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Sok szeretettel köszöntjük a Határon Túli Magyar
Színházak XIX. Fesztiváljának minden résztvevőjét!
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RÖVIDESEN INDUL A SZÍNHÁZI FESZTIVÁL

III. KISVÁRDAI MÛVÉSZETI NAPOK

kisvárdai fesztivál történetének.
A szakemberek Nyakó Béla igazgatótól tájékozódtak az idei fesztivál
előkészületeiről, majd a Városházán
Dr. Oláh Albert polgármesterrel,
Kovács László önkormányzati képviselővel és Nagypál Béla művelődési
osztályvezetővel beszélgettek a fesztivál jövőjéről.
Mint elhangzott, a minisztérium
részéről maximálisan támogatják
a kisvárdai fesztivált. Elismeréssel
szóltak a Várszínház és Művészetek
Háza vezetője és munkatársai által
végzett munkáról is.
A megbeszélésen szóba került a
jövő évi fesztivál is. A résztvevők
reményei szerint a XX. fesztiválnak
már egy megújult, korszerű színházépület adhat majd otthont, ami
minden színházi feladatra alkalmas.

A megnyitón a szép számban
megjelent közönséget dr. Oláh
Albert polgármester köszöntötte,
majd dr. Szabó Sarolta etnográfus
nyitotta meg A restaurálás művészete című kiállítást. A tárlaton
Varga Ágnes, Szinyéri Péterné és Németh Erika restaurátorok által helyreállított tárgyakat, műalkotásokat
Varga Ágnes, Németh Erika, Szitekinthettek meg az érdeklődők.
nyéri Péterné restaurátorok, dr.
A megnyitó után a Weiner Leó
Oláh Albert polgármester és dr.
Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola
Szabó Sarolta etnográfus
növendékei adtak hangulatos hangEbben az évben immár harma- versenyt, amelyben a XIX-XX. szádik alkalommal került sor a Kisvár- zad fordulóján divatos szalonzenei
dai Művészeti Napok megrendezé- hagyományokat elevenítették fel.
Másnap a zeneiskola diákjai és
sére május 31-június 1. között.
Az esemény a Rétközi Múzeum, tanárai részvételével folytatódott a
a kisvárdai Muzsikáló Gyermeke- szalonzenei hangverseny. A rendezkért Alapítvány és az Első Kisvárdai vény védnöke a Magyar ZeneiskoKépzőművészeti Műhely összefogá- lák és Művészeti Iskolák Szövetsége
volt.
sával valósult meg.

Nagyné Varga Melinda és Elekes
Botond tájékozódott a fesztivál
helyszínén

Június 21-én kezdetét veszi a Határon Túli Magyar Színházak XIX.
Fesztiválja. A közelmúltban ebből
az apropóból látogatott Kisvárdára
Nagyné Varga Melinda, az Oktatási
és Kulturális Minisztérium közművelődési főosztályának vezetője, és
Elekes Botond, aki a minisztériumban talán a legavatottabb ismerője a

A MÚLT TISZTELETE A JÖVŐ ZÁLOGA

Rozinka Balázs igazgató avatóbeszédet mond a megújult sírkertben

A Szent Orsolya Rend működése alatt, majd azt követően is az
elhunyt nővérek temetkezési helye
a kisvárdai temető lett. Az elhunyt
és idetemetett 15 nővér sírhelyeit a
Szent László Szakközépiskola és dolgozói gondozzák, rendben tartják.
Sajnos, nagyon sok síron már nem
látszott a felirat, a fejfákat is megette

az idő vasfoga.
A Szent László Szakközépiskola
vezetősége, egész közössége szívügyének tekintette, hogy az intézmény
elődjének alapítói, a Szent Orsolya Rend nővérei méltó nyughelyet
kapjanak a kisvárdai temetőben. Így
készült el közös összefogással a sírkövek és környezetük esztétikus, méltó
felújítása. Az ünnepélyes avatáson
részt vettek az iskola, a fenntartó és
a Szent Orsolya Rend vezetői, képviselői is.
„Egy iskola jelenét úgy lehet megérteni és a jövőjét tervezni, ha ismerjük
múltját, gyökereit. A Szent Orsolya
Rend által megteremtett keresztény
pedagógiai értékek számunkra ma is
irányadóak” - mondta beszédében
Rozinka Balázs igazgató.

E-ON ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KISVÁRDÁN
Ismét működtet ügyfélszolgálatot az E-ON Hungária Zrt. Kisvárdán.
Akinek az áramszolgáltatással
van valamilyen gondja, a Művészetek Házában találja meg az

ügyfélszolgálati irodát, ahol hétfőn és szerdán várják az ügyfeleket. Ügyfélfogadás:
HÉTFŐ:
SZERDA:

8-12 óráig
12-16 óráig

KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP: JÚNIUS 5.

A járókelők közül sokan elgondolkodtak a kiállított alkotásokon

Az 1972-ben Stockholmban rendezett „Ember és bioszféra” című
konferencia határozatában június
5-ét nemzetközi környezetvédelmi
világnappá nyilvánította.
A világnap célja, hogy felébressze
az emberekben a felelősségtudatot,
és rávezesse őket arra, hogy mindenkinek magának is tennie kell valamit természetes, épített, társadalmi
és belső környezete megóvásáért,
harmonikusabbá tételéért.
Kisvárdán minden évben látványos, figyelemfelhívó rendezvényt
szerveznek a Várday István Általá-

nos Iskola pedagógusai és diákjai.
Az áruház és a hivatal közötti területen a város diákjainak, óvodásainak
a környezet- és a természetvédelem
témakörében készült pályamunkáit
láthatják az érdeklődők.
A gyerekek alkotásai mellett az
E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület által biztosított
felvilágosító és ismeretterjesztő tablók, kiadványok is megtekinthetők
voltak ezen a napon.
Mindezeken túl számos olyan
szórólap, újság is elérhető volt a
közönség számára, amelyekben a
természetvédelem aktuális kérdései mellett különböző témákban
hasznos tanácsokat olvashatnak a
környezetükért tenni akarók. Így
például a hulladékhasznosítás, a
természetbarát földművelés, a természetes kozmetikumok használata,
az állatok és a növényvilág védelme,
vagy a megújuló energiaforrások
használata iránt érdeklődők is sok
segítséget kaphattak.

Tallózás a VÁR FM Rádió helyi híreiből
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TÉRSÉGÜNK HÍREI RÖVIDEN
Elfogadták a rendőrségi beszámolót
Legutóbbi ülésén a kisvárdai képviselőtestület tárgyalta azt a beszámolót,
amely a város közbiztonságának helyzetéről, és az elmúlt évben megtett
intézkedésekről szólt. A napirend tárgyalásán részt vett Andrékó János dandár-tábornok, megyei főkapitány is.
Mivel többen is hangsúlyozták, hogy
kimondottan az előző évi tevékenység
értékeléséről van szó, a vártnál kisebb
vita után, a testület egyhangú döntésével fogadta el a rendőrkapitányság vezetőjének jelentését. A megyei
főkapitány ígéretet tett arra, hogy a
jelenleg folyó, nagy érdeklődést kiváltott ügy lezárását követően a képviselőtestületnek be fog számolni a
vizsgálati tapasztalatokról és meghozott intézkedéseiről. A közbiztonság
helyzetének értékelésekor a képviselők főként a motoros és autós száguldozókra, a gyorshajtókra, valamint a
lakosok nyugalmának megzavarására
hívták fel a figyelmet. Ezt jól mutatja
a rendőrségi jelentés is, hiszen 2006ban a város területén viszonylag nagy
mértékben nőtt a közlekedési balese-

ÁRVÍZVÉDEKEZÉSI GYAKORLAT
„ÁRVÍZ-2007” elnevezéssel törzsvezetési gyakorlatot tartott a Megyei Védelmi Bizottság.
A Megyei Közgyűlés Elnöke, aki
egyben a Megyei Védelmi Bizottság
elnöke, 2007. május 30-án a kora
reggeli órákban riasztotta a Helyi
Védelmi Bizottságok elnökeit, hogy
a feltételezések szerint minden időket meghaladó árhullám kialakulása
várható a Tisza folyón.
A kialakuló veszélyhelyzet hatásainak csökkentése érdekében számos
feladat került meghatározásra.
A kisvárdai székhelyű Helyi Védelmi Bizottság elnöke a riasztás és
a feladatok vétele után bemozgósította a Helyi Védelmi Bizottság egy
részét és közösen a kisvárdai Polgári
Védelmi Kirendeltség állományával
értelmezte a kapott feladatokat. Ezt
követően riasztotta az alárendelt
polgármestereket és soron kívül bekérte mindazon adatokat, melyeket
(Fotó: SZON - Olajos T.)

A megyei katasztrófavédelem jól
vizsgázott
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a Megyei Védelmi Bizottság elnöke
meghatározott, amelyek nagy mértékben hozzájárultak a kialakulóban lévő veszélyhelyzet hatásainak
csökkentéséhez, az emberi élet és
vagyonvédelemhez, valamint az állatállomány kimenekítéséhez, ellátásához.
A polgármesterek a váratlan riasztás ellenére határidőre megtették jelentésüket, melyet a Helyi Védelmi
Bizottság összegezve 2007. május
30-án 11.30-kor jelentett a Megyei
Közgyűlés Elnökének Hajdúhadházon, a kihelyezett Megyei Védelmi
Bizottsági ülésen.
Ezt követően 31-én a Kisaron tartott technikai bemutatón a Megyei
Közgyűlés Elnöke megelégedéssel
vette tudomásul, hogy egy hirtelen
kialakuló veszélyhelyzetben a megye, így a kisvárdai Helyi Védelmi
Bizottsághoz tartozó települések
vezetői készen állnak feladatai ellátására.
Az értékelést követően Kisar térségében bemutatóra került sor, mely
során meg lehetett tekinteni az árvízi védekezéskor használható technikai eszközöket, védmű rendszerek
kiépítésének módszereit, lehetőségeit.
Zsiros Imre pv. alezredes
kirendeltségvezető

Andrékó János megyei főkapitány is
válaszolt a képviselők kérdéseire

tek száma. A kapitányság illetékességi
területén az elmúlt évben 131 közlekedési baleset történt, melyből 8 halálos, 47 súlyos, és 76 könnyű lefolyásúnak minősíthető.
Kisvárdán emelkedett az első lakáshoz jutók támogatásának összege
Kisvárdán az önkormányzat első
alkalommal, több mint 10 éve, 1996ban szabályozta rendeletével az első
lakáshoz jutók helyi támogatását. A
támogatás feltételeit időközben egy
alkalommal felülvizsgálták, és újra
szabályozták. Mivel a korábban megállapított támogatási összeg a mai
ingatlanárakhoz, és az építkezés költségeihez viszonyítva már aránytalanul
kevésnek bizonyult, ezért a polgármester a támogatás mértékének emelésére tett javaslatot. A képviselőtestület május 30-i ülésén- a rendeletében
meghatározott személyeknek - lakás
vásárlása céljából az eddigi 200 ezer
helyett a jövőben 300 ezer forint, míg
az új lakást építőknek az eddigi 300
ezer helyett 500 ezer forintra emelte
a lakáscélú támogatás összegét. Az elmúlt évben egyébként 22 család vette
igénybe az önkormányzati segítséget.
Meghatározták a városi óvodák nyári működését
Legutóbbi ülésén Kisvárda Város
Önkormányzati Képviselőtestülete
döntött az önkormányzati óvodák

nyári zárva tartásának rendjéről. A
képviselők elsősorban azt az alapelvet érvényesítették, hogy a nyári hónapokban a szülők igényeinek megfelelően, egyidőben legalább három
intézmény-egység legyen elérhető. A
vita során elfogadták az intézmények
közötti egyenlő feladatmegosztás fontosságát, több képviselő is felhívta a
figyelmet arra, hogy a szülők megfelelő tájékoztatása érdekében, a jövőben,
korábban kell napirendre tűzni ezt a
kérdést. Ráadásul a szabadságolások
miatti egyenlőtlenségek megszüntetését is fontosnak tartják.
Elbírálták a középfokú fellebbezési
kérelmeket
Május 30-án ülést tartott a Kisvárda jegyzője által működtetett, a
középfokú oktatási intézményekbe
felvételt nem nyert tanulók fellebbezési kérelméről döntő bizottság. A
korábbi évekhez képest idén kevesebben emeltek kifogást az iskolai döntésekkel szemben. Így a II. Rákóczi
Ferenc Szakközép- és Szakiskolába 75
fő nyújtott be ismételt kérelmet. Az
elbírás során valamennyi Kisvárdai
lakhellyel rendelkező diák fellebbezésének helyt adott a testület, így a
környékbeli jelentkezőkkel együtt 50
tanuló kérelmét bírálták el kedvezően és nyertek felvételt az intézménybe. A 25 elutasított beiskolázásáról
a lakóhely szerint illetékes jegyzőnek kell gondoskodnia. A Bessenyei
György Gimnázium esetében összesen hárman fellebbeztek, közülük két
diák kérelmének adott helyt a jegyző
- adott tájékoztatást Nagypál Béla, a
Polgármesteri Hivatal osztályvezetője.
A képviselő-testület soron következő ülése 2007. június 21-én 9 órától
lesz. 14 órakor ünnepi ülés keretébben
a kimagasló eredményeket elért tanulók és pedagógusok elismerésére kerül
sor. Az üléseket a Zemplén TV-ben is
megtekinthetik felvételről.

Az önkormányzati óvodák nyári zárva tartásáról
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102.§ (2) bekezdésének
a) pontja értelmében a fenntartó dönt az óvodák éves nyitva és zárva tartási idejének meghatározásáról. A képviselő-testület - az óvodákkal egyeztetve - az alábbi nyitvatartási rendet határozta meg:
Intézmény megnevezése:		
Napsugár Óvoda
		
Várday I. u.		
		
Móricz Zs. u.		
2. Számú Óvoda
		
Csillag köz		
		
Tompos u.		
Nyitnikék Óvoda
		
Magyar u.		
		
Zrínyi tér		
4. Számú Óvoda
		
Császy L. u.		
		
Tordai u.		

Zárva tartás ideje:
július 16-tól – augusztus 10-ig
június 18-tól – július 13-ig
június 18-tól – július 13-ig
július 16-tól – augusztus 10-ig
július 23-tól – augusztus 17-ig
június 25-től – július 20-ig
július 9-től – augusztus 17-ig
június 25-től – augusztus 3-ig
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Önkormányzati hírek

AUTÓBUSZ A KISTÉRSÉGNEK
Június 1-jén a Polgármesteri Hivatalban
Bődy Mihály, a Rákos Kft. igazgatója, a
TEMSA autóbuszok magyarországi értékesítője, Dr. Oláh Albert polgármester és
Törökné dr. Nagy Irén jegyző aláírták azt
a megállapodást, amelynek értelmében a
Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás egy 35+2 személyes autóbuszt vásárol a cégtől.
Az autóbusz beszerzését egy sikeres pályázat tette lehetővé. A társulás június 12én át is vette a járművet, amely már más-

Védekezzünk a parlagfű ellen!
Az ÁNTSZ Kisvárdai Kistérségi Intézete az idén is meghirdeti
a „Parlagfűért Virágot” akcióját
2007. június 25-29. között. Nagyobb mennyiségű parlagfű begyűjtése és bemutatása esetén értékes ajándékokat: fűmag, egynyári
virág, kaspó, erkélyláda stb. vehető
át az intézetünkben. A begyűjtéshez
szükséges védőfelszerelést is a megjelölt időpontban lehet átvenni. A
programok során sokan megismerhetik a parlagfű jellegzetességeit,
így hatékonyabban védekezhetnek
ellene. Nemcsak a parlagon hagyott,
rosszul művelt szántóföldeken jelenik meg, hanem városi gyomként is
ismert. Építési területen, elhanyagolt kertekben, árokparton, parkok,
utak szélén található.
A parlagfű most kezdi meg igazi
támadását az emberi szervezet immunrendszere ellen. Az országban
minden ötödik ember allergiás beteg, aki szezonális allergiás náthával,
kötőhártya-gyulladással, asztmatikus rohamokkal, bőrtünetekkel reagál a levegőbe kerülő virágpollenekre. Ezeknek a megbetegedéseknek
a legfőbb kiváltója a parlagfű! Már
30-40 virágporszeme elegendő az

A Polgári Védelem felhívása!
Az emberi élet és a vagyonvédelem
megóvása nemcsak szélsőséges időjárási viszonyok között fontos, hanem
kánikulai körülmények között is. A
szélsőséges időjárás bekövetkezése
esetén már adtunk néhány tanácsot
a betartandó magatartási szabályokra, most a kánikulára vonatkozóan
álljon itt néhány jó tanács.

nap megkezdte a munkát
Kisvárdán. A busz a kistérségi feladatok ellátását
segíti a jövőben.
A klimatizált, minden
ülésén hárompontos biztonsági övekkel ellátott
jármű alkalmas mozgássérültek szállítására is.
A 35+2 ülőhely mellett hatalmas csomagtérrel rendelkezik a Temsa
Opalin típusú midi-busz,
így rövid és hosszú távú
utazásokra egyaránt alkalmas.

allergiás reakció kiváltásához. Virágzáskor pollenét a légáramlás az
egész város felett szétteríti. Egyetlen
parlagfű képes 8 milliárd virágporszemet termelni . A betegség megelőzhető az allergiát kiváltó tényező
megszüntetésével, ezért következetesen irtsuk a parlagfüvet!
E gyomnövény júliustól október
végéig virágzik. A növényt a virágzása ellőtt kell elpusztítani, hogy ne
szórhasson virágport, és ne érlelhessen termést. Irtása leghatásosabb
tavaszi megjelenésétől kezdve, korai
gyomlálással, a virágzás előtt végzett
rendszeres kaszálással. Azonban a
parlagfű terjedése gyomirtó szerek
használata nélkül nem állítható meg.
A vegyszeres kezelést olyan helyen
lehet alkalmazni, ahol embereket
nem veszélyeztet. Eredményes lehet
még a parlagfű életlehetőségeinek
csökkentése: kiszorítható jól fejlődő
növényzet telepítésével, fűmagvetéssel, gyepesítéssel.
A parlagfű jelzőnövény: jelzi a
környezet elhanyagoltságát, gazdátlanságát.
A megművelt szántó, a gyepesített
közterület, a pázsitos virágoskert a
legjobb védekezés a parlagfű ellen.
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Kánikula esetén a legfontosabb lakossági magatartási szabályok:
- Keress védelmet nyújtó épületet,
semmiképpen ne maradj kint a
szabadban, ha mégis igyál sokat és
időnként keress árnyékot (az ajánlott napi 2-2,5 l-től is többet).
- A nagy meleg fokozza az izzadást,
előidézve ezzel a nagymértékű folyadék- és ásványi anyag vesztést.
Figyelj arra, hogy gyermeke(i)d és
a veled, környezetedben élő idősek
is fogyasszanak kellő mennyiségű
folyadékot. Kerüld a magas cukor-,
koffein-, alkoholtartalmú italok fogyasztását.
- Hőség idején, aki teheti délelőtt 10
óra és délután 3 között ne menjen
a tűző napra. Amennyiben ez mégis elkerülhetetlen, óvd a bőröd és a
szemed a nap káros sugarai ellen.
- Ne sétáltass a hőségben kisbabát,
a lakás szellőztetését is többnyire éjszaka oldd meg. Ha lehetőséged van
rá és szervezeted is bírja, használj
ventillátort, légkondicionálót.
- Amennyiben érzékeny vagy az
időjárási frontokra, fordíts különös
figyelmet egészségi állapotod változásaira.
- A lakás felmelegedésének megelőzése érdekében nappal (ha van)
engedd le a redőnyöket, zárd be a
zsalugátereket.

- Lehetőség szerint öltözz szellősen,
kényelmes, természetes alapanyagú
ruhákat viselve.
- Ha autóval indulsz útra, vigyél magaddal és fogyassz kellő mennyiségű
folyadékot, amennyiben gépjárműved légkondicionálóval felszerelt
használd azt. Azonban jó ha tudod:
a légkondi használata növeli a gépjármű fogyasztását, csökkentheti a
motor teljesítőképességét. Használat
előtt célszerű a felmelegedett utasteret kiszellőztetni, s csak ezután működtetni a légkondicionálót. Fő elv
a fokozatosság.
- Alaptétel, hogy senkit ne hagyj
lezárt kocsiban a tűző napon!!!
Ugyancsak fontos, hogy hajtógázas
spray-ket, öngyújtót ne hagyj úgy a
kocsiban, hogy érje a nap, mert azok
is tüzet okozhatnak.
- Ha tűz keletkezik értesítsd a tűzoltóságot és ha lehetséges próbáld
azonnal eloltani, lokalizálni.
- A tűzgyújtási és a locsolási tilalmat
következetesen tartsd be, és erre figyelmeztess másokat is.
- Fürdőzés közben soha ne ugorj felhevült testtel a hideg vízbe.
- Gondoskodj a háziállatok és a szabadon tartott állatok friss ivóvízzel
történő ellátásáról.
- Ne hallgass rémhírekre, ne terjeszd
azokat!
- Bízz azokban, akik felkészültek a
védelmedre!
Az utóbbi hetek tapasztalata alapján nem szabad elfelejtkezni a hirtelen kialakuló bőséges csapadékkal,
esetleg jéggel és nagy széllel járó záporok, zivatarok, hirtelen kialakulása esetén betartandó szabályokra.
Zsiros Imre pv. alezredes
kirendeltségvezető

GONDOSKODNAK A VÍZELVEZETÉSRŐL
A nyár elején tapasztalt szélsőséges időjárás egyik velejárója a
hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék, amelynek megfelelő elvezetése nagyon fontos,
különösen a földutak esetében.
A Szüret utca közösségi szellemű lakói közösen gondoskodnak arról, hogy a tavasszal
kialakított vízelvezető árkok ne
töltődjenek fel homokkal, illetve a dombról az aszfaltra lemosott
homok visszakerüljön a helyére.
Csak így biztosítható, hogy a
nagy esők ellenére is járható ma-

Munkában az utca lakói

radjon az utca. Minél több lakó
bekapcsolódik ebbe a munkába,
annál könnyebb tisztán tartani az
árkokat.
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Kisvárda
környezetének rendezése, parkolók kialakítása,
KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT -- középületek
csapadékvíz-elvezető rendszer építése, felújítása,
- egészséges ivóvíz vezetékrendszer teljes felújítása,
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
- szennyvízcsatorna hálózat teljes kiépítése,
- turisztikai jellegű területek fejlesztése, kialakítása,
GAZDASÁGI PROGRAMJA
- temető területének, ivóvízhálózatának és úthálózatának bővítése,
- új parkolók építése a városközpontban (Polgármesteri Hivatal hátsórészénél)
2007-2010. ÉVRE
- a nem hasznosított külterületi önkormányzati ingatlanok folyamatos karban-
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(Az előző rész folytatása)
A településfejlesztés átgondoltsága
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés
során azok az igények kerüljenek előtérbe,
- melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek
alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak,
vagy
- melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik,
- melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak,
- melyek a település kisvárosias arculatának megőrzését szolgálják.
A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint
az éves költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat
valósítanak meg a ciklus évei alatt.
A településfejlesztés során - az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási
célú fej-lesztések kivételével - figyelembe kell venni a következőket:
Azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni:
- melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés
eredményeként az Önkormányzat tartósan (legalább 4 éven keresztül) a korábbi
éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat, és/vagy
- melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő,
- melyek munkahelyet teremtenek,
- melyek növelik a város kistérségi szerepét,
- melyek a város szolgáltató és intézményhálózatának, ezen belül a lakosság ellátásának korszerűsítését célozzák, azok minőségi javulását, szükség esetén mennyiségi növekedését eredményezik.
Háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek:
- a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik, és mely fejlesztésekkel
megvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési kiadásokkal jár,
- során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi feltételekkel
biztosítható.
A településrendezési terv
Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját,
jellegét.
A Képviselő-testület feladata, hogy
- a ciklus ideje alatt áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket tegyen a rendezési terv módosítására,
- konkrét lépéseket tegyen a rendezési tervben szereplő fejlesztések megvalósítására.
Felkészülés a pályázatokra
Mivel a Képviselő-testület mandátumának időszaka alatt jelentős pályázati források nyílnak meg, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé
váljon a pályázati tevékenység.
A sikeres pályázatok érdekében:
- felelősöket kell kijelölni a különböző szintű, jellegű pályázatok figyelemmel
kísérésére,
- a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező
személyt/személyeket kell keresni és megbízni (lehet külsős is),
- lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési
programba való illesztéséhez,
- a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre terveket kell készíteni - mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt az adott pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő,
- meg kell vizsgálni a sikeres pályázatokra ösztönző érdekeltségi rendszer kidolgozásának szükségességét, be kell építeni a teljesítmény követelmények meghatározásába, értékelési rendszerébe,
- a forrásbiztosítás keretében elsőbbséget élvezzenek az EU-s pályázatokkal elérhető támogatások.
Településfejlesztési célok
Az önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához
és fenntartásához kapcsolódnak.
Településfejlesztési célok:
- építési telkek és ehhez kapcsolódva új utcák kialakítása,
- belterületi közút építése,
- járda építése, felújítása



tartása,
- köztéri WC-k kialakítása,
- új szeméttelep és a hozzákapcsolódó elkerülő utak megépítése,
- új zöldségpiac kialakítása,
- panelprogram keretében a panellakások folyamatos felújítása,
- leszakadó városrészek felújítása.
Jelenleg folyik a közbeszerzési eljárás Kisvárda területén települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására, a közszolgáltató
kiválasztására. Az új közszolgáltató feladatait 2007. június 1-től 5 éves időtartamra
látja el. Amennyiben az új szeméttelep időközben megépül, úgy a megkötött szerződés érvényét veszti és ismételten új közszolgáltató kerül kiválasztásra. A közszolgáltatási feladatokat 2007. május 31-ig a LOM-SPEED Kft. végzi.
4.4. Az adópolitika célkitűzései
A városi önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását, mivel az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt,
illetve hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire.
A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések
A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselőtestülete az adóztatást úgy
kívánja kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos
is legyen az adózói kört illetően.
2006 évben a következő helyi adónemekből származott bevétel:
-iparűzési adó		
(458.540 eFt)
-kommunális adó
(36.507 eFt)
-idegenforgalmi adó
(1.293 eFt)
-gépjármű adó		
(93.919 eFt)
A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete:
- minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi
adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket,
- adófajtánként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe beépítendő - a gazdasági program célkitűzéseit elősegítő - kedvezmények és mentességek rendszerét, a várható bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkező negatív
hatásokat,
- adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról,
az adórendelet módosításokról,
- koncepciót dolgoz ki a helyi iparűzési adó esetleges megszűnése miatti adóbevétel kiesés pótlására,
- csak olyan adórendeleteket fogad el, amely
- a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent,
- nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként,
- nem terheli a vállalkozásokat a foglalkoztatottak számához kapcsolódva.
Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy
- az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik
az adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adó végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján
elért eredményekről,
- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást
kér az adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a lehetséges
adóalanyok és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményéről,
- az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásról, mivel az adóforintok ismert felhasználási célja, illetve elért eredményei segítik az önkéntes befizetést (a honlapon közzé kell tenni az adóbevételek nagyságát, és az adóbevételek
felhasználási célját, valamint a tényleges felhasználást),
- az önkormányzati adóhatóság éljen adóeljárási törvény alapján biztosított adóellenőrzési jogával és az adóellenőrzések eredményéről a Testület legalább évente
tájékoztatást kapjon.
Az adóztatásban dolgozó személyek anyagi érdekeltségének növelése érdekében
a Képviselő-testület évente áttekinti a dolgozók anyagi érdekeltségi rendszerére vonatkozó helyi szabályozás szükségességét (jutalmazás, teljesítményértékelést követő
béremelés)
Egyéb, adókkal, adó jellegű bevételekkel kapcsolatos adópolitikai célkitűzések
Az egyéb adó, illetve adó jellegű bevételek esetében az Önkormányzat Képviselőtestülete az adóbevételek maximalizálására törekszik.
Az adóztatás során a Képviselő-testület évente - szintén a költségvetési koncepcióhoz igazodva - vizsgálja - a talajterhelési díj adóztatásával kapcsolatos lehetőségeket.
(A következő számban folytatjuk.)			
Lénárt Andrásné aljegyző

Kisvárda
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SIKERES VÁROST SZERETNÉNK
Közös érdekünk: Egy élhető, működőképes és sikeres Kisvárda!
A média nyilvánosságát felhasználva szeretnénk most néhány szót
szólni a 2006. évi önkormányzati
választásoktól eltelt első fél év eseményeiről és eredményeiről.
Az eltelt időszak alatt megalakultak az önkormányzati bizottságok,
megszülettek a legfontosabb döntések a város működéséről, annak zavartalanságáról. A képviselő-testület
megkezdte a város feladat- és intézményrendszerének átvilágítását,
átalakítását, amely már régen halogatott döntés volt.
Sajnos a lakosságot esetleg közvetlenül érzékenyen érintő döntéseket
is hoztunk, ilyen volt, pl. a távhődíj
emelése. A testület ezen döntések
esetében is kereste a kompromisszumokat, a város tehervállalásával igyekezett elviselhetővé tenni a
szükségessé vált intézkedéseket.
Az eltelt rövid idő alatt az önkormányzat működése visszatért
abba a formába, amit a jogszabályok előírnak és amit a demokrácia
megkövetel, amelynek keretében a
hivatal és a polgármester feladata az
előkészítés és végrehajtás, a képviselő-testület feladata az előterjesztések
megvitatása, önálló indítványok
előterjesztése és döntések hozatala.
Újra bevontuk a közvéleményt is, a
Zemplén Tv közvetítése biztosítja a
nyilvánosság követelményét.
Fentiek alapján megállapítható,

Kovács László képviselő a legutóbbi testületi ülésen ismertette ezt a
nyilatkozatot

hogy a képviselő-testület valamennyi tagja a tisztségét és abból adódó
feladatait egyetlen közös cél figyelembe vételével látja el: ez a közös
cél egy élhető, működőképes és sikeres Kisvárda.
Ezért meggyőződésűnk, hogy
a képviselő–testület munkájában
nincs bal- és jobboldal, többség és
kisebbség, jó és rossz – csak közös
cél, közös felelősség és közös döntések vannak.
Emiatt nem reagáltunk eddig
azokra a média (újság, rádió) nyilatkozatokra, amelyek ennek az ellenkezőjét, az ellentéteket és a szembenállást próbálták meg elhitetni
Kisvárda lakosaival a képviselő-testület munkájával kapcsolatban.
Arra kérjük képviselő társainkat,
hogy a feladatainkat továbbra is a
közös cél érdekében a megkezdett
együttműködés keretében végezzük
egy sikeres Kisvárdáért.
Kovács László
MSZP frakcióvezető

Így emlékezünk mi…
Diákszemmel a holokausztról
„Menteni, magyarázni nem tudjuk, ami
történt, de bevallani, elmondani igen”.
(Márai Sándor: Napló)
Mikor április 16-án elérkezett a
történelem óra, már tudtuk, hogy ez
idén is rendhagyó lesz, éppúgy mint
tavaly, vagy tavaly előtt, lesz jövőre is
és ezt követően már mindig.
Azt, hogy a holokauszt áldozatainak
emléknapja végérvényesen a lelkünkbe vésődött, elsősorban történelem tanárunknak, Virga Gizella tanárnőnek
köszönhetjük.
Mikor két évvel ezelőtt a Besibe kerültem, a kötelező tananyagnál nem
tudtam többet a holokausztról és nem
voltam tisztában azzal, hogy mit is rejt
valójában ez a fogalom. Tanárnőnk

azonban mindent megtett és tesz a mai
napig is azért, hogy jól megjegyezzük
azt a tragikus és példátlan eseménysort, amely a magyar és európai zsidósággal a nácizmus éveiben történt.
Az „éj birodalmá”-ból, Auschwit-Birkenauból a Kisvárdáról és környékéről
elhurcolt számos zsidó honfitársunk
közül is csak kevesen tértek vissza.
Nekünk pedig, mint kisvárdai diákoknak emlékeznünk kell azokra, kiknek
a „lángoló ég” vált temetőjükké.
Tanárnőnknek, mint történelem
tanárnak célja az, hogy bennünk, diákokban kialakítsa azt az egyéni morális felelősségtudatot, amely biztosítja
az egymás iránti tolerancia kialakulását, valamint a minden embernek járó
elidegeníthetetlen szabadság tiszteletben tartását. Ennek a felelősségnek a
kialakítása meghatározó a pedagógiai
folyamatban. Ezt segítik az évről évre
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A VÖRÖSKERESZT KÖZGYŰLÉSÉRŐL

2007. május 23. Nyíregyháza a
Magyar Vöröskereszt Megyei Közgyűlése.

Rekkenő a hőség, de az emberiségért végzett munka önként lelkesít
minden olyan embert, aki önzetlenül tud tenni másokért. Vannak is
számosan; elsősegélynyújtók, védőnők, ápolók, véradók, orvosok, pedagógusok.
Jó volt látni, hogy mind többen, és
többen vannak, nem csökkent az
adni tudók és akarók tábora. S ebben az önkormányzatok munkája
is benne van. Ahol már régebben is
így látták, ott olyan hagyományokat
ápolnak, ahol az egész lakosságot
meg tudták nyerni, akár véradásra,
akár a település szépítésére, akár
adományozó munkára.
Felzárkózott ehhez a kisvárdai önkormányzat is. Ők is lelkesednek
azokért a munkákért is, ami nemcsak
forintot ad. Az a felemelő érzés, ami
az elesettek, a segítségre szorulók, az
életmentettek köszönetét jelenti: ér
annyit, mint a gazdagság.
Ehhez gratulálunk szeretettel, s kítartott megemlékezések is: történelmi
helyszínek látogatásai, valamint a témával kapcsolatos különböző filmek
és dokumentumok nézése.
Tanáraink igyekeznek minden évfolyamban a diákok ismereteihez,
lelki és szellemi érettségéhez igazítani
a megemlékezések módszereit. Kezdetben, kilencedikesként mi is a zsidósággal és holokauszttal kapcsolatos
alapvető fogalmakat értelmeztük, és
tisztáztunk minden egyes kérdést, ami
bennünk merült fel. Ezt másodikban
helyszínlátogatás követte. 2006. április
16-án helytörténeti óra keretében végigjártuk a kisvárdai gettó útvonalát.
Utunk az iskola aulájából indult, ahol
emlékeztünk a holokauszt áldozataivá
vált bessenyeis tanárokra és diáktársainkra. Végállomásunk pedig az egykori zsinagóga volt, ahol 1983-ban nyílt
meg a mai Rétközi Múzeum. Itt egyik
osztálytársunk ismertette a zsinagóga
építésének történetét, majd részleteket
olvastunk fel Néző István „A kisvárdai zsidóság története” c. könyvéből,
megemlékezve a kisvárdai zsidóság deportálásáról.
Ezt követően bent az épületben
gyertyát gyújtottunk, s a Holocaustemlékműnél egy apró kavicsot helyeztünk el emlékezésünk jeleként. Idén, a
11. évfolyamban már érettebb gondolkodással és magasabb érzelmi intelligenciával néztük meg történelem órán

vánjuk érezzenek olyan felemelő,
szívet melengető szeretetet, amit
Nagypál Béla is érezhetett ezen a
napon, amikor az önkormányzatnak
adott elismerő oklevelet átvette. Az
ott lévőket körülvette azaz énekkar,
amely vagy 6 dallal köszöntötte az
ünneplőket (szó szerint: körbevették
a vk. munkát végzők képviselőit, 40
fős leánykar). Tanáruk: akinek minden mozdulatában, tekintetében,
kisujjában ott volt a lányok irányítása. Négy szólamban szebbnél
szebb dallamokat hallhattunk. Tavasz – nyár, magyar-finn énekeket,.
Szinte érezhettük a finn Vejnemőjnen ujjait!
„Játszott Vejnemöjnen ujja,
Harsogott a hárfa húrja,
Hegy-völgy rengett,
Szikla zengett,
Mind a szirtek mennydörögtek.”
Átéreztük Kodály néphagyománygyűjtő gigászi munkáját, amely a
szívünkig hatolt. Köszönjük.
Az önkormányzat képviselőit szívesen látjuk máskor is munkánk közben.
Szatmári Istvánné

a Szász János rendezte „Holocaust szemei” c. filmet. Ez a dokumentumfilm
a magyarországi holokausztot gyermekként túlélők, átélők visszaemlékezéséről szól. A mű kortárs kerettörténetében egy tizenéves lány történelmi
címszavak értelmezését olvassa, például ilyenekét, mint antiszemitizmus,
krematórium, gettó, deportálás. Ezek
a szavak a túlélők személyes visszaemlékezéseitől megrendítő értelmet kapnak. A felkavaró élmények és megrázó
képsorok hatására néma csend lett az
osztályteremben.
A film elemzését követően tanárnőnk az órát az 1994-es, ökumenikus
konferencia határozatával zárta, mely
a holokausztot a XX. század legnagyobb szégyenének nyilvánította.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsának közös állásfoglalása szerint: „Ebben a tragédiában
nemcsak az esztelen gonoszság képviselőit terhelte a felelősség, hanem azokat
is, akik félelemből, gyávaságból vagy
megalkuvásból nem emelték fel szavukat
zsidó embertársaik tömeges megalázása,
elhurcolása, és meggyilkolása ellen. Az
ötven évvel ezelőtt végbement katasztrófa idején elkövetett ezen mulasztásokért
Isten színe előtt bocsánatot kérünk.”
Novák Anna
Bessenyei Gy. Gimnázium 11. e.
humán képzés
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WEINER - HÍREK

Eredményhirdetésre várva

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt, 3 évenként
megrendezett művészeti tanulmányi versenyek sorában 2007. május
18-19-én Badacsonytomajon került
sor a II. Országos Kerámia- és Tűzzománckészítő Versenyre.
Két forduló után, a beküldött mű-

vek alapján a döntőbe az országból
55 tanuló juthatott be. A kisvárdai
Weiner Leó Alapfokú Zene- és Művészeti Iskolát Maklári Judit, Orosz
Eleonóra és Dolhai Dániel képviselte.
Alkotásaikat az első versenynapon
szabadon választott témában 4 óra,
a második napon kötelező témában
5 óra alatt készítették el a versenyzők.
A szakmai zsűri 4 korcsoportban
hirdetett eredményt.
A harmadik korcsoportban az 1. díjat Orosz Eleonóra, a 2. díjat Dolhai
Dániel hozta el. A kisvárdai növendékek felkészítő tanára: Bábásné Lakatos Erika.
GRATULÁLUNK A NÖVENDÉKEKNEK ÉS TANÁRUKNAK!

VÁRDAYS DIÁK ORSZÁGOS VERSENYEN
Május 11-13. között rendezték Balatonalmádiban a Teleki Pál Országos
Földrajz-Földtan verseny országos döntőjét.
Ezen az országos megmérettetésen a
megyei döntőn legjobb, első helyezett
diák vehetett részt. Sz-Sz-B. megyét a
7. évfolyamosok között a Várday István
Általános Iskola diákja, Nagy Iván Gábor képviselte.
A verseny 4 részből állt, amelyen a
földrajz-földtan tudomány elismert
szakemberei zsűriztek: az ELTE Természettudományi Karának tanárai és
a TIT Elnöke és Főtitkára. A 2 órás

Marjánné Szép Mária felkészítő
tanár és Nagy Iván Gábor

írásbeli versenyt a Balaton-felvidékre
szervezett terepgyakorlat követte. A Tihanyi-félsziget, Szigliget, Káli-medence
földtörténeti múltjának, földtani képződményeinek természeti szépségének
megismerése után rögtön a helyszínen
írták meg a diákok az írásbeli versenyfeladatokat. Nem volt könnyű teljesíteniük, hiszen a felázott talajú, hegyi
terepen haladva kellett a zsűri tagjainak
előadásaira figyelni, jegyzetelni.
Az igazi megmérettetés ezután következett. A kőzetfelismerés, jellemzés volt
a „beugró” a szóbeli döntőre.
A 22 kisdiák mindegyike egy „tételt”,
kérdést húzott, amelyre 5 perc felkészülési időt kapott. Ezután kellett térképi
tájékozottságát is bizonyítva 5 percig
beszélnie, előadnia ismereteit az adott
témában.
A Várdays diák Nagy Iván Gábor összesített eredménye alapján országos V.
helyezést ért el. A terepgyakorlatos és a
szóbeli verseny legjobb versenyzője címet is elnyerte, amiért különdíjban is
részesült.
Gratulálunk!

NYITNIKÉK NAPOK KÉT HELYSZÍNEN

(Fotó: Kőrizs J.)

Vetélkednek a gyerekek

A Nyitnikék Napok keretében ebben
az évben is igen változatos programokkal kedveskedtek a gyerekeknek a
Nyitnikék Óvoda dolgozói.
A Magyar úti Óvodában kulturális
műsort adott a Szabolcs Alapfokú Tánc-



művészeti Iskola, volt bábjáték és játékos angol nyelvtanulás.
Sportnap, az elmaradhatatlan környezetvédelmi vetélkedő Bíró Ilona
és Bíró György vezetésével, és végül jó
hangulatú kerti parti tette teljessé a kicsik és szüleik programját.
A Zrínyi téri Óvodában a Környezetvédelmi Világnap alkalmából kiállítást
tekintettek meg, majd másnap gyermeknapi kiránduláson vettek részt, sétahajóval utaztak Vásárosnaményba.
Bemutatkozott a Weiner Leó Zeneiskola, az utolsó napon pedig közös
torna, a csoportok bemutatkozása, és
közös felnőtt-gyermek játszóház várta
a gyerekeket.
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TARTALMAS NYÁRI PROGRAM
Ebben
az
évben immár
9. alkalommal
kerül megrendezésre a tuzséri kastélyban
a Kárpát-medencei Kézműves és Hagyományápoló tábor július 2-14. között.
A tábor lakói a legkülönbözőbb
területekről érkeznek a Kárpát-medencéből. Ami közös bennük, az a
magyar nyelv, a magyar kultúra szeretete, a közös hagyományok ápolása, megőrzése.
Az itt töltött két hét alatt a gyerekek különféle kézműves mesterségeket tanulhatnak, a magyar nyelv és
a magyar történelem rejtelmeibe is
beleshetnek eredetmondáink, regéink segítségével.
Minden évben neves népzenészek
közreműködésével táncházak és kö-

zös daltanulási lehetőségek színesítik a programot.
Az eltöltött idő alatt készült munkákból, a tanult ismeretekből a zárónapon kiállítás nyílik, illetve a „színpadon” is megmutatják a gyerekek,
hogy érdemes volt eljönni Tuzsérra.
A táborzáró rendezvényre mindenkit szeretettel várnak a szervezők július 14-én 17 órától a tuzséri kastély
udvarán, ahol a kiállítás és bemutató mellett kirakodóvásár és táncház
várja az érdeklődőket.

Táborzárás 2006-ban

Ifjú költő a Somogyiban
A győztes alkotás:

Dolhai Gábor: Tóparton
Este van már, éjszaka,
Hol itt, hol ott föl-fölkel
A békaszájak éneklő hada.
Ébredezik, zeng a tó,
Ilyenkor a parton lenni jó.
Tábortűznél sütögetni,
Beszélgetni, nézelődni.
Békák, tücskök, bogarak,
Ők zengik, ők éneklik
E szebbnél szebb dalokat.
Magas, sőt! Óriás fák tetején,
Fecskepárok csipegetvén,
Csipogják a dalocskájuk!
Finom nekik lakomájuk.
Puha fészek jár alájuk!
Lassan, lassan jön a reggel,
Már talán a nap is felkel.
De szeretnék még:
Beszélgetni, sütögetni,
Nézelődni s játszadozni.

Nyíregyházán, a Bem József
Általános Iskolában idén 9. alkalommal rendezték meg a megyei
versíró-rímfaragó versenyt. Április
4-én a megye minden területéről
érkeztek tanulók, hogy a megadott
cím alapján 45 perc alatt versben
írják le gondolataikat
Május 11-én került sor az eredményhirdetésre. Büszkék vagyunk
Dolhai Gáborra, a Somogyi Rezső
Általános Iskola 4. a osztályos tanulójára, kis költőnkre, aki versével 4. évfolyamon I. helyezést ért
el. Az ünnepélyes díjkiosztón oklevéllel és könyvvel jutalmazták teljesítményét.
Vizerné Dankó Edit

A HOLOKAUSZT
ÁLDOZATAIRA
EMLÉKEZTEK

TISZTELT OLVASÓK!

A lap terjedelmi korlátai miatt
előfordul, hogy nem jut hely minden eseménynek, cikknek. Ezen a
gondon a jövőben úgy próbálunk
meg segíteni, hogy a rövidesen
megújuló kisvarda.hu weboldalon minden eseménynek, kimaradt írásnak helyet biztosítunk.

Május 30-án a Magyar Evangéliumi
Testvérközösség
szervezésében
megemlékezést tartottak a holokauszt kisvárdai áldozataira emlékezve a zsinagóga melletti emlékhelyen

Színes hírek
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100 ÉVES A CSÁSZY ÚTI ÓVODA

2007. május 18-án ünnepelte
fennállásának 100. évfordulóját a
kisvárdai 4. Számú Óvoda központi
óvodája, a Császy úti óvoda. Ebből
az alkalomból egész hetes rendezvénysorozattal ünnepelt az óvoda
közössége, melynek megkoronázásaként került sor a 18-i záróünnepségre.
A hét során szerepelt a programok
között bábszínház, sportnap, faültetés, kirándulás, kézműves tevékenységek, sőt még Dr. Ranschburg Jenő
gyermekpszichológus előadása is. A
pénteki zárónapon igen változatos
műsort láthattak a meghívottak.

Felléptek egykori és mai óvodások, köszöntötte a megjelenteket
Pataky Lászlóné óvodavezető, Dr.

Oláh Albert polgármester. A köszöntők, megemlékezések és a műsorszámok után a 100 évet megörökítő
emléktábla avatására is sor került,
majd a jeles alkalomból készült emlékplaketteket adtak át azoknak a
személyeknek, akik sokat tettek az
intézményért. Meglepetésként 100
galambot is felröptettek az óvoda
udvarán, majd a vendégek megtekintették az impozáns kiállítást az óvoda történetéről. Végül az ünnephez
méltó állófogadáson beszélgethettek a vendégek, s megkóstolhatták
az igen jól sikerült
születésnapi tortát
is.
A rendezvénysorozat sikeres lebonyolításához az
óvoda dolgozóin,
a szülőkön és a
gyerekeken kívül
számtalan támogató segítsége is hozzájárult:
A rendezvény fővédnöke: Dr.
Oláh Albert polgármester.
Médiatámogatók: a Vár FM Rádió tulajdonosa, Fekete Júlia. Durucz Gabi, a Vár FM Rádió műsorvezetője. Kisvárda Online - Kőrizs
József. Kelet-Magyarország - Kovács
Bertalan újságíró. Kisvárda Újság Jurás László újságíró.
Támogatók: Kisvárda Város Önkormányzati
Képviselő-testülete;
Törökné Dr. Nagy Irén, Kisvárda
jegyzője; Prof. Dr. Ranschburg Jenő

gyermekpszichológus; Simonné Dr.
Baráth Andrea önkormányzati képviselő; Dr. Sipos István ügyvéd; Dr.
Láczay György ügyvéd; Nagypál
Béla, a Művelődési és Egészségügyi
Osztály vezetője; Néző István helytörténész; Kovács Bea énektanárnő;
Kisvárdai Szolgáltató Szervezet;
Várszínház és Művészetek Háza Nyakó Béla igazgató; MSZP Városi
Szervezete - Csonka Bertalan, Dr. Juhász Ferenc; Polgári Védelem - Zsiros Imre; Somogyi Rezső Általános
Iskola; Vári Emil Általános Iskola;
II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és
Szakiskola; Vízgazdálkodási Társulat - Tóth László;
Óvoda Múzeum
- Martonvásár;
Kelet-Trans 2000
Kft. - Soltész
László; Adorján
Csabáné; Dr. Kelemen József; Dr.
Kovács Géza; Bábás Műhely - Bábásné Lakatos Erika ötvösművész;
Bátori Nyomda - Nyírbátor; NyírPrint Nyomda - Újfehértó; Biznisz
Szerkesztőség; Bodnár MÉH - Bodnár József; Húscentrum - Borkesz
Lajos; Caroflex; Csikós Color Bt.;
FOT-O-DA Kft. - Darvai Gyöngyi;
General Elektric Hungary Rt.; Juhász Ágnes; Junior ABC; MICROSE
Kft. - Rezsu János; Kis-B-Ker Kft.;
Lakástextil - Nyakó Viktória; Lovácsi Autóház; Parish Bull Vendégház
- Homoki Attiláné; Renomé Print
Kft. - Bagin Lászlóné; NYÍRZEM
Rt.; Renomé-Arzenál Kft. - Jónás

„A szeretet, - mint mag a földben benned alszik - de csak akkor
éled és csak akkor éltet, ha
önzetlenül továbbadod másnak,
s minél többet adsz belőle
annál több leszel te magad tőle.”
(Mezei Mária)

Amikor megérkeztünk, régi ismerősként, nagy szeretettel fogadtak
bennünket. Mert azok is vagyunk.
A lakásotthon lakói, akik együtt,
család nélkül nevelkednek, és mi, a
különböző látható és láthatatlan sé-

Béla; Poncsák Cukrászda - Poncsák
Sándorné; Szeifried Zoltán grafikus, festőművész; Babják Autóház
- Babják Tibor; Vár Étterem - Juhász
László; Várda Drink Rt. - Velenczei
Vlagyimír; Tóth György és családja;
Bodnár Sándor vállalkozó; SzarvasKer Kft.; Százszorszép Üzletház;
Husquarna Kisgép Szaküzlet - Nagy
Tibor; Fekete Tibor Virágbolt; Józsi
Lajosné vállalkozó; Fekete Mihály
vállalkozó; Barkóczi Béla vállalkozó; Pollákné Csikós Mónika SzMK
elnök; Vizerné Dankó Edit tanárnő;
Szilágyi Edit előadóművész; Jakab
Gábor kerámiaművész; Gyarmati
Judit fazekasművész; Pillangó Bábszínház; Török Péter, Nagy Szilárd,
Oláh Enikő, Kárász Ivett énekesek,
és minden kedves szülőnek köszönet
a támogatásért.
Jurás László

TOLERANCIA TÁBOR

GYERMEKNAP A LAKÁSOTTHONBAN

rülésekkel rendelkező emberek.
A találkozásunk apropója a gyermeknap volt, amit egy maroknyi
jószívű ember évek óta szervez számunkra, a jó szóra és szeretetre, az
odafigyelésre vágyóknak. A délután
csodálatos volt. Gyönyörű időben,
vidám műsorral szórakoztattak bennünket, finom étellel, édességgel és
sok-sok ajándékkal láttak vendégül
mindannyiunkat.
A figyelmes szeretetközvetítés kitalálója és évenkénti szervezője Marczinkó István és a II. Rákóczi Ferenc
Szakközép- és Szakiskola vezetése,
nevelőtestülete, valamint az Egészségmegőrző Nyugdíjas Klub tagjai. Ők
minden alkalommal fáradságot nem
kímélve készítik a finom ételeket
számunkra. Az ajándékok sokaságához az MSZP kisvárdai szervezetének
nőtagozata is évek óta rendszeresen
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hozzájárul.
Köszönetünket Hudák Péter - sajátos nevelést igénylő gyermekünk
- azzal a mesével tolmácsolta, melyet a Sérült Emberek Regionális
Fesztiválján a zsűri különdíjjal jutalmazott. Hála és köszönet a szervezőknek és a hozzájuk csatlakozó
adakozóknak. Ők önzetlenségből és
emberségből jelesre vizsgáztak ezen
a napon.
Köszönettel: Kállai Árpádné
a Városi Bölcsőde és Rehabilitációs
Napközi Othon igazgatója

A Sérült Gyermekekért Alapítvány
2007. június 25-30. között ismét
megszervezi az egészséges és sérült
gyermekek közös táborát, amelyet
naponta 9-14 óra között vehetnek
igénybe az érdeklődő gyerekek.
A programban a közös kézműves
foglalkozásokon túl sok-sok játék,
sport, ki-mit-tud, kirándulás szerepel.
Az egy hetes tábor összköltsége
5.000,-Ft gyermekenként, ami magába foglalja az ebédet, a kirándulás
buszköltségét és a kézműves foglalkozáshoz szükséges eszközöket, kellékeket.
A tábor ideje alatt pedagógusok
szervezik és felügyelik a programokat. Várjuk 12 éves korig a gyermekek jelentkezését személyesen vagy a
410-172-es telefonon. A jelentkezések elfogadása a jelentkezés sorrendjében történik.
Dr. Csontó Lászlóné
a kuratórium elnöke
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Egészségünk védelmében

milyen időintervallu-

LOPAKODÓ HALÁL 3. mon belül kezelhető a

beteg?
-Stroke
esetén
fontos, hogy a beteg mielőbb ideggyógyászati ellátásban részesüljön,
és sürgősségi kivizsgáláson vegyen
részt. Az agyi érkatasztrófák két
csoportját különíthetjük el: a vérhiányos stroke-ot (agyi infarktus)
amelyet vérrög (trombózis) okoz, illetve a vérzéses stroke-ot (agyvérzés).
A bekövetkezett stroke-ok 80 %-a
lágyulás formájában mutatkozik és
csupán 12-14% a vérzéses forma.
Az elkülönítést koponya-CT, koponya-MR vizsgálat oldja meg, gyakorlatilag teljes biztonsággal.
A vérzéses stroke esetében küldjük tovább a beteget a megyei kórházba, illetve a Debreceni Neurológiai Klinikára. Ennél a kórformánál,
amelynél gyakori a műtéti indikáció, a gyorsított kivizsgálást követően 48 órán belül eldöntendő a beteg
további kezelése.
A trombózisos stroke-típusnál
beszélhetünk az ún. 3 órás terápiás
időablakról, amely alatt a trombolízis - azaz a trombus feloldása - elvégzendő, tehát az időtényező fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni.
- Ma ez a szemlélet még nem működik megfelelően a gyakorlatban,
hiszen a betegek többsége a terápiás
időablakon belül be sem érkezik a
kórházba. Végeznek trombolízist a helyi neurológiai osztályon?
- Régebben végeztünk, de a
Stroke Társaság által előírt legújabb
szakmai kritérimok miatt ez a kórházi ágyszámcsökkentések óta áttevődött a centrumok hatáskörébe.

Stroke - ag yi érkatasztrófa
Az angol stroke ütést, csapást jelent.
A magyar köznyelv a betegséget gutaütésnek, szélütésnek, illetve agyvérzésnek nevezi - annak ellenére,
hogy a stroke-on átesett betegek túlnyomó többségénél nincs szó konkrét agyvérzésről.
Dr. Rimóczy Istvánt, a Felső-Szabolcsi Kórház ideggyógyászati- és
stroke-ellátásának osztályvezető főorvosát térségünk stroke-helyzetéről
kérdeztem.
- Havonta 60-80 új stroke-beteg
kerül kórházi nyilvántartásunkba.
Ez egy igen magas szám. Magyarországon a heveny esetek - a betegek
életkorához viszonyítva - 5-10 évvel
korábban jelentkeznek, mint a nyugati országokban.
Kórházi kezelés mellett is 15%os a halálozási arány és ezen betegek
25%-a újabb stroke következtében
halhat meg egy éven belül.
A betegség gyakorta tartós rokkantsághoz vezet, óriási terhet róva
ezáltal a családra és a társadalomra.
Megalapozott az Európai Stroke
Társaság közös felhívása, miszerint
fontos lenne elérni azt, hogy az
agyi érkatasztrófák tünetei ne csak
az egészségügyi dolgozók számára
legyenek ismertek: a laikusok által nyújtott gyors segítség - a beteg
mielőbbi kórházba szállítása - életet
menthet.
A gyorsaságon múlik
- A gyors segítségnyújtásnál maradva: a stroke bekövetkeztétől számítva

FÉNNYEL AZ EGÉSZSÉGÉRT
Az utóbbi időben egyre többször
tapasztaljuk, hogy az emberek alternatív gyógymódokhoz folyamodnak,
különösen, ha a hivatalos orvoslás
már nem tud kellően hatékony segítséget nyújtani.
Az orvostudomány fejlődésével
számos új diagnosztikai eljárás, új
terápia jött létre, amelyek azonban
nem mindenki számára érhetők el
áruk, vagy elterjedtségük miatt.
Az ember gyakran kényszerül arra,
hogy egyéb, öngyógyító módszereket
vegyen igénybe. Ezek közé tartozik a
polarizáltfény-terápia is, amely ugyan
a legmodernebb technológiát képviseli, de egyszerűen alkalmazható,
s egyre több területen bizonyosodik
be jótékony hatása. Nem csodaszerről van szó tehát, ami meggyógyítja a



gyógyíthatatlan betegségeket, hanem
egy olyan orvostechnikai eszközről,
ami a szükséges engedélyekkel - köztük EU-minősítéssel is - rendelkezik.
A fényterápia az alábbi területeken
alkalmazható: sebészet, bőrgyógyászat, fül-orr-gégészet, gyermekgyógyászat, fizikoterápia, reumatológia.
Akit részletesebben érdekelnek az
alternatív gyógymódok (színterápia,
légterápia), Kisvárdán új helyen, a
Mártírok útján (a Poncsák Cukrászda
mellett) lévő új Zepter International
képviseleten részletes felvilágosítást
kaphat ezekről a módszerekről és készülékekről. Szívesen adnak felvilágosítást telefonon is (20/886-0910,
70/326-6100), de az interneten is
sok információ elérhető. (zepter.lap.
hu)

A stroke előfutára: figyelmeztetés
- Az összes stroke- eset mintegy
harmadát egy vagy több „ministroke”, azaz átmeneti agyi vérellátási zavar előzi meg napokkal, vagy
akár hónapokkal a tulajdonképpeni
stroke bekövetkezte előtt. A rohamokban jelentkező tünetek gyorsan
alakulnak ki és rendszerint néhány
percig, pár óráig tartanak. Majd 24
órás tünetmentesség következik, és
a beteg megnyugszik, hogy minden
rendben van, mivel a szervezet gyorsan visszaáll a rendes működésre.
Azonban a figyelmeztető tüneteket
komolyan kell venni, mert a ministroke egy súlyosabb stroke jelentkezését prognosztizálja: bármilyen agyi
keringési rendellenesség stroke-ként
kezelendő és mielőbbi szakorvosi
kivizsgálást igényel. (Doppler, CT
angiográfia, laborvizsgálat)
Rizikófaktorok
- Az egyik, nem befolyásolható
tényező az életkor. Az agyérbetegségek túlnyomó része öregkori betegség, négyötödük 65 éves kor fölött jelentkezik. A férfiak esetében
40 éves kor fölött, nőknél 50 éves
kor fölött számolhatunk fokozott
veszéllyel. Szakemberek a 35 és 64
éves kor közti stroke-halálozásokat
elkerülhetőnek tartják.
Leginkább veszélyeztetettek azok
a betegek, akiknek anamnézisében
magas vérnyomás, cukorbetegség,
zsír-anyagcserezavar, magas hematokrit-érték, illetve dohányzás és
hasi elhízás, mozgásszegény életmód
szerepel. A hypertonia (magasvérnyomás) kezelése alapvető fontosságú, mint kiemelt rizikófaktor. Már

2007. június
panaszmentesen is tudatosítani kell
az egészséges populációban 40 éves
kor fölött a rendszeres vérnyomásmérés szükségességét.
Ha a hypertonia megállapítható, a kezelést úgy kell beállítani,
hogy a vérnyomás 140/90 Hgmm
alatti értéken stabilizálódjon. Ha a
hypertonia cukorbetegséggel társul,
a célértéknek 135/85 Hgmm alattinak kell lennie. A vérzéses stroke
(agyvérzés) bekövetkezése azoknál
a betegeknél a legvalószínűbb, akik
érelmeszesedéstől és magasvérnyomástól egyaránt szenvednek.
Stroke után
-Mit tehet a szélütésen átesett beteg
életkilátásai javítása érdekében?
-Az agyi érkatasztrófát szenvedett beteg esetében ún. másodlagos
megelőzésről beszélhetünk, ugyanis
a betegek fele a következő öt évben
hal meg, ismétlődő stroke következtében. Osztályunkon nemrég kialakított nappali kórház jó segítséget
nyújt az utókezelésben. A beteg naponta bejár a kórházba - általában
hét napos kezelési turnusokban - az
éjszakát és az effektív kezelésen kívüli időt otthon töltve.
A másodlagos prevenció fontos
alapeleme a vérnyomás és vércukorszint karbantartása. Ugyanakkor
ajánlott a fokozott fizikai aktivitás, a
dohányzás, alkoholfogyasztás kerülése, illetve a fűszerek- és só használatának mérséklése. Teljes életmódváltásra van szükség ahhoz, hogy
csökkenteni lehessen a stroke újabb
bekövetkezésének esélyét.
Barabási Eszter

ZÖLDHÁLYOG-SZŰRÉS A HIVATALBAN
Június 4-én a Polgármesteri Hivatalban Dr. Károly Lajos, a FelsőSzabolcsi Kórház személyzeti osztályának vezetője és Kovács Miklós, a
Pfizer cég képviselője tartott szűrővizsgálatot a zöldhályog (glaukóma)
megelőzésére, amelyen a hivatal dolgozói vettek részt.
A glaukóma egy olyan szembetegség, amely vakságot okozhat. Ha
korán felismerik, általában kezelhető. Mivel gyakran tünetmentes,
csak rendszeres szemészeti vizsgálat
derítheti fel a kezdődő betegséget,
aminek egyik első jele a szem belső nyomásának megnövekedése. Ez
a nyomás károsíthatja a látóideget,
ami a látás romlásához, végül teljes
elvesztéséhez vezethet.
A betegség mindenkinél előfordul-

A vizsgálat néhány percig tartott

hat, de vannak hajlamosító tényezők
is (előrehaladott életkor, a családban
előforduló glaukóma, korábbi szemsérülés vagy műtét, cukorbetegség,
magas vérnyomás).
Az időben felfedezett glaukóma
szemcseppel, gyógyszerrel, súlyosabb esetben műtéti úton orvosolható betegség.
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Kisvárda
Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház - Rákóczi-Stúdióterem
HATÁRON TÚLI MAGYAR SZÍNHÁZAK Beregszászi
18.00 Bulgakov: Moliére (versenyea.) (stúdióelőadás)
XIX. FESZTIVÁLJA
Szabadkai Népszínház Magyar Társulata - Művészetek Háza
Kultúra

2007. június 21-30.

Június 21. (csütörtök)
17.30 Ünnepélyes megnyitó

Gombrowitz: Yvonne, burgundi hercegnő (versenyea.)
Marosvásárhelyi Nemzeti Szính. Tompa Miklós Társulata
Művészetek Háza
21.00 Levin: Jákobi és Lájdentál (versenyea.)
Kolozsvári Állami Magyar Színház - Várszínpad
23.00 Dunn: Gőzben
Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulata - Rákóczi-Stúdióterem
Június 22. (péntek)

9.30 és 11.30 Kinizsi Pál, a temesi oroszlán - bábjáték
Nagyváradi Árkádia Ifj. Szính. Lilliput Társulat - Kamaraterem
16.00 Dunn: Gőzben (versenyea.)
Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulata - Rákóczi-Stúdióterem
18.30 McDonagh: Macskabaj (versenyea.)
Komáromi Jókai Színház - Művészetek Háza
21.00 Rideg-Tímár-Árkosi: Indul a bakterház (vers.kív.)
Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulat - Várszínpad
Június 23. (szombat)
9.30 és 11.30 Kipling: A magányosan sétáló macska
A Szatmárnémeti Északi Szh. Brighella Bábtagozat előadásai
Kamaraterem
15.00 és 17.00 Alvajáró románc (versenyea.)
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház és a Yorick Stúdió
Rákóczi-Stúdióterem
18.30 Hamvai Kornél: Hóhérok hava (versenyea.)
Újvidéki Színház - Művészetek Háza
21.00 Zerkovitz-Szilágyi: Csókos asszony
Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulata - Várszínpad
Június 24. (vasárnap)
10.00 Grimm: Holle anyó
A nagyváradi Matyi Műhely bábelőadása - Kamaraterem
16.00 Mrozek: Tangó (versenyea.)
Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház - Rákóczi-Stúdióterem
18.30 Goldoni: Különös történet (versenyea.)
Szatmárnémeti Északi Színház Harag Gy. Társ. - Művészetek Háza
21.30 Ray Cooney: Ketten a neten (vers.kívül)
Marosvásárhelyi Nemzeti Szh. Tompa. M. T. - Várszínpad
Június 25. (hétfő)
10.00: Sz.Kiss Katalin: A szelíd sárkányfiú meséje
A Kolozsvári Puck Bábszínház bábelőadása - Kamaraterem

21.00 Stein-Bock-Harnick: Hegedűs a háztetőn (versenyea.)
Csíkszeredai Csíki Játékszín - Várszínpad
24.00 Bakos Árpád és az Iskon zenekar műsora - Kamaraterem
Június 27. (szerda)
15.30 (nyilvános) Masteroff-Kander-Ebb: Cabaret
Kolozsvári Babes-Bolyai Tud.Egy. Színműv. Tanszék (vers.kívül)
Rákóczi-Stúdióterem
18.30 Rókajáték (versenyea.)
Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió - Művészetek Háza
21.00 Moliére: A fösvény (versenyea.)
Kassai Thália Színház - Várszínpad
24.00 A temesvári Shake Kvartett műsora - Kamaraterem
Június 28. (csütörtök)
15.30 Masteroff-Kander-Ebb: Cabaret
Kolozsvári Babes-Bolyai Tud.Egy. Színműv. Tanszék (vers.kívül)
Rákóczi-Stúdióterem
19.00 Synge: A nyugati világ bajnoka (versenyea.)
Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház - Művészetek Háza
22.30 óra: Színház és zene. Könczei Árpád koncertje - Kamaraterem
Június 29. (péntek)
15.00 (vers. kívül) Glowaczki: Negyedik nővér
Szabadkai Népszínház és az Újvidéki Színművészeti Akadémia
Rákóczi-Stúdióterem
18.00 (vers. kívül) (1 ó. 40’) Lorca: Bernarda Alba háza
Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem (stúdióelőadás)
Művészetek Háza
20.30 (vers. kívül) Martos-Huszka-Darvas: Lili bárónő
Csíkszeredai Csíki Játékszín - Várszínpad
24.00 A pincér dalai - Szabó Tibor koncertje - Kamaraterem
Június 30. (szombat)
14.00 Goethe: Stella - (vers. kívül)
Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem - Művészetek Háza
19.00 Záróünnepség-díjkiosztás
Richard Alfieri: Hat hét, hat tánc
(vígjáték, szereplők: Vári Éva és Kulka János) - Várszínpad
Kísérőprogramok:
Június 22-23.: Népművészeti és kézműves kiállítás és kirakodóvásár a
Flórián téren.
Fotó-vers - Szilágyi Nándor, a szabadkai Népszínház művészének fotókiállítása. (Művészetek Háza)

16.00 és 21.00 Zalán T.: Katonák, katonák (versenyea.)
Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház - Rákóczi-Stúdióterem

Június 23. (szombat) 10 óra: A színészválogatott futball-mérkőzése a
várkerti sportpályán.

19.00 Fábry Sándor műsora - Várszínpad

Június 29. (péntek) 19.30: A Republic együttes koncertje a Mártírok
útján.

21.00 Parti Nagy: Ibusár (vers.kívül)
Szabadkai Népszínház Magyar Társulata - Művészetek Háza
Június 26. (kedd)
10.00 Tóbiás és Kelemen
A Kolozsvári Keljfeljancsi Komédiás Kompánia bábelőadása
Kamaraterem
15.00 és 17.30 Nyekraszov: Unalmas őszi este (versenyea.)

A rendezvény támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Nemzeti
Kulturális Alap, Summa Artium Kultúra Támogató Kht., Magyar Hivatalos
Közlönykiadó, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés, Kisvárda Város
Önkormányzata, MOL Nyrt.
Médiatámogató: Duna Televízió, Kelet-Magyarország, Magyar Színházi
Portál, Vár FM Rádió
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Kultúra, anyakönyvi hírek

SZABAD FÖLD NAGYDÍJ
Nemzeti Ultibajnokság Észak-Magyarországi Regionális Selejtező
3. forduló a

Kupáért (Kisvárda)
A Magyar Ulti Szövetség és a Kisvárdai Kulturális Egyesület szervezésében kerül sor erre a versenyre 2007. július 14-én a Művészetek Házában 9-18 óra
között. A versenyen mindneki indulhat, aki a rablóulti általános szabályaival tisztában van, elfogadja a feltételeket és részvételi szándékát előzetesen
jelzi.
A verseny lebonyolítása 10 fordulós svájci rendszerben, a MaRabU számítógépes párosító program segítségével történik. Az egyes fordulók 12-12
leosztásból állnak. Minden asztalon csak három versenyző játszhat egyszerre, hárommal nem osztható létszám esetén minden fordulóban 1 vagy 2,
a versenyben legkedvezőtlenebbül álló versenyző erőnyerő lesz (mindenki
legfeljebb egyszer). Az adott asztalon legtöbb forinteredményt elérő játékos
4, a második helyezett 2, a harmadik 0 pontot kap. Holtverseny esetén 3-30, illetve 4-1-1, abszolút holtverseny esetén 2-2-2 pontot kapnak a versenyzők. Az adott fordulóban erőnyerők 4 pontot kapnak. Holtverseny esetén a
több szerzett forint dönt. A versenyzők eredményeik alapján felkerülnek a
Magyar Ulti Szövetség értékszám alapú ranglistájára.
A versenyre a nevezési díj 1000 Ft. Ebéd (nem kötelező): 500 Ft. A verseny
ideje alatt korlátlan zsíros kenyér fogyasztást biztosítanak a szervezők, a
szükséges eszközökről is gondoskodnak.
Az 1-6. helyezett érmet és tárgyjutalmat kap, valamint különdíjak is kiosztásra kerülnek.
A versenyre előzetesen lehet jelentkezni Szeregnyi Lászlónál a 45/405-239,
45/500-451, 45/410-178-as telefonon, vagy a szerlac@freemail.hu címen.
A verseny támogatói: Ramiris Kft., Szabad Föld - a vidék családi hetilapja,
Kőkapui Vadászkastély és Hotel Kőkapu, Piatnik.

KÜLÖNLEGES TALÁLKOZÓ
A volt Kodály Zoltán Általános Iskola nyugdíjas nevelői
június 2-án pedagógusnapi ünnepséget
szerveztek maguknak
Kisvárdán a Művészetek Házában. Azért
itt, mert időközben
az iskola megszűnt.
21-en vettünk részt és
igen jól éreztük magunkat, hamar elszaladt az idő.
Olyan volt az egész, mint egy
korábbi jó hangulatú, felszabadult
tantestületi értekezlet, s szinte ott
folytattuk, ahol nyugdíjazáskor abbahagytuk. Mintha nem is telt volna el azóta 10-15-20 év. Akkor, ott
úgy tűnt, hogy nem fogott rajtunk
az a csipp-csupp idő.
A résztvevőket terített asztal várta és virág is dukált mindenkinek.
Szép gesztus volt, hogy köszöntött
bennünket a Polgármesteri Hivatal
Művelődési Osztályának vezetője
is, aki egyetértett azzal, hogy ebből hagyományt lehet teremteni és
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Újszülöttek

Szüleik

Születés ideje

Takács-Muhar Dávid
Muhar Éva és Takács Gusztáv
2007. április 19.
Rubóczki Zénó
Csépke Krisztina és Rubóczki László 2007. május 4.
Dajka Bianka Mária
Nagy Mária Ilona és Dajka Zsolt 2007. május 5.
Filep Alexandra
Godek Enikő és Filep Károly
2007. május 8.
Mészáros Anna
László Szilvia és Mészáros Zoltán 2007. május 15.
Szikszai Mariann
Honti Anita Georgina és Szikszai István Béla 2007. május 17.
Vedres Dominik Benjámin Feczus Zsuzsanna és Vedres Sándor
2007. május 26.
Százvai Bálint
Varga Ágnes és Százvai János László 2007. május 29.
Leskovics Gergely
Pocsai Ágnes és Leskovics Ferenc 2007. június 3.
Leskovics Petra
Pocsai Ágnes és Leskovics Ferenc 2007. június 3.
Házasságot kötöttek		
Gerzsenyi Nóra és Bagi Barna		
Szabó Melinda Katalin és Hegedüs Csaba
Dicső Enikő és Erdős József		
Kántor Anita és Fényes Győző Róbert		

Házasságkötés ideje
2007. május 19.
2007. május 19.
2007. június 2.
2007. június 2.

Mindannyiuknak gratulálunk!

A KISVÁRDAI VÁRSZÍNHÁZ ÉS
MŰVÉSZETEK HÁZA JÚNIUSI
PROGRAMAJÁNLATA
JÚNIUS 25. (HÉTFŐ) 19.00

Várszínpad - Fábry Sándor műsora
meglepetés-vendégekkel
JÚNIUS 29. (PÉNTEK) 19.30

Ingyenes Republic

koncert a Mártírok útján

JÚNIUS 23. (SZOMBAT) 10.00
A színész válogatott futball-mérkőzése a várkerti sportpályán
JÚNIUS 19-20. (KEDD-SZERDA)

Gyermekagykontroll tanfolyam

A találkozó résztvevői jól érezték
magukat az egykori kollégákkal

érdemes kiterjeszteni a város többi
iskolájára is.
Köszönjük Polgármester Úrnak
az anyagi segítséget és azt, hogy
igazi támogatóként állt a kezdeményezés mellé, amiből azt érezzük,
hogy a nyugdíjas pedagógusokat
továbbra is megbecsülés övezi.
Köszönetet mondunk a Művészetek Háza igazgatójának, hogy
helyet biztosított, és mindazoknak,
akik kitalálói, rendezői, szervezői
voltak az eseménynek.
A résztvevők valamennyien

- hatékonyabb tanulás segítése, stressz-kezelés
- önbizalom- és memória fejlesztés
- kapcsolatteremtési készség fejlesztése
- a résztvevők megtanulnak hatékonyan relaxálni
Nyelvvizsga? Érettségi? Felvételi? Vizsgaidőszak?
Lépéselőny villámolvasással!
Fele annyi idő alatt kétszer annyit tanulni!
18 óra izgalmakkal teli, kalandos kirándulás elménk felderítetlen
területeire! Villámolvasás töviről hegyire. Közép- és főiskolásoknak,
egyetemistáknak, felnőtteknek.
Jelentkezés június 17-ig, részvétel korlátozott számban!
A tanfolyamot vezeti: Magda Katalin és Bakos Kornél
www.tanulaskontroll.hu
JÚNIUS 22-23. (PÉNTEK-SZOMBAT)

Népművészeti és kézműves kiállítás
és kirakodóvásár
a Flórián téren.

Információ:
Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza
4600 Kisvárda, Flórián tér 20., tel.: 45/405-239.

Oktatás, kultúra

Kisvárda

SIKERES ’ÍRÓDIÁKOK’ A BESIBEN
A 2006/2007. tanévben második
alkalommal került megrendezésre
az Íródiák középiskolai újságíró verseny az Index-Kelet internetes hírportál szervezésében.
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
kilenc középiskolájából húsz csapat
mérte össze újságírói képességét, tehetségét és tudását. A nyíregyházi,
mátészalkai és tiszavasvári csoportok mellett a kisvárdai Bessenyei
György Gimnázium és Kollégium
huszonnyolc diákja is megmérkőzött. Egyéni témában, szabadon
választott stílusban rendkívüli odafigyeléssel, lelkesedéssel, energiánkat és időnket nem sajnálva havonta
készítettük el írásainkat, melyeket
az Index-Kelet hírportál honlapján
folyamatosan megjelentettek. Leginkább olyan hírértékkel bíró témát volt célszerű választani, amely
érdekes, figyelemfelkelő volt, vagy
tájékoztatta az olvasót egy adott településről, iskola életéről, tudósított
egy-egy eseményről, rendezvényről.
Közel négyszáz cikk érkezett a szervezőkhöz. Műveinket az olvasók is
értékelték hozzászólásaikkal, melyekben apró tanácsokat, bátorítást
adtak további munkánkhoz. Sokan

építő, illetve néha személyeskedő
kritikát is szép számmal kaptak,
amelyek – még ha igazságtalannak is
éreztük azokat – megismertették velünk az újságírók életét. E verseny
felnyitotta szemünket az önálló gondolkodásra, a nyitott szemmel való
járásra és a hétköznapi események
mögött rejtőzködő dolgok felismerésére. Műveinket a verseny végén
szakmai zsűri értékelte. Az „Íródiák”-ot újabb pályázatokkal bővítették, melyet különdíjjal jutalmaztak.
Az ünnepélyes eredményhirdetésen
számos értékes ajándék kiosztására
került sor. A legjobb csapat díját
iskolánk, a Bessenyei György Gimnázium és Kollégium 28 tanulója
nyerte el, melyben segítették munkánkat felkészítő tanáraink dr. Sásné Naményi Emese és dr. Jakabné
Magyar Klára tanárnők. Ez úton is
szeretnénk megköszönni nekik a támogatást.
Örülünk, hogy részt vehettünk
ilyen nem mindennapi versenyen és
tapasztalatokat szerezhettünk az újságírás területén.
Takács Tünde
Bessenyei Gy. Gimnázium 11. e.
humán képzés

Megszépült a HajléktalanSzálló

A hajléktalan ellátás, mint szolgáltatás célja: A hajléktalanok átmeneti elhelyezését nyújtó intézmény
azoknak a hajléktalan személyeknek
az elhelyezését biztosítja, akik az
életvitelszerű szálláshasználat és a
szociális munka segítségével képesek az önellátásra. A szolgáltatás során nyújtott segítség nem a passzív
támogatásra, a kirekesztett helyzet
komfortos fenntartására irányul, hanem arra, hogy érdemi erőfeszítések
történjenek a hajléktalan személyek
aktivizálására.

Kisvárda Város Önkormányzati
Képviselőtestületének tulajdonába
került 2006 decemberében a Hajléktalanok Átmeneti Szállása. A hajléktalan ellátás a Kistérségi Szociális
Szolgálat intézményes keretein belül
működik a fenntartó támogatásával. Oláhné Móré Mária igazgató
irányításával 2006 évben a Hajléktalanokért Közalapítványtól nyert
pályázatok anyagi segítséget biztosítottak egyrészt a szakmai munka
színvonalasabbá tételéhez (560.000
Ft.), másrészt az épület felújításhoz

2007. június

KULTURÁLIS HÍREK
Könyvbemutató - Május 11-én
Bodnár István: A magány arcai című
kötetét mutatták be a Belvárosi Kávézóban Jenei Judit színművész közreműködésével.
Könyvtári csevegés - Június 6-án a
Városi Könyvtárban Várdy Béla-Várdy Huszár Ágnes: Magyarok a gulág
rabszolgatáboraiban című könyvének bemutatójára került sor a szerzők előadásában.

Szabados István: Krisztus madarai

A szerzők és Szivák Gábor a csevegésen

Kiállítás - Szeifried Zoltán grafikus
Szent Erzsébet,a szolgáló szeretet című
kiállítását több városban is láthatták
az érdeklődők.
Májusban Sárospatakon, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
mutatkozott be, míg május 30-tól
június 20-ig Sátoraljaújhelyen, a

Kazinczy Ferenc Múzeumban láthatók a képek.
A Városi Könyvtárban június 18-30.
között látható Kissné Kertész Katalin
tűzzománc kamaratárlata a könyvtár
és az Apollon Art Kft. rendezésében.

Szeifried Zoltán kiállításának megnyitója Sátoraljaújhelyen

VÁRSZÍNHÁZI ESTÉK 2007
Július 21. (szombat) 20.30 óra
Dale Wassermann: KAKUKKFÉSZEK - dráma két felvonásban
A Kisvárdai Várszínház és a budapesti Turay Ida Színház közös produkciója. Rendező: Bujtor István

(830.000 Ft-ot), amelyet a lelakott
épület belső munkálatainak elvégzéséhez, bútorzat cseréjére kellett
fordítani. Szükséges volt a burkolati
munkálatok elvégzése a lakószobákban, a már szinte balesetveszélyessé
vált közösségi helyiségek csempézése, a konyha rendbe tétele.
A munkálatok elvégzésében kivették
részüket az ellátottak és a munkatársak is (Riegel Jánosné, Dicső Lászlóné, Tóth Zsuzsanna, Tóth Zoltán,
Szabó Kornél), jelentős segítséget
nyújtott a Kisvárdai Szolgáltató
Szervezet. A pályázatok elszámolásra kerültek:
Vargáné Markos Ágnes
csoportvezető

Augusztus 3. (péntek) 20.30 óra
NAGYIDAI CIGÁNYOK - táncprodukció
Az ExperiDance Tánckara bemutatja Román Sándor koreográfiáját.
Rendező-koreográfus: Román Sándor
Augusztus 18-19. (szo.-vas.) 20 óra
Margoshes-Levy-Fernandez:
FAME (Hírnév) - musical A Kisvárdai Várszínház bemutatója.
Rendező: Miklós Tibor
Szeptember 8. (péntek) 20 óra
Koltay Gergely-Szűts István-Kormorán:
A MEGFESZÍTETT - rockopera
A Kisvárdai Várszínház és a Kisvárdai Református Ifjúság közös produkciója.
Az előadások helyszíne a Várszínpad.
Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza
4600 Kisvárda, Flórián tér 20.  tel: 500-265.
e-mail: kisvarda.szinhaz@axelero.hu
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Sporthírek a Besibõl

Fekete Zoltán edzés közben

Fekete Zoltán ismét bizonyított
A kisvárdai tanulók között az idei
tanévben is Fekete Zoltán szerepelt a
legeredményesebben a nemzetközi
és országos sportversenyeken.
A Bessenyei Gimnázium tanulója
május 12-én Tiszaújvárosban az Atlétika Világnapja alkalmából rendezett hagyományos nemzetközi versenyen a magasugrók mezőnyében
az V. helyezést érte el.
Június 2-án Debrecenben a Diákolimpia országos döntőjében 191

Kisvárda
cm-rel a III. helyezett lett. Ezzel az
eredményével beállította az iskola
magasugró rekordját. Felkészítő tanára Csucska Bogát testnevelő.
Diákolimpiai döntő a Bessenyei
Gimnáziumban
A Bessenyei György Gimnázium
rendezésében került sor Kisvárdán a
Diákolimpia leány labdarúgó országos döntőjének lebonyolítására. A
gimnázium és a Várkert labdarúgó
pályáin 19 középiskola megyei bajnok csapatai mérkőztek meg a bajnoki címért. Végül az alábbi eredmény született:
1. Bercsényi Miklós Középiskola,
Győr
2. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola, Debrecen
3. Boronkai György Műszaki Középiskola és Gimnázium, Vác
A tornán különdíjakat is odaítéltek:
A gólkirálynő Vágó Fanni (Bp.) lett
21 góllal. A legtechnikásabb játékos:
Gyökeres Barbara (Győr) A legjobb
kapus: Balázs Rebeka (Győr)

SPORTNAP A SZENT LÁSZLÓ ÓVODÁBAN

bor előtt tisztelegtek műsorral és közös
imával.
A sportnapra összeállított program
Szent László legendáihoz kapcsolódott,
ám korunk és a gyerekek igényeihez
igazodva. Először a csoportok sportbemutatóját nézhették meg a szülők és a
gyerekek, majd a testedzésé volt a főszerep: bemelegítő futás után gimnasztika,

Június 8-án ünnepelni gyűltek össze a
Szent László Óvoda lakói, hiszen nevezetes nap volt ez, mely jeles évfordulókat egyesít. 15 éve annak, hogy a Római
Unióhoz tartozó Szent Orsolya Rend
visszakapta tulajdonát, az intézmény
azóta újra egyházi fenntartású, s Szent
László nevét viseli.
7 éve rendeztek először családi sportnapot a millennium tiszteletére, s öt év

óta ennek keretében emlékeznek meg a
névadóról, Szent László királyról.
S végül, de nem utolsó sorban 1 éve
annak, hogy új óvodaépületbe költözhettek, ott élhetik azóta dolgos hétköznapjaikat, készülhetnek jeles napjaikra,
ünnepeikre.
Ezen a napon a névadó tiszteletére
sportnapot rendeztek, melynek keretében egy lovas huszár felvezetésével
virágot helyeztek el a főtéri Szent László
szobornál, majd az iskolában lévő szo-
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majd csapatverseny következett. Végül
az iskolában elrejtett relikviákat kellett
felkutatni.
A győztes csapat kapitányát királynővé koronázták, aki Szent László Érmeket
adott át az óvodásoknak és a dolgozóknak.
Végül piknik zárta a programot, közben lovaglás, sétakocsikázás a városban, íjászbemutató (Szeregnyi György
szponzorálásával), arcfestés is színesítette a programot.

2007. június

FIATAL KISVÁRDAI LOVAS SIKERE

ifj. Gáncsos László a hortobágyi
versenyen

Pünkösdkor megrendezésre került
a 49. Hortobágyi Magyar Díjugrató Derby. A versenyre Magyaror-

szág 32 legeredményesebb lovasa
kapott meghívást, többek között a
Budapesti Lovas Klub versenyzője,
a Kisvárdán élő Ifj. Gáncsos László,
aki a legfiatalabb versenyzője volt a
mezőnynek. A Derby a szokásos 12
ugrás helyett 24 db nehezített ugrást
tartalmazott. A nehéz pálya ellenére az összesített 15. helyen végzett,
s így minősítést szerzett a Budapesten júliusban megrendezésre kerülő
Nemzetközi Világkupa fordulóra,
ahol tagja lehet a magyar díjugrató
csapatnak.

Nagyszabású ultiverseny Kisvárdán
Június
első
hétvégéjén
az
Amadeus Étterem
adott otthont a
Best-Byte Kupa
Országos
Ulti
Egyéni és Csapatversenynek, melyet a Kisvárdai
Ulti
Egyesület
szervezett.
A 72 fős mezőnyt Dr. Seszták
Miklós a verseny
főtámogatója,
Szeregnyi László az egyesület elnöke
és Mészáros Károly a versenybizottság tagja köszöntötte.
A versenyzés mellett a számítástechnikai háttérről a nap folyamán
Dr. Szabó Imre gondoskodott. A
versenyzők utaztatását támogatta a
Kera-Taxi.
A versenyzők Szolnokról, Gyömrőről, Mezőberényből, Miskolcról,
Debrecenből, Nyíregyházáról, Sárospatakról, Tiszabercelről, Kisvárdáról és környékéről érkeztek, s úgy
nyilatkoztak, hogy az egyik legjobb
hangulatú és legsportszerűbb versenyen vettek részt amellett, hogy az
országos élmezőny tagjai jórészt a
résztvevők között voltak.

A verseny győzteseinek csoportja

Eredmények
Egyéni:
1. Bozsányi Dezső (Szolnok)
2. Várszegi Szilárd (Sárospatak)
3. Dr. Szabó Imre (Kisvárda)
4. Oláh László (Tiszabercel)
5. Kodás Mihály (Miskolc)
6. Szilágyi László (Debrecen)
7. Stupjár Károly (Miskolc)
8. Stekli Gyula (Sárospatak)
9. Fakla Gábor (Tiszabercel)
Vigaszdíj: Ertel István (Tiszabercel)
Csapat:
1. Debrecen
2. Miskolc
3. Nyíregyháza

EGYRE TÖBBEN TÁBOROZNAK KISVÁRDÁN
Június elején az ország minden tájáról érkeztek Kisvárdára általános iskolás
csoportok a ISZC táborába, ahol igény
szerinti komplex programokat nyújtanak nekik (lovaglástól a fürdésen át a
vízitúráig kívánság szerint). Legutóbb
jurtaállítás volt a program, beszélgetéssel egybekötve az ősi magyarok életéről,
valamint íjászati lehetőség.
Jelenleg az év végi egy-két napos iskolai kirándulás keretében jönnek a gyerekek, de a tanév vége után többnapos
ittlétre is vannak jelentkezők. Az elmúlt

Fotó: Kőrizs József

időszakban tíznél is több iskolás csoport
érkezett Kisvárdára.

