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ÁTADTÁK A VÁROSI KITÜNTETÉSEKET VÉGET ÉRT AZ ELSŐ SZAKASZ
Még márciusban a kisvárdai képviselőtestület elfogadta azt a tervet,
mely szerint a városban 931 személy
közfoglalkoztatásáról döntöttek. A
munkák április elsején indultak be
és abban eddig közel négyszázan
vettek részt. Lénárt Andrásné aljegyző arról tájékoztatott, hogy az eltelt
időszakban kilencvenheten nem
fogadták el a felajánlott munkát,
segélyfolyósításukat már megszüntették. További harmincegy személy
foglalkoztatása is megszűnt, őket is
kizárták a segélyfolyósításából.
A közfoglalkoztatásban alkalmazottak a város útjait, járdáit ta-

karították, a vízelvezető árkokat
tisztították. Ezen kívül felújítási
munkálatokat végeztek a brigádok
a városi intézményekben is, hiszen a
Zrínyi téri és a Magyar úti óvodában, valamint a Vári Emil Társulási
Általános Iskolában burkoltak, több
helyen pedig a festést végezték el.
Az első körben történő foglalkoztatás augusztus 31-én lezárult és
jelentős számban vannak azok, kiknek foglalkoztatása megszűnt. Az
aljegyző elmondta még: újabb 150
személynek ajánlanak fel munkát,
ezzel a közfoglalkoztatási tervet tovább tudják folytatni.

SIKERES BEMUTATÓ A DOKTOROCK TÁRSULATTÓL

Kovács László és Gubik Tibor átadja az elismerést Sárosy Zoltánnak

2009. augusztus 19-én délután
került sor arra az ünnepi ülésre,
amelynek keretében átadták az idei
„Kisvárda Városért - Pro Urbe” és
„A Köz Szolgálatáért” kitüntető díjakat. Az elismeréseket Gubik Tibor
tanácsnok és Kovács László, a Pénzügyi Bizottság elnöke adta át. Az
ünnepi műsorban közreműködött a
Weiner Leó Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola.
A jelenlévőket és a díjazottakat
Gubik Tibor tanácsnok köszöntötte, majd Leskuné Takács Anna, a
Polgármesteri Hivatal Művelődési
és Egészségügyi Osztályának munkatársa ismertette a kitüntetésben

Lengyel Szabolcs

részesülők munkásságát, akik kísérőjük társaságában átvették az elismeréseket.
„Kisvárda Városért – Pro Urbe”
kitüntető díjban részesült Lengyel
Szabolcs, a Kisvárdai Városszépítő
Egyesület elnöke.
Lengyel Szabolcs az 1984. április 6-án
alakult Kisvárdai Városszépítő Egyesület alapítója, elnöke. Az Egyesület
nevéhez fűződik a kisvárdai temetőben felállított kegyeleti emlékhely. A
köztéri alkotás a világháborúban elesettekre, az 1956-os áldozatokra és a
holocaust során elpusztítottakra való
megemlékezés helye.
Kezdeményezésükre jött létre a
Szent László emlékmű Alapítvány
1995-ben.
Közreműködésükkel
2000-ben az államalapítás évfordulóján megvalósult, a város jelképévé
vált, Szent László lovas szobor.
Az Egyesület kezdeményezte a
Rákóczi dombormű létrehozását és
a kisvárdai várfalon történő elhelyezését a Rákóczi szabadságharc 300
éves évfordulójára emlékezve.
Balassi Bálint születésének 450.
évfordulója alkalmából az egyesület
emléktáblát készíttetett, a képviselőtestület támogatásával, és helyezett
el a vár falán.
Segítségükkel készült el a zsidó
temető rekonstrukciója és a keríté(Folytatás a 2. oldalon)

A kisvárdai DoktoRock Színtársulat új
bemutatóval készült augusztus 20-ra. Az elmúlt
évek sikereit követően
Móricz Zsigmond örök
szépségű regényének,
a Légy jó mindhalálignak musical változatát
mutatták be. A darab
zenéjét Kocsák Tibor
komponálta, míg verseit Miklós Tibor írta.
A DoktoRock alapítójának, Dr. Péter
Csabának régi nagy álma vált ezzel
valóra. Az előadás főszerepét, Nyilas
Misit fia, Péter Dániel alakította. A
rendező Nagy Lóránt, munkatársa

Dr. Ragány Zoltán, és a koreográfus
Gönczné Gyarmati Krisztina irányításával a társulat régi és új tagjai
ismét maradandó élményben részesítették a közönséget.

Új kenyérfajta megyénkben

Hamarosan megkezdődik a próbagyártása az új
tritikálé kenyérnek Kisvárdán és Nyíregyházán.
A kenyér az életet, a megélhetést, az otthont jelenti.
Most van vége az aratásnak
és jövőre is lesz kenyerünk.
A nemzeti színű szalaggal
átkötött kenyérrel fejezzük
ki, hogy a haza és az élet
összekapcsolódik. A kenyér
gabonafélék, illetve kukorica lisztjéből sült, erjesztett tészta, alapvető
néptáplálék.
Kisvárdán a Várszínpadon a történelmi egyházak képviselői augusztus 20-án megáldották és meg-

szentelték az új kenyeret, amely
annyiban is újnak számít, hogy
tritikáléból készült.
Kisvárdai nemesítés
Ez az első olyan tritikálé fajta,
amely magyar nemesítésű, és al(Folytatás a 8. oldalon)

Önkormányzati hírek
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(Folytatás az 1. oldalról)

sének a megépítése. Ennek azért is
volt nagy jelentősége, mert a holocaust 60. évfordulójára rendezett
megemlékezésen a még életben maradt túlélők közül is sokan eljöhettek, és személyesen fejezhették ki
kegyeletüket.
Az egyesület Lengyel Szabolcs elnöksége alatt több hézagpótló helytörténeti kiadványt is kiadott.
Ezeken az objektíven megfogható
és látható dolgokon kívül jelentős
szerepe van az egyesületnek és az
elnökének a város jelenlegi arculatának kialakításában, az értékek megőrzésében.
Lengyel Szabolcs a fenti tevékenységen kívül a Tőkés László alapítvány Kuratóriumának elnöke is,
amely alapítvány a kárpát medencei
magyarság mára közfigyelem alatt
álló intézménye.
Lengyel Szabolcs nemcsak az egyesület és az alapítvány létrehozója,
hanem személyes közreműködésével
ezek eredményes működtetése is az
ő munkájához köthető.
A Kisvárdai Sport Egyesület 19821992 között, Lengyel Szabolcs
elnöksége alatt kiemelkedő eredményeket ért el. Erre az időszakra
esett az egyesület fennállásának 75.
évfordulója, amellyel kapcsolatban
az egyesületnek kiadványa is megjelent.
„Kisvárda Városért – Pro Urbe”
kitüntető díjban részesült Sárosy
Zoltán, a Bessenyei György Gimnázium nyugalmazott igazgatója.
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Sárosy Zoltán Kisvárdára egyetemi évei után, 22 évesen került pedagógusként a Bessenyei György
Gimnáziumba. Azóta is Kisvárdán
él, meghatározója a város kulturális,
oktatási és közéleti történéseinek.
Tősgyökeres kisvárdainak vallja magát. Pedagógiai munkája elismeréseként 1960-ban kollégiumi igazgató
lett, l962-től megyei középiskolai
magyar szakfelügyelő volt, 19741978. között a Császy László Gimnázium igazgatója, 1978-ban megválasztották a megyei középfokú
iskolák igazgatói munkaközössége
vezetőjének. Az érdekvédelem terén
városi, megyei és országos szinten is
munkálkodott a Pedagógus Szakszervezetben. A KSE-ben hosszú
éveken át elnökként volt jelen.
Az 1978-ban véghezvitt középiskolai profiltisztítás után lett a Bessenyei György Gimnázium igazgatója.
Vezetői elve: a Bessenyei György
Gimnázium nem vidéki gimnázium, hanem egy gimnázium vidéken.
Igazgatása alatt jelentős változások
történtek az iskola életében:
- Az iskola épületében lévő lakások és kollégium megszüntetésével
28 tanteremben folyhatott az oktatás.
- 1980-ban átadták a saját idejében legkorszerűbb sportudvart.
- Az iskola parkjában felállították
a névadó szobrát, amely ma is az iskolai ünnepségek, megemlékezések
központját jelenti.
- Két épület átvételével – KÖJÁL
és Járási Hivatal – bővülhetett a kollégiumi férőhelyek száma.
- Leánykollégiumot hoztak létre.
- A Díszterem eredeti állapotának
visszaállítása, restaurálása is az ő
szervező munkájának köszönhető.
„A Bessenyei név kötelez” Sárosy
Zoltán igazgatása alatt vált elfogadott szlogenné, jelmondattá. Az
iskolában – irányítása alatt – folyó
szakmai munkának köszönhetően
a tanulók 70-90 %-a nyert felvételt

felsőfokú intézménybe, sokan pedagógiai pályára mentek, akik közül
szép számban pedagógusként visszatértek középiskolájukba. Kapcsolatteremtő képessége révén mind a
szülőkkel, mind a tanulókkal, mind
kollégáival szót tudott érteni. Segítőkészsége a problémák megoldásában mindenki számára nyilvánvaló
volt.
Alapítója volt a Megyei Bessenyei
Társaságnak, kulturális egyesületet
hozott létre Kisvárdán. A mai napig
bekapcsolódik a város kulturális életébe: könyvtári csevegés, a Határon
Túli Színházak Fesztiváljának társadalmi zsűritagja, tevékenykedett
a TIT-ben. Nagyon sok megbízatásának önzetlenül, nyitott szívvel
tett és tesz eleget, az embereknek, a
közösségnek segítve.
„A Köz Szolgálatáért” kitüntető
díjban részesült Gyimesi Gábor, az
Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum dolgozója.

Gyimesi Gábor 1975 óta áll a Várfürdő alkalmazásában, mint úszómester. Olyan területen végez szolgálatot, amely a nap minden percében
felelősségteljes, komoly hozzáértést
és gyakorlati tapasztalatot igényel.
Ez idő alatt kiemelkedően végezte a rábízott feladatokat, életeket
mentett több száz esetben. Elhivatottságát mutatja, hogy munkaidőn
túl is segíti a kollégái munkáját a
nehezebb esetekben. Kiemelkedő
eredményei vannak az úszásoktatás
terén, melyre példa Gergő fia, aki
jelenleg a magyar ifjúsági válogatott tagja. Munkája mellett hobbija
a sport, ezen belül is az erőemelés
Sportteljesítménye európai és világviszonylatban is elismert.
Fontosabb eredményei erőemelésben:
- Kilencszeres magyar bajnok
- Kilencszeres magyar bronzérmes
- Hatszoros magyar ezüstérmes
- Háromszoros első helyezett a korcsoportjában
- Országos csúcstartó: guggolásban,
felhúzásban és összetettben
- Európa bajnoki bronz és IV. helyezett
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- Világbajnoki IV. és kétszeres V. helyezett
- A magyar válogatott tagja, korosztályában, az egyik legtöbb eredménnyel rendelkező sportoló.
„A Köz Szolgálatáért” kitüntető díjban részesült Kótis Mihály, a Kereskedelmi és Hitelbank ny. igazgatója.

Kótis Mihály, mint közgazdász,
előbb a Ruházati Szövetkezet főkönyvelőjeként, majd a Kereskedelmi és Hitelbank igazgatójaként dolgozott, 1994-es nyugdíjazásáig. Két
évtizedet töltött a banki szférában,
tisztességes, a dolgozók előtt példamutató vezetőként végezte munkáját. Példás családi életet él, feleségével együtt két gyermeket nevelt,
mindketten diplomát szereztek.
A társadalmi munkából mindig aktívan kivette részét, a rendszerváltás
előtt és után is. Két cikluson keresztül volt az Önkormányzat mellett
működő pénzügyi- és vagyonbizottság tagja. Munkáját lelkiismeretesen
és megelégedéssel végezte. Mindig a
közért tenni akaró és képes embert
ismertünk meg személyében.
Kótis Mihály a kitüntető díjjal járó
pénzjutalmat felajánlotta a Somogyi
Rezső Általános Iskolában működő
“Kisvárdai 2.sz. Általános Iskola Tanulóiért” Alapítvány számára. Az átadásra az iskolai tanévnyitó ünnepségen kerül sor.
„A Köz Szolgálatáért” kitüntető
díjban részesült Tisza Attiláné, a

Önkormányzati hírek
Vári Emil Társulási Általános Iskola
igazgató-helyettese.
Tisza Attiláné pedagógus pályafutását 1978-ban a kisvárdai 2. sz. Általános Iskolában kezdte. A Vári Emil
Általános Iskola alapító pedagógusaként 1982-től végzi munkáját.
Kezdettől fogva résztvevője a helyi
közéletnek, fontos társadalmi feladatok ellátásában vesz részt. Az iskolában szervezője az ifjúsági-úttörő
mozgalomnak, 1983 és 1988 között
csapatvezető-helyettes. Az ifjúsági
mozgalomban végzett színvonalas
tevékenységét több alkalommal kitüntetéssel ismerték el. 1991-től az
iskola igazgató-helyettese. Számtalan szakmai jellegű siker részese
a matematika oktatása területén.
Eddigi pályafutása során tanítványai 17 esetben a megyei versenyek
élmezőnyében végeztek, hat esetben
rangos országos eredményt értek el.
Vezető-helyettesként az alsó tagozatos feladatok koordinátora. Jelentős
szerepe van az intézmény jó hírnevének megteremtésében.
Az iskola átszervezése után komoly részt vállalt a tagintézmények
közötti koordinációban, az új, nagy

Kisvárda
intézmény zökkenőmentes működtetésében.

„A Köz Szolgálatáért” kitüntető
díjban részesült Dr. Tolnai Sándor,
vállalkozó háziorvos.
Dr. Tolnai Sándor háziorvos Kisvárda ugyanazon körzetében, közel
30 éve, gyakorlatilag három nemzedéket magában foglalva gyógyítja
Kisvárda lakosságát. Pályafutása a
városból indult, mivel a Bessenyei
György Gimnáziumban érettségizett. Nagy gondot fordít a szakmai
megújítására, önképzésére.

Kollégáival, a betegekkel előzékeny, segítőkész. Az elmúlt évtizedekben gyógyító munkáját kiemelkedően, nagyfokú szociális
érzékenységgel végezte. Hivatásszeretetéről szűkebb és tágabb környezete nap mint nap meggyőződhet.
Munkájával és magánéletével, városunk igazi példamutató egyénisége.
„A Köz Szolgálatáért” kitüntető
díjban részesült Toroczkai Árpádné,

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője.
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Toroczkai Árpádné 1974. január
17-én adminisztrátorként kezdett
el dolgozni a Kisvárdai Városi Tanács VB. Termelésellátás-felügyeleti
Osztályán. 1975-től gazdasági előadóként dolgozott először a Piac-vásár szakfeladaton, majd a Pénzügyi
Osztályon. Munkaköréből eredő
feladatokat lelkiismeretesen, szorgalmasan végzi mind a mai napig.
Feladatát precízen, megbízhatóan,
jó színvonalon teljesíti.
Munkatársaival a kapcsolata jó,
segítőkész, az igazság feltétlen tisztelete, realitásérzék és humánum
jellemzi. Önszorgalomból rendszeresen képezi magát. Magatartása
szerény, mások munkáját elismeri.
Hivatástudata, az ügyfelek iránt
érzett empátiája, az adott feladat
minél gyorsabb és szakszerű megoldását kereső ügyintézői magatartása
példaként állítja a fiatalabb köztisztviselői generáció elé.
A díjak átadása után pezsgővel köszöntötték az ünnepelteket, akiknek
ezúton is gratulálunk az elismerésekhez, s további munkájukhoz sok
sikert és jó egészséget kívánunk!

A VÁRDA-TÁVHŐ KFT. TÁJÉKOZTATÓJA Igazgató nélkül maradt a Rákóczi
Tisztelt Fogyasztóink!
A Várda-Távhő Kft. 2009. szeptember-október hónapban minden
távhőszolgáltatást igénybevevő lakásban a költségosztó készülékekkel ellátott radiátorokra sorszámozott műanyag plombatokot szerel
fel, melyet nyilvántartásba vesz. A
plombák felszerelése kötelező!
A plombák nem zavarják az egyes
radiátorok eseti légtelenítését. Radiátorcsere esetén új plombatokot
kap a radiátor, melyet átvezetünk a
nyilvántartásban.

Az egyes épületekben történő
szerelések időpontjáról külön tájékoztatást adunk. Akinek nem felel
meg a megadott időpont, kérjük
időpont egyeztetés végett keressen bennünket a 45/410-070, 0620/560-47-92 telefonszámokon,
illetve a vardatavho@externet.hu
e-mail címen.
A plombák felszerelése a díjmentes! Kérjük a plombák felszereléséhez szíves közreműködésüket!
Kisvárda, 2009. szeptember 1.
Fábián Géza, ügyvezető igazgató

Rendbe tették a csapadékvíz-elvezetést

A kisvárdai képviselőtestület még
februárban – Rozipál György igazgató nyugdíjba vonulása miatt - pályázatot írt ki a II. Rákóczi Ferenc
Szakközép- és Szakiskola vezetői
munkakörének ellátására. Júniusban annak ellenére, hogy négyen is
pályáztak, egyikük sem kapott megbízást a tisztségre. Mivel az iskola
nem működhet törvényesen vezető nélkül, a testület keddi ülésén a
polgármester ismét javaslatot tett
megbízott igazgató választására. A
képviselők egy része azonban nem
támogatta az előterjesztést, újból
eredménytelen lett a választás.
Dr. Oláh Albert polgármester elmondta: Furcsának, és már–már
elfogadhatatlannak tartja néhány
képviselő ilyen véleménynyilvánítását, amely jellemzően csak az utóbbi
három évben alakult így. Példaként
felhozta: ha több mint másfél évtizede hasonlóképpen cselekedtek
volna, ma már néhány intézmény

működésképtelen lenne. A polgármester megemlítette, hogy a korábbi években vita nélkül tudtak vezetőket választani az intézményekbe,
olyan személyt is kineveztek iskolaigazgatónak, aki történetesen a helyi
MSZP szervezetének vezetője volt,
de akkor ez nem jelentett gondot.
Ebben a ciklusban több esetben sem
sikerült első nekirugaszkodásra vezetőt választani az intézményekbe,
így többek között a Központi Társulási Óvodába, a Vári Emil Társulási
Általános Iskolába, a Városi Könyvtárba, a Várszínház és Művészetek
Házába, és az Idegenforgalmi és
Szabadidő Centrumba. A polgármester szerint - ha a képviselők az
elbírálásnál a politikai hovatartozást
is figyelembe akarják venni, akkor
azt már a vezetői pályázat kiírásánál
kellene feltételként szabni, így aztán
eldönthetnék: ki az aki balra húz,
vagy jobbra esik!

Használtruha-gyÛjtési akció

Augusztusban megtörtént a Móricz Zsigmond út végén lévő szikkasztó
karbantartása és bővítése, ami három utcáról fogadja be a csapadékvizet. A gépi munkát Simon József önkormányzati képviselő szervezésével
a Felső-Szabolcsi Vízgazdálkodási Társulat végezte társadalmi munkában,
kiváló minőségben.

Az Önkormányzat Képviselőtestületének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kisvárdai Csoportja tájékoztatja a lakosságot, hogy a rászorulók részére használtruha-gyűjtési akciót hirdet 2009. szeptember 1-től folyamatosan.
Az átvétel a Hajléktalanszálló helyiségében történik (a nagy piac
mögött lévő épületben), ahol 24 órás ügyeletet tartanak.
Kérjük, adományaikkal nyújtsanak segítséget azoknak, akik nehéz
szociális körülmények között élnek!
Tisztelettel:
Dicső Lászlóné, a Máltai Szeretetszolgálat helyi vezetője
Simon József, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
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Panelépületek tÛzvédelmi hatósági ellenÕrzése I.

A kisvárdai Tűzoltóság ez évben
befejezte a Lakásszövetkezet kezelésében lévő többszintes társasházak tűzvédelmi ellenőrzését. Az ellenőrzések célja a társasházak, ezen
belül a paneles technológiával épült
épületek tűzbiztonságának javítása,
tűvédelmi használati szabályok következetes betartatása.
Hazánkban 1962 és 1992 között 507
ezer lakás épült paneles technológiával. Az elmúlt években több tűzeset
történt már panelépületekben, ezért
is kiemelten fontos ezen épületek
tűzvédelmi hatósági ellenőrzése. A
tűzesetek kialakulásának okai főleg
az épületek tűzvédelmi használati
szabályainak be nem tartása, a kötelező felülvizsgálatok elmulasztása,
és az emberi figyelmetlenség, a megváltozott fogyasztói igények miatt
megemelkedett elektromos energia
felhasználás.

Nyílt levél

Lakatos István a Kisvárdai Cigány
Kisebbségi Önkormányzat Elnökéhez
Tisztelt Elnök Úr!
Önkormányzati képviselőként
feladatom, és kötelességem – származásra való tekintet nélkül – a
lakóközösség érdekeit, igényeit, és
problémáit kezelni.
A Kisvárda Tordai út 20. sz. alatt
lévő szükséglakásban 18 család él
bérlőként komfort nélkül zsúfolt
embertelen körülmények között.
Maguk a bérlők is érzik a zsúfoltság
kellemetlen hatását, panaszuk szerint gyakori nézeteltérésben, konfliktusban vannak egymással. Gyerekeiket nem tudják igényeiknek
megfelelően nevelni, mert egyik a
másikat rossz irányba sodorja, ők
maguk is kézzel – lábbal szabadulnának ezekből a körülményekből
de sajnos nincs lehetőségük.



Az ellenőrzések során a következő
hiányosságok, problémák merültek
fel:
- Az épület villamos berendezéseinek
9 éves ciklusidőben történő időszakos tűzvédelmi, biztonságtechnikai
felülvizsgálatáról készült jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok kijavításáról nem gondoskodtak,
- a villámvédelmi berendezéssel rendelkező épületek villámvédelmi berendezéseinek 9 éves ciklusban történő időszakos felülvizsgálatát, nem
végezték el,
- a villamos mérőóra szekrényekben
nagy mennyiségű éghető anyag tárolása,
- a lépcsőházak lépcsőin, lépcsőfordulóiban éghető anyag tárolása, valamint azok virágokkal leszűkítése,
- a földszintet és az első emeletet összekötő lépcső alatt nagy mennyiségű éghető anyag tárolása,
- a lépcsőház teljes körű áramtalanítására szolgáló tűzvédelmi főkapcsoló rendeltetése és hatásköre nem
került megjelölésre,
- a tárolókban a tárolási szabályok
be nem tartása.
Tűzvédelmi problémát jelent a bejárati ajtókra felszerelt biztonsági
rács is, mely növeli ugyan a lakók
biztonságérzetét, ellentétben akadályozza tűz esetén a lakásból való
menekülést.
Az ellenőrzést követően a Lakásszövetkezet megkezdte az épületek
villámvédelmi, valamint a közös
helyiségek villamos berendezéseinek
felülvizsgálatát, a feltárt hibák kijavítását.
Mit tehetünk mi lakók a tűzvédelem
érdekében? – vetődik fel a kérdés.

Legfontosabb dolog a használati
szabályok betartása, mivel az épületet, helyiséget csak a használatbavételi engedélyben megállapított
rendeltetésnek megfelelően szabad
használni.
Néhány fontosabb szabályt megemlítek, amely a leggyakrabban előforduló problémákra ad választ.
Azon épületek esetében, ahol a tárolók talajszint alatt kerültek kialakításra, TILOS „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagot
(pl.: gázpalack, üzemanyag, hígítók,
egyes festékek) tárolni.
Egy helyiségben az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok
(pl.: gázpalack, üzemanyag, hígítók,
egyes festékek) vagy a „C” és „D”
tűzveszélyességi osztályba tartozó
anyagokkal együtt (pl.: papír, fa,
szövet) - amennyiben vonatkozó
műszaki követelmények ettől eltérően nem rendelkezik – nem tárolhatók.
Szüntessük meg a lépcsők alatt, illetve a villamos mérőóra szekrényben való éghető anyagtárolást.
Leggyakrabban előforduló probléma, és az évek folyamán több tűzeset is történt a lépcsőházakban tárolt reklámújságok tömkelege miatt,
mely magában hordozza a tűzkockázat növekedését, és veszélyezteti az
épület biztonságos kiürítését.
További veszélyforrást jelent a konyhában a felelőtlenül, a működő
gáztűzhelyen ottfelejtett étel, ami
nemcsak a lakásunkban képes komoly tűzkárok okozására, hanem
az estlegesen kialakult tűz a tisztítatlan, nem tűzszakaszolt gépészeti

A zsúfolt körülmények következtében a térségben olyan káros szociálpszichológiai jelenségek alakultak ki, mint a bűnözés növekedése,
a fiatalkorúak környéken élőkkel
szembeni garázdasága, a klikkesedés.
Többször
előfordult,
hogy közúton kerékpározó személyt a gyerekek kővel megdobáltak,
vagy bottal hátbavertek.
A közutat focipályának
használták, a kődarabokból kirakott „kaput”az
úttesten hagyták. A kövek, és a közterületen
gazdátlanul kószáló kutyahadak miatt az utóbbi két évben három motoros baleset
történt. Veszélyességet nem érezve
megtörtént olyan eset, hogy a nagyfeszültségű villanyoszlop trafódoboza
alá raktak tüzet. Az útkereszteződésnél a szemem láttára ráncigálta ki a
gyerek a földből „Az elsőbbségadás
kötelező” kressztáblát. Stb...

A szükségház környékén élő lakóközösség megelégelte a bérlők, és a
gyerekeik által elkövetett csínytevéseket, és egyöntetűen, segítségüket
felajánlva kérték, sőt követelték a
rend, a társadalmi norma, a békés
egymás mellett élés körülményeinek megteremtését.
Ennek következtében
önálló képviselői indítvány formájában,- a lakóközösség és a bérlők
egyöntetű
kérésének
eleget téve- testület elé
terjesztettem az ügyet.
A
képviselő-testület
úgy döntött, a lakossági
feszültség enyhítése, és az igények
kielégítése érdekében csökkenti a
szükségház bérlőinek számát. A gyakorlatban azt jelenti, bérlakás megüresedés esetén 5 lakást üresen kell
hagyni.
A helyi lakosság nevében nyilvánosan tájékoztatom Önt, hogy

2009. augusztus-szeptember
aknákon továbbhaladva a környező
lakásokra is átterjedhet.
Vegyük figyelembe azt a tényt is,
hogy amikor ezen épületek létesültek, az emberek elektromos energia
igénye még nem volt akkora, mint
manapság. Ma több elektromos
energiával működő berendezést
használunk (pl.: mosógép, mosogatógép, mikrohullámú sütő, villanytűzhely, szendvicssütők, hajsütők,
stb...) amelyeket ráadásul egyszerre
működtetünk, amik nagyon megterhelhetik a lakásban lévő elektromos rendszert.
Figyeljünk oda a konyhában, kerüljük az elektromos energiával működő berendezések egyszerre történő
használatát.
Ezen egyszerű szabályok betartásával, és a felelősségteljes magatartásformával már mi magunk, mint
lakók is elősegíthetjük a tűzestek
megelőzését.
Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóság Kisvárda
Tűzmegelőzési Osztály

a képviselő testület 50/2009/
(IV.28.) ÖKT. határozatához, és az
azt követő egyéb intézkedésekhez a
legmesszebbmenőkig határozottan
ragaszkodunk.
Szeretném felhívni a figyelmét,
közösségi tisztségvezetőként jogaim
és kötelességeim tudatában a közösség érdekeit szolgáló döntéseket
nem a saját érdekemben, hanem a
lakosság kérésére intéztem.
Ezért arra kérem a Tisztelt Cigány Kisebbségi Elnök Urat, hogy
a személyem ellen irányuló uszító,
és bujtogató jellegű megnyilvánulásait a továbbiakban mellőzze.
Uszítás helyett javaslom, inkább
segítse a békés egymás mellett élés
kialakítását, a cigányság problémáinak hatékony kezelését. A magam
részéről én ezt teszem.
Kovács Lászlóné
Önkormányzati képviselő
(A témával kapcsolatban részletesebb információ:
kovacs-laszlone.blog.hu)

Oktatás
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FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Georgia Rotary Student Program (GRSP) Ösztöndíj a
2010/2011-es tanévre
A korábbi éveknek megfelelően az
idén is lehetőség van a Georgia Rotary Student Program által szponzorált, nálunk “Georgia-ösztöndíjnak”
nevezett programra való jelentkezésre.
A georgiai rotary klubok által létrehozott és
működtetett Georgia
Rotary Student Program, Inc. keretein belül
működő programban
minden évben mintegy 80-90 diáknak van
lehetősége egy tanéven
keresztül Georgia állam valamelyik
klubja által kiválasztott egyetemen
vagy főiskolán tanulni. Az ösztöndíj a 2010-2011-es tanévre vonatkozik. 18-25 éves fiatalok pályázhatnak.
A szponzor klubok nem pusztán
az ösztöndíjas diákok iskolai felvételével, valamint kollégiumi elhelyezésével kapcsolatos ügyekben

nyújtanak anyagi és erkölcsi segítséget. Minden hallgatót egy, a klubok által kiválasztott „hostfamily”
fogad Georgiába érkezésekor, az
iskolakezdésig elhelyezést biztosít
neki, majd a továbbiakban mint az
ő georgiai családja figyeli és segíti
kintlétét, tanulmányait.
Bár
felsőoktatási
ösztöndíjról van szó,
a program elsősorban
mégsem
szigorúan
szakmai, sokkal inkább kulturális jellegű. Elsődleges célja a
külföldi fiatalok megismertetése a georgiai
emberekkel, magával
Georgia gyönyörű államával, valamint lehetőséget adni az amerikai
diákoknak, hogy minél több külföldi diákot ismerhessenek meg, és
a mindennapi iskolai kapcsolatok
során azok hazájáról is képet kapjanak.
Bővebb információ és a jelenkezés feltételei: www.rotary.hu /alapítvány, pályázatok

FIGYELEM! ÚJABB LEHETÕSÉG!

Kedves Diákok!
Szeretném felhívni a figyelmeteket a kibővült 2 hónapos rövid utas
lehetőségekre Brazíliában (Rio de
Janeiro és környéke, Sao Paulo és
környéke), és Dél-Afrikában (Johannesburg és környéke és Fokvárostól Knysnáig).
A csere díja 50e Ft,továbbá az
utazási költségek.
A csere során diákjaink június
közepétől/végétől augusztus közepéig/végéig tartózkodnak kint, és
november közepétől/végétől január
közepéig/végéig fogadják a hozzájuk érkező gyerekeket.

A csere direkt csere, ami azt jelenti, hogy azt a gyereket kell fogadni,
aki az ő fogadó partnerük volt.
Ez nem két hetes tábor, hanem
egy család életébe kell beilleszkedni, szokásaikhoz alkalmazkodni,
azzal a nehezítéssel, hogy ezeknek a
gyerekeknek nem lesz idejük megtanulni a fogadó ország nyelvét.
Követelmények a kiutazó diákkal
szemben: 16-18 éves a kiutazáskor,
igen jó tanulmányi eredmény, jó kommunikációs képesség, idegen nyelv ismerete, közösségvezetői készségek.
Dr. Nagy Judit, Rotary Klub Kisvárda
Ifjúsági szolgálat

ELISMERÉSEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN

A Bessenyei György Gimnázium
és Kollégium Felnőttoktatási Tagozatának tanulói évek óta erkölcsi
és anyagi elismerésben részesülnek
a „LEVELEZŐ TAGOZATÉRT
ALAPÍTVÁNY” által.
A „Tanulni ÉRDEMes” pályázaton azok a tanulók nyerhetik el az
évfolyam legjobb tanulója címet,
akik 4,5 fölötti tanulmányi átlagot
érnek el.
Ezt a feltételt teljesíteni a délutáni oktatás, a munkahely és a család
mellett nem könnyű, tehát mindenképpen elismerést érdemel.
Szívből gratulálunk és további
szép sikereket kívánunk a következő tanulóknak:
Logisztikai ügyintéző tanulók:
Nagy Éva, Oláh Zsolt, Pécsi Nikolett, Csobai Ágnes, Fekésházi Emese

Gimnáziumi tanulók: Oláh Edina, Sebők Janka, Mesterné Éles Julianna, Bakuráné Gyorsok Julianna
Zsuzsa, Sipos Erzsébet Beáta, Hajdu
Anita
Nagy örömünkre a jeles, illetve
kitűnő tanulók száma évről-évre
gyarapodik. Reméljük az ösztöndíj
valóban ösztönzőleg hat, valamennyi tanulónk eséllyel pályázhat!
Legyen a tanulás öröm,
tegyen a tudás értékesebbé!
Szolnokné Szepessy Dóra
a kuratórium elnöke
Tisztelt Olvasók! A lap terjedelme miatt nem jut hely minden
írásnak. A város honlapján (www.
kisvarda.hu) minden cikket megtalálhatnak, a hírek folyamatosan
frissülnek. Megértésüket kérve jó
böngészést kívánok!
Jurás L.
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Informatikai alapképzések

A Kisvárdai Kulturális Egyesület
az „Esélyteremtés a számítógép, internet világában” címmel indított
számítógépes tanfolyamokat.
Az első húsz órás tanfolyam programját az internetet kezdő szinten
használó 55 év felettiek számára hívták életre. Az ingyenes tanfolyamon
a résztvevők elméleti ismereteket és
gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek arról, hogy milyen lehetőségek
rejlenek a világháló használatában, és
mindezt hogyan lehet kiaknázni. A
két órás foglalkozásokat, hetente három alkalommal tartják meg a résztvevő 25 fő részére.
A „gazdaságilag inaktív lakosok”
számára meghirdetett tanfolyamon
17–en vesznek részt. Itt a foglalkozásokon a számítástechnikai ismereteken túl, a „munkakeresés, munkavállalás” témaköre is szerepel az
anyagban. A harmadik tanfolyam a
„gazdaságilag aktív lakosok” részére

indítják még ebben a hónapban. A
tanfolyam anyagában az E–ügyintézés képzés az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó fogalmak,
elektronikus kormányzat, önéletrajz
megírásához, valamint az elektronikus ügyintézés az önkormányzatoknál. Az utóbbi tanfolyamok is húsz
órások, s heti három alkalommal
jelentenek két–két órás elfoglaltságot a résztvevők számára. A tanfolyamok ingyenesek. A programok
a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával, valamint az eMagyarország
Program keretében valósulnak meg.
A tanfolyamok mellett a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Házában Internetes Álláskeresők klubja
is működik hetente két alkalommal,
ahol a résztvevők az álláskereső portálokkal, s azok használatával ismerkednek, valamint önéletrajzok megírásához kapnak segítséget.
Vincze Péter

TV2-s vetélkedÕbe jutottak a Várisok

2009 májusában jelent meg a
TV2 országos kereskedelmi csatorna felhívása, amely olyan iskolákat próbált megtalálni, akik
foglalkoznak az egészséges életmód és a tömegsport kérdéseivel.
Sikerült olyan pályázati anyagot
összeállítani a Vári Emil Társulási
Általános Iskolában, melynek révén az iskola bekerült a vetélkedőbe más iskolákkal együtt.
Az első felvétel szeptember
26-án lesz, ahol a dunaharaszti,
zalaegerszegi és sárospataki iskolálakkal kell megmérkőznie a várisoknak. Itt ügyességi játékokról
van szó, ahol továbbjutási lehetőség is van, ezért a szurkolók támogatása is fontos a csapatnak.
A verseny egyik érdekessége
az, hogy minden csapatnak választani kell egy vezérszurkolót,

aki a településről származó híresség lehet, s ott lesz a csapat
mérkőzésein. Másik érdekesség,
hogy minden csapatnak van egy
országos támogatója, ami a Vári
esetében a Rama lesz. Az ügyességen kívül tudásra is szüksége lesz
a csapatnak, hiszen az egészséges
életmóddal kapcsolatos feladatok
is lesznek.
Jelenleg még titok, de remélhetőleg rövidesen kiderül, hogy ki
lesz a kisvárdai csapat kilencedik
tagja, aki szintén egy ismert ember lesz. Rajta kívül a csapatban
lesz két alsós és két felsős diák,
illetve két alsós és két felsős szülő
- adott tájékoztatást A. Tóth László, a Vári Emil Társulási Általános
Iskola igazgatója, aki befejezésül
kérte a szurkolók támogatását.
Hajrá Vári!
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Népes család köszöntÖTTE a 80 éves nagyit Sóbarlang készült a Szent László Óvodában

„A múlt emlék, a jövő titok, a jelen ajándék.” Ez az indiai mondás
jutott eszembe, amikor Kisvárdán,
a Tordai út 5. szám alatti lakásban
köszöntötték a nyolcvan évvel ezelőtt, 1929. augusztus 18-án született Nagy Jolánt (Popovics Jánosnét).
A nem mindennapi születésnapi köszöntést a Kisvárdán élő gyermekek,
unokák és dédunokák örömmel tették.
Jolánka dédi élete a maga korában a megszokott volt. Munka a földeken, majd a termelőszövetkezetben. Mindezek mellett (ma is élő)
tizenegy gyermeket nevelt, nyolc
leányt és a három fiút. A gyermekek

is népes családot alapítottak. Ezt bizonyítja az is, hogy harminchárom
unoka s harminchárom dédunoka
köszönti a „dédit” szerte az országból, világból.
A közelben élők mindezt személyesen is megtették a jeles évfordulón. A nyolcvan szál rózsa és a torták
választéka az ünnephez méltó volt. A
harmincharmadik dédunoka Kanadában látta (vagy látja) meg a napvilágot (a napokban). A népes család
összesen 77 tagú, köszönti most is a
jó egészségnek örvendő Popovics Jánosnét, Jolánka nénit Kisvárdán 80.
születésnapja alkalmából.
Vincze P.

JUBILEUMI KIÁLLÍTÁS 50 ÉVESEN

Szeifried Zoltán festő grafikus kiállítása 50. születésnapján.
- Meggyőződésem, hogy minden
megfesthető, ami az emberek tájékozódását segíti a világban, pozitív
gondolatokat közvetít, s a Jóra való
hajlamot sugallja. Ötven év, egy fél
évszázad, jelentős esemény az ember
életében. - Különösen igaz ez egy
művészre, aki ez alkalomból születésnapi gyűjteményes kiállításra hívott
mindenkit Kisvárdán. A Kisvárdai
Várszínház és Művészetek Házában
megrendezett kiállításon ötven port-

rét s 27 különböző technikájú festményt állított ki 50. születésnapján
Szeifried Zoltán festő-grafikus, „Arcok a világból – Portrék a városból”



címmel augusztus 14-én.
A születésnapi megnyitón köszöntötték a művésztársak határon innen
és túlról, a barátok, ismerősök, valamint tisztelői és még sokan mások.
A „nagy időmegállító”, így jellemezte valaki gondolván alkotásaira, többek között arra az ötven portréra,
amelyek a városban élt s jelenleg is
aktív munkát végzőkről készült.
Már 1980-ban Budapesten, az I.
kerületi Művelődési Házban megrendezett csoportos kiállításon szerepelt képeivel. 1994 óta rendszeres
résztvevő kiállítója az ország
különböző
pontjain megrendezett egyéni és csoportos
kiállításoknak.
Alkotásai szülővárosa majd
minden
inté zményében
megtalálhatók,
de például a
Vatikáni Múzeumban is van
egy festménye, s az ország különböző egyházi és más közintézményeiben. Napjainkig kb. 65 -70 önálló
tárlatot mondhat magáénak.

Július 30-án a Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda, valamint
a szülői munkaközösség vezetői, és
a készítő képviselője, Dr. Szim Katalin jelenlétében megtekintették
az óvodában elkészített Dr. Vincent
rendszerű sóbarlangot. (Bővebben:
www.sobarlang.hu) Az előkészítő
munkálatokat az iskola munkatársai
végezték el igen magas színvonalon,
míg a szoba berendezését a kivitelező cég alakította ki - mesélt az előzményekről Rozinka Balázs igazgató
és Szokolay Judit óvodavezető.
Az ötlet megvalósításához az
anyagi hátteret az óvodabál bevétele teremtette meg, melyből lehetővé
vált a helyiség átalakítása, előkészítése a só fogadására, valamint egy
klímaberendezés telepítése, ami az
állandó hőmérsékletet és páratartalmat biztosítja.
Az allergiás betegségek napjainkban népbetegségként értelmezhetőek. Előjelzések szerint az elkövetkező 10 évben jelentősen emelkedik az
ezzel küszködők száma. Az életminőség szempontjából még egy orvosilag kevésbé súlyos problémának
tekinthető szénanátha is igen kellemetlen az ezzel együtt élő embertár-

saink számára. A betegség
súlyosbodhat, kialakulhat az
asztma, amely nemcsak az
életminőséget, de sajnos az
évek számát is kedvezőtlenül
befolyásolhatja. A bőrgyógyászati allergiás betegségek
száma is növekedést mutat
- mondta Dr. Szim Katalin
gyermekgyógyász szakorvos.
Az allergiás betegségek
kezelésében egyre nagyobb
igény mutatkozik a természetes gyógymódok, kiegészítő lehetőségek iránt. Ide tartozik a megnövekedett igény a sóbarlangok tiszta
levegőjére. A természetes sóbarlangok elérésének fizikai és időbeli korlátai vannak. Nem tud mindenki
alászállni a föld mélyében található
eredeti tárnákba, ezért a sóbarlang
jön közelebb a páciensekhez: természetes kősó a vájatok klímáját mintázva, telepíthető formában.
A sóbarlang harmonizáló erejét
kihasználva csökkenthetjük a szükséges gyógyszerek mennyiségét, valamint a rövid és hosszú távú gyógyszer mellékhatásokat. Gyermekeknél
az előny még kifejezettebb, az ő “tiszta” szervezetük kedvezőbben reagál
a természetes gyógymódokra, mint
a felnőtt ember szervezete. A légzési
problémákon túl jótékony hatással
van a barlang levegője bőrgyógyászati, idegrendszeri betegségekre is,
valamint kedvezően befolyásolja az
immunrendszer működését is.
Az óvodások a következő tanévtől
tízfős csoportokban vesznek részt a
sóbarlangban különböző foglalkozásokon, ahol játékos tevékenységek
közben élvezhetik a só kedvező élettani hatásait.
Jurás L.
nap rendezvényeinek keretében

Nyári alkotótáborok azt az emlékoszlopot, amiről ko-

Szabados István művésztanár, fafaragó a nyári szünidőben sem tétlenkedett, hiszen több alkotótáborban is megfordult. A sort
a Budapesten megrendezett
Adrianus Nemzetközi Fafaragó
Tábor nyitotta június 22-28.
között, ahol az Esztergomi Katonatemető székelykapuját készítették el a résztvevők.
Rögtön ezután a vásárosnaményi faragótábor következett
július 5-ig, ahol udvari bútorok készítése volt a feladat. Július 24-augusztus 1. között a
Dombrádi Nemzetközi Képzőművészeti Tábor résztvevője volt
Szabados tanár úr, majd aktív
közreműködője volt az Ajaki
Képzőművészeti Tábornak is.
Augusztus 20-án ünnepélyesen felavatták Zajtán, a Megye-

rábban már beszámoltunk, s Veres
Sándorral közösen készítettek.

Színes hírek
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Tűzzománcok a Cifrapalotában Kisvárdán rendeltek a bohócdoktorok

A Tűzzománcművészek Magyar
Társasága ez évi csoportos kiállítása
július 31–én nyílt meg Kecskeméten
a Cifrapalotában – tájékoztatott Bábásné Lakatos Erika zománcművész.
A megnyitást követően a „nyáresti
tűz” programja várta a közel félszáz
tagot számláló társaságot. A társaság
46 kiállító tagja között Bábásné Lakatos Erika öt műve szerepelt a kiállításon. A Zománcművészek Magyar Társaságának többek között az
a célja, hogy egyedi alkotómunkájukkal, elméleti tevékenységükkel,
közös fellépéseikkel, workshopjaikkal, művészeti előadásaikkal, ok-

tató tevékenységükkel népszerűsítsék
a tűzzománcművészek munkáját. A
kiállításokat követő
elemző beszélgetésekkel igyekezzenek
mindent megtenni,
hogy a zománc valóban végtelennek
tűnő lehetőségeivel
a legmagasabb szinten tudjanak élni.
A gazdag múlt és a
jelenkor eredményeinek bemutatásával
a szakma, valamint a
zománc iránt érdeklődő közönség számára is be tudják
mutatni a zománcozás szépségeit. A
műfaj iránt érdeklődő fiataloknak
pedig az alapokat és a tanulságokat
egyaránt továbbadhatják.
– A kecskeméti Cifra palotában
látható közel száz alkotást szeptember közepéig tekinthetik meg az
érdeklődők. A következő közös kiállítás szeptemberben lesz a Képcsarnok Kft. és a Mednyánszky Galéria
szervezésében Budapesten – mondta
befejezésül a Kisvárdai kiállító, Bábásné Lakatos Erika.
Vincze Péter

A jó kedély és a
nevetés nagymértékben hozzájárul
a beteg gyógyulásához. Ez a Piros Orr
Alapítvány működésének alapfilozófiája. Szeptember
2-án
Kisvárdán,
a Felső–Szabolcsi
Kórház gyermekosztályán
ennek
szellemében kezdték meg gyógyító
munkájukat az alapítvány bohócdoktorai.
A közel másfél évtizede alapított
szervezet eddigi működése alatt
több tízezer beteg gyermeket lá-

togattak meg az ország különböző
kórházaiban. Látogatásaik alkalmával zenélnek, énekelnek, báboznak,
zsonglőrködnek és bevetik sajátos, a
helyi körülményekhez alkalmazkodó eszköztárukat is. Bűvészkedéssel, varázslással oldják a gyerekek
kórházi szorongásait, s feledtetik
velük fájdalmaikat. Az elmúlt évhez hasonlóan az idei „rendelésen”
is Dr. Zúzmara (Gerle Andrea) és
Dr. Katyvasz (Tóth Zoltán László)
- mindketten a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház művészei - hoztak vidámságot, mosolyt és teremttettek jókedvet az osztályon tartózkodó gyerekeknek s a szülőknek is.
Vincze P.-Jurás L.

ESEMÉNYDÚS NYÁR A RÁKÓCZI SZÖVETSÉGBEN

A Rákóczi Szövetség Kisvárdai
Szervezete az elmúlt időszakban
több fontos megemlékezésen is képviseltette magát.

Július második
hétvégéjén Tiszaújlakon a Turul
ünnepségen vettek
részt és helyezték el
a megemlékezés virágait a Tisza partján magasló emlékműnél.
Július 25-én a
Kisvárdai Vár falán
lévő domborműnél
emlékeztek a Nagyságos fejedelemre.
Mindkét alkalommal szó esett a Kárpátalján és a
Felvidéken a magyarokat hátrányosan érintő törvények bevezetéséről,
melyek ellen minden jóérzésű magyarnak – és európai polgárnak is
– fel kell emelnie a
hangját!
2009. augusztus
23-án indult Tiszabecsről és augusztus 28-án ért véget
Sárospatakon az a
Rákóczi emléktúra,
melynek résztvevői
Kisvárdán is áthaladtak augusztus
26-án délután. A
város széléről kor-

hű ruhában, lovas fogatokkal kísérve először a II. Rákóczi Ferenc
Szakközép- és Szakiskolában található Rákóczi szoborhoz lovagoltak, ahol rövid ünnepséggel tisztelegtek a fejedelem előtt.
A lovasokat és a közönséget Borus Sándor, az önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának
elnöke köszöntötte, majd egy emlékszalagot kötött a fejedelem zászlajára. Néző István helytörténész
egy Ady verssel üdvözölte a kurucok leszármazottait, majd a hagyományőrző lovastúra résztvevői
nevében Petraskó Tamás méltatta a
fejedelmet, majd egy koszorút helyeztek el szobránál.
Az iskolától tovább vonult a menet a várhoz, ahol
a Rákóczi domborműnél rövid
megemlékezést
tartottak, majd
elfoglalták esti
szállásukat.
Csütörtök reggel folytatták az
utat a lovasok
Dombrád felé,
ahonnan Kisrozvágy volt az aznapi végcéljuk.
A befejező napon

pedig innen indulva, Borsi érintésével lovagoltak Sárospatakig.
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Új kenyérfajta megyénkben

(Folytatás az 1. oldalról)

kalmas étkezési humán felhasználásra – kezdte beszélgetésünket Dr.
Kruppa József PhD tb. egyetemi
docens, címzetes főiskolai tanár,
a Kruppa-Mag Kft. ügyvezetője,
a növény nemesítője. A tritikálé
minősége, beltartalma, a magas sikértartalma és egyéb jó sütőiparilisztminőségi értéke lehetővé teszi,
hogy önmagában, lisztjéből kiváló
minőségű és finom ízű kenyér süthető. Az alapkutatásokat a debreceni egyetemen már több mint három éve elkezdték. Bekapcsolódott
az üzemi gyártási szinten a Nyírség
Hasso Kft. A próbasütéseken már
túl vannak. Ez év őszén, várhatóan
még ebben a hónapban megindul a
próbagyártás is. Ami már több is,
mint próbagyártás, mert a termékek megjelennek a piacon.
Nyírségi tritikálé kenyér
– Nyírségi tritikálé kenyér vagy
nyírségi hungaro tritikálé kenyér

néven kívánjuk elindítani ezt az új
terméket. Magyarországon, Európában, sőt máshol a világon sem
tudnak önmagában a tritikáléból jó
minőségű kenyeret sütni. A forgalmazást követően várjuk a fogyasztók visszajelzését. Ha az pozitív,
akár már ebben az évben a további,
nagyobb volumenű gyártás is megindulhat. A jövő évben, természetesen az igények figyelembe vételével, tovább növelhető a gyártás
volumene. A Nyírség Hasso Kft.vel indul a gyártás. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (Nyíregyháza,
Kisvárda) az első, ahol megindul
a gyártás és a forgalmazás. Mivel
a cég szállít Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe is,
ezért gyakorlatilag ebben a három
megyében, az Észak–Kelet Magyarországi régióban lesz elsőként
kapható a fogyasztók számára az
új kenyér. Külön érdekessége a ter-

Új tanév indult a Somogyiban

„Az iskola arra való, hogy az ember
megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka gyümölcsét, megízlelje az
alkotás izgalmát: megtanulja szeretni
amit csinál és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”
Szent-Györgyi Albert szavaival nyitotta meg augusztus 31-én
Dr. Onder Istvánné igazgatónő a
2009/2010-es tanítási esztendőt, a
volt 2. számú majd Somogyi Rezső



Általános Iskola 139. tanévét.
Beszédében szólt az iskola
tanulóihoz, a kis elsősökhöz,
majd az iskolában utolsó tanévet kezdő nyolcadikosokhoz,
a szülőkhöz, pedagógusokhoz.
Az elsősöknek sok szerencsét és sikert kívánt. Nagy és
szép kaland vár rájuk. A tanító nénik pedig nem a bölcsességüket adják, hanem a hitüket és szeretetüket. Az első osztályos
szülők pedig egy arab mondást kaptak bíztatásul:
„Keress olyan mestert, akinek szelleme világos, tudása nagy és szíve jó!”
Ők, az elsős tanító nénik.
A legkisebb diákok gyönyörű versekkel köszöntötték az első tanítási
napot, az iskolakezdést.
Régi hagyomány, hogy az igazgatónő
emléklapot adott át az első osztályosoknak, közben a Diákönkormányzat

2009. augusztus-szeptember

méknek, hogy a tritikálé termelése
a gyakorlatban ma szinte teljesen
vegyszermentesen történik, szermaradvánnyal nem kell számolni,
emiatt egészségesebb a termék. A
beltartalma alapján, mivel a rozstól
is örökölt pozitív tulajdonságokat,
ez még javít (vitamintartalom)
rajta. Folyamatban vannak a kutatások ez irányban, hogy egy még
egészségesebb új termék legyen,
ami még finom ízű is – mondta
befejezésül Dr. Kruppa József.
Szép és ízletes kenyér
– A tritikálé a búza és rozs keresztezéséből született növény,
amelynek az adja gazdasági jelentőségét, hogy gyengébb talajokon
is jó termést ad – kezdte tájékoztatásunkat – Prof. Dr. Győri Zoltán, MTA doktor, egyetemi tanár,
a Debreceni Egyetem AMTC
MTK Élelmiszer-tudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai

Intézet intézetigazgatója, a minőség atyja. A tritikálé egy különleges növény, mind termesztésében,
mind előállításában. Ha a nemesítésben a búza vonal egy kicsit erősebb, mint a rozs vonal, akkor olyan
fehérjeszerkezet alakul ki, amely
alkalmas arra a csodálatos termékre, amit kenyérnek nevezünk. Ha
pedig a sikér a tritikáléban benne
van, akkor kézenfekvő az, hogy
kenyeret készítsünk belőle. Tekintettel arra, hogy a tritikálé ásványi
anyagokban gazdagabb, mint a teljes kiőrlésű búzalisztből készített
kenyér, ezért alapja lehet olyan termékek előállításának, gyártásának,
amelyeknél előtérbe kerülhet a nagyobb ásványi anyag tartalom. A jó
fehérje összetétel és nagyon szép
küllemi tulajdonság, amely alapján
már lehet belőle sütni, nagyon szép
és ízletes kenyeret.
Vincze Péter

nevében a testvérosztályok képviselői
ajándékkal köszöntötték őket.
A nyolcadikosok a legszebb, de
egyben legnehezebb évet kezdik
meg. A továbbtanulás, a felvételizés komoly feladat. Kérte valósítsák
meg álmaikat, tanuljanak, dolgozzanak kitartóan céljaik eléréséért.
Az iskola diákjainak sok-sok energiát és kitartást, szorgalmat kívánt,
hogy tudásuk legjavát adhassák. A
tanulók a tanévet szépen felújított,
kifestett és új linóleummal borított
tantermekben kezdhetik meg.
A szülőknek megköszönte igazgatónő, hogy hozzájárultak ahhoz,
hogy az oktatás színvonalának
emelkedése mellett a közösségi
élet is jelentősen színesedjék.
Az ünnepségen külön köszöntötte Kótis Mihály nyugalmazott
bankigazgató urat, aki a Köz Szolgálatáért kitüntetéssel járó pénzösszeget az intézmény alapítványába ajánlotta fel, melyet udvari
játékok létesítésére fordítanak.

A pedagógusok pedig Carl Gustav
Jung idézetét kapták útravalóul:
„Tisztelettel gondolok vissza nagyszerű tanáraimra, de hálát azok iránt
érzek, akik megérintették a lelkünket.
A tanterv nagyon fontos, az ismeretanyag is, de a melegség életfeltétel
a sarjadó növény és a gyermeki lélek
számára.” Kívánta, a tanítók, tanárok munkájuk során sok gyermek
lelkét érintsék meg.
Igazgatónő végül sok örömet és jó
egészséget kívánt - az elődök hagyományaira építve - a jelenlegi nevelők
alkotó pedagógiai munkájához.

Oktatás, egészségügy
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Életének lételeme a mozgás XPERT – Európai Számítógépes Útlevél

Az iskola egyik legkreatívabb, legmeghatározóbb, legtehetségesebb
tanulója. Kiváló tanulmányi ered-

ménye mellett példás magatartásával
méltán lehet példaképe az iskola diákjainak. Gitárjátékát az iskolájában
többször megcsodálták, de számos
városi rendezvény színvonalának
emeléséhez is hozzájárult nívós
műsorával – olvashatjuk ezeket
a sorokat Markó Enikő Fruzsina év végi jellemzésében.
Markó Enikő Fruzsina, a Vári
Emil Társulási Általános Iskola
Várday István Tagintézmény és
ÖKO Iskola 8/b. osztályos tanulója. A Debreceni Egyetem
Zeneművészeti Kar gitár szakos
hallgatója. Az elmúlt év nyarán a Debreceni Gitár Együttes tagjaként Cipruson arattak
óriási sikert. A debreceni tanulmányait a MOL Új Európa Alapítvány
támogatta az utazási költségek fedezésével. A mozgás életének lételeme,
ezért választotta az emelt szintű testnevelésképzést. A karate területén

az országos III. és II. hely mellett a
dobogó legfelső fokán is állhatott.
A város is elismerte
Az iskola versenyein széles körű
tájékozottságról adott tanúbizonyságot. Versenyei és egyetemi szintű
zenei tanulmányai mellett jut ideje a
közösségi munkára is. Elért eredményei: Elsősegélynyújtó verseny megyei csapatverseny I. hely. Országos
elsősegélynyújtó csatverseny V. hely.
Angol-projektverseny I. hely. “Hass,
alkoss, gyarapíts” – művelődéstörténeti verseny V. hely. Kiemelkedő
teljesítményét a város 2009. június
19–én városi elismeréssel honorálta,
míg június 20–án, az iskolai ballagási ünnepségen kapta meg az iskola
legnagyobb kitüntetését a Várday
Emlékplakettet. A Klasszikus Gitárosok Debreceni Találkozóján, augusztusban rendezett versenyen, a
korcsoportjában (17 év a felső határ)
gitárjátékával az I. helyezést szerezte
meg. Az augusztus 14-i dátummal
ellátott oklevelét Ádám Károly, a

gezték a Netrekész tanfolyamunkat
és szeretnék számítástechnikai ismereteiket tovább fejleszteni, vizsgával
lezárni.
Várjuk továbbá a szakmát tanulókat, álláskeresőket, aktív dolgozókat
és közalkalmazottakat egyaránt.
A közoktatásban és közművelődésben dolgozók részére a tanfolyamról
– az európai számítógépes útlevél
mellett – tanúsítványt is adunk az
akkreditált képzésről.
Mindhárom modul lezárása után a
hallgatók szintvizsgát tesznek az elsajátított ismeretekből és így készülnek fel a záró vizsgára, mely elsősorban gyakorlati feladat megoldásából
áll.
A tanfolyam várható kezdési ideje:
2009. október 1.
Helye: Vári Emil Társulási Általános
Iskola, Kisvárda, Mártírok útja 5.
sz. (számítástechnikai terem)
Az egyes modulokat szakmailag jól
felkészült és gyakorlattal rendelkező
számítástechnikai tanárok oktatják.
Jelentkezni lehet a TIT igazgatójánál, Marczinkó Istvánnál telefonon
(06-30/816-06-15) vagy személyesen, aki további részletes tájékoztatást ad a képzésről.
Marczinkó István, TIT igazgató

ELINDULT AZ ÚJ ÁLTALÁNOS ISKOLA

zsűri elnöke írta alá. Fruzsi már
szeptembertől az ország legnagyobb
hírű középiskolájának, a Debreceni
Református Kollégiumnak a tanulója. Sok sikert az új iskolában Fruzsi!
Vincze Péter

RENDEZVÉNY AZ ANYATEJES VILÁGNAPON
Már hagyomány, hogy augusztusban a szoptatás támogatására
irányuló rendezvényt tart a Kisvárda Városi Egészségügyi Alapellátás
Védőnői Szolgálata. A rendezvény
iránt évről-évre nagyobb az érdeklődés. A augusztus 13-ai délelőtti
nyílt napon kb. 50 kismama, leendő édesanya, anyuka, és érdeklődő
jelent meg. Az előadást Dr. Kálló
Éva kisvárdai gyermek-háziorvos
tartotta. A résztvevők között a ren-

Az Xpert tanfolyamok Magyarországon kizárólagosan a Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat szervezésében működnek. Talán kevesen
tudják, hogy a tanfolyam eurokonform és egyben Magyarországon is
akkreditált jellegű képzésnek minősül.
Az egymásra épülő képzési modulok
tartalmát Hannoverben működő
Európai Vizsgaközpont rögzítette, a
tanfolyamrendszerek kialakítása során sikeres fejlesztésből alakították
ki.
A rendszer több modulból áll, mindegyik egy Európa szerte egységes
vizsgával zárul. Az elmúlt hónapokban Netrekész tanfolyamot végzett
hallgatóknak azért ajánljuk, hogy
az eddigi ismereteket, számítástechnikai készséget egy teljes magyar és
nemzetközileg is elfogadott útlevél
megszerzésével tegyék teljessé.
A TIT kisvárdai szervezete 3 modulból álló tanfolyamot indít, melynek moduljai a következők:
1. Elektronikus adatfeldolgozás
alapjai.
2. Szövegszerkesztés alapjai.
3. Internet alapjai.
A tanfolyamot elsősorban annak a
107 főnek ajánljuk, akik már elvé-

dezvényt támogatói által felajánlott
ajándékokat sorsoltak ki.
Lukács Katalin, a Kisvárda Városi
Egészségügyi Alapellátás Védőnői
Szolgálatának vezetője elmondta,
hogy az orvosi rendelő mellett kialakítottak egy szoptatószobát, ahol
az anyukák nyugodt körülmények
között, zavartalanul szoptathatják
gyereküket, amíg várnak a rendelésre, tanácsadásra. A szobát május
óta vehetik igénybe az anyukák és
babáik.
Támogatók: Kisvárda Városi
Egészségügyi Alapellátás Védőnői
Szolgálata, Fagyöngy Patika Kisvárda, Norbi Kft. Kisvárda, Ultra
Marketing Kft. Budapest, Hipp Budapest, Pezomed Nyíregyháza, Ceumed Kft. Budapest, Máltai Szeretetszolgálat Kisvárdai kirendeltsége,
Pöttömke Bababolt Kisvárda.

2009 augusztus 31-én Bosák
Nándor püspök ünnepi beszédével, és áldásával kezdte meg
működését a Szent László Katolikus Általános Iskola. Minden vendég és résztvevő érezte,
hogy rendhagyó tanévnyitón
vesz részt. A szakközépiskola
diákjai megkülönböztetett figyelemmel és szeretettel követték az első osztályosok érkezését és műsorát.
Rozinka Balázs igazgató felidézte a sikeres beiskolázáshoz vezető izgalmas, gyakran kihívásokkal
teli utat, majd átadta minden kisdiák részére az ajándékkönyveket,
mellyel jelképesen is iskolánk tanulói lettek.
A gyermekek örömmel készültek,
és nagyon várták azt a pillanatot,
amikor az egész iskola elé léphettek
vidám hangulatú, tartalmas műsorukkal, mellyel feledhetetlen perce-

ket szereztek szüleiknek, diáktársaiknak, tanáraiknak.
A Szent László Katolikus Általános
Iskolában 2009 szeptemberétől 23
kisdiák kezdte meg általános iskolai
tanulmányait. A nagyok között kicsinyek, de a kicsik között nagyok
lesznek ők… Az átgondolt és körültekintő előkészítés zökkenőmentessé tette a tanévkezdést. Az első
osztályosok új bútorzatot vehettek
birtokba a tantermükben. Az ízlésesen kialakított pihenőszobában pedig fantasztikus lehetőség nyílik a
kikapcsolódásra, olykor
a relaxálásra is. A parkos
környezetben kialakított, saját játszóterükön
vezethetik le mozgásigényüket, élvezhetik a rendezett környezet szépségét.



Kisvárda

Anyakönyvi és egyéb hírek

Nyárbúcsúztató a Várkertben

Szeptember 4-én tartotta hagyományos nyárbúcsúztató rendezvényét a Megoldás Közhasznú Egyesület Kisvárdán a Várkertben. A nap
során változatos programokkal várták az érdeklődőket.
A Megoldás Közhasznú Egyesület
2004-ben alakult, működési területei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a kisvárdai, vásárosnaményi
és záhonyi kistérség területén helyezkednek el.
Jelenleg 3 támogató szolgálatot,
1 közösségi pszichiátriai ellátást, illetve Fogyatékos Személyek Nappali
Ellátását működtet Kisvárdán és Vásárosnaményban.
Az Egyesület minden évben nagyszabású rendezvényeket szervez,
ezek közül egyik kiemelkedő a nyárbúcsúztató rendezvény, melyet idén
5. alkalommal tartottak meg.
Az egész napos színes program

keretében a környék egyesületei,
nyugdíjas klubjai, azok ellátottjai
felléphetnek, szerepelhetnek, megismerkedhetnek egymással és tartós
kapcsolatot alakíthatnak ki.
A rendezvény célja, hogy a fogyatékkal élők és az időskorúak hétköznapjait színesebbé tegyük azáltal,
hogy felszabadultan énekelhetnek
és táncolhatnak. Az idei nyárbúcsúztató ünnepség iránt nagy volt az
érdeklődés. Mindenki vidáman és
elégedetten távozott.

Az augusztus 20-i úszóverseny eredményei
Augusztus 20. alkalmából városi
úszóversenyt szerveztek a Várfürdőben. A versenyre összesen 6 kategóriában, 43 versenyző nevezett, kiemelkedő volt a részvétel 100 m-es
férfi gyorsúszásban, ahol 14 induló
volt. A nevezők az ország minden
részéből érkeztek, de a szomszédos

Szlovákiából is többen medencébe
szálltak.
Eredmények:
100 m ifi női mellúszás
1. Újhelyi Eszter, Levelek
2. Zubály Dalma, Gyulaháza

3. Viktória Galová, Szlovákia
100 m női mellúszás
1. Molnár Laura, Kisvárda
2. Zubály Dalma, Gyulaháza
3. Oroszné Papp Judit, Mátészalka
100 m női gyorsúszás
1. Máté Zsuzsanna, Szlovákia
2. Molnár Laura, Kisvárda
3. Fekszi Fruzsina, Budapest
100 m ifi férfi mellúszás
1. Kántor Péter, Kék
2. Újhelyi Gergő, Levelek
3. Nagy Csaba, Eperjeske
100 m férfi mellúszás
1. Gyárfás Bence, Hatvan
2. Gyimesi Gergő, Kisvárda
3. Turik Attila, Kisvárda
100 m férfi gyorsúszás
1. Gyimesi Gergő, Kisvárda
2. Gyárfás Bence, Hatvan
3. Barkóczi Dénes, Budapest
Az úszóverseny legfiatalabb versenyzője, Tóth Nándor (9 és fél éves, Budapest) különdíjban részesült.

LOGISZTIKAI KÉPZÉS A BESENYEIBEN

A logisztikai célok teljesítésének mértékétől függ egy vállalat hosszú
távú versenyképessége. A logisztika célja bármely ellátási feladat átfogó
megoldása úgy, hogy koordináltan szervezi, irányítja és értékeli az anyagbiztosítás, a termelés, a raktározás és készlettartás, az áruelosztás és értékesítés komplex rendszerét.
A logisztika az ellátási feladatok megvalósításához alkalmazott filozófia,
de egyben komoly gazdasági eredményeket produkáló módszer.

Logisztikai ügyintéző
Érettségi utáni szakképzés

Nappali tagozat, 22 éves korig ingyenes. Esti tagozaton életkori határ nincs!
Bessenyei György Gimnázium és Kollégium
KISVÁRDA, ISKOLA TÉR 2. Tel.: 45/410-045
A képzés területei: Üzleti adminisztráció, Alkalmazott számítástechnika,
Viselkedéskultúra és üzleti kommunikáció, Marketing és PR alapismeretek, Szakmai kommunikáció idegen nyelven, Áruismeret, Logisztika,
Szállítási útvonalak, Raktározás, Áruszállítás, Beszerzés, Jogi alapismeretek, Árképzés, tervezés, adatszolgáltatás, Szakmai idegen nyelv, Szakmai
gyakorlat
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Újszülöttek
Szüleik
Paládi Bálint
Koi Emese és Paládi Tamás Péter
Kassai Viktória Kővári Noémi Viktória és Kassai László
Beri Dóra
Fucsku Andrea és Beri Tibor
Kovács Rebeka
Mályer Karolina és Kovács József
Kósa Regina
Baksa Marianna és Kósa Zoltán
Gupcsi Renáta Dobróczki Erzsébet és Gupcsi Tibor
Soós Viktor
Rajzinger Mónika és Soós Norbert
Kovács Gréta
Szopkó Anna és Kovács Zoltán
Poncsák Bence
Dolhai Csilla és Poncsák Zsolt
Jáger Péter
Varró Zsófia és Jáger Krisztián
Kelemen Jázmin
Tóth Tímea és Kelemen Attila
Pócsik Gréta
Demeter Beáta és Pócsik Norbert
Házasságot kötöttek		
Kondor Tímea és Papp Róbert		
Spekker Melinda és Tóth Béla		

Születés ideje
2009. április 14.
2009. június 30.
2009. július 9.
2009. július 9.
2009. július 14.
2009. július 15.
2009. július 16.
2009. július 27.
2009. július 31.
2009. augusztus 6.
2009. augusztus 7.
2009. augusztus 22.

Házasságkötés ideje
2009. július 11.
2009. augusztus 8.

Mindannyiuknak gratulálunk!

ÁLLÁSKERESÉSI KLUB KISVÁRDÁN

A Kisvárdai Kulturális Egyesület szervezésében 2009. július 6-tól
(a NETreKész program keretében) ÁLLÁSKERESÉSI KLUB
működik a Művészetek Házában.
Minden hétfőn és kedden 13-16 óra között várják az álláskeresőket. A szolgáltatás igénybevétele díjtalan.
Részletes információt kérhetnek a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Házában (Flórián tér 20.,
Tel.: 45/405-239, 500-451).
A program a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával, az e-Magyarország program keretében valósul meg.

Középpontban a vidék gyerekei

Elsőként kerül megrendezésre a
Szabolcs Szépe regionális baba- és
gyermek szépségverseny.
Különböző tájegységeken már osztatlan sikert aratott a megyei szintű
baba és gyermek szépségverseny. Ez
úton a szabolcsi babáké-gyerekeké a
főszerep.
A verseny kilenc
várost és környező
településeiket érinti
mint, Kisvárda, Mátészalka, Nyírbátor,
Vásárosnamény, Fehérgyarmat, Csenger,
Nagyecsed, Nagykálló és Újfehértó.
Nagyon
fontos
szempont, hogy ennek a versenynek
kulcsa a gyerek, vagyis ellenben egy felnőtt
szépségversennyel, itt
csak a természetesség,
a gyermeki báj, a kisugárzás a mérce.
Nevezni 4 hónapnál nem régebbi,
csak a gyermeket bemutató fényképpel lehet. A fotó gondos kiválasztásakor a legfontosabb szempontok,
hogy a gyermek arcvonásai, természetes szépsége értékelhető legyen.
Nevezni 2009. október 30-ig lehet, hat kategóriában. bébi (1 év

alatt), bölcsis (1-2 év), ovis (3-5 év),
sulis (6-9 év), tini (10-14 év) és a
testvér (az egy háztartásban élők).
A gyerekek a döntőbe s egyben a
díjkiosztó gálára, a benevezett fotók
előválogatása során kerülnek, az 5
fős szakmai zsűri döntése alapján.
A verseny összdíjazása 500 ezer forint.
A döntőbe 150
gyerek kerül kategóriánként harmincan
(15 lány és 15 fiú).
A pozitív döntésről
telefonon kapnak értesítést az érintettek.
Minden kategóriában külön értékelik a
fiúkat és a lányokat,
az első három helyezett kap díjat, illetve
kategóriánként egy
különdíjat is kiadnak.
A verseny döntőjét és díjkiosztó
gáláját 2009. november 14-én rendezik meg a kisvárdai Paris Bull Hotel Koronatermében.
A szépségversenyre a kisvárdaiaknak a Pöttömke baba boltban,
Szent György tér 6. sz. alatt lehet
jelentkezni. Bővebb információ a
www.babaabc.hu illetve a plakátokon, szórólapokon.

Oktatás

Kisvárda
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Ünnepélyes tanévnyitó a Teichmannban
„Évnyitóra jöttünk össze, véget ért a szünidő...” Ezzel a gondolattal nyitottuk meg
a 2009/2010-es tanévet augusztus 31-én
17 órától a Teichmann Vilmos Általános
Iskolában. A felsősök köszöntője után
mindenki kíváncsian várta az első osztályosok bemutatkozását. A vidám versek
és az iskolába hívogató dal után Czap
Jolán, iskolánk igazgatója köszöntötte a
megjelent vendégeket, majd ismertette a
tanév rendjét. Beszédében megemlékezett a 30 éve elkészült iskolaépületben
folyó színvonalas oktató-nevelőmunkáról. Ezt követően az itt eltöltött diákéveket méltatta Szikszai Andrea és Kozma Lukács Róbert, valamint köszönetet
mondtak azért az indíttatásért, amit ettől
az intézménytől kaptak. Sokak szemébe
csalt könnyeket a zenei aláfestéssel kísért
visszaemlékezés:
Kinőtt a szárnyunk, ez volt mit vártunk
Kedves Pedagógusok, Diáktársak, Kedves
Szülők!
“Vannak pillanatok, amikor az élet bizonyos embereket elválaszt egymástól,
csak azért, hogy mindketten megértsék
milyen sokat jelentettek egymásnak.”
1997. szeptember 1-jén 35 diáktársammal együtt remegő lábakkal léptük át e
nemes intézmény kapuit. Az óvó nénik
(Zsuzsa és Marika néni) a kisdiák élet
útjára vezettek bennünket. Szorongás,

félelem volt bennünk, de ezek az érzések
hamar tovaröppentek. Hála és köszönet
legyen érte Gyüre Éva néninek és Jánváriné Erzsike néninek, akik bevezettek
bennünket a betűk és számok rejtelmes
világába, s akik nem kis áldozat árán
megtanították nekünk a betűvetés, olvasás, számolás titkait, fortélyait. Meleg
szívvel emlékezünk 3. osztályos tanítóinkra Móréné Ági nénire, Julcsi nénire,
Saci nénire s Bátyiné Éva nénire.
Az évek folyamán felsős diákokká cseperedtünk. Sok mindent tanultunk, s
olyan alapot kaptunk, amire bárhol, s
bármikor építkezhetünk a nagy betűs
életben, s építkezhettünk a középiskolában.
2005-ben ballagó diákként álltam itt
diáktársaimmal. Szomorúsággal keveredett öröm volt bennünk. Rossz volt
itt hagyni a biztonságot jelentő fészket,
mely 8 éven keresztül otthont adott nekünk, a tanárainkat, diáktársakat, s drága osztályfőnökeinket Rákócziné Balogh
Annát és Herku Józsefné Ica nénit, akik
úgy szerettek minket, mint gyermekeiket. Sokszor megvívtuk velük a saját
harcunkat, hiszen nem voltunk angyalok, de most már tudjuk, hogy szeretet,
féltés és jó akarat vezérelte őket. Felnőtté
váltunk, de még visszatekintünk, s most
döbbenünk rá arra, hogy milyen hálásnak kell lennünk általános iskolai peda-

KULTURÁLIS ÉRTÉKEK A SÉRÜLT EMBEREK ÉLETÉBEN
Kállai Árpádné, a Rehabilitációs Napközi Otthon igazgatója, dr. Csontó Lászlóné, a Sérült Gyermekekért Alapítvány
kuratóriumának elnöke és mi, munkatársak is fontosnak tartjuk, hogy a sérült
gondozottak intézményi életét kulturális programok látogatásával, illetve azokon való részvételükkel is színesítsük.
Büszkeséggel tölt el mindannyiunkat,
hogy az értelmi fogyatékkal élő fiatalok
legalább annyira nyitottak a kulturális
értékek befogadására, mint az egészséges emberek közössége. Igyekszünk is
élni a városunk kulturális intézményei
által nyújtott lehetőségekkel.
Így például először fordult elő az idén
20 éves Rehabilitációs Napközi Otthon életében, hogy a Városi Könyvtár
meghirdetett szavalóversenyén intézményünk is képviselhette magát. Nem
hiába! Tehetséges képzési kötelezettünk,
Hudák Péter és gondozottunk, György
Éva szavalatát különdíjjal jutalmazta a
zsűri. Gratulálunk nekik és büszkék vagyunk rájuk! Felkészítőjük Dionné Dócs
Mária és Balogh Valéria volt Rendszeres látogatók vagyunk a Városi Könyvtárban, ahol barátságos, szeretetteljes
légkörben ismerkednek fiataljaink a
könyvtár különböző szolgáltatásaival.
A NAPSUGÁR Színjátszócsoportot
ismét meghívták a Fogyatékkal Élők
Régiós Művészeti Fesztiváljára, Nyíregyházára. Korábbi színvonalas előadásainak elismeréseként a fesztivál záró
produkciójára kaptunk felkérést. A
vastapson kívül értékes díjjal, egy szép
festménnyel gazdagodtunk, s abban a
megtiszteltetésben volt részünk, hogy a
Kölcsey Televízió a fesztiválról készített

összefoglalójában részletesen beszámolt
a színjátszócsoport fellépéséről.
A Kelet-Magyarország c. napilap rajzpályázatára neveztük kiváló
képességű
ellátottunkat,
Novák Ottót, akit a neves
zsűri különdíjban részesített. Ugyancsak készített egy
pályaművet Novák Ottó az
Ajaki Általános Művelődési
Központ és az Ajaki Képzőművészeti Alkotó Tábor
közös szervezésében kiírt
pályázatra, melynek témája
Szent Pál élete és munkássága volt. Kiemelt különdíjas lett. Azt
gondoljuk, joggal lehetünk büszkék Ottóra, akinek szívből gratulálunk ezúttal
is. Felkészítője Megellai Katalin volt.
A Magyar Színházak XXI. Fesztiválján több előadást is megtekintettünk.
Már hagyománnyá vált számunkra a
színházlátogatás, nemcsak csoportosan,
de egyre több sérült fiatalban merül fel
az igény egyénileg is egy-egy színdarab
megtekintésére. A Várszínház és Művészetek Háza egyéb művészeti programjait is látogatva jó érzéssel fogadjuk a
felénk irányuló barátságos, kedves fogadtatást.
Ugyancsak hagyomány a Rétközi Múzeum időszakos és állandó kiállításainak
megtekintése. Egy-egy ilyen látogatás
során a múzeum dolgozói és ellátottjaink között jó hangulatú, meleg, a kölcsönös tiszteleten alapuló beszélgetések
is zajlanak. A holokauszt áldozatainak
emlékszobájában a közel-múltban ismét
felelevenítettük az I. és II. világháborúról szerzett történelmi ismereteinket

gógusainknak, akik dorgáló szavakkal,
intésekkel, de mégis szeretettel a szívükben tanítottak minket.
A középiskola 4 éve hamar elrepült, sokan közülünk Nyíregyházán, Debrecenben, Budapesten, Miskolcon folytatjuk
tanulmányaikat. Itt hagyjuk a meleg,
családi otthont, Kisvárdát, de megállunk még egy pillanatra.
Az 1997-2005 között itt tanult diáktársaim nevében szeretném megköszönni
az iskola tantestületének és vezetőségének azt, hogy 8 év alatt embereket
formáltak belőlünk, s átadták tudásuk
legjavát. Soha nem felejtjük el, hogy
Teichmannos diákok voltunk. Továbbá
köszönetet mondunk: Oláh Mihály volt
igazgatónknak, Lancsák Zsuzsa tanár-

nőnek, Királyné Simon Edit tanárnőnek, Kerezsiné Zsuzsa tanárnőnek, Csáki
Orsolya tanárnőnek, Bábás László tanár
úrnak, Rozinkáné Pára Zsuzsa tanárnőnek, Reményi Józsefné tanárnőnek, Vámos Péterné tanárnőnek, Vékony Béláné
tanárnőnek, Dr. Korponainé Móré Ágnes
tanárnőnek, Sipos Gézáné tanárnőnek,
Czap Jolán tanárnőnek.
„Maradjatok meg nekünk továbbra is
ilyennek, kedves gyertyalángok s mutassátok a helyes utat, vezéreljétek lépéseinket! Mert szeretve nevelhető mindenki, s
így épül egy boldog jövő.”
Zárásként évek óta hagyományokhoz
híven a 8. osztályos tanulók hasznos
ajándékkal kedveskedtek az elsős kisdiákoknak.

Egy-egy ilyen látogatás jó alkalom arra,
hogy gondozottjaink egymás között
nyíltan vállalják érzelmeik felszínre kerülését (szomorúság, a bánat).
A kulturális programok között számontartva a Sérült Gyermekekért Alapítvány ismét
megrendezte
tolerancia
hetét, amelynek célja sérült gyermekek megismertetése és elfogadtatása volt
az egészséges gyermekek
közösségével. 12 egészséges gyermek töltött el egy
hetet jó hangulatú, változatos programok keretében
a Rehabilitációs Napközi
Otthon falai között. Együtt kézműveskedtek, sportoltak a sérült fiatalokkal.
Nagy sikere volt a Ki mit tud?-nak, a
színjátszó napnak, a palacsinta- és lángossütésnek, a kőkapui kirándulásnak.
A színjátszó napon az egészséges gyermekek a NAPSUGÁR Színjátszócsoport tagjaival közösen adták elő a népszerű Kolontos Palkó c. játékot, ami
azért is érdemel külön kiemelést, mert
mindössze l nap alatt kellett betanulni
és előadássá varázsolni ezt a kedves történetet.
Nem áll távol tőlünk az épített környezet tanulmányozása sem. Sétáink
során gyakran megállunk egy-egy olyan
épület előtt, ahol a régebbi korok építészeti stílusjegyei fellelhetőek és megcsodálhatóak.
A Vár és környezetének látogatásai
során minden alkalommal felelevenítjük e csodálatos műemlék történetét, a
hozzá köthető családok, történelmi személyiségek a Vár és városunk életében
betöltött szerepét.

Felfogásunk szerint a kultúra részét
képezi a mozgás, az egészséges életvitel.
Intézményünk minden igényt kielégítő
felszereltségű tornateremmel rendelkezik. Ezen kívül lehetőséget kaptunk az
ISZC vezetésétől, hogy tanéven kívüli
időpontban (nyári szünetben) igénybe
vehetjük a Városi Tornacsarnok nyújtotta sportolási és mozgási lehetőségeit.
Megragadjuk az alkalmat és köszönetünket fejezzük ki a Városi Könyvtár
igazgatójának, Szivák Gábor úrnak, a
zenei részleg vezetőjének, Klicsu Emília asszonynak, valamint a könyvtár
valamennyi munkatársának, a Várszínház és Művészetek Háza igazgatójának,
Nyakó Béla úrnak és munkatársainak,
a Rétközi Múzeum igazgatónőjének,
dr. Vofkori Mária asszonynak és kedves munkatársainak, valamint az ISZC
megbízott igazgatónőjének, Nagypál
Béláné asszonynak és a Városi Tornacsarnok gondnokának, Dion András
úrnak az értelmi fogyatékkal élők iránti
megértő, nyitott, empatikus, kitüntető
figyelmét.
A tömegkommunikáció elterjedése
megkönnyítette a kulturális javakhoz
való hozzáférést. Egyúttal azonban fel
is hígította a kultúrát, a tömegkultúra
sekélyes közegébe tolva a fogyasztók jelentős részét. Éppen ezért hálás feladat
egy segítő szakembernek, ha fogyatékosságuk, sérülésük miatti hátrányos
helyzetű fiatalok részére – számba véve
városunk és régiónk nyújtotta lehetőségeket – olyan művészi és kulturális értékekkel bíró eseményeket és programokat kínálhat, amelyekkel gazdagabbá,
színesebbé teheti életüket.
Dionné Dócs Mária
Intézményi munkatárs
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Színes hírek, sport

Kisvárda

VilágBAJNOKi megmérettetésekre készül

Országos csúcsokkal van kikövezve az “Öreg” erőemelő pályafutása.
Kisvárdán a Várfürdő úszómestere.
Munkája mellett hobbija a sport,
ezen belül is az erőemelés sportteljesítménye európai és világviszonylatban is elismert.
„A Köz Szolgálatáért” elismerésben részesült az augusztusi ünnepi
önkormányzati ülésen Gyimesi Gábor Béla, az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft.,
dolgozója, a Várfürdő úszómestere.
– 1975 óta dolgozom a Várfürdő
alkalmazásában, mint úszómester –
kezdte beszélgetésünket Gyimesi Gábor, majd így folytatta. A városban

és környékén százakban, ezrekben
mérhetők azok száma, akik tőlem
tanulták meg az úszás alapelemeit,
fejlesztették tovább (ha szükség volt
rá) segítségemmel úszástudásukat.
Gábor olyan területen végez
szolgálatot, amely a nap minden
percében felelősségteljes, komoly
hozzáértést és gyakorlati tapasztalatot igényel. Elhivatottságát mutatja,
hogy munkaidőn túl is segíti a kollégái munkáját a nehezebb esetekben.
Kiemelkedő eredményei vannak
erőemelésben, fekvenyomásban és
az úszásoktatás terén, melyre példa
Gergő fia, aki jelenleg a magyar ifjúsági válogatott tagja.

Világ és Európa bajnoki helyezések
Fontosabb eredményei erőemelésben; kilencszeres magyar bajnok
és ugyanennyi bronzérme is van.
Hatszoros magyar ezüstérmes, s
háromszoros első helyezett a korcsoportjában. Országos csúcstartó:
guggolásban, felhúzásban és összetettben. Európa bajnoki bronz és
IV. helyezett. Világbajnoki IV. és
kétszeres V. helyezett. Mindezek
mellett a magyar válogatott tagja
az 50-60-as korosztályban, az egyik
legtöbb eredménnyel rendelkező
válogatott! A kisvárdai Gyimesi Gábor Béla többszörös magyar bajnoki
cím mellett többszörös abszolút bajnok. Mindegyik szakágban országos
csúcstartó.

2009. augusztus-szeptember
a versenyeken Kisvárdát, Nagyecsedet, Mérket és Magyarországot képviselhette. Külön köszönetet mond
a szurkolóinak és támogatóinak.
Legutóbb (augusztus 20-án) a Várfürdőben megrendezett bemutatón
erőemelésben mérhették össze erejüket az önkéntes indulók. A bemelegítéstől kezdve sokan követték
az eseményeket, tapssal bíztatták a
próbálkozókat. Az indulók között
Gyimesi Gábor is megmutatta tudását, aki már készül a szeptember
28. - október 3. között Ostravában
megrendezésre kerülő Masters Erőemelő Világbajnokságra.

Újra Ostravában
A két évvel ezelőtt (2007–ben)
Ostravában megrendezett VB-n
korosztályában, a Masters 2. korcsoportban fekvenyomásban az előkelő 4. helyet, míg erőemelésben az
5. helyet szerezte meg az akkor 53
esztendős kisvárdai Gyimesi Gábor.
Akkor egyébként az országos csúcsot
is megjavította újabb 5 kg-mal guggolásban (így összesen már 25-tel).
Persze szégyenkezésre így sincs oka
a Várdai „Öregnek”, aki igen szép
éremgyűjteménnyel büszkélkedhet.
A konkrét eredményeit mindenki
ellenőrizheti az interneten.
Mint Gábor elmondta, több
mint 40 év munkája van ezekben az
eredményekben, s büszke arra, hogy

Szponzorok kerestetnek
– A Masters2 – kilencven kilós
kategóriában mérem össze tudásomat a világ legjobbjaival, egyedüli magyarként. Saját edzéstervem
alapján, minden másnap edzek, s
egy-egy alkalommal 30(!) tonnát
emelek. A felkészülésben nagy segítségemre van a Magyar Erőemelő
Szövetség Masters Szövetségi kapitánya, Berke Lóránd.
Ezt követően, a tervek szerint,
Belgiumban fekvenyomásban is indulok a világbajnokságon. A versenyeken való induláshoz már vannak
támogatók, de még szükség lenne
további szponzorokra, akik segítenék a közeljövőben sorra kerülő két
világversenyen való részvételemet
– mondta befejezésül a nagy „Öreg”,
Gyimesi Gábor.
Vincze Péter

lapok a kisvárdaiak által vitt ajándékot
(egy szürke marha szarvából készült,
népművész által dúsan faragott kürtöt), amit a samsuni polgármester – a
delegációk nagy derültségére – bizony
nem tudott megszólaltatni.
– Feszített volt a program, de így
legalább bemutathattuk szinte teljes
repertoárunkat – értékelte az autóbuszos utazással együtt kevés híján
három hétig tartó török (tenger)parti
„túrát” Szilágyiné Váradi Magdolna.
A mazsorettek vezetője azt sajnálta
csupán, hogy a tervezett programok
közül a boszporuszi hajóúttal színesített isztambuli kirándulás elmaradt,
ugyanis az autóbusz elromlott. A tö-

rök-magyar baráti kapcsolatnak hála:
a zárónapon kölcsönjármű röpítette a
lányokat a bolgár határig, ahonnan egy
másik busszal már tényleg csak egy jól
kimért ugrás volt Csíkszereda. Itt nem
csak pihenőt iktatott be a csoport, hanem a korábbi évek hagyományaihoz
híven az ő díszmenetük nyitotta meg a
hargitai főváros kultúrnapjait.
Végül, de egyáltalán nem utolsósorban feltétlenül szólni illik a Köllő
Ferenc által dirigált Csíkmadarasi Fúvószenekarról, amelynek tagjai nem
csupán török-, hanem székelyföldön is
méltó muzsikát szolgáltattak a Mistral
szárnyalásához.
Kovács Bertalan

Mazsorettek és minaretek

A kisvárdai Nyírzem Mazsorett
Csoport Törökországban parádézott
egy nemzetközi fesztiválon
A közelmúltban a törökországi
Samsun városa 29. alkalommal adott
otthont annak a nagyszabású Nemzetközi Folklórfesztiválnak (29. Samsun
International Folk Dance Festival),
melyen idén a vendéglátókon kívül
nem kevesebb, mint húsz ország képviseltette magát. A néptánccsoportok
többsége Európából, illetve Ázsiából
érkezett a Fekete-tenger partján fekvő
közel 1 milliós lélekszámú metropoliszba, de volt együttes Puerto Ricoból és a Martinique Köztársaságból
is. A kisvárdai színeket felvezető cso-
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portként a Szilágyiné Váradi Magdolna által két évtizede alapított és vezetett MISTRAL Nyírzem Mazsorett
Csoportja képviselte a Csíkmadarasi
Fúvószenekar kíséretében. – Két héten át tartott a Kisvárdától 2400(!)
kilométerre lévő városban rendezett
verseny – fogalmazott a csoport vezetője, hozzátéve: nagy megtiszteltetés
volt számukra, hogy a nyitónapon ők
vezethették fel a táncegyütteseket. A
kisvárdai hölgykoszorú a fürdőzésen,
a bazárlátogatáson, no meg az önfeledt gokartozáson túl meglehetősen
kemény munkát is végzett: naponta
egy-egy, a szó legszorosabb értelmében
forró hangulatú szabadtéri, illetve fesztiválközponti fellépésen
igyekezett meghódítani a
törökök szívét. Nem múlt
el nap, hogy fellépéseik
után ne csattogtak volna
a fényképezőgépek, és persze a modern mobilok. A
fesztivál ideje alatt megjelenő újságokban is szinte
minden nap szerepeltek a
magyar lányok – nem egyszer a címlapon. Ugyancsak a főoldalon hozták a

