézmény
és Ökoiskola évek óta a város
főutcáján hívja fel a figyelmet
a Föld Napján, hogy az emberiségnek oda kell figyelnie a
természet, a környezet védelmére, mert csak egy Földünk
van. Nekünk, és az utánunk
következő generációknak is
ezen a bolygón kell élnünk,
ezért mindenkinek kötelessége, hogy vigyázzon rá.
Az odafigyelés módszereiről, az
egyének által megtehető dolgokról is szólt ez a nap. Sok érdeklődő
nézte meg az erre az alkalomra kiírt
rajzpályázatra beküldött műveket,

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

és sok felnőtt elgondolkodott azon,
hogy a gyerekek milyen tisztán és
konkrétan fogalmazzák meg a problémákat, s megoldást is képesek keresni a legégetőbb gondokra.
A rajzokon ugyanakkor
Kisvárda 40 éve is megjelent, hiszen a rendezvény
kapcsolódott a jubileumi
programokhoz. Sokan beírtak a szervezők emlékkönyvébe, köztük Dr. Angyal Pál sorai is méltatták
az eseményt: „Minden elismerésem, ami a Várdaynak és a városnak egyaránt
dukál!”

Oktatás, egyéb hírek

Kisvárda

A MINÕSÉG ELISMERÉSE
KIEMELKEDŐ SZINVONALÚ
NEMZETKÖZI PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA a Il. Rákóczi Ferenc
Szakközép- és Szakiskolában
A Leonardo Nemzeti Iroda és a
Tempus Közalapítvány Szakképzés,
felnőttoktatás csoportjának értékelése alapján a 2010-ben kiosztás ra
kerülő “Nemzetközi együttműködési kultúráért” (továbbiakban NEK)
Nívódíjra jelölt Leonardo mobilitási
projektet tartalmazó listán a ll. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola által sikeresen megvalósított
LdV -HU-07-NT-I053-as számú
projekt első helyezést ért el.
A Tempus Közalapítvány 2009től vezette be a “Nemzetközi együttműködési kultúráért” elnevezésű
Nívódíjat, ezáltal egységesítve a korábban programtípusonként másmás elismerési formát (“E-Quality
- Európai Mínőségi Díjat”, “Mobilitási Nívódíj”, stb.). A NEK Nívódij az Egész életen át tartó tanulás program keretében kiemelkedő
színvonalú nemzetközi projekttevékenységet végző pályázók munkáját
szeretné elismerni. Célja továbbá,
hogy felhívja a figyelmet a minőség
jelentőségére. A jutalmazott intézmények szakmai közönség előtt bemutathassák megszerzett ismereteiket, megoszthassák tapasztalataikat
a programban résztvevőkkel.
Szektorális programonként - Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci - legfeljebb 3 díj ítélhető meg évente. A 2010-es NEK
Nívódíjra jelölt Leonardo projekteket a TKA munkatársai azon 2007es és 2008-as évben elfogadott mobilitási projektek közül választották
ki, amelyek záró beszámolója 2008.
szeptember 1. és 2009. szeptember
30. között, a szerződésben meghatározott határidőn belül került benyújtásra kiváló minőségben.
A Szakképzés, felnőttoktatás csoport munkatársai 120 projektből a
Leonardo mobilitási projektet tartalmazó listán a kisvárdai ll. Rákó-

czi Ferenc Szakközép-és Szakiskola
által megvalósított projektet jelölték
NEK Nívódíjra. A jelöltek száma
mutatja, hogy csak a kiemelkedő
színvonalon megvalósított projektek
jöhetnek szóba a díj odaítélésekor. A
díjra való jelölés már önmagában is

és Szakiskola 21 tanulója 5-14 hétig
tartó szakmai gyakorlaton vett részt
Németországban. A gyakornokok
több szakterületet képviseltek, asztalos, szobafestő, szakács és pincér
szakmát tanuló diákok vettek részt
a projektben. A gyakorlatok során
értékes szakmai munkát végeztek,
hazánkban még nem használt új

Vasvári Józsefné szaktanár és Rozipál György nyugalmazott igazgató átveszi a díjat

elismerés a jelölt intézmények felé,
a projekt megvalósítása során nyújtott munkáért.
Az iskola képviseletében a díjat
Vasvári Józsefné szaktanár és Rozipál György ny. igazgató vette át.
A díj megérdemelt jutalma annak
a 2004 óta tartó team együttműködésnek, melyet az iskola programszervező csoportja végzett. A programcsoport tagjai: Rozipál György
igazgató, Szalmás István igazgatóhelyettes, Vasvári Józsefné szaktanár. Köszönettel tartozik az iskola,
a résztvevő tanulók szakmai, nyelvi
tanároknak is, akik a program sikeres végrehajtásában a tanulók felkészítésében közreműködtek.
A díjkiosztásra a nemzeti iroda
külön kiadványt készített” A legjobb Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig és Erasmus projektek
Magyarországon” címmel, melyben
a következőket írják az iskoláról:
„A II. Rákóczi Ferenc Szakközép-

technológiákat, alapanyagokat, gépeket ismertek
meg. A projekt egyik erőssége a
rendkívül alapos és mindenre kiterjedő előkészítés volt. A pályázó
intézménynek 2004-ben és 2006ban már volt egy sikeres mobilitási
projektje a Staatliche Berufschule
Rosenheim oktatási intézménnyel.
Az iskola közreműködésével választották ki a kiutazók gyakorlati helyeit. A lehető legkörültekintőbb
előkészítés, illetve a tartalmi elemek
részletes egyeztetése érdekében pedig több előkészítő látogatást is tettek a pályázó intézmény képviselői a
leendő munkahelyeken.
A projektmenedzsmentet vizsgálva a körültekintő és alapos előkészítés mellett dicséretes a diákok
kiemelkedően hosszú, féléves nyelvi,
szakmai, kulturális és lélektani felkészítése, amelynek köszönhetően a
résztvevők könnyebben beilleszked-

2010. április-május
tek, jobban be tudtak kapcsolódni
az érdemi munkavégzésbe, ami egyértelműen eredményesebbé tette a
gyakorlatot.
Szintén a projektmenedzsment
erőssége a mindenre kiterjedő nyomon követés. A tanulókat egyrészt
a kiutazó két mentortanár, másrészt
a fogadó intézmény által kijelölt
külső szakoktatók felügyelték. A tanulók munkavégzését folyamatosan
nyomon követték és értékelték, az
idegen nyelvi kommunikáció miatti
nehézségeket a helyszínen igyekeztek orvosolni, akár plusz nyelvórát
is beiktattak a diákok számára. Folyamatos kapcsolatot tartottak a koordináló iskola vezetőivel és szaktanáraival. A gyakorlat végén minden
munkahely vezetője szakmai értékelést adott a tanulók munkájáról,
helytállásáról.
Intézményi szinten a jól működő
nemzetközi kapcsolatokon túl kiemelendő, hogy a sikeres projekteredményeket az iskola beépítette
pedagógiai programjába és az iskola
éves munkatervébe.
A regionális szintet vizsgálva kiemelendő, hogy az intézmény a
megvalósult szakmai gyakorlatról
részletesen tájékoztatta a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát, illetve a helyi
önkormányzatot. Emellett információs anyagot helyeztek el az iskola honlapján, és tapasztalatcserét
tartottak a pályaválasztási napokon.
Az iskola igazgatója több fórumon,
a helyi rádióban is beszámolt az elért
eredményekről.
Az iskola által megvalósított projektről összességében elmondható,
hogy a kiváló projektmenedzsmentnek, a lelkiismeretes és mindenre
kiterjedő előkészítésnek és a példaértékű felkészítésnek köszönhetően
rendkívül eredményes munka valósult meg. Emellett kiemelendő,
hogy a pályázó önrész bevonásával
segítette a lehető legtöbb diák kiutazását, amely egyértelműen jelzi
elhivatottságát, így tovább emeli a
projekt értékét.”

ÓVJUK IS ÚJ ÉRTÉKEINKET Református Iskolák V. Országos Néptánc-találkozója
A város legifjabb lakói nagy örömmel vették birtokukba a két lakótelepen elkészült új játszótereket.
Az örömbe azonban hamar üröm
is vegyült, mert nem mindenki tart-

ja be az íratlan szabályokat. Az önkormányzat ezért úgy határozott a
rendőrséggel és a polgáőrséggel közösen, hogy írásban fogja szabályozni a játszótér használatát.
A hatóságok biztonsági
kamerák felszerelésével és
gyakoribb járőrözéssel próbálják meg elejét venni a nem
rendeltetésszerű használatból eredő károknak, illetve a
szándékos rongálásnak.
A szabálytalankodók ezentúl számíthatnak a szabálysértési eljárás megindítására.

A népművészet, néphagyomány értékei
elevenedtek meg a Várszínház és Művészetek Háza színpadán április 16-án.
Nyolc református iskola – Biharkeresztes, Debrecen, Dombrád, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Miskolc, Vésztő,
Kisvárda – 14 műsorszámot mutatott
be, több mint 350 gyerek közreműködésével. A zsűri értékelte és minősítette
a csoportokat, a kisvárdai egyházközség
önzetlen támogatásával értékes ajándékokban részesültek a táncosok, pedagógusok, a Református Általános Iskola és
Gimnázium tantestülete pedig méltó
fogadtatásról és vendéglátásról gondoskodott.

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

Útravalóul még felhangzott az óhaj
gyermekek százainak ajkán: „Vezess Jézusunk, s véled indulunk…”
Nagy István igazgató
Kisvárdai Református Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
(A cikk teljes terjedelmében a www.
kisvarda.hu oldalon olvasható)



Oktatás

Teichmann - napok
A Teichmann Vilmos Általános Iskola tantestülete, tanulóifjúsága és
szülői munkaközössége 2010. május
3-8. között megrendezte a 16. Teichmann-napok rendezvénysorozatát,
mely Kisvárda várossá nyilvánításának 40. évfordulójának szellemében
zajlott.
Május első vasárnapján az édesanyákat köszönthetjük. Iskolánkban
május 3-án az alsó tagozatos kisdiákok osztályonként műsorral és saját
készítésű ajándékkal köszöntették
édesanyjukat, nagymamáikat. A
résztvevők szemében a meghatottság könnyei csillogtak, jelezve, hogy

sikerült igazi meglepetést szerezni.
Ezen a héten az egészséges életmódra nevelést tűztük ki célul.
Diákjainknak bemutattunk olyan,
az egészséges életmód gyakorlását
szolgáló tevékenységi formákat,
amelyek egészségük megőrzését, védelmét szolgálják.
Öt tanítási napon különböző helyszíneken változatos és sokszínű
módszerek segítségével dolgoztuk fel
az egészséges életmód témakörét.
Népszerű volt a diákok körében a
kóstolással egybekötött előadás az
egészséges táplálkozásról. Itt különböző gyümölcsöket, zöldségeket
kóstolhattak. A graham lisztből készült kiflit a KI-SÜTI Kft. ajándékozta.
„Ép testben, ép lélek” szellemében
rendeztük meg a kispályás labdarúgó tornánkat, melyen minden felső

tagozatos csapat összemérhette erejét.
A játékos sportvetélkedő minden



Kisvárda
alsó és felső tagozatos gyerek számára feledhetetlen élményt nyújtott. A
sport mellett nagyon fontos a fiatal
nemzedék számára a helyes fogápolás megtanulása, a drogprevenció
és egyéb életmódváltásra ösztönző
tudás megszerzése. Ezért tanulóink
fogorvosi előadáson vehettek részt
dr. Rozinka Beáta közreműködésével.
Az egészségnap több helyszínén
forgószínpadszerűen vettek részt az
iskola tanulói. A legérdekesebbnek
a vércukor- illetve vérnyomásmérést
tartották. A gyerekek tudását sok új
ismerettel Kovács Balázsné (Borika
néni) védőnő bővítette.
Programjainkat színesítettük rajz-

versennyel, DADA programról szóló előadással, amit Jámbrik Richárd,
a kisvárdai Rendőrkapitányság főhadnagya tartott.
A drogprevencióról Karakó Klementina szociálpedagógus tartott
nagyon érdekes és tanulságos, filmvetítéssel egybekötött előadást a felső tagozatos tanulók számára.
A Teichmann Vilmos megyei biológia és környezetismereti verseny
május 6-án került megrendezésre.
A verseny minden évben 3 fordulós.
2 levelezős feladatmegoldás után a
legeredményesebben szereplő csapatok mérhették össze tudásukat a
döntőben.
A biológia verseny levelezős feladatait Királyné Simon Edit, iskolánk
biológia munkaközösségének vezetője állította össze és javította.
A döntő feladatait Szabó András, a
pátrohai Móricz Zsigmond Általános Iskola
biológia-földrajz szakos
tanára dolgozta ki és vezette le.
A környezetismereti verseny 2 levelezős fordulóját Bábás László igazgatóhelyettes állította össze és
javította. A döntő feladatait szintén Szabó András
dolgozta ki és zárt borítékban adta át a játékvezetőnek.
A verseny eredményei:
Teichmann Vilmos Megyei Biológia
Verseny

I. Vári Emil Társulási Általános Iskola Vakondok
csapata
Tagjai: Király Ádám, Artner Boldizsár, Koncz Imre,
Lengyel Réka. Felkészítő pedagógus: Zubályné
Szendrei Judit
II. Teichmann Vilmos Általános Iskola Koalák csapata
Tagjai: Kiss Emőke, Koncz
Petra Sára, Kozma Bence,
Kertész Alexandra. Felkészítő pedagógus: Királyné Simon
Edit
III. Általános Iskola Nyírtass, Skorpiók csapata
Tagjai: Oláh Dániel, Aldi Brigitta,
Somogyi Lilla, Rózsa Mária. Felkészítő pedagógus: Oláh Sándor
Teichmann Vilmos Megyei Környezetismereti Verseny
I. Lónyay Menyhért Általános Iskola, Tuzsér, Vidrák csapata
Tagjai: Révész Réka, Révész Béla,
Hamza Enikő, Szabó Panna. Felkészítő pedagógus: Juhászné Szilágyi
Beatrix
II. Vári Emil Társulási Általános Iskola, Erdőlakók csapata
Tagjai: Pásztor Gabriella, Bányai Bianka, Gaál Zoltán, Ténai Kincső
Felkészítő pedagógus: Dolhai Zsóka
III. Vári Emil Társulási Általános Iskola, Manócskák csapata
Tagjai: Szemán Adrienn, Molnár
Dóra, Lázár Eszter, Kovács Johanna
Blanka. Felkészítő pedagógus: Dolhai Zsóka
A teichmannos diákok
május 8-án a Nyíregyházi Állatparkba látogattak
el. Kellemes napot töltöttünk el! A gyerekek
nagy érdeklődéssel figyelték az oroszlánfóka
látványetetését.
Majd
ellátogattunk Zöld Piramis és Ócenáriumba.
Iskolánk a beérkezett
rajzokból kiállítást ren-
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dezett, melyet az aulában tekinthetnek meg az érdeklődők.
A hetes rendezvénysorozatunk zárása a szülők-pedagógusok hagyományos főzéssel egybekötött SULI
BULI elnevezésű kötetlen, beszélgetős, zenés, táncos estéje volt az
iskola rendezett belső kertjében. A
buli után a munka fog következni,
hiszen a bevételt az SZMK az iskola
szépítésére fogja fordítani.
Az egy hétig tartó programok között mindenki talált érdeklődésének
megfelelőt, diákjaink sok élménnyel
gazdagodtak, mert igyekeztünk és
a mindennapokban is próbálunk
gondtalan, boldog gyermekkort biztosítani. A lexikális tudás elsajátítása
mellett nagy hangsúlyt helyezünk a
nevelésükre és ösztönözzük őket az
egészséges életmódra.
A rendezvénysorozatunk minden
szponzorának és szervezőjének köszönjük szépen a segítséget.
Teichmann Vilmos Általános Iskola
tantestülete

Az adománygyűjtés folytatódik

A Kisvárda újság februári számában
felhívást jelentettünk meg SOHAJDA
SÁNDORNÉ tanárnő (Erzsike néni)
síremlékének felállítására.
Örömmel tapasztaltuk, hogy kezdeményezésünk megfelelő fogadtatásra
talált, jelentős számban juttatták el
pedagógusok, volt tanítványok és a tanárnő kedves ismerősei felajánlásaikat,
adományaikat.
A jelenleg rendelkezésre álló összeg
azonban egy méltó síremlék megvalósítására még nem elegendő, ezért az
adománygyűjtést meghosszabbítjuk.
Várjuk továbbra is a személyes befizetéseket az iskola tanulmányi osztályán
(II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola Kisvárda, Molnár Lajosné isko-
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latitkár az ügyintéző), vagy átutalással
az alábbi számlaszámra hivatkozással:
OTP Kisvárda: 11773449-01129557
Molnár Lajosné
Az eddigi adományozók nevét az összegek befizetése nélkül az iskola honlapján is megjelentettük.
Terveink szerint a síremlék avatására
2010. szeptember végén kerül sor. Az
eseménynek aktualitást ad az a körülmény, hogy a kisvárdai szakképzés
ebben az évben lesz 125 éves és a rendezvény keretében kívánjuk a szeretett
kolléganő előtt tiszteletünket kifejezni.
Kérjük csatlakozzon hozzánk adományával, segítse célkitűzésünk megvalósítását!
Marczinkó István

Kultúra, egyéb hírek

Kisvárda

helyismereti vetélkedÕ ZÁRÓforduló
Kisvárda ismételt várossá válásának 40.
éves évfordulója alkalmából a Városi
Könyvtár, a Várszínház és Művészetek
Háza valamint a Rétközi Múzeum 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 2010.
május 25-ig kell eljuttatni a Városi Könyvtárba 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.
Május 25-ig lehet nevezni a korábbi
feladatok megoldásával is, ami az újság előző számaiban megtalálható.
Az utolsó forduló kérdései:
1. Mikor vette fel a gimnázium a Bessenyei György nevet?
2. Milyen intézményt
adtak át 1952. december 6-án Kisvárdán?
3. Ki volt a Vármúzeum első igazgatója?
4. Milyen néven alakult meg a termelőszövetkezet 1961ben?
5. Milyen intézmény
köthető a képen látható személyhez?
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Könyvtári csevegés a költészetrÕl

A kisvárdai Városi Könyvtár és a Béres József TIT Kisvárdai Egyesülete Könyvtári Csevegés sorozatában 2010. április 7-én Bakajsza András:
„EZÜST KÉK VÉGTELEN” című kötetét mutatta be Mercs István irodalmár. A mű Ölbey Irén költészetét dolgozza fel.

ÉletmentÕ mÛszer a kórháznak Folytatódik a közmunkaprogram
2010. április 7-én ünnepélyes keretek között adták át a Felső-Szabolcsi Kórház szülészeti osztályán
azt az új Cardiotocograph (CTG)
készüléket, amelyet a Bársonyszív
Alapítvány ajándékozott az intézménynek. Mint Matyasi Edit, az
alapítvány kuratóriumának elnöke
az eseményen elmondta, tevékenységük során arra törekszenek, hogy
az ország hátrányosabb helyzetű régióiba is eljussanak adományaik.
Nem ez volt az első találkozás a kórház és az alapítvány között, hiszen
korábban egy inkubátorral járult
hozzá az alapítvány a felszerelés korszerűsítéséhez. Mint az elnök asszony elmondta, régiónk a jövőben
is számíthat a segítségükre. Minden
tőlük telhetőt megtesznek, hogy az
itteni újszülöttek és a beteg gyerekek
ellátását a legkorszerűbb technikai
eszközök segítségével végezhessék az
orvosok és az ápolók.
Harsányi Imre főigazgató és Dr. Novák Miklós osztályvezető főorvos az

intézmény nevében megköszönték
az adományt. Mint főorvos úr elmondta, ez a készülék nagy segítség
az orvos számára mind a magzati fejlődés vizsgálata, mind a szülés közben végzett megfigyelések közben.
A magzati szívfrekvencia monitorizálására szolgáló műszer egyidejűleg
regisztrálja a magzati szívfrekvenciát és a méhizomzat aktivitását.
A magzati szívfrekvencia rögzítése
leggyakrabban a Doppler-elven működő ultrahangészlelő segítségével
történik A szívhangot megfelelő kihangosítás után a szülő nő és kísérője is hallhatja. A kellő frekvenciával
egyenletesen verő magzati szív jelzi,
hogy a magzat jó állapotban van,
és ez megnyugtatóan hat a vajúdó
édesanyára.
Az ünnepélyes átadást követően az
adományozó képviselője megtekintette a szülészeti osztályt, és elbeszélgetett a kórház vezetőivel és az
osztály dolgozóival az alapítvány
tevékenységéről.

Az elmúlt év végén az „Út a munkához” program keretében megújult
a Városi Köztemető bejárati része.
A tél folyamán már megkezdték az
előkészületeket a kerítés felújítására is. Saját készítésű oszlopokkal
és kerítésbetétekkel esztétikusabb
kerítést készítenek a meglévő drótkerítés helyett több mint 300 méter
hosszban.

A másik jelentős munka, ami jelenleg is zajlik, az utcai szemétgyűjtők
gyártása és folyamatos kihelyezése a
város közterületeire. Az itt elkészített hulladékgyűjtők tartósabbnak
ígérkeznek a korábbi műanyag kukáknál. Ezeket nehéz lesz összetörni,
és elolvadni sem fognak.
Már most is látható, hogy tisztább
a város a közmunkaprogram nyomán. A kihelyezett virágládákba rövidesen bekerülnek a saját nevelésű
palánták, s még további virágtartók
kerülnek a közterületekre, melyeket
a tél folyamán készítettek a prog-
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ramban dolgozók.
A gondozott zöldfelületek, a virágos, tiszta város az itt élőknek és az
ide érkezőknek egyaránt sokkal kellemesebb környezetet biztosítanak.
Ennek megőrzéséhez persze a lakosság szemléletváltására is szükség
van. Meg kell tanulni mindenkinek,
hogy vigyázzon a rendre, a tisztaságra, a zöldfelületekre, óvja a növényeket, a fákat.

Mindezen munkák közben természetesen folyamatos a városban a
közterületek takarítása, valamit a
külterületen korábban rendbe tett
csapadékvíz elvezető árkok állapotának megőrzése.
Időnként bizonyos megrongált eszközök, utcabútorok javítását, cseréjét is el kell végezni a közfoglalkoztatásban résztvevőknek. Legutóbb
például az egyik városszéli üdvözlőtáblát döntötte ki valaki, amit szintén kijavítottak.



Kisvárda

Színes hírek

2010. április-május

Parkszépítés összefogással Kiállítás a jubileum alkalmából
Új arculatot kapott a
Kiss János utca és a Darusziget utca elágazásánál lévő park. Az E-ON
által korábban kivágott
fák helyére dísznövények kerültek, otthonosabbá és barátságosabbá
téve ezzel a környezetet.
A közelben lakók facsemetékkel és munkaerejükkel is hozzájárultak a
park megszépítéséhez.

a Nyitnikék TAGÓvodA HÍREI
A Víz világnapján
Óvodánk fő profilja a természeti és társadalmi környezethez való pozitív érzelmi viszony megalapozása. Ebből adó-

dóan mindennapi tevékenységeinket a
környezeti neveléshez kapcsolódó jeles
napok számbavételével tervezzük.
Március 22-én a Víz világnapján óvodásainkkal a Kisvárdai Vízműhöz tettünk
látogatást. Bemutatták a gyermekeknek
a víz útját, a nyers víztől, a tiszta, iható
víz beérkezéséig. Felhívtuk figyelmüket
a víz nélkülözhetetlenségére, a takarékoskodás fontosságára, valamint a szennyezés veszélyeire.
Ebből az alkalomból a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság rajzpályázatot hirdetett, „Tiszta
vizet az egészséges világért!” - címmel,
ahol Berna Laura nagycsoportos óvodásunk megyei II. helyezést ért el.
Föld napi programok
Április 22-én hagyományteremtő szándékkal szerveztük meg az „Egy gyermek
egy virág” mozgalmat a Nyitnikék Tagóvodában. Az előző napokban a gyermekek által hozott dughagymát, különféle vetőmagvakat minden csoport
a gyakorlókertben elveteményezte, amit
betakarításig ápol, gondoz. Fóliasátrunkban is palántáztunk, ezáltal megfi-

gyelhetjük a kinti és a fóliában fejlődő
növények közötti különbséget.
A jeles napot megelőzően a természettel
kapcsolatos mesékkel, versekkel és dalokkal is megismertettük a gyerekeket.
Ezzel is fokozva a természet iránti szeretetet.
A talajmunkát előző nap a szülők és a
dolgozók közreműködésével elkészítettük. Ebben nagy segítségünkre volt
Bacsó István vállalkozó, aki megajándékozta az óvodánkat jó termőfölddel,
köszönjük segítségét. Öröm volt látni,
hogy reggel minden gyermek csillogó
szemmel hozta a szebbnél szebb virágokat.
Mindenki tudta a dolgát, a gyerekek
örömmel és fegyelmezetten dolgoztak.
Több szülő is részt vett óvodánk környezetének szépítésében. Az óvó nénik,

a dajka nénik és a gyerekek keze munkáját dicsérik a csoportszobák ablakaiban a
muskátlival, petúniával tele virágládák,
a remekbe szabott kis veteményeskert, a
kibővített sziklakert, az új cserjék.
A közös program célja: a környezetvédelem fontosságának hangsúlyozása,
valamint a természeti és társadalmi környezetünkkel való harmonikus együttélés képességének kialakítása.

Diáknapi bográcsparti

Április elseje, a vidámság napja.
Eredete a naptárreformok előtti
időre nyúlik vissza, évkezdő napnak tartották, és mókázással ünnepelték. Ezen a napon a Bessenyeiben is a vidámságé volt a főszerep. Az ifjúsági osztályok, és a logisztikai szakképzés tanulói remek hangulatú bográcspartit
szerveztek. Minden osztály
főzött, és közben jó zene
mellett sokat beszélgettek
egymással és tanáraikkal. Az
együttlét öröme, és a jó hangulat közösségépítő hatású
volt. A felnőttoktatás tanulói
további színes programokat
terveznek megvalósítani még
a tanév vége előtt.



2010. április 1-jén ünnepelte Kisvárda város,
hogy negyven évvel ezelőtt ismét városi rangot
kapott a település. Ebből
az alkalomból a Somogyi
Rezső Általános Iskola
közössége egy igen színvonalas kiállítást állított
össze, melyen Kisvárda
intézményeinek történelme elevenedett meg. Az
egyes évfolyamok végezték el a gyűjtőmunkát egy-egy intézményről, s közösen készítették el
a bemutatókat.
Az első évfolyamtól a nyolcadikig
mindenki lelkesen készült. A gyerekek és a szülők különböző rajzokkal,
fotókkal, leírásokkal, sőt több valósághű makettel is emelték a kiállítás
színvonalát. A feladat komolyságát
az is jelzi, hogy például a második
évfolyam a rendőrségről készített kiállítást, s a bemutató anyagai között
a fővárosi Rendőrség-történeti Múzeumból is szerepeltek egyenruhák,

és a nyomozói munkát bemutató
eszközök. Ugyancsak nagy feladat
volt a Felső-Szabolcsi Kórház, vagy
a Bessenyei Gimnázium Kollégiumának élethű makettjének megalkotása.
Dr. Onder Istvánné igazgató megnyitó beszédében elismerését fejezte ki az elvégzett munkáért a
pedagógusoknak, a gyerekeknek és
a szülőknek. Az egyes évfolyamok
képviselői röviden bemutatták azt
az intézményt, amelyről a kiállítást
készítették, majd mindenki megtekintette a tárlatot.

HÍREK a Móricz Zsigmond úti TAGóvodábÓL
Sóbarlang az óvodában
A Móricz Zsigmond úti óvodában 2010. március 24-én Somadrin Sóbarlangot nyitottunk, amit
a gyermekek nagy örömmel vettek
birtokukba. A Sóbarlangban az oldat szobahőmérsékleten párologva
alakítja a mikroklímát.
A beszívott levegővel a légzőszervek
felületére tapadva fokozódik a szervezet öntisztulása, és megszűnhetnek a gyulladásos folyamatok. Így
jótékonyan hat az asztma, hörghurut, légcsőhurut, arc- és homloküreg
gyulladás, krupp, nátha, pollenek
okozta allergiában szenvedőknek.
A Pillangó, Katica, Csigabiga csoportba járó gyerekek, minden nap
fél órát tölthetnek a Sóbarlangban,
miközben játékos gyakorlatokat végezve, énekelve, mesélve beszívják a
sós levegőt, ami így intenzívebb hatást fejt ki.
Szavalóverseny óvodásoknak
A Móricz Zsigmond úti óvoda a város óvodásai részére szavalóversenyt
szervezett 2010 április 20-án, melynek célja a kortárs gyermekköltészet
népszerűsítése volt.
A meghívást a szavalóversenyre minden városi óvoda elfogadta.
Kedden 9 órától 22 kis versenyző
állt a zsűri elé, akik nehéz helyzetben voltak, hiszen minden óvodás
nagyon szépen szerepelt.
A zsűri döntése alapján a helyezettek a következők:
1. - Berna Laura (Nyitnikék Óvoda,
óvodapedagógusa: Sebők Jánosné) és
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- Vári Nagy Lajos (Szent László
Óvoda, óvodapedagógusa: Deme
Sándorné)
2. - Vajda Liliána (Lakótelepi Tagóvoda, óvodapedagógusa: Hódosi
Sándorné) és
- Kovács Eszter (Zrínyi téri Tagóvoda, óvodapedagógusa: Adamóczki
Gáborné)
3. - Szántó Anna (Császy úti Tagóvoda, óvodapedagógusa: Lizaneczné Halász Judit) és
- Czérna Vivien (Nyitnikék Tagóvoda, óvodapedagógusa: Dr. Battyányiné Székely Csilla)
Közönségdíjas: Móré Evelin (Móricz
úti Tagóvoda, óvodapedagógusa:
(Fodorné Magyari Zsuzsanna)
Gratulálunk a gyerekeknek és az
őket felkészítő óvodapedagógusoknak. Jövőre ismét találkozunk új
irodalmi alkotásokkal más nagycsoportos gyerekek tolmácsolásában.
Kovácsné Sebők Judit
óvodavezető

Kisvárda
amerikai venAmerika volt a fókuszban zium
dégtanára, Michael
Színes hírek

Rendkívül tartalmas és érdekes volt a
kisvárdai Bessenyei Gimnáziumban
tartott USA Day
Egy pályázat révén, Borusné Miskolczi
Mariann programfelelős angoltanár és
segítőinek hathatós munkájával tartalmas és érdekes rendezvény helyszíne
volt április 30-án a kisvárdai Bessenyei
György Gimnázium és Kollégium. A
patinás iskola falai között USA Day
címmel rendezték meg azt a programot,

amivel az Amerikai Egyesült Államokról
kívántak a jelenleginél – jobbára csak a
médiahírekre támaszkodó információk

alapján kialakultnál – hitelesebb képet
adni a diákoknak.
Az esemény rangját mindenképpen jelzi, hogy hazánkban mindössze tíz középiskolában tartottak, illetve tartanak
a kisvárdaihoz hasonló rendezvényt, a
várdai az ötödik volt a sorban. Továbbá
az sem közömbös, hogy a program megszületésénél az Oktatási Minisztérium,
az Amerikai-Magyar Baráti Társaság, s
nem utolsósorban az USA magyarországi nagykövetsége is ott bábáskodott. Az
Egyesült Államok nagykövetségének delegációját nem kisebb személyiség, mint
a nagykövet helyettese, a szabolcsbákai
gyökereire ma is büszke Jeffrey D. Levine vezette, aki a város polgármesterével,
dr. Oláh Alberttel való találkozója, valamint a zsinagógában és Várfürdőben
tett látogatása után az amerikai emberek mindennapjairól tartott előadást a
diákoknak – természetesen angolul!
Az esemény nyitányán az iskola igazgatója emelte ki az USA Day jelentőségét,
majd a városvezető szólt Kisvárda múltjáról és jelenéről. Szót kapott a gimná-

Leroy McQuery lektor is. A beszédek,
illetve
Shokoyah
Fatimah (11.e) és
Mester Zsolt (12.
c) konferálását besis diákok élőzenéje
kötötte össze. John
Balian, a nagykövetség kulturális attaséja katonamúltjából
citált történetekkel
színesítette az USA
hadseregéről szóló
előadását. A nap folyamán számos téma műhelymunkában
való feldolgozására nyílt lehetőségük a
diákoknak. Szó esett egyebek mellett a
jó önéletrajz kritériumairól és formáiról,
valamint azokról a lehetőségekről, amelyeket tanároknak kínálnak az USA-ban
való munkavállalásra és táboroztatásra.
Ugyancsak műhelymunkában dolgozták fel a diákoknak szóló ösztöndíjak
rendszerét, s a tanulók megtudhatták,
hogy milyen egy amerikai diák élete a

mindennapokban. A képzeletben New
Yorkba is eljuthattak a résztvevők, sőt
egész nap ott tartózkodhattak, ugyanis
az iskola díszterme a metropolisz nevezetességeit bemutató fotótárlat volt
látható.
Zárásképpen az amerikai tánc történetébe avatták be a diákokat, akik country-táncházban is kipróbálhatták a lépéseket. Legvégül az iskola rockegyüttese
adott amerikai „ízű” koncertet.

tárgyaikon keresztül részesei a kiállítás anyagának. Egyikük Tóth Sándor, az egykori besztercei 33. hegyi

üteg hadapródőrmestere, másikuk pedig Kovács György, a terebesfejérpataki 2. hegyidandár
géppuskás századának egykori
katonája. De a figyelmes látogató Dr. Béres Józsefet is felfedezhette az egyik régi fotón.
A tárlatnyitón közreműködött a
Weiner Leó Alapfokú Zene- és
Művészeti Iskola két növendéke, Bartha Péter és Bartha Bálint.
A kiállítás megtekinthető 2010. augusztus 1-ig, naponta 8.30-16.30
között.

RENDHAGYÓ KIÁLLÍTÁS A RÉTKÖZI MÚZEUMBAN
A Rétközi Múzeumban 2010. május 9-én délután nyitották meg az
Uzsoktól Ojtozig (Szabolcsi bakák a

hegyi alakulatokban) című kiállítást.
A vendégeket Dr. Vofkori Mária múzeumigazgató köszöntötte, a tárlatot
megnyitotta Dr. Bene János megyei
múzeumigazgató. A kiállítás anyaga Klicsu Ferenc tuzséri gyűjtőtől,
a Budapesti Hadtörténeti Intézet és
Múzeum gyűjteményéből, valamint
a Nyíregyházi Jósa András Múzeum
gyűjteményéből állt össze egységes
egésszé.
A megnyitón két olyan személy is
részt vett, akik képeken, személyes

Hegyek – völgyek között...

A 2010. május 9-én a Rétköz Múzeumban megnyitott Uzsoktól – Ojtozig
(Szabolcsi bakák a hegyi alakulatokban)
címet viselő kiállításhoz kapcsolódóan
vetem papírra e néhány sort, mely az
alakulat jobb megismerését, ismertségét
tűzi ki célul.
A Császári és Királyi Hadseregben már
voltak előzményei ezen alakulatoknak, s
részt is vettek az I. vh. csatározásaiban,
de a trianoni békediktátumban elveszített területek kapcsán már nem kaptak
helyet az újonnan szerveződő Magyar
Királyi Honvédségben. A Kékestető magasságú hegyekhez nem kellettek hegyi
katonák, de a történelem kereke fordult,
és újra szóba került felállításuk.
Az 1938-as I. bécsi döntést követően
visszakerült hozzánk a Felvidék déli része, majd 1939. március 15-18. között
Kárpátalja további része, mellyel hazánk
az erdős Kárpátokban elérte az ezeréves
határokat.
A II. bécsi döntés értelmében visszakerült
hazánkhoz Észak-Erdély a Parciummal és
Székelyfölddel, végig a Keleti-Kárpátok
gerincén lévő ezeréves határokkal. Már
Kárpátalja visszatérte előtt felmerült az a
gondolat - de amikor a magyar csapatok
elérték a hágókat, szorosokat, égetővé
vált -, hogy a megváltozott terepviszo-

nyokhoz alkalmazkodva, fel kell állítani
egy speciális felszereléssel rendelkező, valamint speciálisan kiképzett katonai alakulatot, mely az 1500-2000m-es hegyek
között is megállja a helyét.
Az ország keletről történő megvédéséhez,
valamint az ezeréves határok őrizetéhez
hegyidandár és hegyi felszerelésű határvadász csapatok felállítását rendelik el. Az elképzelést tettek követték,
melynek következtében
1939. október 1-jén felállításra kerül a M.kir.
kárpátaljai 1. honvéd
hegyidandár. A határok
védelméről viszont már
időközben gondoskodni
kellett, ezért az ország
főleg nyugati részéből
vezényeltek át alakulatokat, illetve a korábbi
trianoni határőr alakulatokat „tolták” fel a Kárpátok őrizetére. Ennek
következtében felállításra kerül a 8. határvadász dandár Munkács központtal,
számos határvadász zászlóalj tömörítésével, melyek idővel felveszik a hegyi felszerelésű határvadász zászlóalj elnevezést.
Később pedig, 1943. október 1-jén ez a
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határvadász dandár átalakul a 2. hegyi
dandárrá, s felállításra kerülnek a már
meglévő 1. hegyi tüzérosztály mellé a
továbbiak is, a meglévővel együtt öszszesen 6 osztály, mely a gyalogságot volt
hivatva támogatni.
Valljuk be őszintén, hogy a magyar történelem egy olyan csapatneméről írtam
itt néhány sort, mellyel bizony eddig
nem nagyon találkoztunk, sőt még a létezésükről sem nagyon
volt tudomásunk.
Több mint tíz éves kutatómunkám
során
viszont számos olyan
egykori katonával hozott össze a szerencsém,
akik ezen csapatnemnél töltötték katonai
szolgálatukat, sőt ezen
alakulatok kötelékében
esküjükhöz híven a haza
védelmét is ellátták.
Ezek a katonák számos csatateret bejártak,
kezdve az 1941-es Szovjetunió elleni hadjárattól az 1944-es galíciai csataterek és a
Keleti -Kárpátok hágóinak, szorosainak
védelmén keresztül a tordai ütközeten át
a tiszai hídfőkig. Nem egyszer teljesítettek emberfelettit, mely a kiképzésből is
eredvén, kemény bajtársi közösséggé ko-

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

vácsolta a harcolókat. Ebben az időszakban, e csapatnemnél kb. 50-55.000 fő
teljesített katonai szolgálatot, s közülük
számosan vesztek oda a csatározásokban,
vagy a hadifogság hosszú évei alatt.
Tehát megállapíthatjuk, hogy Don-kanyari és – egy kevés kivételtől eltekintve – a megszálló alakulatok feladatainak
ellátásától, szinte minden fontos helyen
megfordultak e csapatnem katonái, mégis oly keveset tudunk róluk.
Kutató munkám során Kisvárdán rábukkantam néhány olyan fotóra, melyen
egyértelműen hegyi alakulatban szolgáló
katona látható, de sajnos a képeket nem
tudom személyhez kötni. Munkámban
nagy segítségemre lenne, ha valaki ráismerne rokonára, ismerősére, s további
információkkal szolgálna.
De az alkalmat megragadva, nagyon szívesen megnéznék bármilyen anyagot ebből az időszakból, bármilyen alakulattól,
hiszen a korszak kutatatása továbbra is
folyik, s egy kis segítség mindig jól jön.
Tehát ha valaki úgy gondolja, hogy a ládafiában, családi albumában e korszakból vannak fotók, dokumentumok, relikviák, kérem, keressen, s próbáljuk azt
közkinccsé tenni, ezzel is tovább oszlatni
a felhőket a korszakról.
Klicsu Ferenc
Elérhetőségem: 06-20-474-1807
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TÉMAHÉT a Rákócziban Biciklivel a tiszta levegÕért, az
kapu megismerése volt a feladat.
egészségért, a barátságért…
Nagyon érdekes és tanulságos volt Ágos-

A TÁMOP 3.1.4 innovatív pályázat keretében 2010. április 7-9-ig iskolánkban a „Vállalkozóvá válás, vállalkozói
kompetenciák” című programsorozat
kötötte le a „rákóczis” diákok figyelmét.
E szokatlan pedagógiai módszert izgalommal vegyes érdeklődéssel fogadták
diákjaink.
Már a tavaszi szünetet megelőzően valamennyien – 9. évfolyamos szakiskolai
tanulók – otthoni gyűj-tőmunkát segítő
kérdőívet kaptunk, melynek kitöltésével
ráhangolódhattunk a témára.
A hetet Szalmás István igazgatóhelyettes úr nyitotta meg, majd tájékoztatást
kaptunk a ránk váró programokról és
feladatokról. Hallottuk, hogy külső
előadók által tartott előadások, érdekes
foglalkozások, a városon belüli tanulmányi kirándulások, üzemlátogatások
gazdagítják a programot, sőt egy kis
csapat - minden osztályból két képviselő - még a város különböző hivatalaiba
is el fog látogatni. Nagy érdeklődéssel
tekintettünk a ránk váró kihívások elé.
A témahét keretében sok-sok egyéni
és csoportos feladatot kellett megoldanunk. Érdekesek voltak a tanítási órák.
Néha már szinte felnőttnek, és olykor
már vállalkozónak is érezhettük magunkat. Tanultuk, hogyan kell hivatalosan bemutatkozni, levelet, önéletrajzot
írni, vagy egy üzleti tervet készíteni.
Tervezhettünk plakátot, reklámtáblát,
névjegykártyát, vagy éppen egy vállalkozás, vagy cég logóját. Megismertük
a vállalkozás alapításának lépéseit, a
vállalkozási formákat, és voltak olyan
feladataink is, ahol a százalékszámítási
tudományunkat kellett elővennünk a
sikeres megoldáshoz. Szóba kerültek a
különböző tanítási órákon az energiaipari vállalatok, a rendszerváltás óta feléledt vállalkozói kedv. Az idegen nyelvi
és az informatika órákon pedig a kor
követelményeihez igazodó feladatokat
kaptunk; prezentáció, vagy az Ügyfél-

ton István és Jenei Emese előadása a saját
vállalkozási tapasztalatairól. Egykoron
mindketten iskolánk tanulói voltak, s
ez még hitelesebbé tette az általuk elmondottakat.
A már említett kisebb csapat csütörtökön először a Városházára látogatott,
ahol Harcsa Márta nagyon alapos, és
mindenre kiterjedő tájékoztatást tartott
nekünk az Okmányiroda működéséről,
az irodában intézhető és igényelhető hivatalos dokumentumokról, majd készségesen válaszolt minden kérdésünk-re.
Ezt követően az MKB bank helyi fiókját kerestük fel, ahol Kazsuk Gézáné
fiókvezető nagyon ked-vesen fogadott
bennünket és mesélt a munkájukról
és a bankja által kínált lehetőségekről,
a számla-nyitásról, a vállalkozókat tá-

mogató pénzügyi lehetőségekről. Még
ajándék tollat is kaptunk! Sétánkat a
120 éves IPOSZ helyi szervezetének
irodájában Tulipán Sándorné titkár ismertetőjének meghallgatásával zártuk.
Itt is nagyon kedvesen fogadtak minket
és készségesen válaszoltak minden kérdésünkre.
Egy tanulócsoport a Ruházati Szövetkezetet keresete fel, egy másik az Amadeus
étterembe látogatott, színesítve ezzel is
a hét eseményeit. A programok és foglalkozások szinte minden mozzanatát
fényképekkel is megörökítettük.
A témahetet pénteken délben az iskolánk aulájában rendezett kiállítással és a
csoportvezetők beszámolóival zártuk. A
hét szervezőjétől, Bumberák Éva Beatrix
tanárnőtől tudjuk, mert egy „Elégedettségi kérdőívet” is kitöltöttünk a program végén, hogy évfolyamtársaink több
mint 80%-ának tetszettek a programok,
sok új információval gazdagodtunk, és
a későbbiekben is szeretnénk ilyen rendezvényekbe bekapcsolódni.
Hamza Alexandra, Jenei Erika és
Dobrai Szabolcs 9. évfolyamos tanulók

Állatvédelmi nap a Besiben

A Nyíregyházi Állatbarát Alapítvány szervezésében Állatvédel-

10

mi napot tartottak 2010.
március 31-én a Bessenyei
György Gimnázium dísztermében. Pelyvás Csaba,
az Állatbarát Alapítvány
munkatársa
előadásából
az érdeklődők megismerhették az alapítvány tevékenységét, tablókiállítást
láthattak a témáról, tájékozódhattak az állatvédelem
jogi kérdéseiről. Az előadás
után a nézők személyesen
is feltehették kérdéseiket az állattartással kapcsolatos problémákról.

Nem kis feltűnést keltett a csaknem
30 fős csapat, amikor egyforma kék
biciklikkel végigkarikáztak a városon.
Pontosan az volt a cél, hogy aki látja a
csapatot, felfigyeljen arra, hogy kerékpárral is nagyszerűen lehet közlekedni
egy kis városban anélkül, hogy a levegőt
szennyeznénk. Valljuk be, sokan 100 m
távolságra is autóval indulunk… Pedig
a környezetvédelem és a testmozgás
- napjainkban unalomig hangoztatott
fogalmak - mellett a barátság, az egészség, a lelki örömök is megvalósulnak, ha
nyeregbe szállunk.
Kitárul a világ, más szemmel látunk egy
fát, egy épületet, a sétáló embereket.
Amit az autó ablakából nem veszünk
észre, lakóhelyünk, környezetünk értékei, szépségei láthatóvá válnak. Integetni, köszönni tudunk az ismerősöknek,
akár meg is állhatunk egy szóra…

ivóvíz ellátásáról kaptunk
érdekes tájékoztatást. Hádáné Szántó Erika és Pál Imre
a Várda-Víz Kft. munkatársai részletesen bemutatták
az ivóvíz nyerésének, tisztításának minden fázisát.
Felhívták a figyelmünket
a kisvárdai ivóvíz különlegesen jó ízére és ásványi
összetételére. Érdemes egy
kicsit mindnyájunknak elgondolkodni azon, hogy mi
lenne velünk egy-két napig
víz nélkül. Nem tudatosul
bennünk milyen nagy kincs az ivóvíz,
nem takarékoskodunk, pedig a Föld
ivóvízkészlete véges. A telep hatalmas
szivattyúinak, szűrőberendezéseinek,
víztartályainak megtekintése után kóstolót is kaphattunk a friss vízből.
A továbbiakban a vár környékén
kezdtünk hulladékgyűjtési akcióba.
A tanulók körbejárták a vár, a tó és a
fürdő környékét, minden szemetet összeszedve. Köszönjük a Lom-Speed Kft.
munkatársainak a közreműködést, az
összegyűjtött hulladékot még aznap
elszállították. Jó érzés volt tanárként
látni, hogy a gyerekek aktívan gyűjtögettek, és szebbé, tisztábbá varázsolták
életterüknek egy kicsi részét. Remélem,
átérzik ezek után, hogy minden darab
szemetet, amit VALAKI eldob, VALAKINEK fel kell szedni.

(A reggeli dugók sok helyen a városban
azt mutatják, hogy nem erre neveljük
gyermekeinket, pedig csak 10 perccel
kellene korábban indulni.)
A Rétköz környezetvédelme-projekttel
foglalkozik mostanában igen lelkesen
az egész Bessenyei. A 9.b osztály tanulói
három kísérővel elindultak április 15-én
délben, hogy egy kicsivel hozzájáruljanak környezetük tisztaságához, és közben ápolják testi-lelki egészségüket, és
építsék az egymás közötti barátságot.
A legtöbb tanuló sohasem járt még a
vártoronyban illetve a várpincében.
Köszönjük Szeregnyi Lászlónak, hogy
sok hely- és vártörténeti érdekességet
mesélve, a legtitkosabb zugokat is megmutatta nekünk. A vár melletti tóról
megtudtuk, hogy a vár körüli vizesároknak egykor közvetlen kapcsolata volt a
Tiszával, napjainkban a Rétköz mély
fekvésű mocsárvilágát idézi.
A kisvárdai vízmű telephelyén folytatódott a túra, ahol Kisvárda és környéke

Sajnos a halastó környéke sokkal elhanyagoltabb, és szemetesebb, de az esőzés, a sár miatt ott nem tudtunk takarítani. A gyönyörű rétet, amely mellesleg
természetvédelmi terület, a sok szemét
miatt szomorúan néztük, de csak messziről.
Ezek után a Rétközi Múzeumban ismerkedtünk tovább lakóhelyünk értékeivel. Az érdekes néprajzi állandó
kiállítás mellett nagy élményt nyújtott
az időszaki „Kárpátok Tavasza” kiállítás
megtekintése is.
A kerékpáros kirándulás alkalmat adott
arra is, hogy a közlekedési szabályokról,
a közlekedés biztonságáról beszélgessünk. Köszönjük a láthatósági mellényeket, amelyeket a Schwinn-Csepel kerékpárszaküzlet biztosított számunkra.
Köszönjük a közlekedőknek, hogy türelmesek voltak a csapattal, vigyázzanak
máskor is a biciklisekre!
Végül minden elismerésünk és köszönetünk a gyerekeké! Csak így tovább!
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Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny Tavaszi Fesztivál a Somogyiban

A Polgári Védelmi Kirendeltség személyi
állománya 2010. április 23-án rendezte
meg a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny kirendeltségszintű fordulóját Dombrádon a Móra
Ferenc Általános Iskola területén.
A versenyen a környező települések 17
általános iskolájának 18 csapata (4 fős)
adott számot polgári védelmi ismeretekből, elméleti és gyakorlati feladatok
megoldásával.
A verseny színhelyén a tanulóifjúság
képviselői közlekedési, tűzvédelmi és
elsősegély-nyújtási ismeretekből is vetélkedtek. A versenyrendező szervek a
résztvevőket elismerésben és jutalomban részesítették.
A verseny célja: Megismertetni a tanulóifjúsággal a veszélyhelyzetben való
védekezési és magatartási formákat, bekövetkező katasztrófák károsító hatásait, felkészülni az ön- és a bajbajutottak
segítésére, mentésére.
Ebben az évben került sor először külföldi, szlovák csapat meghívására, akik
Vajánból érkeztek. Ezzel hagyományteremtés céljából ápolni kívánjuk a
szomszéd országok katasztrófavédelmi
szervezeteivel a kapcsolatot. Az egymás
rendezvényein való résztvételeken tapasztalatcserére kerül sor.

A verseny helyezettei: I. Gégény Gárdonyi Géza Általános Iskola
II. Kisvárda Református Általános Iskola
III. Pap Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Az első helyezett csapat képviseli a kirendeltséget a 2010. május 13-án megrendezésre kerülő megyei szintű versenyen Nyíregyházán.
A versennyel párhuzamosan az általános iskolák alsó tagozatosai részére rajzpályázat került meghirdetésre, melynek
elbírálása a közeljövőben fog megtörténni.
A verseny eredményes és sikeres megrendezéséhez hozzájárultak:
- Kirendeltséghez tartozó polgármesteri
hivatalok, Bacsó István teherfuvarozó
Kisvárda, Kerekes TÜZÉP KFT. Ajak,
Dr. Seszták Miklós képviselő, Bodnár
MÉH Kisvárda, VÁRDA Autósiskola
Kisvárda, GE LIGHTING TUNGSRAM RT. Kisvárda, NYÍRZEM-COOP
RT. Kisvárda, NYÍRSÉG-HASSO KFT.
Kenyérgyár Kisvárda, MOLKI Autójavító Kisvárda, Proforg Kereskedelmi és
Gabonaipari Rt. Kisvárda, Klémensz
Miklósné vállalkozó Kisvárda, MasterGood Kft. Kisvárda, Hosszú Gyula Temetkezési Bt.
Zsiros Imre pv. alezredes
kirendeltség-vezető

BESSENYEI EMLÉKPLAKETT

A Bessenyei György Gimnázium és
Kollégium hagyományai szerint a ballagáson adták át a Bessenyei Emlékplakettet, amit ebben az évben Abonyi
Istvánné nevelési igazgatóhelyettes vehetett át Bíró Gábor igazgatótól.
Abonyi Istvánné magyar-orosz-olasz
szakos tanárként 1978 óta tanít a Bessenyei György Gimnázium és Kollégiumban, ahol 31 éve nevelési igazgatóhelyettesként irányítja az intézmény
tanulmányi és pedagógiai munkáját.
Tanáremberként és vezetőként meghatározó szerepet tölt be az iskola szellemiségének, tradícióinak ápolásában,
gazdagításában. Kezdeményező, alkotó
módon vállalt feladatot az iskola Pedagógiai Programjának, oktatási-nevelési
célkitűzéseinek meghatározásában, a
különböző iskolai dokumentumok kidolgozásában.
Évről évre tanúi lehetünk a tanulmányi versenyek, érettségi vizsgák szakszerű és pontos, példaértékű szervezettségének. Pedagógiai elkötelezettségével
és mély hivatástudatával, emberségével,
gyermekszeretetével és kollegialitásával

példát mutat, mély empátiával, felelősséggel irányítja az
iskola közösségét. Igényességének, pontosságának, higgadtságának ösztönző ereje
közös alkotómunkában teljesedik ki kollégáival és iskola tanulóival.
A
Diákönkormányzattal, az osztálytitkárokkal, a
tanulókkal, a tanárokkal,
az osztályfőnökökkel, és az
Oktatási Hivatallal napi kapcsolatban
koordinálja az intézményszintű és az
azon kívüli kommunikációt és kapcsolatrendszert.
Vezetői munkája mellett meghatározó
oktató-nevelő munkája is. Tanulóinak
teljesítménye tartalmas, következetes,
színvonalas munkát igazol. Kezdetben
orosz nyelvből, majd az 1996-tól induló olasz nyelvi képzés – általa történő
– meghonosítása után, rövid időn belül
olasz nyelvből is sikerek sorozata dicséri
szakmai munkáját. Évek óta több tanítványával büszke az OKTV döntőiben olasz nyelvből elért eredményeire.
2008-ban ünnepélyes keretek között,
díjazott tanárként vehette át a Városi Önkormányzat által adományozott
„Kimagasló tanulmányi és versenyeredményekért” elismerést tanítványaival
együtt.
A Bessenyei György Gimnázium és
Kollégium nevelőtestülete méltán büszke Abonyi Istvánné alázattal végzett, elkötelezett munkájára és méltónak tartja arra, hogy 2010-ben ő részesüljön a
Bessenyei Emlékplakett elismerésben.

2010. április 12-én került sor “Tavaszi
Fesztivál” néven a városkörzeti mesemondó- és szavalóversenyre, illetve az
idegen nyelvi fesztiválra a Somogyi Rezső Általános Iskolában.
A hagyományoktól eltérően idén felső
tagozatban is meghirdettük a szavalóversenyt. Mivel napjainkban ünnepeltük Kisvárda várossá avatásának 40.
évfordulóját, szavalóversenyünkön kötelező versként városunk neves költőinek egy-egy versét is elő kellett adniuk
a nevező szavalóknak a szabadon választott vers mellett.
A városkörzetből közel 60 mesemondó
és szavaló kápráztatta el a zsűrit, akik a
Bessenyei György Gimnáziumból, illetve a Szent László Katolikus Gimnáziumból érkeztek.
Eredmények - 1. évfolyam:
1. Bátyi Ádám Zalán (Kisvárda, Vári Felk.: Técsi Jánosné)
2. Jurás Boglárka (Kisvárda, Somogyi Felk.: Kovács Istvánné)
3. Pollák Dorka (Kisvárda, Somogyi Felk.: Tóthné Sáreczky Zsuzsa)
Különdíj: Orgován István (Mezőladány
- Felk.: Bakó Sándorné)
2. évfolyam:
1. Toldi Blanka - (Kisvárda, Vári - Felk.:
Gonda Erika)
2. Korbács Lilien - (Kisvárda, Somogyi
- Felk.: Gyüréné Gyarmati Viola)
3. Szőke Dorina - (Záhony - Felk.: Bernáth Józsefné)
Különdíj: Soltész Petra - Kisvárda, Somogyi - Felk.: Gyüréné Gyarmati Viola)
3. évfolyam:
1. Hegedüs Dóra - (Záhony - Felk.: Szabadosné Dicső Erika)
2. Kópé Boglárka - (Kisvárda, Vári Felk.: Molnár Lajos)
3. Galgóczy Vivien - (Kisvárda,
Somogyi - Felk.:
Tóth Hajnalka)
Különdíj: Deák
Dorka - (Kisvárda, Somogyi
- Felk.: Tóth Hajnalka)
4. évfolyam:
1. Szabados Attila - (Kisvárda, Vári - Felk.:
Tercza Lászlóné)
2. Ficsóri Nikolett - (Kisvárda, Somogyi
- Felk.: Vizerné Dankó Edit)
3. Koczák Vivien - (Kisvárda, Somogyi
- Felk.: Vizerné Dankó Edit)
Különdíj: Juha Nóra - (Kisvárda, Vári Felk.: Tercza Lászlóné)
Felső tagozat - 5-6. évfolyam:
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1. Tóth Anna (Kisvárda, Vári
- Felk.: Tóthné
Annuska Zsuzsa)
2.
Szumutku
Lili - (Kisvárda, Vári - Felk.:
Tóthné Annuska
Zsuzsa)
3. Csépke Fanni (Rétközberencs
- Felk.: Juhászné
Szőke Ágnes)

7-8. évf.
1. Szumutku Fanni - (Kisvárda, Vári Felk.: Tóthné Annuska Zsuzsa)
2. Kovács Endre - (Rétközberencs - Felk.:
Juhászné Szőke Ágnes)
3. Purger Réka - (Kisvárda, Vári - Felk.:
Ténai Nóra)
Az „Idegen Nyelvi Kulturális Fesztivál”
keretében csapatversenyt hirdettünk
meg. Az angol és német nyelv gyakorlása mellett szerettünk volna lehetőséget
adni, hogy más népek szokásait, kultúráját közelebb hozzuk a gyerekekhez. A
csapatok angolul vagy németül olyan
eseményt mutattak be a dal, tánc, tabló, jelmez segítségével, amely az elmúlt
40 évben történt a világban. A zsűriben köszönthettük a Bessenyei György
Gimnázium tanárait, Juhász Miklósnét
és Mike McQueri-t.
Helyezések:
- Angol: 5-6. osztály: 1. Kisvárda, Vári
Emil Társulási Általános Iskola csapata
(Sándor Katalin, Molnár Laura, Tóth
Evelin, Sárosy Letícia) Felk.: Ténai Nóra
7-8.osztály: 1. Kisvárda, Somogyi Rezső
Általános Iskola csapata (Farkas Petra,
Takács Henrietta, Cziffra Tamás, Aranyos
Marcell) Felk.: Csimbók Anita
Különdíjat kapott a Vári Emil Társulási
Általános Iskola csapata a Diana hercegnő és Károly herceg esküvőjét bemutató produkcióval (Tagjai: Purgel Réka,
Zakor Dorina, Péter Dániel, Tóth Anna
- Felk.: Ténai Nóra), illetve a Somogyi
Rezső Általános Iskola német nyelvet
tanuló diákjainak „Bajor Sörfesztivál”
című táncos produkciója (Tagok: Juhász Dóra, Barkó Orsolya, Borkó Krisztina, Béla Margaréta, Tatar Denis - Felk.:
Ujlakiné Tóth Enikő).

Minden résztvevőnek szeretnénk megköszönni a lelkes felkészülést, a nagyszerű versenyzést! Reméljük jövőre
ugyanilyen jó hangulatban találkozunk!
Vizerné Dankó Edit,
Ujlakiné Tóth Enikő
szervezők
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2010. április-május

Kárpátok Tavasza harmadszor NEMZETKÖZI NÓTAVERSENY ELÕSZÖR

Április 8-án 15 órakor nyitotta
meg kapuit a Kárpátok Tavasza III.
Nemzetközi Képző- és Iparművészeti Triennálé. Dr. Vofkori Mária
igazgató köszöntötte a megnyitó
résztvevőit a Rétközi Múzeumban,
majd Dr. Jankáné dr. Puskás Berna-

dett művészettörténész nyitotta meg
a kiállítást.
A rendezvénynek helyt adó múzeum
és az Első Kisvárdai Képzőművészeti
Műhely szervezésében megnyílt kiállításon Romániából három, Ukrajnából és Szlovákiából kettő-kettő, Magyarországról tizenhét alkotó
- köztük Búza Barna szobrászművész
-, összesen huszonnégy alkotó több
mint félszáz alkotása látható.
A kiállítás megnyitóján fuvolán közreműködött a Weiner Leó Alapfokú
Zene- és Művészeti Iskola növendéke, Kovács Andrea, felkészítő tanára
Forgácsné Latin Márta. Zongorán
kísért Miller Olga tanárnő. Meleg
Attila színművész Szilágyi Domokos:
A tücsök és a hangya című versét adta
elő nagy művészi átéléssel.
A Kárpátok Tavasza első kiállításán a
festészet, huszonkilenc alkotó hatvan
alkotással mutatkozott be. A tavalyi
grafikai triennálén 24 művész 51
alkotása volt látható. A jövő évben,
2011-ben újból a festészeté lesz a főszerep, hiszen a körforgás újra indul.

A Várszínház és Művészetek Háza idén először, de hagyományteremtő szándékkal
rendezte meg az 1. Kisvárdai Országos és Nemzetközi Magyar Nóta Versenyt.
A két napos rendezvényen
több mint 70 énekes lépett
fel 5 országból. A zsűri tagjai: Oláh Enikő, Fekete Júlia,
Szabó Sándor, Hatvani Kiss
Gyöngyi, Bokor János és Faller István voltak.
A verseny három szakaszból állt. Április 23-án az elődöntők
zajlottak, 24-én 15 órakor a döntő,
este pedig a döntő résztvevői és a zsűritagok gálaműsorát láthatta a közönség. A két nap alatt a kitűnő zenekari
kíséretet Farkas Jenő és öt tagú cigányzenekara szolgáltatta Budapestről.
A Kisvárdai Nótaverseny győzteseinek a díjakat Dr. Oláh Albert polgármester adta át.

Megnyílt a XVIII. Tavaszi Tárlat

Egy helyes „írástudó” a Somogyiból

Deák Anna, a kisvárdai Somogyi Rezső
Általános Iskola 3.b osztályos tanulója
„írástudó” korától kimagaslóan teljesít
anyanyelvi és helyesírási készségeket
igénylő megmérettetéseken.
Első osztályos volt,
amikor a Bendegúz
NyelvÉsz verseny
megyei
fordulóján 7., másodikos,
amikor a megyei
Apáczai helyesírási
versenyen 3., idén
pedig a Helyesen,
szépen,
magyarul
elnevezésű megyei helyesírási versenyen
1. helyezést ért el. Erre a versenyre hos-

szú hónapok levelezős eredménye alapján közel kétszáz indulóból a negyven
legjobbat hívták be a megyéből.
A Benczúr Gyula Általános Iskola Herman Ottó Tagiskolájában NyíregyházaOroson szervezett tudáspróbán a tollbamondás hibátlan, valamint a feladatlap
kiváló megírása eredményeképpen nyerte el az első helyezést.
Anna a mindennapokban is igényesen
beszél és ír, nyelvi leleményeivel szórakoztatja családját és társait. Felkészülésében tanító nénije, Tóth Hajnalka
állt mellette, aki nem csupán szakmai
alaposságával, de emberi érzékenységével, törődésével is segítette tanítványát.
Kovács Bertalan

Oszaka-Kisvárda – 24 óra

A mindennapos e-mail váltás nem pótolja a személyes találkozás örömét és
élményét. Így volt ez a japán cserediák,
Hinako Takeuchi és édesapja május első
napjaiban történt – közel tíz hónapos
távollét utáni – személyes találkozásakor is.

Nem mindennapi ülése volt Kisvárdán
a Rotary Clubnak május első hétfőjén,
a megszokott helyszínen, az Amadeus
étteremben. A klubfoglalkozás különlegessége volt a már közel egy éve Kisvár-
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dán tartózkodó Hinako Takeuchi édesapjának a jelenléte. Masaaki Takeuchi
japán déli részéből, Kitakyushu városából érkezett Kisvárdára. Kardiológus
kutatóorvosként dolgozik egy klinikán.
Az elmúlt év augusztusában érkezett
Hinako Magyarországra. Addig semmit
sem tudtak hazánkról. Nagy meglepetést okozott a család számára, (felesége
Naomi, és Toshi, a fiuk, de az édesapa,
Masaaki is nagyon izgult) hogy az egy
éves Magyarországi cserediákság kitölthető-e? Az eltelt idő bizonyított. Hinako megszerette hazánkat, Kisvárdát és
azokat a családokat, akiknél jelenleg is
él. Az első magyar családja a kisvárdai
Rotary Club ifjúsági felelőse, dr. Nagy
Judit, és férje, s magyar kistestvére, Rézi
volt. Jelenleg dr. Korponai Istvánéknál lakik, de az egész kisvárdai Rotary
Clubtagság gyermeke.
Kihasználva a vakációszezont
- Nagyon nehéz Japánban egyszerre

A verseny eredménye:
1. Gáspár Anni (Miskolc)
2. Mészáros János Elek (Alcsútdoboz)
3. Kristó Lajos (Budapest)
Különdíjasok: Bakonyi László (Sümeg), Czeglédi László (Debrecen), Bajkó Kinga (Kolozsvár), Németh Tibor
(Nagykanizsa), Nagy Anikó (Ungvár),
Veres Sándor (Hajdúnánás), Kiss László
(Ó-Becse), Vígh Júlia (Kolozsvár)

2010. április 1-jén a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza, a Rétközi Múzeum Baráti Kör Egyesület
és az Első Kisvárdai Képzőművészeti
Műhely szervezésében megnyílt a
XVIII. Tavaszi Tárlat a Művészetek
Háza kiállító terében.
A várossá válás 40. évfordulója alkalmából szervezett városi ünnepség előtt megnyílt tárlaton a kiálkivenni 5-6 nap szabadságot. Nekem
most szerencsém van, hiszen most van
nálunk a nagy vakáció szezon - kezdte
beszélgetésünket Masaaki. Az év más
időszakában nem is lehet szabadságra
menni. Élve a nagy vakáció adta lehetőséggel utaztam el Magyarországra,
Kisvárdára. Ezen utazáshoz pontosan
24 óra volt szükséges, hogy Japán déli
részéből Kisvárdára érkezzem.
Hazánkba érkezésekor pozitív élmények
érték. Japánban is nagy zöld felületek
vannak hegyekkel. De itt teljesen más
területek vannak. Míg Japánban nagy
embertömegekkel lehet találkozni, itt
azonban alig látott embereket. Az első
nap dr. Juhász Ferenc mutatta be számára a várost. Ferenc nagyon kedves volt,
a város bemutatásán túl Masaaki egy
családi kerti parti részese lehetett. Mint
megtudtuk, igen élvezte a magyaros ételeket és italokat. A két napos tartózkodás
lehetőséget adott Hinako iskolájának, a
Szent László Katolikus Szakközépiskolának a megtekintésére is. Élve a lehetőséggel, az iskola igazgatójával, Rozinka
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lító alkotók emléklapot vehettek
át, a szervezők ezzel is kapcsolódni
kívántak a jubileum méltó megünnepléséhez.
A kiállítást Borus Sándor, a Kisvárda városi Önkormányzat Oktatási
és Kulturális Bizottságának elnöke
nyitotta meg. A megnyitón közreműködött a Weiner Leó Alapfokú
Zene- és Művészeti Iskola.

Balázzsal megbeszélték a továbbtanulás
lehetőségét is. Nem zárható ki, hogy a
középiskola elvégzését követően Hinako Magyarországon járjon egyetemre.
Híd lehet a két ország között
Dr. Korponai István, a Club elnöke az
alábbiakban foglalta össze a Hinakoról
alkotott véleményt az édesapának:
- Hinako, egy jól nevelt, udvarias, fejlődése érdekében rendkívül aktívan dolgozó kislány. A magyar nyelv tanulása
területén is nagyon szépen halad és jelentős eredményeket ér el. Takeuchi úr
igazán büszke lehet leányára. Köszönjük, hogy megismerhettük őt, s fogadott gyermekünk lehetett.
- Hinako egy híd Japán és Magyarország
között, s bízom benne, hogy így sokkal
jobban tudunk egymás hasznára lenni.
Japánban nem nagyon ismerik Magyarországot. Csak egy nagyon távoli ország
valahol Európában. A Rotary kapcsolatok
révén remélem, hogy mi lehetünk Hinako segítségével egy híd a két ország között
- mondta befejezésül Masaaki Takeuchi.

Anyakönyvi és egyéb hírek
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A Várszínház és Mûvészetek Háza programjai
- Május 28-án (péntek) 18 óra
Medi-ball bemutató
Mediball - labdajáték az egészségért
- Klubot szervezünk! Az első foglalkozást május 28-án 18 órától tartjuk. További információk a http://
mediball.co.cc honlapon találhatók.
Júniusi előzetes:
- Június 2-án (szerda) 14 órától
TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM AZ
ÖNKÉNTESSÉGRŐL
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkéntes Centrum tájékoztató fórumot szervez az önkéntesség iránt
érdeklődő szervezetek, intézmények
számára. Célja: az
önkéntesség kultúrájának megyei szintű fejlesztése,

ismertté tétele a lakosság és a különböző szektorok (civil, állami, piaci)
szereplői számára egyaránt. E kezdeményezéshez szeretne kapcsolódni a
Kisvárdai Várszínház és Művészetek
Háza. Témái: Centrumok tevékenységei, szolgáltatásai, mintaprojekt
bemutatása.
- Június 5-én (szombat) 9 órától - a
bejelentkezés sorrendjében – ASZTROLÓGIAI TANÁCSADÁS
Vezeti: Boros László asztrológus Debrecen
Előzetes bejelentkezés: június 1-ig.
- Június 18-19. (péntek-szombat)
KISVÁRDAI SZÍNHÁZI FESZTIVÁL keretében Népművészeti
– kézműves bemutatót és vásárt rendezünk. Várjuk a jelentkezőket városból és a kistérségből.

ÍzelítÕ a Fesztivál programjaiból
Magyar Színházak XXII. Kisvárdai
Fesztiválja, 2010. június 18-26.
Tamási Áron Színház, Sepsiszentgyörgy
- A mizantróp
Kolozsvári Állami Magyar Színház
- Suttogások és sikolyok
Yorick Stúdió, Marosvásárhely - 20/20
Tomcsa Sándor Színház, Székelyudvarhely
- És a csellóval mi legyen?
Szatmárnémeti Északi
Színház Harag György
Társulat - Három nővér
Komáromi Jókai Színház - Három nővér Anconai szerelmesek
Szabadkai Népszínház
Magyar Társulat - Safe
House
Újvidéki Színház - Színészkoncert
Aradi Kamaraszínház
- Lovak az ablakban
Thália Színház, Kassa - Valahol Európában

Tanyaszínház - Különös ajándék
M Stúdió, Sepsiszentgyörgy - Hamlet
Dunnaszerdahely, Epopteia társulat
- Rögtönzések
Szatmárnémeti Északi Színház Harag
György Társulata Brighella Bábszínház
- Szancsó Panza
Kettős Tükör Társulat,
Varga Kata-Lina bábelőadása - János Vitéz
József Attila Színház,
Budapest - Csak kétszer
vagy fiatal
Továbbá látható a Szabadkai
Kosztolányi
Dezső Színház, Temesvári Csiky Gergely
Színház, Beregszászi
Illyés Gyula Magyar
Nemzeti Színház, Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós
Társulata, illetve várható még bábszínházi
előadás, gasztronómiai bemutató és
népművészeti vásár.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

„Járd ki lábam, járd ki most!” –
táncház kicsiknek és nagyoknak
Programzárás az udvaron fáklyafénynél közös tánccal, énekkel
FOLYAMATOSAN (18 – 22 óráig)
A Múzeum előtt:
Vándorfényképész – fotózás kisvárdai
népviseletben
A Múzeumban:
Pulyasarok – gyöngyfűzés, papírhajtogatás, rajzolás gyerekeknek
A Múzeum udvarán:
„Kerek az én szoknyám alja” – népviselet-bemutató, nyírségi és kisvárdai
viseletbe öltözés
Terka babák – népviseletes babák öltöztetése gyerekeknek
Kisvárdai kisvásár – kézműves termékek, vásárfia
Lacikonyha – népi ételek, finomságok
a penyigei asszonyoktól
KIEMELT TÁMOGATÓNK:
A KISVÁRDAI ROTARY KLUB

2010. június 19.
Programtervezet
18-18,45 óra – A Múzeumban:
Szurcsik József festőművész kiállítása.
A kiállítást megnyitja és rendhagyó tárlatvezetést tart maga a művész, az egri
Eszterházy Károly Főiskola Vizuális
Művészeti Tanszékének munkatársa.
Zenei aláfestést szolgáltatnak a Weiner
Leó Zeneiskola tanárai és növendékei.
18,45-19,15 óra – A Múzeum előtt:
„Síppal, dobbal, nádihegedűvel” – a
kisvárdai Ligetkék együttes műsora
19-20 óra – A Múzeumban:
„Az én múzeumom” címmel meghirdetett rajzverseny díjkiosztása
20-21 óra – A Múzeumban:
A csurkától a pacsirtakontyig – hajfonatkészítő verseny lányoknak és asszonyoknak, népi hajfonási bemutató
21-22 óra – A Múzeumban:
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Újszülöttek
Szüleik
Mogyorósi Lilla
Szabados Andrea és Mogyorósi Péter
Kovács Anna
Szűrös Mónika és Kovács József
Jónás Jázmin
Stelkovics Enikő és Jónás Béla
Hódos Gergő Imre Csimbók Mónika és Hódos Imre
Bálint Gyula Kevin Horváth Erzsébet és Bálint Gyula
Fazekas Zsombor
Balogh Hajnalka és Fazekas László
Matolcsi Babett Hanna Banga Mariann és Matolcsi Róbert
Pózner Veronika
Németh Veronika és Pózner László
Bodnár Janka Viktória Kozics Krisztina és Bodnár István
Frindik Dorka
Hosszu Beáta és Frindik Attila

Születés ideje
2010. március 16.
2010. március 19.
2010. március 22.
2010. március 31.
2010. április 1.
2010. április 4.
2010. április 4.
2010. április 4.
2010. április 6.
2010. április 14.

Mindannyiuknak gratulálunk!

Anyák napi köszöntÕ
A Kistérségi Szociális Szolgálat Családsegítő Szolgálata „Anyák napi” vers és
novellaíró pályázatára 44 pályázó 55
írásművet adott be. A versírók saját
verseiket elmondhatták édesanyjuknak,
családtagjaiknak ünnepélyes keretek
között. A pályázókat
támogatta a „Nyújtsd a
kezed” Alapítvány Kuratóriuma. Díjazottak:
I. Kopcsik Klaudia, II.
Lőrincz Evila, III. Köbli
Ernő.
Kopcsik Klaudia:
Édesanyám emlékére
Május első vasárnapján
Köszöntelek édesanyám.
Virágcsokor a kezemben
Korán reggel neked szedtem.
Oly boldogan által adnám
Csókolnálak drága anyám.
De e csokrot nem foghatod,
Édesanyám. Ki rég halott.
Arcomon a könny lecsorog
Vázádba rakom a csokrot.
Kisírt szemmel búcsút veszek
Ígérem, jó gyerek leszek.

Csak azt mondom fiúk, lányok
Becsüljétek az anyukátok.
Hogy egy anya mily drága kincs
Csak az tudja, kinek már nincs.
Ez a nap arra szolgált, hogy meglássuk
és megérezzük a szeretetet, amelyet versekben, novellákban megfogalmaztak
a pályázók. Megérezhettük, hogy körülményektől függetlenül minden ember vágya, hogy szerethessen és viszont
szeressék, mert senki sem érdemel se
többet, se kevesebbet a szeretetből a
másiknál. Milyen más lehetne a világ,
ha minden ember azt érezné, hogy bármilyen körülmények között szeretetet
kap! Munkatársaim nevében Boldog
Anyák napját kívánok utólag is minden
édesanyának!
Vargáné Markos Ágnes
családsegítő csoportvezető

Megfogadom, jól tanulok
Apának én szót fogadok.
Nehéz a sors, így kell élni
De apa mellett nem kell félni.
Kinek van még édesanyja
Annak kevés gondja, baja.
Köszöntsük hát mindig őket
Ezeket a drága nőket.

SIKER AZ APÁCZAIBAN
A Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár „Ragadj tollat!” című versíró pályázatán
2010. április 4-én Horváth Beatrix, 9.
osztályos szakiskolai tanuló különdíjban részesült alkotásával:
Horváth Beatrix: Búcsúzás
Azt hiszem, a szívünkben, ha nyílna még
virág
Boldogabb és szebb lehetne az egész világ.
Ha véletlenül találkozunk, egy mosoly legyen a jel,
Ha ismeretlen ismerősként búcsúzunk el.

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

Ne titkold el, mi szívedben él…
Nem kell, hogy szebb és jobb legyél.
Nem hatnak rám gyönyörű szavak,
Csak mutasd meg nekem önmagad.
Tudom, hogy kisebb gondod is nagyobb
annál,
minthogy engem szeress.
Tudom, az enyém sohasem lehetsz.
Tudom, szíved másé, mást is szeret.
Tudom, hogy te őt nagyon szereted,
De végre tudom, hogy boldog vagy vele.
Gondolj néha egy barna lány két szép szemére.
Tudnod kell, én tiszta szívből szeretlek.
Én érted élek és soha el nem feledlek.
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KIÁLLÍTÁSDÖMPING TAVASSZAL Csellóverseny Kisvárdán

2010. március 25-én nyílt meg a kisvárdai II. Rákóczi Ferenc Szakközép és
Szakiskolában egy rendhagyó tárlat. Az
50 db grafikából álló sorozatot (másolat), - melyek eredetijeit az érintettek
és hozzátartozóik 2009 augusztusában
megkaptak ajándékba, 50. éves születésnapi kiállításomon - az intézmény
tulajdonát képezi a jövőben. A teljesség
igénye nélkül olyan személyiségek szerepelnek a grafikai lapokon, akik már
sokat tettek a városért és pozitív visszhangot keltenek régiónkról, szűkebbtágabb környezetünkről, ki-ki a maga
szakterületén. Tervem szerint ezzel is az
utánunk jövő generációknak szeretnék
jó példákat mutatni.
A közelmúltban Kecskeméten, a
Ward Mária Leánygimnázium és Kollégi-

um meghívásának eleget téve, melyben
apáca nővérek tanítanak, egy projektoros előadás keretében tartottam előadást Pál apostol életéről, tevékenységéről, jelentőségéről, párhuzamba állítva
korunk kihívásaival grafikai sorozatom
bemutatásán, kiállításán keresztül.
2010. március 26-án Anarcs község
volt a harmadik helyszíne, Kisvárda és
Záhony után, a Czóbel Minka Óvoda
és Általános Iskolában a Dr. Béres József
életét bemutató kiállításnak. Beszédet
mondott Marczinkó István TIT igazgató. A megnyitót követően itt is ajándékba kapott az iskola egy másolatot a
sorozatból, ahogy az előző alkalmakkor
is a többi intézmény. A képek hamarosan állandó kiállításként láthatóak lesznek valamennyi intézményben. Ennek
keretében került sor ifj. Dr. Béres József
- a Béres Zrt. elnöke - és Béres Klára - az
Rt. kommunikációs igazgatója - könyvbemutatójára is, mely előbbi Szép magyar ének címmel látott napvilágot, míg
utóbbi a Széchenyi-díjas kutató életútját mutatja be.
(A cikk folytatódik: www.kisvarda.hu)
Szeifried Zoltán
festő-grafikus

2010. május 19-én a Weiner Leó Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola megrendezi
az I. Kisvárdai Regionális Csellóversenyt.
A rendezvényről Agárdiné Csáki Ildikó,
az intézmény csellótanára a következőket mondta:
- Tanítványaimmal már nagyon sok
helyen vettünk részt különböző versenyeken. Ezek a megmérettetések mindig
óriási lendületet adtak a résztvevő gyerekeknek és nekem is a további munkához.
A felkészülés időszaka egy megtervezett,
koncentrált folyamat, ami nagyobb teljesítményre ösztönöz. Maga a verseny érdekes és izgalmas, nemcsak azért, mert a
résztvevőknek a legjobb tudásuk szerint
elő kell adni versenyműsorukat, hanem
a találkozás, az egymás produkciójának
megismerése, az esélylatolgatás, a győzni
akarás, ez mind ott kavarog a kis fejekben... a végén persze a zsűri dönt.
Őszintén bevallom, már nagyon rég
dédelgetett álmom válik valóra akkor,

NEMZETKÖZI WEINERES SIKER

Századvégi körutazás városunkban

Kisvárda lakói és lakhelyei
„Hogy a mi csupa görbe utczáju városunkban egy olyan utcza is van, mely
kirívóan egyenes, azt nem szépészeti
bizottságnak, nem a mi eleink simmetrikus érzékének, hanem a szerencsés
véletlennek köszönhetjük, mely czirkalom
nélkül sorjába, egymás mögé rakta a
házikókat.”
(Vadász Mór: Körutazás a városban
- Csillagutcza - Kisvárdai Lapok, 1890.
6. szám)
Virtuális körutazáson vehettek részt
a Városi Könyvtár vendégei május 10én az intézmény „zsúfolásig megtelt”
olvasótermében. Az április hónapban
kezdődő várostörténeti előadássorozat
korábbi részében került bemutatásra
az a folyamat, melyet a községi címet
viselő Kisvárda a városiasodás útján a
19. század második felében megtett, s
melyen az érdeklődők régi kisvárdai képeslapok digitalizált változatait is megtekinthették.
A folytatásban ismét Néző István, az
intézmény helytörténésze „kalauzolta
végig” a gyerekeket a város „görbe” és
„kirívóan egyenes” utcáin, terein, és lakóhelyein a 19-20. század fordulójának
időszakában. Megismerkedhettek a település egyes részeinek jellegzetességeivel
és az ott élő, különböző társadalmi rétegek életével, s néhány fontosabb épít-
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ménnyel, pl.: Aranyszarvas Vendéglő, a
Tutkovits-féle fürdő, a Nagyvendéglő, a
„csizmadiaszín”, az Iparbank stb.
A tanórán kívüli ismeretszerzés által
erősíthették magukban a lokálpatriotizmus szellemét és gyarapíthatták műveltségüket, hiszen a „...kultúra az az erő,
melynek művelése minden időben megtart
és felemel...” (Tóth-Kurucz János)
A rendkívül érdekes előadás anyagára
alapozva a tanulók iskolai foglalkozás
keretében dolgozzák majd fel az elhangzottakat és gazdagíthatták tudásukat
városunkról, mely ez év április 1-jén
ünnepelte várossá válásának 40. évfordulóját.
A rendhagyó történelemórára a Sérült
Gyermekekért Alapítvány és a Városi
Könyvtár közös programsorozatának
keretében került sor. A résztvevők a
Szegediné Godek Margit és Szivákné Fehér Andrea pedagógusok által kalauzolt
Várday István Tagintézmény és Ökoiskola 6. osztályos tanulói és a Dionné
Dócs Mária szociálpedagógus kíséretével megjelent Városi Bölcsőde és Rehabilitációs Napközi Otthon gondozottjai
voltak.
Az előadás végén ez utóbbiak közül
Kun Attila mondott köszönetet a város
múltjának kutatásáért és bemutatásáért
oly sokat tevő Néző István helytörténésznek.
A várostörténeti előadás harmadik
részére május 20-án kerül sor, amikor
egy „valóságos” és nem virtuális képeslap-kiállításra nyílik a közgyűjteményben, azt követően pedig helytörténeti
vetélkedőn mérhetik össze tudásukat a
középiskolások a jubileumhoz kapcsolódóan. A kiállítás melynek címe: „A
régi Kisvárda képeslapokon”, május hónapban tekinthető majd meg.
Klicsu Emília könyvtáros

amikor itt Kisvárdán, a „mi” zeneiskolánkban rendezhetünk csellóversenyt. A
verseny elindításához méltóbb alkalmat
nem találhattam volna, hiszen a Weiner
Leó Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola
idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját.
Az ünnepi rendezvénysorozathoz kapcsolódva 2010. május 19-én tartjuk
az első Kisvárdai Regionális Csellóversenyünket, melyre a Kisvárdán tanuló
növendékeken kívül Nyíregyházáról,
Nyírbátorból, Sárospatakról és Sátoraljaújhelyről várunk résztvevőket. A zsűri
tekintélyes, hiszen három kiváló gordonkaművész fogadta el felkérésünket.
Bízom benne, hogy jó házigazdák tudunk majd lenni és visszajárnak hozzánk
a kis és nagy, csellón tanuló zeneiskolások, hogy összemérjék tudásukat, és akkor minden év májusában mi adhatunk
otthont ennek a versenynek. És ez már
nem álom...

2010. április 23-26. között rendezték meg Prágában a Nemzetközi
művészeti gyermek és ifjúsági feszti-

SPORTHÍREK RÖVIDEN
Idén is lesz Focinyár!
Idén is megrendezik a szervezők a
Kisvárdai Focinyár Országos Kispályás Labdarógó Tornát. A július
9-11. közötti rendezvényen a hagyományoknak megfelelően felnőtt
és Old Boys (35 éven felüliek) kategóriában szerepelhetnek a csapatok. A szombaton kieső csapatok
vasárnap a vigaszversenyen javíthatnak. A verseny fővédnöke az elmúlt
évekhez hasonlóan Dr. Oláh Albert,
Kisvárda város polgármestere
Focisuli tábor Sárospatakon
Idén Sárospatakon táboroznak a
legtehetségesebb kisvárdai és környékbeli labdarúgó palánták. Az
augusztus 9-14 között rendezendő
táborban napi 2 edzés, vetélkedők,
szabadidős programok, strandolás
és természetesen teljes ellátás várja a
jelentkező gyerekeket.
Ide tartozó hír, hogy a résztvevő gyerekekből kialakított csapatok részt ve-

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

vál-versenyt zene-, tánc- és
képzőművészet ágakban.
A komolyzene kategóriában a Weiner Leó Alapfokú
Zene- és Művészeti Iskolából egy növendék nevezett
be, Kovács Andrea (fuvola).
Andrea ismét bizonyított. A tavalyi szlovákiai
verseny bronz minősítését
felülmúlva játékát a nemzetközi zsűri ezüst minősítéssel jutalmazta.
Felkészítő tanára Forgácsné Latin Márta (fuvola),
zongorán kísérte Miller Olga tanárnő.
hetnek a VÁRDA SE által Kisvárdán,
2010. augusztus 19-20-án rendezendő nagyszabású utánpótlás tornán.
A tábor szervezői a 2002.01.011997.12.31. között született fiúk
részvételére számítanak.
Jelentkezés Mészáros Károly utánpótlás szakágvezetőnél a 06/20555-7346-os telefonszámon, vagy
az mkaroly49@freemail. hu e-mail
címen, 2010. május 20-ig
Reményt keltően szerepel a Várda
SE
Az utóbbi hetekben nagyszerűen szerepelnek a VÁRDA SE labdarúgói. A
bajnokesélyes Nagyhalász legyőzése
után Gyulaháza ellen idegenben sikerült győzni úgy, hogy egy kiállítás
miatt több mint egy félidőt emberhátrányban játszott a csapat. A jó
erőkből álló Rakamaz, és már az új
edzővel, Rozsnyai Bélával Dombrád
elleni győztes mérkőzések után már
nem látszik elérhetetlen célnak a vezetőség télen megfogalmazott célja:
a középmezőny elérése.

Oktatás, sport

Kisvárda

Mesemondás 80 évesen

Gondoltam volna? Csak reménykedve. Hiszen végigkísértek egy
életen át a gimnáziumi éveimtől
osztályfőnököm, magyartanárom,
Semetkay Józsi bácsi gondolatai,
melyeket az otthonáig megtett
út alatti beszélgetéseken osztott
meg velem, kivált egy mondata:
„Mit gondol, melyek a legkedvesebb pihentető olvasmányaim? A
mesék! Most éppen Andersen me-

séi.” Csodálkozva néztem
gótikus arcába, melynek
kiművelt barázdáit Mécs
László pap-költő méltó
barátjaként hozta Kassáról Kisvárdára.
50-60 évesen mesét olvasni
öngyönyörűségre?
Igen! Ma már tudom, hogy
a legtáplálóbb olvasmány,
a lélek táplálója minden
időben. Volt bátorságom
megragadni
Dunakeszi
Kultúrházának versenykiírását mesemondásra. A számtalan
tündér- és állatmese gazdagsága és
a Harry Potter több kötetes világa
mellett engem a földön élő egymás
közti kapcsolata, pedagógiája érdekelt: Hogyan lehet egyszerű szavakkal, egyszerű történettel hatni a természeti és emberi világra, gyökeret
ültetni elsősorban a gyermek lelkébe? Ezt a hatást Móra írásaiban ta-

láltam meg, többek között az „Öreg
ember, öreg fa” mese elmondásával.
A versenyen ezüst díjas lettem. Erősen megdolgoztam a memoriterrel,
főként Móra párbeszédet alkalmazó
módszer miatt.
Három nemzedéket példáz a
mese: nagyapó, szülők, édesapa és
a gyermek kapcsolatát. A Városi
Könyvtár zenei részlegének vezetője,
Klicsu Emília felkért a mese elmondására. A Vári Emil Társulási Általános Iskola 4. osztályos tanulói és a
rehabilitációs napközi otthon lakói
lettek a hallgatóság. Megdöbbentően jóleső nosztalgikus érzés volt 80
évesen újra szembetalálkozni a gyermeklélek aktivitásával, a szépre, jóra
reagálásokkal. Szinte vágyuk támadt
a véges (déli) idővel szemben a végtelen mesehallgatásra.
Volt, aki a feltett kérdés kulcsszavát nem ismerte, s megkérdezte: mit
jelent a „nemzedéki” egymásra hatás?
Éppen ez volt a célom az elmondott
mesével, hogy az egymásra épülő,
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egymás mellett élő nemzedék hogyan
épülhet be a lélekbe, a mindennapi
munkába, a társadalmi életbe.
A mesében a fiúgyermek ösztönösen szereti a kert terebélyes égig érő
100 esztendős diófáját, míg a ház
udvarán a 100 év felé haladó töpörödött nagyapó elöregedését, üldögélését, „sütkérezését” nem becsüli.
Neki is tetszene a munkátlan élet.
Az édesapa vezeti rá a nagyapó emberi értékeire: ő is volt délceg, haza-,
munka- és könyvszerető, de a bibliai
Ádámék óta a fa és az ember fokozatosan kiszárad, elhal, terméketlenné
válik. Termő-cselekvő csak az ifjabb
nemzedék. Tudva ezt, csak így lehet
egyenlő arányú „az öregségéért kell
megbecsülni” Móra-i intelem értelme: mert „mi az élet: szeretet.”
Az unoka, a szülők, a nagyapa
(„ahogy a szívére ölelt”) belső történésű szép példázatával, humánumával kellene, hogy előre vigye a mai
kor, a XXI. századi nemzedékeit.
Kiss Isbolya nyugalmazott tanár

Utánpótlás sikerek Ígéretes idénykezdet AZ ULTISOKNÁL Tórekord Kisvárdán
Már az 5.fordulóban járnak a NUSIUPI programban szereplő U7, U9
és U11-es korosztályos focisták. Az
elmúlt hét végén fordult elő először,
hogy mind az U9-es, mind pedig
azU11-es korosztályos csapat megnyerte minden mérkőzését.
Eredmények:
U9: VÁRDA SE- Dombrád: 3:2
- Tiszakanyár: 6:0
- Gyulaháza: 4:1
- Lövőpetri: 8:0
U11: VÁRDA SE - Dombrád: 2:0
- Tiszakanyár: 3:2
- Gyulaháza: 4:2
- Lövőpetri: 3:0
A VÁRDA SE ezúton mond köszönetet a szülők támogatásáért,
Mudri Béla, Péter Tibor és Szántó
Csaba önzetlen segítő tevékenységéért, ill. a Vári Emil, Somogyi
Rezső, Várday István és Teichmann
Vilmos általános iskolák közreműködéséért.

Nagy várakozás előzte meg ultis berkekben a Sport Ulti szakág
idénynyitó versenyét.
A Szövetség vezetése ugyanis a
részvétel költségeinek csökkentése
érdekében az idei verseny alapszakaszát Két régióban szervezte meg.
A Budapesti és a Felső- tiszai régió
első versenyére március 27-én szombaton egy időben és azonos létszámmal (21-21 nevező) Budapesten és
Kisvárdán került sor.
Az első forduló történései igazolták a döntéshozókat mind a résztvevők létszámát, mind a versenyek
lebonyolításának színvonalát illetően.
A versenyek végeredménye:
Felső-tiszai régió: Debrecen, Nyíregyháza, Kisvárda, Sárospatak, Tiszabercel, Gönc.
1. Mészáros Károly, Kisvárda (453
pont, 105,0 élőpont)
2. Várszegi Szilárd, Sárospatak

(437 pont, 82,5 élőpont)
3. Kovács Sándor, Debrecen (415
pont, 67,5 élőpont)
4. Szalai Antal, Kisvárda (413 pont,
52,5 élőpont)
5. Nagy Béla, Kisvárda (410 pont,
41,25 élőpont)
6. Dienes János, Kisvárda (407 pont,
33,75 élőpont)
7. Stekli Gyula, Tiszabercel (403
pont, 26,25 élőpont)
8. Gyöngyösi Géza, Sárospatak (385
pont, 22,5 élőpont)
Kialakult a Sport Ulti alapszakasz
további versenyeinek színhelye a
Felső-tiszai régióban: (az időpontokról már korábban döntöttek)
2. forduló: Sárospatak, 2010. április 24.
3. forduló: Debrecen, 2010. május 8.
4. forduló: Tiszabercel, 2010. augusztus 14.
5. forduló: Nyíregyháza, 2010.
szeptember 4.
Döntő: Kisvárda, 2010. október 9.

Kiesés után futamgyÕzelem a kisvárdai bajnokainktól

Május első hétvégéjén - az idei szezon második futamán - még pont
nélkül ültek autóba a Rally Túra H1
kategóriás bajnoki címvédői, Szabó
Norbert és navigátora, Ignácz Dá-

niel Péter. A rally kisvárdai
fenegyerekei kék csodájukkal
(Lada VFTS) szoros csatában, 7,7 másodperccel győzve nyerték meg a tatabányai
futamot, így máris feljöttek
a harmadik helyre. A SzabóIgnácz páros rosszul kezdett
idén, az Eger Rallyn technikai
hiba miatt kénytelenek voltak
feladni a küzdelmet.
„Nagyon értékes számunkra ez a helyezés, hiszen Egerben a motor meghibásodása miatt kiestünk és pont
nélkül tértünk haza. Tatabányán
kölcsönmotorral álltunk a rajthoz,

amit ezúton is köszönünk Hajdú
Sándor barátomnak.” - nyilatkozta
Szabó, hozzátéve: „ A tatabányai pályán a hat gyorsasági szakasznál nagyon szoros volt
a küzdelem, volt olyan
eset, amikor csupán 3 tized másodperccel voltunk
gyorsabbak”.
Ismét büszkék lehetünk
a kisvárdai bajnokainkra, akik a futamgyőzelem
után még nagyobb lelkesedéssel készülnek a folytatásra, ami május 29-30án, az Esztergom Rallyn

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

2009-ben még 35 kg-os rekordfogással büszkélkedhetett a kisvárdai
Dolgozók Sport Horgász Egyesülete. Farkas István sporttárs máris
megdöntötte a harcsafogási csúcsot
április 25-én, vasárnap hajnali 3kor. Az új rekord 38 kg és 180 cm.
lesz. A Tatabánya Rally összefoglalóját - benne a futamgyőztes kisvárdai
bajnokokkal - május 22-én, délután
15 órai kezdettel láthatják az ATV
műsorán.
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Kisvárdai karatés aranyak

Jól indult a kisvárdai kyosok tavaszi rajtja. Az év első versenyének,
melyen elindultak városunk karatésai, a Borsod megyei Sátoraljaújhely
városa adott otthont. A kisvárdi
kyosok 6 fővel képviselték városunkat, ahol a verseny végén igazán szép
eredményt könyvelhetett el Markó
László 2 danos mester, a club vezetője. A nevezett 6 versenyzőből 4 érem
született, egy arany és három bronz.
Az igazán kemény küzdelmek
során Rétfalvi Tamás, serdülő 74
kg-ban versenyző súlycsoportjában nem talált legyőzőre, minden
ellenfelét KO-val győzte le, ami az
aranyérmet jelentette számára. Papp
Flóra ifjúsági korcsoport kumite,
valamint Rétfalvi Attila junior kata
versenyszámban egyaránt bronzérmet szereztek.

Az egyesület meglepetés embere
Petercsák József volt, aki élete első
versenyén bronzérmet tudott szerezni úgy, hogy az első ellenfelét comb
KO-val verte.
Oláh Dániel és Tóth János csak a
balszerencsének köszönhette, hogy
lemaradtak az érmet jelentő helyekről, mindkettőjük a későbbi aranyérmesekkel került össze a selejtezők
során.
Oláh Dániel a horvát bajnok személyében igazán kemény ellenfélre
talált, ahol a két hosszabbítást követően a mérlegelés sem hozott döntést. A sorsdöntő utolsó hosszabbításban a bírók a horvát versenyzőt
látták jobbnak, így Daninak búcsúznia kellett a további küzdelmektől.
A Zemplén kupa csak az első felvonása volt a kisvárdai éremszerzőknek.
A Diákolimpia keretén belül Hajdúszoboszló városában került megrendezésre a Kelet-Magyarországi
Régió harcosainak küzdelemsorozata, melynek tétje az országos döntőbe való továbbjutás volt.
Kisvárda 7 fővel képviseltette magát a rangos versenyen.
Rétfalvi Attila, 4 kyu, Junior +80
kg (Bessenyei György Gimnázium)
Papp Flóra, 6 kyu, Ifjúsági +60 kg

(Református Gimnázium)
Markó Fruzsina, 5 kyu,
Ifjúsági +60 kg (Református
Gimnázium - Debrecen)
Rétfalvi Tamás, 5 kyu, Serdülő 64 kg (Vári Emil Általános Iskola)
Soltész Andor, 8 kyu, Gyerek -30 kg
Mikla Zoltán, 8 kyu, Gyerek -30 kg
Berencsi Csaba, 8 kyu,
Gyerek +40 kg (Somogyi
Rezső Általános Iskola)
A kisvárdai kyokushin
karate klub 3 legfiatalabb
(Gyerek) versenyzőjének a verseny
alatt a tapasztalás volt az elsődleges
célja. Életük első versenyén a kezdeti meglepődést követően csak egy
pont különbséggel maradtak alul a
küzdelmekben. A gyerekek közül
Mikla Zolika volt a legharcosabb,
csak tapasztalatlanságának tudható
be, hogy a hosszabbításban egyetlen
pont különbséggel kikapott ellenfelétől.
Rétfalvi Tamás magabiztosan verte súlycsoportját, aminek végén a
dobogó legfelső fokára állhatott fel.
Tomi a jó formájának és felkészültségének köszönhetően rövid időn
belül másodszor állhatott fel a dobogó legfelső fokára, ami a jövőt illetően igazán biztató lehet.

2010. április-május

Markó Fruzsina csak egyszerűen
hozta a formáját, amit már megszoktunk tőle, mindenkit maga
mögé utasítva, harcosságával kivívta
súlycsoportja első helyét.
Rétfalvi Attila szereplése súlycsoportjában most csak az ezüstéremre
volt elég, bár kevésen múlott egy fényesebb érem megszerzése.
Markó László edző elégedetten
nyugtázta a versenyeken elért eredményeket, tanítványai megállták
helyüket a megmérettetések során,
és tovább öregbítették városunk
hírnevét, példaként tudja állítani
tanítványait városunk fiataljai elé.
Ahogy az edző egy idézetben megfogalmazta: „Mindenkiből nem lehet
bajnok, de a karate hozzásegíthet,
hogy értékes emberré válhass.”

II. Osztályú ErÕsember Magyar Kupa SOMOGYIS GYÕZTES A NYÍRSÉG VÁGTÁN

2010. április 25-én délután rendezték meg Kisvárdán a Várszínház és
Művészetek Háza előtti útszakaszon
a II. Osztályú Erősember Magyar
Kupát 9 versenyző részvételével.
A résztvevők az alábbi versenyszámokban mérkőztek meg egymással:
- 7,5 tonnás kamion elhúzása hámmal 25 méterre, időre.
- Lengősúly cipelés (321kg) 12 méterre, majd 100 kg-os tárgy (üllő)
felrakása adott magasságra, utána a
lengősúllyal vissza a starthelyre.
- 300 kg-os gumi forgatása 5-ször.
- Koffercipelés: 2 darab 125 kg-os
koffer elvitele 40 méterre, időre.
- Személygépkocsi emelése adott idő
alatt legtöbbször.
Versenyzők:
Kürti Csaba, Németh Szabolcs, Hajnal Tamás, Takács Norbert, Lasz-
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li Gábor, Goda István,
Mengyi Rajmond, Lukács
Krisztián (Dankó József
megsérült)
Szervezők: Darázs Ádám,
Gyimesi Gábor és Takács
Norbert.
A verseny végeredménye:
1. Hajnal Tamás
2. Lukács Krisztián
3. Mengyi Rajmond
A szünetben Gyimesi Gábor (és az önként jelentkezők) emelték a súlyokat.
Gyimesi Gábor, aki ezentúl a profik
között versenyez, emlékkupát vehetett át eddig elért teljesítményéért.
A verseny fő támogatója a Ramiris
Autó Kft. Opel és Chevrolet Márkakereskedés és Szervize volt Kisvárdáról.
Támogatók: Junior Áruház, Nívó
Fehérnemű - Ragyák Mihályné,
Poncsák Cukrászda, ING Biztosító,
Dr. Zaiter Atef főorvos, Szarvasker Kft. - Szarvas János, XL Bútor
- Göncz Sándor, Vasudvar - Kocsis
József, Kruppa-Mag Kft. - Kruppa
József, Horváth István órásmester,
Husqarna Márkabolt - Nagy Tibor, Puskás Géza vállalkozó, Kozics
István vállalkozó, Bacsó István vállalkozó, Várda-Garden 2001. Kft. Dienes János, Komlós Autószerviz.

A III. Nemzeti Vágta előfutamát tartották Nyíregyházán Nyírség Vágta
néven 2010. május 2-án. A futamok
között szerepelt póni galopp verseny
is, amelyen a kisvárdai Somogyi Rezső Általános Iskola diákja, Darvai
Csenge Sára a Jarina nevű pónival
az előkelő 1. helyezést szerezte meg.

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

A fiatal versenyzőt Bertók Viktor
készítette fel a versenyre. Csenge
egyébként díjugratással és díjlovaglással foglalkozik. Ötödik éve
lovagol rendszeresen és
nagyon szereti az állatokat.
A jó hangulatú versenyen jelen volt az ötletgazda, Geszti Péter, és
a vágta főkapitánya is.
Sok néző is kilátogatott
a versenyre, így a szervezők egyik szándéka, a
lovas sportok népszerűsítése teljes mértékben
megvalósult.

