újság
Kisvárda

A tartalomból:
Önkormányzati hírek

1-3. oldal

A város polgárainak közéleti folyóirata
XXII. évfolyam 10-11. szám

2010. október-november

Porzsolt-ösztöndíjasok
sunkból

váro5. oldal

Köszönjük Kisvárda!

Leleszi Tibor polgármester

Tisztelt Kisvárdai Polgárok!
Kisvárda város polgármestereként
engedjék meg, hogy városunk megújult
lapjának hasábjain köszöntsem Önöket.
Az önkormányzati választások alkalmával nemcsak a város, hanem az én
életemben is nagy változás következett
be. Kisvárda lakossága október 3-án, világos, egyértelmű üzenetet fogalmazott
meg: változtatni akar, mert élni, fejlődni,
gyarapodni szeretne, mert hisz a jövőjében. A város új vezetése nagyon erőteljes
felhatalmazást kapott a polgároktól, ami
nemcsak megtisztelő bizalmat, hatalmas
kiváltságot, de egyszersmind nagyon
nagy felelősséget is jelent mindannyiunk számára.
Sokan még most is gratulálnak, kifejezik örömüket, elégedettségüket, amiket ezúton is köszönök. Ez a győzelem
mindannyiunk közös győzelme! Kö-

szönjük, nem csupán a szavazatokat, de
a rengeteg biztatást, az őszinte beszélgetéseket, és a bátor kiállást is! Kisvárda
életében egy új korszak kezdődött el,
amely a kölcsönös bizalomra és párbeszédre, értékeink megőrzésére, megbecsülésére, tudatos fejlesztésére és a közös
munkára épülhet.
Talán nem mindenki örül ennek a
győzelemnek, de engedjék meg, hogy
békejobbot nyújtsak ellenfeleimnek.
Mostantól csak egy célnak van létjogosultsága: KISVÁRDA boldogulásának.
Új fejezet kezdődött a város életében és
én nemcsak a rám szavazó polgároknak,
hanem valamennyi városlakónak a polgármestere szeretnék lenni!
A város kapcsolati tőkéjének teljes
felélése után új korszaknak kell elkezdődnie helyi, regionális és országos méretben is. Ebben történelmi lehetőséget
kínál a tavasszal megválasztott kormány,
az országgyűlési képviselőnk és Kisvár-

da Város új képviselőtestületének összetétele. Ezen felhatalmazás és kapcsolati
tőke maximális kihasználása mellett kész
vagyok együttműködni minden olyan
civil szervezettel, gazdasági társasággal,
önkormányzattal, vagy akár politikai
erővel olyan mértékig, amely Kisvárda
Városának felemelkedését, új munkahelyek teremtését, városunk növekedését
szolgálja.
Városunk jövőjének és fejlődésének
fontos alapdokumentuma a Kisvárdáért
Terv, amely nem a vitrin kirakattárgya,
hanem az építés és a növekedés alapja,
iránymutatója kell, hogy legyen. Építeni azonban csak úgy lehet, ha világosan
felmérjük városunk jelenlegi állapotát.
Nem elég csupán a felszínt látni hanem
meg kell érteni és nyilvánosságra kell
hozni a mélyben elrejtett, elhallgatott,
vagy netán meghamisított összefüggéseket is.
Ezek után a város honlapján és a helyi
újság hasábjain is tájékozódhatnak a város gazdasági helyzetéről, a már elnyert
és benyújtott pályázatokról és a peres
ügyekről.
Kifejezetten örülök annak, hogy rengeteg civil szervezet, egyesület és magánszemély vár a közös, személyes találkozónkra, de higgyék el, hogy napi
teendőim és kötelezettségeim között
szinte öt perc szabad időm sincs. Ezért
kérem türelmüket, mert mindenkire
szeretnék sort keríteni.
Ismételten köszönöm, megtisztelő bizalmukat, a töretlen hitet városunk jövőjében és az együttműködésre, a közös
munkára való készséget.
Építsük együtt Kisvárdát!

Köszönettel:

Leleszi Tibor
Kisvárda polgármestere és a
Fidesz kisvárdai önkormányzati képviselői

Példaértékû összefogás nemes
cél érdekében Kisvárdán
Anyakönyvi hírek
Alapítványok hírei

4. oldal
6. oldal
7. oldal

Beindultak a kisvárdai harcosok
8. oldal

Parképítés a Flórián téren

A Kisvárdai Szolgáltató Szervezet parképítési részlege megkezdte a Flórián téren lévő
park rekonstrukcióját - tájékoztatott Maklári Balázs, az intézmény vezetője. Először
a vadon nőtt ecetfákat távolították el, majd
a többi növény közül a beteg, nem esztétikus fákat vágták ki.
Az új fák ültetését még ebben az évben elvégzik a talaj kiegyenlítésével együtt, míg a
füvesítést, virágosítást tavasszal kezdik el.
A Várda-Víz Kft. ígéretet tett arra, hogy a
téren található szökőkutat megvizsgálja, és
ha lehet, megjavítják és újra üzembe helyezik a jövő évben.

Két kisebbségi önkormányzat alakult Kisvárdán Tisztelt városlakók, kedves újságolvasó!

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
eskütétele a Városházán

Kisvárdán két kisebbség, a cigány és a ruszin alakított önkormányzatot és választott képviselőket.
Október 15-én, egy nappal a városi önkormányzat alakuló ülése után alakult
meg a Ruszin és a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat is Kisvárdán, a megválasztott képviselők letették esküjüket.
Az alakuló ülésre a polgármesteri hivatal kistermében Leleszi Tibor, Kisvárda
város polgármestere, Dr. Molnár József a
Helyi Választási Bizottság elnöke, Törökné Dr. Nagy Irén jegyző, Lénárt Andrásné

aljegyző és Belinszki Ferencné, az önkormányzat szervezési ügyintézője jelenlétében került sor.
A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
tagjai: Fábián Iván, Vaszócsik Krisztina,
Deák Viktória és Fábián Elizaveta. Elnöknek Fábián Ivánt, elnök-helyettesnek
Vaszócsik Krisztinát választották meg.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai:
Berki Dezső, Csiki Gábor, Lakatos István és
ifj. Lakatos István. Valamennyien a LUNGO DROM által képviseltetik magukat.
Elnöknek Lakatos Istvánt, elnök-helyettesnek Berki Dezsőt választották meg.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
tagjai az eskütételen

A megújult Kisvárda Újság főszerkesztőjeként tisztelettel köszöntöm a városlakókat.
Szerkesztő kollégámmal, Jurás Lászlóval
igyekszünk a városlakók és intézményeink igényeit teljes mértékben kielégíteni, minden önkormányzati, intézményi,
gazdasági, kulturális és civil életi eseményekről, rendelkezésről, folyamatban lévő
ügyekről, programokról tájékoztatni.
Az új újság első számában – szerencsére
– igen sok, az Önök által beküldött hír
és cikk közül válogathattunk. Két havi
– októberi és novemberi – eseményeket, felhívásokat kaptunk, de sajnos nem
mindenki „fér” rá az újság hasábjaira.
Ezért most és a jövőben is megértésüket
kérjük és figyelmükbe ajánlom honlapunkat, ahol minden hír, beszámoló és
esemény teljes terjedelmében, fotókkal
együtt mellékelve megjelentetésre kerül:
www.kisvarda.hu
A közös, sikeres együttműködéshez szükségem van az Önök közreműködésére is,
hiszen Kisvárda Város Önkormányzata
nyitott a városlakók, az oktatási-és kultu-

rális intézmények, az egyesületek, a civil
szervezetek, a kis- és nagyvállalkozók,
egyszóval, minden kisvárdai felé.
Problémáikkal, rendezvényeikkel, ötleteikkel és javaslataikkal bizalommal fordulhatnak felém.
Remélem, hogy az új újság mind küllemében, mind tartalmában elnyeri tetszésüket.
Elérhetőségeim:
Munkanapokon, 08:00-tól 16:00-ig 0645-500-752
Mobil: 06-70-376-74-27
E-mail: duruczgabi@kisvarda.axelero.net

Baráti üdvözlettel:
Durucz Gabi főszerkesztő

Kisvárda
és Major Tamás személyében.
Letették az esküt Kisvárdán is Miklós
A MSZP képviseletében egyéni listás
Önkormányzati hírek

2010. október 14-én, csütörtökön délután, a kisvárdai Városháza
dísztermében tartotta alakuló ülését Kisvárda Város Önkormányzat
képviselőtestülete. Az eseményen
ünnepélyes keretek között elfoglalhatták helyüket a megválasztott és
a kompenzációs listán bejutott kisvárdai képviselők, valamint a város
új polgármestere. Az alakuló ülés a
Himnusszal kezdődött az Arcadelt
Kamarakórus közreműködésével, ezután Maklári Balázs levezető elnök
köszöntötte a képviselőtestület tagjait és a meghívott vendégeket, majd
megnyitotta az ülést.
A napirend elfogadása után a Helyi
Választási Bizottság elnöke ismertette a választások eredményét. Dr.
Molnár József elmondta: „A Választási
Bizottság ellátta mindazon feladatokat,
melyeket a választási eljárásról szóló
törvény feladatává tett. Megállapította továbbá, hogy a szavazás mind a 17
szavazókörben zavartalanul zajlott, a

választás napján a bizottsághoz olyan
bejelentés vagy kifogás nem érkezett,
mely a választás végeredményét befolyásolta volna.”
A Választási Bizottság megállapította a kisebbségi önkormányzatok
eredményeit is, mely ellen szintén
nem nyújtottak be kifogást. Eszerint
Kisvárdán négyfős cigány, valamint
négyfős ruszin kisebbségi önkormányzat alakult.
Megtudtuk továbbá azt is, hogy
a kisvárdai választópolgárok közül 14.110-en járultak az urnákhoz,
melyből 7344 voks volt érvényes. A
megválasztott polgármester Leleszi
Tibor lett 4932 érvényes szavazattal.
Második napirendi pontként az eskütétel után átvehették megbízólevelüket a 11 főre csökkentett képviselőtestület tagjai és a polgármester.
A Fidesz hét fős frakcióval többséget szerzett a testületben: Lábiscsák
János, Maklári Balázs, Borus Sándor,
Bíró Gábor, Zámbó István, Dr. Seszták

Választási eredmények városunkban

A 2010. október 3-án lezajlott helyhatósági választás eredménye szerint a
polgármesteri címet Leleszi Tibor (FIDESZ) szerezte meg 4932 szavazattal
(67,16%). Dr. Oláh Albert (független)
1403 szavazatot (19,1%), Mónusné Dicső Zsuzsanna (MSZP) 551 szavazatot
(7,5%), Lippai Hunor (FIKISZ) pedig
458 szavazatot (6,24%) kapott.
A képviselőtestületbe nyolc képviselő
került az egyéni körzetekből, hárman
pedig a kompenzációs listákról jutottak
mandátumhoz.
Önkormányzati képviselők:

Az egyéni körzetekeben:
1. vk.: Lábiscsák János (FIDESZ)
2. vk.: Maklári Balázs (FIDESZ)
3. vk.: Borus Sándor (FIDESZ)
4. vk.: Bíró Gábor (FIDESZ)
5. vk.: Zámbó István (FIDESZ)
6. vk.: Dr. Seszták Miklós (FIDESZ)
7. vk.: Nagy Sándor (MSZP)
8. vk.: Major Tamás (FIDESZ)
Kompenzációs listáról:
Dr. Oláh Albert (Függetlenek Kisvárdáért Egyesület)
Bodrog László ( Jobbik)
Csonka Bertalan (MSZP)
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Novemberben változás történt a Várda SE elnökségi „kispadján”. A jövőben
ezentúl az egyesület elnöke Gyarmati
Zoltán, elnökségi tagok: Zámbó István,
Bíró Gábor, Dr. Sipos István és Dr. Láczay György.
„Nagy nehézségek és az igen zavaros múltbéli események után a csapatot anyagilag is stabilizálni tudtuk, már
rajzolódik egy új gondolkodásmód és
teljes a szemléletváltás az új elnökségen
belül is. Örömmel jelentem be, hogy sikerült új edzőt szerződtetnünk, Komáromi György személyében.
Távlati célunk a következő évadra
az NB III-ba való feljutás, a még több
szponzorral való együttműködés és
ezáltal a kisvárdai focistáink további
eredményes szerepeltetése, valamint az
utánpótlás csapatok és az ifjú tehetséges
focisták kinevelése, akikre még nagyobb
hangsúlyt fektetünk majd a jövőben”
– tájékoztatott Zámbó István, elnökségi
tag, önkormányzati képviselő.

mandátumot szerzett Nagy Sándor.
A kompenzációs listán, töredékszavazatokkal jutott mandátumhoz Bodrog László ( Jobbik), Csonka Bertalan
(MSZP) és Dr. Oláh Albert (Függetlenek Kisvárdáért Egyesület).
A további napirendek tárgyalása előtt
Leleszi Tibor polgármester köszönetet
mondott a kiváltságos bizalomért, valamint közös együttműködésre kérte
a képviselőket és a városlakókat.
A harmadik napirendi pontban a képviselőtestület egyhangúlag megszavazta a polgármester alapilletményét
és költségtérítési általányát, majd a
negyedik napirendben döntöttek arról, hogy a testület Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) átdolgozásra kerül.
A kisvárdai képviselőtestület összetétele egyedi térségünkben, és húsz
éves fennállása óta több szempontból
is megváltozott. A 11 honatya közül 7 fő, plusz a polgármester a FIDESZ–KDNP színeiben képviselteti
magát, narancssárgába borítva ezzel a

2010. október-november
városi vezetőséget. Ez abból a szempontból is különösen jelentős, hogy
térségünk országgyűlési képviselője
is kormánypárti, sőt, képviselőtestületi tag is. Dr. Seszták Miklós ennek
kapcsán úgy fogalmazott: „A politikai
hovatartozás egységessége miatt is érdemi munka és irányítás veszi kezdetét
Kisvárdán, amire eddig még nem volt
példa.”
Az új testületben többen most debütálnak képviselőként, a régiek közül
csupán négyen kaptak további bizalmat a városlakóktól. Érdekesség továbbá, hogy a kisvárdai grémium tagjai valamennyien férfiak. A testületi
összetétel pikantériáját Dr. Oláh Albert volt polgármester személye adja,
aki a találgatások ellenére – miszerint
húszévi munkája után elköltözik a
városból – nemhogy nem költözik,
hanem helyet foglalt a testületben,
elfogadva ezzel a kompenzációs listáról kapott mandátumát.
Kisvárda város új képviselő testületének alakuló ülése a Szózat éneklésével zárult.
Durucz Gabi

MEGALAKULTAK A TESTÜLET BIZOTTSÁGAI
A november 12-i testületi ülésen a képviselőtestület az önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatának elfogadását
követően zárt ülés keretében döntött a
bizottságok megalakulásáról és a bizottsági tagok személyéről. Négy bizottság
alakult meg: Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési
Bizottság; Oktatási, Kulturális, Szabadidő
és Sport Bizottság; Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság; Városüzemeltetési, Szociális
és Egészségügyi Bizottság.
A bizottságok tagjai:
1. Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság (7 fő)
Elnök: Dr. Seszták Miklós
Tagok: Zámbó István, Maklári Balázs,
Dr. Oláh Albert
Külső tagok: Dr. Sipos István, Matus Attila, Sándor Miklósné
2. Oktatási, Kulturális, Szabadidő és
Sport Bizottság (9 fő)
Elnök: Bíró Gábor

Tagok: Lábiscsák János, Major Tamás,
Zámbó István, Bodrog László
Külső tagok: Szivák Gábor, Seszták Katalin, Papp Angéla, Szilvási Tibor
3. Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság
(7 fő)
Elnök: Bodrog László
Tagok: Bíró Gábor Csonka Bertalan,
Lábiscsák János
Külső tagok: Molnár Lászlóné, Rácz Zsolt,
Kovács László
4. Városüzemeltetési, Szociális és
Egészségügyi Bizottság (7 fő)
Elnök: Borus Sándor
Tagok: Maklári Balázs, Major Tamás,
Nagy Sándor
Külső tagok: Belányi Béláné, Runyó József,
Zámbó József
A testület három tanácsnokot választott:
Bodrog László lakossági tanácsnok
Maklári Balázs gazdasági tanácsnok
Lábiscsák János kulturális tanácsnok

Kisvárdai politikus a KDNP megyei elnöke
Dr. Seszták Miklós, újabb megtisztelő címmel, városunknak is
kedvező pozícióval lett gazdagabb: a KDNP Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnökévé
választották.
„Igyekszem megszolgálni a bizalmat, és a megye keresztény
hagyományaira
támaszkodva
hitet és jövőképet adni az embereknek.” - nyilatkozta a képvielő.

Fogadóóra

Dr. Seszták Miklós

Térségünk kormánypárti országgyűlési
képviselője, Kisvárda 6. számú választókerületének önkormányzati képviselője

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

Dr. Seszták Miklós országgyűlési- és önkormányzati képviselői
fogadóórája 2010. december
17-én pénteken, 11.00 órától lesz a kisvárdai Polgármesteri Hivatalban.

Önkormányzati hírek

Kisvárda

Polgármesteri programok, tárgyalások októberben

Leleszi Tibor, Kisvárda város polgármestere októberben számos helyi vállalkozóval,
intézményvezetővel, egyesületek és civil
szervezetek, valamint a városi rendvédelmi
szervek képviselőivel folytatott megbeszéléseket a jövőbeni közös együttműködések és a
tartós kapcsolatteremtés érdekében.
A város első embere Kisvárda valamennyi
októberi kulturális programján személyesen
is részt vett, így – egyebek mellett – az október 6-i és 23-i ünnepségeken, a Bessenyei
György Gimnázium, a Szent László Szakközépiskola, és a Kisvárdai Református Általános Iskola és Gimnázium szalagavatóján, a
Római Katolikus Egyház karitász rendezvényén, valamint a helyi általános iskolák őszi
programsorozatain. Megnyitotta a Múzeu-

mok Őszi Fesztiváljának rendezvénysorozatát, majd leleplezte Makay László, a Rétközi
Múzeum alapítójának életműve előtt tisztelgő emléktáblát.

Kisvárda Város Önkormányzatának
peres ügyei, tartozásai

Polgármesterünk a kellemes feladatok és
személyes találkozók mellett azért leginkább
a város pénzügyi problémáit érintő valamint
a peres ügyekkel kapcsolatos egyeztetésekre
koncentrált. Leleszi Tibor polgármester ezen
megbeszélések alkalmával szembesült – az
elődjétől megörökölt – városunkkal szemben
folytatott peres ügyekkel és tartozásokkal.
Polgármester úr a kampány során ígéretet
tett a város ügyeinek teljes átvilágítására és a
lakosság folyamatos, hiteles tájékoztatására.
Ezen vállalásának megfelelően, a rendelkezésre álló információk, tények, adatok birtokában e nagy horderejű, ugyanakkor sokszor

találgatásokra okot adó ügyekről tájékoztatása alapján tudható, hogy:
- A Honeywell ESCO Magyarország
Zrt. és a VÁRDA-TÁVHŐ KFT.
között folyó perben jogerős ítélet született, mely 2010. október 5-én került
megküldésre az Önkormányzat részére.
Eszerint áfa-visszatérítés, használati
díj, berendezések értéke, kamat, szakértői-eljárási díj és ügyvédi munkadíj
címén 158.819.040 forint megfizetésére kötelezték az alperest, amelyből
142.987.764 forint vonatkozásában az
Önkormányzat készfizető kezesként felel.
Pénzügyi helyzetünk nem tette lehetővé,
hogy a tartozás harminc napon belül kiegyenlítésre kerüljön, ezért az ítélet alapján
a felperes inkasszót nyújthatott volna be a
VÁRDA-TÁVHŐ KFT., valamint Kisvárda
Város Önkormányzata számláira, az említett
összegekre.
Az inkasszó elkerülése érdekében Leleszi
Tibor polgármester a Honeywell ESCO
Magyarország Zrt. jogi képviselőjével egyeztetést kezdeményezett, mely számunkra
kedvező eredménnyel zárult. Az áfa-visszaigényléshez kapcsolódó kérdések tisztázása
után a felek megállapodást kötöttek, mely
szerint az áfa összeget 2010. december 31.
napjáig kamatmentesen fizetheti meg az
Önkormányzat, a fennmaradó összeget pedig 2011. június 30-ig téríthető
meg kamatmentesen, de ennek biztosítása érdekében jelzálogot jegyeznek
be, a VÁRDA TÁVHŐ KFT. mellett
kialakított 5789 m2 -es beépítetlen ingatlanra a felperes javára. Az első részlet pénzügyi rendezése érdekében az
Önkormányzat és a VÁRDA TÁVHŐ
KFT. megkezdte az egyeztetést a Kereskedelmi és Hitelbankkal a kölcsön
folyósítása ügyében.
- Az AVE Miskolc Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi KFT. - akivel
kommunális szilárd hulladék szállítására
áll a város jogviszonyban - többletköltség
címén 20.005.450 forint és kamatai megfizetése iránt terjesztett elő kérelmet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróságon. A
felperes képviselőivel a polgármester és az
Önkormányzat jogi képviselője 2010. október 11-én egyeztetést tartott. A felek a peren
kívüli tárgyalások idejére a peres eljárás szüneteltetéséről egyeztek meg.
- A W-GO 2004 KFT. által indított eljárásban
a Megyei Bíróság már két tárgyalást tartott. A
felperes – a kisvárdai kispiac ingatlanon meghiúsult bevásárlóközpont építés miatt – az adásvételi szerződés alapján, általa foglaló címén kifizetett 15.344.400 forint és kamata megfizetését
kéri. Az Önkormányzat az intézmény jogi képviselőjének személyében bekövetkezett változás
miatt a soron következő, 2010. november 11-re
kitűzött tárgyalás elhalasztását kérte.

Leleszi Tibor a kistérség élén

2010. november 19-én, pénteken délután megalakult a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás új vezetősége. A Társulás tagjainak – a 21 település polgármestereinek – egyhangú döntése alapján a Társulás elnökévé Leleszi Tibort,
Kisvárda polgármesterét választották. Elnökhelyettesek: Kozmáné Kasza Veronika,
Dombrád város polgármestere és Kerekes Miklós, Ajak nagyközség polgármestere.

2010. október-november
újítása is. A Polgármesteri Hivatal mögötti
területen egy 194 férőhelyes parkoló épül.

- Kisvárda Város Önkormányzata felperes által a VÁRDA VÍZ KFT. alperes ellen indított peres eljárásban az
Önkormányzat bérlakások bérlői vonatkozásában kérte közüzemi szerződés megkötését, mivel azokat az alperes
a fennálló tartozások miatt megtagadta.
Az októberi közös egyeztetés alkalmával a felek megállapodtak abban, hogy
az Önkormányzat megfelelő adatokat
szolgáltat a szolgáltatónak a közüzemi
hátralékok behajtása érdekében. Mivel
azokért nem az Önkormányzat tartozik helytállni, a szolgáltató ezen a jog- November 3-án a szennyvízhálózat kivitelezőcímen nem tagadhatja meg a közüzemi je átvette a munkaterületet
szerződések megkötését.
- Kisvárda város Önkormányzata felperesnek A pályázat részét képezi továbbá a Városi
a Fővárosi Bíróság előtt Közbeszerzések Könyvtár és a Polgármesteri Hivatal épületéTanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság al- nek külső homlokzati felújítása, valamint az
peres ellen közbeszerzési ügyben hozott ha- egykori mozi helyén új Konferencia- és Rentározat felülvizsgálata iránti peres eljárásban dezvényközpont épül. A pályázat összköltséaz Önkormányzat a felülvizsgálati kérelem ge 1,2 milliárd forint, az elnyert támogatás
visszavonását javasolta.
összege 781 millió forint.
- A VÁRDA TÁVHŐ KFT-nek pillanat- Az Önkormányzat fenntartásában lévő Felső
nyilag 130-140 millió forint változó összegű – Szabolcsi Kórház „Az egészségügy ellátószállítói tartozása van az EMFESZ KFT. rendszerének korszerűsítéséhez és komplex
felé. Az Önkormányzat célja a zavartalan fejlesztési programjának megvalósításához”
távhőszolgáltatás biztosítása, ezért egyezte- 2010. áprilisában 2,8 milliárd forintos támotési menetrendet és időpontokat tartalmazó gatásban részesült. A pályázat részét képezi
válaszlevelet küldött az EMFESZ KFT. ré- egy Központi Technológiai Tömb megvalószére. Ezzel párhuzamosan az Önkormány- sítása, melyben központi műtő, sterilizáló és
zat valamennyi önkormányzati intézmény diagnosztikai osztály kerül kialakításra.
bevonásával megkezdte az egységes és ked- A kompetencia pályázathoz kapcsolódó
vezőbb gázvásárlás lehetőségének megvizs- „Tanulói laptop pályázat” keretében 488 db
gálását, egyéb beszerzési források feltárását.
tanulói és 17 db tanári laptop beszerzésére
Mindezek alapján tudható, hogy Kisvárdá- az Önkormányzat 61.463.720 Ft összegű tának 460 millió forint feletti tartozása van mogatásban részesült. A támogatási szerzőjelenleg.
dés alapján 2011. február 28-ig kapják meg
a laptopokat a pályázatban szereplő intézNyertes pályázatok
mények: a II. Rákóczi Ferenc Szakközép és
„Kisvárda Város szennyvízcsatornázása - Szakiskola, a Teichmann Vilmos Általános
hálózat építés II. ütem” címmel pályázatot Iskola és a Várday István úti tagintézmény.
nyújtott be az Önkormányzat a Környezet- A Magyar úti óvoda akadálymentesítésének
védelmi és Vízügyi Minisztériumhoz. A be- összköltsége 14 millió forint, melyből a táruházás megvalósításához a támogatási szer- mogatás összege 9,6 millió forint. A pályázat
ződés 2010. február 16-án aláírásra került. A lezárására idén decemberben kerül sor.
megkötött szerződés alapján a beruházás tervezett összköltsége 732.640
E Ft, az elnyert támogatás 580.940 E
Ft, míg a biztosítandó saját erő összege
151.700 E Ft. A kivitelezői vállalkozói
szerződés október 28-án aláírásra került, a munkaterületet november 3-án
átadták, a munkálatok befejezési határideje 2011. október 28-a. A beruházás
eredményeképpen a város eddig nem
csatornázott területein, összesen 33 utcában épül új csatornahálózat mintegy
13.785 m hosszban. Ezen kívül 390 m
hosszban a Kossuth és a Csillag út szenny- Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be TÁvízcsatorna-hálózat felújítása is megtörténik. MOP keretében „Az alacsony foglalkoztatási
A kivitelezés során 6 db új átemelő épül, 8 db eséllyel rendelkezők képesség tevő és önálló
már meglévő átemelő bevonásra kerül a táv- életvitelt elősegítő programok megvalósítáfelügyeletbe, illetve biofiltert kap. A beruhá- sára” kiírt projekt megvalósítására. A pályázat
zás eredményeképp 1164 db ingatlan szenny- tervezett összköltsége 58 millió forint, mely saját
vízhálózatba való bekötése válik lehetővé. Az erőt nem igényel. Az elbírálás folyamatban van.
érintett utcák lakói a munkálatok végzésének Az Önkormányzat pályázott a város valaidejéről levélben kapnak tájékoztatást.
mennyi közoktatási intézményének infrast„Az időskorúak és fogyatékkal élők nap- rukturális fejlesztésére. A pályázat összköltpali ellátásának, szociális alapszolgáltatá- sége 108,5 millió forint, mely saját erőt nem
sok infrastruktúrájának fejlesztése” című igényel. A támogatási szerződés megkötése
pályázat alapján a Várday István utcai, régi folyamatban van, az eszközök beszerzésének
Napsugár Óvoda épületét alakítják át Idősek – mely 250 db iskolai PC és 57 db tantermi
és Fogyatékkal élők nappali ellátására. A be- csomag – határideje 2011. augusztus 31.
ruházás átadása után a Tompos úti Bölcsőde Az Önkormányzat a közfoglalkoztatás-szerés Rehabilitációs Otthon kizárólag Bölcsőde- vezői munkakörben foglalkoztatott munkaként fog működni. A pályázati fejlesztéshez vállalók 2010. április 1. és 2010. december
tartozik továbbá a Magyar úton lévő Idősek 31. közötti alkalmazásához 4,7 millió forint
Otthona épületének felújítása és átalakítása. támogatásban részesült, melyből eddig 3,12
A támogatási szerződés aláírása megtörtént, millió forint került lehívásra.
a közbeszerzési eljárások előkészítése folya- Leleszi Tibor polgármester az eltelt másfél hómatban van, a kivitelezési munkálatok meg- nap után – a felmerült nehézségek ellenére is
valósítási határideje 2012. március 31-e.
– optimistán tekint előre, bízva abban, hogy
„A városközpont funkcióbővítése” pályázat munkatársaival, a város lakosságával közösen
részeként a Szent László utcának a Mártírok Kisvárda rövidesen a felemelkedés útjára lép.
útja és a Csillag utca által határolt szakasza Célja, hogy Kisvárda az anyagi nehézségek eldíszburkolatot kap, az elektromos és távköz- lenére is, Felső-Szabolcs gyöngyszemévé váljon
lési hálózat a földbe helyezve a terepszint alá az említett pályázatok céljainak megvalósítákerül, valamint ezzel párhuzamosan meg- sával és egy kiegyensúlyozott anyagi helyzet
történik a szennyvíz-és ivóvíz vezetékek fel- megteremtésével.

További hírek, képek: www.kisvarda.hu



Közélet

Síremlék a tanárnõnek
„Ha veszel, megtelik a kezed, ha adsz, megtelik
a szíved!”

Eredményesen zárult az adománygyűjtés
Sohajda Sándorné, Erzsike néni síremlékének
felállítására. Az elmúlt évi, a tiszteletére indított hagyományos Erzsébet-napi szavalóversenyen született az elhatározás, hogy méltó
emléket állítsunk a tanárnőnek.
Kezdeményezésünk megfelelő fogadtatásra

A LEGJOBB ELŐADÁS

2010. október 6-án második alkalommal
rendezték meg a Fogyatékkal Élők Színjátszócsoportjainak Találkozóját Vásárosnaményban. A Városi Bölcsőde és Rehabilitációs Napközi Otthon értelmi fogyatékkal,
autizmussal és Down-szindrómával élők
alkotta NAPSUGÁR Színjátszócsoportja a
Sérült Gyermekekért Alapítvány támogatását élvezve, részt vett ezen a rendezvényen.
Az ünnepélyes megnyitót követően Kopacz
György, színjátszócsoportunk tagja szavalta el
a Nemzeti dal-t.

Kisvárda
talált. Jelentős számban juttatták el pedagógusok, volt tanítványok, kedves ismerősök pénzadományaikat a síremlék megvalósítására.
Az emlékezés idén is a hagyományos szavalóversennyel indult, majd november 19-én,
Erzsébet-napon került sor a kisvárdai régi
temetőben a síremlék avatására.
A volt tanítványok nevében Ősz András református lelkipásztor, a szakközép- és szakiskola
nevében Rozipál György ny. igazgató emlékeztek a tanárnőre, idézték fel személyét, munkásságát. A tanárnő sírhelyére temették el leányának, Zsuzsának is a hamvait 2010 nyarán.
A síremlék elkészítésében közreműködőknek
ezúton mondunk köszönetet: az alap kivitelezését az iskola szakoktatói, a síremléket Oláh
János kisvárdai sírkőkészítő kisiparos készítette el.
Megköszönjük továbbá minden adományozónak a pénzbeli hozzájárulását!
A kezdeményezők nevében:
Marczinkó István tanár
A NAPSUGÁR Színjátszócsoport „A tojás” c. vidám, szórakoztató színdarabot adta
elő. Nagy örömünkre Kopacz György a „Legkiválóbb versmondó” lett, s a színházi és drámapedagógus szakemberekből álló zsűri a „Legjobb előadás” kitüntető címet adományozta a
NAPSUGÁR-nak. Kiemelte a karakterek és
az előadók kiváló egymásra találást, az előadás
dinamikáját, a szép magyar beszéd hangzására való törekvést. Tudni kell, hogy a csoport
tagjainak többsége beszédakadályozott is.
Színjátszócsoportunk évek óta visszatérő
meghívott vendége a nyíregyházi régiós művészeti találkozóknak is, ahonnan ugyancsak
komoly elismerésekkel térünk haza. Nemrégiben házi Ki Mit Tud?-on is bizonyították ellátottjaink sokoldalúságukat, érdeklődésüknek
megfelelően választott művészeti ágakban.
Köszönettel tartozom a színjátszócsoport
tagjainak a mindenkori odaadó, gyakran
fárasztó, fegyelmezett munkáért, a Sérült
Gyermekekért Alapítvány és a szülők megértő támogatásáért.
Dionné Dócs Mária, a NAPSUGÁR Színjátszócsoport vezetője, szociálpedagógus

2010. október-november

Segítsen ÖN is!
hogy kevesebb kóbor állat legyen az utcákon!
Városunkban és környékén sajnos egyre több a kóbor kutya és macska, akiknek
száma a párzási időszakban ugrásszerűen
megnő. Sokat tehet Ön is azért, hogy számuk csökkenjen, sorsuk jobbra forduljon.
A kutyák és a macskák ösztönlények. Ha
a hormonjaik szerint itt az ivarzás ideje,
nem gondolkodnak, csak cselekednek. Ez
az ösztön. Sajnos egyre
több a felelőtlen gazda,
aki nem vigyáz kutyájára, hogy feleslegesen ne
pározzon, nem csinálják
meg a rossz kerítéseket, nem ivartalanítják
a nem tenyésztési célra
tartott állatokat. Aztán
ha megszületnek, sorsára hagyják a nem kívánt
kölyköket vagy felnőtt
állatokat, akik közül a
szerencsésebbek túlélik,
éheznek, fáznak, napról-napra tengődnek, majd újra beindul a fajfenntartási
ösztön- és ivarzanak. Ez a szomorú körforgás sosem szűnik meg, ha mi emberek
nem gondolkodunk felelősségteljesen, és
nem teszünk valamit. A menhelyek tehetetlenek, mert sajnos állami támogatást
nem kapnak, és jóval több állat születik,
majd kerül hozzájuk, mint ahány potenciális gazdajelölt van.
Ha ÖN is szeretne tenni a töménytelen kidobott, megkínzott, menhelyre
vagy sintértelepre került állat hatalmas
mennyisége ellen:

KÉRJÜK IVARTALANÍTSA
SAJÁT, NEM TENYÉSZTÉSI CÉLBÓL TARTOTT
KUTYÁJÁT ÉS
MACSKÁJÁT!

Csak egy műtétre van szükség, amely
ma már rutinműtétnek számít hím és
nőstény állatok tekintetében egyaránt.
Műtét után azonnal haza lehet vinni az
állatot, a hímek már egy nap után, a nőstények kb. egy hét alatt el is felejtik az
egészet, és egy életre megoldódik a nem
kívánt szaporulat problémája. A műtét
költsége nem túl magas,
és csak egyszeri kiadást
jelent. Az ivartalanítással számos súlyos betegséget is meg lehet előzni
(daganat, méhgyulladás
stb.), s közismert tény
az is, hogy az ivartalanított állatok tovább
élnek, nyugodtabbak és
kiegyensúlyozottabbak.
Többször hallottam
már, hogy attól félnek,
hogy az ivartalanított
állat elhízik. Ez nem a műtét következménye. Sokszor a gazdik valami rosszul
értelmezett sajnálatból többet nassoltatják kedvencüket, és ez vezet a hízáshoz,
ami a táplálék visszafogásával könnyen
orvosolható.
A műtéttel kapcsolatban további információért forduljon bizalommal bármelyik állatorvoshoz vagy a legközelebbi állatvédő szervezethez. Segítségül néhány
elérhetőség: Dr. Vargha János állatorvos
(rendelő Kisvárdán a felüljáró alatt) telefonszáma: 06-45-500-204, az Állatbarát
Alapítvány (Nyíregyháza) telefonszáma:
06-42-727-736 vagy www.allatbarat.
com ahol az ivartalanítás menüpontban
részletesen olvashat a műtétről.
Ne feledje: „…egyszer és mindenkorra
felelős lettél azért, amit megszelídítettél.”
Antoine Saint-Exupéry
Dér Enikő

Példaértékű összefogás nemes cél érdekében Kisvárdán
Van-e szebb munka, mint segíteni másokon?

Egy katasztrófa alkalmával derül ki,
hogy mire képes egy ország, hogy segítsen a bajbajutottakon. A vörös iszap
katasztrófa károsultjaiért összefogott
Magyarország, és önzetlen emberek erejükön felül is segítettek. Kisvárda polgárai is ezen emberek közzé tartoznak,
akik bebizonyították, hogy mindenki
elég gazdag ahhoz, hogy segíteni tudjon
másokon.
Kisvárda polgármestere, Leleszi Tibor
ajánlata és ötlete volt az, hogy a város
egyesületei, civil szervezetei egy jótékonysági műsor keretében, egy közös
cél érdekében fogjanak össze, és a város
polgáraival, vállalkozóival karöltve adományozzanak a vörös iszap katasztrófa
károsultjai számára.



A szombat esti rendezvény teljes sötétségben, egy videobejátszással kezdődött,
melyben magáról a katasztrófáról, az esemény utáni állapotokról, az áldozatokról
és a sebesültekről láthattunk összeállítást.
A megrázó képek után a Mistral ISE
Nyírzem moderntánc csoportja a „Fény és
sötétség harca” című táncjátéka következett, mely szintén mély nyomott hagyott
a jelenlévők emlékezetében.
Leleszi Tibor polgármester háláját és
köszönetét fejezte ki minden támogatónak, adakozónak,
a szereplőknek és a
főszervezőknek, majd
egy csöndes, egy perces főhajtásra kérte a
közönséget a katasztrófa áldozatainak emlékére.
A színvonalas, két
felvonásos
műsor
keretében színvonalasabbnál színvonalasabb produkciókat
láthatott a közönség, melyek mindegyike
egyszerre volt szemet gyönyörködtető és
lelket simogató is. A kulturális műsort
Kisvárdáról elszármazott, ma már az ország különböző városaiban élő, kiemelkedő művészi tehetséggel megáldott művészek is megtisztelték, akik annak idején
a kisvárdai színpadon léptek
először a nagyérdemű elé:
Bartus Patrícia színművésznő,
a táncdalénekes páros Kovács
ikrek és Nagy Szilárd.
A helyiek közül színvonalas, profi műsorszámot produkáltak:
- a Mistral ISE Nyírzem

Mazsorett és modern tánc
csoportja
- a Samba de Moro
táncegyüttes tagjai
- a Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány fellépői
- a Megoldás Közhasznú Egyesület Színjátszó
Csoportja
- az Arcadelt Kamarakórus
- a Sérült Gyermekekért Alapítvány
Napsugár Színjátszó Csoportja
- Bandi Johanna és Rézműves Izsák versenytáncosok
- a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza Docto-Rock csoportjának képviseletében Réthy Zsazsa és Nagy Szilárd,
valamint a tánckar.
A műsor szervezésében a Rotary Club,
Kisvárda Város Polgármesteri Hivatala,
a Kisvárdai Várszínház és Művészetek
Háza, a Mistral Ifjúsági Sport Egyesület, a Megoldás KHE, a Nyújtsd a Kezed
Alapítvány, a DUOART Alapítvány, a
Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány, a
Sérült Gyermekekért Alapítvány, a Máltai Szeretetszolgálat, a Karitász Római
Katolikus Egyház Kisvárdai csoportjai,
a Magyar Vöröskereszt Kisvárdai Területi Szervezete és még sokan mások részt
vettek, akik egyesületként, alapítványként, vagy magánemberként adományokat gyűjtöttek és ők maguk is adakoztak.
„Szerettek volna részt venni a rendezvényen Kolontár és Devecser elöljárói, de számos fontos teendőik miatt sajnos nem tudtak
jelen lenni. Ezért úgy döntöttünk, hogy az
összegyűlt pénzadományokat a települések
számláira átutalva, a tárgyi adományokat

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

pedig személyesen, egy
kisvárdai küldöttséggel
adjuk át a települések
vezetőinek” - tájékoztatott Leleszi Tibor polgármester.
A jótékonysági rendezvény által összegyűlt
pénzadomány
teljes végösszege:
1 millió 200 000 forint lett,
a tárgyi adományok együttes értéke
pedig 305 000 forint.
„A Rotary jelképe a fogaskerék. Nincs
értelme a fogaskeréknek, ha nem tud kapcsolódni más fogaskerekekhez. És mint az
elmúlt hetekben kiderült, Kisvárdán igen
sok ilyen fogaskerék
van. Sikerült ezeknek
a fogaskerekeknek rövid idő alatt egymásba
kapcsolódniuk, és egy jó
ügy mellett kiállniuk,
ezzel is megmutatva,
hogy Kisvárdát sok öntudatos, jóindulatú, segítőkész polgár lakja. A
Rotary Club Kisvárda nevében is köszönöm
mindenkinek, aki önzetlenül idejét, pénzét,
vagy tehetségét áldozta” – nyilatkozta Dr.
Nagy Judit, a kisvárdai RC elnöke.
„Időt kell szakítanod embertársaidra,
tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is - valamit,
amiért fizetséget nem kapsz, csupán a
kitüntető érzést, hogy megtehetted.”
Albert Schweitzer gondolatával köszönjük a példaértékű összefogást KISVÁRDA!
Durucz Gabi

Kisvárda

Közélet

Gyógyítás és gyógyturizmus Kisvárdán

A kisvárdai Felső–Szabolcsi Kórházban
az elmúlt négy évtizedben a tudományos
munkák iránti érdeklődés fokozatosan
nőtt. Az október 18-án délután a kórház tanácstermében megrendezett XLV.
tudományos ülésen a megjelentek zsúfolásig megtöltötték a tanácstermet. Az
ülésen kilenc előadás hangzott el a kórház szakorvosai, szakdolgozói részéről. A
kisvárdai kórházban 1967-től rendszeresek a tudományos ülések.
A megjelenteket Harsányi Imre főigazgató köszöntötte. Külön örömét kifejezve,
hogy részt vett a tanácskozáson a város
polgármestere, Leleszi Tibor. Leleszi
Tibor üdvözlő szavaiban először is köszönetet mondott a kórház dolgozóinak
áldozatos munkájukért. Majd a következőket mondta:
- Örülök, hogy itt lehetek, s szeretnék
mindenkit megnyugtatni, amit sokszor elmondtam már, Nem áll szándékomban a

jól működő kisvárdai kórház bármely
szintű, bárkivel történő cégjogi összeolvasztása. Sokkal
inkább, a pályázati
lehetőségek
minél
szélesebb körű kiaknázása és kihasználása. Ennek megfelelően nem a leépítés,
hanem a fejlesztés az
egyértelmű célom.
Erre a kijelentésre
a zsúfolásig megtelt tanácsterem résztvevői tapssal reagáltalak. Majd így folytatta:
– Azt szeretnénk, hogy egy olyan fejlesztés
valósuljon meg, mely biztosítja a kisvárdai
kórház további önálló, központi ellátó szerepét a térség egészségügyében. A kórház közel 130 ezer ember színvonalas egészségügyi
ellátását végzi. Fejlesztési terveinkben az
elsődleges szerep a gyógyítás. A város adta
lehetőségek kihasználásával, a gyógyturizmus fejlesztésével szeretnénk bővíteni az
egészségügyi szolgáltatást. Személy szerint,
mint polgármester azon vagyok, hogy ez
megvalósuljon. Jöjjön létre egy olyan egészségügyi központ ebben a városban, amely az
emberek gyógyítása mellett a lélekkel való
foglalkozást s annak gyógyítását is megvalósítja – mondta a város polgármestere,
Leleszi Tibor a Felső-Szabolcsi Kórház
45. tudományos ülésének köszöntőjében.
Vincze Péter

Karácsonyi Kavalkád Kisvárdán
- Kisvárda Város Önkormányzata szervezésében -

2010. október-november

Testvérvárosi kapcsolat
Mi a különbség a testvér és a barát közt?
A barátait megválogathatja az ember,
míg a testvérét nem. Magasabb fokon
ez a tétel is megdől, hiszen a testvérvárosait minden város megválogathatja.
Anno nem volt rossz választás Kisvárda
testvérvárosává választani Kézdivásárhelyt. A méretkülönbség nem számottevő: Kisvárda 18ezres, Kézdivásárhely
26ezres. Történelmük, míg még egy ország volt sokban hasonlított (céhek, mezőgazdasági vidék). Most, ha nem is egy
országban, de egy unióban, vagyunk. A
fejlődésről annyit, Erdélyen meglátszik
az uniós fejlesztés. Olyannyira, hogy a
„hagymakupolás honfoglalás”, (mert így
hívják a pravoszláv egyház térnyerését)
olyan látványos épületeket hozott létre,
mely helyi gyűjtésből elképzelhetetlen
lenne. Utunk során 20-25 ilyen templom mellett haladtunk el.
A kézdivásárhelyi polgármester meghívta az új kisvárdai polgármestert az
október 23.-i koszorúzásra. Leleszi Tibor
itthoni feladatai miatt Bodrog Lászlót és
engem küldött „követségbe”. A fogadtatás meleg volt a mínusz 2 fokban. Éjszaka érkeztünk, vacsora (nem egészséges,
de kötelező). Másnap a város és környékének bemutatása. Múzeum, babamúze-

Elkészült a Magyar úti óvoda akadálymentesítése

Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében az Önkormányzat még 2009. évben pályázatot nyújtott be a Magyar úton
található Óvoda épületének akadálymentesítésére a VÁTI Nonprofit Kft-hez. A
nyertes pályázat alapján a munkálatok
elvégzésére 2010. július 15-én kötöttünk

A Mikulás Kisvárdára költözik!

A Polgármesteri Hivatal előtt felállított Mikulás Ház,
benne a Mikulással és sok-sok meglepetéssel várja az
óvodásokat és az alsó tagozatos iskolásokat, valamint
lehetőség nyílik a kívánságlevelek leadására is. A Mikulás
Gyárba várjuk a felajánlott használt vagy új játékokat és
édességeket, nyalánkságokat, amiket maga a Mikulás ad majd át a gyerekeknek.
A Mikulás Ház és a Mikulás Gyár december 3-tól 8-ig, 13 és 18 óra között lesz nyitva, ezen kívül a Mikulás hintóval közlekedik majd a gyerekek társaságában a városban.
December 17-18-19-én egész napos

Karácsonyi Kavalkád

várja a városlakókat Kisvárda főterén.
A kis faházakban igényes karácsonyi termékkínálattal, ínycsiklandozó ételek, italok
és nyalánkságok, valamint színvonalas kulturális műsor-összeállítás közepette sétálhatnak ünnepi díszkivilágítás és a karácsonyi miliő hangulatában.
Városunk oktatási intézményei igényes, a gyerekek-szülők és a pedagógusok által
készített termékeiket jótékonysági vásár keretében árulják. A befolyt összeget
városunk rászorultjaira fordítja az Önkormányzat, hogy mindenkinek teljes legyen
az ünnep.
Ízelítő: sült gesztenye, mézeskalács, forralt bor, forró tea, hurka-kolbász, mesekörhinta,
pónilovaglás
A főtér ékei a Mindenki Karácsonyfája, a Betlehem és a Mikulás ház.
A Polgármesteri Hivatal előtt felállított színpadon a szabadtéri, változatos műsorkínálatot városunk valamennyi általános-és középiskolája, civil szervezetek,
alapítványok csoportjai és a zeneiskola szolgáltatja.
Szabadtéri műsorok:
December 17, péntek: 15:00 – 18:00
December 18, szombat: 14:00 – 16:40
A Várszínház és Művészetek Házában
december 18-án és 19-én Játszóház lesz 09:00 – 12:00
December 18 - szombat
Várszínház és Művészetek Háza
17:30 – 19:30

JÓTÉKONYSÁGI KARÁCSONYI GÁLA

városunk rászorultjaiért
Belépőjegyek: gyermek (14 éves korig): 500,-Ft, felnőtt: 1000,-Ft
Közreműködnek:
Óvodapedagógusok Énekkara, Református Ifjúság, II. Rákóczi Ferenc Szakközép
és Szakiskola, Bessenyei György Gimnázium, Török Péter, Dion Mariann,
DÉEM Musical Stúdió, DOCTOROCK.
December 19-én 15:00 órakor

karácsonyi istentisztelet és ünnepi hangverseny a Református Templomban.

Szeretettel várunk mindenkit, ünnepeljünk együtt!

Leleszi Tibor polgármester
és Kisvárda Város Önkormányzata

um, helyi, környékbeli egyházi épületek
bemutatása. Délután a koszorúzást állófogadás követte, majd fáklyás felvonulás
részesei lehettünk. Előadás, melyben
elhangzott és megkapó élményt nyújtott az LGT: Miénk itt a tér c. száma.
Itt éreztem meg ennek a dalnak egy más
olvasatát, mely nekik a napi valóság. Az
előadás után vonósnégyes illetve ötös.
Ez az előadás osztályzatát is és a fellépők számát is jelzi.
Végezetül, még egy József Atilla csavarás, melyhez jó út, jó autó és jó sofőr
szükségeltetik: A távolságot, mint üveggolyót megkapod, csak üld végig a távolságot.
Lábis bátyó (Lábiscsák János
önkormányzati képviselő)

szerződést a lefolytatott közbeszerzési
eljárás nyertes ajánlattevőjével. A munkálatok során akadálymentes parkoló épült,
illetve biztosítottuk az épület akadálymentes elérhetőségét. Az épületen belül
akadálymentes illemhely és zuhanyzó
készült, kicserélésre kerültek a belső és
külső válaszfalajtók. Megtörtént a padló és falburkolatok csúszásmentesítése,
az épületen belüli kapcsolók megfelelő
magasságba helyezése, illetve informáci-

ós táblák, kezelőszervek kihelyezésére és
mobil indukciós hurok beépítésére került
sor.
A munkálatok műszaki átadására 2010.
november 18-án került sor.
Projekt címe: Magyar úti Óvoda akadálymentesítése
Kedvezményezett neve: Kisvárda, Város
Önkormányzata
Elérhetősége: 4600 Kisvárda, Szent László út 7-11., telefonszám: 45/500-726.
Közreműködő Szervezet neve, elérhetősége:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és
Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Észak-Alföldi Területi Iroda
4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6.
www.vati.hu
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – www.
nfu.hu
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

9.650.864,-Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósult meg.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Újszülöttek	Szüleik	Születés ideje
Kántor Dana Fédra
Onódi Éva és Kántor Tamás
2010. augusztus 25.
Farkas Levente
Balogh Anita és Farkas Bertalan
2010. szeptember 10.
Kozma Dorottya
Simon Annamária és Kozma Zsolt
2010. szeptember 10.
Szabó Zsófia Erika
Orosz Erika és Szabó Zsolt
2010. szeptember 13.
Sipos Vivien
Molnár Annamária és Sipos Géza
2010. szeptember 14.
Balogh László
Berki Ágnes és Balogh László
2010. szeptember 16.
Szilágyi Marcell Rubóczki Zsuzsanna és Szilágyi Sándor 2010. szeptember 21.
Takács-Muhar Sára
Muhar Éva és Takács Gusztáv
2010. szeptember 26.
Perdiák Panna
Mártha Szilvia és Perdiák Róbert
2010. szeptember 29.
Baráth Kristóf
Kruppa Anita és Baráth József
2010. október 1.
Szikszai Ákos
Szécsi Krisztina és Szikszai József
2010. október 1.
Domonics Fruzsina Bereczki Nóra és Domonics László
2010. október 10.
Orosz Dávid
Dobos Mariann és Orosz Attila
2010. október 12.
Soós Liliána
Szabó Edina és Soós Ferenc
2010. október 26.
Bodnár Bende
Szántó Mária és Bodnár Attila Sándor
2010. október 28.
Sipos Laura
Ficsóri Jolán és Sipos József
2010. október 28.
Gál Alíz
Pogácsás Anett és Gál László
2010. november 1.
Csuka Balázs
Vári-Nagy Dóra és Csuka Balázs
2010. november 2.
Orosz Boglárka
Vasvári Enikő és Orosz Zoltán
2010. november 4.

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

Mindannyiuknak gratulálunk!



Oktatás, kultúra

Kisvárda

A Várszínház és Mûvészetek Háza programja
2010. november 30-án a Csizmás kandúr bérletes előadást láthatják az általános
iskolák alsósai a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház tolmácsolásában.
2010. december 4. (szombat) asztrológiai tanácsadás. Életvezetés, pár-és pályaválasztás. Előzetes bejelentkezés december 1-ig.
2010. december 4. (szombat) Mikulás-napi játszóház. Programok: ajándékok készítése, gyöngyfűzés, arcfestés. A részvétel díjtalan!
2010. december 11-én (szombat) 15 és 19 órától a HAIR musical a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza Doktorock színtársulata előadásában.
2010. december 15-én Lázár Ervin: Négyszögletű kerek erdő - Dömdödöm, dől a
fa című bérletes előadást láthatják az óvodások a nyíregyházi Mandala dalszínház
közreműködésével.
2010. december 18. és 19. (szombat, vasárnap) 9-12 óráig ünnepi játszóház a Kisvárdai Kulturális Egyesület szervezésében. Programok: kézműves foglalkozások, ünnepváró, karácsonyi dalok. A foglalkozáson a részvétel ingyenes!
November hónaptól tanfolyam jelleggel indulnak az alábbi foglalkozások:
Meridián torna minden csütörtökön 17-17.45 óráig. Vezeti: Tóthné Békés Zsófia.
Mottó: Élj száz évig egészségesen!
Ovis- és kisiskolás torna minden szerdán 17.15-től 18 óráig. Vezeti: Oláh Gáborné
Zsuzsa tanító - gyógytestnevelő.
Hatha jóga foglalkozás minden szerdán 18-tól 19.30-ig. Vezeti: Sárköziné Páskúj
Mária (Záhony)

Váris õsz: fontos és vidám események sorozata
- Gólya- és fecskeavatón vehették át a
váris jelvényt az elsősök és az ötödikesek.
Persze nem „ingyen” hanem színvonalas
próbákat és műsorszámokat teljesítve jutottak hozzá az iskolai szimbólumhoz.
- Nevelési értekezletünkön két fontos
témával foglalkoztunk:1, a kompetencia
mérés eredményeinek részletes elemzésével. Ennek a témának az előadója Bíró
Gábor a Bessenyei György Gimnázium
igazgatója volt. A második előadás témája: hogyan neveljük az Y nemzedéket?
„Az informatika hatása a mai tizenévesekre”, az előadó Tóth László, iskolánk
igazgatója volt.
- Az óvoda-iskola közötti átmenet kérdéseivel foglalkozott az alsó tagozatos
pedagógiai munkaközösség. A rendezvényen részt vettek az óvodák képviselői,
a Pedagógiai Szakszolgálat vezetője, az
iskola vezetése és alsó tagozatos pedagógusai.
- A nyolcadik évfolyam Budapestre kirándult és az MTV Székházban stúdiólátogatáson vett részt, majd a Petőfi Irodalmi
Múzeum kiállításait tekintette meg.

- Az ötödik évfolyam tanulói „kötelező
tananyagként” a Jósa András Megyei
múzeumban a helytörténeti tárlatokat
tekintették meg.
- Iskolánk természettudományos munkaközössége az egész tanéven átívelő
egészség-megőrzési és környezetvédelmi
programsorozatot hirdetett meg. Ennek
jegyében hatvan tanulónk járt a Nyíregyházi Főiskola Botanikus kertjében, a
felső tagozat leány tanulói nőgyógyászati
felvilágosító előadáson vettek részt, továbbá az érdeklődők egy komplex játékos vetélkedő keretében megmutathatták
természettudományos felkészültségüket.
- Az iskolai SZMK kezdeményezésére
jó hangulatú, nagy sikerű RETRO DISCO-t szerveztünk 220 fő részvételével.
- A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei
Közoktatási Közalapítvány Porzsolt István ösztöndíjat hozott létre a kiemelkedően tehetséges diákok részére, amelyet
évente húsz gyerek nyerhet el. Az idei
nyertesek között van: Dobos Gábor, Kovács Bence Zoltán, Vajas Dóra.
(Folytatás: www.kisvarda.hu)

TEICHMANN HÍREK

vatív intézményekben című pályázat az
idei tanévben is folytatódik. A vásárolt
elektronikus eszközök, interaktív és digitális tananyagok, bábkészlet, szemléltető eszközök használatával és a kooperatív tanítási módszerek alkalmazásával
motiválttá tehetjük a tanulóinkat az
oktatási folyamatban. A tanórák sokszínűsége, a nyolc kulcskompetencia
fejlesztése a mai kor emberét felkészíti
arra, hogy alkalmazni tudja a megszerzett tudást a gyakorlati életben. A tanulói laptop program lehetővé teszi egy
olyan nemzedék felnövekedését, akik a
tudásuk gyarapítására jól használják az
infokommunikációs technikákat.
(A hír folytatását, illetve további híreket
találnak az iskoláról a www.kisvarda.
hu oldalon.)

A Teichmann Vilmos Általános Iskolában az ünnepélyes tanévnyitótól az őszi
szünetig eseménydús két hónap telt el.
A rendezvények célja a közösségformálás, a színvonalas oktató-nevelő munka hatékonyságának növelése, illetve a
tanórán kívüli tevékenységek során a
nevelési lehetőségek kihasználása, biztosítva ezáltal a gyerekek harmonikus
testi és lelki fejlődését. Az intézmény
dolgozói és a támogatók mindent megtesznek azért, hogy tanulóink képességeiknek megfelelő tudást szerezzenek
intézményünkben, mely a továbbtanulásnál jó alapokat biztosít számukra.
- A TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés” Inno-

Ösztöndíjas kvartett a Besiből

A 100. születésnapjára készülő kisvárdai
Bessenyei György Gimnázium és Kollégium idén több „csúcsot” is megdöntött. Ezek
közül az egyik, hogy szeptemberben minden
korábbinál több, nem kevesebb mint 1007
diákot köszönthettek a tanévnyitón. A másik
rekord: a Közoktatási Közalapítvány Porzsolt
István Ösztöndíjasai között négy besis diákot
találunk.
Vajas Dóra (9.e) már kisgyermekkora óta
érdeklődik a természettudományok iránt.
Sokszor vett részt matematikaversenyeken,
majd hetedik osztálytól érdeklődése inkább a
kémia és fizika felé fordult. Dóra szeret zenét
hallgatni és olvasni, szabadidejében szívesen
kirándul, s nem állnak távol tőle az olyan
kreatív tevékenységek mint a rajzolás, a gitá-



rozás, illetve különféle dísztárgyak készítése.
A patinás gimnázium általános természettudományi tagozatán tanul, felsőfokú tanulmányait is hasonló területen szeretné folytatni,
ugyanakkor angolból és németből szeretne
nyelvvizsgát tenni.
Kovács Bence Zoltán ( 9.d) kedvenc tantárgyai a matematika, a fizika és a történelem,
s természetesen számos versenyen vett részt
belőlük, jelenleg is matematika tagozatos.
Bence szabadidejében szívesen sportol: szeret focizni, úszni, szertornázni, karatézni, sőt,
úszásban és tornában megyei és országos
szintű versenyeken is sikert sikerre halmoz. A
zenét nem csak hallgatni, de játszani is szereti: négy évig zongorázott, immáron két éve
pedig gitározik. További tervei, hogy nyelv-
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Jubileumi ünnepség a Somogyiban

A Somogyi Rezső Általános Iskola 2010.
október 15-én jubileumi záróünnepséggel emlékezett az intézmény névadójára.
A rendezvényt az iskola tánccsoportja
nyitotta. A műsorban fellépett az Arcadelt kamarakórus. Volt és jelenlegi diákok és pedagógusok köszöntötték iskolájukat, emlékeztek vissza a régi időkre.
Dr. Onder Istvánné igazgatónő ünnepi
beszédében méltatta a nagy elődöket és
kérte a gyerekeket, hogy legyenek büszkék iskolájukra és arra, hogy ebben a nagy
múltú intézményben nőhetnek fel.
Mint minden évben, az első osztályosok
szalagot kötöttek az iskola zászlajára.
Kisvárda város iskoláiban is meghirdetett pályázatok, versenyek díjazása után
átadásra kerültek a névadó tiszteletére
alapított Somogyi emlékplakettek.
Iskolánk volt diákja, Törökné Dr. Nagy
Irén jegyzőnő Somogyi plakettet vett át,
a diákszervezetben végzett kiemelkedő
munkájáért és sporttevékenységéért, szülőként oktató-nevelő munkánk feltételrendszerének fejlesztéséért, a szülői szervezetben végzett közösségi munkájáért.
Volt diákunk, Nyakóné Kántor Mária középiskolai tanár Somogyi plakettet vett

át, az országos tornaversenyeken és diákolimpiákon szerzett kiemelkedő helyezéseiért, szülőként a tornászcsapat megyei
versenyekre történő felkészítő munkájáért.
Néző István helytörténész, az első elemi
népiskola történetének és Somogyi Rezső életútjának kutatásáért, hagyományaink és névadónk emlékének ápolásáért
Somogyi plakettet vett át.
Az ünnepség zárásaképpen a város vezetői, az iskolavezetés és a rendezvénysorozat főszervezői, a Diákönkormányzat, a
Szülői Munkaközösség, az iskola tanulói
és a meghívott vendégek koszorút, virágot helyeztek el a Somogyi Rezső tiszteletére emelt emlékműnél.

Ünnepélyes eskütétel a „Refi”-ben

2010. október 29-én iskolánk tanárai
és diákjai ünnepi istentiszteleten vettek
részt, ahol a szolgálatot Csiszár Ákos esperes úr végezte.

Ezt követően Járos Ágnes tanárnő és diákjai emlékezetes műsort adtak elő a Reformáció ünnepének alkalmából.
A műsor után került sor a 2. és a 9. osztályos tanulók, illetve iskolánk új tanulóinak, pedagógusainak és a cserkészek
eskütételére.
A megható ünnep után azok, akik esküt
tettek igazán iskolánkhoz tartozónak
érezhetik magukat.
A Református Általános Iskola és
Gimnázium tantestülete

WEINER HÍREK

1. díjjal, valamint a zongorakísérőjével
bemutatott kiemelkedő együttmuzsikálásért különdíjban részesült.
A zsűri az értékelésében kiemelte, hogy
a kisvárdai szólisták és zongorakísérők
„magukévá tették a zenét”,
„primér zenei élményt”
nyújtottak. A zongorakísérők, akik szintén
növendékek, fantasztikus
előadásukkal segítették a
szólisták játékát. „Kiváló
módon, nagyszerű kamaramuzsikálással ajándékozták meg partnerüket”,
ezért különdíjban részesültek ők is: Hrebenku
Nóra, A DuoArt AMI,
és Vajas Anna, a Weiner
Leó AMI tanulója.
Badó István felkészítő munkáját tanári
különdíjjal jutalmazták. A zongoristák
tanára Tóth-Tömör Ágnes.
Szívből gratulálunk a növendékeknek
és tanáraiknak!

vizsgát tegyen angolból és németből, azt követően pedig bekerüljön a Corvinus Egyetem
Közgazdasági Szakára.
Dobos Gábor (9.d) is a Vári Emil Társulási
Általános Iskola diákjaként több matematika
versenyen eredményesen szerepelt. A kémia
tudományába Novákné Albi Éva tanárnő vezette be és olyannyira megkedvelte ezt a tárgyat is, hogy megyei és országos versenyeken
is eredményesen tudott szerepelni. Fizikából
is számos alkalommal sikeresen szerepelt
versenyeken. Gábor jelenleg matematika tagozatos tanuló, és szeretné folytatni sikerszériáját besisként is a tanulmányi versenyeken,
négy év múlva pedig a Budapesti Műszaki
Egyetemre felvételizik.
Szabó Lóránt Zsolt (10.d) Szatmárnémetiben született, de Kisvárdán lakik, és a Besi
emelt szintű matematika tagozatán tanul.

Már 2009-ben Porzsolt-ösztöndíjas volt,
ami nagy lendületet adott számára a 20092010-es tanévre is. Középiskolai tanulmányaival párhuzamosan a helyi Weiner Leó
Alapfokú Zene és Művészeti Iskola zongora
szakát látogatja. Tanulmányi és művészeti
eredményeiért 2009-ben és 2010-ben is Kisvárda polgármesteri elismerésében részesült.
A mostani tanévben egy gyorsulásmérő és
egy mikrokontroller segítségével rezgéseket,
illetve a rezgésekben fellépő gyorsulásokat
szeretné tanulmányozni, ebben mentora Egri
Gábor, a Debreceni Egyetem Szilárdtest Fizika Tanszékének a tanára. Középiskolai tanulmányai elvégzése után szívesen foglalkozna
továbbra is a matematikával, a fizikával és a
kémiával.
Kovács Bertalan

Negyedik alkalommal, november 19-21.
között rendezték meg Pomázon az Országos Szaxofonversenyt. A kétfordulós
zeneiskolai
tanulmányi
versenyre 42 művészeti iskola nevezett be növendékeivel.
A kisvárdai Weiner Leó
Alapfokú Zene- és Művészeti Iskolát két diák,
Barta Péter és Barta Bálint
képviselte a III. korcsoportban. A verseny második fordulójába, a döntőbe
a résztvevők 40 %-a jutott
be, közöttük mindkét kisvárdai versenyző is.
A III. korcsoport nagyon erős produkciói
zavarba hozták a zsűrit. Barta Bálint az
elérhető 100 pontból 91 pontot szerzett.
A magas színvonal miatt a zsűri két első
helyezést adott ki. A bonyhádi versenyző
mellett Barta Bálint játékát jutalmazták

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

Kisvárda

Civil szervezetek hírei

A SOMA ALAPÍTVÁNY EREDMÉNYEI

Tiszelt Támogatóink!
A Soma Alapítvány döntéseiről és eredményeiről számolunk be Önöknek.
Idén a személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt összegből, már nemcsak az egyéni
kérelmeket tudtuk támogatni,
hanem kórházi osztályok ajándékozására is telt.
A Kisvárdai Kórház gyermekosztályának egy ultrahangos
gyógyszerporlasztó készüléket
ajándékoztunk.
A Megyei Kórház gyermekosztályának kérésére egy pulsoximeter nevű készüléket adtunk át .
Az elmúlt hetekben a Miskolci
Kórház gyermek-onkológiai osztályát kerestük fel ajándékozási szándékkal. Azért

Első születésnap a klinikán

esett választásunk erre a kórházra, mert
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye daganatos
gyermekeit itt fogadják, itt végzik a szükséges transzplantációs, és hematológiai kezeléseket.
A Miskolci Kórház gyermekonkológiai osztályának átnyújtott támogatás az ott kezelt
gyermekek, szüleik, nővérek és
orvosok lelki és fizikai terheinek enyhítésére használhatták
fel. Megható köszönő levelüket és fotóikat megosztjuk
Önökkel.
Az aktuális gondokon is segítünk tehetségünkhöz mérten.
A Kolontári Gyermekekért
Alapítvány részére utaltunk át 200.000 forintot, melyet visszaköltöző családok gyer-

Három fiatal köszönete az alapítványnak
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, 3526.Miskolc Szentpéteri kapu 72-76.

mekeinek védelmére,
*\HUPHNRQNRKDHPDWROyJLDLRV]WiO\pVFVRQWYHOĘWUDQV]SODQWiFLyVHJ\VpJ, EBMT CIC:599
Köldökzsinórvér-bank
elsősorban megelőzésre,
a gyermekek mentális
és fizikai egészségének Köszönet a beteg gyermekek és dolgozók nevében
megőrzésére és életmi- Tisztelt Soma Alapítvány!
nőségének javítására, az $ %$= 0HJ\HL .yUKi] pV (J\HWHPL 2NWDWy .yUKi] *\HUPHNRQNRKDHPDWROyJLDL pV FVRQWYHOĘ
osztályán kezelt daganatos gyermekek és dolgozók nevében hálás köszönetünket
újrakezdés megkönnyí- transzplantációs
fejezzük ki a Soma Közhasznú Alapítványnak az adományként felajánlott 500 000 Ft-ért, melyet
tésére fordíthat az ala- színházlátogatásra fordítottunk, 2010 szeptemberében.
Osztályunkon 44 ágyon gyógyítunk onkológiai, haematológiai, neurológiai, immunológiai betegeket,
pítvány.
pYHFVRQWYHOĘWUDQV]SODQWiFLyWLVYpJ]QN $]RUV]iJ PLQGHQWiMiUyOM|QQHNKR]]iQN NLVEHWHJHN
Hatalmas eredménynek közülük már a 265. esetben végeztük el a beavatkozást.
tekintjük, hogy kis ala- 6DMQRV D J\yJ\XOiVXN QDJ\RQ KRVV]~ LGĘW YHV] LJpQ\EH (OV]DNDGQDN D FVDOiGMXNWyO EDUiWDLNWyO
+RJ\ HOYLVHOKHWĘEEp WHJ\N LWWOpWNHW pGHVDQ\MXN MHOHQOpWpW pMMHOQDSSDO
pítványunk négy éves RV]WiO\WiUVDLNWyO
engedélyezzük.
IiMGDORPPDO pV URVV] N|]pU]HWWHO MiUy EHDYDWNR]iVRN J\yJ\V]HUHV NH]HOpVHN PLHOĘEEL IHOHGWHWpVH
története alatt egyéni $
céljából igyekszünk számos elfoglaltságot biztosítani számukra. Amíg osztályunkon fekszenek,
JLSV]|QWpVW WiUVDVMiWpNRW UDM] pV IHVWpN IHOV]HUHOpVW EL]WRVtWXQN V]iPXNUD .H]HOpVHN
támogatásra 3.208.000 J\|QJ\IĦ]pVW
szünetében vagy a kezelés letelte után táboroztatást szervezünk.
forintot költött, kórhá- Sajnos ezek a programok és eszközök csak támogatói finanszírozással valósulhatnak meg.
zaknak és más intéz- Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy a Soma Alapitvány a támogatásával hozzájárul a
ményeknek 1.180.000 gyermekek és szüleik segítésén kívül a szakdolgozók lelki és fizikai terheinek enyhítéséhez is.
(] D V]tQKi]OiWRJDWiV PDUDGDQGy pOPpQ\W Q\~MW PLQGHQ UpV]WYHYĘQHN IĘOHJ D]pUW PHUW D
forintot adtunk.
NyUKi]IDODLQNtYON|]|VHQV]yUDNR]QDNEHWHJJ\HUHNHNV]OĘNQĘYpUNpNpVRUYRVRN
Összességében tehát 6]iPXQNUDH]DOHONLWiPRJDWiVNO|QPHJWLV]WHOĘPHUWDGROJR]yNOHONLNLNDSFVROyGiViWQHP
WDUWMiNIRQWRVQDN3HGLJDSV]LFKpVHQpVIL]LNDLODJPHJWHUKHOWQĘYpUHNQHNLVV]NVpJNYDQD
munka után rekreációra, hogy a rájuk háruló magas követelményeknek
4.380.000
forintot mindennapi
PHJIHOHOĘHQHOHJHWWHJ\HQHN
gyűjtöttünk, és tudtunk Még egyszer nagyon köszönjük támogatásukat, igen sokat segítettek.
eljuttatni az alapító ok- Tisztelettel és köszönettel:
iratunkban meghatároDr. Nagy Kálmán
Bíróné Petró Judit
2V]WiO\YH]HWĘIĘRUYRVIĘQĘYpU
zott célokra.
Mindezeket az adományozásokat az Önök március 25-én a Sportcsarnokban!
segítsége nélkül nem tudtuk volna meg- Köszönjük a támogatást!
tenni. Az eddig megtartott három Soma
A SOMA Alapítvány Kuratóriuma
gálán tanúsított együttműködésükkel, az
Segítsen, hogy segíthessünk!
adójuk 1%-nak adományozásával, valamint Közhasznú alapítványunk adószáma:
az egyéni adományokkal segítették mun- 18816202-1-15, számlaszáma: 11600006kánkat. Külön mondunk köszönetet Kis- 00000000-07421377
várda diákjainak és a Kisvárdáról elszármazott művészeknek a Soma gálán való lelkes
közreműködésért.
Találkozzunk ismét a IV. Soma gálán 2011.

A Megoldás Közhasznú Egyesület rendezvényei Újjáéledt a Diner Kúria

Az idei évben több esemény is megrendezésre került a Megoldás Közhasznú Egyesület szervezésében, mint
a Nyárzáró rendezvény, az Esze Tamás
Művelődési Központtal (Vásárosnamény) közösen megrendezett Fogyatékos Fesztivál, valamint az Egyesület
ellátottjainak szervezett különböző rendezvények.
A Megoldás Közhasznú Egyesület
5. alkalommal rendezte meg Jótékonysági bálját 2010. november 6-án. Idén

Dombrádon a Vigadó Csárdában került
megrendezésre a jeles esemény, melyen
táncos fellépők mellett énekes előadás
és tombolasorsolás is emelte a rendezvény fényét.
A rendezvény sikeres megrendezését
rengeteg támogató segítette. Támogatásukat köszönjük!
Decemberben Mikulás szolgálattal
és Karácsonyi rendezvénnyel készül az
Egyesület.
Megoldás Közhasznú Egyesület

ÉDES JÓTÉKONYKODÁS

„Megédesítették” a GE Hungary Kft.
Kisvárdai Fényforrás Gyárának dolgozói
a Sérült Gyermekekért Alapítvány által
támogatott gyermekek és fiatalok életét.
Október 18-án a gyár tanácstermében
látványában és ízében is csodálatos süteményekkel terített asztalok várták a
munkatársakat. A sütemény-költeményeket a gyár dolgozói készítették azért,
hogy azokat egymásnak értékesítve az
így befolyt összeggel segítsék a Sérült
Gyermekekért Alapítványt.
Köszönetünket fejezzük ki a Kisvárdai
Fényforrásgyár valamennyi dolgozójának, hiszen szabadidejüket, energiájukat
nem kímélve és anyagi áldozatokat is
hozva hozzájárultak a sérült gyermekek

és fiatalok életminőségének javításához. Köszönetünket fejezzük ki továbbá
Kántor Roland igazgató úrnak, Smajdáné Kiss Gabriella, Tóth Györgyné Erzsike
koordinátoroknak és munkatársainak
a Women’s Network keretében történt
szervezésért és a jó hangulatú lebonyolításért.
Személyesen is megtapasztalhattuk a
sérült emberek iránti szeretetteljes, empatikus közeledést, a példaértékű hozzáállást. A gyár valamennyi dolgozójának
kívánunk jó egészséget és örömteli pillanatokat személyes és szakmai életükhöz.
A Sérült Gyermekekért Alapítvány nevében tisztelettel:
Dr. Csontó Lászlóné kuratóriumi elnök
Kállai Árpádné alapító

UNIÓS PÁLYÁZATBÓL ÚJULT MEG AZ IMAHÁZ
A Kisvárdai Református Egyházközség
együttműködve a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtárral, valamint a Magyar
Kékkereszt Egyesülettel az Európai Unió
társfinanszírozásával megvalósuló – ÉAOP2008-5.1.3 – Infrastruktúra fejlesztés a
munkaerő-piaci reintegráció jegyében című
projektet valósította meg.
A projekt megvalósítására elnyert támogatás összege: 12.551.883,-Ft 13.948.086,-Ft
összköltség mellett. A projekt keretében az
egyházközség tulajdonában álló régi imaház
épületrészének felújítását valósították meg.
Kicserélték a nyílászárókat, külső-belső vakolást és festést végeztek, új burkolattal lát-

ták el a padlót.
Az így létrejött infrastruktúra alkalmassá vált
arra, hogy helyiségei hosszú távon biztosítsák
a projekt keretein belül tervezett szolgáltatások feltételeit.
A pályázat megvalósulása megteremtette a
szenvedélybeteg-gondozás, valamint a munkaerő-piaci re-integrációs tevékenység alapvető tárgyi és infrastrukturális feltételeit.
Az egyházközség a Magyar Kékkereszt
Egyesülettel együtt több éve végzi szenvedélybetegek, illetve emiatt munkájukat elveszítő emberek gondozását. Céljuk az, hogy
a testi-lelkigondozáson túl biztosítsák ezen
emberek munkaerő-piaci re-integrációját,
továbbá, hogy csökkenjen a veszélyeztetett
fiatalok kimaradása, illetve kirekesztése az
oktatási intézményekből, a kezelő helyekről
és a munkahelyekről.

Habár Halloween éjszakája előtt
történt, nem a szellemek ébresztették
álmából a Diner Kúriát. A kisvárdai
Rotary Club egy éjszakára ünnepi
díszbe öltöztette a patinás épületet.
A hajnalig tartó jelmezbál bevétele,
melynek összege 450.000 Ft, a kisvárdai Rotary Club jótékonysági céljaihoz járul hozzá. A mintegy 130 fős
adakozni vágyó, jókedvű vendégsereg

szép példája a közösségi összefogásnak, és felhívja a figyelmet pusztuló
értékeink megőrzésének szükségességére.
A Rotary Club megköszöni minden résztvevő jelenlétét és szeretettel
várja Kisvárda minden városszerető
polgárát jövőbeni rendezvényeire.
Dr. Nagy Judit
RC Kisvárda elnök

Civilek tanácskozása

segítésére, kérték a jelen lévő szervezetek
vezetőit, vegyenek részt a kezdeményezés
lebonyolításában. Következő napirendi pontként tájékozódtunk a december
hónapban tervezett jótékonysági programokról. Lesz tartós élelmiszergyűjtés,
mikulás csomag a hittanos gyermekeknek, karácsonyi hangverseny. A jelen
lévők jegyzőkönyvbe foglalták, hogy a
szociális kerek-asztal működtetését a létrehozó kisvárdai Római Katolikus Plébánia és a Máltai Szeretetszolgálat helyi
csoportja koordinálja.
Dicső Lászlóné MMSZ helyi vezető

Október 28-án ült össze második alkalommal a városunkban működő Civil
Szociális Kerek-asztal. Linzenbold József esperes plébános atya megnyitójában a segítés lelki hátteréről, az egyház, a
hit szerepéről beszélt. A jelenlévő segítő
szervezetek beszámoltak az elmúlt egy év
alatt végzett tevékenységükről, melyből
látható volt, hogy milyen sokrétű lehet a
rászorultak támogatása.
A Rotary Klub jótékonysági előadást
szervez a vörös iszap károsultjainak meg-

KÖSZÖNET AZ ADÓ 1%-ÉRT
A kisvárdai 2. Számú Általános Iskola
Tanulóiért Alapítvány ezúton köszönetet mond a szülőknek, a város polgárainak, és mindazoknak akik jövedelmük 1%-nak felajánlásával segítették
az alapítvány célkitűzéseinek megvalósítását.
Az alapítvány kuratóriuma
A Kisvárdai Református Templom
Orgonájáért Alapítvány kuratóriuma
köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik 2009. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány támogatására ajánlották fel. A támogatás összege: 52.820,-Ft, melyet a megépült
új orgona karbantartására fordítunk.
Támo-gatásukat a jövőben is köszönettel vesszük. Alapítványunk adószáma:
18799073-1-15.
A kuratórium elnöke
A Kisvárdai Református Általános Iskoláért Alapítvány kuratóriuma megköszöni mindazok adományát, akik
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2009. évi személyi jövedelemadójuk
1%-ával támogatták az alapítvány
munkáját.
A számlánkra utalt 851.816,-Ft-ot az
alapító okiratunkban foglaltak szerint
tanulóifjúságunk fejlődésére kívánjuk
felhasználni. Támogatásukat megköszönve továbbra is várjuk segítségüket az alábbi adószámra: 187978371-15
A kuratórium elnöke
A Kisvárdai Polgárőr Egyesület nevében megköszönöm mindazok adományát, akik 2008. és 2009. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-ával támogatták
az egyesület munkáját. A befolyt összeg 2008-ban 15.243,-Ft, 2009-ben
83.668,-Ft volt, melyet eszközök beszerzésére kívánunk fordítani. Támogatásukat a jövőben is köszönettel vesszük. Egyesületünk adószáma:
18800104-1-15.
Albi József
a Polgárőr Egyesület elnöke



Sport

Kisvárda

BEINDULT A KISVÁRDAI HARCOSOK KLUBJA
2010. október 16-án Tokajban
nemzetközi küzdősport gálát
rendeztek magyar és szlovák versenyzők részvételével. Kisvárdát
a Szilvási Team csapata képviselte a tornán, melynek tagjai: ifj.
Szilvási Tibor Hunor (17 éves),
Szilvási Ádám Magor (16 éves)
valamint édesapjuk és edzőjük,
Szilvási Tibor, akit sokan ismernek Kisvárdán sportmúltjáról,
többszörös kick-box és thai-box magyar bajnok, többszörös nemzetközi győztes.
A fiúknak ez volt az első igazi versenyszereplése, s mindketten sikeresen mutatkoztak be
a közönségnek és a sporttársaknak. Ádám 62
kg-ban lépett a ringbe, s a K1 szabályrendszer
szerint vívott küzdelemben villámgyors lábtechnikáinak köszönhetően egyhangú pontozással verte nyíregyházi ellenfelét.

Tibor eredeti amatőr ellenfele visszalépett, s
emiatt felajánlották neki a lehetőséget, hogy
álljon ki egy ötszörös szlovák bajnok, VB 2. helyezett versenyző ellen. Ő vállalta a lehetőséget,
így már első mérkőzésén a nemzeti színeket is
képviselte, s a Magyar Himnusz hangjaira bizony elérzékenyültek a csapat tagjai.
Bár a papírforma a szlovák versenyző mellett
szólt, Tibornak sikerült meglepetést szerezni
ellenfelének. A mérkőzést kick-box full contact szabályok szerint vívták, s már az első menetben sikeresen rohamozott a fiatal magyar
harcos. Egy kis szerencsével már ekkor befejezhette volna a mérkőzést. Aztán a második
menet balszerencsésen kezdődött, mert kiesett
Tibor kontaktlencséje, s így kellett végigküzdenie a mérkőzést. Végül 2:1-es pontozással
alulmaradt Tibor, de a közönség és a sporttár-

sak elismerését kivívta, hiszen a
gála szervezői őt választották a
torna legharcosabb versenyzőjének.
November 20-án újabb megmérettetés várt a csapatra. Ózdon nagyszabású K1 és K3 küzdősport gálát rendeztek, ahol
részt vett a Kisvárdai Harcosok
Klubja Szilvási Team és itt újra
bizonyítottak a tanítványok.
Ifj. Szilvási Tibor Hunor a hazaiak nagy kedvencét, a thai-boxban is jeleskedő Budai Istvánt verte kemény mérkőzésen egyhangú
pontozással.
Szilvási Ádám Magor nagyon kemény ellenfelet kapott a budapesti Pitbull Team-es
Szombat Patrik személyében, aki korosztályában K3 magyar bajnok. Nagyon kemény
mérkőzésen a 3 menet alatt a bírók nem
tudtak dönteni, így extra menet következett.
Döntést ezután sem tudtak hozni, ezért a
szabályoknak megfelelően mindkét versenyzőt győztesnek ítélték, ami a Szilvási Team
számára nagy siker, hiszen míg az ellenfél
már több tucat mérkőzésen volt túl, addig
Ádámnak ez volt a második megmérettetése.
Ezután Szilvási Roland Botond következett
(az edző keresztfia), akinek ez volt az első
mérkőzése. Az ellenfél (Fekete Szilárd) ezt
tudván óriási erővel és lendülettel rontott
a kisvárdai fiúra. A Szilvási Team versenyzője felvette a harcot, s nagyon kemény 3
meneten keresztül tartó adok-kapok küzdelemben kapott ki 2:1-es pontozással, ami
nagyon dicséretes.
Ilyen kezdés után bizonyára sokszor fogjuk
még hallani a Szilvási nevet (mint régen),
mert megalakult a Kisvárdai Harcosok
Klubja Szilvási Team. Szilvási Tibor elmondta, hogy újra nyilvános edzéseket tart a
II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola tornatermében minden szerdán 16 órától.
Mindenkit várnak, aki önvédelmet szeretne
tanulni, vagy komolyabban foglalkozna ezzel a küzdősporttal. Bővebb információk:
20/3258-934-es telefonszámon és a www.
szilvasiteam.com oldalon.

Kisvárdai KYO-S sikerek
A Kyokushin Karate a legelterjedtebb
karate irányzat, melyet Mészáros Attila
honosított meg hazánkban. A legelső karatékák a jelenlegi vezetőink, Shihan Furkó Kálmán 7 dan, és Hanshi Adámi István
8 dan. Kisvárdán 1983. november 9-én
kezdődtek el az első edzések, az akkori
Császy László Szakközépiskola tornatermében, Bódi István vezetésével, majd
Sempai Peti Mária 1 dan és Pongó Dániel
2 kyu edzők vezetésével.
Mint minden más versenysportágban, a
Kyokushin Karatéban is rendeztek versenyeket, melyeken Markó László edző
többször is helyezést ért el. Ennek eredményeképpen a nyíregyházi Karate válogatott tagja lett. Ennek keretein belül
többszörös Országos eredménnyel büszkélkedhet egyéni- és csapatversenyben is.
1989-től a kisvárdai Kyokushin Karate
klub edzői Markó László és Nagy Csaba
lettek, majd az 1990-es évektől máig is
Markó László 2 danos mester vette át a
klub vezetését.
Az évek folyamán számtalan eredményes
versenyzőt nevelt ki Markó László, így



méltán büszkék lehetnek arra, hogy a város legeredményesebb, támogatás nélküli
amatőr klubjának mondhatják magukat.
A klub legeredményesebb versenyzői:
Farkas József, Markó Boglárka, Markó Fruzsina, Fekete Gergő, Szoták Gábor,
Oláh Dániel és Tóth János.
2008. november 9-én ünnepelte a klub
fennállásának 25. évfordulóját. A rendezvényen színvonalas bemutatókkal a
Szabolcs megyei klubok szórakoztatták
a nagyszámú közönséget, a városi tánccsoport és mazsorett együttes mellett az
íjász klub tagjai is emelték az ünnepség
színvonalát.
A klub életében a 2010-es év hozta a
legnagyobb sikereket, verseny- és vizsgaeredmények tekintetében egyaránt. Számos hazai és nemzetközi versenyen bizonyítottak a kisvárdai karatékák, ezáltal
4 magyar bajnoki címet, valamint több
országos és nemzetközi 2. és 3. helyezést tudhat magának az egyesület. 2010
legeredményesebb versenyzői: Rétfalvi
Tamás, Markó Fruzsina, Rétfalvi Attila,
Berencsi Tímea, Berencsi Csaba, Oláh Dániel és Papp Flóra.

2010. október-november

Dobogós helyeken állnak kéziseink
Városunknak 2007 óta női és férfi kézilabdacsapata is van.
A hölgyek jelenleg a megye I. osztályban
holtversenyben állnak a második helyen. A
téli pihenő- és felkészülési időszak náluk
már elkezdődött, legközelebb tavasszal
lépnek pályára.

A Kisvárda KC Naracom férfi csapata még
minden hétvégén pályára lép. Legutóbb
Ópályiban és Demecserben játszottak,
legközelebb pedig hazai pályán, december
4-én, 18 órától lépnek pályára. A Városi
Tornacsarnokban megrendezett rangadó
megtekintése díjtalan.

Közösen a kisvárdai kézilabdáért!
A kézilabda történelme több
évtizedes múltra tekint vissza városunkban. Voltak benne dicsőséges szép napok, keserűségek,
és volt mikor nagy üresség tátongott. Ezt az ürességet kívántuk
befoltozni 2007-ben, mikor megalakítottuk a Kisvárdai Kézilabda
Clubbot. De, hogy minél nagyobb
tartalommal tudjuk megtölteni ezt
az űrt, anyagi és emberi segítségre van szükségünk!
Anyagira, hiszen lehetőségünk
lenne magasabb osztályban képviselnünk magunkat és így öregbítenünk városunk hírnevét. Sajnos
jelenlegi lehetőségeink igen szűkösek, de mi így is vállvetve küzdünk, mert a pályán is egy a cél!

Emberi segítségre, hisz minél
többen látogatják mérkőzéseinket - hazai pályán ingyenesen
- és szurkolnak a lelátón értünk,
a csapatért, annál nagyobb erőt
adnak nekünk a folytatáshoz!
Emberi segítségre, hiszen városunk fiataljai lehetőséget kapnának a mozgásra, közösség
építésére, a küzdés szellemének
megismerésére!
Várjuk Önöket, Titeket, mert
mindannyian tudjuk: ép testben
ép lélek!
Köszönettel:

Major Attila elnök,
Major Tamás alelnök és
Nagy Kálmán szakosztályvezető

Második a Várda Se a megye I. osztályban

Kisvárda futballcsapata, a Várda SE
17 forduló után a második helyen áll a
megyei bajnokságban. A csapat csupán
egy ponttal van elmaradva a jelenleg
első Nyírbátor mögött.
Az eredeti kiírás szerint már csak a
legutóbbi, Ajakkal lejátszott - 2:0-ás
végeredményű - mérkőzés lett volna
az utolsó az őszi szezonban, de a novemberi szokatlan jó időjárás miatt két
mérkőzést előre hoztak a tavaszi fordulóból. Ennek alapján a téli pihenő
előtt még két mérkőzés vár focistáinkra: november 28-án a Gávavencsellővel
játszanak hazai pályán, majd egy héttel

később, december 5-én lesz a „nagy megyei rangadó”, amikor is Nyírbátorban
küzdhetnek az elsőségért. A tétmeccsen
már Petruska Dániel is a pályára léphet,
aki még addig négy fordulós eltiltását
tölti. Sérült nincs, reméljük, hogy nem
is lesz.
„Jövőre 100 éves fennállását ünnepli
az egyesület, amit méltó módon szeretnénk megünnepelni, így elsődleges
célunk megnyerni a bajnokságot és a
következő évadot már az NB III-ban
kezdeni” – nyilatkozta Petranics Szergej
kapus, aki az elmúlt időszakban megbízott edző is volt a csapatnál.

Finishez érkezett
az ultisok idénye

Makón rendezendő 2. forduló után derül
ki. Az első forduló eredményei alapján a
megyei egyesületek versenyzői közül Kisvárdáról Mészáros Károly (30 pont), Jakab
Zsolt és Pajic Zvezdan (27), Szumutku
László (23), Tiszabercelről Száraz László
(28), Stekli Gyula (23), Varga Ferenc (22),
Nyíregyházáról Oláh Csaba (28) lenne a
döntő résztvevője, ha nem rendeznének
szombaton Makón még egy fordulót.
Meglepetésre a tavalyi bajnok Dienes János jelen pillanatban nem áll továbbjutó
helyen (20)
Az idei döntőre november 27-én Budapesten kerül sor. Az évadzáró Mikulás
kupát december 4-én, a Művészetek Házában a Kisvárdai Ulti Egyesület szervezi.

A Kisvárdán rendezett nagy sikerű Sport
Ulti döntő után, melyen Dr. Seszták Miklós
országgyűlési képviselő, Leleszi Tibor polgármester, és Mészáros Károly, a szövetség
elnöke köszöntötte az ország legjobb, döntőbe jutott versenyzőit, megkezdődtek a
Társasági Ulti országos elődöntői.
Az első elődöntőn, Tiszabercelen, a regionális versenyeken továbbjutó 60 versenyző
végig hatalmas, fordulatos küzdelemben
próbált elegendő pontot szerezni az országos döntőbe jutáshoz. A legjobb 21
versenyző személye a november 20-án,
Ebben az évben Jászberényben nemzetközi edzőtábor megrendezésére került
sor, ahol ketten sikeres dan vizsgát tettek: Barkóczi Zsolt és Oláh Dániel személyében két új fekete öves mesterrel
erősödött a klub.
Markó László edző méltán büszke lehet
tanítványai sikereire és bízik abban, hogy
a továbbiakban is
egyre több fiatallal
tudja megszerettetni
a karatét, és minél
több szülő tapasztalja meg a karatéban
rejlő igazi értékeket.
(”Tisztelet, becsület,
akaraterő, kitartás,
csapatszellem.”)
Jelenleg az edzések a Várday István Tagintézmény
n a g y to r n a t e r m ében zajlanak, hétfő,
szerda és pénteki
napokon, 17 órá-
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tól 18.45-ig. Minden sportolni vágyót
szeretettel várunk, korra, nemre való
tekintet nélkül.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani
mindazon szülőknek, akik a versenyek alkalmával támogatták egyesületünket.
OSU!
Markó László edző, 2 dan

