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AZ ÉLET ZENÉJÉT A NŐK ADJÁK

- Nőnap alkalmából - a kisvárdai hölgyeknek Talán mindannyian ismerik azt az antik
görög történetet, miszerint régen az emberek, a férfiak és nők egyek voltak. Ám egy
alkalommal megharagították az isteneket,
akik ezért kettévágták õket. Azóta az ember két felének nincs nyugodalma. Állandóan keresik egymást, állandóan egymás
felé törekszenek, s nem érzik jól magukat
egymás nélkül.
Önök, tisztelt Hölgyeim, nagy ajándékot
jelentenek a számunkra!
Életünk minden jeles eseményénél,
minden nagyobb fordulópontjánál ott állnak melletünk. Senkivel sem kerülhet egy
férfi olyan bensőséges kapcsolatba, mint
a hölgyekkel. Édesanyánk saját testében
hordta ki a mi testünket kilenc hónapon át,
feleségünk ugyanezt teszi, a mi gyermekeinkkel. Megosztja velünk nem csak a nagy
pillanatokat, de a szürke hétköznapokat is,
amelyekben eldöl, hogy sikerül-e az életünk. Ezeknek a hétköznapoknak a társai

Mese a könnyekrÕl
- Nőnap alkalmából - Mama miért sírsz? - kérdezte a kisfiú az
édesanyját.
- Mert én nő vagyok - válaszolta az asszony.
- Ezt nem értem! - mondja a kisfiú.
- És ezt soha nem is fogod megérteni... - válaszolta gyermekét átölelve az anya.
Később megkérdezte a fiúcska az édesapját is.
- Papa, miért sír a mama látszólag minden
ok nélkül?
- Minden nő ok nélkül sír.
Ez volt minden, amit az apa válaszolt.

VIRÁGCSOKROK
- egy kisvárdai írónő tollából -

Vannak a kis csitri lányok. Gyerekesen
felnevetnek, mikor virágot kapnak a fiúktól, orrukat zavartan a szirmok közzé
dugják. Ha megköszönik, még esetlenebbnek érzik magukat. Biztosak benne,
hogy az arcukon ott egy újabb pattanás,
és fénylik az izgalomtól a bőrük.
Aztán vannak a fiatal lányok. Ők már
komolyabbak. Kutatva vizslatják a fiúszemeket. Szerelmet keresnek. Vagy
csak alkalmi partnert az esti discóhoz.
Eléggé rámenősek. Mert így muszáj.
Mert ilyenek a többiek is. Mert nem
akarnak kilógni a sorból. Mert egyformának lenni néha annyit jelent, mint
legmagányosabbnak a földön. Megjátszott lezserséggel tesznek mindent. A
szívük közben őrületesen ver. De ezt
nem láthatja senki.
Aztán vannak a nők. Szépek, talán
okosak is. Még hamvasak. Még bírják
a tempót. Egyetemre járnak, vagy dolgoznak. Esetleg mindkettőt egyszerre
művelik. Önállóak. Albérletben laknak.
Keresik a férfit. A szerelmet. A házastársat. A jövendő gyermekeik apját.
Már nem pirulnak el, mikor átveszik a
virágot. Céltudatosak, kicsit önzők, de
valahol igazuk van.
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kolléganőink, hölgy - munkatársaink is. A
hölgyek egészen máshogy állnak egy - egy
kérdéshez, egészen más látásmóddal közelítenek a dolgokhoz, mint mi, férfiak. Egész
életünk során az a bizonyos két félre vágott
egész csak együtt lehet megint egésszé.
A nőnap - az, hogy rácsodálkozhatunk
Önökre, mint életünknek fele részére, lelkünk jobbik felére. Ez a nap arra való, hogy
rájöjjünk, és annak tudatában élhessük tovább mindennapjainkat, hogy Önök mennyire fontosak a számunkra!
„Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén,
minden feltétel nélkül fogadják magukba a
dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé alakítsák
át azokat.”
A nő jellemében mindig van valami, amit
egy férfi sem tud megérteni. Mert a nő átmeneti lény az ember és az angyal között.
Mert a nő csodálatos. Hogy miért?
Mert olyan erők birtokában van, melyekkel
ámulatba ejti az embert.
Mert képes kezelni a gondokat és a nehéz
terheket hordozni.

Mert magában tudja tartani boldogságát,
szeretetét és véleményét.
Mert mosolyog, mikor sikoltani szeretne.
Mert dalol, mikor sírni volna kedve, sír, mikor boldog és nevet, mikor fél.
Mert harcol azért, amiben hisz.
Mert kiáll az igazságtalansággal szemben.
Mert nem fogadja el a nem-et válaszul, ha
tud egy jobb megoldást.
Átadja magát, hogy családja gyarapodhasson. Elviszi a barátját orvoshoz, ha fél. Sír,
ha gyermekei győzedelmeskednek. Boldog,
ha barátai jól vannak. Örül, ha születésről
vagy esküvőről hall. Megtalálja az erőt,
hogy elboldoguljon az élettel. Mert tudja,
hogy egy csók és egy ölelés meggyógyíthat
egy összetört szívet.
E jeles nap alkalmából valamennyi kisvárdai hölgynek – ifjúnak
és idősnek, feleségnek és menyaszszonynak, tanulónak és dolgozónak
– mosolyokkal teli, nehézségektől
mentes hosszú, boldog életet kívánok magam és valamennyi férfitársam nevében.
Leleszi Tibor

A városi ünnepség 2011. március 15-én 10 órakor
kezdődik a Művészetek Házában, majd a Petőfiszobornál koszorúzással zárul. Ünnepi műsort ad
a Református Általános Iskola és Gimnázium.

A fiúcska felnőtt, férfi lett,
és még mindig kereste a
választ, vajon
miért
sírnak
időkö z önként
a nők. Egyszer
megkérdezte a
Legfelsőbb Hatalmat.
- Mondd Atyám,
miért sírnak a
nők olyan könnyen?
Az Atya elgondolkozva válaszolt:
- Amikor a nőt teremtettem, valami különlegeset alkottam. Oly erőssé tettem a vállát, hogy a világ terheit elbírja, mégis oly

gyengéddé, hogy
vigasztalást is
tudjon adni. Oly
belső erőt adtam
neki, ami lehetővé teszi, hogy
akkor is tovább
menjen, amikor
már
mindenki más feladja,
hogy a betegségek
és a bánat idején
is ellássa családját panaszkodás nélkül. Oly mély érzéseket
adtam neki, amelyekkel gyermekeit mindig
és minden körülmények között szereti, még
akkor is, ha a gyermek őt mélyen megbántotta. Oly erőt adtam neki, mellyel a férjét

minden hibájával együtt szereti és elviseli,
és azért alkottam a férfi oldalbordájából,
hogy vigyázzon férje szívére. Oly bölcsességet adtam neki, hogy tudja, egy jó férj soha
nem sérti meg a feleségét, mégis néha próbára teszi a nő érzéseit, határozottságát és kitartását, hogy sziklaszilárdan férje mellett
áll-e. És végezetül könnyeket is adtam neki,
hogy sírhasson. A könnyek kizárólag csak az
övéi, és annyit használ belőlük, amennyire
csak szüksége van.
Látod: Egy nő szépsége tehát nem a
ruhájától függ amit éppen visel, vagy az
alakjától, amilyen az ő formássága, de
még nem is attól, ahogyan a haját viseli.
Egy nő szépségét a szemeiben ismered
fel, mert ez a szíve kapuja, ahol a szeretet
lakozik.

Aztán vannak az asszonyok. Ezer teher
mindegyiken. Férj, gyerekek, munkahely,
háztartás.
Lassan szerelemre is alig jut idő. A
kölykök kétfelé húzzák szoknyájukat.
Közben égett szag jön a konyhából. Virág a kézben, gyors ölelés, puszira sincs
már idő. Engesztelésül óránként hozzák
a hideg sört életük párjának. Nem tudnak
mást kitalálni, mert ott a fiuk, a lányuk
ezernyi kéréssel, és még ott a mosnivaló
is.
Aztán vannak az érett nők. Úgy is
mondhatnánk, a középkorúak. Egy kicsit
nyugodtabb lehetne az élet, a csemeték
már nagyok, de még mindig hajtani kell.
Most már miattuk. El kell indítani őket.
És semmit nem adnak ingyen… Csodálkozva veszik át a díszes bokrétát. Szemük a párjukra tapad, csábítónak vélt
pillantással. Ritkuló hajukat igazgatják,
megpróbálnak fiatalosan nevetni. Közben érzik feszülő arcukon a szarkalábakat. Az ölelés már lanyha. Türelmetlen a
mozdulat is, ahogy kibújnak belőle. Újra
éreznek egy kis zavart. Meddig nők még?
Meddig tetszenek még? … és mi lenne a
köszönet legpraktikusabb módja?
Aztán vannak az idős asszonyok. Az
öreg nénik. Ősz kontyuk, és ráncos bőrük
van. Emlékezni nagyon szeretnek. Csak
előre ne kelljen nézni… Esetleg másna-

pig. Úgy a legjobb… Olyan félénken
veszik át a virágot, mint csitri lány korukban. A kör bezárult. Eljött a második gyermekkor. De nők most is.
Az örök nők.
P. Dobrozsi Rita

Szeifried Zoltán: Petőfi álma

Nőnapi köszöntő
- S. Tamási Áron, kisvárdai poéta verse -

Köszöntöm éltünk virágait,
Gyönyörű mosolyok tünemény kislányait.
Csillagok színeit, játékos sugarát,
Létünk valóját, élményünk jutalmát.
Köszöntöm ifjak álmait,
Szenvedélyek örök-szabad száguldó lángjait.
Szerelmek lágy felhőit, érzelmek viharát,
Tudás-katedrálist alkotók ékes-diadalát.
Édesanyák, családok Boldog-szigetei.
Türelem-bájai, és gyengédség szívei.
Erélyek békéje, s nyugalom erényei,
Köszöntelek, bölcsőnk reményei.
Tisztelet és áldás. Nagymamák és dédik,
Oltalom-bölcseinek emlékei védik.
Szeretet-fátyol ápolja őreit,
Emlékek ölelik létünk hőseit.
Szóljon mindenkihez ünnepi napon,
Köszöntse dicső-dalát égi tájakon.
Bűvöljön tündöklő fényetek illata,
S ajándék hölgyeink üde-pillanata.
2005. március

Önkormányzati hírek

Kisvárda

Elfogadták a költségvetést

A múltból örökölt nyomasztó teher és a
jelen gazdasági állapot sem könnyítette
meg a kisvárdai büdzsé elkészítését, amit
a polgármester a feszített és takarékos
jelzőkkel illetett.
Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság
2011. évi költségvetéséről, valamint annak végrehajtásához kapcsolódóan egyes
törvények módosításáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 28. §a alapján elfogadta a 2010. évi CLXIX.
Törvényt. Az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 71. §-a alapján
a jegyző által elkészített költségvetési
rendelettervezetet a polgármester február 15-ig benyújtotta a képviselő-testületnek. A költségvetés készítése előtt
a képviselőtestület 203/2010. /XII.15./
ÖKT. határozatával elfogadta Kisvárda
város önkormányzata 2011. évi költségvetési és felhalmozási célú koncepcióját.
Utasította a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy az intézményvezetők és a hivatali osztályvezetők bevonásával a 2011.
évi költségvetés tervezése során az alábbi
célkitűzéseket érvényesítsék:
- a város és intézményhálózata működési
feltételeinek, valamint feladatellátásának
zavartalan biztosítása,
- a felvett hitelek ütemezett visszafizetése, a fizető és hitelképesség megőrzése, a
forráshiány csökkentése,
- a 2010. évben elvégzett /de ki nem fizetett/ feladatok pénzügyi teljesítése,
- felhalmozási és fejlesztési feladatoknak

a források megjelölésével – az előterjesztéseknek megfelelően – történő előkészítése.
„Az évről-évre súlyosbodó problémák, a
normatívák csökkentése, az ellátotti létszám
folyamatos csökkenése, a bevételek dinamikájának egyre nagyobb mértékű elszakadása
a kiadási dinamikától, továbbra is fennállnak. A költségvetésben rohamosan növekvő
hiányösszegek figyelhetők meg, először ebben az évben tudtuk megállítani a hiány
további növekedését, a pozitív egyenleg
elérésével.” - tájékoztatott Leleszi Tibor
polgármester, akinek elsődléges célja a
működőképesség megőrzése és a város
eladósodásának a megállítása, hiszen az
önkormányzat anyagi lehetőségeinek figyelembevételével tervezhető csak intézményeinek költségvetése, és folytatható
gazdálkodása. Mint mondta: „Amennyiben nem változtatunk a jelenlegi feladat ellátási és intézményi struktúrán, az állami
finanszírozást nagyságrendileg nagyobb
helyi forrással kell kiegészíteni.”
Nem titok, hogy az önkormányzat
adósságspirálba került, amelyből csak
rendkívül fegyelmezett és hatékony
gazdálkodással tud kijutni. Folyamatos finanszírozási, likviditási problémák
miatt nagy gondot okoz a munkabérek,
segélyek kifizetése is. A bevételek növelése egyéb önkormányzati rendeletek felülvizsgálatával, lakbér, közterület
használati díjak, intézményi ellátotti díjak növelésével - ha csekély mértékben

is - de kivitelezhetőek. Ezért a jelenlegi
költségvetés tervezésekor nagy hangsúly
helyeződött a takarékos gazdálkodásra, a
felelősségteljes tervezésre.
„A költségvetés készítésekor – képviselőtársaimmal együtt – elvárást fogalmaztunk
meg az intézményvezetők felé, hogy azon
intézmény, amely a normatíván felül hozzáadott önkormányzati támogatást igényel,
az elemi költségvetés összeállításánál költségcsökkentést hajtson végre, lehetőség szerint 2010. évi eredeti előirányzathoz képest
10%-os, de minimum a hozzáadott önkormányzati támogatás 10%-ig.” - mondta a
polgármester.
A 2011. évi költségvetés a jelenlegi intézményhálózat várható tényadataira épülő
bevételi-kiadási előirányzattal került
megtervezésre, az esetleges átszervezéseket, feladatátadásokat, ill. átvételeket
módosításként lehet átvezetni a továbbiakban.
Az önkormányzat bevételi és kiadási
előirányzata 10.651 231 eFt, melyből a
forráshiány 610 951 eFt. Ezt az összeget
tovább növeli az előző évekről áthozott
szállítói tartozások összege, mely önkormányzati szinten 462 093 eFt. A forráshiány összege tartalmazza a likvid hitelek
törlesztését 362 577 eFt-tal, valamint a
működési célú hitelek törlesztését 163
637 eFt-tal.
Leleszi Tibor polgármester tájékoztatása
szerint ezen hitelek nélkül a 2011. évi
költségvetés pozitív egyenleget mutatna, tehát a kiadási szükségletet a 2011.
évben képződő bevételek és előző évi

2011. február
pénzmaradvány együttesen 7 459 eFt
többletet eredményezve képes finanszírozni. Ezt pedig úgy tudták elérni, hogy
az önkormányzati intézmények működési finanszírozását közel 100 millió Ft-tal,
a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait több mint 80 millió Ft-tal sikerült
csökkenteni.
A költségvetés tervezetét a bizottságok
két forduló alkalmával megvitatták és elfogadásra javasolták a képviselő testületnek. Az elkészült könyvvizsgálói jelentés
is elfogadásra javasolta az elkészült költségvetési rendelettervezetet.
Kisvárda Város Önkormányzatának képviselőtestülete 2011. február 25-i ülésén 8
igen, 3 nem és 1 tartózkodással elfogadta
Kisvárda Város Önkormányzatának idei
költségvetését.
„Összességében elmondható, hogy 2011-ben
rendkívül nehéz költségvetési év elé nézünk,
de minden esélyünk megvan arra, hogy vállalt kötelezettségeinket mind a működtetésben, mind a fejlesztések területén végrehajtsuk. Továbbá igyekszünk lehetőségeinkhez
mérten, az Új Széchenyi Tervnek köszönhetően valamennyi pályázati lehetőséget megcélozni. Szigorú takarékosság mellett az új
munkahelyek létrejöttéről, a nagyobb biztonságról és stabilitásról és egy új struktúrában
működő Kisvárdáról fog szólni az előttünk
álló év.” - összegzett Leleszi Tibor.
A 2011-es kisvárdai költségvetés legfőbb
célja tehát a működőképesség és a stabilitás fenntartása úgy, hogy ne terheljék
további hitelek a várost.
Durucz Gabi

Munkács lesz a hatodik testvérünk

Munkácson látták vendégül Leleszi Tibor polgármestert és delegációját abból az alkalomból, hogy
a két város grémiuma testvérvárosi
kapcsolat kialakításáról tárgyaljon. Kisvárda első embere Zámbó
István alpolgármesterrel, Bodrog
László önkormányzati képviselővel
és Csorba István Kadosával, a Magyar Kultúra Lovagjával utazott a
kárpátaljai városba.
Lengyel Zoltán munkácsi és Leleszi Tibor kisvárdai polgármesterek egy emberként fogalmazták
meg céljaikat: a közös gazdasági,
kulturális, oktatási és inf rastrukturális kapcsolatok jövőbeli erősítését, a két város testvérvárosi

kapcsolataiban való szoros együttműködést.
„Bízom benne, hogy a két önkormányzat az európai értékeket szem
előtt tartva, közösen lép fel a jelentkező problémákkal szemben és egyre
szorosabb, baráti viszonyt alakít ki
egymással ” - nyilatkozta Lengyel
Zoltán, Munkács első embere.
Kisvárdának így hat testvérvárosa
lesz a jövőben: Prien am Chiemsee
(Németország), Karmiel (Izrael),
Strzyzow (Lengyelország), Hildburghausen (Németország), Királyhelmec (Szlovákia), Kézdivásárhely (Románia) és a legfiatalabb
testvér Munkács (Ukrajna).
Durucz Gabi

Lengyel Zoltán munkácsi polgármester és munkatársai fogadták a Leleszi Tibor
polgármester által vezetett delegációt
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Vállalkozói fórum az új városközpontról

Mint ismert, 2009-ben Kisvárda Város
Önkormányzata a településközpont gazdasági, kulturális, környezeti, turisztikai
és kistérségi székhelyi funkciójának erősítése érdekében integrált városfejlesztési
projektet indított „Kisvárda funkcióbővítő integrált települési fejlesztése” címmel. Az Európai Unió támogatásával, az
Észak-Alföldi Operatív Program keretén
belül megvalósuló projektben az elnyert
rendelkezésre álló forrás: 7,2 milliárd
Ft. A fejlesztés célja az akcióterület által
érintett településrészek fizikai megújítása
és a társadalmi kohézió erősítése. A pályázat kétfordulós eljárásrend szerint kerül lebonyolításra, Kisvárda 78,5 pontos
támogatással jutott a második fordulóba.
Mivel a pályázat nagyban érinti a város
főterén lévő üzleteket, vendéglátóegységeket, ezért valamennyi érintett vállalkozó meghívásával és részvételével került
sor egy vállalkozói fórum megrendezésére a Polgármesteri Hivatal nagytermében. A tájékoztató célja az volt, hogy a
partnerség jegyében a vállalkozók megismerhessék a város életében meghatározó
léptékű fejlesztésekre lehetőséget biztosító város-rehabilitációs projekt céljait,
aktualitásait, végleges műszaki tartalmát,
a megvalósítás várható ütemtervét.

„A projekt célja, hogy integrált, egymással szinergikus kapcsolatban lévő,
egymás hatásait erősítő beavatkozások révén
újuljon meg Kisvárda
városközponti területe” kezdte beszámolóját Leleszi Tibor. „A fejlesztések
révén mind a helyi és vonzáskörzetben élő lakosság,
mind pedig a befektetők,
turisták számára vonzó
szolgáltató városközpont
alakul ki, amely megfelelő gazdasági, kulturális,
közösségi, turisztikai szolgáltatásokat képes
biztosítani úgy, hogy hozzájárul a munkahelyek bővüléséhez. Kiemelt célunk, hogy
integrált stratégiai alapokon, a lakosság és
a helyi társadalmi, gazdasági szervezetek
bevonásával, valós partnerségi alapokon
nyugvó város rehabilitáció valósuljon meg”
- zárta szavait a polgármester, aki a fórum első részében egy diavetítés keretén
belül részletes tájékoztatást adott a projektről, a támogatható tevékenységekről,
a minimumkövetelményekről, a Kisvárda
funkcióbővítő integrált település fejlesztése című projekt keretében megvalósuló
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beruházásokról, valamint részletesen ismeretette a Városközpont, mint akcióterület alapadatainak elhelyezkedését is.
A beszámoló után a jelenlévő vállalkozók
kérdéseiket, észrevételeiket és javaslataikat is megfogalmazhatták a projekt felelősei, kidolgozói számára.
A beruházás még az idei évben a kivitelezés fázisába kerül, a részletes projektet
és a látványterveket valamennyi kisvárdai lakos megtekintheti a Polgármesteri
Hivatalban illetve a város honlapján, a
www.kisvarda.hu oldalon.
Durucz Gabi

Kisvárda

Önkormányzati hírek

2011. február

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕTESTÜLETI TAGJAINAK ELÉRHETÕSÉGE
Leleszi Tibor
polgármester

Bíró Gábor
képviselő

Major Tamás
képviselő

Nagy Sándor
képviselő

Tel: 20/927-9296
E-mail: polgarmester@kisvarda.axelero.net

Tel: 30/619-0401
E-mail:
birog17@gmail.com

Tel: 30/709-3798
E-mail:
major.tomi.007@
gmail.com

Tel: 30/943-2219
E-mail: nagysandoristvan@citromail.
hu

Zámbó István
alpolgármester

Maklári Balázs
képviselő,
gazdasági tanácsnok

Borus Sándor
képviselő

Csonka Bertalan
képviselő

Tel: 30/546-9763
E-mail: sandor.borus@ge.com

Tel: 20/465-3590
E-mail: csonkabertalan@naracom.hu

Tel: 20/522-3676
E-mail: alpolgarmester@kisvarda.
axelero.net

Tel: 20/320-6687
E-mail: maklaribalazs@freemail.hu

Dr. Seszták Miklós
országgyűlési- és önkormányzati képviselő

Lábiscsák János
képviselő,
kulturális tanácsnok

Bodrog László
képviselő,
lakossági tanácsnok

Tel: 30/953-4130
E-mail: sesztak@
enternet.hu

Tel: 70/240-3887
E-mail: labisbatyo@
gmail.com

Tel: 70/324-5055
E-mail:
bodrog.laszlo@jobbik.hu

Nemzetközi kiállításon Kisvárda

„Szent László Istenhez fohászkodott és ahun
a lova lába elhaladt, ott annak a helyén víz
fakadt.”
A néphagyomány így magyarázta a
Kisvárda határában, a Savajoskában
egykoron volt, sokak által látogatott jó
vizű forrás, a Szent László kút eredetét. Közel 900 év elteltével, a Községi
Tanács is úgy határozott, hogy megpróbálja követni a nagy király példáját
és vizet fakaszt Kisvárdán. A sikeres
fúrások után, 1967-ben nyílt meg a
Várfürdő, egy termál és egy gyermekmedencével. A hévíz gyógyhatására vonatkozóan kezdetben csak laikus megfigyelések voltak, ma már tudományos
vizsgálatok igazolják, hogy a gyógyfürdő kedvező hatással van a mozgásszervi
megbetegedések, az idült nőgyógyászati
gyulladások, a krónikus nőgyógyászati
bántalmak gyógyításában. Továbbá, tágítja a bőr ereket és az idegrendszerre is
gyógyítóan hat.
Amióta a határok könnyen átjárhatóvá
váltak, Kisvárda vonzáskörzete jelentősen megnőtt. Kelet-Szlovákiához a legközelebb fekvő gyógy- és wellnes fürdő,
a kisvárdai Várfürdő!
Minden előnyös tulajdonsága ellenére mégsem volt kihasználva eme remek
lehetőség arra, hogy Kisvárda közkedvelt
turisztikai célponttá is váljon. EDDIG!
Kisvárda Város Önkormányzatának
polgármestere Leleszi Tibor, térségünk
országgyűlési képviselője Dr. Seszták
Miklós, az önkormányzati képviselőtestület a város lakóival, vállalkozóival és a
befektetőkkel szorosan együttműködve
új értelmet ad Kisvárda gyógyvízének,
ezáltal pedig lehetőséget a turisztikai fellendítésnek.

Nem csak – az eddigiektől nagyban eltérő – komolyabb hangsúlyt fektetnek a
Várfürdő PR feladatainak ellátására, hanem mind a fürdő, mind a vár és környéke környezetének rendbetétele és ezáltal
a város, és annak nevezetességeinek, vendéglátó- és szálláshelyeinek fellendítése a
céljuk.
Kisvárda – idén először! de nem utoljára – képviseltette magát a 17. Nemzetközi turisztikai és idegenforgalmi kiállítás
és vásáron, Bodrog László önkormányzati
képviselő, a Megyei Közgyűlés Oktatási-,
Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság alelnökének kezdeményezésére.
„Január 26. és 28. között - együttműködve a szlovákiai HUNGAROinfo vezetőségével - saját turisztikai reklámanyaggal, a Várfürdőt bemutató prospektusokkal
képviselte magát városunk a Kassán megrendezett nemzetközi kiállításon. Így már
Sárospatak, Debrecen, Nyíregyháza, Sátoraljaújhely és Nyírbátor mellett Kisvárda is
előkelő – és már régóta megérdemelt – pozícióját foglalta el a Kelet-Magyarországi

régió turisztikai célpontjai között” – kezdte
beszámolóját Leleszi Tibor. „A magyarországi gyógyfürdők Szlovákiához közel vannak és a szlovák beutazó vendégforgalom
az elmúlt évek során folyamatosan növekedett városunkban. Az euro-forint árfolyam
kedvezőbb a szlovákok számára, ezáltal a
Magyarországon való üdülés olcsóbb lett. A
kiállításon egyéni bemutatkozásra kaptunk
lehetőséget a HUNGAROinfo igazgatójától, Feterik Miklóstól, aki nem csak szakmai
segítséggel állt és áll rendelkezésünkre, hanem – boldogan mondhatom – hogy egyik
legjobb barátja és mind emberi, mind szakmai patrónusa lett városunknak” – zárta
szavait Kisvárda első embere.
A három napos kiállításon Leleszi Tibor polgármester mellett Zámbó István
alpolgármester, Harsányi Imre, a kisvárdai Felső-Szabolcsi Kórház főigazgatója,
Bodrog László és Lábiscsák János önkormányzati képviselők és Nagypál Béláné,
az ISZC vezetője képviselték és a tolmácsok segítségével ajánlották Kisvárdát és
turisztikai szolgáltatásait a kiállítás látogatóinak.
Durucz Gabi

Dr. Oláh Albert önkormányzati
képviselő nem járult hozzá elérhetőségének közléséhez.

Szociális szolgáltatások Kisvárdán
Kistérségi Szociális Szolgálat Intézményvezetése tájékoztatja a lakosságot Kisvárda Város Önkormányzati rendelete alapján biztosított szociális szolgáltatások ellátási formáiról.
Alapszolgáltatások:
Étkeztetés: keretében azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt
önmaguk, ill. eltartottjaik részére tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen kora, egészségi állapota,
fogyatékossága, pszichiátriai vagy szenvedély
betegsége, hajléktalansága miatt. Étkeztetés
igénybevétele: - helyben fogyasztással, - elvitellel, - kiszállítással történhet. Étkeztetés
térítési díja: az ellátást igénybevevő személy
rendszeres havi jövedelmétől függ.
Házi segítségnyújtás: folyamatos szolgáltatás, az ellátott szükségletéhez, állapotához
igazodva munkanapokon és ünnepnapokon
is igénybe vehető. Házi segítségnyújtás keretében az ellátást igénylő otthonában kell az
önálló életvitel fenntartása érdekében a szükséges ellátást biztosítani.
Családsegítés: egyénre, családra, csoportra és
közösségre kiterjesztett rövid és hosszú távú
támogatást jelent. Munkaformái: egyéni
esetmunka (case work), családsegítés (family
work), csoport munka (team work), közösségi
szociális munka (community work). Célja: segítséget nyújtani a probléma megoldásában,
hogy a család túljusson a krízishelyzeten.
Tanácsadások: jogi, pszichológiai, szociális
és életvezetési, mentálhigiénés, nyugdíj és
családtámogatási ügyekben.
Jelzőrendszeres házi-segítségnyújtás: a saját
otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó
készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személy, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel
fenntartása mellett felmerülő krízis helyzetek
elhárítása céljából, 0-24 óráig nyújtott ellátás.
Igénybevétele szempontjából szociálisan
rászorult: - egyedül álló 65 év feletti személy,
- egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai személy, - kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, ill. súlyosan fogyatékos
vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi
állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását.
Nappali ellátások: Idősek nappali ellátása:
elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy
idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben
képes személyek részére biztosít lehetőséget
a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok ápolására, valamint az alapvető higiéniai
szükségletek kielégítésére.
Fogyatékosok nappali ellátása: A harmadik
életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben
képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista sze-
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mélyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, fejlesztő foglalkozásokon
való részvételre. Rendkívül indokolt esetben
nappali ellátás olyan fogyatékos személyek
részére is biztosítható, akire nézve szülője
vagy más hozzátartozója gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül.
- Fejlesztő felkészítésben való lehetőség biztosítása azoknak a gyerekeknek, akik tankötelezettségüket sajátos nevelési igényűk miatt
nem tudják teljesíteni (állapothoz igazodó
komplex gyógypedagógiai fejlesztés, a szülők
részére tanácsadás nyújtása),
Szakosított ellátás:
Idősek Otthona azoknak a személyeknek az
ellátását biztosítja, akik koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt önmaguk
ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, gondozást igényelnek és ellátásuk alapszolgáltatás keretében nem oldható
meg.
Hajléktalanok Átmeneti Szállása átmeneti elhelyezést biztosít azoknak a hajléktalan
személyeknek, akik az életszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.
Adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan
rászoruló személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás. Az önkormányzat adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a családot, vagy személyt, akinek a szolgáltató felé
legalább hat havi tartozása van, és az adósság
összege meghaladja az 50. 000 Ft-ot, vagy ha
közüzemi tartozás miatt a szolgáltatást kikapcsolták.
Gyermekjóléti alapellátások:
Gyermekjóléti Szolgálat olyan, a gyermekek
érdekeit védő személyes szolgáltatás, amely a
szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekek
testi, lelki egészségének, a családban történő
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetését. Feladatait
a törvény három nagy csoportba sorolja: gondozás, szolgáltatás, szervezési tevékenység,
térítésmentesen vehetőek igénybe.
Helyettes szülő: a szülő akadályoztatása (pl.
betegség) esetén biztosítja a gyermek teljes
körű ellátását.
Kapcsolatügyelet célja, hogy a gyermekek
válás után is kapcsolatban maradjanak a szüleikkel, nagyszüleikkel, testvéreikkel. Ha a
gyermeknek ez az alapvető joga, valamely ok
miatt nem biztosított, közvetítői segítséget,
semleges helyet, a gyermek számára természetes környezetet, szakképzett szakemberek
segítségét tudjuk felajánlani.
Szolgáltatásainkkal kapcsolatos információkat kérhetnek: Kistérségi Szociális Szolgálat Kisvárda, Szent László út 54. Tel: 06-45415 085
Oláhné Móré Mária igazgató



Közélet

Kisvárda

Koszorúzás és közgyűlés Kisvárdán

Február 9-én, szerda délután tartotta soron következő közgyűlését a Béres József
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
Kisvárdai Egyesülete.
A Városi Könyvtár olvasótermében
megtartott közgyűlés nyitányaként emlékeztek az egyesület névadójára, Dr.
Béres Józsefre. A Széchenyi-díjas kutató
életútját Dr. Kriveczky Béla, az egyesület
elnöke méltatta. Az emlékezés végén, Dr.
Béres József domborműves emléktáblájánál koszorút helyezett el Kisvárda Város
Önkormányzata és a városlakók nevében
Leleszi Tibor polgármester és Zámbó István alpolgármester, a TIT nevében Dr.
Kriveczky Béla elnök és Szivák Gábor,
a Városi Könyvtár igazgatója, valamint
Széles Andrásné, a kisvárdai Béres Patika
vezetője.
Az ünnepi megemlékezés után meg-

kezdték a napirendek tárgyalását: Marczinkó István igazgató
beszámolt az egyesület 2010.
évi ismeretterjesztő munkájáról,
majd Kovács Zoltán, az ellenőrző és számvizsgáló bizottság
elnöke az egyesület gazdálkodásáról tartott tájékoztatót.
„A Béres József Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Kisvárdai
Egyesülete 2008 óta működik, jelenleg 62 fővel” – kezdte beszámolóját Marczinkó István.
„A kiemelten közhasznú szervezet
célja tudományos, ismeretterjesztő tevékenység végzése Kisvárdán és vonzáskörzetében. A sokszínű és tartalmas ismeretterjesztő tevékenység mellett legjelentősebb
feladatunknak bizonyult a névadó, dr. Béres József Széchenyi-díjas kutató domborműves emléktáblájának különböző
támogatásokból – Kisvárda Önkormányzata, Béres Alapítvány,
pályázati támogatás, Jurányi Lajos
TIT Egyesület és önerő – történő
megvalósítása, melynek 2010. február 6-án volt az ünnepélyes avatása” – zárta szavait az igazgató.
A beszámolóból kiderült továbbá,
hogy az egyesület költségvetési
támogatásban részesült Kisvárda,
Pátroha, Mezőladány, Rétközberencs, Szabolcsveresmart, Nyírkarász, Szabolcsbáka, Tuzsér és

HIRDETMÉNY

Kisvárda Városi Bíróság illetékességi területére
ülnökök jelöléséről

Anarcs Önkormányzataitól.
A közhasznúsági jelentés Kisvárda Város
(www.kisvarda.hu) és a Kisvárdai Városi
Könyvtár (www.vkkisvarda.hu) honlapján is megtalálható, bárki számára elérhető és megtekinthető.
A közgyűlés végén Dr. Kriveczky Béla
elnök átadta igazolványaikat az egyesület
új tagjainak, végül utolsó napirendi pontként egyéb egyesületi aktuális kérdéseket
vitatott meg a grémium.
Durucz Gabi



Mindenek előtt újságíróként a valóságot próbáljuk minél pontosabban bemutatni úgy,
hogy a műfaj határain belül az szórakoztató is
legyen. De legalábbis tanulságos. Ez a feladatunk. Az újságírás a demokrácia része, amíg ez
van Magyarországon, addig a szakmánk miatt
sem aggódunk. A blogok és civilek pedig csak
segítenek. Témákat hoznak a média számára,
ellenőrzik és számon kérik, amit az újságírók
elfelejtettek.
Szükség van újságíró szakmára, etikai és módszertani normákra, megbízható forrásokra,
folyamatos elemzésekre, hogy ki, mikor, mit
rontott el vagy csinált mesterien. Ez segíthet az
igényteremtésben és ezért a munkánk mellett
ennek a létrehozása is feladatunk.
Az újságírásnak, és ezen belül az újságírónak
nagy szerepe van a mindennapokban.
Ő is hozzájárul az ország építéséhez, sőt, neki
sokszor nagyobb a felelőssége, mint egy átlagembernek. A világ fejlődésével ez a teher csak
egyre fokozódik, így napról napra fontosabbá
válik, hogy felelős és tehetséges emberek válasszák ezt a szakmát.
Iskolás koromban a verselemzés volt a kedvencem. Mert teljesen mindegy, hogy a szakirodalom milyen állásponton van az adott
verssel kapcsolatban. Teljesen mindegy, hogy
a költő élete alapján milyen módon elemeznek egy verset. Mert ahány ember olvassa,
annyiféleképpen lehet értelmezni. Az egyén
érzései, gondolatai visszatükröződhetnek a
versben, még akkor is, ha köze sincs hozzá. S
persze, az sem mindegy, hogy éppen akkor, az
olvasás pillanatában milyen hangulatban van
az olvasó.
Így van ez az újságcikkekkel is. Mindig lehet
másként értelmezni. Ahány ember, annyi féle
nézet. Pro és kontra egyaránt.
Talán ezért is nehéz írni. Úgy, hogy mindenkinek jó legyen. Nem is nehéz-lehetetlen!
Mert – így vagy úgy – de mindenkinek igaza
lehet. Az írónak, az olvasónak, a cikk főszereplőjének.
Az újságírás felelősség. Felelősség a leírtak miatt. Szárnyalás az érzelmek, a szavak és betűk
világában. Ugrándozás saját szókincsünkben,
ugrándozás az emberek idegein és érzelmein.
Mosolyt vagy könnyeket csal, átkot, felháborodást vagy büszkeséget szít, de sose közömbös!
Ez a szép benne..., hogy mindenkire hatással
van.
Durucz Gabi

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. tv.
123.§. alapján az ülnököket a Bíróság
illetékességi területén lakóhellyel és
választójoggal rendelkező magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok
és a társadalmi szervezetek - kivéve a
pártokat – jelölik. A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus
ülnökeit a bíróság illetékességi területén alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.
Jelölni lehet büntetlen előéletű, 30.
életévét betöltött, de a 70. életévét el
nem ért magyar állampolgárt, akinek
választójoga van.
A jelöléshez a szükséges nyomtatványt
a Polgármesteri Hivatal I. em. 22.sz.
irodahelyiségében hivatali időben lehet
átvenni, s ugyanezen helyiségben az
ülnök jogairól és kötelességeiről lehet
bővebb információt kérni.
A jelölést 2011. február 21-től 2011.
március 21-ig lehet megtenni.
K i s v á r d a , 2011. február 18.

Isten éltessen Magyar Sajtó!
- jegyzet a magyar sajtó napja alkalmából 1990 óta március 15-én a Magyar Sajtó Napját is ünnepeljük, mivel 1848-ban ezen a napon nyomtatták az első szabad magyar sajtó
termékeit: a Tizenkét pontot és a Nemzeti
dalt. 1848. március 15-én a Tizenkét pontból
rögtön az első követelte a sajtószabadságot, a
többi alapvető forradalmi követelés mind csupán ezután következett. Pesten aznap csak a
polgári sajtószabadság elvét mondták ki, annak
törvénybe foglalása hosszabb folyamat eredményeként történt meg: április 11-én hirdették
ki az uralkodó által is szentesített 1848: XVIII.
törvénycikket a sajtószabadságról, mely lényeges fordulatot jelentett azzal, hogy szakított
az előző ellenőrzési felfogással és gyakorlattal,
vagyis a vasszigorú cenzúrával.
Napjainkban a magyar sajtó napján különböző
kitüntetésekkel jutalmazzák azokat az újságírókat, akik a mindennapokban írásaikban a
hitelességre, a szó szentségének megtartására
törekednek.
A megszólaló a szaváért, a hallgató a csöndjéért, az újságíró a leírt betűkért felelős. A szó
nyílvessző, mely célba talál vagy célt téveszt, de
sokszor bumerángként is viselkedik, mert visszaüt a megszólalóra. A szó, amit kimondunk,
leírunk, sőt, amit elgondolunk magunkban,
életalakító, csak nem mindig tudunk a hatásáról. Nem mindegy, hogy milyen szót mondunk ki, melyik szót hallgatjuk el, mit írunk le.
Egyáltalán, hogy beszélünk-e emberhez méltó
nyíltsággal, értelemmel és szépséggel vagy fecsegünk. Értelmünk tisztaságát, hevét, mélységét, szorgalmát, erejét, szavaink úgy mutatják,
mint a röntgenfelvételek.
Manapság azonban a sajtószabadsággal is vigyázni kell. Az újságírónak minden szavára
vigyázni kell. Mert azok a szavak hatalmak.
Az újságíró nem lehet elfogult, nem foglalhat
állást semmiben, nem határolódhat el
nyilvánosan sem politikailag, sem vallásilag.
Persze írhat bármiről, amiről szeretne, vagy
amire megkérik, de a fegyver az ő kezében van.
Lehet pimaszul őszinte, lehet tényeket közlő
és hazudhat is pozitív és negatív értelemben
egyaránt.
Átalakulóban van a média, így a hírközlés
is. Látszólag ugyanis egyre kevesebb ember
igényli a tényeken nyugvó és széleskörű tájékoztatást. Vagy lehet, hogy igényelnék, de
egyre kevesebben hisznek benne, hogy ilyen
valóban létezik.
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KÁTYÚZÁS

A műszaki vizsgálatokat követően – az időjárási viszonyok figyelembe vételével – a Kisvárdai Szolgáltató Szervezet (KSZSZ) folyamatos kátyúzási munkálatokat végez Kisvárda beleterületén.

A FŐGÁZ ZRT. TÁJÉKOZTATÓJA

Tájékoztatás a számlázásról és mérőállás
bejelentésről a FŐGÁZ azon fogyasztói
részére, akik korábban az EMFESZ/gas.
hu szolgáltatását vették igénybe a Tigáz
területén.
Az elmúlt időszakban számos megkeresés érkezett társaságunkhoz a számlázással és a mérőállás bejelentéssel
kapcsolatban. Ezúton tájékoztatjuk új
ügyfeleinket, hogy a 90 napos kijelölési
időszakban (2011. január 13 - április 13ig) nem kell mérőállást bediktálniuk. A
számlázás alapja – korábban kiadott közleményünknek megfelelően - a korábbi
szolgáltatótól kapott adatok alapján becsült 2011. I. negyedévi fogyasztás lesz,
amit három egyenlő részre bontva, mint
havi részszámlaértéket számlázunk ki
ügyfeleinknek a kijelölés 90 napja alatt.
Az első számlákat várhatóan 2011. február 16-tól postázzuk ügyfeleink részére.
A FŐGÁZ mint új szolgáltató kijelölése miatt a korábbi csoportos beszedési
megbízások (állandó banki átutalások)
érvénytelenné váltak. Társaságunk minden új ügyfelének számlához rendelt
készpénzátutalási-megbízást (sárga csekket) küld. A számlán közöljük a szükséges azonosítókat, adatokat, így ügyfeleinknek ezek birtokában a későbbiek
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során lehetőségük van - számlavezető
bankjuknál - csoportos beszedési megbízást adni, illetve a számlákat elektronikus
úton fogadni (papír alapú számla helyett
e-számla) a Díjnet (www.dijnet.hu) szolgáltatásán keresztül.
A 90 napos kijelölési időszak elteltével
ügyfeleink újra választhatnak, hogy diktálni kívánják-e mérőállásukat vagy sem.
További információért hívja telefonos
ügyfélszolgálatunkat a 06-40-474-474es, helyi tarifával hívható számon. Csütörtökönként 8-20 óra között, a többi
munkanapon 8-18 óra között állunk
rendelkezésére. Hasznos információkat talál a www.fogaz.hu nyitó oldalán
az INFORMÁCIÓK AZ EMFESZ =
GAS.HU VOLT ÜGYFELEINEK menüpontban.
Ügyfélszolgálatainkat az alábbi úton
érheti el:
Postacímünk: 1439 Budapest Pf.: 700.
Elektronikus ügyintézés: ugyfelszolgalat@
fogaz.hu, www.fogaz.hu
Központi fax: 06-1-477-1195
Telefonos ügyfélszolgálat:
06-40-474-474
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RENDÕRSÉGI HÍREK
Térségünkben is fokozott figyelemmel
ellenőrzik a szórakozóhelyeket
A budapesti West Balkán nevű szórakozóhelyen történt három halálos áldozatot követelő tragédiát követően 2011.
január 21. és 29. között a rendőrség a
társszervekkel közösen országos akció
keretében ellenőrizte a fiatalok által látogatott, nagyobb tömegeket vonzó szórakozóhelyeket.
Az akció során a rendőrség és az
együttműködő társszervek közösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 34 szórakozóhelyet ellenőriztek. Az ellenőrzések során a megyénkben rendőrség 364
főt vont intézkedés alá, melyek közül 66
fő fiatalkorú (18 év alatti) volt. A rendőrök két esetben kezdeményeztek szabálysértési eljárást.
Az akcióban résztvevő társszervek
(katasztrófavédelem, önkormányzatok
munkatársai, ÁNTSZ, Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, Munkavédelmi Főfelügyelőség) több szabálytalanságra derítettek
fényt. A Tűzoltóság több helyen kifogásolta, hogy a kijáratokat, vészkijáratokat
egyáltalán nem vagy nem megfelelően
jelezték, találtak lejárt tűzoltó-készülékeket is a szórakozóhelyeken. Volt olyan
szórakozóhely, amely egyáltalán nem
rendelkezett tűzoltókészülékkel. Az
ÁNTSZ munkatársait néhány helyszínen koszos, elhanyagolt konyha és előkészítő helyiség fogadta.
A hiányosságok pótlására rendelkező határozatokat adtak ki, sok esetben

Kisvárda
bírság kiszabása is indokolttá vált. Az
együttműködő hatóságok SzabolcsSzatmár-Bereg megyében az ellenőrzött
szórakozóhelyek közül 22-nél tártak fel
különböző hiányosságokat, melyekkel
kapcsolatban figyelmeztetéssel vagy bírsággal éltek, hiánypótlást követően utólagos ellenőrzést írtak elő, néhány esetben
eljárást indítottak. Működési engedélyt
nem vontak vissza.
A szórakozóhelyek ellenőrzését a rendőrség továbbra is kiemelt feladatként kezeli, ezért a jövőben több alkalommal
lehet majd számítani hasonló, nagyszabású, a társszervekkel közösen végrehajtott ellenőrzésekre.
Zátonyra futtatott cigarettauszály
Tuzsérnál
A magyar és szlovák hatóságok együttműködésének eredményeként százmillió
forint körüli értékű csempészett cigarettaszállítmányt sikerült “zátonyra futtatni”
Tuzsérnál.
Február 11-én késő este a Sátoraljaújhelyi Magyar - Szlovák Közös Kapcsolattartási Szolgálati Helyen (KKSZH)
keresztül érkezett jelzés a szlovák rendőri
szervektől, mely szerint a Tiszán jelentős
mennyiségű cigarettát csempésznek Ukrajna felől Magyarországra.
A KKSZH munkatársai soron kívül
felvették a kapcsolatot a Sátoraljaújhelyi
Rendőrkapitányság, valamint a szomszédos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
lévő Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség munkatársaival. A szlovák szervekkel
való gyors információcsere, a folyón és a

ALAPÍTVÁNYI HÍREK, 1%
A Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány (Kisvárda, Szent László u. 42., adószám: 18794827-1-15) köszönetét fejezi
ki mindazoknak, akik a 2009-es évben
alapítványunk számára ajánlották fel személyi jövedelemadójuk 1%-át, összesen
113.381,-Ft-ot. Az adományozott összeget a Weiner Leó Alapfokú- Zene és
Művészeti Iskola tanulóinak versenyeztetésére, hangszervásárlásra és hangszerjavításra kívánjuk fordítani. Köszönjük és
továbbra is várjuk támogatóink odaadó
segítségét.
Az alapítvány kuratóriuma nevében:
Tóth-Tömör Ágnes alapító
A Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése:
2010. évi bevétel: 138.337,-Ft
2010. évi kiadás: 252.949,-Ft
Eredmény: -114.612,-Ft
2010. évi nyitó bankszámla egyenleg:
221.865,-Ft
2010. évi nyitó pénztár egyenleg:
112.001,-Ft

Összesen: 333.866,-Ft
2010. évi záró bankszámla egyenleg:
218.631,-Ft
2010. évi záró pénztári egyenleg:
623,-Ft
Összesen: 219.254,-Ft
Az alapítvány 2010. évi bevételeit a Weiner Leó Alapfokú Zene- és Művészeti
Iskola rendezvényeinek támogatására,
valamint kiemelkedősen tehetséges tanulók jutalmazására fordította.
Kisvárda, 2011. január 14.
Kántor Ferencné
a kuratórium elnöke

A Csillag Gyermekeiért Alapítvány
köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik 2009. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogatták a szervezet működését. A
205.891,-Ft-ot, a kuratórium képességfejlesztő játékok vásárlására,
gyermeki tevékenységek feltételrendszerének bővítésére használta fel. Segítségüket hálásan megköszönve, idén
is várjuk felajánlásukat:
Adószám: 18797129-1-15
Az alapítvány kuratóriuma
Az Ön 1%-a fontos nekünk!
Akkor is, ha Ön szerint az csak
pár forint. Ilyen pár forintból
sok forint gyűlik össze minden
évben. Kérjük, az adóbevallás
fő oldalán tegyen X jelet az
1%-os felajánláshoz és támogassa a Kisvárdai 2. számú
Általános Iskola Tanulóiért
Alapítvány nevét és adószámát: 19210317-1-15
Az 1% felajánlása nem kerül
semmibe sem, de nagyon sokat
segít! Segítsen Ön is alapítványunknak, melynek bevételeit
a tehetséges tanulók kibontakoztató programjára, annak
tárgyi feltételrendszerének javítására, a tanulók jutalmazására fordítjuk.
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tek. A 22-25 éves gyanúsítottak szerdai
kihallgatásukon elmondták, hogy azért
indultak el biciklit szerezni, mert szombaton a rendőrök falopáson érték őket és
az elkövetéshez használt kerékpárjaikat
akkor lefoglalták tőlük. Az elkövetők közül ketten testvérek, harmadik fivérük a
rendőrőrsön megpróbálta magára vállalni
a bűncselekményt, hogy védje őket. Ellene a hatóság félrevezetése miatt kezdeményeznek eljárást.
A gyanúsítottak közül egyet vettek
őrizetbe, mert ellene már több eljárás is
folyt, valamint kijelentette, hogy újabb
betöréseket tervez.

szárazföldön összahangolt közös akció
eredményeként a sátoraljaújhelyi, valamint a záhonyi rendőröknek a kisvárdai
pénzügyőrökkel együtt sikerült a motorcsónakon szállított 14 500 karton cigarettát Tuzsérnál „zátonyra” futtatni. A
csempészek után nyomozás indult.
ORFK Szóvivői Iroda,
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
MRFK SAJTÓSZOLGÁLAT
Falopáshoz loptak kerékpárokat
Dombrádon
A Kisvárdai Rendőrkapitányság dombrádi őrse három tiszakanyári férfi ellen
indított eljárást, akik a megalapozott
gyanú szerint a kisvárosban több lakóház
udvaráról, illetve melléképületéből tulajdonítottak el kerékpárokat vasárnap este.
A tettesek három biciklit elrejtettek, a
jobbnak ítélt darabokkal és a húsz, szintén akkor lopott tyúkkal pedig hazateker-

Tiltott pornográf felvételek
Tiltott pornográf felvétellel visszaélés
miatt indított eljárást egy 26 éves férfi
ellen a Kisvárdai Rendőrkapitányság. A
rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított kérésére évekkel ezelőtt akkor
14 éves barátnője meztelen képeket készített magáról, és azokat egy CD-n neki
adta.
A törvény értelmében 18 év alatti személyről készült pornográf felvételnek
már a birtoklása is büntetendő. A nyomozás a már nagykorú lány február 23-i
feljelentését követően indult.
A szabadlábon védekező gyanúsított
nem tagadta a cselekményt, lakásán a
rendőrök lefoglalták számítógépét és a
szóban forgó CD-t.
Fülöp Gergely r. százados, szóvivő
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság

Önök írták...
VIGYÁZZON MINDENKI EGÉSZSÉGÉRE!
Kedves olvasó!
Március 10. a vese világnapja, ezért engedjék meg ,hogy megismertessem önöket a
vesebetegség egyik fajtájával, a policisztás
vesebetegséggel.
Én Oláhné Siska Henrietta vagyok, policisztás vesebeteg.
A policisztás vesebetegség öröklődő rendellenesség, mely mindkét vesét érinti. A
vesén ciszták keletkeznek, melyek a vese
egészséges állományát összenyomják, működését megnehezítik. A cisztás elváltozások más szervekben is jelen lehetnek.
A betegség megjelenése előtt diagnosz-

tizálhatják a magas vérnyomást. Tünetei
lehetnek még a hasi, deréktáji fájdalom,
húgyúti fertőzések, lehetnek vesekövek,
hasi görcsrohamok, láz is. Előrehaladott
állapotban a veseelégtelenség tünetei dominálnak. Sajnos a betegség a tudomány
mai állása szerint nem gyógyítható. Ezért
nagyon fontos a korai felismerés. A korai
felismeréssel, életmód változással az élet
meghosszabítható. Szeretném felhívni a
figyelmet a rendszeres szűrővizsgálatokra,
valamint az életet mentő szervadomány
fontosságára!
Tisztelettel: Oláhné Siska Henrietta

NÕk a politikában

„Hogy érzik magukat a nők a nagypolitikában? Különösen akkor, ha ráadásul feleségek és édesanyák?” Az MSZP kisvárdai
Nőtagozatának népes csapata ezt a kérdést tette fel a meghívott vendégeknek:
Dr. Vadai Ágnesnek, az MSZP országgyűlési képviselőjének, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökének és Kunhalmi
Ágnesnek, az MSZP országos elnöksége
28 éves tagjának.
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A három órás, jó hangulatú beszélgetés,
amelyet a kisvárdai házigazdák, Belányiné
Csányi Klára, a Nőtagozat elnöke és Dr.
Boros László, az MSZP választókerület
elnöke vezettek, arról győzte meg a jelenlevőket, hogy ha nem is könnyű, de nem is
lehetetlen összeegyeztetni a magánéletet a
közéleti, politikai tevékenységgel.
Fotó: korij
Forrás: MSZP Kisvárda
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Kisvárdaiak az afganisztáni Kabulban A HÓNAP EMBERE: PONCSÁK SÁNDORNÉ
Véget ért az Afganisztánban állomásozó
Air Mentor Team második váltásának
szolgálati ideje. Feladatuk az afgán légierő kiképzése volt. A tíz katonából álló
legénység visszafogadó ünnepségét január 28-án tartották. Ebben
a csoportban
két kisvárdai
születésű s a
városhoz kötődő helikopteres is részt vett, Berki Tibor zászlós és
Hamza Norbert törzsőrmester.
Négy hónap Afganisztánban. A most hazaérkezett második csoportot ünnepélyes
keretek között, a munkatársak s a hozzátartozók előtt, katonai tiszteletadással
fogadta Pintér Zoltán vezérőrnagy, az
MH Összhaderőnemi Parancsnokság,
légierő haderőnem főnöke. Az ünnepi
eseményt az MH 86. Szolnok Helikopter
Bázis intézményi művelődési otthonában
rendezték.
A külföldön teljesített katonai szolgálat
elismeréséül békefenntartásért szolgálati jelet adományozott a csoport minden
tagjának. Az MH ÖHP parancsnoka által adományozott
emléktárgyakat Suszter Attila
őrnagynak, Bagi Tamás főhadnagynak és Hamza Norbert
törzsőrmesternek Pintér Zoltán
vezérőrnagy adta át.
Magasra tett léc
– Ez a második csoport átugrot-

ta azt a magasra tett lécet, amit az első
csoport megalapozott. A csoport kiváló
teljesítményével olyan magasra emelte
a mércét, ami példaértékű és követendő
minden katona számára, mondta – Lamos Imre dandártábornok, az MH 86.
Szolnok Helikopter Bázis parancsnoka.
Köszöntötte a hazatért katonákat, megköszönte áldozatkész munkájukat, melyet határainktól és szeretteiktől távol a
kollektív biztonság védelme érdekében
különleges körülmények között végeztek.
Majd személyes élményének hangot adva
a tábornok elmondta, hogy – a hajnali
órák ellenére is – nagyon jóleső érzés volt
hallani az An-26-os jellegzetes hangját,
amikor a légcsavar tollait negatívba állítják, fékez és begurul az egyes állóhelyre.
Látni, amikor a rámpa lenyílik és az első
sorban ülő tíz fő mosolygó arccal borul
össze hozzátartozóival, ezt követően pedig ő is köszönthette katonáit, akik épségben, egészségben megjöttek a sikeres
feladat végrehajtás után.
Vincze Péter
(A teljes cikket elolvashatják a www.
kisvarda.hu oldalon.)

„Tudnod kell, hogy amikor erőd végére értél,
csupán ki kell nyújtanod a kezedet,
és a többiek megtartanak.”
2011. február 15. – a dátum, ami egész
Kisvárdát, sőt még a környező településeket is megmozgatta. A hír futótűzként
terjedt, elmondhatatlan erejű összefogás
vette kezdetét.

twirlinges párosa: Illés Letícia és Farkas
Zsófia, a Kisvárdai Református Ifjúság.
Megtudva rendkívüli összefogásunkat,
a Spanyolnátha művészeti folyóirat szerkesztői azonnal tollat fogtak – kimondottan erre az alkalomra készült szépirodalmi szövegeket írtak. A lapot képviselő
Deák-Takács Szilvia tanárnő, a művészeti
folyóirat szerkesztője és bessenyeis diákjai
adták elő kimondottan erre az alkalomra,
Anita számára készített írásaikat.
Természetesen a Bessenyei György Gimnázium és Kollégium tanulói is színpadra
léptek – Barta Bálint, Vajas Anna, Barta
Péter, Hrebenku Nóra zenéltek, Bumberák
Éva, Kovács Éva, Ungvári Orsolya énekeltek, a 11. és 12. évfolyam franciacsoportja táncolt, Csubák Dávid és Jónás Csaba freestyle-oztak és zsonglőrködtek –,
hogy ezzel is támogatásukat fejezzék ki,
és hozzájáruljanak a sikerhez. A délutáni
előadást nagyrészt kisvárdai és környékbeli iskolások tekintették meg. Az ettől
kicsit eltérő esti műsort pótszékes teltház
fogadta. Ebben fellépett az X-faktorból
ismert Szirota Dzsenifer is. Az előadás
ideje alatt az érdeklődők megtekinthették
Sztojka Viktória rajztanárnő Az élet útja
című olajfestményét, amelyet az összefogás erősítéséül Anita számára készített.
A különböző színes és szórakoztató, vagy
esetleg elgondolkodtató programok zárásaként Anita osztálya, a 12.a osztály állt a
közönség elé Polyák Orsolya tanárnővel és
az osztályfőnökkel, Tóth György tanár úrral – mindenki szemébe könnyeket csalva.
A diákokból kialakított szív közepén egy
telefon volt letéve a padlóra, melyen keresztül Anita otthonából hallgatta barátai
énekét.
Több száz ember közös erejének és támogatásának köszönhetően megvalósíthattuk célunkat. Lelki támogatást nyújtottunk Anitának és családjának, és jelentős
pénzösszeget gyűjtöttünk, mellyel Anita
gyógyulását szeretnénk segíteni és meggyorsítani. Az önkéntesség, az összefogás,
a szeretet erejébe vetett hitünk csodálatos
műsort és sikert eredményezett.
Bumberák Éva és Veres Gabriella
a Bessenyei György Gimnázium és
Kollégium 10.e osztályos diákjai

Jótékonysági Gála iskolatársunkért

Anita decemberben megbetegedett. Az
állapota ahelyett, hogy jobbra fordult volna, napról napra romlott. Január közepére
kiderült, hogy daganatos. Amikor a hírt
az iskolatársak, a Bessenyei György Gimnázium és Kollégium diákönkormányzatának tagjai meghallották, azonnal törni
kezdték a fejüket, hogyan segíthetnének.
Ebben a SOMA Alapítvány támogatására is számíthattak. Segíteni akarásuk
eredménye egy jótékonysági gála ötlete
lett. Azonnal nekiláttak merész tervük
megvalósításának! Innentől kezdve nem
volt megállás. A kollégiumi diáktanács, a
vezetőség, a tantestület, a dolgozók és a
diákok egy emberként fogtak össze. Éjszakába nyúlóan hosszú tanácskozások, a
városban megtett számtalan kör, és az emberek figyelmének felrázása után gyorsan
elérkezett a gála napja.
Nagy érdeklődésre számítva két előadást
hirdettünk meg, melyeken rengeteg színvonalas műsorszámot tekinthettek meg a
támogatni vágyó vendégek.
A fellépők között ott volt a DoktoRock
színtársulat, Csörszné Tar Enikő tanárnő és
Dégi Zoltán, a Mistral Ifjúsági Sportegyesület Nyírzem Coop Mazsorett csoportja, a
Samba de Moro tánccsoport, országos bajnok versenytáncosok: Rézműves Izsák és
Bandi Johanna, valamint Magyar Dávid
és Tóth Judit, Anita szülőfalujának táncospárja: Orosz Tamás és Takács Beatrix,
a gimnázium országos bajnokságot nyert



Csodás 50

Minden esztendőben van egy nap,
ami egy ember
életében
tényleg
más, mint a többi....
teljesen mindegy,
hogy gyermek vagy
felnőtt, nő vagy férfi, kétkezi munkás
vagy szellemi dolgozó, gazdag vagy
szegény legyen az
illető. Egy nap...ami Ünnep, egy embernek az ünnepek Ünnepe. Évente legalább
egyszer kívánhatunk valamit a szülinapi
gyertyák fölött. Nem biztos, hogy valóra
válik, de legalább megpróbáltuk.
A születésnap boldoggá tesz, elgondolkodtat, hálát ad az elmúlt esztendőkért,
mosolyt és könnyeket csal. A kerek évfordulók az emberek életében már az ókortól
nagy jelentőséggel bírtak, pláne, ha egy
személyhez kötődtek. Manapság is másképp éljük át születésünk évfordulóját 10,
20, 30, 40, 50......100 évesen.
Poncsák Sándorné azon szerencsés emberek közé tartozik, aki életének 50. évfordulóján egyszerre mosolygott, sírt, megdöbbent és hálát adott.
Mosolygott a családtagjai és barátai kedvességétől, sírt a meghatottságtól, a meglepődéstől és az örömtől, megdöbbent, mert
mit sem tudott arról, hogy számára meglepetés készül és hálát adott a gyermekeiért, a családjáért, a barátaiért, a munkatársaiért és az életéért melyben – ha vannak
is gondok – de mindig jól érzi magát.
Poncsákné Kati nénit sokaknak nem kell
bemutatni Kisvárdán. Írhatnám úgy is,
hogy senkinek. Hisz így vagy úgy, közvetve vagy közvetlenül, de mindenki ismeri.
Aki – legyen bármilyen nehéz éppen ak-

kor az élete – akkor is mosolyt csal az emberek arcára, akár gyermek vagy felnőtt,
ismerős vagy ismeretlen az illető.
Aki már gyermekként is kitűnt a többiek
közül talpraesett, segítőkész, jószívű és vidám természetével.
Aki nem csak hogy benne volt a csínytevésekben, hanem legtöbbször ő maga találta ki azokat.
Aki lányát és fiát a legnagyobb szeretettel,
odaadó, önzetlen anyai szívvel nevelte fel
és akire a mai napig számíthatnak.
Aki nagyon sokat dolgozott és dolgozik
azért, hogy családjának, szeretteinek mindene meglegyen.
Aki álmában sem merte volna azt gondolni, hogy egyszer meglepetés buli fogadja
őt, az 50. születésnapján.
Lánya Kata, a legnagyobb ügyességgel
mindent gondosan
eltervezett és előkészített. A családtagok, munkatársak,
barátok és barátnők
izgatottan
várták,
hogy közös kis titkuk hogyan fog elsülni az ünnepelt
számára.
A fogadtatásra, a
meglepetés eredményére pedig szavakat
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sem lehet találni. Mert az ilyen pillanatok
azok, amikre azt monjuk: „Azt látni kellett
volna.”
Látni azt az 50 éves felnőtt nőt, feleséget
és anyát, aki gyermeki lélekkel, könnyei
közepette, kikerekedett szemekkel fogadta a puszikat, virágokat, öleléseket és a
kedves köszöntő szavakat.
Látni azt, amikor még fel sem eszmélt
a meglepődés állapotából, amikor újabb
ajándékban volt része: kedvenc énekese, az
idei X Factor legfiatalabb döntős versenyzője Vastag Tamás nemes egyszerűséggel
állt Kati néni elé és nyújtotta át rózsáját
az ünnepeltnek, aki mondanom sem kell,
hogy milyen arcot vágott :-)

Tamás először egy lassú számmal ajándékozta meg a szülinapost, majd mindenkit
táncra perdített, énekeltetett, felforgatta
a hangulatot, sőt, még székre is állt. Úgy
mozgott, úgy énekelt, úgy viselkedett,
mintha mindig is ehhez a kis közösséghez
tartozott volna. Kati nénit nem győzte puszilgatni, eleget tett minden fotó-és autogram kérésnek, sőt, a megrendelt műsirőn
túl szórakoztatta az ünneplő közönséget.
„Boldog vagyok, hogy ekkora megtiszteltetés
ért engem. Hogy én énekelhettem egy ilyen
kedves hölgy születésnapján és hogy ilyen
fogadtatásban volt részem. Ez a társaság a
saját családomat juttatta az eszembe, akikkel sajnos mostanában keveset tudunk együtt
lenni. Legkedvesebb fellépésem volt ez a szülinap és a töltött káposzta is itt a legfinomabb” mondta Vastag Tamás.
És akkor még mindig
nem volt vége a meglepetések sorozatának, mert
ugye három a magyar
igazság.
A harmadik meglepetést
a munkatársak adták.
Szincsák László - aki
Kati néni gyerekkori barátja, később pedig iskolatársa és munkatársa lett
- szívhez szóló, személyes köszöntőjével
újból könnyeket csalt az ünnepelt szemébe, majd a cukrászda valamennyi dolgozója közös ajándékukat adták át szeretett
főnöküknek.
Kati néni pedig – elmondása alapján
– még egy hét elteltével sem hiszi el, hogy
milyen meglepetésben, milyen örömben
volt része, amit míg él, sosem felejt el.
Teljes szívéből kívánják gyermekei, férje,
édesanyja, testvérei, minden rokona, barátai, munkatársai, közeli és távoli ismerősei,
hogy még legalább 50 évig ilyen boldogan,
ilyen mosolygósan éljen:
„A legvégén nem az fog számítani, hogy
mennyi év volt életedben, hanem hogy mennyi élet volt éveidben.”
Durucz Gabi

Kisvárda
Farsang a Teichmannban Farsang a Refiben
Közélet, kultúra

„Itt a farsang áll a bál…” Ezzel a mottóval
indította a kisvárdai Teichmann Vilmos
Általános Iskola diákönkormányzata február 11-én télbúcsúztató és tavaszköszöntő
farsangi mulatságát. A vidám délutánnak
az érdeklődő szülők, hozzátartozók, meghívott vendégek mellett a szomszédos Tordai úti óvoda nagycsoportosai is részesei
lehettek. A jelmezes felvonulás ötletesebbnél ötletesebb csoport produkciókkal kezdődött.
A legkisebbek 100 lábon érkeztek, majd
őket a török basák követték. A 101 kiskutya története a negyedik osztályosokat is
megihlette, az izgő-mozgó sajtkukacok szó
szerint értelmezték jelmezüket. A hatodik

osztályosok mozgásukkal, öltözékükkel
Afrikába varázsoltak bennünket. Magas
hegyek közül, hol a tenger hupikék, onnan
érkeztek a hetedikes törpikék, majd a tanulás fogságából a nyolcadikosok börtön
rockkal törtek ki, ami osztatlan sikert aratott a közönség soraiban.
Az egyéni maskarák a szülők kreativitását,
fantáziadús ötleteit mutatták be. A jó hangulat tovább fokozódott a tombolasorsolással. A rendezvényt farsangi diszkó zárta.
Ezúton szeretnénk megköszönni a szülők
segítségét és támogatását. Reméljük, mindenki jól érezte magát ezen az estébe nyúló
délutánon.

2011. február 4-én, pénteken 14 órától
tartottuk az alsó tagozatosok farsangi mulatságát. Erre a vidám délutánra meghívtuk
a városunk nagycsoportos óvodásait is.
A mulatozás a Művészetek Házában kezdődött, ahol a meghívottak valamint a
szülők és hozzátartozók megtekinthették
Frankóné Bedő Melinda és Gyöngy Ilona
táncpedagógusok által betanított néptánc
– koreográiákat. A fellépést követően a
gimnázium aulájában folytatódott a mulatság, ahol az ovisok a nekik szervezett
táncházban vehettek részt. Ezután következett az Óvodások Rajzpályázatának
eredményhirdetése. A beérkezett szebbnél
szebb művek közül több első, második,
harmadik helyezett, valamint különdíjas
került ki.
I. helyezést értek el: Révész Kinga, Balogh
Lili, György Adrienn
II. helyezést értek el: Szántó Vivien, Vraja
Hanna, Oláh Máté
III. helyezést értek el: Mályer Amina, Pető
Zsófia, Jencsik Júlia
Különdíjasok: Farkas Szilvia, Józsi Rebeka, Klicsu Rozi, Krutilla Otília, Rostás
Renáta, Varga Dóra

EGYMÁST ÉRTÉK A BÁLOK FEBRUÁRBAN

A 2011. február 5-én megtartott Besi-bál
méltó nyitánya volt a fennállásának 100.
évfordulóját ünneplő Bessenyei György
Gimnázium és Kollégium centenáriumi
rendezvénysorozatának. Az Alapítványi
bált több mint 700 vendég tisztelte meg

jelenlétével, melyen a zenét közkívánatra
ismét volt tanítványok, Dolhai Dávid és
Kocsis Miklós szolgáltatták. Az est színvonalas műsoraiban is jelenlegi és volt diákok léptek a bálozó közönség elé a fellépő
csoportok tagjaiként: a Mistral Ifjúsági és
Sport Egyesület Nyírzem Mazsorett Csoportja nyitóműsora után szerepelt a Samba
de Moro tánccsoport és a DoctoRock társulata. Rendezvényünk évről évre egyre több
érdeklődőnek kínál kitűnő kikapcsolódási
lehetőséget a farsangi bálok forgatagában,
egyben alapítványunk fontos bevételi
forrását is képezi. Az idén befolyt összeg
egy részét az aulánk díszburkolatának befejező munkálataira fordítjuk. Ezúton is
szeretnénk köszönetünket tolmácsolni
mindazoknak, akik erkölcsi és anyagi támogatásukkal elősegítették rendezvényünk
sikerét.			
Tantestület
Nem mulhat el úgy a farsangi időszak,
hogy a Somogyi Rezső Általános Iskola
szülői munkaközössége és tantestülete bált
ne szervezne. A több évtizede megrendezendő, hagyományos, jótékonysági Somogyi-bál időpontja idén február 12-re esett.
Az elegánsabbnál elegánsabb tanárokat,
szülőket és vendégeiket nem csak farsangi

díszbe öltöztetett báli terem, hanem „welcome-pezsgő” is várta a Várda Étteremben.
A 2011-es Somi-bált a mindig mosolygós
Dr. Onder Istvánné igazgatónő nyitotta
meg, majd a Samba de Moro táncegyüttes
produkciója valamint volt Somogyis-büsz-

keségek Oláh Enikő és Török Péter profi
énekműsora következett. A farsangi műsor
záróakkordja a szülőkből és pedagógusokból összeállt alkalmi énekkar produkciója
volt, akik operett- és popslágereket énekeltek – óriási sikerrel. A Somi bál zenésze
idén Csonka László volt, s most is bővelkedtünk értékesebbnél értékesebb tombolatárgyakban is. A bál teljes bevételét – a
korábbi évek szokásaihoz hasonlóan – tanulmányi, kulturális és sportrendezvények
megszervezésére, és a tanulók jutalmazására
fordítja az intézmény alapítványa. Ezúton
köszönjük valamennyi résztvevő, támogató
hozzájárulását, akik munkájukkal, jelenlétükkel, tombolatárgy felajánlásával és támogatói jegy vásárlásával a bál színvonalát,
sikerességét növelték.
Somi-SZMK
A Weiner Leó Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola február 19-én rendezte meg
szokásos, évi jótékonysági bálját a Várda
Étteremben. A műsort az iskola tanárai és
diákjai adták. A finom vacsoráról a Várda
Étterem, a jó hangulatról Csonka László
(is) gondoskodott.

A Vári Emil Társulási Általános Iskolában
is jól sikerült az SZMK bál. A több,mint
160 résztvevő jól érezte magát és egészen
hajnal fél ötig maradtak a legkitartóbb
vendégeink. A bál műsorában rendhagyó
módon most pedagógusok léptek fel néptánc produkcióval. Egy másik lelkes tanár
csapat alkalmi „popzenekart” alakítva régi
olasz slágerekkel szórakoztatta a közönséget. A bál teljes bevételét az iskolai környezet szebbé tételére fordítja az iskola.

2011. február
Felkészítő óvodapedagógusok: Bartháné
Molnár Katalin, Berencsiné Dankó Éva,
Bíró Istvánné, Borbély Zoltánné, Brankovics Viktória, Deákné Pataki Mária, Erdélyi Ferencné, Gáspár Sándorné, Juhász
Ágnes, Kántorné Balogh Etelka, Ölbey Atti-

láné, Pálinkásné Garasos Melinda, Timku
Jánosné. A rendezvény jelmezes felvonulással folytatódott, ahol a gyerekek megmutathatták ötletesebbnél ötletesebb jelmezüket.
Végül a hangulat tovább fokozódott, amikor a tombolasorsolásra került a sor.
Reméljük, hogy minden jelenlévő jól érezte magát a farsangi mulatságunkon!
2011. február 15-én és 16-án nyílt napot
tartottunk, ahová a jelenlegi alsósok szüleit vártuk, valamint az iskolaválasztás előtt
álló ovisok
és szüleik is
betekinthettek az iskola
mindennapi
életébe.
A Református
Általános
Iskola és
Gimnázium
alsós munkaközössége

FARSANGI VIGASSÁGOK A ,MÓRICZ ÚTI OVIBAN

Farsangi vigasságokat rendeztek a kisvárdai
Móricz Zsigmond úti óvodában február 4től 11-ig. Egy héten át tartó télbúcsúztató
mulatságon vehettek részt az óvodában a
gyerekek, a hozzátartozók és az óvoda dolgozói.
Együtt öltöztették farsangi díszbe az óvoda
helyiségeit és a közösen sütött sütemények
finom illata lengte be az óvodát.
Az interaktív zenés műsor nagyon élvezetes
kikapcsolódást nyújtott az óvodásoknak.
Az “Itt a farsang áll a bál...” - jelmezes farsangoló koronázta meg a hét eseményeit.
Minden gyerek jelmezbe öltözve ünnepelt.
Az óvodásaink előadták a tanult verseket,
énekeket, táncokat. Volt tombolasorsolás,

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
A végrehajtás alá vont tárgyakra vonatkozó eljárási szabályok értelmében árverést
tűzök ki az elkobzott, alábbi ingóságra:
1 db Vodka típusu, 4587 gyári számú,
pénznyerő automata, használt, becsértéke
80.000 Ft.
Az árverés helye:
Kisvárda Város Polgármesteri Hivatala,
4600, Kisvárda, Szent L. út 7-11.
Az árverés időpontja:
2011. március 16. - 9:00 óra
Az árverésre kerülő ingóságot 2011. március 16. napján, reggel 9 óra 00 perctől
– 2011. március 16. napján, reggel 9 óra
30 percig lehet személyesen megtekinteni
a kisvárdai Polgármesteri Hivatal, Várday
I. út 2. szám alatti garázs helyiségében.
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játékos vetélkedő a szülőkkel együtt, majd
zene és tánc. A terített asztalnál finom sütemények, fánk és üdítők kínálták magukat.
Rendezvényünkre a leendő óvodások is hivatalosak voltak az “Add a kezed” program
keretében.
A szülők és a hozzátartozók részéről is nagy
volt az érdeklődés, sokan eljöttek közösen
vigadni az óvodásokkal.
A már hagyománnyá vált egy hétig tartó
farsangi vígasságot a telet jelképező kiszebáb elégetésével zártuk.
Az SZMK nevében:
Jánvári Csabáné
SZMK elnök

FIGYELMEZTETÉS!
Az árverés feltételeit és jogkövetkezményeit a bírósági végrehajtásról szóló 1994.
évi LIII. törvény szabályozza. Árverezni
személyesen, vagy meghatalmazott útján
lehet. A meghatalmazást közokirattal,
vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal
kell igazolni. Az árverési vevő (a legtöbbet
ajánló) köteles a teljes vételárat készpénzben, azonnal megfizetni. Ha az árverési
vevő nem fizette ki a teljes vételárat, az
ingóságot nyomban tovább kell árverezni.
A fizetést elmulasztó árverező nem vehet
tovább részt az árverésen. Az árverésen
történő tulajdonszerzés illeték-köteles.
Az árveréssel kapcsolatban érdelődni lehet
Ujváriné Lénárt Erika pénzügyi ostályvezetőnél a 06-45-500-727-es telefonszámon.
Törökné Dr. Nagy Irén jegyző



Közélet

Kisvárda

Az utolsó Várday leszármazott
Háromszázhetven esztendeje annak,
hogy elhunyt az utolsó Várday leszármazott, Nyáry Krisztina. Lapunk hasábjain felelevenítjük életének legfontosabb
mozzanatait.
A 16. század végén már csak egyetlen
Várday élt: az özvegy Várday Kata, aki az
1590-es évek végén ismerkedett meg a
szintén özvegy Nyáry Pál váradi főkapitánnyal, s 1600. május 9-én hozzá férjhez
ment. Közös gyermekeik közül csak az a
Krisztina érte meg a felnőtt kort, aki naplójában ezt írta: „Én bedegi Niari Christina lötem ez vilagra az 1604. esztendőben
31 oktoberis Kis-Warda Warában, az Igaz
Romai Hitben megh maradván holtigh.” A
hit dolgára később még visszatérek.
A felcseperedő lánykának hamar kérője
akadt, az elhunyt Thurzó György nádor
dúsgazdag, alig 19 éves fia: Imre, aki
1617 szeptemberében egy napot Kisvárdán töltött, s megtörtént az eljegyzés. Az
ifjú ezt az eseményt így rögzítette: „Jézus,
örök jóságod és kegyelmedért engedd, hogy
az egyesség, melyet itt kötöttem, boldog lehessen.” A találkozás nem volt véletlen, az
ifjak egybekelését a szülők: Czobor Erzsébet és Várday Kata intézték.
Az előkészületek egy évig tartottak,
melynek során a szokásos teendőkön túl
a felekezeti ellentéteket is át kellett hidalni. A lutheránus felekezet legnagyobb
vezetője Thurzó Imre volt, ám pártolta,
hogy a kálvinistákkal egyesüljenek. Ez
utóbbiak közül Alvinczy Péter közeledett
a lutheri szigorúbb felfogáshoz, s éppen
ezért őt kérte fel Thurzó, hogy a kálvinista Nyáry Krisztinával való egybekelés
szertartásait elvégezze. Ez Királyhelmecen, 1618. november 11-én, Márton
napján történt. Ebből az alkalomból írta
Bocatius János a Menyegzői lúd c. alkalmi
eklogát, mely nyomtatásban is megjelent.
A lakodalom első napja után a násznép
Tokajba indult, ez volt Thurzó legközelebbi birtoka, a feleséget aranyos hintó
vitte, amely elé bársony hámos hat ló volt
befogva. Itt három napig mulattak, aztán
hazaértek Bicsére, ahol még egyfolytában
öt hétig tartott a lakodalmi ünnepség.
A férjet a politikai és vallásküzdelmek elszólították otthonról, gyöngélkedő nejét
a rajeczi fürdőben magára hagyta. Nyáry
Krisztina gombát szedett és szárított, a
hegyi patakokban pisztrángokat fogott,
melyeket ajándékul küldözött anyósának,
Czobor Erzsébetnek. Leveleiben gyak-

ran panaszkodik gyönge egészségéről és
arról, hogy a „gyomorfájás igen uralkodik
rajta”. Levelei, s hogy azokat maga írta,
magasabb fokú műveltségről tanúskodnak, mint a kor általános színvonala, ám
férje az anyjának panaszolta, hogy Krisztinától
hazulról semmi hírt nem
kap. Thurzó szeretettel
csüngött nején. Hozzá
intézett levelei közül a
család levéltárában ugyan
egy sem őrződött meg,
de gyakori üzenetei, a
gyöngéd, szeretetteljes
szavak, amelyekkel anyjához intézett leveleiben
„szerelmes
atyjafiáról”
mindenkor
megemlékezik, semmi kétséget
sem hagynak arról, hogy
szerelme, mellyel Nyáry
Krisztinához az első pillanattól fogva viseltetett,
soha sem hűlt el, s viszonzásra talált.
Az ifjú asszony férje elfoglaltsága miatt sokat
volt egyedül, s anyósán
kívül leginkább anyja,
Várday Kata tartotta vele a kapcsolatot.
1620 augusztusában is levélváltás történt
közöttük, s kiderül, hogy Krisztina gyermeket vár, 1621. február 20-án valóban
megszületett Erzsébet.
A férje azonban 1621-ben váratlanul elhunyt. „Az én szerelmes uramot szólitotta
ki isten ez világbul oktobernak 19 napján
reggel, én pedig maradtam 4 holnapi nehézkemmel és 9 holnap lánkámmal…”
Krisztina tehát állapotos volt, s 1622. április 22-én megszülte Thurzó Krisztinát.
A fiatal özvegynek támaszra volt szüksége. Többen pályáztak a kezére, de eredménnyel csak gróf Eszterházy Miklós járt.
1624. április 24-én Nyáry Krisztina sietett tudósítani anyósát arról, hogy Eszterházyval tervezi leélni a további életét.
Ehhez nem kérte anyósa beleegyezését,
hanem mint tényt közölte. Czobor Erzsébet nem fogadta örömmel ezt a változást, sőt felhasználta arra, hogy Krisztina
gyermekeit, (az ő unokáit) saját magánál
tartsa.
Nyáry Krisztina új férje a negyvenedik
esztendejét taposta, amikor 1624. július
21-én Szucsánban megtartották a lako-

A Magyar Kultúra (egyik)Napja

“Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!”
(Bakay Kornél)
A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva a fenti címen került sor a Kistérségi
Szociális Szolgálat Fogyatékos Személyek
Nappali Ellátása gondozottjainak és a
Városi Könyvtár zenei részlegének ünnepi megemlékezésére. A nevezetes dátumhoz két másik jubileum is csatlakozott:
Liszt Ferenc születésének 200., valamint
a Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári béke (1711) 300. évfordulója.
Magyarország nemzeti himnuszának



keletkezéstörténetét
felidézve, a jelenlevők
a Kölcsey Ferenc műve
előtti
Boldogasszony
Anyánk című, „néphimnuszként” énekelt
vallásos dalt hallgathatták meg. Ezt követően a Liszt bicentenárium
jegyében,
egykor a hatóságok
által többször is betiltott Rákóczi-nóta, ill.
Rákóczi-induló jól ismert dallamai örvendeztették meg őket,
majd a zeneszerző Szerelmi álmok című
átiratának gyönyörű melódiái csendültek
fel a gondozottak által sokat látogatott
zenei részlegben.
A megemlékezés során a zenei gyűjtemény könyvtárosa röviden ismertette a
világon egyedülálló Himnusz-szobor történetét, mely nemzeti imánk emlékműve,
s a Magyar Örökség-díjas képzőművész,
V. Majzik Mária alkotása. A foglalkozás közben kézhez kaphatták a Himnusz
kéziratának másolatát, Kölcsey Ferenc és
Erkel Ferenc portréjának reprodukcióit,

2011. február

dalmat. Az esketést az ellenreformáció
apostola, Pázmány Péter végezte. Nyáry
Krisztina még ebben az évben visszatért
a katolikus hitre: „az úr isten szent lelkének ajándékát közlötte velem és tértem az
igaz vallásra, gyúntam meg újobban istennek akaratábul 30. napján deczembernek
és megkomunikáltam 31.
napján ugyan deczembernek havában, mikor írtak
1624. esztendőben.” Azt
is leírta, hogy szívében
mindig igaz pápista, azaz
katolikus volt, de kénytelen volt színmutatásra.
Tudjuk, hogy anyja a reformált vallást támogatta,
olyannyira, hogy elnyerte
a „kálvinisták matriarchája” elnevezést. Krisztina
első férje szintén az új
hit bajnoka volt, s csak a
katolikus Eszterházyval
történt egybekelése adott
módot arra, hogy a nő
megvallja igazi meggyőződését. Az áttérésben/
visszatérésben
Hajnal
Mátyás jezsuita hitszónok
és térítő győzködése is segítette a nőt, sőt később
Hajnal Krisztina kérésére
készítette el a Jézus szíve c. imádságos
könyvet, mely ájtatossági irodalmunk nevezetes terméke.
Amikor Eszterházyt 1625-ben nádorrá
választották, az egykori kisvárdai leány
21 éves korára az ország első asszonya
lett, ennek ellenére a Várday örökségből,
Báthori Istvántól és Nyáry Páltól neki járó
arany- és ezüst holmikat, ékszereket csak
1635. március 13-án adta át neki féltestvére, Nyáry István.
A Thurzó rokonsággal a Thurzó-árvák
miatt összetűzésbe keveredett, ugyanis
első férje halála után anyósa lépett a családi vagyon teljes birtokába, Krisztinát
még saját gyermekeitől, nászajándékától
és hozományától is megfosztotta, noha
Krisztina igyekezett Thurzóné bizalmát
elnyerni. Ez nem sikerült, így Krisztina visszavonult anyjához, Várday Katához Szomolányba, majd Királyhelmecre.
Krisztina ezt követően több levélben
próbálta jobb belátásra bírni Thurzónét,
sőt II. Ferdinánd is meghagyta Czobor
Erzsébetnek, hogy a gyermekeket minden
vonakodás nélkül adja ki, de semmi sem
használt. Már csak azért sem, mert a buz-

gó protestáns asszony tudta, hogy Krisztina áttért a katolikus hitre, s nem akarta,
hogy az unokái - s egyben örökösei - is
azokká legyenek. Az 1625-ös országgyűlés kénytelen volt a kérdéssel foglalkozni,
s Eszterházy nádor nyomására is, meghozni a LXIII.tc-t. arról, hogy „Czobor
Erzsébet uraszony a nádorispán úr hitves
urasszonyának a leányait visszaadja”.
Nyáry Krisztinának második férjétől több
gyermeke származott: Magdolna 1625.
július 19-én született és „vötte ki isten
ez világbül 1627. esztendőben májusnak
7. napján”, augusztus 21-én temették el.
László 1626-ben jött a világra, s majd a
török elleni vezekényi csatában halt meg
1652-ben. Katalin 1628. augusztus 18.
napján látta meg a napvilágot, elhunyt
böjtmás, azaz március hó 13. napján
1630-ban. Anna Júliannát világra hozta
1630. február hó 28-án. Mihály 1632.
február hónap 19. napján született, másfél évig élt. 1634. január 17-én jött világra egy újabb leány, Krisztina Marianka,
aki 11 hétig élt. 1635. szeptember hó 8án, kisasszony nap estéjén éjfélkor „Adta
isten ez világra” Pált, a későbbi nádort és
herceget. Mária született 1638. február 2.
napján, gyertyaszentelő boldogasszony
napján.
Közben 1630 nyarán elhunyt Nyáry
Krisztina anyja, Várday Katalin, 1632.
március 22-én pedig az első házasságából született Krisztina nevű lánya is. A
másik leány, gróf Thurzó Erzsébet 1638.
szeptember 26-án kötött házasságot gróf
Eszterházy Istvánnal.
Látható, hogy amilyen gyakori volt a
gyermekáldás, olyan rendszeres volt a
halálozás is. Éppen egy újabb gyermek
világrajövetele lett a végzete az anyának
is. Eszterházy Pál így írt később az anyja
haláláról: „Mi penig őszre kelve 1640. esztendőben általmentünk asszonyom anyámmal Sentére, azholott 17. Januarii gyermeke
lett, kit Ferencnek körösztöltek. Mely gyermekágyban az bábák meg hagyván hülni
asszonyom anyámat, die 22. Januarii éféltájban meghala szegény anyám.”
A holttestet átszállították abba a nagyszombati jezsuita templomba, amelyet a
férj 1629-1637 között építtetett. A temetéskor az egész templomot fekete lepellel
vonták körbe és a díszes ravatal körül
ezer aranyozott lámpás égett. A templomi kriptában a sírba tétel nagy ceremónia
mellett történt. Amikor 1645-ben a férj
is elhunyt, őt is ide temették.
Néző István

képeket a Himnusz-szoborról, valamint
szöveges ismertetőket a fenti témákkal
kapcsolatban.
Az ünnepi alkalom lehetőséget adott a
„kis csoport” költészeti összeállításának
bemutatására is. Ballai Andrea és Hudák
Péter Kölcsey Ferenc Himnuszának előadásával, Szabó Edit pedig Petőfi Sándor:
Anyám tyúkja című versének elszavalásával örvendeztette meg a hallgatóságot.
A Himnusz közös eléneklése, a „kegyelmi
állapot” ritka pillanatot jelentett mindannyiunk számára.

Végezetül megtekintették a Rákóczi emléknaphoz kapcsolódó és a könyvár emeleti galériájában elhelyezésre került „Hazánk szentje, szabadság vezére…”, és a „A
kuruc kor zeneköltészete” című könyv- és
hanglemez kiállítást.
A tartalmas együttlét után, az „egy
csepp emberség” mellett minden bizonnyal nemzeti kultúránk „egy cseppjét” is
magukkal vitték az intézmény gondozottjai!
Klicsu Emília
könyvtáros

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

Kisvárda
Fáklyák és fiatalok az elmúlt 90 esztendõért
Közélet, kultúra

Az idei év kiemelt jelentőséggel bír a
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt életében,
hiszen 90 évvel ezelőtt már egy kultuszminiszteri rendelet is hozzájárult ahhoz,
hogy az akkor 40 éves Magyar Vöröskereszten belül külön tagozatként megalakuljon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Az
újonnan alakult szervezet működésének
sok pozitív vonása volt: fontos feladatot
vállalt a nevelés terén, közreműködött az
emberbaráti érzések, tulajdonságok fejlesztésében. A kezdetben dinamikusan
fejlődő szervezet nevéhez több ünnep
alapítása, kulturális örökség és társadalmi értéket adó esemény köthető: elég, ha
csak az Anyák napjára, az Anyák szobrára vagy a „Legfőbb kincsünk-egészségünk” című versenyre gondolunk, mely az
idő múlásával továbbfejlődött egészségneveléssé, elsősegélynyújtó ismeretekké,
véradásszervezéssé és prevenciós tevékenységekké.

„Elődeink nagyon sok hasznos programmal
próbáltak megmaradni ebben a túlzsúfolt,
rohanó világban. A pedagógusok jelenlétére
a szervezet életében a mai napig is szükség
van. Köszönet illeti őket, hogy a kezdetektől, az elmúlt 90 évben mindig mellettünk
álltak, támogattak bennünket és lehetőséget
biztosítottak arra, hogy már iskolás éveink
elején megismerjük e szervezet munkáját,
nemes tevékenységét” – kezdte beszámolóját Buknicz Ivett. A Magyar Ifjúsági
Vöröskereszt elnöke elmondta továbbá:
„A jövőt tekintve is kihívások várnak ránk.
Lépést kell tartani a társadalmi és technikai
fejlődéssel. Fiatalos lendülettel és a Magyar
Vöröskereszt segítségével minden akadályt
legyőzhetünk, de ehhez a fiatalok segítségére és önkéntes munkájukra is szükség van.
Ez az önkéntes munka nemcsak barátokat,
élményeket jelent, hanem közös felelősségvállalást, amivel együtt jobbá tehetjük a
világot!”

2011. február 9-én az egész országban megemlékeztek az ifjúsági vöröskeresztesek a 90. évfordulóról. A
kisvárdai rendezvény, kiemelt megyei
program volt ebből az alkalomból. A
Szent László Római Katolikus Szakközépiskola - Bázisiskola Ifjúsági Vöröskereszteseinek közreműködésében
kulturális demonstráció kezdődött
délután a Polgármesteri Hivatal előtti
téren verssel, énekkel és zenével, miközben a fiatalok transzparensei hirdették:
„Gyújtsuk meg együtt az Emberiesség
Lángját!„
„Az Emberiesség Lángja – Magyar Vöröskereszt jubileumi év 2011.„
Ünnepi köszöntőt mondott Szarkáné
Kövi Márta a Magyar Vöröskereszt
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatója, ezt követően a vöröskeresztes
vezető, ifjúsági vezetők és tanárelnö-

Kandó Kálmán Gimnázium Bázisiskolából vöröskeresztes csapatok érkeztek,
akik a zászlórúdra felkötötték a szalagokat, melyek az üzeneteket közvetítik.
Közben a bázisiskolákban a vöröskeresztes ifjúsági tagok video-üzeneteikben mondták el, hogy miért szeretnek az
ifjúsági vöröskereszt tagjai, önkéntesei
lenni, mit üzennek a következő generációinak, illetve mit gondolnak erről
a jeles jubileumról. A programok alatt
folyamatos osztottuk az adományba kapott péksüteményeket, forró teát, ezáltal
biztosítva azt, hogy a jelenlévőkkel beszélgetést kezdeményezzünk az ifjúsági
munkáról, annak lehetőségeiről, jelenéről
és eszméiről.” - tájékoztatott Zolcsákné
Józsi Erzsébet, a Magyar Vöröskereszt
Kisvárdai Területi Szervezetének vezetője.
A program végén pedig a résztvevők
együtt gyújtották meg az emberiesség
lángját, mely minden segítő, önkéntes
véradó szívében ott „lángol” egy életen át.

kök beszédei mellett felolvasták a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Elnökének
ez alkalomra kiadott ünnepi üzenetét.
„Kisvárda középiskoláiból és a záhonyi

„MIÉNK A JÖVŐ ÉS RÁD IS
SZÜKSÉG VAN, HOGY JOBB LEGYEN A VILÁG!”
Durucz Gabi

Véradások MÁRCIUSBAN
KISVÁRDÁN ÉS KÖRNYÉKÉN

2011. március 1-2-3-án, 09:00-16:00ig Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda,
Tanácskozó terem
2011. március 8-án, 09:00-16:00-ig
GE Hungary, Kisvárda, Temesvári út
17. - Oktatóterem
2011. március 9-én, 09:00-13:30-ig
Hétszínvirág Óvoda, Záhony, Ifjúság út
1. - Tornaterem
2011. március 11-én, 09:30-15:00-ig
Carofelx Kft., Kisvárda, Árpád út 123.

Drogmegelőzési éves program
Az
„ESÉLY
A MUNKÁHOZ” Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft
mintegy másfél éve működik Kisvárdán.
Tevékenysége
szerteágazó: elsősorban a gyermek - és
ifjúsági korosztályhoz tartozók drogmegelőzési programját, társadalmi és
munkaerő-piaci integrációs törekvéseinek segítését szolgálja. A kft. a Nemzeti
Drogmegelőzési Intézet által meghirdetett KAB–ELT 54. kódszámú pályázaton
sikerrel szerepelt, így ez évben egy komplett drogmegelőzési, elterelési programot
valósítanak meg.
Pribula László, a Kft. ügyvezetője és a
Kékkereszt csoport helyi vezetője elmondta: „A megelőző-felvilágosító programunk ,folyamatos és az igényekhez igazodó.

A január 1-től december 31-ig tartó, megelőző-felvilágosító programunkban egy-egy
személlyel, egy kurzus alatt 24 alkalommal találkoznak személyesen. Az egyéni
és csoportfoglalkozásokat a Kft székhelyén
és a Kisvárdai Református Egyházközség
Közösségi Házában tartjuk. A kurzus 1 fő
részére 6 hónapig tart, 24 órás időintervallumban. A foglalkozások egy negyed része
egyéni prevenciós szolgáltatás. A fennmaradó 18 órában, 10-15 fős csoportokban,
csoportfoglalkozások formájában történő
foglalkozás. A résztvevőknek felvilágosító
és ismeretterjesztő előadásokat, illusztrációs filmvetítéseket, közösségi rendezvényeket
fogunk tartani. Foglalkozásainkra a betegségből már szabadult, gyógyult emberek, az
általuk elmondott bizonyságtételekkel élő
példákon keresztül mutatjuk be, hogyan lehet szer nélkül élni, új életet kezdeni. Úgy
gondoljuk, hogy minden ember számára
fontos annak az életnek a megismerése, példája, hogyan lehet szenvedélyektől mentesen,
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szeretetben és örömmel élni. A drogfüggőségből gyógyult barátaink személyes példái
meggyőzőbben hatnak, mint bármilyen más
szemléltető eszköz.”
A lebonyolításához szükséges szakmai,
tárgyi és technikai feltételek is adottak.
Szakmai–módszertani segítséget kapnak:
a Kisvárdai Polgármesteri Hivataltól, a
Felső-Szabolcsi Kórháztól, a Kisvárdai
Rendőrkapitányságtól, a Kisvárdai Református Egyházközségtől, a Magyar
Kékkereszt Egyesület Kisvárdai Csoportjától, a Kézenfogva, és
a RÉV Alapítványoktól is.
„Bízunk abban, hogy meg
tudjuk valósítani a pályázatban
megfogalmazott
céljainkat. A különböző társszervekkel együtt
működve el tudjuk érni, a
különböző korosztályok,
de leginkább a gyermekeket és fiatalokat fenyegető,
immár
népbetegségnek
számító, de már csak széleskörű társadalmi össze-

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

2011. március 16-án, 09:00-16:00-ig
Városi véradás, Kisvárda, Bocskai út 33.
2011. március 24-én, 08:00-14:00-ig
Szent László Szakközépiskola, Református Gimnázium, Kisvárda, Flórián
tér.
2011. március 28-án, 08:00-12:00-ig
Kandó Kálmán Gimnázium, Záhony,
Kárpát út 4.
2011. március 28-án, 13:00-16:00-ig
Polgármesteri Hivatal, Eperjeske, Szabadság tér 1.
fogással kezelhető problémáit sikerül
megoldani. Reméljük ezt azért is mert
partnerszervezeteink között tudhatjuk
az Észak–alföldi Regionális Kábítószer
Egyeztető Fórumot, a Nyíregyházi Jósa
András Kórház Addiktológiai Osztályát,
valamint a Budapesti Nyírő Gyula Kórház Addiktológiai Osztályát és több Európa- szerte elismert addiktológus szakembert is” – mondta befejezésül Pribula
László.
Vincze Péter
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M Á R C I U S I k a l e n d á r ium
Március (Ősi magyar nevén, Kikelet
hava) az év harmadik, 31 napos hónapja a Gergely-naptárban. Március nevét
Marsról, a háború római istenéről kapta.
Az ókori Rómában szerencsét hozónak
tartották, ha a háborút ez idő tájt indítják. A 18. századi nyelvújítók szerint
a március: olvanos. A népi kalendárium
Böjt máshavának (vagy másképpen Böjtmás havának) nevezi.
Ünnepek, évfordulók, jeles napok
márciusban
Március 1.
- A meteorológiai tavasz kezdete.
- A Polgári Védelem Világnapja.
A Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet 1972. március 1-jén alakult
meg. Erre emlékezve 1992-ben határoztak a polgári védelem világnapjának
megrendezéséről, melyhez Magyarország
is csatlakozott.
Március 5.
- DJ-k Világnapja.
- A Néprajzi Múzeum napja.
Március 8.
- Nemzetközi nőnap.
1857. március 8-án New Yorkban 40
ezer textil- és konfekcióipari munkásnő
sztrájkolt a béregyenlőségért és munkaidő csökkentésért. Erre emlékezve 1910
augusztusában Koppenhágában Clara
Zetkin javaslatára elhatározták, hogy
nemzetközi nőnapot tartanak. Magyarországon 1914-ben ünnepelték először.
Március 10.
- A vese világnapja.
Március második csütörtökén - idén
március 10-én - tartják a vese világnapját a Nemzetközi Vesetársaság és a Vesealapítványok Nemzetközi Szervezete
kezdeményezésére. E napon a krónikus
vesebetegségekre, a vesebetegségek megelőzésére és korai felismerésére kívánják
felhívni a szélesebb közvélemény figyelmét.
Március 14.
- Nemzetközi Pí Nap

Ezen a napon született Einstein, s ennek
kapcsán ünneplik minden évben a nemzetközi pí napot. A matematika egyik
leghíresebb száma 3.1415926535…-el
kezdődik és a végtelenségig tart.
Március 15.
- A Magyar Köztársaság Nemzeti Ünnepe.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének
egyik meghatározó eseménye, a nemzeti
identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált.
- A Magyar Sajtó Napja.
1990 óta március 15-én a Magyar Sajtó Napját is ünnepeljük, mivel 1848-ban
ezen a napon nyomtatták az első szabad
magyar sajtó termékeit: a Tizenkét pontot és a Nemzeti dalt.
- Fogyasztóvédelmi Világnap.
„Március 15-én tartják meg a Fogyasztóvédelmi Világnapot annak emlékére,
hogy John F. Kennedy amerikai elnök
1962-ben ezen a napon hirdette ki a négy
alapvető fogyasztói jogot összefoglaló
történelmi nyilatkozatot. Ennek a nyilatkozatnak köszönhetően került nemzetközileg elismerésre a kormányok és az
Egyesült Nemzetek Szervezete által az a
tény, hogy minden állampolgár fogyasztóként alapvető jogokkal rendelkezik.
Március 19.
- Alvás világnapja.
Az Alvás Világnapját két éve indították
Amerikában, dátumát a nyári időszámításhoz igazították. Az esemény célja,
hogy felhívja a társadalom figyelmét a
minőségi alvás és az alvással kapcsolatos
betegségek megelőzésének a fontosságára. A kezdeményezés világméretűvé
nőtte ki magát, megemlékeznek róla Európa számos országában. A szakemberek
szerint nem jól alszunk. A horkoláson,
mint az egyik legismertebb érzékelhető tüneten kívül még vagy nyolcvanféle
alvásbetegséget ismer az alvástudomány,
jelentős részük gyógyítható. A legfonto-
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sabb feladat a megoldáskeresés, illetve a
megelőzés. Fel kell hívni a lakosság figyelmét a veszélyekre, ebben a médiának
is fontos a szerepe. Előidézői a stressz,
az elhízás, a túlzott munkamegterhelés
és az egészségtelen szokások a leginkább
okolható tényezők.
Március 21.
- Tavaszi napéjegyenlőség, a csillagászati
tavasz kezdete.
- A költészet világnapja.
Naima Tabet, a marokkói oktatási, kulturális és tudományos nemzeti bizottság főtitkára vetette fel 1998-ban egy
UNESCO-hoz intézett levelében a
nemzetközi költészeti nap kijelölését.
1999. november 18-án az UNESCO
közgyűlésének 30. ülésszaka március 21ét, az északi félteke tavaszának első napját nyilvánította A költészet világnapjává,
melyet minden ország a saját eszközeivel,
a nem-kormányzati szervek aktív részvételével, a nyilvános és civil szervezetek
bevonásával ünnepelhet meg.
Március 22.
- A víz világnapja.
A víz világnapját minden évben március
22-én ünnepeljük, melyről az ENSZ 47.
közgyűlése 1992-ben döntött Dublinban.
„Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet
meghatározni téged, megízlelnek, anélkül,
hogy megismernének. Nem szükséges vagy
az életben: maga az élet vagy.” (SaintExupéry)
Minden évben más jelmondat jegyében
zajlik a megemlékezés létünk nélkülözhetetlen eleméről, 2011-ben a rendezvénysorozat jelmondata: „Víz a városokért”
Március 23.
- A magyar-lengyel barátság napja.
A magyar és lengyel történelem közös vonásai, a két nép között kialakult
szoros, történelmi barátság tiszteletére
2007-ben a Magyar Országgyűlés március 23-át a magyar-lengyel barátság
napjává nyilvánította. A Parlament ezzel
megerősítette azt a régebbi civil kezdeményezést, amelynek eredményeként egy
évvel korábban Sólyom László köztársa-

sági elnök és Lech Kaczynski lengyel államfő Győrött felavatta az első köztéri
Magyar-Lengyel Barátság Emlékművet.
A magyar-lengyel barátság napját megünnepelni nem más, mint tiszteletünket
kifejezni a két nép múltja előtt, jelen és
jövő barátságuk folytatása jegyében. Az
oktatási intézmények tanárainak és diákjainak részvétele a rendezvényeken
- esetleg önálló programok kezdeményezésével - e nemes hagyományok megőrzését és erősítését jelenti.
Március 24.
- A tuberkolózis világnapja.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
döntése értelmében március 24. a tuberkulózis világnapja. Ezen a napon világszerte felhívják a figyelmet az egyik
legnagyobb népbetegség további terjedésének veszélyeire. A baktériumok az
utazások és a migráció nyomán hatalmas
erővel támadnak a gazdag országokban
is, minden társadalmi rétegben. Tbc-ben
évente kétmillió ember hal meg a világon. Az 1998-ban alapított „Megálljt a
tbc-nek!” nevű nemzetközi társaság becslése szerint közel 10 millió dollárra van
szükség ahhoz, hogy öt év alatt teljesen
felszámolják ezt a betegséget a világon.
2001. október 24-én a Világbank és az
Egészségügyi Világszervezet Washingtonban útjára indította a tuberkulózis
elleni „világprogramját”.
Március 27.
- Színházi világnap.
1957. március 27-én volt a Párizsban
működő Nemzetek Színházának évadnyitója. 1961-ben a Nemzetközi Színházi
Intézet bécsi közgyűlése által elfogadott
határozat alapján e napon van a SZÍNHÁZI VILÁGNAP. A Nemzetközi
Színházi Intézet 1975. évi kongresszusa
úgy határozott, hogy 1978-tól a világ valamennyi országában üzenettel köszöntsék e napot. A színházi világnap célja,
hogy felhívja a figyelmet a színházművészet – és tágabb értelemben a kultúra
– fontosságára, tisztelegjen a színészek, a
színházi dolgozók előtt, kérje a közönség
szeretetét és támogatását. Ezen a napon
köszöntik a színészeket.

Fuvola tanszaki hangversenyt rendeztek

IV. SOMA GÁLA
-Ï7e.21<6È*,0ĥ625

2011. február 1-jén 16.30 órai kezdettel fuvola tanszaki hangversenyt tartottak a Weiner Leó Alapfokú Zene- és Művészeti Iskolában. A hangversenyen felléptek a tanszak
növendékei. A fuvolások jó felkészültségükről tettek tanúbizonyságot. Felkészítő tanáruk
Forgácsné Latin Márta, zongorán kísért Miller Olga tanárnő.

a daganatos gyermekekért.
Fellépnek:
Kisvárda város általános és középiskolás gyermekei,
DOKTOROCK,
a MISTRAL „NYÍRZEM COOP” mazsorett csoportja,
.,69È5'È5Ï/(/6=È50$=2776=Ë10ĥ9e6=(.
Helye: Városi Sportcsarnok
Ideje: 2011. március 25. 17 óra

PÁLYÁZAT MATEMATIKATANÁRI ÁLLÁSRA

A kisvárdai Szent László Katolikus
Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda 1 fő matematika-informatika szakos középiskolai tanárt
keres a 2011/2012-es tanévre. A pályázat
benyújtásának határideje: 2011. március
12. Az elbírálás határideje: 2011. április
9. Az állás elfoglalható 2011. augusztus
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16-tól. Képesítései feltétel: egyetemen szerzett tanári végzettség; keresztény életvitelt igazoló lelkészi ajánlás. Bérezés a KJT
szerint. A pályázathoz mellékelni kell a
részletes szakmai önéletrajzot és a diploma
másolatát. További információ:
Kisvárda, Flórián tér 3., Tel.: 45/405-210
E-mail: szentlaszlo@szlki.sulinet.hu

%HOpSĘMHJ\)W

amely megvásárolható minden iskolában és a helyszínen.

Pénzbeli adományokat szívesen elfogadunk!

Közhasznú alapítványunk adószáma: 18816202-1-15
számlaszáma: 11600006-00000000-17421377

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

Oktatás

Kisvárda

Centenárium a megújulás évében

A Bessenyei György Gimnázium és
Kollégium patináját modernséggel
és fiatalos lendülettel ötvözik
A kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. E jeles alkalomból az év során több rendezvényt
tartanak, melyek nyitányaként nyilvános tájékoztatót tartottak az érdeklődőknek és a sajtó meghívott képviselőinek a centenáriumi programsorozat
részleteiről.
„Iskolánk alapítói annak idején másfél
évtizedes áldásos előkészítő tevékenység után hozták létre gimnáziumunkat,
amelyet ma megyénk harmadik legidősebb alma matereként jegyeznek és emlegetnek. Kötelességünknek érezzük, hogy
folytassuk hagyományainkat, és a kerek
évfordulón a nagyszabású események

mellett emléktárgyakkal, kiadványokkal
emlékezzünk meg a 100 év nehézségeiről,
sikereiről, élményeiről is” - mondta Bíró
Gábor igazgató, hozzátéve: „Eltökélt
szándékunk, hogy jubileumi eseményeinkbe minél több személyt - közöttük természetesen volt diákjainkat, tanárainkat
- bevonjunk, ezért kérünk mindenkit,
hogy kövessék nyomon felhívásainkat,
programjainkat az iskolában és a sajtóban, s minél többen ünnepeljék velünk
iskolánk centenáriumát” - zárta szavait
az igazgató.
A sajtótájékoztatón elhangzott továbbá, hogy korabeli fotókat, visszaemlékező írásokat várnak a 100evesabesi@
gmail.com címre. A fotókat jó minőségű, digitális állományban, képaláírással
(mikor készült, milyen alkalomból, kik
vannak rajta stb), az írásokat max. 1,5
oldal gépelt terjedelemben. A fotók és a
visszaemlékezések az
emlékkönyvben megjelennek. Beküldési
határidő 2011. március 1.
A centenáriumi
2011-es év rendezvényei
Február 5. - Besi bál
Február 22. - Bessenyei Emléknap
Bessenyei György halálának 200. évfordulója tiszteletére

Február 24. - Bessenyei Emlékműsor
Fellépés a Bessenyei
Társaságnál Nyíregyházán
Április 4-8. - Bessenyei Akadémia
Az iskola – különféle
területeken
szaktekintéllyé lett – volt
tanulóinak előadásai.
Április 13. - Nyíló
Világ program záró
konferenciája
Megyei német nyelvi
verseny
Április 14. - Emlékmérkőzés Kalocsán
A kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és a kalocsai Szent István Gimnázium közötti labdarúgó mérkőzés
50. évfordulójának tiszteletére
Április 25. - Víz világnapi verseny a
megye középiskoláinak részvételével
Április 30. - Ballagás
Május 14. - Sporttalálkozó az iskolában végzett neves sportolók és öregdiákok részvételével-kísérőprogram a
kalocsai mérkőzés visszavágója
Május 21. - Öregdiákok találkozója és
ballagása
Republic koncert
Szeptember 15-17. - Az Arany János
Tehetséggondozó Program országos
tanévnyitója
Október 8. - Szalagavató ünnepség és
bál
Október 10. - Besikupa
Sportversenyek határon túli, magyar tanítási nyelvű iskolák
részvételével
Az egyes programokról részletesen a www.
kisvarda.hu oldalon
és a Kisvárda Újság
havilapban is olvashatnak.
Öregdiák találkozó
és ballagás
A fennállásának 100.
évfordulóját ünneplő
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kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium vezetősége tisztelettel meghívja az intézmény volt osztályait, tanulóit és tanárait a 2011. május
21-én (szombaton) sorra kerülő öregdiák-találkozóra és ballagásra. Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet, (letölthető a www.besi.hu oldalról)
melyet a 100evesabesi@gmail.com címre
kell 2011. március 15-ig eljuttatni.
A részvételi költségeken túli anyagi,
esetleg természetbeli támogatásukat,
adója 1%-nak felajánlását megköszönjük, a támogatók névsorát az emlékkönyvben mejelentetjük.
Pénzintézeti adatok:
Bessenyei György Gimnázium
Alapítvány
Számlaszám: 11744034-20027784
Durucz Gabi

ÖRÖMÖK, CSODÁK, ÉRTÉKEK -A LAKÓTELEPI ÓVODA ESEMÉNYEI

Óvodánkban a hagyományos ünnepeink
alkalmával is színes programsorozatot biztosítottunk a gyerekek számára. A téli ünnepkör első állomása a Télapó várása volt.
Sok-sok éve költözik hozzánk ideiglenesen
a Mikulás, hiszen megszerette kicsiny házikóját, amely teljes komforttal várja lakóját, és a Mikulás barátait, a felnőtteket és
a tisztalelkű gyerekeket, akik izgalommal
várják azt a csodálatos pillanatot, amikor
belenézhetnek a jóságos Mikulás szemébe,
hogy megtudhassák tőle: ők bizony jó gyerekek!

Advent időszakában meghívást kapott az
óvodánk a Nyírkarászi templomba, ahol
Thódory Annácska édesapja, Thódory
Ferenc parókus tartott gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt bensőséges és felemelő
karácsonyi felkészülést. Ezután meglátogattuk a Nyírkarászi Öregek Bentlakásos
Napközijében az idős embereket. Közösen
énekeltünk velük, együtt gyermek és öreg
szív. Próbáltuk szeretettel megtölteni egymás szívét.
Karácsony ünnepén hóval ajándékoztak
meg minket az angyalok, és mi együtt a

szülőkkel felöltöztethettük az óvoda karácsonyfáját kint az udvaron, ahol mindenkit várt a szentséges jászol. Hangulatos,
gyertyafényes, forralt boros és meleg teás
forgatag vette körül az itt lévő gyerekeket
és felnőtteket.
Az új év ovi-bulival kezdődött, hiszen hagyományosan az első óvodai napon tartjuk
meg a gyerekpezsgős újévi diszkónkat. Sok
ragyogó szemecske, s boldog hangocska kiabálta egyszerre: Boldog új évet 2011-ben!
A téli időjárás együttműködésével megtarthattuk a szintén hagyománynak számító óvodai szánkózásunkat Anarcson. A
Homoki tanya látta vendégül a gyerekeket,
ahol nemcsak a téli sportot űzhettük, de
megnézhettük az őzikéket, a struccokat, a
vaddisznókat, a pónilovat, stb. is. Nagyon
nagy élmény volt ez még a gyerekeket elkísérő szülők számára is.
Végül elérkeztünk a téli ünnepkör lezárásához, a farsanghoz. A tél elűzéseként megtartottuk a nagysikerű farsangi bulinkat,
ahol minden gyerek egy számára kedves
jelmezt viselhetett. Volt itt móka, vetélkedő délelőtt, délután pedig várt mindenkit
a maskarás felvonulás, Romvalter Éva művésznő zenés produkciója, majd zárásként,
hogy végre legyen vége a télnek, együtt
elégettük a telet jelképesen, egy kiszebáb
formájában.
A lakótelepi óvodában, a városban egyedülálló módon heti két alkalommal kerül
sor beszédfejlesztésre a beszédhibás gyermekeknél, szakvizsgázott nyelv és beszédfejlesztő óvodapedagógus által. Ezen kívül
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fejlesztőpedagógusunk segíti a részképességek fejlődésében lemaradó gyerekek fejlesztését csoporton belül, és az erre a célra
kialakított, mikro csoportok fogadására
szolgáló fejlesztő kuckóban is.
Napi rendszerességgel látogatja mind a
négy csoport a mesevilággá alakított sószobánkat, és így a gyermekeink ritkábban
betegszenek meg.
Az óvodai életünk a farsanggal nem zárul
le, hiszen nagyon sok program várja még a
gyerekeket. Április 1-jén megrendezésre kerül 3. alkalommal az „ÍGY TÁNCOLUNK
MI!” című táncgálánk, melyet a Vári Emil
Társulási Általános Iskola tornatermében
tartunk meg. Ez egy nagyszabású táncműsor, mely színvonalával emeli nemcsak óvodánk, de városunk jó hírét is. Folytatódik a
sor az áprilisi HAGYOMÁNYŐRZŐ hetünkkel, mely magába foglalja a húsvétot,
hagyományokat, mesterségeket, táj jelegű
ételeket, népi játékokat, népviseleteket, és
sok-sok autóbuszos kirándulást, a témához
kapcsolódó helyszínekre.
A május foglalja el a gyereknapi programsorozatot, mely minden évben sikerre tesz
szert. Jókedv-fagyi-műsor-kirándulás, és
a végén, zárásként a szülőknek a „KERTI
PARTY”.
Egy idézettel szeretném zárni, mely a tavalyi nagycsoportos szülők többször felhangzott mondata volt az elmúlt kerti partyn:
„Köszönjük óvónénik, éljen a nagycsoport!”
Mi köszönjük a szülőknek a bizalmat!
A Lakótelepi Óvoda nevelői.
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Kultúra

A MÛVÉSZETEK HÁZA MÁRCIUSI PROGRAMJA
Klubok – tanfolyamok:
- HATHA JÓGA tanfolyam várja az érdeklődőket! A jóga gyakorlását bármilyen
életkorban és testalkattal el lehet kezdeni.
Javítja a testi erőnlétet - lelki harmóniát biztosít. A jóga bizonyítottan hatásos gerincfájdalmak esetén, mozgásszervi és reumatikus
problémákra, kiváló stresszoldó idegi panaszok esetén. Testet-lelket fiatalító hatása van.
Foglalkozás: minden szerdán 18-20 óráig,
díja: 3000,-Ft/hónap, 750,-Ft/foglalkozás.

- Meridián torna minden csütörtökön 17 órától 17.30-ig. Vezeti: Tóthné Békés Zsófi.
A torna a kínai professzorok által kifejlesztett módszert mutat be, amely nemcsak egészségünk megőrzésére, hanem betegségeink legyőzésére is alkalmas Az egész testet felölelő gyakorlatsor eredményesen kezeli a különböző szív- és érrendszeri, emésztőrendszeri, mozgásszervi problémát. Hat az immunrendszerre, ezáltal segít az allergiás, megfázásos tünetek
kezelésében is. Kombinálja az akupresszúrát, a mozgást – ezek segítségével pedig sokáig
élhetünk erőben, egészségben. Az érdeklődők választ kaphatnak a felmerült kérdésekre.
- Az „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klub minden szerdán 13-16 óráig tartja a
foglalkozásait. Klubvezető: Jerkus Ferencné.

- Az „Egészségmegőrző” Nyugdíjas Klub minden csütörtökön 13-16 óráig tartja a
foglalkozásait. Klubvezető: Szilágyi Ferencné.

- Agykontroll Klub havonta két alkalommal, páros csütörtökön 18-20 óráig. Vezeti:
Kovácsné Sándor Csilla.
- Életmód- és Ezotéria Klub foglalkozásait szerdai és csütörtöki napokon tartja 1720 óráig. Vezeti: Bodnár Csabáné.
A fenti klubfoglalkozásokon a részvétel: díjtalan ! Várjuk a látogatókat !

- Kondicionáló és Testépítő Klub szolgáltatásai igénybe vehetők a hét minden napján 9-19 óráig (kivétel: vasárnap). Vezeti: Szincsák András.
- Ulti Klub - minden hétfőn 15-től 19 óráig.

- Szociálisan hátrányos helyzetben élőknek, nyugdíjasoknak alapfokú számítástechnikai tanfolyamot indítunk 20 órában. Részvételi díj: 3.000,-Ft. Jelentkezéseket
korlátozott számban fogadunk el. Máricus 18-ig várjuk az érdeklődőket!

- Március 19-én (szombat) 10 órától Asztrológiai Tanácsadás - Vezeti: Borsos László asztrológus (Debrecen). Egyéni életvezetési, pár- és pályaválasztás. Bejelentkezés:
március 14-ig.
- Női hatékonyság tréning. Vezeti: Dr. Nagy Edit Ph.D, a Nyíregyházi Főiskola docense, okl. mentálhigiénikus, individuálpszichológiai tanácsadó. Célja: A női minőség
megélésének „arcai”, szerepei, fontos feladatainak felismerése, a személyiségünknek
megfelelő válaszok megtalálása. A jelentkező egy komoly, ugyanakkor játékos, de
legfőképp élményben gazdag utazásra vállalkozik csoportélmény keretében. Max.
15 fős csoport indítását tervezzük március
19-én. Részletes információ: Dr. Kántorné
Sárközi Katalin.
- Ferenczi József természetgyógyász
(Nyíregyháza) A Megbocsátás, mint a lélek
szabadsága című nagysikerű ismeretterjesztő előadását követően - az érdeklődők
kérésére
- Március 26-án (szombat) 9
órától egyéni gyógyító kezeléseket tart. Érdeklődés: 06-20-939-1814.

2011. február

ANYAKÖNYVI HÍREK
Újszülöttek	Szüleik	Születés ideje
Baglyos Eleonóra Bartha Katalin Zsuzsanna és Baglyos László 2011. január 14.
Balogh Adrienn
Czene Tímea és Balogh Csaba
2011. január 20.
Radics Tímea
Korbács Szilvia és Radics Róbert
2011. január 20.
Papp Regina
Kondor Tímea és Papp Róbert
2011. január 23.
Veres Izabella
Szabados Eszter és Veres Sándor
2011. január 24.
Kiss Rebeka Angéla Horváth Krisztina és Kiss Viktor Károly
2011. február 1.
Milák Ádám Levente
Pálfalvi Erika és Milák Lajos
2011. február 1.
Smajda Alexa
Csépke Marianna és Smajda Csaba
2011. február 5.
Mányik Lara Szonja Pintér Bernadett és Mányik Gábor
2011. február 11.
Mindannyiuknak gratulálunk!

? ? ?
A hozzátartozók iránti részvéttel közöljük
az elhunytak nevét:
özv. Kovács Jánosné (Balla Magdolna) – 1943. május 28. - ? 2011. február 8.
Bubonyák Imréné (Csimbók Erzsébet) – 1934. március 2. - ? 2011. február 13.

XIII.
KISVÁRDAI
KIFUTÓ
$PDWĞUpQHNHVV]yOLVWiNYHUVHQ\H
2011. március 19. (szombat) 18 óra

$]VĦULWDJMDL
Polyák Lilla, Homonnay Zsolt, Dion Marianna,
Dr. Bánhidiné Maróti Magdolna, Kazár Ticiána

Polyák Lilla és Homonnay Zsolt

$PĦVRUYpJpQV]WiUYHQGpJHLQNJiODPĦVRUD
-HJ\HN(OĞYpWHOEHQ)W
Napján: 3.000 Ft

AKI ÁTÉRTÉKELTE AZ ÉLETÉT
Kisvárda vendége volt Mészáros
Árpád Zsolt.
Február
21-én
este, nagyszámú
hallgatóság előtt
tartott
előadást
Bacsó István vendégeként
Kisvárdán Mészáros
Árpád Zsolt színész, musicalénekes, az
Operettszínház tagja. A neves előadóművész beszélt betegségéről, arról, hogy
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miket tett a gyógyulás érdekében, miként küzdött egy halálos kórral és arról,
hogy az évekig tartó felépülés teljesen
átformálta személyiségét. A gyógyulás
érdekében minden segítséget elfogadott,
számtalan módszert kipróbált. Egészségmegőrző tréningekre járt, rengeteg
gyógyszert, vitamint, gyógyteát szerzett
be, amiket a mai napig is szed. Elmondta
továbbá, hogy gyógyulása óta nemcsak a
testét tartja karban, hanem a lelkét és az
agyát is.
Kőrizs József

.LVYiUGDL9iUV]tQKi]pV0ĬYpV]HWHN+i]D
4600 Kisvárda, Flórián tér 20. tel.: 45/500-265.

Lipcsei zenetanár tanítási órája Kisvárdán
Február utolsó csütörtökjén a késő
délutáni
órákban
a Lipcsei Állami J.
S. Bach Zeneiskola
tanára tartott rendhagyó furulyaórát
Kisvárdán a Weiner Leó Alapfokú
Zene- és Művészeti
Iskola kamaratermében. A DuoArt Művészeti Iskola anarcsi furulyásainak részvételével több mint két órai foglalkozást
vezetett Zarándy Zoltán tanítványainak
Zámbó Petra – volt Zarándy tanítvány
– frissen diplomázott zenetanár. Ezen a
rendkívüli foglalkozáson a gyerekek szülei is jelen voltak.
A zenei pálya indulására így emlékezett
Zámbó Petra. – Tíz éve, 2001-ben végeztem ezen ódon falak között furulyaszakon
Zarándy tanár úr tanítványaként. Sikeres
felvételit követően egy évig tanultam a
Szegedi Zeneművészeti Főiskolán. Az akkori lehetőséget kihasználva sikeresen
felvételiztem a Lipcsei Zeneakadémiára,
ahol alig két hete sikerrel diplomáztam.

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

A diplomát követően jelentkeztem a Zeneakadémia doktori mesterképzésére, ahova
felvételt is nyertem, így ősszel a munka
mellett tanulok tovább. Már a zeneakadémiai tanulmányaim alatt tanítottam a
Lipcsei Állami J. S. Bach Zeneművészeti
Iskolában, amelynek jelenleg is tanára
vagyok. Volt tanárom, Zarándy Zoltán
meghívásának az elmúlt négy évben
igyekeztem mindig eleget tenni, hogy
a tanítványok meghallgatását követően
segítsem továbbfejlődésüket, hangszeres
tudásukat.		
Vincze Péter
(A teljes cikket elolvashatják a www.kisvarda.hu oldalon.)

Oktatás

Kisvárda

„MibÕl lesz a cserebogár?”
Fejlesztőmunka a Csillag-közi Óvodában I. (Gyerekekről szülőknek)
„Ha az embert olyannak vesszük,
mint amilyen,
tulajdonképpen rosszabbá tesszük,
de ha olyannak vesszük őt amilyennek
lennie kell,
akkor azzá tesszük őt, amivé lehetne.”
Goethe

Óvodánk legfőbb nevelési célkitűzése a
gyermek képességeihez, fejlődési üteméhez alkalmazkodó komplex személyiségfejlesztés.
A különböző képességek fejlesztése a
gyermekek tevékenységében történik.
Az óvodás korban a játék a legfontosabb
tevékenység, ezért a fejlesztést a játékra
építjük.
A fejlesztő munka szemléltetésére egy
képzeletbeli lépcsőt hívok segítségül,
amelyen gyermekek állnak. Vannak olyan
gyermekek, amelyek a lépcső alacsonyabb
fokain állnak, többen vannak a középső
lépcsőfokon, és szerencsére vannak gyermekek a legfelső lépcsőfokon. Ez azért
van így, mert a gyermekek különböző
adottságokkal születnek, különböző körülmények között nevelődnek. Ezek a
különbségek természetesek, akár élményeiket, érzelmeiket, magatartásukat, értelmi képességüket nézzük. Ezt elfogadva egyértelművé válik, hogy a bánásmód,
az egyéni fejlődés megsegítése sem lehet
egyforma. A példához visszatérve természetes, hogy a lépcső alacsonyabb fokain
álló gyermekek számára több megsegítésre van szükség. Ők azok a gyerme-

kek, akikre nemcsak az óvodapedagógus
fordít nagyobb figyelmet, hanem velük
óvodáinkban fejlesztőpedagógus, illetve
óvodán belül és kívül speciális szakember
(gyógypedagógus, pszichológus) is foglalkozik.
Hogyan is? Első lépésként minden gyermekről fejlődési naplót vezetünk, ahol
összegezzük megfigyeléseinket, illetve az
időnként végzett direkt mérési eredményeinket. Ezek alapján megtudjuk, hogy
a gyermek milyen fejlettségi szinten áll, s
azt tervezzük, hogy miként juttathatjuk
el a következő szintre, a következő lépcsőfokra, természetesen játék adta lehetőségek kihasználásával.
Az alábbiakban számba venném azokat
a képességeket, amelyek évről évre támasznyújtást és fejlesztést igényelnek,
valamint néhány gondolattal az otthoni
gyakorlás lehetőségeire hívnám fel a figyelmet.
I. Mozgásfejlettség
1. Téri tájékozódó képesség: - azt jelenti,
hogy a gyermek képes leképezni a környezetét és képes benne eligazodni. Tudja, hogy hol van lent, fent, alatta, fölötte
stb. Legegyszerűbb gyakorlási lehetőség,
ha a gyerek segít a terítésben. Tányér
mellé teszi az evőeszközt, alá a szalvétát,
tányér fölé a poharat. Alulra a lapos, felülre a mélytányér, az evőeszközök elhelyezése az irányok (jobb-bal) gyakorlására is lehetőséget nyújt. A téri tájékozódás
képessége a későbbiekben a síkbeli tájé-

„Lépéssel a jövő előtt ”

A „Lépéssel a jövő előtt” TÁMOP 3.2.3-08/2
pályázati projekt előadóinak, szakmai vezetőinek és projekt munkatársainak soron
következő továbbképző megbeszélésére
került sor január 26-án délelőtt Kisvárdán,
a II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskolában.
Marczinkó István, a projekt szakmai tanácsadójának köszöntője után Dr. Hargitai
János, a TIT Jurányi Centrum igazgatója
beszélt a Lépéssel a jövő előtt c. TÁMOP
projektről, előrehaladásáról és 2011 évi
eseményeiről.
Dr. Hargitai János elmondta: „Ez a pályázat már kb. 80 %-os előrehaladás állapotában
van és két nagy területet ölel fel. A 3.2.3 pályázati forma jellemzően a kulturális és oktatási intézmények számára készült és fejlesztési
területeket tartalmaz. A kulturális intézmények fejlesztése azt jelenti, hogy úgy felkészíteni a szakembereiket, saját apparátusukat,
környezetüket, kistérségüket, hogy később képesek legyenek elérni uniós forrásokat, pályázat
útján, különböző kulturális tevékenységgel. A
kulturális intézmények munkatársai képesek
legyenek arra, hogy önállóan egy projektet
meg tudnak tervezni, meg tudnak pályázni,
le tudják bonyolítani, a pénzügyeit tudják menedzselni, és végül korrektül lezárni. Egy teljes
ciklust visznek véghez, és amikor egynek vége,
már kezdődik a másik első lépése, úgyhogy egy
projekt mindig átmegy egy másikba.”
A pályázat négy kulturális intézmény szakembereinek továbbképzését tartalmazta,
melyek akkreditált képzések. A cél az volt,
hogy a kulturális intézmények fejlesztése
járjon együtt az oktatási intézmények segítésével. Egy adott településen, egy adott

kistérségben a kulturális intézmény legyen
egy olyan értelmiségi és tudásközpont,
amely a tevékenysége következtében képes
az oktatási intézményt segíteni. Az EU szeretné azt is elérni, hogy ezeket el is ismerjék
a tudásban, az ember értékelésében a munkahelyeken. Ezért a projekt B része a TIThez közel álló terület a tehetséggondozás
rész, amit úgy terveztek meg, hogy a korábban gyakorolt tevékenységeket fejlesztik
tovább, ehhez korszerű eszközöket pályáztak és korszerű módszereket alkalmaznak.
A komponensek között van a gyerekek
egyéni tehetséggondozása távoktatásos formában, internetfelületen keresztül, a gyermekek versenyeztetése, versenyprogramjának korszerűsítése, és három nyári tábor. A
táborokból egy informatikai diáktalálkozó,
amibe beintegrálták az Alföldi Számítástechnikai versenyt is.
Kisvárda szerepe a projektben
Mind az ismeretterjesztésben, mind a tehetséggondozásban Kisvárda eddig is központ volt a Bessenyei György Gimnázium, a
Vári Emil Társulási Általános Iskola és a II.
Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola
révén. Elindult Kisvárdán két kiscsoportos
informatikai tehetséggondozó szakkör a II.
Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskolában és a Bessenyei György Gimnáziumban,
melynek szakmai irányítója Cseh Imre, a
Nyíregyházi Kölcsey Gimnázium informatika tanára. A jelentkezők az interneten már elérhetik az első feladatcsomagot.
A kiscsoportos tehetséggondozásban részt
vesz még a Mátészalkai Szakképző Iskola
Gépészeti Szakközépiskolája és a Bethlen
Gábor Középiskola, Szakképző Iskola és
Kollégium is.
A tájékoztató után következett a szakmai
rész: délelőtti foglalkozást Cseh Imre informatikai szaktanácsadó, a délutáni foglakozást Dr. Juhász Erika PhD. a Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és
Andragógiai Tanszék docense vezette. A
nap zárásaként, és mintegy keretbe foglalva azt, Marczinkó István értékelte a
KPCM kisvárdai tapasztalatait, és zárta a
rendezvényt.

kozódásra is ki kell, hogy terjedjen. Ami
azt jelenti, hogy a gyermek a rajzlapon
mindig ugyanoda (jobb-felsősarok) rajzolja a jelét. Iskolaérettség szempontjából fontos jel ez, mert majd az olvasás és
írás tanulásánál és a síkbeli tájékozódás
eredményeképpen tanulja meg a helyes
haladás irányát (balról-jobbra, fentről-le).
Ezt a legegyszerűbben gyakorolhatjuk
nagy felületen történő festéssel, pl. csomagolópapírra festünk, a haladási irányt
betartva, de segíthetnek a nagyobbak a
kerítésfestésben is.
2. Mozgásutánzás képessége: akkor fejlett,
ha a gyermek képes egy látott, illetve elképzelt mozdulat pontos kivitelezésére.
„Én vagyok a vezérrepülő, ti pedig a néma
repülők. Figyeljétek a mozdulataimat, és
próbáljátok meg utánozni!” – játszhatjuk a
gyermekekkel. A pontos mozgásutánzásra szükség lesz majd az írás tanulásánál, a
betűk formálásához.
3. Ritmuskészség: A ritmusérzékelés
adottság függvénye, de gyakorlással az
egyik legeredményesebben fejleszthető
képessége az embernek. Különösen fontos a harmonikus, összerendezett mozgás a tánc, a labdajátékok sikeres megvalósításához. Természetesen lényeges
az ének-zenei képességek fejlesztésében
is. Fontos az iskolaérettséghez is, főként
majd a szótagolva olvasáskor segítheti a
gyermeket a nehézségek leküzdésében.
Játszhatjuk azt, hogy a családtagjaink nevét letapsoljuk.
II. Finommotorika-rajzkészség
A finommotorika az ujjakkal, kézfejjel,
csuklóból történő apróbb mozdulatokat foglalja magába. Ennek fejlettsége
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különösen a betűk formálásához és az
írástanuláshoz szükséges. Legózással,
gyöngyfűzéssel, de legjobban rajzolással
fejleszthető. Ehhez persze szükség van
a helyes ceruzafogás gyakorlására. Arra
kell törekedni, hogy a gyermek a ceruzát
kellő magasságban, ne görcsösen fogja, és
egy biztonságos háromujjas ceruzafogást
alkalmazzon.
III. Testséma ismerete
(a test részei, valamint környezete közötti
térbeli viszonyok, funkciók ismerete)
1. A testrészek megérintése, megnevezése
az ezzel kapcsolatos mozgások verbalizálása (elmondása) a test tudatos ismeretét
a testfogalom kialakulását segítik elő.
Ezen ismereteket az öltözködés, mozgás
kapcsán bővíthetjük a legjobban.
2. A testhatárok érzékelése szintén fontos készség. Ha egy gyermek kevésbé
képes erre, folyton nekiütközik társainak,
tárgyaknak. Ez megjelenik az író, rajzoló tevékenységeknél is közvetetten, hisz
amikor vonalközben kell maradni egy
forma, később betű rajzolásánál, vagy
színezésénél, akkor a vonalak jelentik
áttételesen a testhatást. Ezt a készséget
mozgásos ügyességi játékokkal, tárgyak
megkerülésével, illetve a finommozgások
esetében sok-sok színezéssel, formamásolással fejleszthetjük. Kezdetben jó, ha
a formamásolás négyzetrácsos keretben
történik, segíti az arányok érzékelését.
A következő cikkünkben az értelmi képességek fejlesztéséről olvashatnak a
Kedves érdeklődők.
Pálinkásné Garasos Melinda
fejlesztő pedagógus

Sikeres pályázat a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskolában
Iskolánk az elmúlt évben sikeresen
pályázott az NFÜ által meghirdetett
és az Európai Unió által támogatott
TÁMOP-3.1.5-09/A/2
„Pedagógusképzések - a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben”
programjában. Az eredményes pályázatunk alapján 16 millió Ft támogatásban részesültünk.
A pályázat célja többek között a
pedagógiai kultúra korszerűsítése:
tanulóközpontú, differenciált módszertan, változatos tanulásszervezési megoldások, kooperatív tanulási technikák, projectmódszer, IKT
használatának széleskörű megismertetése és terjesztése.
A másik fontos eleme, illetve célja
a pályázatnak: olyan oklevéllel vagy
oklevél-betétlappal záruló képzések

támogatása a felsőoktatás rendszerében, melyek olyan szakmai, szakértői
területekre készítik fel a közoktatási
intézményekben dolgozó pedagógusokat, amelyek e fejlesztések implementációs folyamatait támogatják, illetve a
már módosított pedagógiai programok
hatékony minőségi megvalósítását garantálják.
A program keretében iskolánk 4 pedagógusa két tanéven keresztül folytatja tanulmányait a felsőoktatásban,
mesterképzésben a következő szakokon:
minőségfejlesztő tanár, pedagógiai részismeret és pedagógia szak mesterképzés,
tehetségfejlesztő tanár, inkluzív neveléstanára, ember- és társadalomismerettanár, család-és gyermekvédő tanár.
Mucsicska Volodimir
projekt pedagógus

Valentin-napi szavalóverseny a Rákócziban
A II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és
Szakiskola a hagyományaihoz híven idén
is megszervezte a Valentin-napi szavalóversenyt, melyre 2011. február 17-én került sor. 28 szakközépiskolás és szakiskolás tanuló készült fel magyar és külföldi
költők szerelmes verseiből. Elhangzottak
József Attila, Puskin, Lermontov, Varró
Dániel, Őszi Anita költeményei.
Szakközépiskolai kategóriában Dudics
Anett, 12.I osztályos tanuló ért el első
helyezést. (Felkészítő tanára: Dr. Pilcsák
Gáborné). Második lett Rácz Richárd
(10. J, felkészítette: Őszné Ignácz Éva).
Az erős mezőny miatt két harmadik helyezés született: Sarkadi Beáta és Bodnár
Csaba 10.M osztályos tanulók. (Felkészítő tanár: Áncsánné Balogh Gyöngyi.) Különdíjat kapott: Patlók Georgina 10.M
osztályos tanuló. (Tanára: Áncsánné Balogh Gyöngyi.)
Szakiskolások között Menydörgős Beatrix (9.B) lett az első helyezett. (Tanára:
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Áncsánné Balogh Gyöngyi). A második
Csiki Nikolett (12.D), a harmadik pedig
Serbán Alex 9.D osztályos diák, aki saját
versét szavalta. (Felkészítette: Erkiné Vedres Éva.)
Iskolánkban kiemelt szerepet kap a
felzárkóztatás mellett a tehetséggondozás. Évente több szavalóversenyt
szervezünk a nagy érdeklődésre való
tekintettel.
Dr. Pilcsák Gáborné
szervező
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Városi hitélet, oktatás

Kisvárda

„ Ő r izd m eg vá r osunkat és lak ó it ”

A házszentelés a szentelmények egyik
legismertebbike. Először a keleti egyházban alakult ki a házszentelés szokása, mely mögött az a keleten elterjedt gondolat rejtőzik, mely szerint
Jézus keresztsége által megszentelte a
vizet, amikor a Jordánban alámerült.
A néphit különös erőt tulajdonított
a „királyok áldott vizének”. Görögországban a falvakban a mise után a pópák ma is sorra látogatják a házakat,
városon az asszonyok viszik haza és
hintik meg vele a házat, majd minden családtag iszik egy kortyot a tiszta
vízből. A folyók, patakok, tavak vizét
is megáldják a keleti egyház papjai.
Nyugaton a vízkereszthez kapcsolódó szentelmények a 15. század táján
keletkeztek. Nagy hatást tulajdonítottak nekik: a nyavalyától a fogfájásig

minden betegségre jók
voltak, utazáskor megóvtak az eltévedéstől és
a rablóktól, szúrás, ütés
és méreg, sőt házösszeomlás ellen is hathatós
védelemnek tekintették
őket. Tájainkon, a fennmaradt adatok szerint,
először német nyelvterületen szenteltek vizet
a 11–12. században, és
ugyancsak itt alakult ki
a házszentelés szokása
is a 16. században, jellegzetes formában: kezdetben a házban minden egyes
tárgyat külön megáldottak. Hagyományosan kizárólag vízkereszt napján
végezték, a víz, az arany, tömjén és
mirha, valamint a felirathoz szükséges
kréta megáldásával együtt. Ilyenkor a
házakat meg is tömjénezték.
Régi szokás az újonnan épült házakat,
különösen a testületi célokra szolgáló
épületeket megáldani, fölavatni. Valamikor régen, a kisvárdai Polgármsteri
Hivatal megépítése után bizonyára
megáldották az akkori idő papjai az
épületet. Azóta soha.
Leleszi Tibor, kisvárda város polgármestere – hívő ember lévén – kérésének eleget téve immáron a város első
épülete is megszentelt lett. Linzenbold József római katolikus plébános

és Mosolygó Béla görög katolikus esperes közreműködésével megszentelték Kisvárda első emberének irodáját
és ezzel együtt a benne dolgozó valamennyi embert és munkaterületeiket
illetve a város valamennyi lakóját:
„Üdvözítő Úristenünk, Jézus Krisztus,
ki istenséged titkát a Jordánban való
megkeresztelkedésed alkalmával, az
Atyának szózata és a Szentlélek megjelenése által kinyilatkoztattad.
Magad Urunk, őrizd meg városunkat és
lakóit, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit és elöljáróit minden bajtól sértetlenül
és mindazokat, kik e hivatalban dolgoznak, és azokat is, kik itt hivatalos ügyeiket intézik. Ők az én méltatlanságom
által keresztény hittel hozzád esedeznek.
Küld le rájuk, munkájukra és mindenre,
ami övék szent áldásodat,
hallgasd meg könyörgéseiket! Állítsd melléjük
őrző angyalodat, hogy
őket minden szükségtől,
szorongatástól, csapástól,
eltévelyedéstől, testi-lelki
betegségtől és kártól megóvja! Ajándékozz nekik
állandó jó egészséget,
munkájukban eredményességet és hosszú életet,
hogy a hit szerinti erényekben is sikeresen előhaladva és üdvösségüket
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kegyelmed által biztosítva a szükséges
földi javakban is bővelkedjenek!
Mert te vagy minden megszentelés és
áldás forrása kezdetnélküli Atyáddal,
legszentebb Jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.” (részlet az áldásból)
A katolikus közösségekben a házszentelés alkalmával ma is felkerül a megszokott felirat - a három király nevének kezdőbetűje, valamint az évszám
- a házak ajtajára: 20+G+M+B+11.
Az idei esztendő jelzése a polgármesteri iroda ajtófélfájára került fel.
A házszentelés nem egyszerű népszokás, ahogyan azt sokan gondolják,
hanem keresztény hitünkről való tanúságtétel. Áldás forrása, hétköznapjaink, állandó életterünk megszentelése, amennyiben tudatosan éljük meg.
Durucz Gabi

VEZETÕ- ÉS TOVÁBBKÉPZÕ AKADÉMIA INDULT

NépszerÛ az Arany Program Kisvárdán

Vezető és Továbbcsodálatos adománképző Akadémiát
nyal, de ugyanakkor
indított a Debresebezhetően születik,
cen-Ny íreg yházi
tehát kölcsönösen feEgyházmegye
lelősséggel tartozunk
Egyházmegyénk
egymásért.
négy helyszínen inBosák Nándor püsdította különleges
pök atya a házasság
akadémiáját a 2011szentségéről tartott
re meghirdetett Csaelőadást,
melyben
lád évéhez kapcsolóhangsúlyozta, hogy
dóan. Kisvárdára az
az ember önmagáesperesi kerületből
ban nem tud létezni.
papjaikkal együtt érCsaládjaink életében
keztek az érdeklődő
megtalálható mindaz,
hívek 2011. február
amit képviselünk, és
5-én, hogy hiteles
mindaz amiből egy
Bosák Nándor püspök
előadók segítségével
egészséges társadalom
közösen gondolkodjanak: milyen lehetősé- felépülhet.
ge és feladata van mindannyiunknak csaDélután Dr. Soltész János, a Nyíregyházi
ládjainkban, közösségeinkben.
Görög Katolikus Hittudományi Főiskola
Gertner Júlia nővér - aki gyakorló pe- rektora mindenki számára következetesen
dagógus - korunk kihívásairól, és a tudatos felhívta figyelmünket személyes példákatolikus nevelés fontosságáról szólt elő- in keresztül családjaink értékeire: az élet
adásában, melyben többek között kiemel- védelmére. Emberi méltóságunk erkölcsi
te, hogy gyermekeinket feltétel nélküli és szellemi vonatkozásban is gazdagodott
szeretettel fogadjuk, hiszen ajándékként ezen a napon. Hiszen bármi, ami elég fonkaptuk őket. Hinnünk kell az élet szép- tos ahhoz, hogy gondolkozzunk róla, ahhoz
ségében és értelmében, valamint komolyan is elég fontos, hogy imádkozzunk érte.
elgondolkodnunk azon, hogy az ember sok
Linzenbold József plébános

Idén is – hasonlóan a korábbi évekhez – többszörös volt
a túljelentkezés a 2011/12-es
tanévre az Arany János Tehetséggondozó Programra a
kisvárdai Bessenyei György
Gimnázium és Kollégiumban. A január 21 és 22-én
megtartott úgynevezett felvételi beválogatáson kereken
nyolcvan nyolcadikos diák
próbálta tudása legjavát adni
és ezáltal bizonyítani, hogy
helye van a tehetséggondozó
programban. – Mint Bíró A jelenlegi Arany-programosok egy csoportja ismerGábor, a kisvárdai közép- kedik Kisvárda nevezetességeivel
iskola igazgatója aláhúzta,
takoztatását szolgálja, ezáltal lehetőséget
egyfelől örömteli, hogy a speciális képzés nyújt a felsőoktatásba való biztosabb bekeiránt ilyen sokan érdeklődnek, ugyanak- rüléshez. A kisvárdai Arany-program sikerét
kor elgondolkodtató is a nagy érdeklődés. mutatják a felsőoktatási intézményekbe beTudvalévő ugyanis – tette hozzá magyará- kerülő diákok beiskolázási adatai, illetőleg
zatképpen az intézményvezető –, hogy az – egyáltalán nem utolsósorban – az „AraAJTP a jó képességű, ámde az átlagosnál nyos” diákok szaktárgyi és sportversenyeszerényebb anyagi körülmények között ken, valamint különféle országos kulturális
nevelkedő gyermekek tehetségének kibon- eseményeken elért kimagasló eredményei.

Tankönyvbemutatók és szakmai elÕadások

Megyei angol versenyen a somogyisok
2011. január 25-én rendezték
meg Nyíregyházán az országos
angol nyelvi verseny megyei fordulóját. Az iskolai forduló után
iskolánkat öt tanuló képviselte a
megmérettetésen, akik kimagasló
eredménnyel zárták a megyei versenyt.
A feladatok nagyon összetettek
voltak: feleletválasztós tesztek,
logikai feladatok, szövegértések,
rejtvények, mondat-átalakítások.
Az első helyet Dolhai Gábor nyolcadik osztályos tanulónk érte el.
A nyolcadikosok mezőnyében
Ragány Ádám a harmadik helyen
végzett, míg a hetedikeseknél Virga Ákos második helyezést ért el.
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A gyerekeknek nem ez volt az
első megyei eredményük, hiszen a
novemberben megrendezett Móricz
Zsigmond Általános Iskola megyei
angol versenyén harmadik és negyedik helyezést értek el. Felkészítő
tanáruk Banuné Tutor Tímea.
A diákok tovább folytatják angol
nyelvből tanulmányaikat, júniusban középfokú nyelvvizsgát szeretnének tenni. Az angol mellett
választható nyelvként németet is
tanulhatnak diákjaink. Jó teljesítményüket az is bizonyítja, hogy
többen jelentkeztek német tagozatra a középiskolákba.
A gyerekeknek és a felkészítő tanáruknak gratulálunk!

Az utóbbi években szervezési és
pénzügyi okok miatt már nincsenek
hagyományos értelemben vett pedagógus továbbképzések. Az ilyen
jellegű programokat a tankönyvkiadók segítségével tudjuk csak megszervezni. 2011. február 2-án a Vári
Emil Társulási Általános Iskolában
került sor a szokásos tankönyvbör-
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zénkre, melyre 32 általános iskola kapott
meghívást. Közel 250
pedagógus vett részt a
rendezvényen a szervező Bessenyei György
Iskolaszövetség, és a
Felső-Szabolcsi Iskolaszövetség iskoláiból.
A tankönyvbemutatók kiegészültek a kiadók szakmai előadásaival és bemutató óráival
is. A négy legjelentősebb magyarországi tankönyvkiadó
a helyszínen is segítséget nyújtott a
pedagógus kollégáknak a megfelelő
tankönyvek kiválasztásában, megrendelésében és a felmerült kérdések
megválaszolásában.
Tóth László
elnök

Sport, egyéb hírek

Kisvárda

Továbbképzés a Somogyiban

A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja, a TÁMOP-3.1.9-08/1-2009-0001 pályázat
keretében „Diagnosztikus mérések fejlesztése” címmel díjtalan, kihelyezett
továbbképzést tartott 2011. február 3-án
Kisvárdán, a Somogyi Rezső Általános
Iskolában.
Dr. Onder Istvánné igazgató köszöntötte
a megjelenteket és bemutatta a Szegedi
Tudományegyetem Kutatócsoportjának
elismert szakértőjét, megbízott munkatársát, Pásztor Tamásnét, a továbbképzés
előadóját.
Örömmel számolt be arról, hogy intézményük már 2003-tól eredményesen
részt vesz a Szegedi Egyetem Kutatócsoportjának munkájában és ebben a
tanévben is közreműködnek a TÁMOP
3.1.9/08/01-2009-0001 – „Diagnosztikus mérések fejlesztése” című pályázatban. Így a többi pályázó iskolával együtt
hozzájárulnak mind a hazai, mind a nemzetközi szinten jelentős mértékű projekt
megvalósításához.
Az előadás központi témája a pályázat
célkitűzéseinek és eddigi eredményeinek bemutatása, valamint a távlati célok rövid felvázolása volt. A projekt fő
célja az 1-6. évfolyamos diákok készségeit, képességeit mérő, azok fejlődését
egyénileg követő, a tanulási problémákat feltáró papír alapú és elektronikus

mérés-értékelési rendszer kialakítása. A
fejlesztő munka a diagnosztikus rendszer összes lényeges elemére kiterjed:
magában foglalja a diagnosztikus méréseket tudományosan megalapozó standardok kidolgozását a három nagy műveltségterületen (olvasás-szövegértés,
matematika és a természettudomány),
további hét területen a fejlesztő munka
elindítását, a feladatírást, feladatbankok
építését, a hazai és a nemzetközi felmérések adatainak másodelemzését, valamint az érintett pedagógusok, szakemberek felkészítését szolgálja. Az oktatás
eredményességének, minőségének és
hatékonyságának fejlesztésére irányuló projekt több modulból áll, melyek
megvalósítása egymással összehangoltan, nagyrészt egymással párhuzamosan folyik.
A képzésen lehetőség nyílt szakmai kérdések megvitatására is egy kis délutáni
kávészünettel egybekötve. Baráti beszélgetéssel fejeződött be az érdekes és hasznos továbbképzés.
A résztvevő intézmények nevében az
előadás után érdeklődést tanúsító iskolák vezetői, pedagógusai elismerően
szóltak az eddigi eredményekről és aktív
támogatásukról biztosították a Szegedi
Tudományegyetem Kutatócsoportjának
további munkáját.
Jurás László
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Kémiaverseny a Várdayban

A „Városkörzeti Kémiaverseny” az idén is
a Várday István Tagintézményben került
megrendezésre 2011. február 4-én. A Város és a környezető települések legjobb 7.
és 8. osztályos kémikusai mérték össze tudásukat. A feladatokat Sarka Lajos megyei
szakértő, a Nyíregyházi Főiskola tanára állította össze. Mártha Csabáné intézményvezető-helyettes köszöntötte a megjelent
tanulókat és felkészítő tanáraikat. Jó alkalmat adott ez a verseny ahhoz, hogy tisztelegjünk Madam Curie emléke előtt, aki
száz éve kapta meg a kémiai Nobel-díjat, s
ennek kapcsán lett a 2011. a Kémia Nemzetközi Éve.
A résztvevő tanulók: Mándok: 7.o. Rabb
Dóra, Fazekas Tamás, 8.o. Dicső Enikő,
Kerekes Evelin; Záhony: 7.o. Kovács Ágota, Danku Eszter, 8.o.Tóth Veronika, Majláth Kinga; Vári E. Kisvárda: 7.o. Boros
Nikoletta, Baksa Zoltán, Gaál Anna, 8.o.
Artner Boldizsár, Szumutku Fanni, Koncz
Imre; Várday I. Kisvárda: 8.o. Bezzeg Rozália, Papp Dalma
Helyezettek: 7.osztály
I. Rabb Dóra Mándok, felkészítő tanár:
Koi Ágnes

II. Kovács Ágota Záhony, felkészítő tanár:
Kollárné Pataki Erzsébet
III. Boros Nikoletta Vári E. Kisv., felkészítő tanár: Novákné Albi Éva
8.osztály
I. Artner Boldizsár, Vári E. Kisv., felkészítő tanár: Novákné Albi Éva
II. Bezzeg Rozália, Várday I. Kisv., felkészítő tanár: Tóth Béla
II. Szumutku Fanni Vári E. Kisv., felkészítő tanár: Novákné Albi Éva
III. Papp Dalma Várday I. Kisv., felkészítő
tanár: Tóth Béla
Gratulálunk a versenyzőknek, és felkészítő
tanáraiknak!
VETÁI Várday István Tagintézmény-Ökoiskola

IDÉN 100 ÉVES A KISVÁRDAI SPORT

Alapszakasz gyÕztes a
Kisvárdai KC-Naracom SE
Ahogy az várható volt, a téliszünetet letudó kisvárdai férfi kézilabdacsapat ott
folytatta, ahol a pihenő előtt abbahagyta:
fölényesen nyerte a megmaradt mérkőzéseit!
2011.01.24:Nagykálló-KKC
29:33
(16:15),
-Egy nagyon harcos és egy nagyon küzdő csapat meccse volt és nyertünk..
2011.01.30:Nyíregyházi Főiskola-KKC
26:31 (10:13),
-Nyíregyen nyerni mindig élvezet..
2011.02.05:KKC-Csenger 47:14 (22:9),
-A fiatal Csengertől ennyire futotta..

2011.02.12:Baktalórántháza-KKC 26:42
(19:18),
-Meglepő első félidő és a megszokott
folytatás..
2011.02.19:KKC-Ópályi 53:26 (22:13).
-Ópályinak újra nem sikerült..:)
A gárda most tovább folytatja az edzéseket hiszen következik az alsó- és felsőházi rájátszás, amiben is eldől majd
a dobogók sorsa. Az ehhez kapcsolódó
sorsolás március 6-án lesz, amiről e lap
hasábjain tájékoztatja majd az Egyesület
a szurkolókat!
Major Attila

Olimpiai bajnok a Besiben

Kisvárdai siker a Máté Emlékversenyen
Már 11. alkalommal rendezte meg a Tiszaberceli Szabadidő Egyesület a Máté
Emlékversenyt. Magyarország legnagyobb
létszámú versenyét a hagyományos ultit kedvelőknek találták ki, idén is több mint 100
nevező próbálta meg elvinni a vándorkupát
és a helyezésekért járó értékes díjakat.
A nagy létszám miatt a versenyzők három
csoportban küzdöttek, és 8 forduló után a
csoportgyőztesek az 1-3., a csoport másodikak a 4-6., a csoport harmadikak a 7-9.
helyért versenyeztek.

A győzelmet a szövetség leköszönő elnöke, Mészáros Károly kisvárdai versenyző
szerezte meg, aki 7 győzelem mellett mindössze 2 alkalommal végzett a 2. helyen.
A képzeletbeli ezüstérmet Szász István, a
nyíregyházi Solexis ultisa, a bronzot Deák
Mihály (Tiszanagyfalu) szerezte meg.
A kisvárdai ultisok közül (12 fővel képviseltették magukat) említést érdemel Budaházi József, aki a mamut mezőnyben az
ötödik helyen végzett.
Szeregnyi László

A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája sportnagyköveteként jár középiskoláról középiskolára, és eredménydús sportpályafutása (olimpiai- és világbajnok, KEK-győztes)
mellett az egészséges életmódról beszél a diákoknak Kósz Zoltán vízilabdázó. Február
7-én a Bessenyei György Gimnázium tanulóival osztotta meg élettapasztalatait, s persze
bemutatta a főiskolát is.

További hírek, képek: www.kisvarda.hu
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Kisvárdai gyerekek NAGY sikerei labdarúgásban

Szép sikereket hozott az idei teremszezon
a 2001-es születésű labdarúgó-palánták
számára.
Aranyvasárnap rendezték a Hajdu-Car
Depo Kupa gyermeklabdarúgó tornát a
csengeri sportcsarnokban. A seregszemlén
hat csapat lépett parkettre, körmérkőzéses
formában döntöttek a helyezésekről. Az
egész napos csatározás végén a KISVÁRDAI srácok állhattak a dobogó legfelső
fokára, megelőzve a házigazdák együttesét.
A kiegyensúlyozott csatában a felek holtversenyben, tíz-tíz ponttal zártak, a végső
sorrendet az egymás elleni eredmény határozta meg. A harmadik helyet a Nyírbátor
szerezte meg, a Fehérgyarmat negyedikként,
a Nyírsuli ötödikként, a román Nagykároly
hatodikként végzett. A gólkirályi címet a
kisvárdai Németh Tamás érdemelte ki, öt
találattal.
Január 15-én, az nyírbátori Arany Sárkány
Focisuli által szervezett gyermeklabdarúgó tornán végig magabiztos játékkal, mindössze
egyetlen kapott góllal végeztünk az ELSŐ helyen.
Eredmények:
Kisvárda-Vásárosnamény
1:1, -Fehérgyarmat 4:0,
-Nyírsuli 3-0, -Csenger
2:0, -Nyírbátor 0:0. A torna legjobb játékosa a kisvárdai Szőr Levente lett.
Január 30-án, tíz csapat
részvételével, a Bújtosi Szabadidőcsarnokban
rendezték meg a dr. Biha-

ri Albert-emléktornát, a
Nyírsuli szervezésében.
A nemzetközi mezőnyben
ott voltak a rendező Nyírsuli valamint a Fehérgyarmat és a Kisvárda csapatai
is. A viadal végül diósgyőri sikert hozott, miután a
döntőben a Nyírsuli Kék
csapatát kilencméteresekkel győzték le a miskolciak. Ahogy a nyíregyháziak
az aranyról, úgy a kisvárdaiak a bronzéremről maradtak le, hiszen ők is szétrúgással veszítettek a helyosztón – igaz előtte szerencséjük
volt ezzel a műfajjal, hiszen a csoportban a
Kazincabrcika elleni abszolút holtverseny
után kilencesekkel kerekedtek felül. Végeredmény:
1. Diósgyőr, 2. Nyírsuli Kék, 3. Loki Focisuli, 4. KISVÁRDA, 5. Kazincbarcika
6. Fehérgyarmat, 7. Debreceni SC-SI, 8.
Debreceni Olasz Focisuli, 9. Nyírsuli Fehér, 10. Olimpia Satu Mare
A legjobb kisvárdai játékos: Juhász Martin. A kisvárdai csapat tagjai: Kovács Tamás, Juhász Martin, Vasas Máté, Szőr
Levente, Németh Tamás, Szikszai Tamás,
Batta, Dániel, Kovics Márk, Torma Máté,
Szokolai Márk, Barabás Martin, Gyebnár
Zsolt, Suba Hunor, Homoki Csaba. Felkészítő: Péter Tibor.
Durucz Gabi
(Forrás: Péter Tibor)
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Váris sikerek a torna diákolimpián

A közelmúltban került megrendezésre Nyíregyházán a Megyei Torna Diákolimpia versenye 21 csapat
részvételével. A lelkes tornászok
több éves kitartó munkájukról
adtak számot. Két kategóriában
versenyeztek az alsós és felsős gyerekek. A kisvárdai váris diákoknak
igen sikeres volt ez a nap. Három
csapatunk is bajnok lett, aranyérmet szereztek.
Eredmények: I-II. korcsoportos
lányok I. helyezés:

Tamás István, Bessenyei Roland,
Dévényi Tamás, Kovács Gergő, Turik Ákos, Tamás Bálint, Vass Ákos
Az I-II. korcsoportos fiúk is sikeresen szerepeltek, ők V. helyezést
értek el:
Vasas Máté, Matus Ákos, Lőrinczi
Sándor, Szikszai Tamás, Juhász
Tamás, Juhász Martin, Kovács Tamás
Egyéni összetett verseny díjazásakor iskolánk tanulói büszkén vet-

Juha Nóra, Balogh Nóra Lilla,
Spekker Réka, Rádi Anna, Nagy
Zsanett, Kozics Bíborka
III-IV. korcsoportos lányok I.
helyezés:
Borus Fanni, Bencsik Panna, Pásztor Gabriella, Mudri Lúcia, Halász
Cintia, Kovács Kornélia, Török
Fanni, Kovács Fruzsina
III-IV. korcsoportos fiúk I. helyezés:
ték át az érmeket:
I. Nagy Zsanett
II. Balogh Nóra Lilla
III. Juha Nóra, Spekker Réka
V. Kozics Bíborka
VI. Rádi Anna
II. Kovács Fruzsina
III. Halász Cintia
IV. Kovács Kornélia
I. Vass Ákos
II. Tamás Bálint

Kisvárdai arany a Kempo Világkupán

Február 11. és 13. között immár kilencedik alkalommal rendezték meg az évek
alatt világkupa szintű kempo viadallá
fejlődő Juhász Ferenc Emlékversenyt
Tökölön. A mostani viadalon 25 ország
versenyzői vettek részt, köztük a világszerte elismert magyar harcművészek. A
világkupán 6 korcsoportban, 17 súlycsoportban, 8 versenyszámban mérték össze
tudásukat a versenyzők.
A háromnapos rendezvényen Kisvárdát
Kertész László 1 danos mester vezetésével a Magyar Fekete Buddha Kobudo Kempo Harcművészeti Szövetség
kisvárdai különítménye képviselete. A
csapat neve Samuraiok volt, s tagjai szép
eredményeket értek el.
Önvédelem kategóriában Kertész László
a dobogó legfelső fokára állhatott, míg
tanítványai közül Virga István a 4., testvére, Virga Bálint az 5. helyet szerezte
meg. A csapat hölgy tagja, Feket Vivien
is tisztességgel helytállt a népes mezőnyben. Az önvédelem versenyszámról: ütés,
rúgás, fegyveres támadás, fogás, és egyéb

2011. február

támadási módszerek elleni védekezést
kellett mester szinten bemutatni, megoldani, az életszerűséget, a technikai tisztaságot, gyorsaságot, hatásosságot pontozták. Minden technikának precízen a
helyén kellett lennie.
A harcművészeti szövetség vezetője, Cserei Ákos György 6 danos mester fegyveres
formagyakorlatával aranyérmet szerzett,
míg pusztakezes formagyakorlatát ezüstéremmel jutalmazták a bírók. Cserei Ákos
Dániel a 3. helyen végzett pusztakezes
formagyakorlatban, míg Kőszegi Gábor a
4. lett ugyanebben a kategóriában.
- „Szeretnék köszönetet mondani Papp
Miklós harcművész mesternek, hiszen nélküle, a tanításai nélkül nem születhetett
volna meg ez a szép eredmény. Ő közel 30
évet foglalkozott Ninjutsu-val, és Tai-Jitsu
harcművészettel. Én 10 évet gyakoroltam
nála, fogadtam meg tanításait. Köszönök
neki mindent. Köszönetet
mondanék még Cserei Ákos
Györgynek, akinek sokat
köszönhetek harcművészeti
fejlődésemben.” - mondta
Kertész László a verseny
után.

Ferenc nemcsak szakmailag adott sokat
versenyzőinek, emberséget, az értékek
tiszteletét is elsajátíthatták tőle követői.
A megemlékezésnek induló viadal az
évek alatt kinőtte magát, 2004-ben és
2005-ben már három országból érkeztek
sportolók, 2009 óta háromnaposra bővült
az esemény, az idén pedig már 25 ország
harcosai csaptak össze Tökölön. A viadal népszerűsége többek között annak is
köszönhető, hogy nyílt, így nem csak a
versenyzők, hanem a különböző stílusok
is megmérettethetik magukat. A tavalyi
rendezvényen már több mint húsz stílus
vonult fel.

Néhány szó a kempóról
Jelentése: „az ököl törvénye”. Az ötezer
éves múltra visszatekintő stílus folyamatosan fejlődő, nagy hatékonyságú önvédelmi rendszer. A sportág mindenki
számára az általa elsajátítható és igényelt
szinten gyakorolható. Mozgásanyaga,
oktatási- és versenyrendszere minden országban
messzemenőkig
figyelembe veszi az igényeket
és a helyi sajátosságokat.
A hazánkban 1975-ben
bemutatkozó sportág ’85ben már önálló szervezetA versenyről röviden
ként működött. Jelenleg
Őrzik mesterük emlékét
19 klub tagja a Magyar
a magyar kempósok, a leKempo Szövetségnek, az
gendás tréner halálát köállamilag elismert vizsgávetően 2003 óta emlékval rendelkező mesterekKertész László és Cserei Ákos
versennyel tisztelegnek
nél, edzőknél több mint
György érmeikkel
munkássága előtt. Juhász
300 versenyző gyakorol.

További hírek, képek: www.kisvarda.hu

Az MKSZ alapító tagja a 2003 elején
– négy ország képviselőjével közösen –
létrehozott Nemzetközi Kempo Szövetségnek (IKF), a 25 tagországot számláló
szervezetben harcosainkat a legjobbak
között tartják számon.
A Magyar Kempo Szövetség elismertségét az idei Juhász Ferenc-emlékversenyre jelentkező nemzetek száma is alátámasztja: 25 ország - Algéria, Ausztria,
Banglades, Belgium, Bulgária, Csehország
Franciaország, Hollandia, Horvátország,
India, Irán, Kazahsztán, Lengyelország,
Marokkó, Németország, Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szíria, Szlovákia, Ukrajna, USA,
Üzbegisztán - versenyzői vettek részt a
viadalon.
xlfight.hu - Jurás L.

