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Kisvárda vendége volt a Norvég Királyság budapesti nagykövete

Rákóczi András, a KIÚT Térségfejlesztési Egyesület ügyvezető elnökének
meghívására, április 7-én a Norvég Királyság budapesti nagykövetasszonya
látogatott Magyarországra, azon belül
Nyíregyházára, Kisvárdára, Záhonyba és
Kárpátaljára is.
Siri Ellen Sletner nagykövetasszonyt
és férjét Bjorn Hundevadt urat, valamint
Polgár Tamást, a Norvég Alap politikai és gazdasági ügyeinek tanácsadóját Kisvárda Város Önkormányzatának
nevében Leleszi Tibor polgármester és

Zámbó István alpolgármester
fogadták.
A norvég nagykövetasszony
és delegációja egy prezentáción keresztül nyert betekintést Kisvárda történelmébe,
múltjába, jelenébe és jövőjébe
egyaránt, amit Leleszi Tibor
polgármester úr tartott a vendégeknek.
A város nevezetességei közül ellátogattak a Rétközi
Múzeumba, ahol Dr. Vofkori
Mária múzeumigazgató ve-

Az átölelt alma mater
A kisvárdai besis tanulók a diáknapon
élőlánccal vették körbe az idén 100 esztendős iskolájukat
A tradíciókhoz híven 24 órás sportnappal tették izgalmassá a diákigazgatóválasztás ceremóniáját a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium
tanulói idei diáknapjukat. A diákönkormányzat által szervezett szerdai rendezvényen – kapcsolódva az iskola centenáriumi ünnepségsorozathoz – különleges
színfolt volt az alma mater szimbolikus
és a szó legszorosabb értelmében vett átölelése.
Mindazonáltal a még oly monumentális épület élőlánccal való körbezárása
nem okozott különösebb gondot a
tengernyi diáknak.
Mielőtt
azonban
a diákok látványos
akciója
elkezdődött volna, történt
egy hagyományos,
ámde rendre ké-

részéletű hatalomátvétel: egy napra Bíró
Gábor igazgató átadta az iskola jelképes
kulcsát Csáki Roland tanulónak. (A diákigazgatót az osztályok küldöttei tréfás
ajándékokkal köszöntötték, amit az ifjú
direktor illendően megköszönt.) Mindeközben a sportcsarnokban és az egyéb
küzdőtereken folytatódtak az ádáz csaták: pattogott a foci-, kézi-, pingpong-,
és röplabda, pörögtek a csocsófigurák,
feszültek az izmok – s bizony gyakran a
rekeszizmok sem pihentek.
Az egyéb szabadidős programok közepette kisvártatva előkerültek a bográcsok
is, és mire a Nap delelőre ért, a diákgyomrok is megkapták azt, ami (ki)járt
nekik.		
Kovács Bertalan

Sikeres tanulói laptop pályázat

Kisvárda Város Önkormányzata közösségi eljárásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „Tanulói laptop
program Kisvárdán” elnevezésű, TIOP1.1.1-09/1-2010-0173 azonosítószámú
pályázat keretében megvalósuló informatikai eszközök beszerzésére. Kisvárda
Város Önkormányzata 61.463.720,-Ft
összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult a pályázat alapján, az eljárás
eredményeként, az eszközök szállítására
az Albacomp RI Kft-vel kötött szerződést.

Közreműködő szervezetként a pályázatban az ESZA Társadalmi Szolgáltató
Nonprofit Kft. vett részt. Összességében
leszállításra került 488 db tanulói laptop
- operációs rendszerrel és digitális oktatási tartalommal - 17 db tanári laptop
- operációs rendszerrel, SDT-vel, digitális
tananyag és multimédiás alkalmazásokkal
- valamint 17 db tároló.
A tanulói-és tanári laptopok 3 oktatási
intézménybe kerültek:
II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola: tanulói eszköz 292 db, tanári eszköz 8 db és valamennyi laptop tárolására
alkalmas 8 db tároló.
Vári Emil Társulási Általános Iskola Vár-

zette körbe az illusztris vendégeket.
Kisvárda fő jelképe, a Vár
ódon falai mellett egyre több
múltbéli információval gazdagodott a külföldi delegáció,
majd a már sok neves produkciót megélt Várszínpadon,
Nyakó Béla, a Várszínház és
Művészetek Háza igazgatója segítségével képzeletben a
szabadtéri színházi miliőjébe
kalauzolta őket.
Az idén száz esztendős Bessenyei György Gimnázium és
Kollégium látogatása során az
épület külső falai, a belső terek, a díszterem különlegessége és a Bessenyei Emlékfal is
elvarázsolta Siri Ellen Sletner
őexcellenciáját. A vendégség
pikantériáját pedig, az éppen
az iskola udvarán zajló kollégiumi főzőverseny adta, ahol
Bíró Gábor igazgató, a pedagógusok és a diákok megterített asztallal és többféle étellel

várták a nagykövetasszonyt és delegációját.
„Az idő rövidsége ellenére maximális
tájékoztatást kaptam Kisvárda múltjáról,
kulturális, oktatási és ipari szerepéről. Lenyűgözött a Múzeum, a Vár és a középiskola máig őrzött külső - és kulturális, oktatási
múltjának jelenbe épített értékei. Köszönöm
a szívélyes és barátságos fogadtatást, örülök,
hogy elmondhatom: Magyarországon már
Kisvárdán is jártam.” – mondta Siri Ellen
Sletner, norvég nagykövetasszony.
Durucz Gabi

Kisvárdai koszorúzás Borsiban

II. Rákóczi Ferenc fejedelem születésének 335. évfordulóján, 2011. március 27én szülőkastélyában – a Felvidéki Borsiban – ünnepi megemlékezést rendezett
a Borsi II. Rákóczi Ferenc Emlékbizottság, a Csemadok Helyi Alapszervezete,
az MKP Borsi Szervezete és a község
önkormányzata. A nagyszámú ünneplő
közösség a tárogató hívó hangjára vonult
végig a településen a kastélyig.
Az ünneplőket a mintegy húsz sátoraljaújhelyi hagyományőrző lovascsapat vezette, akik történelmi viseletekbe, főleg
korhű ruhába öltöztek. A várkastély előtti téren a fejedelem mellszobránál Nagy
Csaba tárogatóművész zenei kísérete után
a vár ablakából egy hagyományőrző kuruc
bejelentette, hogy: „PUER NATUS EST ”
- magyarul „gyermek született”, majd jelképesen felmutatta a pólyát, és hírlövés
hirdette a nagy eseményt, amit a résztvevők háromszoros „Vivát” felkiáltással
fogadtak. A szlovák és a magyar Himnuszok eléneklése után Kovács Mária Borsi
polgármesterasszonya és Kovács János,

a B-A-Z Megyei Közgyűlés főjegyzője
mondott ünnepi beszédet. A kultúrműsor után a több mint ötven szervezet, intézmény, egyesület képviselői megkoszorúzták a nagy fejedelem szobrát.
Az ünnepségen Kisvárda képviseletében
koszorúzott Zámbó István alpolgármester, Lábiscsák János önkormányzati képviselő és tanácsnok, Csorba István Kadosa a Magyar Kultúra Lovagja, a Rákóczi
Szövetség Kisvárdai Szervezete és a kisvárdai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
képviselői.
A zárszót Ugron Gáspár, a Rákóczi Szövetség főtitkára mondta. Durucz Gabi

day István Tagintézmény: tanulói eszköz
177 db, tanári eszköz 8 db, tároló 8 db.
Teichmann Vilmos Általános Iskola:
tanulói eszköz 19 db, tanári eszköz és tároló 1-1 db.
A laptop program megvalósulásának első feltétele volt, hogy korábban
a 2009/2010-es tanévtől, a TÁMOP
3.1.4.-08/2 „Kompetencia alapú oktatás
egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben” című pályázat kiírása szerint
oktasson az intézmény.
Feltétele még az intézményvezető megfelelő felkészülése, a laptop programban
résztvevő pedagógusok 120 órás akkreditált továbbképzésen való részvétele, IKT
mentor-szaktanácsadó szolgáltatás igénybevétele és úgynevezett „Jó gyakorlat” át-

vétele egy referenciaintézménytől.
„A tanári laptop vezérli az oktatást, így
minden egy összevont rendszerben fog működni. A laptopokon speciális digitális tananyag segíti a tanulók munkáját, az informatika így minden órán aktív szerepet
játszik a tanulási folyamatban. A modern
IKT eszközök alkalmazásával motiváltak
a tanulók az oktatási folyamatokban, aktív
szerepet kapnak az információszerzésben. A
program elősegíti a kompetenciák fejlesztését,
lehetőséget teremt a jobb eredmények elérésére.” - nyilatkozta Czap Jolán, a Teichmann
Vilmos Általános Iskola igazgatónője.
A projekt az Európai Unió hozzájárulásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Durucz Gabi

Önkormányzati hírek

KÖZMEGHALLGATÁS
2011. április 13-án, délután 16 órától
Kisvárda Város Önkormányzata közmeghallgatást tartott a Polgármesteri Hivatal
nagytermében.
A közmeghallgatás anyagának összeállításakor és a közmeghallgatás megtartása körében Leleszi Tibor polgármester
szakított a sablonos hagyományokkal:
„A beszámoló részét képezték – természetesen – az Önkormányzat 2010. évi
tevékenységére vonatkozó éves szintű legfontosabb anyagok, de ugyanolyan fontosnak tartottam ismertetni és megtárgyalni a
2010. őszi önkormányzati választásokat és
változásokat követő átvett állapotok bemutatását, a már megtett intézkedéseket, és a
jövőben tervezett ezzel kapcsolatos céljainkat” – nyilatkozta a város első embere.
Nem maradhatott el tehát a múltra
vonatkozó hibák elemzése és a tanulságok levonása, azonban az új vezetés célja
egy olyan időszak és ciklus megkezdése,
amelynek a végén egy demokratikusan
működő és fejlődő város ügyeiről számolhatnak be.
Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi
tevékenységéről, tájékoztatás a polgármesteri munkakör átadás-átvételéről,
az azt követően tett intézkedésekről,
valamint az Önkormányzat 2011. évi
céljairól
- KIVONAT A Közmeghallgatás anyaga teljes egészében megtekinthető Kisvárda Város
honlapján, a www.kisvarda.hu oldalon
A képviselőtestület az elmúlt év januárban elfogadott ülésterve alapján az
önkormányzati választásokig 9 ülés megtartását tervezte, ezzel szemben a választásokig 16 ülés megtartására, illetve azt
követően december 31-ig 7 ülés megtartására került sor. Az üléseken fontosabb témákban 22 rendeletet alkotott. A
képviselőtestület az eltelt időszakban 236
határozatot hozott.
- Rendes ülések alkalmával megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót, a képviselői interpellációkra adott válaszokat,
a polgármester tájékoztatóját a fontosabb
tárgyalásokról, valamint a jegyző tájékoztatóját a megjelent, az önkormányzatot
érintő fontosabb jogszabályokról.
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Kisvárda
- Jóváhagyta a Kistérségi Szociális
Szolgálat szakmai programjait.
- Jóváhagyta a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjait, szervezeti és működési szabályzatait, alapító
okiratait. Meghatározta a közép- és általános iskolák napközis csoportjainak,
valamint az óvodákban indítható osztályoknak a létszámát.
- Döntött a Weiner Leó Alapfokú Zeneés Művészeti Iskola intézményvezetői
megbízásáról.
- Beszámoltatta a II. Rákóczi Ferenc
Szakközép- és Szakiskolát, a Teichmann
Vilmos Általános Iskolát, valamint a Somogyi Rezső Általános Iskolát az oktatónevelő munkáról.
- Beszámoltatta továbbá a Várszínház
és Művészetek Háza igazgatóját az intézmény 2005-2009. év között végzett
munkájáról, a Várszínházi Esték 2010. évi
rendezvénysorozatáról, a Magyar Színházak XXII. Kisvárdai Fesztiváljáról.
- Beszámoltatta a Felső-Szabolcsi Kórházat tevékenységéről.
- Elfogadta az ISZC Nonprofit Kft.,
valamint a Várda-Távhő Kft. 2009.évi
mérlegbeszámolóját. Több alkalommal
foglalkozott a Várda-Távhő Kft. további
működtetésével és a távhőszolgáltatás jövőjével.
- Elfogadta a 2009. évben megtartott
ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót, elfogadta a 2011. évi ellenőrzési
tervet.
- Meghatározta a köztisztviselők és a
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
2010. évi teljesítmény-követelményeit.
- Elfogadta az önkormányzat 2010. évi
közfoglalkoztatási tervét.
- Több alkalommal döntött közbeszerzési eljárások kiírásáról és elbírálásáról,
valamint pályázatok benyújtásáról.
A polgármesteri munkakör átadás-átvétele és az azt követően tett intézkedések:
A polgármesteri munkakört 2010. október 7. napján vettem át a korábbi polgármestertől. Tevékenységem megkezdésekor szembesülnöm kellett az alábbi
nehézségekkel:
- A városnak 573.103.073,-Ft beruházásokhoz kapcsolódó hitelállománya,
valamint 490.000.000,-Ft napi működéshez kapcsolódó hitelállománya volt,
természetesen ennek folyamatosan jelentkező kamatterheivel együtt.
- A városnak 216.848.557,-Ft ki nem
egyenlített szállítói tartozása állt fent.
- Az átadott-átvett 58 ügy közül 36
„rendezetlen” megjelölésű, 15 „nem található” megjelölésű volt.
- 2010. október 5. napján kapta meg
az Önkormányzat a korábbi távfűtéskorszerűsítés peres vitáját lezáró jogerős választottbírósági ítéletet, amely 30
napon belül 158.819.040,-Ft fizetési
kötelezettséget tartalmazott. Mivel az
Önkormányzatnak a kötelezettség vonatkozásában készfizető kezessége volt,
fennállt annak a reális esélye, hogy az
Önkormányzat számlájáról a teljesítés
elmaradása esetén elinkasszálják, ezáltal
2010 novemberében, vagy decemberében
veszélyezteti a bérek, segélyek kifizetését.
A város új képviselőtestületének, valamint személyemnek, mint polgármesternek mindezek következtében a legfontosabb feladata 2010. év végén, 2011.
év elején az volt, hogy a város pénzügyi
helyzetét stabilizáljuk, működőképességét megőrizzük. A célt munkatársaim
segítéségével nagyon sok munkával, tárgyalásokkal, megállapodásokkal, és hozzá
kell tennem, hogy a hitelezőink türelmével és segítő szándékával sikerült elérni.
A pénzügyi helyzet stabilitásával egyidejűleg hozzá kellett látnunk azoknak a

szervezeti változásoknak az előkészítéséhez, amelyek hosszú távon kivezethetik
városunkat a pénzügyi krízisből, és valódi
fejlődési pályára állíthatják.
Nyilvánvaló, hogy ezek az intézkedések
a működés racionalizálása, a költségek
csökkentése és a bevételek növekedése
irányába kell, hogy hassanak, és sokszor
megszorító jellegükből adódóan negatív
hatással is járnak. Mégis úgy gondolom,
a város lakossága ezeket a változásokat
már várta és igényelte.
Konkrétan az alábbi változások indultak meg:
- A képviselőtestület döntésével az
irányt is megmutatva csökkentette saját
tagjainak díjazását.
- Döntés született a Polgármesteri Hivatal átszervezéséről, ennek keretében a
korábbi 6 osztály és osztályvezető helyett,
a jövőben 3 osztály és osztályvezető fogja
a feladatokat ellátni, ugyanakkor polgármesteri kabinet keretében megerősödik a
pályázati lehetőségek kiaknázása. Megegyezés alapján változás lesz a város jegyzőjének személyében.
- Döntés született a város intézményei
és cégei esetében a vezetés személyi megújulása érdekében pályázatok kiírásáról a
Városi Egészségügyi Alapellátás, a FelsőSzabolcsi Kórház, a Somogyi Rezső és a
Teichman Vilmos Általános Iskola, valamint a II. Rákóczi Ferenc Szakközép és
Szakiskola, a Pedagógiai Szakszolgálat, a
Kistérségi Szociális Szolgálat és az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Kft.
vezetői posztjainak betöltésére.
- Döntés született a város intézményeinek és cégeinek átszervezése körében a
Kisvárdai Szolgáltató Szervezet intézmény megszűntetéséről, a feladatainak
átszervezéséről, valamint folyamatban
van az előkészítése az Idegenforgalmi
és Szabadidő Centrum átszervezésének,
melynek eredményeként két cégre válik
szét: az egyik, amely el fogja látni a jövőben összevontan a városi közszolgálati
feladatokat, a másik, amely a várfürdőt
üzemelteti, reményeink szerint jelentős
fejlesztésekkel.
- Döntés született az előkészítés megindításáról a Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, valamint a II. Rákóczi
Ferenc Szakközép és Szakiskola megyei
fenntartásba történő átadásának előkészítéséről, de ebben a körben a célunk
azt, hogy átadásra csak abban az esetben
kerüljön sor, ha az az Önkormányzat részére valódi és jelentős anyagi előnyökkel
jár, illetve ezzel párhuzamosan az intézmények működésének feltételei negatívan ne változzanak.
- Döntés született a Várday István
Tagintézmény, mint általános iskola, valamint a Zrínyi téri Tagintézmény, mint
óvoda egyházi fenntartásba történő átadásának előkészítéséről. Az átadásra
ebben az esetben is akkor kerülhet sor, ha
a város anyagi terheit csökkenti, ugyanakkor az intézmények zavartalan műkö-
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dése, az ott dolgozók munkahelye ezáltal
biztosítva lesz.
Nem mulasztottuk el a múlt hibáinak
a felülvizsgálatát és az elemzését sem,
ebben a vonatkozásban szintén konkrét intézkedések és lépések történtek:
- Átvilágítottuk az Idegenforgalmi
és Szabadidő Centrum kft., valamint a
VÁRDA-TÁVHŐ kft. működését, a vizsgálati anyag alapján az Önkormányzatot
hátrányosan érintő szerződése, gazdasági
ügyek felülvizsgálata folyamatban van.
- Az Önkormányzatot ért hátrányokat
elsősorban szerződések módosításával,
a gazdasági hátrányok csökkentésével
kívánjuk elérni, de amennyiben a város
érdekei megkívánják, megtesszük a szükséges jogi lépéseket is. Ennek eredménye
a már folyamatban lévő polgári per, illetve bűntető feljelentés.
Nem feledkezhettünk el a város társadalmi életének a megújításáról sem.
Ennek keretében:
- Megszerveztük a NYIRZEM Zrt.
segítéségével és évenként meg kívánjuk
tartani a Kisvárdai Vállalkozók Fórumát, ahol megbeszélhetjük a város és a
vállalkozók együttműködésének problémáit és gondjait, lehetőségeit.
- Megkerestük a kisvárdai vállalkozókat levelünkkel, amelyben felajánlottuk
segítségünket és annak konkrét formáit a
vállalkozások által benyújtható pályázatokkal kapcsolatban.
- Hagyományteremtő szándékkal útjára indítottuk a több napos „Karácsonyi
Kavalkád”-ot, a mikulásházzal.
- Megreformáltuk, ugyanakkor kisebb
költséggel adjuk ki a Kisvárda Újságot,
mint a város polgárainak közéleti folyóiratát.
- Megalakítottuk a Kisvárdai Kábítószer Egyeztető Fórumot, mint a helyi
Önkormányzat szakmai tanácsadó testületét.
- Elkészítettünk egy igényfelmérő
szociális térképet, amelynek segítségével
- mindeddig nem támogatott – nehéz
helyzetben lévő nagycsaládosokon, egyedülálló időseken, és hátrányos helyzetűeken segítettünk anyagilag, élelmiszer
csomag, vagy tüzelő biztosításával.
- Testvérvárosi kapcsolatot létesítettünk Munkács Város Önkormányzatával.
- Szervezés alatt áll a Telekdi Kata
Irodalmi Est, a Testvérvárosi Gasztronómiai Bemutató, Szent László
napi búcsú, Családi Nap, Kisvárdáról
Elszármazottak Találkozója, Baleseti
Szimuláció, Várkerti Mozi és Rákóczi
Évforduló Rendezvényprogram.
- Normalizáltuk és stabillá tettük a
kapcsolatainkat a térségünkbe tartozó
összes település önkormányzatával és
azok vezetőivel,
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- Teljes körű együttműködést alakítottunk ki az egyházakkal és a civil szférával.
Az Önkormányzat 2011. évi céljai
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése 10.651.731.000,-Ft bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
610.951.000,-Ft tervezett forráshiánnyal
lett elfogadva.
A költségvetés végrehajtása csak takarékos, racionális működéssel, az elindított
folyamatok továbbvitelével érhető el.
Továbbra is jelentős problémát okoz a
fennálló szállítói tartozások összege és
kiegyenlítése, különös tekintettel arra,
hogy azon belül jelentős a 60 napon túli,
valamint a 90 napon túli tartozások összege.
Egy város életében ugyanakkor nem
maradhatnak el a fejlesztések és a folyamatos fejlődés, annak érdekében, hogy a
város lakosai valóban otthonuknak érezzék lakhelyüket.
Ennek keretében előkészítés alatt álló
és már folyamatban lévő pályázataink, illetve fejlesztéseink az alábbiak:
- „A Felső-Szabolcsi Kórház egészségügyi ellátórendszerének korszerűsítése,
komplex fejlesztési program keretében”
című, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0014 azonosító számú pályázatát a Bíráló Bizottság javaslata alapján, a nemzeti fejlesztési
Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító hatósága 2 809 029423 Ft.összegű támogatásra érdemesnek ítélte,
plusz 10%-os önrész fedezet mellett. Jelenleg a támogatási szerződéskötés előkészítése zajlik.
- Elkészítés alatt áll Kisvárda arculati
kézikönyve, hisz az önábrázolás és magatartás főbb elemeinek meghatározását
és folyamatos kommunikálását városon
belülre és kívülre egyaránt fontos feladatunknak gondoljuk.
- Kidolgozás alatt áll – a városi közbiztonság javítása érdekében – egy térfigyelő
rendszer kiépítése, valamint (különösen
a hétvégi időpontokban) már a gyakorlatban is alkalmazzuk a fokozott rendőri
jelenlétet.
- Céljaink között szerepel a közterületen való dohányzás szabályzása, a közeljövőben helyi rendelet készül az érintett
területeken történő dohányzási tilalom
szankciójára.
- Szükségességét érezzük továbbá – a
termálvizünk maximális kihasználtsága,
ezáltal a turizmus fellendítése érdekében
– a gyógyturizmus fejlesztését, hiszen a
kisvárdai turizmus zászlóshajója a gyógyfürdő. Igazi idegenforgalmi attrakcióvá
azonban csak akkor válik, ha valóban
„négy évszakossá” fejlődik, s télen-nyáron szolgálja Kisvárda idegenforgalmát,
ezáltal a gyógyvízi-turizmust. Mindez
megvalósíthatóvá válik pályázatok útján,
illetve befektetők bevonásával.
- A lakossággal való folyamatos és élő
kapcsolatot, konzultációt a sikeres működés egyik legfontosabb elemének tartjuk
továbbra is. A heti rendszerességgel szervezett polgármesteri fogadónapokon és
a kötelező év végi beszámolókon kívül
egyéb fórumokat vezettünk és vezetünk
be. Megszerveztük például a civilek és a
helyi vezetőség közötti tanácskozást, továbbá eddig már két alkalommal a vállalkozói fórumot. A polgármesteri fogadóórákon kívül számos magánemberrel,
helyi-megyei –és országos képviseletű
vezetővel tárgyaltunk.
- A Vár környezetének fejlesztésével
kívánjuk elősegíteni városunk egyik fő
jelképének és látványosságának idegenforgalmi szerepét.
- Szükséges továbbá javítani a kisvárdai szálláshely-kínálaton és a vendéglátás
minőségén is.
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- Az idősek szolgálatában az ellátórendszer bővítésére törekszünk, ezért
szándékunkban áll bevezetni a külterületen élők tanyagondnoki szolgáltatását,
korszerűsíteni az idősek otthonát, megteremteni a házi segítségnyújtás rendszerét és a nagyon alacsony jövedelmű idősek számára biztosítani a napi legalább
egyszeri étkezést jelképes összegért, vagy
díjmentesen.
- Úgy véljük, hogy a cigány kisebbséget
leginkább a munkahelyteremtéssel és az
ahhoz szükséges képzésekkel, átképzésekkel tudjuk támogatni. Központi kérdésnek gondoljuk a fiatalok rendszeres
iskoláztatását.
- Fontos feladatunknak tartjuk a már
meglévő parkok, zöldövezetek folyamatos karbantartását, újak létrehozását, valamint nem csak a főutca, hanem a város
egész környezetének virágosítását, tisztaságának folyamatos ellenőrzését, környezetünk rendbetételét.
- Maximálisan szeretnénk kihasználni
a kiírt pályázati lehetőségeket.
Terveink között szerepel:
1. Környezet és Energia Operatív
Program – KEOP – 2011-4.2.0/B
Helyi hő- és hűtési igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal. A támogatás mértéke 85%-os. Támogatható
tevékenységek: napenergia hasznosítás,
biomassza felhasználás, geotermikus
energia felhasználás
2. Észak-Alföldi Operatív Program
– ÉAOP-3.1.3/A-11
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése. A támogatás mértéke 85-90%-os.
Kerékpárutat szeretnénk városunkban a
Lidl Áruház és Ajak és/vagy a Kisvárda
Kékcse közötti útszakaszokon.
3. Új Széchenyi program keretén belül. Belvízelvezető csatorna kiépítése,
felújítása. A támogatás mértéke 95%os.
4. Észak-Alföldi Operatív Program
– ÉAOP-4.1.2. Egészségügyi intézmények fejlesztése. A támogatás mértéke
95%-os. Támogatható tevékenységek:
kistérségi járóbeteg szakellátó központ
fejlesztése, egészségügyi alapellátás korszerűsítése
5. Önkormányzati utak fejlesztése
– ÉAOP-3.1.2. A támogatás mértéke
95%-os. A pályázati kiírás várhatóan a
közeljövőben jelenik meg, melynek sikeres pályázása kapcsán megvalósulhatna a
Szüret utca szilárd burkolattal való ellátása.
Kisvárda Város Önkormányzata
kiemelt feladatának tekinti az alábbi
beruházások megvalósítását:

hozzájárulást megfizetnie. A beruházás
befejezési határideje 2011. október 28.
Kisvárda város területén időskorúak és
fogyatékkal élők nappali ellátásának,
szociális alapszolgáltatásának infrastrukturális fejlesztése.
A pályázat tervezett összköltsége:
165.080.213,-Ft, az elnyert támogatás
összege 148.572.192,-Ft. A pályázat
keretében a Várday István úti Tagóvoda
épülete felújításra, bővítésre kerül ahol
Idősek Napközi Otthona és a Fogyatékosok nappali ellátása illetve étkeztetése
valósul meg. Felújításra kerül még a Hármas úton lévő Idősek Otthona.
Kisvárda funkcióbővítő integrált településfejlesztése.
2009-ben Kisvárda Város Önkormányzata a településközpont gazdasági,
kulturális, környezeti, turisztikai és kistérségi székhelyi funkciójának erősítése
érdekében integrált városfejlesztési projektet indított „Kisvárda funkcióbővítő
integrált települési fejlesztése” címmel. Az
Európai Unió támogatásával, az ÉszakAlföldi Operatív Program keretén belül
megvalósuló projekt tervezett összköltsége: 1,2 milliárd Ft, míg az elnyert támogatás összege 800 millió Ft. A pályázat
keretében az alábbi munkálatok elvégzését tervezzük:
- Polgármesteri Hivatal épületének
felújítása, melynek keretében a nyílászárók cseréje, az épület hőszigetelése, a
fűtés korszerűsítése, az épület teljes akadálymentesítése és magas tető ráépítése
valósulhat meg.
- Új konferencia terem építése, mely
120 fős rendezvények megrendezésére
lesz alkalmas.
- A Polgármesteri Hivatal épülete mögött 193 db új parkoló megépítésére kerül sor, mivel a sétáló utca miatt a Szent
László út felső szakaszán a parkolók
megszűnnek..
- Városi Könyvtár homlokzatának felújítása,
- Szent László út felső szakaszán sétálóutca kialakítása, melynek keretében
megtörténik a kisfeszültségi hálózat korszerűsítése illetve az érintett terület környezetrendezése is.
Kisvárdai közoktatási intézmények
IKT fejlesztése
Elnyert
támogatás
összege:
108.557.150,-Ft, támogatói döntés dátuma: 2010.12.29. A pályázat keretében
iskolai PC-k, interaktív táblák beszerzésére kerül sor a város valamennyi oktatási
intézményében. Jelenleg az eszközök beszerzéséhez szükséges közbeszerzési eljárások előkészítése folyik. Az eszközök
beszerzési határideje: 2011. augusztus
30-a. Kiemelt feladatként kezeljük továbbra is a pályázati lehetőségek figyelé-

2011. április
sét, melyhez időben gondoskodnunk kell
a különböző tervek elkészíttetéséről.
A Tompos úti Tagóvoda felújításához 99.680.000,-Ft összegű vissza
nem térítendő támogatásban részesültünk. A felújítás tervezett összköltsége
112.000.000,-Ft. A felújítás keretében
kicserélésre kerülnek a nyílászárók, megtörténik az épület teljes körű akadálymentesítése, a vizesblokkok teljes felújítása illetve a lapos tető magas tetővel
történő kiváltása. A felújítás tervezett
kezdési időpontja: 2011. július hónap.
A képviselő-testület a pályázatot
nyújtott be a rövid időtartamú közfoglalkoztatásra:
Megszűnt az „Út a munkához program”, helyette négy féle közfoglalkoztatási típus indult 2011. január 1-től.
A
közfoglalkoztatásban
dolgozó
munkavállalók segítséget nyújtanak a
Polgármesteri Hivatalnál a kézbesítési,
adminisztratív és takarítási feladatok ellátásában, továbbá a közterületeken köztisztasági, parkfenntartási munkálatokban. Intézményeknél portai, takarítási,
szociális segítő, udvari munka, gyermekfelügyelet, informatikai és adminisztratív
feladatok végzésére.
4 hónapos időtartamú foglalkoztatásra
nyílik lehetőség napi 4 órában 50 fő szakmunkás részére, intézmény-felújítási feladatok végzésére, ISZC. Nonprofit Kft.
feladatellátásban való közreműködésre.
Hosszú távon 42 fő végzi az intézményi karbantartási, illetve intézményi és
hivatali adminisztratív feladatokat.
Meghívásos pályázattal lehetőségünk
nyílik április 1-től december 31-ig 53 fő
szak- és segédmunkás foglalkoztatására
értékteremtő feladatok végzésére (csapadékvíz elvezető csatorna tisztítása, kiépítése, virágtartó ládák készítése, kerítés elemek
gyártása, kihelyezése)
Bízom benne, hogy - a nehézségek ellenére - az Önök segítségével, egy közös
cél érdekében hatékonyan együtt tudunk
működni a város fejlődése, előrehaladása,
gazdasági stabilizálása és felvirágoztatása
érdekében.
Fő feladatunk egy élhetőbb város megteremtése, hogy jó érzés legyen Kisvárdán lakni, dolgozni és családot alapítani.
Hogy Kisvárda ismert és elismert település legyen helyi, régiós, megyei és országos szinten is. Hogy valamennyi itt született, itt élő és ide költöző ember büszke
legyen, hagyományainkra, értékeinkre.
Leleszi Tibor – polgármester
A beszámoló után lakossági vélemények, javaslatok hangzottak el. A felvetett lakossági problémák zöme évek óta
ugyanaz, de sok új gond és kérdés is felvetődött:
A teljesség igénye nélkül:

Kisvárda város szennyvízcsatornázása
hálózat építés II.ütem folytatása.
Kisvárda Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „KEOP 1.2.0/2F/092009-0016 azonosító számú „Kisvárda
Város szennyvízcsatornázása II. ütem
megvalósítása” tárgyban, mely közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő a
Zemplénkő Kft. lett. A beruházás tervezett összköltsége 732,6 millió forint, az
elnyert támogatás 581 millió, az ehhez
szükséges saját erő 151,7 millió forint. A
II. ütem munkáinak köszönhetően 1164
ingatlan szennyvízhálózatba történő bekötése válik lehetővé. A lakossági érdekeltségi hozzájárulás összege 95.000 Ft,
és aki lakás-takarékpénztári szerződést
kötött, 48 hónap alatt kell az érdekeltségi

További hírek, képek: www.kisvarda.hu
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A Szüret utca helyzete több hozzászólásban is felmerült, például a megszüntetett gödrök miatt a gyorshajtást,
illetve a szálló por mennyiségét kifogásolták.
- Csak közös lakossági megegyezéssel lehet ezt az évek óta tartó problémát
megoldani. Április 20-án, a lakosok kérésének megfelelően a Kisvárdai Szolgáltató Szervezet az út locsolását - a por
miatt - megoldotta, amit a későbbiekben
lakossági kérésre folyamatosan végeznek.
Lakossági problémaként merült fel a
Vulkán mögötti terület rendezetlensége.
- A műszaki osztályon keresztül felszólítják a tulajdonosokat területük
rendbetételére. Amennyiben nem reagálnak, hatósági eljárást indítanak a terület
rendezetté tételének érdekében.
Többen kifogásolták, hogy a „régi”
temetőben nincs nyilvános WC.
- A válaszban elhangzott, hogy volt
WC, de azt többször megrongálták, felgyújtották. A képviselő-testület - ígérete
alapján - felveszi a kapcsolatot az érintett egyházakkal egy újbóli WC létesítése, esetleg mobil WC üzemeltetése
érdekében.
A kispiac megújulásáról, az építkezés
elkezdésének időpontjáról is érdeklődtek a jelen lévő lakosok.
- A kispiacon, amennyiben a szándéknyilatkozat szerint - a kivitelező jelzése
alapján - idén júniusban megkezdődnek
a munkálatok, az Önkormányzat piacterületet biztosít az árusok és a vásárló lakosság részére.
Több hozzászóló lakos kifogásolta,
hogy a városban kivágják és megcsonkítják a fákat, véleményük szerint indokolatlanul.
- A válaszból kiderült azonban, hogy
a városban lévő fákat lakossági kérés, bejelentés alapján, szigorú engedélyeztetés
után vágják ki és valamennyi kivágott fát
igyekeznek pótolni.
Problémaként felmerült, hogy a Várszínház és Művészetek Háza melletti
parkon keresztül autók közlekednek,
ilyen esetekben hol vannak a közterület
felügyelők?
- A probléma a városvezetés számára is
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ismert, azóta az érintett területen padokat helyeztek el, hogy megakadályozzák
az autósok szabálytalanságát. A városban
jelenleg két közterület felügyelő teljesít
szolgálatot, fizikailag is lehetetlen, hogy
mindenütt ott legyenek.
Szóba került a szemétlerakó kérdése
és a magas szemétdíj is. A közel 80 település szemetének ideszállítása komoly
forgalommal jár, miért fizet a kisvárdai
lakó ugyanannyit, mint akinek a szemetét több tíz kilométerről szállítják ide?
- A válasz szerint ezt a problémát (is)
„örökölte” az önkormányzat. A tárgyalások folynak, a városvezetés harcol a
kisvárdaiak anyagi terheinek csökkentéséért. Sajnos ez a megvalósult projekt is
Uniós pályázat, előírások, követelmények
vannak, amit be kell tartani. Elhangzott
továbbá, hogy városunkban is szeretnék
bevezetni a szelektív hulladékgyűjtést,
ami szintén javíthat a gondokon.
Egy lakos kifogásolta a Felső-Szabolcsi Kórház élelmezési gyakorlatát,
az ételek minőségét.
- Kisvárda Város Önkormányzata kivizsgálja a panaszt, felméri a felvetett
problémát.
Évek óta probléma a városon áthaladó, országos kezelésű utak forgalma, a
kamionok közlekedése, utóbbiak gyorsan mennek és sokan is vannak.
- A válasz szerint a probléma ismert,
évek óta keresnek erre megoldást. Az utak
állami kezelésben vannak, a jogszabályok
pedig kötik a kezeket. A járműforgalom
szabad áramlását nem lehet megtiltani, ráadásul egy üzemanyag-szolgáltató olyan kártyás megoldást vezetett be,
hogy a határtól befelé közlekedő kamionok kénytelenek a városba behajtani, és
kifelé is csak a városon keresztül tudnak
továbbmenni. Csak az Északi és Déli elkerülő út lehet a megoldás, addig hatékonyan nem tudnak mit tenni.
Felvetődött a városban a kereskedők
által elhelyezett reklámtáblák helyzete. Javaslatként hangzott el, hogy aki
az üzlete előtt eltakarítja a közterületet az ingyen rakhassa ki a reklámtábláját.
- Az önkormányzati rendelet szerint
a közterület használatáért fizetni kell. A
tulajdon előtti takarítás pedig (pl. télen a
hó-eltakarítás) szintén rendeletben szabályozott, kötelező feladat.

Az állatokkal kapcsolatos kérdések
sem hiányoztak: többen kifogásolták a
Széchenyi utcán lévő kutyamenhelyet,
egy lakos pedig felhívta a figyelmet
a védett fecskékkel való bánásmódra
több városi épületnél.
- A kutyamenhely a Széchenyi utcán
ideiglenes, de elkerülhetetlen. Városunkban rengeteg a kóbor kutya, ami komoly
gondot jelent. Az önkormányzat igyekszik rövid idő alatt megoldani ezt a problémát, de egy minden előírásnak megfelelő kutyamenhely kialakítása összetett,
nehéz feladat. A kóbor kutyák problémáját addig is rendezni kell. Elnézést
kérnek a környéken lakóktól, és rövid idő
alatt megoldást fognak találni. Az állatvédő szervezetek legalább olyan hévvel
védik az állatokat, mint a lakók a nyugalmukat. Az egyik képviselő javasolta,
hogy vezessék be az állatok chip-es megjelölését egy önkormányzati rendelettel,
ezek után minden költség és a feladat
az azonosított tulajdonost terheli, nem
az önkormányzatot. A fecskék ügyében
pedig megkeresik az említett épületek
tulajdonosait.
Egy lakó felvetette a kis utcák ( pl.
Váralja, Ostrom utca ) forgalmát, javasolta az egyirányúsításukat.
- A válaszban elhangzott, hogy az utcák környéke kiépült, a járműforgalom
sokkal nagyobb, mint évekkel ezelőtt.
Az egyirányúsítás kérdését azonban a
megfelelő helyi szervekkel megvizsgálják.
Szóba került a vízdíj ügye is: egy lakó
kifogásolta, hogy eladták a vízművet,
és drága pénzen kell megvenni azt, ami
amúgy itt volt és van. A víz- és csatornadíj pedig drágul emiatt.
- Ezt a gondot is „örökölte” a város.
A visszavásárlás „csupán” pénz kérdése,
amire jelen helyzetben nem tud költeni a
város. A megoldáson folyamatosan dol-
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gozik a testület. Megjegyezendő, hogy
Kisvárdán kisebb mértékben emelték a
vízdíjat, mint más, környező településeken.
Érdekes problémaként vetődött fel
a lakótelepen lévő új Uniós játszótér
ügye. Az ott lakók közül többen panaszolták, hogy olyan a zaj késő estig,
hogy nem tudnak pihenni.
- A játszótér pályázati pénzből épült,
megszüntetése óriási anyagi terhet róna
a városra, mivel az elnyert támogatási
összeget ebben az esetben vissza kellene
fizetni. Megoldást keresnek a problémára, estlegesen a játszótér áthelyezésére. A
hamarosan kiépülő kamerarendszer talán
itt is segítene, visszatartaná a rendbontókat.
Panaszok hangzottak el a városban
lévő padok, egyéb eszközök, parkok állapotáról.
- A válaszban elhangzott, hogy a lakosoknak maguknak is tenniük kell a
városért, „Ne várják mindig, hogy majd
az önkormányzat intézkedik”. Pl. a padon meglazult csavart a közelben lakó
is meghúzhatja, a szemetet összeszedheti, gondozhatja a környezetét. Ne
várjanak mindig másra (ez főleg a lakótelepeken élőkre vonatkozik.) Példaként hangzott el, egy nemrég megtörtént eset: egy lakótelepi ablakon a lakó
kidobta a szemeteszsákot, majd pedig
felháborodva hívta az önkormányzatot,
hogy milyen szemetes a környék, tegyenek valamit.
Felvetődött továbbá, hogy az önkormányzat ülésein elhangzottak legyenek
elérhetőek írott és hanganyag formájában is.
- Kisvárda Város megújuló honlapján
ilyen és ehhez hasonló menüpontok is
elérhetőek lesznek.
Durucz Gabi

MÁTYÁS KIRÁLY KÖVETEI A POLGÁRMESTERNÉL

SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE KISVÁRDÁN

A Magyar Köztársaság igyekszik megbecsülni idős, szép kort megért állampolgárait, ezért a 90. évüket
betöltő emberek ünnepélyes
oklevélben és anyagi juttatásban részesülnek. A helyi önkormányzat vezetői a miniszterelnök által küldött oklevél
mellett egy-egy ajándékcsomaggal is kedveskednek az
ünnepelteknek. Így történt ez
legutóbb 2011. április 6-án is,
amikor egy nap két ünnepeltet is köszönthettek a város
vezetői. Először Bakai Józsefnéhez látogatott Zámbó



István alpolgármester, ahol
már nagy számú rokonság
várta a köszöntést. A virág
és az ajándékcsomag átadása
után közösen elevenítették
fel egy szép hosszú élet emlékezetes pillanatait.
Szintén ezen a napon köszöntötte Leleszi Tibor polgármester, Zámbó István alpolgármester és Nagy Sándor
önkormányzati képviselő Fekete Mihálynét, aki családja
körében ünnepelte 91. születésnapját.

Leleszi Tibor polgármester és a várday-s követek

Két középkori lovag és egy úrhölgy érkezett április 14-én délután a kisvárdai polgármesteri hivatalba, hogy városunk első emberét neve napján felköszöntsék és iskolájuk
különleges és egyedi versenyének zsűritagjaként meghívják.
Idézet szövegükből:
Főméltóságú Leleszi Tibor Nemzetes Úr! Városunk elöljárója! Az híres-neves Várday
Tanoda követei vagyunk. Tisztelettel kéretik, az Úr 2011. évében Szent György havának 28. napjára névadónk tiszteletére szervezett vetélkedő ítészei közt tiszteletét
tenni.
Tibor nap vagyon ma. E név viselőjét jellemzi a tekintély és a céltudatosság. Szereti és
elvárja, hogy felnézzenek rá. Keresi az olyan élethelyzeteket, ahol irányít. Mindig saját
erejét és tudását felhasználva jut el a sikerekig. Amit kitűz maga elé, azt teljes szívvel
csinálja. Bölcs legyél, és ésszel élj! Mindenkihez szépen szólj! Szavaidnak értékét, a
lelkednek értelmét ritkaságuk adja! Félvállról vagy megbántón Te senkihez ne szólj!
Csakis jót cselekedjél! Rosszra jóval feleljél! Menj az igazak útján! Halld meg szíved
súgását! Az Isten bölcs tanácsát! Tégy jót mindig, örökké! Így válsz igazán Bölccsé.
Tiszta legyen a szavad, és minden gondolatod! Szép legyen az életed. Isten éltesse
kegyelmedet!
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Diákok a parlamenti felsÕházban

A fórumot követő hozzászólásában
Versenyhátrányból versenyelőny nem- konferencián a felsőházi patkóban ott Navracsics
Tibor
zetközi tudástranszferrel 474 diák és 59 ült a program másfélszáz diákja, illetve miniszter elmondta:
tanár számára
tanáraik, valamint az üzleti élet és a hazai – A kormány célja,
civil szektor számos képviselője.
hogy Magyarország
A General Electric Foundation NyíA nyitó beszédeket követően a diá- erős ország legyen
ló Világ középiskolai tehetséggondozó kok különböző üzleti szituációk bemu- erős
gazdasággal,
program 10. évfordulója alkalmából ren- tatásával ízelítőt adtak a közönségnek a erős társadalommal,
program működésé- erős
közösségekkel,
ről és eredményeiről. erős egyénekkel, ahol
Majd az Amerikai mindenki otthon érzi
Kereskedelmi
Ka- magát, azaz szármamara szervezésében zására, élethelyzetére
létrejött
kerekasz- való tekintet nélkül
tal-beszélgetésen a megnyílik számára
„Szektorok innovatív a lehetőség, hogy a A kisvárdai polgármester, Leleszi Tibor is ott volt a konfeegyüttműködése az ok- saját életét élje. A mi rencián
tatásért” témakörben feladatunk, hogy a
a befektetői, a civil és szerencsésebbeknél elhárítsuk az érvénye- csésebbeknél elhárítsuk az érvényesülés akakormányzati szféra sülés akadályait, a kevésbé szerencsés hely- dályait, a kevésbé szerencsés helyzetűeknek
képviselői fejtették zetűeknek pedig adjunk olyan támogatást, pedig adjunk olyan támogatást, amelyekkel
ki véleményüket. A amelyekkel meg tudják valósítani céljaikat. meg tudják valósítani céljaikat” – mondta
felsőházi patkóban A miniszterelnök-helyettes, közigazgatási Navracsics Tibor.
helyet foglalt Balog és igazságügyi miniszter szerint meg kell
A konferencia végén mondott zárszaZoltán
államtitkár,
vizsgálni,
mi
az
oka
a
leggyengébb
emberek
vában
Bíró Gábor, a kisvárdai Bessenyei
Bíró Gábor (középen), a kisvárdai Bessenyei György GimJohn
Cantwell,
az
gyengeségének,
és
segíteni
kell
nekik:
ám
míg
György
Gimnázium és Kollégium igaznázium és Kollégium igazgatója mondta a zárszót
AmCham munka- az állam elkerülhetetlenül szabványosított gatója a Nyíló Világ középiskolai tehetdeztek a napokban konferenciát a Parla- ügyi és oktatási bizottságának elnöke, válaszokat ad a speciális helyzetekre, addig séggondozó program diákrésztvevőin
ment felsőházi üléstermében. A fórumon Fáth Péter, a Junior Achievement Ma- az üzleti szféra megengedheti magának az kívül külön méltatta a tanárok és nem
Balog Zoltán államtitkár a hátrányos gyarország kuratóriumi elnöke, Gyulai érzékenységet és a nem szabványmegoldáso- utolsósorban a mentorok erőfeszítéseit,
helyzetű fiatalok esélyeiről beszélgetett Sándor, a Bocskai István Gimnázium kat. Vagyis a sajátos megoldást igénylő terü- ugyanis – mint fogalmazott – a felnőtt
gazdasági szereplőkkel és oktatási szak- igazgatója, Kürti Sándor, a Kürt Infor- leteken jól jön az üzleti szféra érzékenysége, segítők nélkül aligha lett volna olyan siemberekkel.
matika Zrt. elnöke és Orosz Gábor, a speciális segítsége – mondta, hozzátéve, keres a program, mint amilyen végül a
Az ózdi, kisvárdai és hajdúböször- National Instruments Magyarország Kft. hogy ez a helyzet a GE esetében is, a tehet- közel egy évtized alatt lett.
Kovács B.
ményi középiskolásokból álló hallgató- európai jogi igazgatója. A beszélgetést séggondozó program pedig az egyik legszeság előtt az államtitkár egyebek mellett Pomezanski György televíziós újságíró rencsésebb találkozása magánérdeknek és
hangsúlyozta, hogy a az egyénnek min- vezette.
közérdeknek, magánjavaknak és közjónak,
den helyzetben van választási lehetősége,
magánszférának
és
de az állam feladata, hogy megnyissa a
közszférának. A korKisvárda Város Önkormányzata
felemelkedés lehetőségeit. Ebben együtt
mány célja – folytatta
fontos feladatának tartja méltó hekell működnie azokkal a nagyvállalati tá–, hogy Magyarorlyen kezelni a korábban hagyomámogató programokkal, melyek fiatalok
szág erős ország lenyosnak tekinthető Szent Lászlóminőségi oktatását segítik.
gyen erős gazdasággal,
kultuszt.
A GE Foundation Nyíló Világ középerős társadalommal,
Ennek érdekében olyan történeteiskolai tehetséggondozó program kilenc
erős
közösségekkel,
ket, mondákat várunk a lakosságtól,
éve ad lehetőséget az ország hátrányos
erős egyénekkel, ahol
amelyek mindeddig írásos formában
helyzetű térségeiben élő középiskolásokmindenki otthon érzi
nem jelentek meg, melyeket csak
nak a felzárkózásra. Az Ózdon 2002-ben
magát, azaz szármaszájhagyomány útján, nagyapáinkelindított programhoz mára számos telezására, élethelyzetére
tól és nagyanyáinktól hallhattunk.
pülés – Kisvárdáról a Bessenyei György
való tekintet nélkül
Ehhez kérjük a lakosság segítségét:
Gimnázium és Kollégium – csaknem
megnyílik számára a
történeteiket várjuk szerkesztőfélezer diákja és 59 tanára csatlakozott
lehetőség, hogy a saját
ségünkbe – 4600 Kisvárda, Szent
- derül ki a rendezvénnyel kapcsolatos
életét élje. A mi feladaLászló út 7-11., vagy a duruczg@
tájékoztatóból. A Parlamentben tartott Kisvárdai diákok a Parlament felsőházi patkójában
tunk, hogy a szerenindex.hu email címen.

F EL H Í V Á S !

Táncgála a Császy úti óvodában
„Ha a táncunkat nézed, a szívünk szavait hallod.”

A Csillag-közi Központi Társulási
Óvoda Császy úti Tagintézménye óriási
élménnyel gazdagította a szülőket, nagyszülőket, barátokat, rokonokat és ismerősöket április elején, az Óvoda Táncgáláján. A Somogyi Rezső Általános Iskola
tornatermében megrendezett táncos délután főszereplői azok a tündéri kislányok
és kisfiúk voltak, akik óvónénijük segítségével nagyon sokat dolgoztak azért,
hogy bemutassák, milyen nagyszerűen
táncolnak. A teltházas, lelkes közönség
pedig nagy szeretettel és végig vastapssal
jutalmazta őket.
Változatosságban nem volt hiány, valamennyi táncstílust felvonultattak a
gyerekek a színvonalas műsorszámokban bővelkedő délutánon. A Császy úti

óvodában a művészeti nevelésen belül
évek óta kiemelt szerepe van a néptáncnak, mely foglalkozásokon örömmel és
nagy létszámban vesznek részt a gyerekek minden évben. Szumutkuné Rákóczi
Dóra gyermektánc pedagógus irányításával ezeken az órákon megismerkedhetnek
a népzenével, a néptánc alaplépéseivel
és nem utolsó sorban a népi játékokkal.
Lizaneczné Halász Judit tagóvoda-vezető köszöntője után a táncos lábú nagycsoportosok kanásztáncával kezdődött
a gála, majd a húsvétvárás jegyében élő
kis nyuszik lepték el a táncparkettet és
„nyusziboogie” - jukkal elvarázsolták a
közönséget.
Párosan szép az élet-párosan szép a
tánc is – ezt bizonyították be a középsőcsoportos gyerekek jókedvű, vidám páros
táncukkal a „lollipopp” - al. Őket követte
az a 14 kismatróz, akik messziről hajóztak és azért horgonyoztak le
Kisvárdán, hogy megmutassák mindenkinek mennyire
imádnak és tudnak is táncolni, mozogni és jókat nevetni. Az önfeledt táncolás
után pedig ők is megcsodálták a nagycsoportos, csinos
kis pompom lányokat, no és
persze a tánctudásukat.
Az óvodás gyerekek életéből sem hiányozhat a sport,
azon belül pedig a foci sze-

retete. A középsősöknek
köszönhetően képzeletben
egy nagy stadionba repült
mindenki, ahol a gyerekek
szurkoló
pompomlányok
és híres focisták jelmezébe
bújva, a Shakira által előadott, tavalyi világbajnokság
zenéjére táncoltak óriási sikerrel.
A country az egyik legdinamikusabb, legvidámabb
táncfajta szerte a világon,
nemhiába szeretik annyira a nagycsoportosok is. Olyannyira, hogy meg is mutatták, hogyan kell rá táncolni.
A Táncgála vendégfellépői a Szabolcs
Alapfokú Művészeti Iskola felsős lányai,
Barkaszi Zsuzsanna tanítványai voltak, akik – legutóbb arany minősítést
nyert – angolkeringőjükkel mintegy
ízelítőt adtak a szülőknek abból, hogy
az óvodától ilyen szintekre is eljuthat
az ember.
A délutánt jó hangulatú, szebbnél
szebb, a szülők által felajánlott ajándékokkal gazdagított tombola zárta le,
melynek főszereplői szintén a gyerekek
voltak: boldogan szaladtak a nyertes
szelvényeikkel és húzták ki a következőt,
vagy éppen szomorúak voltak, mert a
szerencse akkor nem szegődött melléjük.
A felkészítő óvó nénik – akik egyébként sokkal jobban izgultak, mint kis tanítványaik – gyermeki lelkülettel, „nagy
óvodásként” táncoltak együtt a kicsikkel,
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utóbbiak úgy néztek rájuk, mint második édesanyjukra. Ezúton köszönjük a
munkáját a Császy úti Tagóvoda minden
kis-és nagy lakójának, valamint a felkészítő óvodapedagógusoknak: Lizaneczné
Halász Judit tagóvoda-vezetőnek, Szumutkuné Rákóczi Dóra, Kiss Istvánné,
Battáné Tóth Katalin, Berencsiné Dankó
Éva és Kántorné Balogh Etelka óvodapedagógusoknak.
Kívánom, hogy a gálán részt vevő valamennyi néző a gyerekek produkciói által
érzett kedves, szemet gyönyörködtető,
szívet melengető élményeit raktározzák
el magukba, hogy majd aztán a mindennapok nehéz perceiben elővegyék és újra
átéljék azt a csodát, amit a gyermekek
adtak és adnak nekünk egész életükben.
„A mosoly a legrövidebb út két ember között, a tánc pedig a legrövidebb út két lélek
között.”
Durucz Gabi



Közélet

Kisvárda

Munkács a MÛvészetek Palotájában
Testvérvárosunk, Munkács egész
napos kulturális programmal mutatkozott be Budapesten a Művészetek Palotájában. A színvonalas,
zenés-táncos előadói programot,
fotó- és népviseleti kiállítás, valamint kárpátaljai néphagyományokon alapuló gyermek kézműves programok tarkították.
Városunkat a rendezvényen Leleszi Tibor polgármester és Csorba
István Kadosa, a Magyar Kultúra
Lovagja képviselte.
Leleszi Tibor Kisvárda polgármestere, Lengyel Zoltán Munkács polgármestere
és Csorba István Kadosa a Magyar Kultúra Lovagja

A TIGÁZ-DSO KFT. FELHÍVÁSA!

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét,
hogy az FGSZ Zrt. Anarcs átadó állomáson karbantartási munkálatokat
fog végezni, melynek következtében
az alábbi időpontokban a gázszolgáltatás Kisvárda városban szünetel:
2011. július 4. (hétfő) 06:00 órától
2011. július 6. (szerda) 14:00 óráig
A megjelölt időpontban a gázvételezés szüneteltetésének biztosítása
érdekében kérjük, hogy a gázmérő előtti főelzárót szíveskedjenek
ZÁRT állapotban tartani!
A gázszolgáltatás problémamentes

újraindíthatóságának érdekében a
szakembereknek meg kell győződniük ezen elzárók zárt állapotáról, amit
ellenőrizni fognak.
A karbantartási munkák miatt elrendelt gázszünetért szíves megértésüket
kérjük, a szolgáltatás zökkenőmentes
újraindításához nyújtott segítségüket
megköszönjük.
Rendellenesség esetén hibabejelentést a TIGÁZ_DSO Kft. diszpécserszolgálat ingyenesen hívható telefonszámán lehet tenni: 06 80/300-300
TIGÁZ – DSO Kft.

Megalakult a VÁRDAKEF

A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet fő
tevékenységei közé tartozik az országban
működő Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok szakmai és szervezeti munkájának
támogatása, a velük való folyamatos kapcsolattartás, és a számukra nyújtott tanácsadás. A Kábítószerügyi Egyeztető
Fórumok (KEF) olyan helyi szintű szakmai konzultációs munkacsoportok, melyeket a helyi önkormányzatok elkötelezettsége, a kábítószer-probléma kezelését
célzó helyi szakmai összefogás, valamint
minisztériumi pályázati támogatás hívott
életre. Magyarországon közel 90 KEF
működik városi, kerületi, kistérségi, megyei, illetve regionális hatáskörrel.
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében
Nyíregyháza és Tiszavasvári mellett immáron Kisvárda is csatlakozott a KEF-ek
munkájához: 2011. április 6-án megalakult a VÁRDAKEF.
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a
helyi önkormányzat szakmai tanácsadó
testülete, melyet a városban működő kábítószer-problémák kezelésében érdekelt
intézmények és civil szervezetek hoztak
létre.
A VÁRDAKEF elnöke Leleszi Tibor,
Kisvárda város plgármestere köszöntő,
megnyitó beszédében elmondta:
- „Örömömre szolgál, hogy Kisvárda
Város Önkormányzata is elkötelezte magát
arra, hogy koordinálja, támogatja a kábítószer fogyasztás elleni küzdelmet. Ezért
segítettük és forszíroztuk a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum létrejöttét, melynek fel-



adata a helyi stratégia
megalkotása és koordinálása. Kisvárda Város
stratégiája a kábítószerprobléma megoldásának
érdekében egy átgondolt
és megalapozott, hosszútávú programtervezet.
Végrehajtása, a kitűzött
célok elérése, Kisvárda
teljes lakosságának támogatását és közreműködését igényli. Mivel
helyi szinten a drogproblémák méretüket és
minőségüket tekintve
sokféle formában jelennek meg, a probléma
felismerésében és kezelésében a helyi közösségeknek és a helyi önkormányzatoknak döntő
szerepük van. Hiszem, hogy együtt, közösen, egy közös cél érdekében összefogva sokat
tehetünk a világ egyik legnagyobb problémája ellen, helyi szinten is. ” - zárta szavait
a polgármester.
A VÁRDAKEF alakuló ülésén helyi,
megyei és budapesti szakemberek tartottak előadást a kábítószer-problémát
érintő megelőzések, visszaszorítások, valamint helyi és országos célzatú megoldás-helyzetekről.
Szilvásiné Bojda Márta, a NYÍRKEF
elnöke örömét és elismerését fejezte ki,
hogy Kisvárda is csatlakozott a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok munkájához.
Dr. Sipos László egyetemi docens, a
MTA Állam-és Jogtudomány Bizottságának tagja a „Bűnözés és a drog kriminológiája” című előadásában kihangsúlyozta a
gyermekbűnözés-drogbűnözés országos
szintű, súlyos helyzetét, valamint, hogy a
mindennapokban még mindig nem kap
kellő figyelmet és hangsúlyt eme égető, a
társdalom valamennyi szegmensét – közvetlen vagy közvetett módon – érintő
probléma. Elmondta továbbá: - „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a kábítószerrel való visszaélés bűntettek tekintetében a
megyék rangsorában az utolsó előtti helyen
áll, bár 2010-re 104-ről 228-ra emlkedett
az így elkövetett bűncselekmények száma
ebben a régióban is.”
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EURÓPA NAPJA

Az Európai Unió Magyar soros elnökségének tiszteletére

SZLOVÉN NAP KISVÁRDÁN ÉS TÉRSÉGÉBEN
2011. május 8-9

Program
Május 8., 18 óra
A Szlovén Fafaragók Szövetsége tagjainak és a Szlovén Kulturális Küldöttség tagjainak fogadása. Helye: Négyes-határmenti Kulturális és Információs Központ - Aranyosapáti
Május 9., 12 óra
A szlovéniai nagykövet asszony fogadása/Tájékoztató a térség civil életéről.
Helye: Aranyos Alkotóház, Aranyosapáti
14.30 óra
A Szlovén nagykövet asszony, Darja Bavdaza Kuret őexellenciája és a szlovén kulturális delegáció vezetőinek fogadása. Helye: Polgármesteri Hivatal Kisvárda
15.30 óra
Bemutatkozik Szlovénia: Tablók, képek, kiadványok – a Szlovén Fafaragó Szövetség
tagjainak kiállítása.
Köszöntőt mond: Darja Bavdaz Kuret, Szlovénia nagykövet asszonya.
A kiállítást megnyitja: Bodrog László, Kisvárda Város tanácsnoka, a Sz.-Sz.-B. Megyei Közgyűlés Kulturális Bizottságának alelnöke.
Helye: Várszínház és Művészetek Háza, Kisvárda
16.30 óra
Író olvasó találkozó: Dr. Zogerec-Csuka Judit munkássága és a Szlovén irodalom
napjainkban.
Előadó: Dr Zogorec-Csuka Judit, EKL Író, költő, irodalomtörténész, a Lendvai
Könyvtár igazgatója.
Helye: Városi Könyvtár, Kisvárda
A rendezvényeken a háttérzenét szlovéniai előadók és Slavka Avesnik, az Egyetemes Kultúra Lovagja szolgáltatja.
Fehér Richárd KEF
– tanácsadó, a budapesti
Nemzeti Drogmegelőzési Intézet munkatársa
a KEF-ekben rejlő lehetőségekről és együttműködésekről adott tájékoztatást a meghívott
vendégeknek.
A legális és illegális kábítószerek kínálatáról, az
egészségügy megelőző,
rehabilitációs szerepéről Dr. Erdélyi Ágnes, a
nyíregyházi Sántha Kálmán Kórház orvosigazgató főorvosa tájékoztatta a jelenlévőket.
Jámbrik Richárd főhadnagy, a Kisvárdai
Rendőrkapitányság DADA programmal
foglalkozó munkatársa előadásában elmondta: - „A kábítószerrel való visszaélés,
fogyasztás és terjesztés leginkább a nagyvárosokra jellemző probléma, de az illegális
szereket kipróbáló illetve fogyasztók aránya
az országos átlaghoz közelít Kisvárdán is.
Különösen veszélyeztetett a középiskolás
korosztály, mert az első kipróbálások erre az
életkori-időszakra esnek és ekkor kezdődhet
a rendszeres használat is. A tapasztalatok
szerint a kipróbálók életkora csökkent, azaz
egyre fiatalabb korban kerülnek kapcsolatba a serdülők a legális és illegális szerekkel”
– tájékoztatott a főhadnagy, aki a kábítószerek előfordulásának és felismerésének
lehetőségeiről tartott előadást.
Pribula László, rehabilitációs szakértőmentor, a VÁRDAKEF létrehozásának és
megalakításának fő koordinátora záróbeszédében köszönetét fejezte ki a jelenlévő
inté zmény ve z etők nek, pedagógusoknak,
Kisvárda és környéke
háziorvosainak, polgármestereinek,
az
egészségügyben,
a
bűnmegelőzésben dolgozóknak és valamennyi megjelentnek, hogy
részt vettek a fórum
megalakulásában, ezáltal fel-és elismerve a
drogbűnözés, fogyasztás és terjesztés helyi
szintű megelőzésének
fontosságát.
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A VÁRDAKEF általános célja – az emberi méltóság megtartása érdekében – az
egyéni harmónia, a testi-lelki-és szociális jólét, továbbá a jó társadalmi közérzet
megalapozása, fejlesztése és védelme Kisvárdán és vonzáskörzetében. Emellett a
drogok használatának, terjesztésének megakadályozása, a drogos karrier megelőzése,
vagyis a prevenciója. A fórum állást foglal,
véleményez és ajánlásokat foglamaz meg.
Céljának megfelelően összefogja Kisvárda
város azon szakembereit, szervezeteinek
képviselőit, akik a drogprobléma megoldásában tevékenykednek. A VÁRDAKEF tagintézményei a kormányzati, civil és egyházi szféra képviselői, valamint
az egészségügyi, a szociális és az oktatási
szervezetek vezetői.
„A drogfogyasztás ellen csak egy hatásos
ellenszer van: az életigenlő világ, és az élet
méltóságába, tartalmába vetett hit visszállítása” (Szent-Györgyi Albert)
Durucz Gabi

Közélet

MÁJUSI KALENDÁRIUM
Május - ősi magyar nevén Ígéret hava
- az év ötödik hónapja a Gergely-naptárban. 31 napos, nevét Maiáról (Maia
Majestas) kapta, aki egy ősi termékenységistennő volt a római mitológiában. A
18. századi nyelvújítók szerint a május:
zöldönös. A népi kalendárium Pünkösd
havának nevezi.
Májusfa és Májuskosár
A májusfa a természet újjászületésének
szimbóluma, az ifjúság tavaszi szokásainak Európa-szerte ismert szimbolikus
kelléke. A májusfát csoportba szerveződve állították a legények a lányoknak,
akiknek ez nagy megtiszteltetés volt.

Magas, sudár fák voltak erre alkalmasak,
melyeket a kerítésoszlophoz rögzítettek
éjjel vagy kora hajnalban. Ez a szokás
falvakban – sőt egyes házaknál Kisvárdán is – még napjainkban is komolyan
jelen van. A májusfát vagy májusi gallyat
világosig őrizni kellett.
Napjainkra már sokkal inkább elterjetebb
szokás a májusi kosár ajándékozása.
Május első napja attól is különleges,hogy
májuskosarat visznek a fiúk a szerelmüknek... A kosarat - amiben virágok vannak
- ki kell tenni az ablakba,hogy hirdesse:
itt olyan lány lakik,akinek komoly udvarlója van. Színe alapján azonnal meglátható, hogy a kapcsolat melyik” fázisban”
van: színes (kék,rózsaszín,sárga stb.) kosarat kap a lány,ha még nem mennyasszony; gyűrűs mennyasszonynak pedig
kizárólag fehéret lehet vinni.
A májuskosarat a fiú édesanyja,esetleg
nővére vagy idősebb női rokon viheti. A
lány cserébe ajándékot ad a „kosárhozónak”. Bár ez manapság már nem „szentírás”, hiszen ma már az sem gond,ha a
fiú viszi a kosarat. Régen azonban ez azt
jelentette, hogy a fiú anyja, a lesz’ anyós,
nem fogadja el a lányt.

Kisvárda
Jeles napok, ünnepek májusban
Május 1.: a munka ünnepe, a munkavállalók szolidaritási napja
Május 2. : a papi hivatások világnapja
Május 4.: a magyar Tűzoltók és védőszentjük, Szent Flórián napja
Május 5.: Európa nap
Május 6.: a magyar sport napja
Május 7.: Asztma világnapja
Május 9.: Az Európai Unió Ünnepe
Május 10.: A Mentők napja és a Madarak és Fák napja Magyarországon
Május 12.: Ápolónők nemzetközi napja
Május 15.: Az Állat- és Növényszeretet
Napja Magyarországon, a Család nemzetközi napja és a Szlovákiai magyarok
emléknapja
május 18.: Internet világnap és Múzeumi
világnap.
május 21.: A magyar Honvédelem napja
Május első vasárnapja: Anyák napja
Anyák napja utáni első hétfő: Anya nélkül nevelkedő gyermekek napja
Május utolsó vasárnapja: Gyermeknap
Pünkösd
A húsvét utáni ötvenedik napon, idén június 12-13 án ünnepli a keresztény világ
a Szentlélek eljövetelét, az egyház születésnapját, pünkösd napját. Pünkösd a
karácsony és a húsvét után a kereszténység harmadik legnagyobb ünnepe, neve
a görög pentékoszté (ötven) szóból ered.
Az ószövetségi zsidó népnél eredetileg
aratási hálaadó ünnep vagy az első zsenge ünnepe volt, majd a mózesi törvény
emléknapja lett. Ezen a napon ülték meg
annak emlékét, hogy az Isten szövetségre
lépett népével, Mózes törvényt hirdetett,
s nevezték „hetek ünnepének” is (hétszer
hét pészah után). A keresztény egyház
születésnapját jelentő pünkösd történéseit megörökítő Újszövetség részletesen
leírja, miként szállt le azon a napon a
Jézus Krisztus által mennybemenetele
előtt megígért Szentlélek a tanítványokra. A Szentlélek kiáradt az apostolokra,
betöltötte őket megvilágosító, lelkesítő,
szeretetet sugárzó kegyelmével, hogy
képessé váljanak Jézus Krisztus missziós
parancsának teljesítésére, s ők különféle
nyelveken kezdtek beszélni. Péter apostol
prédikálásának hatására sokan megtértek, belőlük alakult meg az első keresztény gyülekezet, a jeruzsálemi ősegyház.

H í rek a Nyugdíjas Klubból

A kisvárdai „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klub 2011. január 12-én kezdte el
az évi munkáját. A hosszú szünet után
jólesett újra találkozni, beszélgetni. Köszöntöttük egymást és az újévet szerény
vendéglátással. Elkészült az előző évről
beszámoló jelentésünk és megvitattuk
az előttünk álló év programját, aminek
eredményeként elkészült a 2011. éves
munkatervünk.
Mint azt minden év elején és a második félév elején megtartottuk a kisvárdai
területi klubok vezetőinek értekezletét a
Művészetek Házában. Házigazdaként és
a térség megyei vezetőjeként Jerkus Fe-

rencné köszöntötte
a tizenöt nyugdíjas klub vezetőit és
a megyei elnököt,
majd összeállították
a Megyei Szövetség
éves munkatervét.
Január 22-én, a
Magyar
Kultúra
Napján részt vettünk az ünnepségen,
és egy klubtagunk,
Farkasné, segédkezett a ruhatárnál.
Január 26-án bemutató előadást hallgattunk egészségünk
megóvása érdekében, kipróbálhattuk a
műszerek jótékony hatását.
Február 9-én klubunk a Polgárvédelem jóvoltából pótszilvesztert szervezett,
ahová meghívtunk két közeli klubot, az
Egészségmegőrző Nyugdíjas Klubot és a
Dögei Nőegyletet. Egy kellemes délutánt
töltöttünk el közösen, köszönhetően a
főszervezőnek, Farkasné klubvezető-helyettesnek. Február 12-én a Papi Nyugdíjas Klub baráti találkozójára voltunk
hivatalosak. Február 22-én a vásárosnaményi klub szervezésében a Szilva Wellness Gyógyfürdőben érezték jól magukat, akik ellátogattak az úszóversennyel,
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Pünkösdölés régen és manapság

A püspöki szinódus 305-ben rendelte
el a galamb vagy lángnyelvek alakjában
ábrázolt Szentlélek eljövetelének megünneplését. A katolikus egyházban a II.
Vatikáni Zsinat liturgiareformja szerint a
pünkösd az ötvennapos húsvéti ünnepkör
ünnepélyes befejezése. Bár pünkösdhétfő
a zsinati liturgiareform bevezetése óta
már nem külön egyházi ünnep, a nyugati
országokban - és 1993 óta Magyarországon is - ünnep.
Pünkösdi szokások, hagyományok
A néphit szerint ha pünkösdkor szép az
idő, jó lesz a bortermés. Egyes vidékeken
ma is él a pünkösdi királyválasztás szokása: ilyenkor a falu legényei különböző
ügyességi próbákon (lóverseny, bikahajsza, bothúzás, rönkhúzás, kakaslövés, kaszálás, stb.) mérték össze ügyességüket.
A győztes egy évig ingyen ihatott a kocsmában, neki tartoztak engedelmességgel
a többiek, s viselhette a pünkösdi koronát. Uralkodásának rövid idejére utal a
„pünkösdi királyság” kifejezés. Jellegzetes
pünkösdi szokás a pünkösdi király vagy
királyné körmenete: a legkisebb lányt
pünkösdi rózsával, zöld ágakkal királynőnek öltöztetik és rózsaszirmot hullatva
házról házra járnak köszönteni.
Pünkösd megünneplésének kiemelkedő magyar eseménye a
csíksomlyói búcsú, az összmagyarság legjelentősebb vallási és
nemzeti ünnepségeinek egyike,
amely a rendszerváltozás óta a
világ magyarságának rendszeresen ismétlődő tömegrendezvénye is lett. 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem a határőr
katolikus székelységet fegyverrel
akarta az unitárius vallásra áttéríteni, az összegyűlt székelyek

habfürdőzéssel egybekötött találkozóra.
Március 9-én “családi körben”, klubon
belül megtartottuk hagyományos nőnapi ünnepségünket. Március 15-én részt
vettünk a Művészetek Házában az ünnepi rendezvényen, majd a Petőfi-szobor
megkoszorúzásában. Március 26-án klubunk Tavaszt Köszöntő Baráti Találkozót
rendezett, melyre a közeli klubokból érkeztek vendégek: Záhony, Tornyospálca,
Jéke, Döge, Mezőladány, Komoró, a helyi
Egészségmegőrző Klub és saját klubtagjaink voltak jelen, összesen 120 fő. Az
elnökségben Zámbó István alpolgármester, Leskuné Takács Anna osztályvezetőhelyettes, Nyakó Béla, a Várszínház és
Művészetek Háza igazgatója, Gidófalvy
Albert megyei elnök, Hegyes Sándor elnökhelyettes, és a klub patronálója, dr.
Kántorné Sárközi Katalin foglaltak helyet. Alpolgármester úr meleg szavakkal
köszöntötte az idős embereket.
A köszöntők után a klubtagjaink által főzött töltött káposzta volt az ebéd.
Hogy jobban csússzon az étel, előtte
Bagin Sándor vállalkozó támogatásának
köszönhetően veresmarti pálinkával kínáltuk a vendégeket. Azért, hogy megörökítsük az eseményeket és hírt adjunk
magunkról a Kisvárda újságban és az
interneten, kattogtak a fényképezőgépek, köszönhetően a Zita-Fotónak, Jurás
Lászlónak és Kőrizs Józsefnek. Ebéd után
jólesett a klubtagjaink által sütött házi
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azonban Nagyerdőnél győzelmet arattak,
megvédték az ősi katolikus hitüket. Erre
emlékezve minden pünkösd szombatján
ünnepi szentmisét és nagy búcsút tartanak, ahová a rendszerváltozás óta évente több százezer ember érkezik az egész
Kárpát-medencéből, és a világ minden
más tájáról is.
NÉPI KALENDÁRIUM
Május
6. „Babevő János” napjának is nevezik, ekkor vetik a hüvelyeseket, a babot, borsót,
lencsét.
12. Pongrác/13. Szervác/14. Bonifác: a
májusi fagyosszentek napjai az idő átmeneti lehűlését jelzik. E napokon nem vetnek, nem palántáznak. A májusi fagyok
a gyümölcsösökben, a veteményekben
sokszor nagy pusztítással járnak, ezért
tűzgyújtással, füstöléssel védekeznek ellenük.
15. Erre a napra esőt jósolnak.
25. Ekkor kezdenek a méhek rajzani,
ezért a méhek „Orbán bogarai”. Ha Orbán jó időt hoz, akkor szobrát felvirágozzák, ha rosszat, akkor besározzák. Sok
helyen az utolsó fagyos-szentnek tartják.
Ha „kiseprűzik” Orbánt, nem lesz már
hideg.
Durucz Gabi

sütemény, melyhez csatlakozott a Linzer
Bt. Cukrászüzemének támogatása is.
Majd, hogy a zenészünket is ki tudjuk fizetni, tombolasorsolást rendeztünk,
amihez a fődíjat Sipi Ági szolgáltatta,
köszönjük! Köszönjük a lehetőséget és a
segítséget a Művészetek Háza vezetőjének és dolgozóinak. Köszönjük azon fiatalabb klubtagjainknak azt az önzetlen
segítséget, amelyet a rendezvény előtt,
alatt és utána végeztek. Az ő munkájuk
biztosította azt, hogy ez a rendezvény jól
sikerült, és a vendégek dicséretével, megelégedésével zárult.
Április 13-án a Rétközi Múzeumban
ott voltunk a Kárpátok Tavasza festészeti kiállítás megnyitóján. Mint az már
évek óta hagyomány, a május elsejei ünnepségre megcsináljuk a várban a tavaszi
nagytakarítást. Most április 27-én tőlünk
lesz „hangos” a vár. Április 30-án Mezőladányba megy klubunk a Májusi szerenád elnevezésű rendezvényre.
Május 4-én, szintén „családi körben”
anyák napi ünnepséget tartunk, utána
készülünk a nagy rendezvényünkre, ami
július 14-én lesz a várban. A Nyugdíjas Klubok Megyei Találkozóján közel
500-600 ember részvételére számítunk,
amihez kérjük a városi önkormányzat, a
képviselő-testület és a Várszínház és Művészetek Háza segítségét, támogatását.
Tisztelettel: Jerkus Ferencné
klubvezető
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Rendõrségi hírek
Ellenőrzés a kerékpárosok biztonsága
érdekében
Tavaly 221 kerékpáros-baleset történt
Szabolcsban, 125 esetben ittas biciklis
volt az okozó. A balesetek megelőzése
érdekében áprilisban a kerékpárosokat
ellenőrizte kiemelten a rendőrség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Az
április 4-26-ig zajló ellenőrzés első hetében 701 biciklist vontak intézkedés alá.
Az esetek többségében a rendőrök mindent rendben találtak, 267 alkalommal
viszont további intézkedésre volt szükség.
Ezen belül 76 kerékpárost részesítettek
figyelmeztetésben, 130 személynek összesen 729.000 forintnyi helyszínbírságról állítottak ki csekket, 61 fővel szemben
pedig szabálysértési feljelentést tettek. A
leggyakoribb szabálysértések voltak: a
kötelező tartozékok hiánya (68), kivilágítási szabályok megsértése (54), és az ittas
kerékpározás (18).
Napjainkban a kerékpáros közlekedés
Európában és Magyarországon egyaránt a figyelem középpontjába került. Ennek oka, hogy a kerékpárosok - mint a
közúti közlekedés egyik legvédtelenebb
résztvevői - aránya az összes közlekedési
baleseten belül magas. Ezen balesetekre
jellemző, hogy szinte minden esetben
személyi sérüléssel járnak, s igen gyak-

Kisvárda
ran súlyos, ill. tragikus kimenetellel végPÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ződnek. A rendelkezésre álló statisztikai
adatok szerint 2010-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén összesen 895
személyi sérüléses közúti balesetet regisztráltak, melyből 221 esetben volt kerékpáros érintve, 125 esetben mint okozó
- ebből 47 esetben ittas. Az elmúlt évben
végrehajtott ellenőrzések tapasztalatai
azt mutatják, hogy a kerékpárral közlekedők közül sokan nincsenek tisztában
a rájuk vonatkozó alapvető közlekedési
szabályokkal, és sajnos egyre gyakoribbak az olyan esetek is, amikor szándékosan hagyják figyelmen kívül a közúti
jelzéseket.
A kerékpárosokat érintő közlekedési
balesetek bekövetkezésének gyakran másodlagos oka a kerékpárt ittas állapotban
vezető (hajtó) személy felelőtlen magatartása. Az ittas állapotban okozott személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek 26%-át kerékpárosok okozzák.
Visszaeső ittas vezető
A Kisvárdai Rendőrkapitányság szabálysértési őrizetbe vett egy 44 éves férfit, aki
ittasan ült a volán mögé, ráadásul ugyanilyen cselekmény miatt már korábban eltiltották a vezetéstől.
Forrás: Fülöp Gergely r. százados, szóvivő, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendőr-főkapitányság

Éjjel-nappal azonnali segítség az áldozatoknak
Az Észak-alföldi, az Észak-magyarországi
és a Dél-dunántúli Régió az ország három
leghátrányosabb területe bűnözési szempontból. Ezért indult el a 9 érintett megyében a TEtt – program az áldozatokért
és tettesekért. A program keretében kialakított áldozatsegítő szolgáltatásokról beszélt dr. Bukta Annamária, a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi
Szolgálatának osztályvezetője és Doszpoly
Orsolya az Áldozatsegítő Vonal vezetője a
kedden, Nyíregyházán megtartott sajtótájékoztatón.
A TEtt program három területen vezet be
új szolgáltatásokat: egyrészt a bűnmegelőzési szakemberképzés, másrészt a bűnelkövetők társadalmi visszailleszkedésének
elősegítése, végül, de nem utolsó sorban a
bűncselekmények áldozatait célzó segítségnyújtás terén.
Az áldozatsegítéssel kapcsolatban cél, hogy
az eddigi - körülbelül 10%-os - aránynál
hatékonyabban érje el az áldozatokat: többen vegyék igénybe a szolgáltatást, valamint hogy az eddigieknél jobb szolgáltatást
valódi segítséget nyújtsanak, illetve hogy
csökkentsék az áldozattá válás esélyét.
2011. február 22-én elindult a 06-80-225225 számon éjjel-nappal hívható áldozatsegítő vonal. A diszpécserszolgálat munkatársai azonnali segítséget nyújtanak az

áldozatoknak: megnyugtatják őket, tájékoztatják őket jogaikról, a segítségnyújtás
formáiról, az azonnali pénzügyi segély, a
kárenyhítés, a jogi tanácsadás, az érdekérvényesítés lehetőségéről, illetve arról, hogy
milyen ügyben, milyen hivatalos lépést
kell tenniük. Elmagyarázzák, hogy miért
fontos feljelentést tenniük a rendőrségen.
Ha az áldozat nem képes önállóan segítséget kérni, akkor a TEtt program keretében
létrehozott önkéntes hálózat a helyszínen
is segít majd neki. Jelenleg a hálózat kiépítése folyik, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében minimum 10 főre számíthatnak
majd az eddigi adatok alapján, de 2012-re
megyénként minimum 12 önkéntest állítanak szolgálatba.
Az áldozatsegítők munkáját 3 pszichológus
is támogatni fogja, akik szükséges esetben
személyesen fogadják majd az áldozatokat,
valamint terápiás csoportok segítségével
oldják a felgyülemlett feszültséget.
A TEtt program (www.tamop.irm.gov.hu)
a Belügyminisztérium, a Miskolci Egyetem, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
és a Baranya, valamint a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja együttműködésében valósul meg.

BALESETI SZIMULÁCIÓ KISVÁRDÁN
2011. május 11. (szerda)

09:30 - Filmvetítés a „Gina” (GHB)
nevű drog fogyasztásáról
Várszínház és Művészetek Háza
– színházterem
09:50 - Beszélgetés a látottakról
Témavezető: Százvai László, református ifjúsági lelkész
Várszínház és Művészetek Háza
– színházterem
11:00 - Baleseti szimuláció
Kisvárda Polgármesteri Hivatal
előtti terület
11:40 - Kisvárdai Református Ifjúság Kórusa
Kisvárda Polgármesteri Hivatal
előtti terület



Szervezők és közreműködők:

- Kisvárda Város Önkormányzata
- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, Kisvárda
- Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kisvárdai Polgári Védelmi Kirendeltség
- Országos Mentőszolgálat Kisvárdai Mentőállomása
- Rendőrkapitányság, Kisvárda
- Magyar Vöröskereszt Kisvárdai
Mentőállomása
- Kisvárdai Református Ifjúság
- Hosszú Gyula Temetkezési Vállalkozó
A rendezvény fővédnöke Leleszi Tibor, Kisvárda Város polgármestere.

A Felső-Szabolcs Ifjúságáért Egyesület
pályázatot hirdet „Zöld Zokni” címmel
kreatív alkotók részére.
- „Mint a nevében is szerepel, ötletes, zokniból készült tárgyakat, szobrokat, bábokat és egyéb műalkotásokat várunk, melyek
az újrafelhasználás alapgondolatával és
a környezetvédelem szem előtt tartásával
jön létre” – tájékoztatott Megellai Katalin képzőművész, hozzátéve: - „A pályamunkákhoz korlátozott számban zoknit is
biztosítunk. Az igényt a nevezési lappal
együtt kell benyújtani darabszám és szín
feltüntetésével. A zoknikon kívül bármilyen
más, a környezetre nem ártalmas anyag is
felhasználható.”
A pályázatra bárki jelentkezhet a Felsőszabolcsi régióból, a fszabolcs.ifjusagi.

2011. április
egyesulet@gmail.com email címen. Nevezési díj nincs. Jelentkezési határidő
2011. április 30. (szombat).
Az elektronikus formában elküldött nevezési lapnak tartalmaznia kell a pályázó,
vagy a csoport nevét; életkorát, vagy átlagos életkorát; lakcímét, valamint a pályázati anyag nevét vagy a címét.
A pályamunkák leadási határideje május
7. (szombat).
Az ünnepélyes díjátadóra május 10.-én
(kedden) 16 órakor kerül sor a FelsőSzabolcs Ifjúságáért Egyesület székhelyén, az anarcsi Szociális Szolgálat épületében.
További információk a 06/70-379-85-19
telefonszámon.
Jó munkát, jó alkotókedvet kíván a Felső
Szabolcs Ifjúságáért Egyesület!
Durucz Gabi

KIÁLLÍTÁSOK A TAVASZ JEGYÉBEN

Megnyílt a XIX. Tavaszi
Tárlat
A Kisvárdai Várszínház
és Művészetek Házában 2011. április 1-jén
megnyílt a XIX. Tavaszi
Tárlat. A Rétközi Múzeummal és Baráti Körével,
valamint az Első Kisvárdai
Képzőművészeti Műhellyel közösen megrendezett
hagyományos kiállításon
25 alkotó százhuszonöt
művét tekinthetik meg
az érdeklődők 2011. április 30-ig. A kiállítást Szabados István
művésztanár, grafikus, fafaragó nyitotta
meg, aki üdvözölte a tárlat sokszínűségét,
s örömét fejezte ki, hogy egyre több fiatal
alkotó is kedvet érez a bemutatkozáshoz.
A megnyitón közreműködött a Weiner
Leó Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola
két növendéke, Bencsik Panna és Juhász

Eszter, akik zongorajátékukkal tovább
emelték a megnyitó ünnepélyességét.
Kárpátok Tavasza IV. alkalommal
A kisvárdai Rétközi Múzeum és az Első
Kisvárdai Képzőművészeti Műhely a hagyományokhoz hűen idén is megrendezte a Kárpátok Tavasza nemzetközi
festészeti triennálét. A sorrendben IV.
tárlat megnyitójára 2011. április 13án került sor a Rétközi
Múzeumban. A kiállítást
H. Németh Katalin grafikusművész nyitotta meg,
közreműködött a Weiner
Leó Alapfokú Zene- és
Művészeti Iskola növendéke, Friderikusz Péter,
aki csellójátékával bűvölte el a megnyitó közönségét. A tárlat 2011. május
16-ig tekinthető meg,
naponta 8.30-16.30 óra
között.

Önök írták...
Gyermek lettem újra...
A napokban Nyílt Napot tartottak a
Somogyi Rezső Általános Iskolában a leendő első osztályosok számára. Betekintést
nyerhettünk két nap is (március 23-24-én)
az ott folyó oktató-nevelő munkába.
Így én is, mint nagyszülő, elvihettem
óvodás korú unokámat egy – egy tanítási
órára. Nagy örömömre szolgál, hogy ebbe
az iskolába jár a nagyobbik leányunomkám
is, aki most 2. osztályos.
A napot dr. Onder Istvánné, igazgatónő nyitotta meg szívet-lelket melengető
beszédével. Mindkét napon csodálatos
élményben volt részük az ovisoknak, hisz
az óra folyamatában aktívan, játékos formában ők is részt vehettek. Szinte versenyszerűen gyűjtötték a nevelők által készített
jutalommatricákat. A tanulókat a nevelők
mesével, játékos feladatokkal repítették a
matematika és a magyar nyelv bonyolult
világába. Nem maradtak el a tanítási órák
folyamatában a kitűzött nevelési feladatok
megvalósítása, az egymásra való odafigyelés, az emberi kapcsolatok megbecsülése, a
környezetvédelem, az egészséges életmódra

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

nevelés. De jó példákat láthattunk mindkét
tanítási napon arra is, hogy hogyan lehet
játékos formában, vidáman, jókeddvel,
zenével nevelni a kis nebulókat a logikus
gondolkodásra és anyanyelvük szeretetére,
ápolására. Nagyon boldog vagyok, hogy
unokáim ilyen gyermek-centrikus iskolába
járhatnak, ilyen családias légkörben tanulhatnak, ahol az iskola vezetése és a nevelők
is igen nagy figyelmet fordítanak a gyerekek érzelmi és értelmi nevelésére. Az iskola
már Petőfi és Arany korában is fontos volt:
„Ki volt tanítód? Hol jártál iskolába?” - írja
Petőfi Arany Jánoshoz című versében. Igen,
nagyon meghatározó napjainkban is az iskola szerepe. A Nyílt Napok után azonban
már tudtam, hogy leendő elsős unokám is
jó kezekben lesz: tapasztalt, gyermekszerető nevelők fogják egyengetni útját a betűk
és a számok világában. Köszönöm, hogy
részese lehettem a tanítási óráknak és élményekkel gazdagon térhettem haza én is
és leendő elsős unokám is.
Komáry Ibolya
nagymama, nyugdíja pedagógus
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A HÓNAP „EMBERE”: A SOMA ALAPÍTVÁNY
ikra. Csak idén, már kilenc
gyermek kérte a segítséget,
kiket ötszázezer forinttal
támogattak. „- A támogatott
gyermekek felsorolásánál az
egyik szemem sír, hogy ilyen
sok beteg fiatal van, a másik viszont mosolyog, hogy
tudunk segíteni. Megújult
kuratóriumunk és állandó
baráti körünk szinte azonnal
rámozdul a kérésekre és minden segítségkérő levél után a
lehető legrövidebb időn belül
segítünk.” - hangsúlyozta
Novákné Baba.
A gálaest folyamán a művészet, a sport,
a zenei, irodalmi és táncos produkciók
színvonalas egyvelegét láthatta a közönség – utóbbiak nem csak hogy jól érezték
magukat, de gyarapították a segítők tábo-

- bajor táncot jártak a Teichmann Vilmos Általános Iskola
alsós tanulói,
- moderntánc produkciókat
láthattunk a Vári Emil Társulási Általános Iskola Piruett Táncegyesületének növendékeitől,
- elődeink kultúráját mutatták be táncukkal a Református
Általános Iskola és Gimnázium
Lókötők Néptánccsoportjának
tagjai
- ritmikus tánc-koreográfiát adtak elő a
Várday István Tagintézmény és Ökoiskola
tanulói
- és elegáns bécsi keringőt táncoltak a
Somogyi Rezső Általános Iskola diákjaiból
alkotott Szabolcs Alapfokú Tánciskola ezüst
minősítésű alsó tagozatos hölgyei.
A Bessenyei György Gimnázium tehetséges fiatal énekeseinek kamarakórusa
szívhez szóló dalokkal símogatta a lelkeket, a Mistral Ifjúsági Sportegyesület
Nyírzem Mazsorett Csoportjának twirlinges - országosan is a legmagasabb

rát is, hisz belépőjegyeik megvásárlásával
hozzájárultak a Soma Alapítvány további
zavartalan, biztonságos működéséhez, ezáltal a támogatási összegek növeléséhez.
Az alapítvány fő bevételi forrása továbbá
a személyi jövedelemadó 1%-a, amellyel
úgy rendelkeznek, hogy pontosan oda kerül, ahová Ön szánja. Az alapítványi munka a támogatók szeme előtt zajlik, ennek
is köszönhető hitelességük. (Adószám:
18816202-1-15)
Dudics Anett, a II. Rákóczi Ferenc Szakközép és Szakiskola 12. osztályos tanulója
megható versében az önzetlen, tiszta szeretetre hívta fel a figyelmet.
A Szent László Egyházi Szakközépiskola valamennyi oktatási területen képviseltette
magát: a középiskolások Kamarakórusa, a nagy közönségsikert arató kis óvodások tánca
mellett Tóth Dorka meséjét
és Máté Gergely citerajátékát
hallhatták.
A táncstílusok és koreográfiák
színes kavalkádja vonult fel az
este folyamán:

szintű versenyzői - szemet gyönyörködtetően forgatták, dobálták botjaikat
és mutattak be akrobatikus elemeket.
Csubák Dávid, a Bessenyei György
Gimnázium végzős tanulója a sport
egy egyedi műfajával, a freestyle-focival,
Markó Fruzsina művészi gitárjátékával
szórakoztatta a nagyérdeműt.
A Doktorock Társulat képviseletében Réthy Zsazsa,
Dégi Zoltán és Szabó Tamás - a tánckarral kiegészülve - musicalrészleteket adtak elő legutóbbi
színpadi produkciójukból,
a Hair musicalből.
A gálaműsor legkülönlegesebb produkcióját Joó
Anita Eszter ajándékozta
a nézőknek. A kisvárdáról elszármazott, azóta
már Európa számos- és a tengeren túli
országokban is turnézó fiatal légtornász akrobata Kisvárdán először mutatkozott be műsorszámával. Kelléke,
mindössze egy - a városi tornacsarnok

250 fellépő, telt házas közönség, a szeretet erejével

Ebben a hónapban – rendhagyó módon – nem egy,
hanem több száz ember a
„Hónap embere” rovatunk
főszereplője. A Soma Gála
szervezői, fellépői, támogatói és maguk a támogatott beteg gyerekek méltán
érdemelték ki, hogy a hónap embereivé váljanak.

„Aki nem hisz abban, hogy
mennyi jó ember van, az
kezdjen el valami jót tenni,
és meglátja, milyen sokan oda
állnak mellé.”
A szeretet erejével működik a kisvárdai
székhelyű Soma Alapítvány immár öt éve.
Támogatottjaik a Kisvárdán és környékén
élő daganatos betegségben szenvedő gyermekek.
A Soma Gála immáron négy éves múltra
tekint vissza, s talán az egyedüli olyan kulturális rendezvény a városban és környékén, mely a legnagyobb létszámú szereplőgárdával és közönséggel büszkélkedhet. Az
idei gála nyitóképét a 250 fős fellépősereg
alkotta, miközben Réthy Zsazsa énekes a
„Happy Day”, magyarul „Boldog nap” című
dal üzenetét tolmácsolta a 900 fős közönségnek.
A kuratórium elnöke, Dr. Novák Béláné
Baba megnyitó beszédében elmondta:
„- Köszönjük minden támogatónknak, hogy
végigkísértek minket a gyakorta rögös úton és
hogy ma is mellettünk állnak, ha egy - egy
gyermeknek azonnal kell a segítség. Nagyszámú támogató táborunk van, akikkel azonos
értékrend szerint gondolkodunk, akik megértik, hogy sok kicsi sokra megy, hogy mindannyian felelősséggel tartozunk egymásért, hogy
segíteni, a nálunk rosszabb helyzetben élőkön
nemcsak kötelesség, de lehetőség – mi több
– kiváltság is egyben.”
Ennek az összefogásnak köszönhetően az alapítvány legutóbbi számadása szerint
- több mint öt millió forintott fordítottak
az alapító okiratban meghatározott célja-

Sikeres kulturális szakemberképzés

Eredményesen pályázott az elmúlt
évben a Jurányi Lajos Tudományos Ismeretterjesztő Társulat a TÁMOP 3. 2.
3-08/2 pályázati felhívásra, melynek középpontjában sor került a közoktatásban
és közművelődésben dolgozó szakemberek képzésére. A projekt keretében a beiskolázott hallgatók megismerték a különböző formális és informális kulturális
szolgáltatásokat, az oktatók segítségével
megismerték a forrásteremtő pályázatí-

rás tartalmi és formai követelményeit, a sikeres pályázatok elszámolásának pénzügyi ismereteit. A
képzés a kisvárdai és vásárosnaményi körzetben élő népművelők
könyvtárosok, szabadidő-szervezők, civil szervezetek önkéntesei, pedagógusok, önkormányzati
dolgozók, alapítványok vezetői és
egyesületek munkatársaira terjedt
ki. A 180 órás képzés keretében
megismerték az általános kultúraelmélet alapjait, a kultúra gazdaságtanát, a Kulturális Project Ciklus Menedzsment alapját és gyakorlatát,
valamint a legfontosabb monitoring és
pénzügyi ismereteket. A 4 modulból álló
akkreditált program képzési tartalmáról
2011. április 8-án záróvizsga keretében
adtak számot.
A záróvizsga követelményeinek mind
a 28 hallgató sikeresen megfelelt, közülük kiválóan megfelelt minősítést
kaptak: Oroszné Varga Karolina, Gyula-

iné Kopasz Ágnes, Klicsu Nikolett,
Demeter István Csabáné és Dr.
Szalmásné Nagy Tímea. A hallgatóknak a záróvizsgán egy sikeres
pályázat projektértékelését is el
kellett készíteni a gyakorlati vizsga keretében. A tanúsítványokat
helyettesítő igazolásokat Leleszi
Tibor Kisvárda város polgármestere, a kistérségi társulás elnöke adta
át a hallgatók részére.
„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

2011. április

homlokzatáról a földig lecsüngő - hófehér selyemkendő volt, melyen akrobatikus elemeket bemutatva, ámulatba ejtette a nézőközönséget. A világszinten
is egyedülálló produkciót, a hihetetlen
ügyességet, erőt, bátorságot és a legmagasabb szintű tornászelemeket gyönyörűen és hibátlanul felvonultató bájos
hölgyet percekig vastapssal jutalmazták
a nézők.
Az idei gáláról sem hiányozhattak meglepetésvendégek: Bódi László „Cipő” és
Nagy László, régi besis diákok örömmel jöttek ismét, az életük nagy részét
meghatározó városunkba, Kisvárdára.
A Republic együttes énekese és dobosa
Szabó Béla Lóránt „Luky” kongajátékával kiegészülve, igazi koncerthangulatot teremtettek a valamennyi korosztály
számára ismerős számaikkal.
A közönség soraiban a kisvárdai és valamennyi közvetlen környéki település
vezetősége is helyet foglalt, bizonyítva
ezzel a gála céljának fontosságát, a rendezvény színvonalát.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház gyermek-onko-haematológiai osztály és
csontvelőtransz-plantációs egységének
főnővére – Bíróné Petró Judit – kolléganőivel együtt megtisztelte jelenlétével
a rendezvényt. A főnővér a közönség
soraiból felállva, elismerő szavakkal
méltatta a Soma Alapítvány eddigi munkásságát,
valamint további sikeres,
eredményekben gazdag
éveket kívánt az alapítvány valamennyi munkatársának.
A Soma Gála ebben az
esztendőben is elérte célját: bebizonyította, hogy
Kisvárdán és környékén is
számos ember – az óvodásoktól az idősekig, nők és
férfiak, betegek és egészségesek – képesek arra,
hogy idejüket, munkájukat, erejüket és
tudásukat adják át másoknak önzetlenül, csupán a segítés öröméért.
Durucz Gabi

Alap társfinanszírozásával valósult
meg. A program pályázati kidolgozását, szervezeti lebonyolítását Dr.
Hargitai János igazgató készítette el,
illetve koordinálta. A hivatalos tanúsítványok ünnepélyes átadására
programzáró konferencián kerül sor
Nyíregyházán a TIT Székházban”
- tájékoztatott Marczinkó István,
szakmai vezető.
Durucz Gabi
Foto: Kőrizs József
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Németh Margó: Anyák napján

GYERMEKNAPRA

Nem fogod többé, ha félek a kezem.
Megkopott képekről mosolyogsz reám,
Csak egy képhez szólok, ha fáj az élet!
Örök álmod alszod, Drága Jó Anyám!

Móra Ferenc:Szeresd a gyermeket!
Szeresd a gyermeket! A sivatag hegyen,
Hol villámok között vala az Ur jelen,
E legszentebb parancs nincs kőtáblára irva Mosolygó kedviben, pirosló hajnalon
Aranybetűkkel ezt az örök Irgalom
Az emberszívbe irta.

Mégis itt élsz bennem, tied minden percem,
Most indulok hozzád, mint hajdan is, régen.
Megbocsátom azt, hogy vétettél ellenem,
Lelkem tüskéit a virágról letépem.

Szeresd a gyermeket! Még néki szárnya van,
A csillagok közé ő még el-elsuhan,
S kitárja vidoran a mennyek ajtaját:
Hiába könyveid, hiába lángeszed,
Az Isten titkait ki nem kémlelheted,
Csak gyermeklelken át.

Mikor anya lettem, rózsákat hoztál,
Köszönteni engem, a gyermekedet.
Milyen nagy boldogság anyának lenni!
S Te mégis elhagytad áldott helyedet!
Elindulok hozzád, mint már számtalanszor,
Sírodra a fájdalom rózsáit teszem.
Újra kislány vagyok, simogatod arcom.
Nem vádollak többé! Csak sírok, csendesen.

Szeresd a gyermeket! A lét napfénye ő,
Estellik, hogyha megy, hajnallik, hogyha jő,
Csöpp lábai nyomán az öröm kertje zsendül,
Bimbónyi kis keze áldással van tele,
S melyik szeráf-zene érhetne föl vele,
Ha víg kacaja zendül?

Édesanyám emlékére

Szeresd a gyermeket! Hisz oly hálás szegény,
Egyszerre könny, mosoly ragyog csillagszemén,
Ártatlan kis szivét az öröm megteli,
S köszönetét, akár az esti fuvalom,
Mely félve játszadoz a harmatos galyon,
Oly halkan rebegi.
Szeresd a gyermeket, öleld szivedre őt,
Ringasd el lágyan a szegény kis szenvedőt,
Lehunyt pilláinak töröld le könnyeit:
S mig te a gyermekek könnyét törölgeted,
Egy láthatatlan kéz a csillagok felett
Letörli vétkeid!

MÁJUSI ÜNNEPEINK
(Horváth Attila dalszövegeivel, Balázs
Fecó IDŐTÖRÉS című albumáról)
Kérem, engedjék meg nekem az olvasók,
hogy személyes elfogultságom, és szakmai
tiszteletem okán egy olyan művész idézetével kezdjem – és a későbbiekben is ezzel
folytassam – írásomat, akinek már néhány
gondolata is sok mindent elárul rólunk, a
világról, mai életformánkról, és véletlenül
még aktuális is májusi ünnepeinken:
„Tudod, ünnep lesz megint, Össze kéne
jönni mind,Megterített asztalnál.
Földre hajló szárnyaink, Ki se
nyílt virágaink, Megmutatnánk
egyformán.” Szóval, össze kéne
jönni mind. Ez teljesen jogos.
Legalább ilyenkor. Mikor
édesanyánkat ünnepeljük,
május első vasárnapján. Az
asztal is legyen megterítve... De ne
azért menjünk, hogy végigegyük a napot.
Beszélgetni kéne. Nem pénzről, vagy politikáról. Arról legkevésbé. Talán meg kéne
mutatni magunkból valamit anyáinknak.
Bizonyos „ki se nyílt virágaink”-at... Mert
ez érdekelné őket. De a nagy rohanásban
szinte lehetetlen az egész. Persze segítünk,
ahogy tudunk. Anyagilag jelképesen, ügyintézésben gyakorlatiasan. Már ha van rá
módunk, és lehetőségünk... De ne dicsekedjünk fél-igazságokkal, és néha még
mindig kérjük ki a mama tanácsát. Ettől
nyugodna meg igazán... Mert látja szemünkben a bizonytalanságot. A titkolt félelmeket is. Hiszen Ő szült. Ő nevelt fel.
Erőltetett jókedvünk ellenére is tudja, ha
jelenleg „földre hajló szárnyaink” vannak.
A gyönyörű csokor virág, és a kedves, ám
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Május első vasárnapján			
Köszöntelek édesanyám.			
Virágcsokor a kezemben			
Korán reggel neked szedtem.		

Megfogadom, jól tanulok
Apának én szót fogadok.
Nehéz a sors, így kell élni
De apa mellett nem kell félni.

Oly boldogan által adnám			
Csókolnálak drága anyám.		
De e csokrot nem foghatod,		
Édesanyám. Ki rég halott.			

Kinek van még édesanyja
Annak kevés gondja, baja.
Köszöntsük hát mindig őket
Ezeket a drága nőket.

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.

Kopcsik Klaudia
Somogyi Rezső Általános Iskola/7.b. osztály
(a Kistérségi Szociális Szolgálat versíró pályázatának első helyezettje 2010-ben)

üres mosolyok után tiszteljük meg édesanyánkat a lelkünk megnyitásával is. Hiszen ez a nap erről kellene, hogy szóljon.
Vagy arról a fél óráról, amit egy szívbemarkolóan ismert sir előtt töltünk el könnyes
szemmel...
„Bár csak a régiek
v i gyáznának ránk,
hogy látni a lényeget megtanulhatnánk!
És bár-

csak az
égiek egyszer vezetnének úgy, Hogy bárhová
indulunk,
Vigyen tiszta út!
Odafent, idelent, vihar többé
ne legyen, Tudod, megpróbálnám,
Milyen volna
könnyebben!
Odafent, idelent, csak a sötétségtől félek, Kérlek védj meg,
Egy gyertyát nyújts nekem...”
Következő májusi ünnepünk a ballagás.
Nagy a meleg, a tolongás, mindenütt videó-kamerák és fényképezőgépek, pedig a
gyereket alig látjuk a hervadó csokroktól.
Aztán ünnepi ebéd, de rogyásig! Hiszen itt
a rokonság legnagyobb része, ki kell tenni

magunkért! Legfeljebb egy hónapig majd
zsíros-kenyéren élünk. Nagy dolog! Ballagás: az ballagás! Egyszeri, és megismételhetetlen. (Bár ma már ballagnak az ovisok és
a diplomások egyaránt.) A bakfisok
vagy szipognak, vagy nevetgélnek. Ünnepélyes ruháikban kínosan feszengenek, alig
várják,

hogy
átvehessék
a
farmert. De
az
anyák
könnyes, az
apák gyanúsan
piros szemekkel, meghatottan állnak, és
gondolatban visszaidézik az elmúlt éveket.
A pici gyerek első hónapjait az iskolában.
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Ahogy készült a leckéje. Ahogy izgult.
Ahogy örült. Ahogy elkeseredett... Aztán a
kamaszodás első jelei. A lángoló nagy szerelmek. A pirulások. A titokzatos izzások a
szemekben. És most itt van, ni: Már
megint ballag! Újra lezárult egy korszak az életéből. Szép volt, izgalmas
volt... Jöhet a következő! ... csak győzzük erővel, és ő is akarja, hogy szép legyen a felnőttkora! „Kicsit számolunk
megint, Kicsit változunk megint, Elfáradt egy másik év. Ahogy adott, úgy tudott, Amit elvitt — itt sem volt, Ködbe
rajzolt halvány kép.” Harmadik ünnepünk: a gyermeknap. Ezen a napon a
kicsiket részesítjük előnyben, de persze
jut ajándék a nagyobbaknak is. (Noha
legtöbben ebből a korosztályból már a
zsebbe dugott bankóknak örülnek, amit
némi pizza-evés okán randevúnak is lehet nevezni...) Az apróságok viszont belénk kapaszkodnak, és nem csak képletesen néznek fől ránk. Nagyokat kacagnak a
szabadtéri rendezvényeken: „Állt a színpad
oldalán, Nem volt csak hétéves talán. A hangok elbűvölték, Ragyogott, mintha más bolygón lennénk.” Teli szájjal tömik magukba
az édességet a körben forgó játékokon, és
elégedett szuszogással veszik tudomásul,
hogy hazafelé végig ölben cipeljük a piros
arcú, fejét vállunkra hajtó angyali csöppséget. Mikor otthon lekerülnek a földre,
lufijukat rángatva figyelnek minket, és
eszükben sincs megköszönni a gyermeknapi-mókát. Ugyan miért is tennék? Elég
ha ránk néznek... „Ahogy nézett, soha nem
felejtem el. Ahogy közelről, mégis távolról figyel. Meg sem szólalt, nem is érdekelt, miért.
Ahogy nézett, annyi mindent elmesélt.”
P. Dobrozsi Rita

Közélet, oktatás

TEICHMANN HÍREK
SULIVÁRÓ NYÍLT NAPOK
A Teichmann Vilmos Általános Iskola tantestülete és tanulóifjúsága 2011.
március 25-26-án nyílt napokra várta
a nagycsoportos óvodásokat, szüleiket.
A két nap alatt a gyerekek megismerkedhettek a 2011/2012-es tanévben 1.
osztályt tanító pedagógusokkal, KovácsBarta Stefániával és Csintalanné Tiba
Tímeával. Drámajátékok, játékos angol
nyelvű bemutató és interaktív tábla használatával, kreatív matematikaóra adott
betekintést az iskolai élet mindennapjaiba. Szombat délelőtt néhány teichmannos kisdiák meglepetésként bábelőadással kedveskedett a vendégeknek, majd
mindenki újra kipróbálhatta az interaktív
tábla használatát, népi játékokat tanulhatott, és bekapcsolódhatott az „Ügyes kezek
kavalkádjába”. A legnagyobb szenzációt
a pónilovaglás jelentette. A sok-sok élményt nyújtó programot az iskola körüli
hintózás zárta.
Az iskola alsós munkaközössége 2011.
március 31-én városi versenyt szervezett,
a szerepelni vágyó, tehetséges nagycsoportos óvodások részére. Közel ötven
gyerek mérte össze tudását vers és mesemondóversenyen valamint rajzversenyen.
LAPTOP PROGRAM

A közelmúltban iskolánk tanulói a TÁMOP 3.1.4.-08/2 „Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben” c. pályázatnak köszönhetően
laptopokat vehettek át. A laptopokon
speciális, digitális tananyag segíti a tanulók munkáját, így az informatika minden
órán aktív szerepet játszik a tanulási folyamatban. A program elősegíti a kompetenciák fejlesztését, lehetőséget teremt
a jobb eredmények elérésére.
TEICHMANN NAPOK
Tantestületünk 2011. május 2-6. között Témahetet szervez Környezetvédelem címmel. Célunk és feladatunk az
egészséges környezetkultúra kialakítása
és fejlesztése. Tanulóink részt vehetnek
előadásokon, szellemi vetélkedőn, ügyességi versenyen, sportvetélkedőn, étel- és
teakóstoláson, filmvetítésen, rajzversenyen és biciklitúrán. Május 5-én kerül
megrendezésre a Megyei Biológia és
Környezetismereti Versenyünk immár
17. alkalommal. Pénteken a hét zárásaként szervezzük a hagyományos SULIBULIT, amelyre minden érdeklődőt
szeretettel várunk.
ISKOLAI PARTNERSÉG HATÁROK NÉLKÜL
Határon Átnyúló Együttműködési
Program (ENPI) keretében Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna egyegy oktatási intézménye az „Európai csere-iskola” létrehozásán munkálkodik.A
kétéves program az Európai Unió társfi-

Kisvárda
nanszírozásával valósul meg.
Cél: Fokozni és mélyíteni az együttműködést az országok határmenti oktatási intézményei között, tapasztalatcsere,
tartós információáramlás létrehozása,
az „Európai csere-iskola”programjának
megvalósítása érdekében.
Tevékenységek: tapasztalatok, módszerek
átadására irányuló programok szervezése
(konferenciák, találkozók, táborok) az
oktatásban közreműködő felnőttek és az
iskolák tanulói számára.
A résztvevő partnerek és intézmények:
- Európai Kezdeményezési Központ,
Ungvár és az 5. Számú Iskola Ungvár;
- Kezdeményezési Business Center, Ivano- Frankivsk, és az 5. Számú Iskola Ivano-Frankivsk; (Ukrajna)
- „Poloniny” Területfejlesztési Ügynökség Snina, és a Műszaki Iskola Snina
(Szlovákia)
- Energiagazdálkodási Ügynökség, Baire-Mare, és a 4 számú iskola Baire-Mare
(Románia)
- „KIÚT” Térségfejlesztési Egyesület
Záhony, és a Teichmann Vilmos Általános Iskola Kisvárda (Magyarország)
2011. április 6-án iskolánk vendége volt
Ukrajnából a vezető partnerszervezet
menedzsmentje Nosa Natalya projekt
menedzser, Dimitrijev Oleg pénzügyi
menedzser és Philipenko Vadym „TSZNE” (IARDI) igazgatója . A találkozón
egyeztettük a magyarországi programokat. A projekt májusban folytatódik
Ungváron, Ivano-Frankivskban, és Kisvárdán megrendezésre kerülő konferenciákkal. A résztvevő öt iskola feladata
a nemzetközi táborok megszervezése.
A magyarországi egyhetes, nemzetközi
tábort a Teichmann Vilmos Általános
Iskola szervezi, amelynek programját a
természetvédelem és környezetvédelem
témakörére építi.
Czap Jolán
igazgató
NAGYCSOPORTOS ÓVODÁSOK
VERSENGÉSE A TEICHMANNBAN
A Teichmann Vilmos Általános Iskola
alsós munkaközössége a szerepelni vágyó
tehetséges nagycsoportos óvodások részére 2011. március 31-én városi versenyt
szervezett.
Közel ötven kisgyerek mérte össze tudását vers- és mesemondásban, valamint
fantáziáját, kreativitását meseillusztrálásban. Ezzel a rendezvénnyel szeretnénk
hagyományt teremteni és jövőre városkörzeti versennyé bővíteni.
A megnyitón Czap Jolán igazgatónő köszöntötte a megjelenteket, majd Vámos
Péterné alsós munkaközösség-vezető ismertette a délután programját, valamint
bemutatta a zsűri tagjait.
Ezúton szeretnénk megköszönni a zsűri elnököknek, hogy elfogadták a felkérésünket és segítettek a nehéz döntések
meghozatalában.
A szavalóversenyen a zsűri elnök Durucz Gabriella, a kisvárdai Polgármesteri
Hivatal sajtóreferense, a Kisvárda Újság
főszerkesztője volt.
A mesemondóverseny zsűrijét Borbély
Ferencné, a Csillag-közi Központi Társulási Óvoda vezetője irányította.
A rajzversenyen Pataki Beáta festőművész vezetésével zajlott az alkotások értékelése.
A szülők, pedagógusok, óvónők kötetlen
beszélgetés keretében tölthették az időt
az állófogadáson. A gyerekek a verseny
izgalmait jó hangulatú uzsonnával és barátkozással töltötték.
A „RÍMFORGATÓ” szavalóverseny
helyezettjei:
I. Mályer Amina, Tordai úti Tagóvoda,
Felkészítő óvónők: Juhász Ágnes, Timku
Jánosné
I. Nagy Orsolya, Szent László Katolikus
Szakközépiskola, Általános Iskola, Kol-

légium és Óvoda, Felkészítő óvónők:
Vargáné Kocsis Ilona, Patlók Istvánné
II. Major Bence, Tordai úti Tagóvoda,
Felkészítő óvónők: Juhász Ágnes, Timku
Jánosné
II. Lipcsák Franka, Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola,
Kollégium és Óvoda, Felkészítő óvónők:
Tóthné Bezzegh Andrea, Veressné Boros
Angéla
III. Tugya Dzsenifer, Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola,
Kollégium és Óvoda, Felkészítő óvónők:
Tóthné Bezzegh Andrea, Veressné Boros
Angéla
III. Tolnai Levente, Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola,
Kollégium és Óvoda, Felkészítő óvónők:
Vargáné Kocsis Ilona, Patlók Istvánné
Különdíj: Lakatos Máté, Móricz Zsigmond úti Tagóvoda
Felkészítő óvónők: Kovácsné Sebők Judit,
Jurcsisin Béláné
Bencsik Janka Iringó, Csillag-közi Központi Társulási Óvoda, Felkészítő óvónők: Bartháné Molnár Katalin, Erdélyi
Ferencné
Szalmás Bálint, Császy László úti Tagóvoda, Felkészítő óvónők:, Berencsiné
Dankó Éva, Kántorné Balogh Etelka
A „HOL VOLT, HOL NEM VOLT…”

mesemondó verseny helyezettjei:
I. Révész Kinga, Tordai úti Tagóvoda
Felkészítő óvónők: Juhász Ágnes, Timku
Jánosné
I. Máté Eszter, Szent László Katolikus
Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda, Felkészítő óvónők:
Tóthné Bezzegh Andrea, Veressné Boros
Angéla
II. Bátyi Boglárka, Csillag-közi Központi
Társulás Óvoda, Felkészítő óvónők: Bartháné Molnár Katalin, Erdélyi Ferencné
II. Kovács Marcell, Móricz Zsigmond úti
Tagóvoda, Felkészítő óvónők: Kovácsné
Sebők Judit, Jurcsisin Béláné
III. Kenyeres Fanni, Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola,
Kollégium és Óvoda, Felkészítő óvónők:
Vargáné Kocsis Ilona, Patlók Istvánné
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III. Vraja Hanna, Császy László úti
Tagóvoda, Felkészítő óvónők: Berencsiné
Dankó Éva, Kántorné Balogh Etelka
Különdíj: Komár Anna Eszter, Szent
László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda, Felkészítő óvónők: Tóthné Bezzegh Andrea,
Veressné Boros Angéla
A „VARÁZSCERUZA” rajzverseny helyezettjei:
I. Százvai Dóra, Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola,
Kollégium és Óvoda, Felkészítő óvónők:
Tóthné Bezzegh Andrea, Veressné Boros
Angéla
I. Pataki Ákos, Szent László Katolikus
Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda, Felkészítő óvónők:
Vargáné Kocsis Ilona, Patlók Istvánné
II. Kerezsi Eszter, Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola,
Kollégium és Óvoda, Felkészítő óvónők:
Tóthné Bezzegh Andrea, Veressné Boros
Angéla
II. Szűrös Boglárka, Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola,
Kollégium és Óvoda, Felkészítő óvónők:
Vargáné Kocsis Ilona, Patlók Istvánné
III. Bodnár Dorka, Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola,
Kollégium és Óvoda, Felkészítő óvónők:
Tóthné Bezzegh Andrea, Veressné Boros
Angéla
III. Rácz Rebeka, Császy László úti Tagóvoda, Felkészítő óvónők: Berencsiné
Dankó Éva, Kántorné Balogh Etelka
Különdíj: Csintalan Petra, Tordai úti
Tagóvoda, Felkészítő óvónők: Juhász Ágnes, Timku Jánosné
Tamás Adrienn, Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola,
Kollégium és Óvoda, Felkészítő óvónők:
Vargáné Kocsis Ilona, Patlók Istvánné
Az iskola tantestülete ezúton szeretné
megköszönni a felkészítő óvónők és szülők lelkes munkáját. Reméljük, hogy ezen
a jó hangulatú, derűs délutánon minden
jelenlévő kedves vendégünk kellemesen
érezte magát.
A Teichmann Vilmos Általános Iskola
nevelőtestülete

Jubileum a Várdayban

10. születésnapját ünnepelte 2011. április
13-án az „Észforgató” megyei alsós matematika verseny a Várday István Tagintézmény és Ökoiskolában.
2001-ben szerveztük meg először Bogárné
Sztoborán Edit ötlete alapján, s indult a
verseny mindössze 250 versenyzővel. A nemes verseny hitelességét, tisztaságát igazolja,
hogy az idén már 30 iskolából 450 kisdiák
jelentkezett, s mérte össze matematikai tudását.
Az 1. és 2. osztály feladatait Jacsó Lászlóné intézményi folyamat-szaktanácsadó,
kompetencia területi képző, mentor szaktanácsadó, a 3-4. évfolyam verseny feladatait
Sarka Lajos a Nyíregyházi Főiskola tanára
készíti évek óta.
Idén iskolarádión keresztül köszöntötte az
alsós nebulókat, pedagógusokat, szülőket
intézményünk vezetője, Bartusné Havas
Zsuzsanna, majd Popelics Júlia 7. osztályos
tanuló furulyázott, Orosz Mihály és Bányai
Petra 3. osztályos tanulók verssel oldották
az izgalmakat. A verseny szervezője, Bogárné Sztoborán Edit elmondta a verseny
szabályait. A hagyományoknak megfelelően
egy hosszú csengő jelezte a munka kezdetét,
majd 60 perc múlva a végét. Míg a gyere-

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

kek dolgoztak, kísérő nevelőket és szüleiket
megvendégelés várta az iskola ebédlőjében.
A szakmai eszmecserét segítette a MOZAIK
Kiadó könyvajánlata is.
A versenydolgozatokat még aznap délután
kijavították pedagógusaink, s köszönetet
mondunk nyugdíjas kollegáinknak, akik
évek óta segítenek a felügyeletben és a javításban. A verseny eredményei megtekinthetők a Várday István Tagintézmény és Ökoiskola honlapján: www.varday.sulinet.hu
Gratulálunk a nyerteseknek és minden bátor, okos kisdiáknak, aki ezen a jeles versenyen részt vett. Kívánunk nekik a jövőben
is sok sikert, felkészítő nevelőiknek pedig jó
egészséget, kitartást és még több ilyen ügyes
tanítványt.
Gátiné Horváth Anikó
pedagógus
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Oktatás, beiskolázás

Kisvárda

2011. április

„Tavaszi Fesztivál “ a Somogyiban

2011. március 28-án a hagyományokhoz
híven a Somogyi Rezső Általános Iskolában ismét megrendezésre került a Tavaszi
Fesztivál, melynek keretében közel száz, a
városban és városkörzetben tanuló gyerek
mérhette össze tudását mese- és prózamondásból, szavalásból és idegen nyelvből.
A színvonalas megnyitón modern táncot
mutatott be az iskola tánccsoportja. Ezt
követően Dr. Onder Istvánné igazgatónő
megnyitotta a fesztivált, a szervezők ismertették a verseny menetét és bemutatták a
zsűri tagjait és elnökeit: 1.o. - Jurásné Papp
Mónika, 2.o. - Áncsánné Balogh Gyöngyi,
3-4.o. - Veres Miklós
1-2. évfolyamon magyar népmese mondásával versengtek a kicsik. A zsűri nehezen
döntött, hiszen színvonalas előadásokat
hallhattak.
Eredmények: 1. évfolyam
1. Szőke Dorina - Somogyi Rezső Ált. Isk.
Kisvárda - Felk.: Gyüréné Gyarmati Viola
2. Vörösházi Júlia - Református Ált. Isk.
Kisvárda - Felk.: Vass Tiborné
3. Szántó Anna - Somogyi Rezső Ált. Isk.
Kisvárda - Felk.: Gyüréné Gyarmati Viola
Különdíj: Király Anna - Református Ált.
Isk. Kisvárda - Felk.: Hubicsák Ferencné
2. évfolyam
1. Bátyi Ádám Zalán - Vári Emil Társ. Ált.
Isk. Kisvárda - Felk.: Técsi Jánosné
2. Bokor Miklós Péter - Várday István Ált.
Isk. Kisvárda - Felk.: Korpai Sándorné
3. Korponai Zsófia - Vári Emil Társ. Ált.
Iskola Kisvárda - Felk.: Técsi Jánosné
3. Pollák Dorka - Somogyi Rezső Ált. Isk.
Kisvárda - Felk.: Tóthné Sáreczky Zsuzsa
3-4. évfolyamon szabadon választott verset
szavaltak a tanulók.
Eredmények: 3. évfolyam
1. Toldi Blanka - Vári Emil Társ. Ált. Isk.
Kisvárda - Felk.: Dr. Korponainé Móré Ágnes
2. Rácz Ivett - Református Ált. Isk. Kisvárda - Felk.: Jónásné Göncz Zsuzsánna
3. Smajda Gábor - Várday István Ált. Isk.
Kisvárda - Felk.: Puskásné Fekete Mariann
Különdíj: Németh Tamás - Vári Emil Társ.
Ált. Isk. Kisvárda - Felk.: Dr. Korponainé
Móré Ágnes

4. évfolyam
1. Deák Dorka Gabriella - Somogyi Rezső
Ált. Isk. Kisvárda - Felk.: Németh-Tóth
Hajnalka
2. Hegedüs Dóra - Árpád Vezér Ált. Isk.
Záhony - Felk.: Szabadosné Dicső Erika
3. Mudri Panna - Vári Emil Ált. Isk. Kisvárda - Felk.: Molnár Lajos
Különdíj: Galgóczy Vivien - Somogyi Rezső Ált. Isk. Kisvárda - Felk.: Németh-Tóth
Hajnalka
Idegen Nyelvi Kulturális Fesztivál
Az „Idegen nyelvi Kulturális Fesztivál”
keretében idén Történetíró versenyt hirdettünk angol és német nyelven 6., 7., és
8.o. tanulóknak. A versenyzők különböző
témájú képsorozatokból választottak egyet,
amely alapján érdekes történetet alkottak
szótár segítségével.
A gyerekek fantáziája szárnyalt, nagyon
sok humoros, érdekes fogalmazással találkozott a zsűri.
A zsűriben köszönthettük a kisvárdai
Szent László Katolikus Szakközépiskola
angol tanárait: a zsűri elnökeként Orosz
Lászlónét, és az angol lektort, John William
McNeilt.
Minden résztvevőnek szeretnénk köszönetet mondani a lelkes felkészülésért, a nagyszerű versenyzésért.
Helyezések: - Angol nyelvből
6. évfolyamon 1. helyezést ért el Hajdu
Leticia - Somogyi Rezső Általános Iskola,
Felk. nevelő: Danku Edina
Különdíjas: Tatar Denis - Somogyi R. Ált.
Iskola, Felk. nevelő: Hegyesné Csimbók
Anita
7. évfolyamon 1. helyezést ért el Nagy
László - Somogyi R. Ált. Iskola, Felk. nevelő: Banuné Tutor Tímea
Különdíjas: Gaál Anna - Vári E. Társulási
Ált. Iskola, Felk. nevelő: Ténai Nóra
8. évfolyamon 1. helyezést ért el Kozma
Bence - Teichmann Vilmos Ált. Iskola,
Felk. nevelő: Kerezsi Béláné
Különdíjas: Dolhai Gábor - Somogyi R.
Ált. Iskola, Felk. nevelő: Banuné Tutor Tímea
- Német nyelvből

8. évfolyamon 1. helyezést ért el Borsi
Tímea Katalin - Árpád Vezér Ált. Iskola,
Záhony, Felk. nevelő: Kulcsárné Palóczi
Marianna
Különdíjas: Juhász Dóra - Somogyi R. Ált.
Isk. Felk. nevelő: Újlakiné Tóth Enikő
Prózamondó verseny felső tagozat
A felső tagozatosok 19. vagy 20. századi
prózai szöveget választottak és tolmácsoltak.
5-6. évfolyam: 1. Szabados Attila (Vári,
Felk. nevelő: Tóthné Annuska Zsuzsa)
2. Király Ákos (Vári, Felk. nevelő: Tóthné
Annuska Zsuzsa)

Májusi véradási idõpontok és helyszínek
Kisvárdán és vonzáskörzetében:

2011. 05. 05. / 09.00-12.00
2011. 05. 05. / 13.00-16.00
2011. 05. 09. / 08.30-12.30
2011. 05. 10. / 08.30-12.00
2011. 05. 10. / 13.00-16.00
2011. 05. 19. / 08.00-12.00
2011. 05. 19. / 13.00-15.30
2011. 05. 23. / 08.00-12.00
2011. 05. 23. / 13.00-15.30
2011. 05. 27. / 09.00-13.30
2011. 05. 31. / 09.00-15.30
2011. 06. 01. / 09.00-15.30
2011. 06. 02. / 09.00-15.30
2011. 06. 03. / 08.00-12.00
2011. 06. 03. / 13.00-16.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Informatikaverseny Kézdivásárhelyen
Nagy izgalom ragadott magával bennünket, amikor Ölbey Tanár Úr megkérdezte,
hogy haj-landóak vagyunk-e informatika
versenyen részt venni Kézdivásárhelyen.
Természetesen igent mondtunk. De ki
az a Deák Roland? Miért nem lehet a
harmadik ember is az osztályunkból?
Aztán megismerkedtünk Rolanddal és
rájöttünk, hogy ő sem volt rossz választás. Ezután jött a feladattal való birkózás.
Olyan honlapot kellett létrehozni, amelyen bemutatjuk az ünnepeket családi,
egyházi, iskolai, állami felbontásban. Egy
általunk kiválasztott ünnep fényének
visz-szaállítását is be kellett mutatnunk
egy animációval, illetve készítenünk kellett egy naptárt, amelynél az adott napra
kattintva megjelenik egy információ arról, hogy milyen ünnep vagy egyéb érdekesség kapcsolódik a naphoz. Végül egy
bemutatkozó videót készítettünk, amelyben elmondjuk, hogy kik vagyunk és hogyan lettünk kiválasztva erre a versenyre.

Először kétségeink voltak. A külföldi
verseny vonzott bennünket, de meg tu-
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dunk-e felelni az elvárá-soknak? Ünnepek? Animáció? Video? Weblap, amely
kellően mutatós és megfelelő tarta-lommal rendelkezik?
Aztán két hét kemény munka, közben
iskola és a március 15-ei műsorra való
készülés! Még elmondani is elég, nem
végigcsinálni. Nap mint nap újabb apróság, amit észrevettünk a kiírásban. Újabb
padló, majd feltápászkodás. Közben Kóci
naponta jött új honlap dizájnnal. Végül
aztán megállapodtunk, közben a részfeladatokkal is haladtunk, és összeállt a
weblap. Délutánokat töltöttünk Tanár
Úrnál, amelynek jelentős szerepe lett
abban, hogy csapattá váltunk a weblap
elkészítésének végére. Ehhez kellettek a
felkészülés közbeni apró nézeteltérések
és az a meglepetés, ami akkor ért bennünket, amikor a szerverre feltöltöttük
művünket. A Windows mindent megjelenített szépen, a szerver már másképp
gondolta. A magyar ékezetes karakterek
helyett kínai ákombákomok. Most mit
tegyünk? Megpróbáltuk kijavítani. Maradtak benne hibák, de elkészült a nagy
mű. Lapunk a mediainfo.atw.hu címen
megtekinthető.
De ekkor még mindig nem tudtuk, milyen feladatok várnak ránk Kézdivásárhelyen. A ver-seny március 25-én és 26-án
zajlott. Kézdivásárhely nem a szomszédban van, ezért már csü-törtökön 8 órakor
elindultunk a Polgármesteri Hivatal gépkocsijával és gépkocsivezetőjével. Odafelé
“száguldottunk”. Minden faluban 3-4 fi-

3. Sipos Gergő (Vári, Felk. nevelő: Dr. Korponainé Móré Ágnes)
7-8. évfolyam: 1. Sárosy Leticia (Vári, Felk.
nevelő: Tóthné Annuska Zsuzsa)
2. Csubák Ramóna (Teicmann, Felk. nevelő: Baloghné Votyku Klára)
3. Bíró Vivien (Somogyi, Felk. nevelő: Juhász Béláné)
A Tavaszi Fesztivál lebonyolítását és díjazását
szponzorálta a 2. sz. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány. Minden résztvevőnek köszönjük a lelkes felkészülést, a nyerteseknek
és felkészítő nevelőiknek szívből gratulálunk!
A szervezők

xen telepített traffipax és 50 km-es sebesség-korlátozás. Ehhez jött még egy-két
“gödröcske”. Azért haladtunk és próbáltunk a versenyre koncentrálni, vagy apró
csipkelődéssekkel lazábbá tenni a hosszú
út fáradalmait. Az út végére szinte baráti
viszony alakult ki köztünk és a gépkocsivezető között. Ha újra választanunk
kel-lene sofőrt, újra őt választanánk. Az
út végére belopta magát a szívünkbe természetességével, humorával, megbízható
vezetési stílusával.
A pénteki nap jól kezdődött. Az egyik
helyi tanárnő kíséretében bepillantást
nyerhettünk Erdély szépségeibe. A festői szépségű Szent Anna-tó és a Mohos
láp volt az első úticélunk. Aztán a Büdösbarlang, amely nevéhez méltóan már
messziről “illatozott”. A Sánta Ferenc
novellájából ismerős barlangot most a
valóságban is megismerhettük. Aztán
egy kis erőpróba a délutáni verseny előtt.
A Jókai- regényből ismert Bálványos várához másztunk fel. Előbb lendületesen,
végül már csak vánszorogva. A látvány
azonban mindenért kárpótolt bennünket.
Délután a honlap bemutatása volt a fel-

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

Mezőladány, Művelődési Ház
Újkenéz, Faluház
Záhony, Határrendészeti Kirendeltség
Döge, Polgármesteri Hivatal
Szabolcsveresmart, Művelődési Ház
Petneháza, Teleház
Laskod, Általános Iskola
Anarcs, Polgármesteri Hivatal
Szabolcsbáka, Faluház
Mándok, Művelődési Ház
Kisvárda, Felső-Szabolcsi Kórház
Kisvárda, Felső-Szabolcsi Kórház
Kisvárda, Felső-Szabolcsi Kórház
Tiszakanyár, Polgármesteri Hivatal
Kékcse, Általános Iskola
adatunk. Ehhez is kaptunk szempontokat, amelyek figyelembe vételével kellett
az ismertetőt megtartani. A legnagyobb
próbatétel a közönség előtt való szereplés. A közönség a zsűriből, a versenyzőkből és a csapatvezető tanárokból állt.
Ennyi ember előtt nem kis feladat megszólalni, értelmes, kerek mondatokban
beszélni 15 percen keresztül. Az igazi
próbatétel a második nap volt. Egy 3 órás
kimerítő alkalmazói ismereteket kívánó
feladatsor, amelyben kép-, hang- és animáció szerkesztés mellett szóhoz jutott
a Word és az Excel is. Mintegy “lazításképpen” követte ezt egy teszt kitöltése,
majd újra a szóbeli bemutatás. A 3 órás
feladat során elkészített művünket kellett a szakértő közönség előtt bemutatni.
Ebben a legnehezebb momentum, hogy
a kimerítő verseny után ismét szép kerek
magyar mondatokat várt tőlünk a zsűri és
a közönség is. Mindent egybevetve – úgy
gondoljuk – nem vallottunk szégyent.
Igyekeztünk legjobb tudásunk szerint
helytállni az informatika egy olyan területén, amely meglepetéseket okozott nekünk. Összességében nagyon színvonalas
versenyen vehettünk részt testvérvárosunkban, ahol nagyon nagy szeretettel
fogadtak bennünket. Köszönjük Ölbey
Tanár Úrnak, hogy kellő türelemmel
igyekezett felkészíteni bennünket erre a
versenyre, és külön köszönjük, hogy bennünket választott.
Deák Roland 12.J
Berényi Attila 11.M
Rézműves Antal 11.M
II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és
Szakiskola

Kultúra

Kisvárda

KULTURÁLIS GÁLA A REFIBEN

„Mindenik embernek a lelkében
dal van,” (Babits Mihály)
2011. április 15-én rendeztük meg a
Református Általános Iskola és Gimnázium tanulóinak a Kulturális Gáláját. Hagyományainkhoz híven, e jeles
napon a különböző művészetek terén
tehetséges tanulók, néptánc csoportok
bemutathatták ötletgazdag műsorszámaikat. Balogh Sándor igazgató úr
megnyitó beszéde után élvezhettük diákjaink színvonalas produkcióit. Volt
néptáncbemutató és játékfűzés a kicsinyeknek, megismerhettük a Balázsjárás
népszokásait, hallhattunk nagyon szép
népdalokat, gitár, zongora, fuvola és
gordonka játékot.
Együtt tapsolhattunk a fellépőkkel a
Bajor sörtánc, a cowboy tánc és a bajortánc ritmusára. Izgulhattunk a kalóztánc harci jelenetein, és kissé irigykedve néztük tanulóink mozgékonyságát
és ügyességét az ugrókötél-gyakorlat
bemutatóján. Érdekes színfoltja volt
a Kulturális Gálának az árnyjáték előadás, és mindenki számára tanulságos
volt a Fényhordozók című bibliai té-

májú jelenet is. A hallott vers és szépen elmondott mese is mindenkinek
elnyerte a tetszését. Nagy örömünkre
szolgált az is, hogy kollégáink, lelkes
pedagógusaink vidám néptáncbemutatóval készültek e jeles alkalomra. A
Kulturális Gála végén a Kicsinyek Kórusa közös éneklésre kérte fel a műsoron jelenlévőket. Szívből és örömmel
énekelte kicsi és nagy, hogy „Mindenik
embernek a lelkében dal van, És a saját
lelkét hallja minden dalban. És akinek
szép a lelkében az ének,Az hallja a mások énekét is szépnek” Ezt követően Nagy
Istvánné igazgató-helyettes megköszönte a jelenlévők megtisztelő figyelmét, a szereplők színvonalas és odaadó
produkcióit, valamint a felkészítő kollégák és táncpedagógusok munkáját.
Úgy gondoljuk, hogy mindenki aki ott
volt ezen a rendezvényen, egy nagyon
szép élménnyel gazdagodott. További
képek és videók megtekinthetők az iskola honlapján:
www.kisvarda.reformatus.hu
Református Általános Iskola és
Gimnázium nevelőtestülete

100 éves a Besi

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium az idén ünnepli 100. születésnapját. Ehhez a fontos eseményhez több
rendhagyó program kapcsolódik, melyeket tanárok és diákok együtt várnak
és figyelemmel kísérnek. A születésnapi
programsorozat egyik kiemelkedő pontja
a Bessenyei Akadémia volt, mely 2011
áprilisának első hetében került megrendezésre.
Egykori besis diákok - akik mára már
ismert és elismert szakemberekké váltak
- tartottak hivatásukról élvezetes előadásokat, ezzel „nyerhettek felvételt” a
Bessenyei Akadémia tagjai közé. Az egy
héten át tartó előadássorozatot igen nagy
érdeklődés övezte, a hallgatóság minden alkalommal megtöltötte az iskola
dísztermét. Matematikus, festőművész,
kórházigazgató, vegyész egykor mind
ebben a nagy múltú intézményben koptatták a padokat. Erről az időszakról is
szívesen meséltek: hogyan alakult az életük az érettségi óta, mi gyakorolt rájuk
nagy hatást, és hogyan érték el sikereiket.

Homonna György és Bíró Gábor

Az egész program alatt nagyon vidám,
már-már családias hangulat volt, köszönhetően az előadók közvetlenségének,
figyelmességének és barátságos hozzáállásának. Jó volt látni, amikor köszöntöt-

Országos elsÕ hely
gordonkaversenyen
2011. március 18-20. között már
11. alkalommal rendezték meg
Kecskeméten a Starker János Gordonkaversenyt. A Zeneművészeti
Szakközépiskolák Országos Gordonkaversenyén részt vett a Kisvárdáról induló, jelenleg Kecskeméten
tanuló Agárdi Eszter is, ahol Eszter
I. helyezést ért el.
Agárdi Eszter egy korábbi fellépése a Művészetek Házában egy
kiállítás megnyitóján

2011. április

Arany és ezüst kisvárdai táncosok
Március 13-án került megrendezésre az Alapfokú Művészeti Iskolák VIII. Szabolcs Társastánc Fesztiváljának csoportos versenye.
Az országos rendezvényen a kisvárdai
táncosok ismét kimagasló eredményeket
tudhattak a magukénak:
- az 5. éve táncoló utánpótlás csapat párnélküli, standard kategóriában - Bécsi
keringő formációval ezüst minősítéssel térhetett haza a megyeszékhelyről
- a 9. éve táncoló úgynevezett „nagy” csapat - akik évről-évre kiegyensúlyozott teljesítményt mutatva érnek el jobbnál-jobb
eredményeket - arany minősítést érdemeltek ki szórakoztató kategóriában táncolt,
Jive formációjukért.
- ráadásként a fesztivál legeredetibb koreográfiájáért járó különdíjat is megnyerte a
kisvárdai csapat, mely nem csak a táncosoknak és oktatójuknak, hanem Kisvárdának is méltó elismerése.
A csoport táncpedagógusát, Dégi Zoltánt, Kisvárda és környékén már nem
igazán kell bemutatni, hiszen egészen
fiatal kora óta láthattuk már a város és
térsége különböző rendezvényeinek színpadjain hol táncosként, hol énekesként,
hol pedig táncpedagógusként. Zoltán
már az óvodában is kitűnt társai közül
kiemelkedő ritmusérzékével és tánctudásával, melyet először klasszikus balett
formájában, majd általános iskolás korában a társas táncban tudott kibontakoztatni. Középiskolás korában már komoly

szinteken versenyzett – elsősorban csapatban. „Ekkor kapcsolódott be az életembe
a színház, és lett szerves része az életemnek
mai napig is, a Doktorock Színtársulat tagjaként. Ennek a másfajta művészeti ágnak
sokat köszönhetek, hiszen így gyarapodhatott például egészen más szemszögből is a
rálátásom a táncművészetre.” - emlékezett
vissza a kezdetekre Zoltán, aki a kisvárdai Bessenyei György Gimnáziumban
tett érettségi vizsgáját követően felvételt
nyert a Magyar Táncművészeti Főiskola modern–társastánc tanszakára, ahol
2004-ben diplomázott.
Megalakulásától tagja a Szabolcs Alapfokú és Művészeti Tánciskolának, melynek
keretein belül immár 11. éve tanít gyerekeket és fiatalokat. Dolgozott már – szülővárosán kívül - Pátrohán, Rétközberencsen és Szabolcsbákán is.
„A sok táncoslábú tanítvány miatt, ma
már „csak” Kisvárdán tanítok főállásban,
és évről évre öregbítjük az iskola és a város
hírnevét eredményeinkkel. Országos megmérettetéseken minden évben részt veszünk,
és jellemzően dobogós, nem ritkán arany
minősítéssel térünk haza szülővárosunkba.
Büszkék vagyunk múltunkra, jelenünkre, és
minden okunk megvan a jövőbeni bizakodásra is.” - zárta szavait Dégi Zoltán.
A kisvárdai táncpedagógusnak és csoportjainak ezúton gratulálunk, további
sikereket és eredményket kívánunk.
Durucz Gabi

Jubileum a Várdayban
Dr. Boros Tibor és Homonna György

ték volt tanáraikat és nosztalgiázva emlékeztek vissza a középiskolás évekre. A
tanulókra is nagy hatást gyakoroltak az
élmények. Betekinthettek a művészetek
és tudományok rejtelmeibe is. Egész héten megtekinthető volt Homonna György
képkiállítása, mely a nyitónapon került
bemutatásra. Minden előadó nagyon
szemléletesen vezetett be saját világába.
Az elhangzottak nem csupán szakmailag voltak érdekesek, hanem nagyon
személyesek és építő jellegűek is voltak,
különösen érvényes ez a végzős osztályokra, hiszen a nagy érettségi hajtásban
jó volt kicsit kitekinteni, és látni, hogy a
kemény munka meghozza gyümölcsét.
Természetesen sok más hasznos tanácsot
is kaptunk, melyek segíthetik mostani és
későbbi tanulmányainkat egyaránt. Sokan talán azzal a gondolattal is eljátszottak, hogy néhány év múlva majd ők térhetnek vissza a Besibe és oszthatják meg
tapasztalataikat és tudásukat a következő
generációk lelkes diákjaival.
Már alig várjuk Dr. Jakab András április 28-án sorra kerülő előadását, amely a
láthatóvá tett gondolatokról szól majd.
„Az, hogy besis voltál mindig összeköt;
egy különleges kapocs egy egész életen át…”
hangzott el dr. Móré Csaba előadásában.
Shokoya Fatimah 12. e

10. születésnapját ünnepelte 2011. április
13-án az „Észforgató” megyei alsós matematika verseny a Várday István Tagintézmény és Ökoiskolában.
2001-ben szerveztük meg először Bogárné
Sztoborán Edit ötlete alapján, s indult a verseny mindössze 250 versenyzővel. A nemes
verseny hitelességét, tisztaságát igazolja, hogy
az idén már 30 iskolából 450 kisdiák jelentkezett, s mérte össze matematikai tudását.
Az 1. és 2. osztály feladatait Jacsó Lászlóné intézményi folyamat-szaktanácsadó,
kompetencia területi képző, mentor szaktanácsadó, a 3-4. évfolyam verseny feladatait
Sarka Lajos, a Nyíregyházi Főiskola tanára
készíti évek óta.
Idén iskolarádión keresztül köszöntötte az
alsós nebulókat, pedagógusokat, szülőket
intézményünk vezetője, Bartusné Havas
Zsuzsanna, majd Popelics Júlia 7. osztályos
tanuló furulyázott, Orosz Mihály és Bányai
Petra 3. osztályos tanulók verssel oldották
az izgalmakat. A verseny szervezője, Bo-

gárné Sztoborán Edit elmondta a verseny
szabályait. A hagyományoknak megfelelően
egy hosszú csengő jelezte a munka kezdetét,
majd 60 perc múlva a végét. Míg a gyerekek dolgoztak, kísérő nevelőket és szüleiket
megvendégelés várta az iskola ebédlőjében.
A szakmai eszmecserét segítette a MOZAIK
Kiadó könyvajánlata is.
A versenydolgozatokat még aznap délután
kijavították pedagógusaink, s köszönetet
mondunk nyugdíjas kollegáinknak, akik
évek óta segítenek a felügyeletben és a javításban. A verseny eredményei megtekinthetők a Várday István Tagintézmény és Ökoiskola honlapján: www.varday.sulinet.hu
Gratulálunk a nyerteseknek és minden bátor, okos kisdiáknak, aki ezen a jeles versenyen részt vett. Kívánunk nekik a jövőben
is sok sikert, felkészítő nevelőiknek pedig jó
egészséget, kitartást és még több ilyen ügyes
tanítványt!
Gátiné Horváth Anikó
pedagógus

Országos I. helyen a Rákóczi!

Deák Richárd, 14.I osztályos növendékünk
a Budapesten megszervezett országos Szakma Sztár versenyen I. helyezést ért el vendéglátás szakterületen.
A három napos modulrendszerű vizsgán írásbeli, szóbeli, gyakorlati fordulók váltották egymást.
A naponta 8-18 óráig
tartó, megfeszített munkatempójú vetélkedőn
főzés, felszolgálás, angol
nyelven tartott prezentációk, egyéb angol nyelvű
szituációs feladatok területén mérhették össze
tudásukat a diákok.

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

Köszönetet mondunk a II. Rákóczi Ferenc
Szakközép-és Szakiskola vezetőségének, a
felkészítő tanároknak:
Gyenes Istvánnénak, Bódi Bertalannénak, Kovács
Zoltánnak, Orosz
Zoltánnak, Móricz Lajosnak.
dr. Pilcsák Gáborné, osztályfőnök
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Kisvárda

Oktatás

Kassai Nemzetközi Zongoraverseny
A Kassai Nemzetközi Zongoraverseny a
Szlovák Köztársaság egyetlen gyermekek
számára kiírt, ilyen méretű versenye. A
verseny meghirdetője a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma. A nevezési
korhatár 6-15 év közötti.
A verseny értékét növeli, hogy a kassai
zongoraverseny az EMCY (Ifjúsági Zenei
Versenyek Európai Szövetsége) rendes tagja. Az EMCY az UNESCO-val együttműködve támogatja a versenyt.

Juhász Eszter

tagjai amerikai, spanyol, szlovák, cseh,
portugál, magyar, bolgár, és japán professzorok voltak. Bulgáriából, a Cseh
Köztársaságból, Dél-Koreából, Iránból,
Kínából, Lengyelországból, Magyarországról, Olaszországból, Oroszországból,
Örményországból, Nagy-Britanniából,
Szlovákiából és Ukrajnából neveztek be
zeneiskolai tanulók.
Magyarországot hat fiatal zenész képviselte, közöttük Kisvárdát Bencsik Panna
Bencsik Panna
és Juhász Eszter, a Weiner Leó Alapfokú
A verseny művészeti igazgatója Peter Zene- és Művészeti Iskola növendékei.
Breiner szlovák születésű zongoramű- Az első fordulóban nyújtott kiváló játévész, karmester, zeneszerző
kukkal mindketten bejutotTÁMOGATÓK:
(New York, USA).
tak a második fordulóba, a
A résztvevők két fordulódöntőbe.
ban, három korcsoportban
A versenyen való részvémutathatják be műsorukat.
telüket az OKTATÁSÉRT
A zsűri tagjai sorába minKÖZALAPÍTVÁNY és a
den alkalommal a nemzetNEMZETI TEHETSÉG
közi zenei élet elismert szePROGRAM támogatta.
mélyiségeit hívják meg.
Felkészítő tanáruk: TirpákAz idén április 7-10. köné Lizák Teodóra.
zött rendezték meg a
Szívből gratulálunk a növenzongoraversenyt. A zsűri
dékeknek és tanáruknak!

Á p o ló k n em z e t kö z i na p j a

A XIX. századot megelőzően a legtöbb
ápolónő képzetlen volt. A betegek gondját valamely nőrokon viselte. Florence
Nightingale (1820-1910) nővériskolát
nyitott Londonban a betegápolás színvonalának emelésére. Már ekkor híres
volt fáradhatatlan munkájáról, amellyel
a sebesült katonákat ápolta az 1854-ben
kitört krími háborúban. Éjszakánként 6
kilométert is megtett a betegágyak között. Rá emlékezve, születésnapján, május 12-én tartják világszerte az ÁPOLÓNŐK NEMZETKÖZI NAPJÁt.
S. Tamási Áron, kisvárdai poéta versével
köszöntünk minden nővért, ápolót és
hálát adunk a türelmes, de emberséges
törődésért:

Polgári Védelmi Kirendeltség személyi
állománya 2011. április 15-én rendezte
meg a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny kirendeltségszintű
fordulóját Gégényben az
Árpád Fejedelem Általános Iskola területén.
A versenyen a környező települések 16
általános iskolájának 17 csapata (5 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 is sor került külföldi,
szlovák csapat meghívására, akik Vajánból érkeztek. Ezzel ápoljuk a korábbi
években kialakult, a szomszédos ország
katasztrófavédelmi szervezeteivel a kap-
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Florence Nightingale és minden nővér
tiszteletére
Lázban ázó palántákra
hűs enyhet fakaszt.
Fában fázó madárkának
fűz enyhe tavasz.
Gyógyír e test erdejének
otthon lombos fészke.
Hópihe leple vetésnek
foltot gondoz féltve.
Kór-kesernyes könnye markol
gyilkot égve szenvedést,
Sós sebekben földbe landolt
Szigony ébreszt tenger-éjt.
Sebesültek, vérző felhők
fordulnak hang-hagyatva,
Ember szülte kézből esők
csordulnak jaj-szavakra.
Nővér lett, testvérünk édes családtagja,
Áldja szíved, kinek minden gondossága.
Bőségben reményünk fényes varázslata,
Vágya híred kincse tisztes koronája.

TÁNCGÁLA A MÓRICZ ÚTI OVIBAN

Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny
csolatot. Az egymás rendezvényein való
résztvételeken tapasztalatcserére kerül
sor.
A verseny helyezettei: I. Ajak-II. ÁMK
II. Nyírkarász Váci Mihály Általános
Iskola
III. Gégény Árpád Fejedelem Általános
Iskola
Az első helyezett csapat képviseli a kirendeltséget a 2011. április 28-án megrendezésre kerülő megyei szintű versenyen Nyíregyházán.
A versennyel párhuzamosan az általános

2011. április

A kisvárdai Móricz Zsigmond Úti tagóvoda az idén második alkalommal rendezte meg „Így járjuk mi” táncgáláját. A
pillangó csoport kicsinyei nyuszi jelmezbe öltözve léptek fel. A 28 apróság a szülőket elvarázsolta táncával.
A Katica csoport először táncházi muzsikára ropta a népies motívumú táncát. Majd
a hupikék törpikéknek öltözve adták elő
vidám hangulatú produkciójukat.
Az óvodánk nagycsoportosai, a Csigabiga csoport először Western táncával

kápráztatta el a közönséget, majd igazi rock end roll zenére felidézték a kor
hangulatát.
A rendezvényünk helyét biztosító Várday István Általános Iskola színjátszó
csoportja a „Három kívánság” című mesét adta elő.
Tánccsoportja pedig matróz tánccal
kedveskedett a jelenlévőknek.
Köszönjük a szülők támogatását, a vendégek részvételét és hogy megtiszteltek
jelenlétükkel műsorunkat.

TERÜLETI ELSŐSEGÉLY VERSENY

A Magyar Vöröskereszt Kisvárdai Területi Szervezete április 19-én a kisvárdai
tűzoltólaktanyában rendezte meg területi, felmenő rendszerű elsősegélynyújtó
versenyét, általános iskolai, középiskolai
és felnőtt kategóriában. A versenyen 20
csapat vett részt.
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,
- KELET-TRANS 2000 Kft. Záhony
- Dr. Seszták Miklós képviselő
- Bodnár MÉH Kisvárda,
- GE LIGHTING TUNGSRAM RT.
Kisvárda,
- NYÍRZEM-COOP RT. Kisvárda,
- Kisvárdai Kenyérgyár,
- MOLKI Autójavító Kisvárda,
- Klémensz Miklósné vállalkozó Kisvárda,
- Master-Good Kft. Kisvárda
- Hosszú Gyula Temetkezési Bt.
Zsiros Imre pv. alezredes
kirendeltség-vezető
(Fotó: szabolcsvonulas.hu)

A besis csapat

A mándoki csapat

Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium (Záhony)
Felnőtt:
Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola (Kisvárda)
www.szabolcsvonulas.hu

Eredmények:
Általános Iskola:
1. ÁMK Mándok
2. VETÁI Várday István Tagintézmény és Ökoiskola (Kisvárda)
3. VETÁI Várday István Tagintézmény és Ökoiskola (Kisvárda)
Középiskola:
1. Bessenyei György Gimnázium
és Kollégium (Kisvárda)
2. Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, KolléLeleszi Tibor polgármester is ellátogatott a
gium és Óvoda (Kisvárda)
3. Kandó Kálmán Közlekedési versenyre

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

Kisvárda

Kultúra

A MÛVÉSZETEK HÁZA MÁJUSI PROGRAMJA
Május 1. – MAJÁLIS A VÁRKERTBEN
09.00 órától HAGYOMÁNYÖRZŐ LOVASFELVONULÁS
a Rákóczi Szövetség és a Nimród Gyermekei Hagyományőrző Íjász Baráti Kör közreműködésével
Útvonal: Bíróság – Görög Katolikus Templom – OTP – Főtér – Várkert
A helyszíneken látványos, ágyúdörgéssel színesített bemutatóval várjuk a városlakókat.
09.15 órától a KISVÁRDAI POLGÁRŐRSÉG LOVASEGYSÉGÉNEK FELVONULÁSA – Útvonal: Profi – Mártírok útja – Főtér – Várkert
10.00 órától KULTURÁLIS MŰSOR A VÁRSZÍNPADON
o Kisvárda Város általános- és középiskolás tanulóinak, csoportjainak bemutatója, zenés-táncos produkciók
o Karate bemutató
o VÁRDA MISTRAL ISE Mazsorett bemutató
o KIFUTÓ énekeseinek a műsora
o Főzőverseny eredményhirdetése
(13.00 – 14.00 óráig - technikai szünet)
14.00 órától 19.00 óráig a helyi zenekarok bemutatója:
o HENI METAL
o ROCK N’ROAD
o SANITY
o DEEPEST EXPRESS
o TIK-TAK
o GAGARIN TOURS

2011. április

ANYAKÖNYVI HÍREK
Újszülöttek	Szülõk	Születés ideje
Faragó Adrienn
Tóth Erika és Faragó Attila
2011. március 22.
Zaveczki Leila
Fehér Erika és Zaveczki Sándor
2011. március 22.
Buda Lilien
Aros Judit és Buda Zsolt
2011. március 27.
Fazekas Tímea
Szőke Viktória és Fazekas József
2011. április 8.
Mindannyiuknak gratulálunk!

? ? ?
A hozzátartozók iránti részvéttel közöljük
az elhunytak nevét:
Kozma György
– 1920. október 4. - ?2011. április 6.
Molnár István
– 1950. június 29. - ?2011. április 12.
Pál Tibor
– 1946. augusztus 15. - ?2011. április 17.
Patakfalvi Béla
– 1929. augusztus 8. - ?2011. április 10.
özv. Takács Károlyné
– 1946. október 16. - ?2011. április 3.
(Makkai Erzsébet Ilona)

EGÉSZ NAPOS KISÉRŐ PROGRAMOK:
o MÁJUS 1 KUPA - kispályás labdarugó torna - 09.00 órától a várkerti
edzőpályán
o UGRÁLÓVÁR - a KISVÁRDAI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNDÉKA
- ingyenesen vehető igénybe városunk gyerekei részére
o IJÁSZBEMUTATÓ - íjászat a gyerekeknek
o ARCFESTÉS
o FŐZŐVERSENY
o NÉPI ÉTELEK FŐZÉSE
o TŰZOLTÓSÁG , RENDŐRSÉG TECHNIKAI BEMUTATÓJA
o INGYENES SÉTALOVAGLÁS - lovassport, lovaglás bemutatatása az
AMEKO LOVAS ÉS SZABADIDŐCENTRUM közreműködésével
Minden városlakót szeretettel vár Kisvárda Város Önkormányzata és
a Várszínház és Művészetek Háza!
Május 13. (péntek) 17 óra
Iránytű az egészséghez – hogyan igazodjunk el a különböző gyógymódok között?
Akupunktúra – homeopátia – fitoterápia – gyógynövények – vitaminok –
étrendkiegészítők – mozgásterápiák.
Mindennapi praktikák az egészségmegőrzéshez!

ELSÕ SPORT MAJÁLIS
- a Kisvárdai Kézilabda Club-Naracom SE rendezésében a kisvárdai Városi Tornacsarnokban
2011. május 7-én
A nap fővédnöke Leleszi Tibor, Kisvárda Város Polgármestere.
Főtámogatók: Naracom Kft. és Kisvárda Város Önkormányzata
Program:
08.00 Ébredj Kisvárda! – Reggeli aerobik Becsuval
08.45 Ünnepélyes megnyitó – Leleszi Tibor polgármester köszönti az Ifjúsági Torna csapatait.
09.00-12.30: Ifjúsági kézilabda torna
Kisvárda,Cigánd és Tiszabezdéd lány és fiú csapataival
12.45 Eredményhirdetés
13.00-15.00 Kispályás Öregfiúk foci villámtorna
a Keddi Vegyes, a KSE Öregfiúk és a Kétballábasok csapatokkal
16.00 Kisvárdai KC-Naracom SE-Tiszalök - női bajnoki mérkőzés
18.00 Kisvárdai KC-Naracom SE-Demecser - férfi bajnoki mérkőzés
A mérkőzések között szünetekben fellépnek:
- a Somogyi Rezső Általános Iskola táncosai és a „Kis Hölgyek” Barkaszi
Zsuzsa vezetésével
- Hipp-Hopp tánc bemutató a Cigándi Streat Dancers jóvoltából
- Kisvárdai Kyokushinkai Klub karate bemutató
- Karászi Roland freestyle bemutató
- az előtérben: büfé,fagyi,popcorn,vattacukor
Sztárvendég és celeb: az NINCS!!!Viszont a jókedv garantált!!! :)

Belépés INGYENES!! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Támogatói jegyek 1500 forint értékben kaphatóak.

Újvidéki Tanyaszínház
- A falu rossza

III. Egészségmegőrző, Fitnesz Családi nap Kisvárdán

2011. június 4-én újra megtelik a
Városi Tornacsarnok kicsikkel és
nagyokkal, fiatalokkal és idősekkel,
hogy együtt sportoljanak, játszanak
és szórakozzanak az egészségmegőrzés szellemében.
Dr. Seszták Miklós, a KDNP országos alelnöke, megyei elnöke, térségünk országgyűlési- és városunk
önkormányzati képviselője valamint
Kisvárda Város Önkormányzata és
az ISZC KHT kooprodukciójában

reggeltől késő délutánig különböző
sportágakban tehetik próbára ügyességüket a résztvevők. A nap folyamán számos változatos bemutatót
láthatnak, s lehetnek aktív részesei a
különböző programoknak, pl: aerobik, fitball, kangoo, pingpong, tánc
és ének, kézműves foglalkozások, ingyenes orvosi vizsgálatok. Ezeken kívül számos kiegészítő programok és
meglepetés vendégek várják Kisvárda
lakosait.

2011. JÚNIUS 4.
III. EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ
FITNESZ CSALÁDI NAP
KISVÁRDA

További hírek, képek: www.kisvarda.hu
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Oktatás

Kisvárda

„MibÕl lesz a cserebogár?”
Gyógytestnevelés az óvodában

(Gyerekekről szülőknek)
Az emberben a mozgás szeretete és
igénye a „bölcsőtől a sírig” megtalálható,
csupán ébren kell tartani. Az ember, aki
életkorának megfelelő mozgással elégíti
ki a szervezetének mozgásigényét akkor
az pszichésen is kiegyensúlyozottá válik.
Már gyermekkorban el kell érni, hogy a
napi sport, mozgásigénye az élet szerves
részévé váljon.
Dr. Nemessúri Mihály a gyógytestnevelés fogalmát így határozta meg: „A
gyógytestnevelés az a tudományág, amely a
testnevelés módszereinek felhasználásával
betegségek megelőzésére és gyógyítására alkalmas”.
Közismertek korunk civilizációs ártalmai, a mozgásszegény életmód, a helytelen ülés, járás, feszültség okozta gyakori
mozgásszervi problémák. Szűrővizsgálatok igazolják, hogy már óvodás korban igen magas azoknak a gyerekeknek
a száma, akiknél a legkülönbözőbb tartás-rendellenesség, lúdtalp, obesitas (elhízás) fordul elő. Az óvodai testnevelési
mozgásanyagunkban a természetes mozgások dominálnak, amit a gyermek ösztöne diktál (pl.: mászás, kúszás, csúszás,
egyensúlyozás).
A természetes mozgásoknál jobb
gyógytestnevelési gyakorlatokat ki sem
lehetne találni, mert a természetes mozgások a törzs mindkét oldalát egyformán
foglalkoztatják, így nélkülözhetetlenek a
test izomcsoportjainak arányos fejlődéséhez. Természetes mozgás a mezítlábon
való járás. A mezítlábon végzett mozgások olyan edzettséget adnak a lábizmoknak, amit semmi mással nem lehet pótolni. Az óvodába járó gyerekek egy része
orvosi szűrővizsgálat alapján gyógytestnevelés foglalkozásokon vesz részt. Az
óvodai gyógytestnevelés az óvodában folyó testnevelés egyik sajátos területe.
Fő célja az, hogy sajátos eszközeivel
elősegítse a gyógytestnevelésben részesülő gyerekek egészségi állapotának javítását, helyreállítását. Ennek a célnak az
elérése érdekében a gyógytestnevelésnek
a következő alapfeladatokat kell megva-

lósítania:
- segítse elő a rászoruló gyerekek egészégi állapotának javítását, helyreállítást,
- lehetőségekhez mérten segítse elő
a gyerekek egészséges testi fejlődését,
fokozza edzettségüket, betegségekkel
szembeni ellenálló képességüket,
- keltse fel igényüket az egészségi állapotuknak megfelelő testmozgás iránt,
- fejlessze a gyerekek általános mozgásműveltségét.
Az óvodában folyó foglalkozásokon a
játékosság szem előtt tartásával a gyerekek egészségi állapota javulást mutat. Az
előzőekben felsorolt feladatok megvalósulnak különböző eszközök használatával és a mezítláb tornázással.
Tartásjavító utánzógyakorlatok
(A következő gyakorlatokat, bátran játszhatják együtt gyermekükkel.)
Hasizom erősítésére alkalmas gyakorlatok
„Búgócsiga” hajlított ülés, támasz a test
mögött, talpak a levegőben.
Kéz segítségével forgás a test hossztengelye körül.
„Katicabogár” Hanyatt fekvés, fej
emelt.
Kézzel és lábbal kapálódzás a levegőben.
Hát – és a törzs izomzat erősítésére alkalmas gyakorlatok
„Kismadár” Hason fekvés, homlok a
talajon, tarkótartás.
Könyöklebegtetés.
„Repülő” Hason fekvésben törzsemelés, karok oldalsó középtartásban.
Fej a gerincoszlop meghosszabbításában, tekintet végig a talajon.
A vállöv és a lapocka körüli izmok erősítésére alkalmas támaszgyakorlatok
„Kisasztal” Hátsó fekvőtámaszból csípőemelés térdhajlítással.
„Kismalom” Mellső fekvőtámaszból karemeléssel fordulás hátsó fekvőtámaszba,
majd vissza.
Nagyné Czifra Zsuzsanna
Óvodapedagógus - gyógytestnevelő
Következő cikkünkben az óvodai gyermektánc fejlesztő hatásáról olvashatnak.

CSALÁDI NAPKÖZI VÁROSUNKBAN
A gyermekek családi környezetben történő ellátására a Gyermekvédelmi Törvény
1997. évtől lehetőséget biztosít. Kisvárda
Város Önkormányzata felismerte ennek
az innovatív ellátásnak a pozitívumait és
2011. február 7-én határozatban döntött a
Családi Napközi (CSANA) kialakításáról.
„A CSANA célja a gyermekek napközbeni
ellátása, alternatív formában. Ez azt jelenti,
hogy családias légkör megteremtésével, kis létszámú csoportban, a résztvevő gyermekek képességeihez, szükségleteihez igazodva folyik a
nevelő munka.” - tájékoztatott Oláhné Móré
Mária, a Kistérségi Szociális Szolgálat vezetője, hozzátéve: „Ennek a célnak felel meg,
hogy a csoportban 5, maximum 7 gyerek ellátása biztosítható. A Gyermekvédelmi Törvény lehetőséget ad arra, hogy 20 hetes kortól
14 éves korig láthassuk el a gyerekeket.”
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Kinek ajánlott a Családi Napközi?
- aki munkát szeretne vállalni, de gyermeke elhelyezését nem tudja megoldani
- aki számára fontos, hogy a gyermeke
olyan gondozásban, nevelésben részesüljön, mely az egyéni sajátosságaira épít
- aki szeretné, hogy gyermeke családias
környezetben tölthesse el az idejét a szülő
távolléte alatt
- aki nem akarja, hogy túlzsúfolt, nagy létszámú közösségben legyen gyermeke elhelyezve
- aki szeretné, hogy csökkenjen gyermeke
megbetegedésének az esélye
- aki szeretne naprakész, folyamatos, objektív tájékoztatást kapni gyermeke fejlődésére vonatkozóan
- akinek fontos a rugalmas, a szülő és a
gyermek igényeihez igazodó szolgáltatás
- aki szeretné, ha gyermeke
az oktatási órák végeztével
ne felügyelet nélkül tartózkodjon otthon
A Családi Napközi városunkban a Tordai úti
óvoda épületében kerül kialakításra, ahol a rendelkezésre álló helyiség felújítása
jelenleg is zajlik. Ennek
keretén belül sor kerül a
helyiségek tisztasági festésére valamint a szükséges
berendezési tárgyak beszerzésére. A napközi kialakí-

BölcsÕdék Napja
„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét,
és eszét, szaporítja tapasztalataikat.
Ő azt hiszi: csak játszik.
De mi már tudjuk, mire megy a játék.
Arra, hogy a világban otthonosan mozgó
Eleven mű és tevékeny ember váljék Belőle”
(Varga Domokos)

Április 21-e a Bölcsődék Napja. Magyarországon 1852-ben ezen a napon nyitották meg az ország első bölcsődéjét Pesten,
melyet a Pesti Első Bölcsődei Egylet hozott
létre. Ezen alkalom tiszteletére április 21ét a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
2010 évben miniszteri utasításban szabályozott és a Bölcsődék Napjává nyilvánított. A bölcsődék létrejötte szorosan összefüggött a nagyipari termelés női munkaerő
— foglalkoztatásával. Az ország első bölcsődéje Pesten a Kalap u. 1. sz. alatti bérház
földszintjén összesen 5 szobában nyitotta
meg kapuit. Eleinte 4 éves korig fogadták
a gyermekeket teljes ellátással, ruházatot is
biztosítva. A felvett gyermekek általában
jobb körülmények közé kerültek attól,
amit a család tudott biztosítani számukra.
“A gyermek ezen bölcsődékben úgy ápoltatnak, oly gonddal, oly gyöngédséggel,
mintha a legféltékenyebb anya vigyázata alatt lennének” — áll az elismerés egy
majd 150 éves jelentésben. A bölcsőde
alapszabálya rendkívüli felvilágosultságról,
egészségügyi és pedagógiai tájékozottságról
tett tanúbizonyságot, több része ma is időszerű. Ma a bölcsődei nevelés — gondozás
célja: “... a gyermek fizikai és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével,
feltétel nélküli szeretettel és elfogadással a
gyermek nemzetiségi / etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával, identitásának
erősítésével, kompetenciájának figyelemtásának költsége körülbelül
600 ezer forint.
„A csoportszoba berendezése során olyan környezet
kialakítására törekedtünk,
mely a szolgáltatást igénybe
vevő gyermekek számára biztonságos, ingerekben gazdag,
tevékenységre motiváló, sokoldalú fejlesztést tesz lehetővé” – mondta Oláhné Móré
Mária.
A megfelelő humán erőforrás is a rendelkezésre áll:
egy fő nevelő – képzettségét
tekintve pedagógus – foglalkozik majd
a gyerekekkel, aki rendelkezik továbbá a
Családi Napközi feladat-ellátáshoz szükséges speciális tanfolyami képzettséggel. A
nevelő mellett egy szociális aszissztens is
dolgozik majd, aki szintén rendelkezik a
CSANA működtetéséhez szükséges speciális szakképesítéssel.
„A 2011. évi költségvetési törvény alapnormatívával segíti az ellátást, melynek
összege 268 200 Ft/fő/gyermek. Ez nagyon
alacsony összeg, de mivel a kisvárdai kistérségben 21 településre terjed ki a szolgáltatás,
így kiegészítő mormatíva lehívására nyílik
lehetőség, melynek összege egy évre körülbelül
7.500.000 Forint” – zárta tájékoztatóját a
napközi-ellátás működtetéséről a Kistérségi Szociális Szolgálat vezetője.
A kisvárdai székhelyű Családi Napközi
indításának tervezett időpontja 2011. május 2. napja. További információ kérhető
Csuka Andrea csoportvezetőtől személye-

További hírek, képek: www.kisvarda.hu
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bevételével, tapasztalatszerzési lehetőség
biztosításával, viselkedési minták nyújtásával elősegíteni a harmonikus fejlődést.”
Az ünnep alkalmából most az újság hasábjain köszöntöm a Városi Bölcsőde mindazon dolgozóit, akik a bölcsőde mai nevelési — gondozási céljait megvalósítják és
mindazokat a dolgozókat, akik megteremtik annak lehetőségét, hogy nyugodt, tiszta
környezetben élhetjük mindennapjainkat.
A kisgyermeknevelők (gondozónők) derűs
érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes
légkört biztosítanak a rájuk bízott kicsi
gyermekeknek. A napi gondozási műveletek mellett a nevelés minden mozzanatát
megragadva nyitogatják — bővítik értelmüket, fejlesztik ügyességüket, növelik
önállóságukat. Köszöntöm őket, akik a
rájuk bízott kisgyermekek bizalmasai, az
ölelő karok elfogadói, a síró gyermek megvigasztalói, bíztatói, példaképek, szeretettel teli nevelők-, gondozók.
Köszöntöm e jeles napon a bölcsőde azon
dolgozóit, akik biztosítják a rendezett,
virágos, biztonságos környezetet, a tiszta
— illatos vasalt ruhát. Köszöntöm a finom
ételeket biztosító dolgozókat, akiket valamennyi gyermek nevén szólít és elmondja
kívánságát...És köszöntöm valamennyi dolgozómat, akik azért munkálkodnak, hogy
a ránk bízott kicsi gyermekeknek legjobb
körülményeket, szeretetteljes — boldog

—vidám gyermekkort tudjunk biztosítani. És végül köszöntöm a kedves Szülőket,
akik legféltettebb kincsüket, a szeme fényüket bízták ránk, és minket választottak
arra, hogy gyermeküket az anyai szeretet
és gondosság megközelítésével gondozzuk,
neveljük. A bölcsődében végzett munkához valamennyiőnknek kívánok sok-sok
kifogyhatatlan szeretetet és jó egészséget.
Kállai Arpádné
bölcsőde igazgató

sen, a Kistérségi Szociális Szolgálat székhelyén Kisvárdán, a Szent László út 54.
szám alatt vagy a 45/415-086-os telefonszámon.
Durucz Gabi

ADÓ 1%
A Móricz Zsigmond úti Óvoda „Kiegyensúlyozott Gyermekekért Alapítvány” köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adójuk 1%-ával támogatták
alapítványunkat 2009-ben. A felajánlott támogatás összege 85.363,-Ft,
amelyet képességfejlesztő játékok vásárlására fordítottunk.
Továbbra is várjuk és köszönettel vesszük támogatásukat. Adószámunk:
18800441-1-15
Az alapítvány kuratóriuma

Kisvárda

Városi hitélet, oktatás

2011. április

Családok a Család évében

„Egyszerű hittel járulok Isten elé, alázattal
és szeretettel, és azon szorgoskodom, hogy
semmi olyat ne tegyek és ne gondoljak, ami
elégedetlenséget okozna neki.”
(Lőrinc barát)

készített meglepetés is: imával és énekkel
készülődtünk.
Eközben a szülők és nagyszülők
plébános
atyával együtt
gondolkodtak
a katolikus családok életének
küldetéséről,
az élő hitben
megtapasztalt szeretetről.
Egyházunk
kiemelten fontosnak tartja az élet védelmét, a házasság
szentségét
valamint a gyermekek
családban elfoglalt
helyét.
Minden
családban éppen
ezért különleges
szerepe van a közös imáknak és a
tartalmasan kialakított meghitt, esti
beszélgetéseknek.
Így a család minden tagja kiemelt

Egyházközségünk és a Szent László Katolikus Általános Iskola közös hagyományait ápolva Linzenbold József atya találkozóra invitálta a kisiskolások családjait.
A kertekben már bontogatta szirmait a
tavasz, a gyermekek munkáiban pedig
szárnyait a kedves kis katica, amit szorgos kezek dédelgettek. A munkálkodás
után hitoktatójuk és a tanító nénik segítségével kezdetét vette a szüleik számára

A II. RÁKÓCZI FERENC SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA HÍREI

TÉMAHÉT a Rákócziban

A TÁMOP 3.1.4 pályázati program keretében a II. Rákóczi Ferenc Szakközépés Szakiskola 2011. március 22-25-ig a
hagyományoknak megfelelően színvonalas rendezvénysorozattal emléke-zett az
iskola névadójára.
A tanítási órákon Rákóczi-korral kapcsolatos témákat dolgoztak fel a diákok.
Március 22-én délután tanulmányi versenyen mérhették össze tudásukat a 9. és

11 órától a Makay László Történelmi Emlékversenyen megyénkből 7 iskola csapatai
vetélkedtek négy fős csoportokban az első
helyért. A Nagyságos Fejedelem életével
és korával, a szabadságharccal kapcsolatos kérdéseket Szivák Gábor, a Városi
Könyvtár igazgatója állította össze. Első
helyezett a Református Általános Iskola és Gimnázium lett. Szervezők: Vizer
Zoltán és Mucsicska Volodimir.
Köszönetünket fejezzük ki tisztelt vendégeinknek, amiért velünk ünnepeltek.
Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő tanáraiknak, valamint a szervezőknek
a sikeres szerepléshez.
dr. Pilcsák Gáborné, szakmai vezető

Ökonap a II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskolában

10. osztályos szakiskolai tanulók. Szervezők: Bumberák Éva Beatrix, Molnár-Belinszky Anita, Vass Gábor.
Március 24-én du.14 órától a Béres József TIT Kisvárdai Egyesületének szervezésében Néző István helytörténész
tudományos előadást tartott „II. Rákóczi
Ferenc” címmel.
Március 25-én, pénteken 9 óra 30 perctől a Vári Emil Társulási Általános Iskola tornacsarnokában Rákóczi Kupa
labdarúgótornán a következő iskolák
csapatai mérhették össze erőiket: Móra
Ferenc Gimnázium, Dombrád, Bessenyei György Gimnázium és Kollégium,
Református Általános Iskola és Gimnázium, Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és
Óvoda, II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és
Szakiskola. A Rákóczi Kupát a Bessenyei György Gimnázium és Kollégium
csapata nyerte.
Délelőtt 10 órától megemlékezést és koszorúzást tartottunk a névadó szobránál.
Ünnepi beszédet mondott: Dr. Ugron
Gáspár Gábor, a Rákóczi Szövetség főtitkára. Az iskola növendékei verses-zenés
összeállítással készültek. Szervező: Barczi Józsefné.

A TÁMOP 3.1.4 keretében 2011. 03.
21-én iskolánk Ökonapot tartott , melynek célja az iskola területének rendezése,
takarítása és parkosítása a 9. és 10. szakiskolai osztályok bevonásával. A facsemetéket Nagy Dávid és Zoltán (9.A) szülei
ajánlották fel. Köszönetet mondunk a
program szervezőjének, Marczinkóné
Sebi Juliannának, aki gyakorlati tanácsokkal segítette a diákokat.

Kirándulás a Felvidéken

2011. március 17-én iskolánk tanulói felvidéki kiránduláson vettek részt, amihez
a Rákóczi Szövetségtől kaptuk a támogatást. Reggel 7.15-kor gyülekeztünk az
iskolánk előtt. 5 felnőtt és 42 tanuló utazott az autóbuszon. Elég nehéz volt kiválasztani azokat a tanulókat, akik valóban
megérdemelték a kirándulást. Sikerült a
királyhelmeci testvériskolánkkal is felvenni a kapcsolatot.
Először Királyhelmecre utaztunk el,
ahol a helyi Szakközép- és Kereskedel-

mi Akadémia tanárai fogadtak minket. A
tanulóink megismerhették az iskolát is,
részt vettek egy tanítási órán is, és megismertük a tanműhelyeket is. A vezetőség
pedig kellemes fogadtatásban részesített
minket, jó hangulatú beszélgetés zajlott.
A város nevezetességeivel is megismerkedtünk, különösen szép volt Királyhelmec főtere. Innen Borsiba utaztunk. A
Rákóczi-szobor előtt tartottunk egy kis
megemlékezést, elénekeltük a Himnuszt
is.
Borsiból Kassára vezetett az utunk. A
tanulók előadásokat tartottak az autóbuszon II. Rákóczi Ferencről, Kassáról.
Szép tájakon vezetett az út Kassáig.
A város sétálóutcáján haladva értünk
a dómhoz. A jegyeket megvásárolva bejutottunk az altemplomba, ahol
megtekintettük a fejedelem sírját. Egy
koszorút is elhelyeztünk kegyeletünk
jeléül, s itt is tartottunk egy kis megemlékezést, s elénekeltük a Himnuszt.
Innen a Rodostói-házhoz vezetett az
utunk, ahol nagy érdeklődést tanúsítottak a tanulók. Sok-sok érdekességet
tudtunk meg itt is.
Maradt egy kis idő a szabad programra
is, gyönyörködhettünk a Kassai Színház
szépségében, s 1-2 üzletbe is benéztünk.
Sajnos azonban az idő nagyon gyorsan
eltelt. A tanulók és a kollégák is nagyon
hasznosnak, szépnek találták ezt a napot.
Ezután II. Rákóczi Ferenc emléke sokkal
elevenebb lesz bennük. Napok múlva is
emlegetik ezt az élményt.
Szeretnénk megköszönni a Rákóczi Szövetségnek, hogy lehetővé tette iskolánk
tanulói számára ezt a kirándulást. Szép
élményekkel lettek gazdagabbak gyerekeink.
Őszné Ignácz Éva
szervező tanár

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

szerepet kaphat, ami biztonsággal tölti
el gyermekeinket és megadja családjaink
önazonosságát. Majd a szülők meghatottan hallgatták a meglepetésnek szánt
kedves kis műsort. Az est méltó befejezéseként József atya megáldotta családjainkat, és együtt érintett meg mindannyiunkat az az érzés, hogy valóban vannak
olyan maradandó élmények az életünkben, amit csak a szívünkkel érezhetünk.
Takácsné Makrai Éva
a Szent László Katolikus Általánis Iskola
tanítója

Csúcstechnológia a Rákócziban

Iskolánkban az érettségire épülő szakmai
képzések sorában a már meglévő szakmák mellett, mint pl.: az informatikai
hálózattelepítő és üzemeltető vagy vendéglátás, 2005-ben bevezetésre került a
mechatronikai műszerész szakma is.
Célunk, hogy akár az iskolánkban, akár
máshol érettségizett diákoknak továbbtanulási lehetőséget kínáljunk az eddigi
tanulmányaikra építve. A mechatronika,
mint tudomány az informatika, elektronika és a mechanika egymáshoz kapcsolódó területeinek integrációja. Az iparban a mechatronikai műszerész az ipari
berendezések üzembe helyezését, üzemeltetését, javítását, beállítását végzi.
E munkaterülethez tartozó legfontosabb
kompetenciák az alkalmazott szakmai
ismeretek elsajátítása, szakmai készségek,
képességek kialakítása, fejlesztése.
Az iskola vezetősége egy sikeres eszközfejlesztési pályázat útján vette fel a
kapcsolatot a világhírű Festo cég magyar
képviseletével. Köszönhetően annak,
hogy a Festo Kft. mindig is nagy hang-

súlyt fektetett mind az elméleti mind a
gyakorlati oktatásra, az iskolánk és a cég
között létrejött együttműködési szerződés keretében csúcsmodern, a 21. század
technológiáját képviselő pneumatikai és
hidraulikai laboratóriumot alakítottunk
ki.
A 2010/2011-es tanévben a tananyag
szerves részét képezik a laborban tartott
órák a diákok nagy örömére. A laborban
a tanulók feladatai közé tartozik konkrét, a valóságban is előforduló problémák
megoldása, önmagukban működőképes
vezérlések összeállítása. Ehhez segítséget a tervező, modellező szoftverek, interaktív tábla, személyi számítógépek és
az oktatási célra kifejlesztett mechanikai
részegységek nyújtanak.
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35 éves szakmai tapasztalattal a lovaglásért

„Hová lenne a világ, ha nem léteznének a
lovak, hogy értelmet adjanak neki?”
A dögei székhelyű Ameko Lovasklub
1990-ben nyitotta meg kapuit elsőként
a magyarországi magánkézben lévő lovasklubok közül, s azóta is töretlen sikerrel működik és nagy népszerűségnek
örvend. Szolgáltatása sokrétű és magas
szakmai szinten szerteágazó: lovasoktatással, lókiképzéssel, versenyzéssel, lovastáborok lebonyolításával, lótenyésztéssel,
gyógylovagoltatással és lovak bértartásával foglalkozik.
A környék egyetlen, az Önkormányzati Minisztériumnál is hivatalosan bejegyzett, lovasoktatást végezhető regisztrált egyesülete, melynek edzői a Magyar
Lovas Szövetség regisztrált edzői. A

lovasklub jelenleg húsz lóval rendelkezik. 2003 óta rendszeresen rendeznek a
fiatalok körében egyre népszerűvé váló
lovastáborokat. A hazai vendégeken, lovasokon kívül külföldiek is látogatják a
Klubot: többet között - Hollandiából,
Svájcból, Németországból, Szlovákiából,

az USA - ból, Franciaországból és Angliából is érkeznek lovasok oktatás és a lovas táborban való részvétel céljából.
A gyerekeket tapasztalt, szakképzett
oktatók várják
Bertók Béla, a 70-80-as évek elismert
díjugratója, területi és országos bajnok, a
Hortobágyi Lovas napok győztese 1982-
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ben, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
legeredményesebb
edzője 2000-ben.
Bertók Viktor 1994ben területi ifjúsági
bajnok, Kelet-Magyarország legeredményesebb
lovasa,
2001-ben felnőtt díjugrató bajnok, 2009ben „A megye legjobb
utánpótlás
edzője”
cím nyertese, a Magyar Lovas Szövetség
regisztrált edzője és pályaépítője. Viktor
jelenleg végzős főiskolai hallgató a Nyíregyházi Főiskola Testnevelő-edző – Angol tanári szakán, elsőéves a Szent István
Állatorvostudományi Egyetem Lovastanár Hyppológus szakán, továbbá angol
nyelvből Állami és Nemzetközi felsőfokú
nyelvvizsgával rendelkezik.
Eredményes tanítványok
Évente több száz gyerek fordul meg a
lovardában és lovastáborokban egyaránt. A Lovasklub az Országos Póni Klub
Szövetség tagja, évente kb. 30-40 gyerek
tesz sikeres vizsgát díjugratás és díjlovaglás szakágban. A tavalyi évben versenyzőik minősültek az Országos Póni bajnokságra és az év során több kiemelkedő
eredményt értek el. Tehetséges lovasaik:
Darvai Csenge Sára, Gyüre Csenge, Mátrai Boglárka, Lakatos Gréta, Naményi
Zsófia, Meskó Zsófia,Varga Rebeka, akik
példás tanulók és jó magaviseletű szorgalmas gyermekek.
Lovasterápia a beteg gyerekekért
A környéken egyedülálló módon foglalkoznak gyógylovaglással és lovasterápiával is, mely a sérült és fogyatékkal élő
gyermekek és felnőttek rehabilitációjában játszik szerepet.
„A lovasterápiát neurológiai betegségek,
ortopédiai problémák, pszichés zavarok,
érzelmi és mentális zavarok, érzékszervi
fogyatékosságok esetén alkalmazzuk. A lovasterápia a ló, a lovaglás és a lóval való
foglalkozás hatásait használja fel gyógyításra, fejlesztésre. A lovasterápia több ágát
különböztetjük meg, attól függően, hogy milyen problémával érkezik a páciens és hogy
milyen módon, milyen célkitűzéssel foglalkoznak vele. A lovasterápiáról tudni illik,
hogy manapság igen elterjedt, és örömmel
mondhatom, hogy a lovas klub ezen gyerekeinek állapotában igen
látványos fejlődést értünk el” – tájékoztatott a terápiát végző
Bertók Béláné Matild
az Ameko Lovas
Klub gyógyterapeutája, aki emellett
műszaki szakoktató
diplomával és gyógypedagógiai szakasszisztensi képesítéssel is rendelkezik.
„A lovaglás a szabad levegőn végezhető
azon sportok egyike, mely minden izomcsoportot megmozgat, jótékony hatással van a
gerincferdüléses és gerincproblémával küszködő gyerekekre. A lovaglás teljes embert és
maximális odafigyelést kíván, a lóval való
bánásmód és annak gondozása pedig önfegyelmet, önuralmat tanít a gyerekeknek.”
- hangsúlyozta Bertók Viktor, aki nagy
örömét fejezte ki annak érdekében, hogy
a jelenlegi kormány elhatározása alapján,
általános iskolai rendszerben is oktatható legyen a lovaglás. „Jövőbeli célunkként
tűztük ki a Magyar Lovas Nemzeti program keretében az iskolai lovasoktatást a
környékbeli általános iskolákban. Célunk a
gyerekek testnevelés óráinak változatosabbá
tétele, lovas hagyományaink bemutatása,
ápolása egy egészségesebb ifjúság felnövek-

vése érdekében. Cáljaink között szerepel
továbbá a tehetséges gyerekek felfedezése,
akikből a jövő lovasbajnokai válnak majd,
ezzel is öregbítve szeretett városunk, Kisvárda hírnevét.” - zárta szavait Viktor.
A lovaglás elixír
A lovaglás sokkal többet jelent, mint
azt egy átlagos megfigyelő hinné. Az
egyszerű élvezeten túl más fizikai, mentális és érzelmi jó hatásai is vannak: javul a lovas egyensúlya, megerősödnek az
izmok, gyorsulnak a reflexek gyorsulnak,
javul a keringés és a légzés, továbbá jobb
étvágyat is biztosít. Pszichológiai hatásai
között említendő, hogy a lovaglás kellemes közérzetet biztosít, egy-egy jól elvégzett feladat javítja a lovas önbizalmát,
javul a lovas felelősségérzete és önfegyelme. Szociális hatása, hogy egy életre szóló, különleges barátság alakul ki lovas és
ló, illetve lovas és lovas között.
Összegezve tehát elmondható, hogy a
lovaglás elixír. Nem csak fizikálisan, hanem lelkileg is jótékony, nevelő hatással
rendelkezik. Megtanít minket arra, hogy
tiszteljük lovunkat, embertársainkat és
magunkat. Megtanít
szeretni, perspektívát
adhat számunkra: a
„van kiért, miért felkelni és folytatni érzést” mindennap. A
lovaglás rendre, fegyelemre tanít, rendszert visz életünkbe.
Kompromisszumkötő és a másikra való
odafigyelés képességünket fejleszti.
„Ha egy ló társává
fogad neked adja mindenét: erejét, kitartá-

sát, vad szellemét. De cserébe nem kéri el
mindened, elég neki megbecsülő Szereteted!”
Durucz Gabi

A Várda SE mérkÕzései

22. forduló
Szabadnap/ A felnőtt és az U 19-es
csapat nem lépett pályára, hiszen a Tiszabecs anyagi gondok miatt a téli szünetben visszalépett. Erre a mérkőzésre
minden csapat megkapta a 3 pontot, 30-ás eredménnyel.
23. forduló
Várda SE - Gyulaháza SE 1 - 0
Az eredmény nem tükrözi a játékban kialakult mezőny fölényünket.Akár nagyobb
arányú győzelem is kialakulhatott volna,
ha kihasználjuk helyzeteinket. A gyulaházi csapatnak az volt a célja, hogy elkerüljön
egy nagy vereséget, ami sikerült is.
Rozsnyai Béla: – Nyertünk!
Bardi Attila: – A két csapat között óriási
különbségek vannak a lehetőségek a célok
tekintetében, ennek ismeretében tisztességes
eredményt értünk el.
24. forduló
Mándok VSE - Várda SE 1 - 1
Szép tavaszi időben egy igazságos döntetlen született Mándokon. Mindkét
csapat nagy akarással és sportszerűen
játszott.
Szilágyi Bertalan: – Igazi szomszédvári rangadó, kitűnő játékvezetés mellett az
eredmény reális.

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

Rozsnyai Béla: – Jó mérkőzésen mindkét csapat megdolgozott a pontszerzésért.
Gratulálok mindkét csapatnak.
25. forduló
Lapzártánk időpontjában 2011. április
22., pénteken még a mérkőzés előtt áll
a kisvárdai csapat, érkezik a Nyírbátort
verő Tiszavasvári. Az eredményről a
csapat honlapján – www.vardase2003.
hu – olvashatnak.
A 24. forduló után (a Tiszavasvárival
játszott mérkőzés előtt) a bajnokságot a
Várda SE vezeti 56 ponttal, második a
Nyírbátor 49 ponttal, a harmadik helyen
pedig a Mátészalka posztol 44 ponttal.

Májusi mérkőzések:

május 1. – 26. forduló:
Rakamazi Spartacus SE – Várda SE
május 8. – 27. forduló:
Várda SE – Nyírgyulaj SE
május 15. – 28. forduló:
Fehérgyarmati FC – Várda SE
május 22 .– 29. forduló:
Várda SE – Nagyszekeres Unio SE
május 28. – 30. forduló:
Mátészalkai MTK – Várda SE
Tudósító: Szarvas László
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Március 5-6-án került megrendezésre
a Kelet–Trans 2000 Kft. Gyermek Teremlabdarúgó Torna Kisvárdán. A torna
első napján a 2001-es korosztály, vasárnap a 1999-es születésűek mérték össze
tudásukat.
„Mind a két nap nagyon szoros és izgalmas
küzdelmeket hozott. A kis focisták mindvégig sportszerű küzdőszelleme óriási lelkesedéssel és „stadion hangulattal” töltötte

el a lelátón szurkoló
nézőket. A programot színesítette Karászi Roland freestyle Európa bajnok,
világbajnoki 3. helyezett bemutatója.”
- kezdte beszámolóját Péter Tibor, a
kisvárdai fiatalok
egyik edzője.
A 2001-es korosztály küzdelmeiben
hazai siker született, a Várda SE fiataljai emelhették a
magasba a méltán
megérdemelt kupát. A dobogó második
fokára a Csenger állhatott, a harmadik
pozíció pedig a Fehérgyarmat F. S. csapatáé lett. További eredmények: 4. Hajdúnánás, 5. Nyírbátor, 6. Sárospatak, 7. Görög
Focisuli.
A gólkirályi címet – ebben a korosztályban – a hajdúnánási Vass Ádám érdemelte ki, a legjobb kapus a fehérgyarmatiak
hálóőre Kovács István, a legjobb játékos
a kisvárdai Szőr Levente, a legjobb női
játékos a sárospataki
Vachter Fanni lett.
Az 1999-es születésűek – szintén
körmérkőzéses
– kis bajnokságában az első helyen
a Nyírsuli 99’, a másodikon a Nyírsuli
2000 végzett. További helyezések:
3. Görög Focisuli, 4.
Mátészalka, 5. Vár-

Kiválóan teljesített Csenge és Cecília
Április második hétvégéjén Debrecenben
került megrendezésre a Magyar Lovas
Szövetség Díjugrató
és Díjlovagló Rajtengedély Vizsgája, ahol
a kisvárdai Darvai
Csenge Sára, a dögei
Ameko Lovas Klub
lovasaként sikeres díjugrató rajtengedély vizsgát tett. A kisvárdai
Somogyi Rezső Ált Iskola 11 éves tanulója
kiemelkedően szerepelt a vizsgán, melynek
komolyságát jelzi az is, hogy a szigorú bírók
a 24 jelentkező lovasból hatot nem engedtek
át, mivel felkészültségük nem volt megfelelő.
„Az elméleti vizsga után a lovasokat előlovaglásban tekintették meg mind kengyelben, mind
kengyel nélküli feladatok lovaglása során. Voltak akiket már az előlovaglások után nem is
engedtek ugratni, felkészületlenségük miatt. Az
Amekos lovas Darvai Csenge kiválóan teljesí-

tett, az eredményhirdetéskor kiemelték teljesítményét és megjegyezték, hogy a legstílusosabb
lovaglást mutatta be Ameko Cecília nevű lován” - nyilatkozta büszkén Csenge edzője és
felkészítője Bertók Viktor.
Darvai Csenge Sára - aki nem mellesleg tavaly megnyerte a Nyírség Vágta Kishuszár
futamát - 5 éve lovagol az Ameko Lovas
Klubnál. Ebben az évben szeretne jól szerepelni az Országos Korosztályos Díjugrató és
Díjlovagló Bajnokságon.
Durucz Gabi
Fotó: Darvai

da SE, 6. Nagykálló,
7. Záhony.
A győztes csapatból
került ki a gólkirály
is: Mogyorósi Ádám.
A legjobb mezőnyjátékos a Görög Focisuli játékosa Kozma Máté, a legjobb
kapus a Nyírsuli
2000 csapat tagja
Orosz István, a legjobb hazai játékos a
Várda SE labdarúgója Balogh Kristóf
lett.
A díjakat Zámbó
István, Kisvárda város alpolgármestere
és Soltész László, a
Kelet Trans 2000
Kft.
ügyvezetője
adták át.
„Szatmári
Sándor edzőtársammal
együtt büszkék vagyunk valamennyi
résztvevő – s persze
elsősorban a kisvárdaiak - teljesítményére és
köszönjük a szülők és a nézők lelkesedését,
biztatását. A gyerekek és a szülők nevében köszönettel tartozunk Kisvárda Város
Önkormányzatának, a Kelet-Trans 2000
Kft.-nek, a Várda-Garden 2001 Kft.-nek, a
Kiss B ker Kft.-nek, Révész G. Lászlónak,
Gerda Zoltánnak, a Villa Sil Pékségnek és
Bacsó Istvánnak, akik nagyban hozzájárultak a sportrendezvényünk zökkenőmentes és színvonalas lebonyolításához” - zárta
beszámolóját Péter Tibor.
Április 10-én a fiúk Sárospatakra utaztak, ahol kilencedik alkalommal rendezték meg a Mogyi-Susi Labdarúgó Tornát. A sporteseményen tizenegy csapat
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játszott színvonalas, sportszerű mérkőzéseket. A kisvárdai 2000-2001-es fiú csapat bronz-, míg a 2002-2003-as csapat
ezüstéremmel tért haza. A „nagyok” közül Szokolai Márk, a „kicsik” közül Vasas
Máté lett a torna legjobb játékosa. Április
16-án folytatták sikeres szériájukat a jövő
futbalistái: a hajdúnánási bajnokságon
ezüstérmet szereztek. Péter Tibor mellett
segédedzőként segítette a gyerekek sikeres szereplését Gyebnár Zsolt.
Fiatal, folyamatosan előkelő eredményekkel szereplő kisvárdai focistáinknak
gratulálunk, további sikereket és gólokat
kívánunk.
Durucz Gabi

Kisvárdai twirlingesek az élvonalban

A Magyar Twirling Szövetség a TISZÁNTÚLI RÉGIÓS TWIRLING
VERSENY lebonyolítását 2011-ben
a kisvárdai MISTRAL Ifjúsági Sport
Egyesületre bízta.
Nyolc város (Budapest, Füzesgyarmat,
Gyál, Kiskőrös, Kisvárda, Maglód, Szeghalom, Vésztő) sportegyesülete képviseltette
magát - az Országos Bajnokságot megelőző régiós selejtezőn - 79 versenyzővel.
A négy korcsoportban, nyolc szinten versenyző sportolóknak a kisvárdai Városi
Tornacsarnokban szurkolt a telt házas
közönség 2011. április 9-én, szombaton.
A legnagyobb létszámmal (28 fő)
„ringbe szálló” egyesület a MISTRAL
ISE mind a 4 kiemelt szinten D,C,B,A,
indított dobogóra esélyes versenyzőt,
a Tiszántúlon csak a kisvárdai
egyesületnek van a legmagasabb
„A” szinten versenyzője. A kisvárdai twirlinges lányok eredményei:
Előkészítő I. Children: Borbély
Dóra 5. hely
Előkészítő I. Kadet: Balogh Etelka
1. hely, Király Ágnes 3. hely, Balogh Panna 4. hely, Pintér Melinda
10. hely
Előkészítő I. Junior: Smid Letícia
1.hely, Purgel Orsolya 3. hely
Előkészítő II. Kadet: Belinszky
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Blanka 1. hely, Soltész Petra 2.
hely, Takács Dalma 5. hely, Pál
Boglárka 7. hely, Ferku Zsanett
10. hely, Barnai Zsófia 11. hely
Előkészítő II. Junior: Balogh
Borostyán 2. hely, Pál Eszter 4.
hely
Alap I. Kadet: Kozics Bíborka 3.
hely, Spekker Réka 6. hely
Alap I. Junior: Meskó Zsófia 2.
hely, Sándor Kata 4. hely
„D” Kadet Junior: Vass Georgina 2. hely, Szilágyi Szandra 3.
hely, Kertész Cintia 5. hely, Kiss
Emőke 7. hely
„C” Junior: Szeregnyi Bianka Vivien 2.
hely
„B” Junior/Senior: Gonda Viktória 2.
hely
„A” Junior: Illés Letícia 1. hely, Farkas
Zsófia 2. hely
Free Style Junior egyéni: Illés Letícia 1.
hely, Farkas Zsófia 2. hely
For Fun csapat: Manók tánca 1. hely, Törpék 2. hely, Huncutkák 3. hely
A MISTRAL Ifjúsági Sport Egyesület
twirling szakosztályos fiataljainak vezetője és felkészítője Szilágyi Zoltánné. Az
előkelő eredményekhez gratulálunk, további sikereket, eredményeket kívánunk
városunk tehetséges twirlingeseinek.
Durucz Gabi
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Bajnok ping-pongosok

Április elseje nem a bolondság, hanem a győzelem napja volt a kisvárdai
asztaliteniszeseknél.
A tavasz második hónapjának első
napján a Várdai Asztalitenisz SE
hazai pályán fogadta Záhony asztalitenisz csapatát. Szoros mérkőzésen
10:8 arányban Kisvárda nyerte az összecsapást.
„Csapatunk a tavaszi mérkőzéseit pontveszteség nélkül nyerte meg, így

ősszel az NB
III.-ban
folytathatjuk a szereplést.
Ahhoz
azonban, hogy a
nemzeti bajnokságban is megálljuk a helyünket, biztosítani
kell a megfelelő
körülményeket
és anyagiakat.”
nyilatkozta
Nagy István, a
VASE játékosa.
Az
előkelő
helyen szereplő
kisvárdai gárda saját erőből és a helyi
önkormányzat támogatásaiból tartja
fenn magát.
A VASE tagjai, akik kiharcolták
az NB III.-ban való részvételt: Tóth
László, Spekker László, Arady István,
Ujvári István, Nagy István és Pokol
Péter.
Durucz Gabi
Fotók: Kőrizs József

Magyar bajnokok a Szilvási-harcosok

Április 9-én, Szegeden rendezték a Magyar K1 junior és felnőtt bajnoki döntőket, ahol a kisvárdai Harcosok Klubja
Szilvási Team tagjaként Ifj.Szilvási Tibor
Hunor (17 év) képviseltette magát junior
kategóriában.
„A döntőn harcosunk az első menetben
önmagához mérten kissé mereven és lassan
kezdett. A 2. menetben már kiegyenlítettebb küzdelem folyt, a 3.menetben Tibi
egy szépen kivitelezett fordulásos rúgással
lerúgta ellenfelét, akire rá is kellett számolni, de a K.O nem sikerült. A mérkőzés
végén a bírók 2:1-es pontozással az ellenfelet látták jobbnak.” - elemezte a mérkőzést Szilvási Tibor Koppány, a fiatal harcos
mestere.
Az eredmény így is szép és tiszteletre méltó: K1 junior Magyar bajnoki ezüstérem!
Április 16-án Baján már két kisvárdai versenyző léphetett a ringbe: Ifj.Szilvási Tibor
Hunor (-75 kg) és Szilvási Roland Botond
(-71 kg). Az MMA és LOW-KICK nyílt
junior és felnőtt Országos Bajnokságra – a
magyarokon kívül – érkeztek még Romániából, Szerbiából és Szlovákiából is, több
mint 200 versenyző harcolt színvonalas,
sportszerű mérkőzéseken reggel tíz órától
este hét óráig.
Több selejtező mérkőzés (2x2 perc) után
jöttek a 3x2 perces döntők, melyekre
mindkét Szilvási fiú bejutott.
Roland és debrecenei ellenfele között nagyon kemény harc folyt a ringben, hisz a
tét az OB első hely volt.
„Egy pillanat nem maradt rúgás vagy ütés
nélkül. Az ellenfél próbálta Rolira erőltetni
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az ő stílusát de harcosunk is tisztában volt
a mérkőzés tétjével és mind a 3 meneten
keresztül szigorúan és keményen büntette
ellenfele minden próbálkozását. A mérkőzés végén egyhangú pontozással Roland
kezét emelték magasba.” - mondta büszkén a mester, aki – köztudottan – a fiúk
édesapja is egyben.
Tibor ellenfele a döntőben szintén egy
debreceni versenyző volt. Keménységre
itt sem volt panasz, zúgtak a rúgások és az
ütések az első menetben, aztán a második
menetben jött a bomba: Tibi mintha tanult volna az egy héttel korábbi döntőből
– hogy nem kell mindent a bírókra bízni –
hogy ha már lerúgja az ellenfelet, akkor az
maradjon is lent. A második menet első 10
másodpercében egy gyors kézkombináció
után jött a mindent eldöntő villámgyors
köríves rúgás fejre. Az ellenfél azonnal
földre került és kiszámolásig ott is maradt.
A mérkőzést Tibor nyerte K.O-val.
Az öröm elképesztő volt hisz két induló és
két országos aranyérem. Ezt pedig még tetőzte az is, hogy Szilvási Tibor Koppány, a
mester, többszörös Magyar és Nemzetközi
bajnok, egykori Magyar válogatott a versenyen, mint edző különdíjat kapott.
A napi két edzés - reggel iskola előtt 5.30tól - 6.30-ig és délután 2 órás - meghozta a
várt eredményt. A fiúk kitettek magukért.
Most egy hét pihenő után újra „munkához”
látnak, hogy májusban a Világkupán, majd
Nyíregyházán és Újfehértón szárnyaljanak
a ringben kisvárdai harcosaink.
Képek és videók: www.szilvasiteam.com
Durucz Gabi
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Kisvárdán az ország legerÕsebb emberei

Kisvárda - A gyorsan változó időjárás
– eső, szél, napsütés – sem zavarta meg
a versenyzőket és az érdeklődő nézőket
Kisvárdán a közel négy órás Erős Emberek versenyén. Az állandó érdeklődő nézők
létszáma száz és százötven között volt a
gyorsan változó időjárás ellenére a verseny
helyszínén.
Április 9-én, szombaton délután két órától rendezték meg Kisvárdán a Várszínház
és Művészetek Háza és a Szent László Katolikus Szakközépiskola
közötti útszakaszon az
Opel Ramiris Kupa II.
osztályú, Páros Erősember Magyar Kupát.
A verseny házigazdája a
Kisvárdai Várszínház és
Művészetek Háza volt,
szervezői pedig Gyimesi
Gábor, Darázs Ádám és
a Szabolcsbákai Takács
Norbert.
Az erőemelő világklasszis Darázs Ádám,
többszörös magyar- és
Európa-bajnok, KözépEurópa legerősebb embere. Számos világcsúcs tartója, többszörös erőemelő világbajnok indította útjára három évvel ezelőtt az
erősemberek bemutatkozását és versenyét.
A hétvégi versenyt Darázs Ádám vezette le,
ügyelve a szakszerűségre és a balesetmentességre. A rendezvénysorozat elindítását
Kisvárdán a tízszeres erőemelő magyar
bajnok Gyimesi Gábor kezdeményezte. A
kezdeményezést felkarolta Darázs Ádám.
Az első pillanattól kezdve a szabolcsbákai
Takács Norbert – Darázs Ádám tanítványa

– aktív munkát vállalt a rendezvények sikerében. Nekik köszönhetően honosodott
meg Felső-Szabolcs központjában, Kisvárdán a mára már a Magyar Kupa fordulójaként jegyzett, a hét végén megrendezett
verseny. A résztvevő 14 versenyző hét párban, a következő versenyszámokban mérkőzött egymással: rönknyomás, guggolás
220 kg-mal, többször ismételve, kamionhúzás (egész szerelvény) párban, lengősúly
cipelés 330 kg, majd keretcipelés 250 kgmal, 150 kg-os hordó pakolás ismételve,
autó tartása időre.
Profi versenyre készül
A verseny szünetében – a rendezvény
kezdeményezője és szervezője – Gyimesi
Gábor (56 éves), tízszeres erőemelő magyar
bajnok, élete első profi erőemelő magyar
bajnokságára, illetve a profi világbajnok-
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ságra való felkészülésének jegyében megtartott
bemutatóján, nem hivatalos országos csúcsot
állított fel felhúzásban
241 kilogrammal. A bemutatón elért sikerhez
hozzájárult, hogy Dienes
Gábor, az egykori kisvárdai súlyemelő szakosztály
vezetője, edzője, segítette
a felkészülésben s most a
bemutatón is ellátta tanácsokkal.
Eredmények
A hét páros erőt nem
kímélő versenyében első lett a Sebestyén János (Mezőszilas) - Molnár Zsolt (Bölcske)
páros 32 ponttal. A dobogó jelképes második helyén a Saliga Tamás (Komárom) Jankó Endre (Mezőszilas) páros végzett. A
harmadik helyezést Juhász Csaba (Salgótarján) - Mengyi Rajmund (Tiszaújváros)
páros szerezte meg. A hazaiak versenyzője,
Takács Norbert párjával, Demeter Lászlóval
(Győr) az ötödik helyezést érte el a rangos
mezőnyben. Valamennyi páros elismerés-

ként a helyezéseknek megfelelő kupát vehetett át. A kupákat Darázs Ádám, Gyimesi
Gábor, valamint az Opel Ramiris képviselője, Dankó József adta át a versenyzőknek.
Vállalkozói összefogás
A verseny létrejöttét a kisvárdai vállalkozók eredményes összefogása segítette.
Több anonim segítő mellett anyagilag
is segítették a rendezvényt: László Pince Étterem, Opel Ramiris, Szemján Zoltán
Sassz KFT, Biotech USA, Kruppa-Mag
Kft., Horváth István órásmester, Göncz
Sándor vegyeskereskedés,
Nagy Tibor Husquvarna
Szaküzlet, Dr. Zaiter Ali
Atef, Puskás Géza építési
vállalkozó, Szarvas János Szarvasker Kft, Dienes Gábor Várda Garden
2001 Kft, Szántó László
Hercules Kisgép kölcsönző, Kocsis József Vas-Rx
Bt. és Bacsó István, aki a
versenyhez szükséges kamionszerelvényt is biztosította.
Vincze Péter

HELYESBÍTÉS!

Előző számunkban véletlenül hiányosan jelent meg a fenti kép, ezért most
újra megmutatjuk a sikeres karatésokat és edzőjüket, Markó Lászlót. Az
érintettektől elnézést kérek!
Jurás L.

