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A HARCOS
VISSZATÉRT
– a Kalapács lesújtott Európára
Bécs-Kisvárda – Több mint
száz ember várakozott vasárnap este a kisvárdai vasútállomáson, hogy elsõként köszönthessék a K1 Európabajnokát, Szilvási Tibort.

Fókuszban a tehetséggondozás
A Közoktatás Minõségéért díjat idén a kisvárdai
Bessenyei György Gimnázium és Kollégium érdemelte ki

A hét végén a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium adott otthont a Hátrányos Helyzetû
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja XII. Országos Tanévnyitó Konferenciájának, amelyet
társszervezõként a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Oktatásért Felelõs Államtitkársága, az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Arany János Programirodája, az AJTP Szakmai Tanácsadó Testülete, az AJTP
Intézményeinek Egyesülete, valamint az Arany János Tehetségsegítõ Tanács jegyzett.
Kovács Bertalan
írása
Az esemény rangját jelezte, hogy a
tanácskozáson képviseltette magát az
összes AJTP-s magyar iskola, s az oktatáspolitika és a honi nevelésügy aktualitásairól dr. Hoffmann Rózsa, a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium oktatásért felelõs államtitkára beszélt a
mintegy másfél száz pedagógusnak.
A konferencián ott volt a térség országgyûlési képviselõje dr. Seszták Miklós, valamint Kisvárda polgármestere
Leleszi Tibor is. A tanácskozás egyik
ünnepi pillanata volt, amikor Bíró Gábor igazgatónak prof. dr. Jánosi Zoltán,
a Nyíregyházi Fõiskola rektora meleg
szavak kíséretében átadta a Közoktatás
Minõségéért díjat.
Mint elhangzott, ez a kitüntetés a
minõségfejlesztésben kiemelkedõ eredményt felmutató közoktatási intézmények tevékenységének értékelésére szolgál, mellyel megteremtették a minta-

A kisvárdai lokálpatrióta vonattal érkezett haza
Bécsbõl, ahol 2011. szeptember 20. és 25. között rendezték meg a European Championship Vienna 2011
küzdõsport-versenyt.
A családtagok, rokonok, barátok, ismerõsök és a
büszke kisvárdai lakosok magyar zászlókkal és „Tibi a király” transzparensekkel várták a bajnokot, miközben
egyszerre kiáltották, hogy „A legjobb harcos Kisvárdáé!”.
Szilvási Tibort a vasútállomás hangosbemondóján
keresztül üdvözölték elsõként szülõvárosában, majd a
nemzeti himnusz eléneklése után közrefogta a gratuláló
tömeg a bajnok harcost.
A versenyt Bécsben, 42 ország, közel 1200 versenyzõjének részvételével rendezték több szabályrendszerben, mint például thai-box, kick-box, K1, formagyakorlat, stb.
Szilvási Tibor K1-ben, 86 kg-ban indult a legidõsebb
versenyzõként, a 20–30 évesekkel teli mezõnyben. A
mérkõzések egyenes-kieséses rendszerben zajlottak, vagyis a vesztes rögtön elbúcsúzhatott a bajnoki cím felé
vezetõ úttól.
Interjúnkat a bajnokkal a
13. oldalon olvashatják. >>>

Újra Bozsik Program
>>> 12. oldal

A tanácskozáson képviseltette magát valamennyi AJTP-s iskola
adó intézményi teljesítmények állami
elismerésének lehetõségét.
A tanácskozáson a vendéglátó iskola vezetõje „Amit mi adni tudunk, az
örökre megmarad” címmel (a Bessenyei

A konferenciát megtisztelte jelenlétével dr. Hoffmann Rózsa államtitkár is

Bíró Gábor igazgató átveszi prof. dr. Jánosi Zoltántól, a Nyíregyházi Fõiskola
rektorától a Közoktatás Minõségéért díjat

szlogenjével) mutatta be a 100 éves kisvárdai Bessenyei György Gimnáziumot,
majd többek között olyan témák kerültek terítékre mint a Nemzeti Alaptanterv aktualitásai, a hazai tehetséggondozás idõszerû kérdései, illetõleg
górcsõ alá vették a matematika tantárgy miatti szorongást és más személyiségjellemzõket az AJTP-s diákok
esetében. Szó volt még a tanulásmódszertanról és annak fejlesztési lehetõségeirõl, a monitorozás rendszerszintû
tapasztalatairól, s az igazgatók és a
programfelelõsök pedig szekcióüléseken vettek részt. A vendégek lazításként a szlovákiai Királyhelmecre és
környékére látogattak, ahol nemcsak
az idegenforgalmi látnivalókat nézték
meg, hanem betekintést nyertek a
szlovákiai középiskolai rendszer sajátosságaiba is.
A konferencia szombati zárásakor
Bíró Gábor úgy fogalmazott, a kisvárdai középiskola majd’ egy évtizede
csatlakozott a tehetséggondozó programhoz, s a közel tíz év alatt az iskola
annyi pluszt kapott a programtól, hogy
az országos tanévnyitó színvonalas megrendezésével az elnyert eszmei és erkölcsi értékekbõl kívánt és igyekezett törleszteni egy keveset.♦

Lakossági tájékoztatás
Kisvárda Város szennyvíz-csatornázása II. ütem
még hátralévõ munkáinak végzésérõl

Kisvárda Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) bekezdése, valamint
10. §-a, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. §-a alapján

pályázatot hirdet

JEGYZÕ-i munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozatlan idõre szól
A munkavégzés helye: 4600 Kisvárda, Szent László u. 7–11.

2. A fõtéren lévõ rekonstrukciós munkák:

meglévõ közmûvek és az épület közelsége
miatt, csak „elõre lehajtott dúcolás” mellett
lehetne a csatornaépítést végezni. A körülmények viszont nem teszik lehetõvé az „elõre
lehajtott dúcolás” elkészítését, mivel a dinamikus rezgés hatására az épület állékonysága
veszélyeztetve lenne, és a közmûvek kiváltása
sem lehetséges. A fentiek miatt a csatornaépítést „sajtolásos” technológiával kívánjuk
végezni. Ez a technológia egy olyan speciális
eljárás, melyet Magyarországon kevés vállalkozás végez. A „sajtolást” végrehajtó alvállalkozóval a szerzõdéskötés megtörtént, megkezdõdött a munkaterület átvétele illetve a
kivitelezés. A „sajtolást” követõen a leszívott
talajvizet a vákuum csökkentésével fokozatosan lehet visszaengedni, és ezt követõen megtörténhet a földvisszatöltés és a burkolat
helyreállítása. A befejezés várható határideje:
2011. október 25.
A csatornaépítés jelenlegi készültségi állapota 95%. A tervezett új szennyvízátemelõk
befejezési munkái folyamatban vannak. A
korábbi rész mûszaki átadásának befejezése
megtörtént, a csatornára való rákötésnek nincs
akadálya.

A szennyvízcsatornán csak a víztelenítést követõen lehetett elvégezni a kamerás vizsgálatot. Ennek során kiderült, hogy a csatorna
olyan rossz állapotban van, hogy a teljes csõcserét „kitakarásos” módszerrel kell végezni.
A Poncsák Cukrászda melletti szakaszon a

Az eddig felmerült kellemetlenségekért a
lakosság szíves elnézését kérjük és bízunk
benne, hogy a „sajtolási” technológiával a lehetõ legrövidebb idõn belül befejezzük a csatorna építését.♦
Zemplénkõ Kft.

A Zemplénkõ Kft., mint a szennyvízépítõ konzorcium vezetõ cége
az alábbi tájékoztatást adta a Polgármesteri Hivatal részére:
1. Út helyreállítási munkák:
A szennyvízcsatorna építését követõen az
aszfaltburkolatú utaknál – a jóváhagyott kiviteli tervek szerint – sávos helyreállítást kell
készíteni. A munkák technológiai elõírásait
figyelembe véve, a homokos kavics útalap és a
Ckt. betonréteg beépítését követõen, 2–3
nap szilárdulási idõ figyelembe vételével lehet
elkészíteni az aszfaltburkolatot. Ezen körülmények miatt a sávos helyreállítás munkaterületén csak lassú gépjármûforgalom lehetséges a szintbeli eltérések miatt. A forgalomtechnikai táblák kihelyezése megtörtént, e
táblázás szerinti közlekedési rendet szigorúan
be kell tartani a balesetek elkerülése végett. A
szûk útkeresztezõdések miatt a munkavégzés
idejére több esetben is várható teljes forgalom-korlátozás.

Állampolgársági eskü
Már több mint 150 ezer honosítási kérelem érkezett, és eddig több mint
55 ezren tettek esküt – tájékoztatta a nemzetpolitikai államtitkárság az
MTI-t. Közlésük szerint a legfiatalabb kérelmezõ három hetes, míg a legidõsebb 104 éves volt. Hetente csaknem 4 ezer kérelmet adnak be a határon túli magyarok, amely megfelel az elõzetes hatástanulmány által prognosztizált adatoknak.

Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36. §-ában
foglaltak szerint illetve egyéb vonatkozó jogszabályok szerint jegyzõi hatáskörbe tartozó
feladatok.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: jegyzõi feladatok ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.), valamint Kisvárda Város Képviselõ-testületének a 20/2003. (XI. 4) Ökt. számú rendelete,
valamint a Kisvárda Város Polgármesteri Hivatala Egységes Közszolgálati szabályzatáról szóló 1/2003. számú jegyzõi intézkedés rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási vizsgabizottság (OKV) elnöksége által a teljes körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, és közigazgatási szervnél szerzett legalább 2 évi gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– a Ktv. 21. §-a szerinti összeférhetetlenség hiánya,
– 3 hónap próbaidõ.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– az állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– a jogi szakvizsga,
– a legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat,
– a legalább 5 éves – közigazgatási szervnél szerzett – vezetõi gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó legfontosabb személyi adatait, eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását;
– büntetlen elõéletet igazoló, 90 napnál nem régebbi, érvényes eredeti hatósági erkölcsi
bizonyítvány (illetve megkérésérõl szóló igazolás);
– az iskolai és egyéb végzettséget, közigazgatási gyakorlatot igazoló iratok eredeti, vagy
közjegyzõ által hitelesített másolata, közigazgatási vagy jogi szakvizsga bizonyítvány
eredeti, vagy közjegyzõ által hitelesített másolata, vagy az Országos Közigazgatási
Vizsgabizottság Elnöksége által adott, mentesítésrõl szóló eredeti okirat vagy annak
közjegyzõ által hitelesített másolata, és egyéb, a pályázati feltételeknek való megfelelést tanúsító dokumentumok eredeti, vagy közjegyzõ által hitelesített másolata;
– adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevõk a pályázat tartalmát megismerhetik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázatának tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri;
– a jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési elképzelések, az összeférhetetlenség hiányával kapcsolatos nyilatkozat.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a nyertes pályázó által, legkorábban a pályázat elbírálásáról szóló döntést követõ naptól tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 15.
A pályázat benyújtásának módja: papír alapú formában, postai úton vagy személyesen,
zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani „jegyzõi pályázat” megjelöléssel, a pályázatnak Kisvárda Város Polgármesteri Hivatala címére történõ megküldésével (4600
Kisvárda, Szent László u. 7–11.). A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban
megjelölt benyújtási határidõig a pályázat Kisvárda Város Polgármesteri Hivatala fenti
címére megérkezik, és a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi
feltételnek megfelel.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat benyújtására elõírt
határidõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülésen dönt a képviselõ-testület a pályázatokról
és a jegyzõ kinevezésérõl, vagy eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítja a
pályázatot.

Kisvárda Város Polgármesteri Hivatalának történetében egyedülálló módon, 2011.
szeptember 13-án, egyszerre 53 személy
tett állampolgársági esküt a hivatal nagytermében. A magyar állampolgárságot 2011.
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január 3-tól lehet kérelmezni az egyszerûsített honosítási eljárás segítségével, amelyet az Országgyûlés az elmúlt év, május
26-án hozott döntése tett lehetõvé.♦
Durucz Gabi

A pályázattal kapcsolatosan további információt Leleszi Tibor, Kisvárda Város Polgármestere nyújt, a 4600 Kisvárda, Szent László u. 7–11. szám alatt, illetve telefonon, a
45/500-751-es számon.
A képviselõ-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.
♦

2011. szeptember

Képviselõi fogadóóra

Pályázat

ISZC ügyvezetõi állás
betöltésére
Kisvárda Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet az önkormányzati tulajdonú
Idegenforgalmi és Szabadidõ Centrum Nonprofit
Korlátolt Felelõsségû Társaság
ügyvezetõi
tisztségének a betöltésére.
A jogviszony jellege: az ügyvezetõ a 2006. évi IV.
tv.-ben meghatározott vezetõ tisztségviselõként, munkaviszony keretében, A munka törvénykönyvérõl szóló
1992. évi XXII. tv. X. fejezetében meghatározott vezetõ
állású munkavállalóként látja el a feladatát.
Az ügyvezetõ feladata: az ISZC alapító okiratában
meghatározott városüzemeltetési feladatokat ellátó társaság szervezeti és mûködési rendszerének kialakítása, a
tevékenység irányítása, a munkáltatói jogok gyakorlása.
A megbízatás idõtartama: határozatlan.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
2011. november 1.
Pályázati feltételek:
– 3 éves vezetõi gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– nyilatkozat, hogy a 2006. évi IV. tv. szerint a megbízatásának nincs akadálya,
– fényképes, szakmai önéletrajz,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Elõnyt jelent:
– a hasonló feladatok ellátása körében szerzett vezetõi
tapasztalat,
– az idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz, mely
tartalmazza a pályázó legfontosabb személyi adatait,
eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását;
– büntetlen elõéletet igazoló, 90 napnál nem régebbi,
érvényes eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány (illetve
a megkérésérõl szóló igazolás);
– az iskolai és egyéb végzettséget igazoló okiratok eredeti, vagy ezek hiteles másolatát és az egyéb pályázati
feltételeknek való megfelelést tanúsító dokumentumok eredeti, vagy hiteles másolata;
– szakmai koncepció a cég mûködésére és mûködtetésére vonatkozóan;
– adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevõk a pályázat tartalmát megismerhetik;
– nyilatkozat arról, hogy pályázó a pályázatának tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
A pályázat benyújtásának módja:
Papír alapú formában, postai úton vagy személyesen kell
zárt borítékban, 1 példányban benyújtani, „ügyvezetõi
pályázat” megjelöléssel, a Kisvárda Város Polgármesteri
Hivatala címére történõ megküldésével (4600 Kisvárda,
Szent László u. 7–11. sz.).
A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban
megjelölt benyújtási határidõig a pályázat Kisvárda Város Polgármesteri Hivatala fenti címére megérkezik, és a
pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és
tartalmi feltételnek megfelel.
A pályázat benyújtásának határideje:
2011. október 14., 13.00 óra.
A pályázattal kapcsolatosan további információt Leleszi
Tibor, Kisvárda Város polgármestere nyújt, a Kisvárda,
Szent László u. 7–11. szám alatt, illetve a 45/500-751-es
telefonszámon.
A képviselõ-testület fenntartja a jogot arra, hogy a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
♦

2011. szeptember

Ezúton szeretném értesíteni választókerületem lakóit, hogy országgyûlési
képviselõi fogadóórámat 2011. október 21-én pénteken, 9:00 órától tartom,
a kisvárdai Polgármesteri Hivatalban.
A fogadóórára elõzetesen a 20/55-89-600, vagy a 45/404-780-as telefonszámon lehet bejelentkezni.
Minden érdeklõdõt szeretettel várok!
Dr. Seszták Miklós

Szennyvíz bekötés
Tisztelt kisvárdai lakosok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2011. augusztus 22-én megtörtént a
Kisvárda Város szennyvízcsatorna hálózata megvalósításának rész mûszaki átadás-átvételi
eljárása.
A kisvárdai szennyvízberuházás II.
ütemében megépült gravitációs vezetékszakaszok közül az átadást követõen az alábbi utcákban lehet a megépült
csatorna hálózatra rákötni: Vasvári Pál,
Magyar, Szent László, Várzug, Váralja, Bolgár, Hársfa, Sárköz, Wesselényi,
Gagarin, Domb.
A fenti utcákon kívül, részleges rákötés lehetséges az alábbi csatorna szakaszokon:
Madách u. 32–42. (páros), 45–51.
(páratlan), 14–40. (páros), 27–51. (páratlan).
Nagyboldogasszony u. 1–41. (páratlan), 2–20. (páros). Pacsirta u.
25–41. (páratlan), 43–51. (páratlan).
A fent nem említett ingatlanok tulajdonosainak csak a beruházás befejezését követõen lehet a csatornahálózatra rákötniük. Ennek pontos idõpontjáról valamennyi érintettet írásban értesítünk.
A megépített új szennyvízcsatorna hálózatra történõ rákötés
módja az alábbi:
I. A szennyvízcsatorna törzshálózat
készítése során a gerincvezetéktõl a telekhatáron belül 1 m-re kiépültek a fogyasztói szennyvíz-bekötõ vezetékek.
II. A megrendelõ/igénylõ az ingatlanának a szennyvízcsatorna hálózatra történõ csatlakoztatási igényét
személyesen a Várda-Víz Kft. központi
telephelyén teheti meg (4600 Kisvár-

da, Városmajor út 41.). Bejelentését a
mûszaki ügyintézõ fogadja, aki szennyvíz bekötési igénybejelentõ nyomtatványt ad át részére.
III. A megrendelõ/igénylõ a kiállított nyomtatvánnyal a bekötés üzembe
helyezéséhez kéri a Várda-Víz Kft.
hozzájárulását. A szennyvíz bekötési
igénybejelentõ kitöltésének helyességét – tartalmi és formai szempontból –
a mûszaki ügyintézõ ellenõrzi és meghatározza a hozzájárulás idõpontját,
melyrõl a hatályos jogszabály figyelembevételével az átvételt követõ 15 napon
belül kell dönteni.
IV. A megrendelõ/igénylõ a helyesen kitöltött szennyvíz bekötési
igénybejelentõn igazolást kér – a
Kisvárda Város Önkormányzata
Kincstári, Jogi és Adóosztályától (II.
emelet 43. ajtó) – a közmûfejlesztési
hozzájárulás megfizetésének tényérõl.
Ezen igazolás nélkül a rákötést nem
engedélyezik.
V. A bekötõ-vezeték megépítése az
ingatlan tulajdonosának feladata, aki a
munkát akár az általa választott kivitelezõvel, akár a Várda-Víz Kft.-vel is végeztetheti. Ha a Kft.-vel kívánja elvégeztetni a feladatokat, a kivitelezési
szándékát az építést megelõzõen 8 nappal telefonon vagy személyesen kell bejelenteni a Várda-Víz Kft. ügyfélszolgálatán. (Elérhetõségünk: 06-45/421-230;
06-30/466-9329; 06-30/862-3616)
VI. A megrendelõ/igénylõ a hitelesített szennyvíz bekötési igénybeje-

lentõt személyesen átadja a Várda-Víz
Kft. központi telephelyén a mûszaki
ügyintézõnek, aki meghatározza a bekötõ-vezeték megépítésének helyességét ellenõrzõ mûszaki szakfelügyelet
idõpontját. A kiépített bekötõ-vezetéket a mûszaki szakfelügyeletet megelõzõen nem lehet eltakarni.
VII. A megrendelõ/igénylõ a mûszaki szakfelügyeletrõl a helyszínen készített munkalapot és készpénzfizetési
számlát kap, melynek összege bruttó
3 750 Ft, amit a megrendelõ/igénylõ a
szolgáltató részére a szakfelügyelet idõpontjában megfizet. Ezek után az
igénylõnek más teendõje nincs.
VIII. A mûszaki szakfelügyelet
eredménye alapján az üzembe helyezéshez történõ hozzájárulás a szennyvíz bekötési igénybejelentõn kerül bejegyzésre, s a munkalap alapján a fogyasztó nyilvántartásba vétele megtörténik.
IX. A szennyvízcsatorna törzshálózatra történõ rákötés tényét a mûszaki ügyintézõ felvezeti a fogyasztói kartonra és a következõ számlán már a
víz- és szennyvíz szolgáltatási díjat
együtt számlázzák.
Bõvebb információk a
www.kisvardaszennyviz.eu honlapon
találhatóak.
♦

Kincstári, Jogi
és Adóosztály

EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI TILALOM
A rókák veszettség elleni immunizálása miatt 2011. október 4. és október 17. között
EBZÁRLATOT és LEGELTETÉSI TILALMAT rendelek el a következõk szerint:

Az érintett települések: Ajak,
Anarcs, Apagy, Baktalórántháza, Benk,
Berkesz, Besenyõd, Dombrád, Döge, Eperjeske, Fényeslitke, Gégény, Gyõröcske, Gyulaháza, Jéke, Kékcse, Kisvárda, Komoró,
Laskod, Levelek, Lövõpetri, Magy, Mándok, Mezõladány, Nyírjákó, Nyírkarász,
Nyírkércs, Nyírlövõ, Nyírtass, Nyírtét,
Nyíribrony, Pap, Pátroha, Petneháza,
Ramocsaháza, Rétközberencs, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Székely, Tiszabezdéd, Tiszakanyár, Tiszamogyorós, Tiszaszentmárton, Tornyospálca, Tuzsér,
Újdombrád, Újkenéz, Záhony, Zsurk.
Az ebzárlat tartama alatt a tartási
helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetõleg a kutyákat megkötve úgy
kell tartani, hogy azok más állattal vagy
emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellõzni lehet, ha azok onnan nem
szökhetnek ki. A kutyát tartási helyérõl
csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni. A település területérõl ki-

zárólag érvényes veszettség elleni védõoltással rendelkezõ kutyát vagy macskát, és csak a hatósági állatorvos kedvezõ eredményû vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
Az érvényes veszettség elleni védõoltással rendelkezõ
– vadászebek,
– a fegyveres erõk és fegyveres testületek ebei,
– a katasztrófák utáni mentést segítõ ebek,
– a segítõ és terápiás ebek, valamint
a látássérült embereket vezetõ ebek,
a rendeltetési céljuknak megfelelõ
használatuk idejére, mentesek a
fenti korlátozások alól.
Az ebzárlat alatt befogott kóbor
húsevõket hatósági megfigyelés alá kell
helyezni az ebzárlat idõtartamára. Az
ebzárlat alatt húsevõ állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható. A
legeltetési tilalom ideje alatt az állatok
legeltetését a lakott településen belül az

erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában
a lakott település határától számított
1000 méteren belül kell megszervezni.
Az állatok vándorolva történõ
legeltetése tilos!
Az állandóan legelõn tartott szarvasmarha állományok legeltetését – az
állomány nagyságától függõen – 10–20
hektáros területre kell korlátozni.♦
Dr. Baghy Zoltán
kerületi fõállatorvos
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Moon Of Soul
A zenekar 1996-ban alakult Kisvárdán. Alapító tagok:
Csernyánszky Gábor (gitár, ének), Pongó Tamás (dob),
Csernyánszky Tamás (gitár), Gróza Ferenc (basszusgitár).

Balról jobbra: Szarvadi Gábor, Faragó Tamás,
Csernyánszky Gábor, Csernyánszky Tamás
A zenei stílusunk: szférikus, progresszív metál. Zenei hatásaink sokrétûek: Cynic, Metallica, Genesis, Barbaro,
Fates Warning, Dream Theater, Black
Sabbath, C.O.C, Psychotic Waltz, King
Crimson stb.
1998-ban vettük fel elsõ demónkat Világfölötti mozdulat
címmel, ami négy dalt tartalmazott: Ébredõ Messzeség, Sirályéj-kapu, Hajnalszárnyak, Világfölötti mozdulat. Ezt követte 1999-ben a második demó a Hang-alkony-menedék
(Végtelen hetedik szeme, Hang-alkony-menedék).
A demók pozitív kritikákat kaptak a Metal Hammer-ben
és számos más zenei szaklapban.
2001-ben jött ki elsõ albumunk az Égforrás, majd ezt
követte 2003-ban a Titokszülõ album. Mindkettõ szerzõi
kiadásban jelent meg. A felvételeket a szolnoki Denevér stúdióban készítettük.
Idõközben egy új zenésszel gazdagodott a zenekar:
Marozsán Jánossal (gitár-szintetizátor). 2004-ben pedig
Pongó Tamás helyére Balogh József Ádám érkezett.
Sok helyen játszottunk, számtalan alkalommal Budapesten, a hajdúszoboszlói EFOTT-on, a Pécsett megrendezett progresszív metál-fesztiválon és más zenei találkozókon
Debrecenben, Nyíregyházán, Szolnokon, Kisvárdán, stb.
Részt vettünk emellett kisebb turnékon (Replika-Mantra,
Blind Myself), zenéltünk az EVERGREY, az OPETH, a
THE OCEAN svéd és német bandák elõtt Budapesten.
Dalaink szerepeltek jó néhány válogatáson, elsõsorban a
Metal Hammer válogatás CD-in. A zenei stílus talán legjobb jelzõje a fent említett szférikus progresszív metál.
Igyekszünk minden dalt önálló köntösbe bújtatni. Olyan
különleges hangulatot teremteni, ami csak ránk jellemzõ. A
bonyolult ritmusvilágot és annak erejét ötvözzük a
lebegõsebb szférikus dallamokkal. A zene számunkra ösztönös, belsõ forrásainkból táplálkozik. A szöveg meghatározó
üzenete a transzcendens világgal való kapcsolat keresése.
Minden szöveg egyben üzenet egy másik létbõl és ugyanakkor törekvés e belsõ világok felé is. A lélek és szellem belsõ
végtelenségét kutatják.
2007-ben elkészült az Ébredés címû album, amely – az
országban elsõk között – nem került a kereskedelmi forgalomba, hanem teljes egészében ingyenesen letölthetõ lett.
Ugyanebben az évben úgy döntöttünk, hogy a bandát feloszlatjuk.
2010-ben – három év szünet után – ismét nekiláttunk a
zenélésnek. A következõ lemezanyag dalai már készülnek a
próbateremben.
Új-régi tagok: Csernyánszky Tamás gitár, Csernyánszky
Gábor gitár-ének, Faragó Tamás dob, Szarvadi Gábor
effektek, gitár-szintetizátor.
Jelenleg basszusgitárost keresünk. Jelentkezni lehet a következõ e-mail címen: bensofeny@citromail.hu
A zenekar myspace oldala:
http://www.myspace.com/moonofsoulmusic
♦
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Csernyánszky Gábor

Különdíjas a kisvárdai könyvtáros

Szeptember 22-én került sor Nyíregyházán a 18. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nemzetközi Levéltári Napok megnyitójára, ahol bemutatták a Megyei Levéltár új évkönyvét és kihirdették az idei év honismereti pályázatának az eredményét.
Mindkét eseményben közvetlenül
érintett volt Nézõ István, városunk
könyvtárosa, közvetve pedig Kisvárda.
Az évkönyvben megjelent ugyanis a
2010-es pályázat díjnyertes mûve, melynek címe „Városias falu vagy falusias város: a városi infrastruktúra kialakulásának
kezdetei Kisvárdán a 19. század utolsó
harmadától a 20. század elejéig”. Szerzõje
Nézõ István, aki az idei esztendõ eredmény-hirdetésekor különdíjat vehetett
át a „Kisvárda irodalmi hagyományai a 18.
századig” címet viselõ tanulmányáért.
A kötetben megjelent 40 oldalas pályamunkát az érdeklõdõk elérhetik a
www.szabarchiv.hu oldalon is.
Nézõ István munkájához gratulálunk, további sikereket kívánunk!♦

Katasztrófák kékben és vörösben

„Katasztrófák kékben és vörösben” címmel jótékonysági bemutató kiállítás nyílt
Szeifried Zoltán, kisvárdai mûvész festményeibõl a Kisvárdai Várszínház és Mûvészetek Házában.
Durucz Gabi
írása
A mûvek témái:
– Felsõzsolca és vidéke árvizei, egy
120 x 120 cm-es olajfestmény és
21 db grafika.
– A Devecser, Kolontár térségében
egy éve történt vörösiszap-katasztrófa életképeinek megjelenítése, egy 120 x 150 cm-es olajfestményen és 27 db grafikán.
A kiállítást Szivák Gábor, a Városi Könyvtár igazgatója nyitotta
meg, köszöntõt mondott Leleszi
Tibor, Kisvárda Város polgármestere. Részlet Szivák Gábor beszédébõl:
„Szeifried Zoltán alkotói célja nem
önmagában a múlt megörökítése, az
emlékeztetés. Együtt érzõ szív és együtt
érzõ lélek az, amely benne munkálkodik. Mûvészi kéz, mûvészi kép, mûvészi gondolat, mûvészi vigasztalás.
Nem az okokat keresi, nem tesz fel kérdéseket, nem keres válaszokat. Nem. Õ
tudatja velünk a vigasztalást. Vigasztalást, hogy megtudjuk, mit vesztettünk benne.
Szeifried Zoltán nem vigasztalni
akar. Hiszen mit érnek ilyenkor a szavak? Szeifried Zoltán a saját eszközeivel mutatja be azt a fekete-vörös és
fekete-kék világot, ahol az ember képessé válik az újjászületésre, képes levetni a századok és a társadalom szõtte álarcot, képes újra EMBER lenni.
Önzetlen ember, ki hisz, szeret,
tisztel és segít. Ezért láttatja az összedõlõ világot, az ember kiûzettetését,
menekülését a földi paradicsomból.
Tárja elénk az elvesztett világ roncsait, az útjait vesztett hidat, az elsodort
falut, az átélt döbbenetet. Kék és vörös
vonalak. Nem énekelnek, nem cizelláltak, nem feketék, csak hullámoznak,
képrõl-képre.
Valóságról szólnak. A látott világ,
az elpusztult falvak, a kétségbeesett
emberek kék-vörös látomásképei. Helyzetképek kéken, és kilátás vörösben. S
ábrázolja az embert. Az embert, ki képes mégis más lenni. A segítõ embert,
ki a katasztrófa során megtanul kezet

Leleszi Tibor, Szeifried Zoltán és Szivák Gábor
a kisvárdai kiállítás megnyitóján

Felsõzsolca – Árvíz 2010.
nyújtani. A hõst, ki álmatlanul, ereje
megfeszítésével küzd. Azt, hogy képes
újrakezdeni. Képes segíteni két kezével, felajánlással, akár emlékeztetéssel.”
„A bemutató a segíteni akarás és
szolidaritás nevében, jegyében fogalmazódott meg bennem” – mondta a
mûvész. „A tárlat 2011. szeptember
28-ig volt Kisvárdán, másnap már

Szigethalmon állították ki. November
1-jén Epölön, majd 4-én Devecserben
tekinthetik meg az érdeklõdõk. Az egy
éves évfordulón, az Esterházy Kastélyban kerül átadásra a festmény és a
grafikák másolata, egy kiállítás-megnyitó keretében. Kolontáron a késõbbiekben lesz tárlat, mikor megépül egy új
Kulturális Központ, ahová a rajzok
eredetije kerül majd” – tájékoztatott
Szeifried Zoltán. ♦
2011. szeptember

OKTÓBERI KALENDÁRIUM
Október – õsi magyar nevén Magvetõ hava – az év tizedik hónapja a Gergely-naptárban. A latin octo szóból származik, melynek jelentése nyolc – utalva arra hogy eredetileg
ez volt a nyolcadik hónap a római naptárban, mielõtt a január és február hónapokat hozzáadták az évhez. A 18. századi nyelvújítók szerint az október mustonos. A népi kalendárium Mindszent havának nevezi, a protestánsok pedig gyakran a reformáció hónapjának, mivel Magyarországon október 31-én tartják a reformáció ünnepét.

Október 1.
Zenei világnap: a UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin kezdeményezésére emelte október 1-jét a zene világnapja rangjára. Ez a nap a zenemûvészet legnagyobb alakjaira emlékeztet, segíti a különbözõ kultúrák zenéinek jobb megismerését.
Idõsek világnapja: az ENSZ közgyûlése
1991-ben nyilvánította október 1-jét az idõsek világnapjává. Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti személy él a világon, számuk 2025-re akár meg is kétszerezõdhet,
éppen ezért a gyorsan öregedõ világban az
idõsek sokat segíthetnek – önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával.
Október 5.
A Pedagógusok világnapja: a UNESCO
és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
1966-ban ezen a napon fogadta el a pedagógusok jogairól szóló, 146 paragrafusból álló
ajánlást, amely megfogalmazza a kormányok számára követendõ elveket. A dokumentum tartalmazza többek között a tanárok megbecsülésének szükségességét, elõírja
az ingyenes továbbképzést, s kimondja,
hogy a pedagógusok jövedelmezése nem
maradhat el az egyenértékû képesítést követelõ más foglalkozásúak bérezésétõl.
Október 6.
Nemzeti gyásznap – az aradi vértanúk
kivégzése: a dátum, ami kevés magyarázatra
szorul. Miután Világosnál letették a fegyvert, befejezõdött az 1848–49-es szabadságharc. A császári haditörvényszék ítélete alapján pedig Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét,
akik a bukás után kerültek az osztrákok fogságába. Õk a nemzet vértanúivá váltak: Aulich
Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid,
Kiss Ernõ, Knezich Károly, Láhner György,
Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly,
Nagysándor József, Poeltenberg Ernõ, Schweidel
József, Török Ignác és Vécsey Károly.
Építészek világnapja: az Építészek Nemzetközi Szövetsége 1998-ban nyilvánította
október 6-át az Építészek világnapjává, hogy
ezzel is felhívja a figyelmet az ember környezetét meghatározó módon alakító építészetre.
Október 8.
Madárfigyelõ világnap: az akció legfontosabb célja, hogy minél több emberrel
megismertessék a madárvédelem jelentõségét, a madár- és természetvédõ szervezetek
tevékenységének fontosságát.
Október 10.
Lelki egészség napja: a lelki egészség értékes kincs, amit valóban meg kell ünnepelni.
Nemcsak október 10-én, hanem minden nap.
A halálbüntetés elleni harc világnapja: a
világnap arra emlékeztet, hogy a halálos ítélet a legalapvetõbb emberi jogot, az élethez
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való jogot sérti, s hogy helyrehozhatatlan
büntetési forma, mert egyetlen büntetõjogi
rendszer sem képes kizárni annak a kockázatát, hogy ártatlanokat ítéljenek el.
Október 15.
Az ölelés világnapja: annyi furcsa és
meglepõ világnap van piciny Földünkön.
Azonban talán az egyik legbájosabb, és legönzetlenebb az ölelés világnapja. Itt az õsz,
kihasználhatjuk az alkalmat, hogy hozzábújhatunk azokhoz, akikhez szeretnénk.
Belesimulunk a kitárt karokba és feltöltõdünk egymás szeretetével. Virginia Satir
mondta: „Napi négy ölelés kell a túléléshez,
nyolc a szinten maradáshoz és tizenkettõ a
gyarapodáshoz.” Az ölelés egészséges, erõsíti
a test immunrendszerét, gyógyítja a depressziót, csökkenti a stresszt, elõsegíti a jó alvást, erõsít és élénkít, fiatalít, nincsenek kellemetlen mellékhatásai, egészségesebbé tesz.
Az ölelés nem más, mint egy csodás gyógyító szer. Az ölelés teljesen természetes, organikus és eredendõen édes. Nem tartalmaz
mesterséges színezéket, aromát, tartósítószert, adalékanyagokat, és 100%-osan teljes
értékû „tápanyag”. Az ölelés gyakorlatilag
tökéletes. Nincsenek benne kivehetõ elemek, idõszaki ellenõrzések, mozgó alkatrészek. Az ölelés alacsony energiafogyasztású
és magas energiahozamú. Infláció-biztos,
nem hizlal, nincs havi törlesztése, biztosítási
kötelezettsége. Betörés- és tolvajbiztos, adómentes, nem környezetszennyezõ és teljes
értékben visszatérül.
Soha ne becsüld le egyetlen ölelés értékét sem!
A fehér bot napja: a nemzetközi nap célja
a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és a gyengén látók sajátos helyzetére,
keresve gondjaik megoldásának lehetõségeit, a társadalomba való teljesebb értékû beilleszkedésük útját.
Nemzetközi gyalogló nap: az esemény közvetlen célja a gyaloglás megismertetése, megszerettetése, a lehetõ legtöbb ember mozgósítása a rendszeres testmozgás érdekében.
Falusi nõk világnapja: 1996-ban kezdeményezte egy genfi alapítvány, mely olyan
nõket tüntet ki minden évben, akik a világ
bármely részén különleges bátorsággal tesznek valamilyen újszerû dolgot, kis közösségükért.
Október 16.
Élelmezési világnap: célja, hogy mozgósítsa a kormányokat és a közvéleményt az
emberiség nagy részét sújtó élelmezési gondok orvoslására.
A kenyér világnapja: célja, hogy bemutassa a világ legfontosabb élelmezési cikkének – az életfontosságú ásványi anyagokat
tartalmazó, fontos energiaforrásnak –, a kenyérnek a jelentõségét. A világnapot már
közel 30 ország ünnepli elsõsorban karitatív

jelleggel, mivel ezen a napon a pékek adományaikkal segítik a rászorulókat. Az ünnep
alkalmat ad arra is, hogy a pékek áldozatos
munkájára és a kenyér jelentõségére a nagyközönség figyelmét is felhívják.
Október 17.
A szegénység elleni küzdelem világnapja:
az ENSZ közgyûlése a kormányközi és a civil szervezetek figyelmét arra irányította,
hogy nyújtsanak segítséget a szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos tevékenységek megszervezéséhez a nemzeti kormányoknak.
Október 20.
A csontritkulás világnapja: a betegség
Magyarországon is komoly népegészségügyi
gond. Gyógyítására és megelõzésére országos program készült, amelynek alapján 1995
végére kialakult az országos ellátó hálózat is.
Október 22.
A dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja: itt az ideje, hogy a magyar társadalom is a megfelelõ helyen kezelje a dadogást,
merjen beszélni róla, merjen a dadogók szemébe nézni, és ne suttogva, nem ritkán elfordulva vagy eltitkolva, mintegy mellékesen
kerüljön csupán megemlítésre, akár valami
szégyellnivaló betegség. Az a folyamat, amikor a dadogó megtanul együtt élni a beszédhibájával, és mer telefonálni, pizzát rendelni,
kimondhatatlan nevû mûszaki eszközöket
vásárolni, továbbá meg meri kérdezni egy
könyvtárban, hogy megvan-e ez vagy az a
könyv, avagy a színház jegypénztárában nem
fél az iránt érdeklõdni, hogy melyik elõadásra kapható belépõ, akkor válik teljessé, ha a
társadalom nagyobbik része, azok, akik nem
élnek nap mint nap együtt ezzel a problémával, mernek a dadogóval szóba állni, merik
elfogadni azt, hogy õ dadog, és meghallgatják akkor is, ha ez olykor több idõbe és türelembe kerül. A dadogás – mint szó esett róla
–, nem kis részben pszichológiai dolog;
mindannyiunk, dadogók és nem dadogók
lelkének könnyebb tehát, ha megtanuljuk elfogadni a dadogás tényét. Nem csupán október 22-én, hanem minden áldott nap. Hogy
oldódjon a bennünk lévõ görcs.
Október 23.
A Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe,
az 1956-os forradalom kitörésének napja, a
Magyar Köztársaság napja. A köztársaság kikiáltása 1989. október 23-án történt.

A városi ünnepségre 2011. október 23-án,
vasárnap délelõtt 11 órától kerül sor
a Zrínyi téri, ’56-os emlékmûnél. Ünnepi
beszédet mond Dr. Latorcai János,
az Országgyûlés elnöke.
A kulturális mûsort a Szent László Egyházi
Szakközépiskola tanulói adják.
Október 31.
Az õszirózsás forradalom: az I. világháború elhúzódása miatt elégedetlenkedõ katonák
és civilek utcai tüntetésekkel, felvonulásokkal
és sztrájkokkal kezdõdött felkelése volt Budapesten és a nagy városokban 1918. október
28-a és 31-e között. Nevét a katonák sapkarózsájának helyére tûzött, a felkelés jelképévé
vált õszirózsáról kapta. A forradalom gyõzelmével Magyarország kivált a világháborúban
katonai vereséget szenvedett és a nemzetiségi
mozgalmak felerõsödése miatt felbomlott
Osztrák–Magyar Monarchiából és államformája elõször alakult köztársasággá. A történetírás az eseményeket „polgári demokratikus forradalom” elnevezéssel illeti, míg a két
világháború között „patkányforradalomnak”
nevezték.
A reformáció ünnepe: A reformáció napja
több protestáns egyházban október 31-én
tartott ünnepnap, annak emlékére, hogy a
hagyomány szerint 1517-ben ezen a napon
függesztette ki Luther Márton a wittenbergi
vártemplom ajtajára a bûnbocsátó levelek
árusításával kapcsolatos 95 tételét.
Október elsõ vasárnapja az állatok világnapja: ez a nap Assisi Szent Ferenc, az állatok védõszentje halálának napja.
Október második péntekje a tojás világnapja: a Nemzetközi Tojásszövetség 1999ben hirdette meg minden év októberének
második péntekére a tojás világnapját, amelynek kapcsán több mint 30 tagországban rendezvények sorozata hívja fel a figyelmet a tojás nélkülözhetetlenségére.
Október utolsó munkanapja
takarékossági világnap: a Takarékbankok Világszervezetének
legfõbb célja a tagok képviselete
a nemzetközi szervezeteknél,
mint a Nemzetközi Valutaalap,
a Világbank és az Európai Unió. A nemzetközi szervezetnek jelenleg több mint 80 országban vannak tagszervezetei.

Október utolsó vasárnapja: a nyári idõszámítás vége!
Kellemes, mosolyokkal teli októbert
kívánunk minden városlakónak!
♦
Durucz Gabi
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Városi Rímfaragók

„Itt van az õsz,
itt van újra…”
Kora reggeli bágyadt fények tûznek az arcába.
Lágy, erõtlen, simogató sugarak. A nap már nem
bántja a szemét, nem forgolódik izzadtan a nagy hõség
miatt. Jólesik ez a bársonyos melegség az arcán. Mielõtt fölkelne az ágyból, rendbe szedi gondolatait: Végre
szombat van, nem kell munkába menni… Ez csodás!
Lustán nyújtózkodik egyet. Oldalt fordul: Egyedül
fekszik a nagy ágyban. Úgy látszik, hites ura már kint
serénykedik valahol az udvaron. Eszébe jut, hogy ma
mindenképpen átmennek az édesanyjához. Így beszélték meg hét közben a férjével, meg a gyerekekkel…
Már biztosan várja õket a mama. Nem csoda, hiszen
hajnalok hajnalán már ébren van…
Jókedvûen száll ki az ágyból. Gyors tisztálkodás,
aztán kopott, régi farmert, elnyûtt trikót húz magára.
Mikor a konyhába ér kicsit megdöbben: Férje és a gyerekei már felsorakozva, fülig érõ szájjal várják õt. Mindegyiken régi tréningruha, a lányának lófarokba kötve az
ezerfelé lógó haja.
– Hát ti? Ilyen korán fölkeltetek? Pedig legtöbbször…
– Megyünk a nagyihoz! Ugye?
– Igen… de nem gondoltam volna, hogy ez titeket
ennyire lelkesít… Most nagyon meglepõdtem… Tudjátok, hogy egész nap segíteni kell! A nagyi már öreg…
Össze kell szedni a diót, az almát, szét kell rakni a
megmaradt gyümölcsöt aszalásra, és a szõlõt is fel kell
kötözni, hogy a télen mazsola legyen belõle. Béla bácsiék mustját is át kell fejteni. Meg gallyakat vágni, seperni, udvart rendbe tenni.
– Vállalom a nagyját! A gyerekek majd segítenek!
Rendben? – kérdi életem párja.
– Persze hogy segítünk! Mindenben! – mondják
lelkesen a kamasz gyerekeim.
– Anya, én fõznék egy jó kis bográcsgulyást is! Szeretnék gyakorolni… Ne féljetek, nem rontom el!
Olyan finom lesz, hogy csak na! Itt van a hús, a nagyi
ad minden mást hozzá… Ugye fõzhetek nektek, anyu?
Annyira meghatódik, hogy szóhoz sem jut. Nevetve ülnek autóba. Fél óra múlva már ott vannak a régi
háznál. Édesanyja arcát ezer ráncra szabja a belülrõl világító mosoly. Sokáig öleli õket. Aztán egy nagy tál tepertõs pogácsa kerül az asztalra, meg erõs kávék, házi
szörpök várják a munkába indulókat. Szinte alig hisz a
szemének: Mint egy némileg meggyorsított filmfelvételen, úgy iparkodnak a családtagok! A férj szerencsére
mindenben átveszi az irányítást. Jó ez így, mert ért
ezekhez a munkákhoz. Nagyon is ért. A gyerekeket
mintha kicserélték volna. Valószínûleg még a telefont
is a kocsiban hagyták, mert nincsenek állandóan felvisító mobil-zenék. Csodás érzés! Csupán a munka zaja,
a madarak éneke, a fû, a föld, a gyümölcsök illata, és az
utánozhatatlan falusi csönd tölt be mindent… Ez pedig végképp elég ahhoz, hogy legalább erre a napra elfelejtse mindenki a hétköznapok bosszúságait, a munkahelyi és iskolai problémákat. Olyan jó itt! Jobb, mint
valami puccos wellness-hotelben unni a napot! A lányom is remekel! Mire kora délután tökéletesen megvalósítjuk minden elképzelésünket, és fáradtan, de jókedvûen lerogyunk az öreg kerti székekre, fantasztikus
illatok szállnak a bográcsból. Farkasétvággyal esszük.
Elfogy minden, az utolsó falatig. Marad idõ egy kiadós
beszélgetésre is. Anyám nem gyõz hálálkodni. Próbáljuk meggyõzni, hogy sokkal inkább mi köszönjük ezt a
csodás napot!
Döntetlen a dolog, mert mindenki egyformán örül.
Aztán újra autóba szállás, hiszen sötétedik. Az úton
hazafelé a két gyerek egyfolytában énekel. Összenéz a
férjével. Alig hisznek a fülüknek. A jókedv este is megmarad, sõt erõt ad a következõ hetekre is mindaz, ami
ma történt.
Pedig csak egy õszi nap volt, a halvány fényével, a
bársonyos melegével, a jól végzett munka örömével.♦
P. Dobrossy Rita

6

A királyhelmeci fesztiválon Kisvárda
Szeptember 23-a és 25-e között rendezték meg az idén a délkelet-szlovákiai Bodrogközi Kulturális Fesztivált, a térség hagyományos szüreti ünnepségét, egyben Királyhelmec város napját.

Samba de Moro
Durucz Gabi
tudósítása
A szeptember végi három napos
fesztivált neves helyi képzõmûvészek
munkáiból összeállított kiállítással
nyitották meg, majd a Golddies zenekar adott koncertet. Szeptember
24-én, Királyhelmec egyik magyarországi testvérvárosából, Kisvárdáról
érkezõ fellépõk álltak a közönség elé:
Szabolcs Alapfokú Táncmûvészeti
Iskola – Samba de Moro tánccsoport

(Fekete Flóra Mercédesz, Györkös
Ajnácska, Oláh Réka, Czérna Márk,
Battyányi Ádám, Bodnár László),
Dancs János énekes, Bessenyei György
Gimnázium (Ungvári Orsolya, Szónok
Attila), Szent László Egyházi Szakközépiskola (Izsó Flóra, Szikszai Eszter),
a Református Gimnázium néptáncosai
(Józsa Vincze Vivien, Teremi Orsolya,
Õsz Máté, Rolyák Géza), Weiner Leo
Zeneiskola (Baksa Zoltán, Miller Olga,
Arcadelt Kamarakórus, Agárdi Eszter), II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola
(Bessenyei Zsolt).

Kiss Viktor, Szikszai Eszter, Izsó Flóra

Szónok Attila
„Tehetséges kisvárdai fiataljaink a
modern- és a népi tánctól kezdve, a
versen és a dalokon át a marimbával
való zenélésig színvonalas mûsort szolgáltattak a királyhelmeci közönségnek,
méltón képviselve városunkat” – tájékoztatott Zámbó István alpolgármester, aki beszédében megköszönte
szlovákiai testvérvárosunk vezetõségének a különleges lehetõséget, mely
élõ bizonyíték arra, hogy a kapcsolatok ily módon való ápolása mind a
két település számára nélkülözhetetlen, kapcsolatépítõ, értékteremtõ és
hagyományápoló.
A bodrogközi településre látogatók a vidékre jellemzõ gasztronómiai
különlegességeket is megkóstolhatták, és számos kísérõ-programon vehettek részt.♦

Október végén kezdõdik a téli idõszámítás
Idén október 30-án, vasárnap kezdõdik a téli idõszámítás; az európai gyakorlatnak megfelelõen
hajnali 3 órakor 2 órára igazítjuk az órákat.
Jelenleg a kutatók megosztottak abban a kérdésben,
hogy a számok alapján van-e
értelme az óra átállításának,
de az emberek közérzete általában jobb lesz tõle. Már csak
azért is, mert innentõl kezdve
tudatosul bennünk, hogy jön
a tél, és nem lepõdünk meg,
ha hirtelen hideg lesz.
Az óra átállítás célja
Az óra átállítás célja, hogy
a nappalok minél jobban egybe essenek a lakosság megszokott ébrenléti idejével, ami
reggel héttõl este tízig tart.
Ki kezdeményezte
az óra átállítást?
Az óra átállítást elõször
1976-ban, három évvel az
elsõ olajárrobbanás után vezették be Franciaországban.
A hatóságok a lépést azzal

indokolták, hogy az akcióval
300 ezer tonna kõolajnak megfelelõ energia megtakarítás érhetõ el. Magyarországon 1980
óta alkalmazzák évrõl-évre a
nyári idõszámítást, amelynek
szintén az volt a célja, hogy
energiát spóroljunk meg. A
nyári-téli idõszámítást jelenleg egy kormányrendelet szabályozza, amelyet az Unió
tagállamaiban érvényes szabályhoz igazítottak. Eszerint
a nyári idõszámítás minden
év március utolsó vasárnapján
kezdõdik és október utolsó
vasárnapjáig tart.
Megtérül
az óra átállítás?
A vélemények ma már
megoszlanak az óra átállítás
kapcsán, mivel az energia fogyasztási szokásaink 1980 óta
nagymértékben megváltoztak. A legújabb számítások

szerint az energia fogyasztás
átalakulása miatt már nem lehet az óra átállítással energiát
megtakarítani. Az óra átállításból adódó megtakarítás
legnagyobb része abból adódott, hogy a közvilágítást elég
volt egy órával késõbb bekapcsolni. Ma azonban a modern
energiahálózatok és a közvilágítás is automatikusan mûködik, mindig alkalmazkodik az
éppen aktuális fényviszonyokhoz. Így a lámpák ki- és
bekapcsolása a sötétedéssel
egy idõben történik meg. Az
éjszaka hossza pedig független attól, hogy az óra éppen
hány órát mutat. A fogyasztási szokások megváltozása, az
egyre szaporodó háztartási
készülékek használata jócskán
megnövelte energia igényeinket. Legjobb példa erre a tévézési szokásaink változása.
Míg régen 1–2 tévécsatorna

adásait tudtuk nézni, azt is
csak este 10 óráig, addig ma
nem ritka, hogy 100 tévécsatorna vételére van lehetõségünk, és éjjel-nappal sugározzák az adásokat.
Az óra átállítás
és az emberi test
Az óra átállítás sokaknál
fejfájást, rosszkedvet és levertséget okoz, bár az idõzónákon átívelõ repülõs utak
tapasztalatai alapján mondhatjuk, hogy az egy óra eltérést nagyjából egy nap alatt
megszokja a szervezetünk.♦
Durucz Gabi
2011. szeptember

Mindenre MEGOLDÁS – megoldás MINDENRE
Ezen esztendõ nyarát is fesztivállal búcsúztatták a kisvárdai székhelyû Megoldás Közhasznú Egyesület dolgozói, illetve illetékességi területük ellátottjai.

Zsuzsanna, Pap Zoltánné, Patacsi Jánosné,
Pócsik Csaba, Pokol Béláné, Révészné Kovács
Mariann, Rubóczkiné Szabó Melinda, Szûcs
István, Varga Brigitta.
S hogy miért is merészkedtem
ezt a sok nevet felsorolni?
Mert megérdemlik.

Durucz Gabi
tudósítása
A már hagyománnyá vált szabadtéri
rendezvénynek most is a Vár és környéke
adott otthont.
Az egyesület tagjai és ellátottjai által készített kézmûves termékek egyediségét és
sokaságát nemcsak megcsodálni hanem
megvásárolni is lehetett, miközben színvonalas szórakoztató mûsorokat láthattak és
ínycsiklandozó ételeket fogyaszthattak a
fesztivál látogatói, vendégei. Továbbá volt
táncverseny és tombolasorsolás is.
Egy nap, ami csak az övék. Amikor mindenki együtt van, amikor mindenki szabadon, önfeledten, a gondokat, problémákat elfelejtve, egy kicsit gyereknek érezheti magát.
A mûsor összeállításában közremûködtek: Angyalné Friderikusz Erika és Kocsis
Ferencné mûsorvezetõk, a Megoldás KHE
kisvárdai és vásárosnaményi gondozottjai és
munkatársai, az Életet az Éveknek Nyugdíjas
Klub Kisvárda, a Gesztus KHE záhonyi ellátottjai és dolgozói, az Együtt a Szebb Jövõért
Nyugdíjas Klub Eperjeske, Takács Mária,
Mészáros Nándor, a Dögei Nõk Egyesülete, a
kisvárdai Fogyatékos Személyek Nappali Ellátásának Mosoly Színköre, a Napraforgó Nyugdíjas Klub Pap, Csongár Beatrix, a Megoldás
És Gesztus KHE Támogató Szolgáltatás és
Közösségi Ellátás munkatársai.
Ünnepi köszöntõt mondott Zámbó István, Kisvárda város alpolgármestere, Szabó

Maximovits Györgyné
2011. szeptember

Gábor református tiszteletes és Maximovits
Györgyné, a Megoldás KHE elnöke.
Az egyesületrõl
A Megoldás Közhasznú Egyesület 2004ben alakult, mûködési területei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a kisvárdai,
a vásárosnaményi és a záhonyi kistérségben
helyezkednek el.
Célja: az emberek életkörülményeinek
és életfelfogásának javítása, elsõsorban a fogyatékkal élõk számára végzett könnyítõ, segítõ tevékenység.
Fõbb tevékenységei: közel 400 fõnek
biztosítják a következõ ellátásokat: egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, gyógyító-, egészségügyi-, rehabilitációs- és szociális tevékenység, családsegítés, idõskorúak
gondozása, nevelést, oktatást, képességfejlesztést és ismeretterjesztést segítõ, kulturális
tevékenység, a hátrányos helyzetû csoportok
társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése
keretében; különösen a fogyatékkal élõk emberi és állampolgári jogait védõ, sportolását
segítõ, rehabilitációs foglalkoztatását szervezõ szabadidõs tevékenység.
Ellátási formák: támogató szolgáltatás,
közösségi pszichiátriai ellátás, Fogyatékos
Személyek Nappali Ellátása, Pszichiátriai
Betegek Nappali Intézménye, szociális foglalkoztatás (a Fogyatékos Személyek Nappali Ellátásán belül).
Kliens szám:
– a támogató szolgálatok esetében egyenként, közel 100 kliens veszi igénybe a
szolgáltatásokat,
– a közösségi pszichiátria esetében ez közel
80–100 fõ,
– a Fogyatékos Személyek nappali ellátását
igénybevevõk száma Kisvárdán 65 fõ,
Vásárosnaményban pedig 50 fõ,
– a Pszichiátriai Betegek Nappali Intézményében mind Kisvárdán, mind pedig
Vásárosnaményban 30 fõt látunk el.

Lázár Edina, Lendvai Éva, Makláriné Balkó
Gyöngyvér, Markóné Kóródi Enikõ, Maximovits Anett, Maximovits Györgyné, Maximovits Szilárd, Márton Beáta Éva, Máté
Istvánné, Medvés Béláné, Mitru Ferencné,
Molnár Tiborné, Nagy Istvánné, Nagyné
Szõgyényi Katalin, Patakiné Sondor Mária,
Pásztor András, Pethõ Gézáné, dr. Pilcsákné
Gulyás Erika, Pólyán Ferencné, Raszlerné
Hornyák Szilvia, Rozinka János.

Mindenki, egytõl-egyig. Nem csupán
azért a munkáért, amit a Nyárbúcsúztató
rendezvény során végeztek, hanem azért az
áldozatos – általuk nem is munkának mondott – egész évben tartó önzetlen segítségért,
amivel nap mint nap megajándékozzák az
ellátott fiatalokat, felnõtteket és idõseket.
Akiknek egy simogató kéz, egy szeretetteljes
tekintet, egy tányér étel, egy foglalkozással
teli nap mindennél többet ér.
Az egyesület dolgozói közül többen
vesznek részt felsõfokú, illetve középfokú
képzéseken, folyamatosan jelentkeznek és
végzik el a legfontosabb, a Szociálpolitikai és
Munkaügyi Intézet által szervezett kötelezõ
képzést. Ezen kívül sokan jelentkeznek
szakmai kurzusokra, tanfolyamokra, hogy
még hatékonyabbá váljon a munkavégzés. A
szolgálatok vezetõi gyakran vesznek részt
konferenciákon, pályázati megbeszéléseken,
ill. különbözõ szakmai fejlõdést elõsegítõ
elõadásokon. Az egyesület számos alkalommal rendezett szupervíziós, csapatépítõ, ill.
kiégés elleni tréningeket, melyek elengedhetetlenek a szociális munka területén dolgozók mindennapi munkájával járó stresszhelyzetek, problémák kezelésében.

A Gesztus KHE tagjai: Csordás Györgyné, Deák Melinda, Híres Tibor, Hrebenku Katalin, Kissné Uzonyi Gyöngyi, Lázár Gabriella,
Leposa Károly Péterné, Lippainé Balajti Enikõ,
Matus Marietta, Medvés Béláné, Oroszné Dancs

„A szeretet azokat a könnyeket is meglátja
amelyeket nem sírtak el,
és azokat a kéréseket is meghallja,
amelyeket nem mertek kimondani.”
♦

A Megoldás Közhasznú Egyesület kisvárdai munkatársai elõadásában
felcsendült a „Megoldás Himnusz”

A Megoldás KHE térségünk egyik legnagyobb, létszámát tekintve egyedülálló
munkáltató egyesülete. Tagjai: Ádám Istvánné, Angyalné Friderikusz Erika, Bardi
Istvánné, Bartha Ildikó, Bátyi György, Berencsi Géza, Bodor Anita, Bordás Lászlóné,
Cselle Józsefné, Csonka Józsefné, Drabik Balázsné, Farkas Gabriella, Feczusné Kocsis Mónika, Fülöp Lászlóné, Gebri Kornél, Héverné
Vincze Hajnalka, Híres Adél, Józsi Sándor,
Kocsis Ferencné, Kokas Károlyné, Kósa László,
Kósáné Csalah Anita, Kovácsné Czérna Éva,
Lábiscsákné Kövér Enikõ, László Zoltán,
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„Drót szamáron
kerekeztünk”

Egészségmegõrzõ nyári tábor 2011.
A kisvárdai Kistérségi Szociális Szolgálat Családsegítõ Szolgálata – a kisvárdai Polgármesteri Hivatal részérõl Leleszi Tibor polgármester
úr, a GE Hungary Zrt. Fényforrásgyár és Nõegylete (Smajdáné Kiss Gabriella kezdeményezésére), a „Nyújtsd a kezed” Alapítvány Kuratóriuma, valamint a kisvárdai Polgárvédelmi
Parancsnokság támogatásával – kerékpáros tábort szervezett 23 gyermek és önkéntes segítõk
részvételével.

Tanulni érdemes
A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Felnõttoktatási Tagozatának tanulói évek óta
erkölcsi és anyagi elismerésben részesülnek a „LEVELEZÕ TAGOZATÉRT
ALAPÍTVÁNY” által. A „Tanulni ÉRDEMes” pályázaton azok nyerhetik el az évfolyam legjobb tanulója címet, akik legalább 4,5 tanulmányi átlagot érnek el. Ezt a feltételt
teljesíteni a délutáni oktatás, a munkahely és a család mellett nem könnyû, tehát mindenképpen elismerést érdemel.

Gimnáziumi tanulók: Hajdu Anita, Szilágyi Kinga,
Fülesdi Csaba, Fekete Renáta, Lengyel Máté.
Logisztikai ügyintézõ tanulók: Baráth Károlyné, Gál
Szilvia, Pappné Kondor Tímea, Kiss Viktória, SzécsiTisza Rita, Szikoráné Rinkács Irén, Veres Tibor, Kiss
Zsanett, Nagy Henrietta, Pál Magdolna.
Programunk:
• Egészséges életmódra nevelés: napi 20–40 km kerékpározás.
A hét folyamán 150 km-t kerékpároztunk. Célunk volt
megismerni térségünket a Kisvárda–Fényeslitke–Komoró–Tiszabezdéd–Tiszaszentmárton–Mándok–Tuzsér–Záhony útvonalon. Esténként 5–5 km-t gyalogoltunk.
• Elsõsegélynyújtás – Czuprákné Szilágyi Katalin elõadása.
• Tolerancia, empátia – mások megismerése, elfogadása, beilleszkedés egy ismeretlen közösségbe, csoportjátékok, bizalomépítés – meglátogattak bennünket a Fogyatékos
Személyek Nappali ellátásának gondozottjai, közös játék
és beszélgetések.
• Ismerkedés a tûzoltók munkájával – Záhonyban a Tûzoltóságon.
• Kompátkelés a Tiszán – Révleányvár története, és ami
Kisvárdához köti…, Rákóczi emlékfa felfedezése.
• A polgári védelemrõl, amit tudni kell – Zsíros Imre Polgárvédelmi Parancsnok elõadása.
• Prevenció, bûnmegelõzés – A gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai és veszélyei, a kerékpár felszerelése, az éjszakai közlekedés veszélyei.
• „Életünk minõségét befolyásolják a folyók” – Varga István
Ericson, Öveges díjas mestertanár elõadása.
• Történelmi értékek bemutatása, íjászkodás – Szõke Ádám,
Koncz Fruzsina kisvárdai cserkészek, a 1998. sz. Szenczi
Molnár Albert Cserkészcsapat, a kisvárdai Hagyományõrzõ Baráti Kör tagjai õsmagyar szerszámokat és ruhaviseletet mutattak be.
• A zsurki református templom meglátogatása – Sebõk János
lelkész történelem órát tartott a gyermekeknek.
• Szabadidõs játékok, társasjáték, aszfaltrajz-verseny, „Ki mit
tud”, tábortûz színesítette a programot.
A tábor lebonyolításában részt vettek: Oláhné Móré Mária
igazgató, Balogh Tibor, Budai Zoltán, Csuka Renáta szociális
munkások, Varga István és Rákóczi Csaba önkéntes segítõk,
továbbá: Rigó Fatime ifjúság-segítõ, Sánta-Dancs Henrietta
szociális asszisztens.
Szent-Györgyi Albert szavaival
fogalmazom meg céljainkat:
„Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerû: egészséges testû, akaraterõs, jó ítéletû, értelmes, tettre kész, szép célokért hevülõ és áldozó embereket, akik meg tudják érteni és élni a
szépet és nagyot minden téren, akik az életüket ki tudják tölteni
tartalommal, akik megértik a dolgok összefüggéseit, akik átérzik
azt, hogy emberi közösségben élnek, amely csak a kölcsönösségen,
méltányosságon, és jóakaraton épülhet.”
♦
Vargáné Markos Ágnes
táborvezetõ
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Szívbõl gratulálunk és további szép sikereket kívánunk a 2010/11-es tanévben elismerést nyert tanulóknak! ♦
Szolnokné Szepessy Dóra
tagozatvezetõ

Szeptemberi csengõszó a „REFI”-ben
„Most itt a szeptember!
Hogy múlik az idõ!
Mögöttünk szép nyár,
elõttünk dolgos jövõ.”

(P. Tófeji Vali: Szeptemberi hívogató)
Ahogy a vers is mondja, elmúlt a
nyár. Vége a gondtalan pihenésnek, a
szórakozásnak, a kirándulásnak. A
szünidei napok színes élményekkel és
sok-sok emlékkel gazdagítottak diákot és
pedagógust egyaránt. Ezen a nyáron is
lehetõségük volt diákjainknak, hogy táborozásokon, színes nyári programokon
vegyenek részt iskolánk szervezésében.
Ám a júliusi–augusztusi hónapok
nemcsak a pihenést jelentették. A
tantermekben, folyosókon elvégeztük a szükséges karbantartási munkálatokat, hogy tiszta, szép környezetben fogadhassuk tanulóinkat. Az udvari játékok pihenõ padokkal bõvültek, a már meglévõ hintákat, csúszdákat, mászókákat pedig felújíttattuk. Az ablakokra felszerelt, árnyékolást szolgáló rolók az interaktív táblák
használatát teszik komfortosabbá.
2011. augusztus 22-én tartottuk a
nevelõtestületi alakuló értekezletet. Balogh Sándor igazgató úr ismertette a
2011/ 2012-es tanév rendjét, a munkatervet, és a ránk váró feladatokat.
Ebben az iskolai tanévben is a tanulás
mellett sok színes programmal, rendezvénnyel, tanulmányi versennyel
várjuk diákjainkat és a kedves szülõket.
Egy kis ízelítõ programjainkból:
gólyaavató, õszi kirándulás, sakk-verseny, ünnepélyes eskütétel, szalagavató, nyílt napok az alsó-, felsõ- és
gimnáziumi osztályokban, Mikulás
és karácsonyi ünnepség, SZMK jótékonysági bál, farsangi rendezvények,
böjti csendes nap, ovi-suli, diáknap,
országos néptáncfesztivál, anyák napi
mûsor, tavaszi kirándulás, gyermeknapi rendezvények. Megemlékezünk
még az aktuális állami és egyházi ünnepekrõl, végül ballagás alkalmával

Az elsõ osztályosok mûsora a református templomban, a tanévnyitó ünnepségen
búcsúzunk el a 12. és 8. osztályos
végzõs tanulóinktól.
Diákjaink ismereteik bõvítésére
igénybe vehetik az iskola könyvtárát,
informatika termét, válthatnak színházés hangverseny bérletet, órák után
sportolhatnak, táncolhatnak, és szervezett úszásoktatás keretében fejleszthetik fizikai és egészségi állapotukat.
Cserkészcsapatunk Kisvárdán az
egyetlen, országos háttérrel rendelkezõ, tanórán kívüli neveléssel foglalkozó szervezet. Továbbra is várjuk alsós,
felsõs és gimnáziumi tanulóink jelentkezését az 1998. számú Szenczi
Molnár Albert Cserkészcsapat soraiba!
2011. augusztus 31-én tartottuk
az ünnepélyes tanévnyitót. Az ünnepi
istentiszteleten Csiszár Ákos tiszteletbeli esperes úr hirdette az igét a 73.
zsoltár versei alapján. Az igehirdetés
után a leendõ 1. osztályosok mûsora
következett, majd Balogh Sándor
igazgató úr tartotta meg tanévnyitó
beszédét.
Elmondta, hogy 2011. szeptember 1-jén, iskolánk életének huszadik, a református oktatás történetének a 481. tanévét kezdtük el.
Az idén Budapesten, a Lónyay
Utcai Református Gimnáziumban
rendezték meg a Református Iskolák

Országos Tanévnyitó Ünnepségét.
Nagy örömünkre szolgált, hogy ezen
az ünnepségen vehette át a Makkai
Sándor díjat pedagógus munkásságáért iskolánk nyugdíjas tanítója, Csiszár Ákosné. Ezúton is szeretettel
gratulálunk a magas elismeréshez,
életének további szakaszára Isten
gazdag áldását kívánjuk!
A késõbbiekben igazgató úr
megköszönte Tárczy Etelka kollégiumi nevelõ munkáját, aki 2011. augusztus 31-ével fejezte be pedagógusi
pályáját. A tanárnõ embersége, gyermekszeretete, kiegyensúlyozott, nyugodt személyisége mindig példaértékû volt nevelõtársai számára.
Az ünnepélyes tanévnyitó után
elsõ osztályosaink a tanító nénik kíséretében tekintették meg esztétikusan
dekorált, otthonos és barátságos hangulatú tantermeiket.
A 2011/2012-es tanévre a
diákoknak, pedagógus-társainknak
és az iskola minden dolgozójának
eredményes és élményekben
gazdag tanévet kívánunk!
♦
A kisvárdai Református
Általános Iskola és Gimnázium
alsós munkaközössége
2011. szeptember

„Mibõl lesz a cserebogár?”
Sószoba az óvodában
A Csillag-közi Központi Társulási Óvoda évek óta nagy
hangsúlyt fektet az egészséges életmódra – a helyi nevelési
programunk is ezt tükrözi. Kiemelt feladatunknak tekintjük a testi-lelki egészség védelmét, a korszerû életvitel igényének megalapozását, sok-sok mozgással, játékkal, testedzéssel.
lõ nyilatkozik, hogy gyermeke részt
vehet-e a foglalkozásokon. Azon kisgyermekek, akiknek szülei nem élnek a lehetõséggel, a kúra ideje alatt
a csoportszobában tartózkodnak,
természetesen felügyelettel. Megjegyzem, ez igen ritkán fordul elõ.

Asztmatikus, légúti, allergiás,
valamint krónikus légzõszervi megbetegedésekben szenvedõ gyermekeink évrõl-évre növekvõ száma miatt döntöttünk úgy, hogy az óvoda
egyik helyiségében sószobát alakítunk ki.
Elképzelésünket 2007 tavaszán
valósítottuk meg, s a város óvodái
közül elsõként nálunk elkészült az
inhalációs klímahelyiség. A beruházást az óvoda alapítványa finanszírozta.
A sószoba fala sótéglákból áll,
valamint 9 párologtató tál tartalmaz
Somadrin nevû klímaoldatot. A sóoldat összetételét Somogyi István
festõmûvész kísérletezte ki, 7 éven át
tartó munkával. 1996-ban feltalálói,
un. Géniusz-díjat kapott munkájáért. Halála után unokájának, Somogyi Péternek adta át találmánya titkát.
A sóterápia-kezelések hatása orvosilag igazolt. Tudományos vizsgálatok eredményei szerint alkalmas az
alsó- és felsõ légúti megbetegedések,
(pl. orrdugulás, köhögés, hörghurut,
stb.) az asztma, az allergia és egyes
bõrbetegségek (pikkelysömör, ekcéma)
tüneteinek mérséklésére, a gyermekek közérzetének jobbá tételére. A
sós levegõ belélegzése jótékony hatással van a gyermekekre, erõsíti az
immunrendszerüket, serkenti a légzõszervek aktivitását, a hörgõk öntisztulását, mely által csökken a
nyálkahártya gyulladása.
Nem javasolt a tbc-ben (tuberkulózis), valamint a súlyos szívelégtelenségben szenvedõknek.
Nem alkalmazható a beteg lázas
állapotában, a heveny gyulladásos-,
valamint a fertõzõ megbetegedésben
szenvedõknek.
A sószoba egy esztétikusan berendezett helyiség intézményünkben, ahol a gyerekek szervezett keretek között töltenek hetente fél órát
az óvónõvel, mikro csoportos formában (egyszerre 8–10 gyerek). A
sószobában való tartózkodás nem
kötelezõ, minden tanév elején a szü2011. szeptember

Általában októbertõl április végéig szervezzük az idõpontokat. A
sóoldatot évente egyszer szerezzük
be, nagyobb mennyiségben. Az oldat zárt légtérben, 18–20 °C-os helyiségben, nagy felületû edényekbe
öntve, passzív módon, 70–80%-os
páratartalom mellett, finom eloszlású aeroszol formában van jelen. A
beszívott levegõvel, a légzõszervek
felületére tapadva fejti ki kedvezõ
hatását. Az így kialakult (alacsony
abszolút víztartalmú) levegõ hozzájárul a megfelelõ közérzet, a jó
egészségi állapot fenntartásához, hiszen a klíma hasonló a természetes
sóbarlangéhoz.
Az elsõ alkalommal a gyerekeket
megismertetjük a helyiséggel, annak
berendezéseivel, s ez a késõbbiekben
már nem vonja el a figyelmüket.
Igyekszünk minél több játékos feladatot szervezni a gyerekeknek, de
szívesen énekelnek, mesélnek, mondókáznak. Olykor egy-egy asztali
fújó versenyjátékkal is színesítjük a
programot. Sok finom motorikus
mozgást, kreativitást, fejlesztõ játékot igyekszünk számukra kitalálni.
A nagyobb lélegzetvétellel elõsegítjük, hogy a tüdõbe minél több jusson
be ebbõl a levegõbõl. A fél órás terápia nemcsak a beteg gyerekek számára hasznos, hanem megelõzésre
is szolgál, hiszen kedvezõ élettani
hatásokat indít be.
A speciális helyiséget nemcsak
az óvónõvel látogathatják a kicsik,
hanem elõzetes egyeztetés alapján,
délutánonként, az óvodánkba járó
gyerekek a szülõvel illetve a testvérrel is bemehetnek.
A sós levegõ jótékony hatásának
köszönhetõen õsztõl-tavaszig jelentõsen csökkenhet a légúti és az allergiás
megbetegedések száma, így óvodánkból kevesebb gyerek hiányzik majd a
fent említett betegségek miatt.
Vitálisné Szabó Erzsébet
óvodapedagógus

A rovat következõ cikkében
a zenei nevelés, a hangszeres
játék lehetõségeivel ismerkedhetnek
meg a kedves szülõk.
♦

Gyógyvarázs(lat)
a kisvárdai kórházban
Bankfiókokban gyûjtött játékoknak
örülhetnek a beteg gyerekek
A K&H Gyógyvarázs Program ismét játékokkal és könyvekkel járul hozzá a beteg gyermekek gyógyulásához: 2011-ben országszerte, immár 50
bankfiókban szervezett gyûjtõakciót, összesen 35 intézmény gyermekosztálya javára, hogy a kis betegek számára gyorsabban telhessen a kórházban eltöltött idõ.
Durucz Gabi
tudósítása

Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében két helyszínen,
Kisvárdán és Fehérgyarmaton, a K&H bankfiókokban
lehetett leadni a már nem
használt, esetleg megunt játékokat, könyveket.
Az ajándékok átadására
2011. szeptember 21-én,
szerdán délelõtt került sor
Kisvárdán, a Felsõ-Szabolcsi Kórház gyermekosztályán.
Harsányi Imre fõigazgató és dr. Molnár Sándor
osztályvezetõ fõorvos valamennyi kórházi dolgozó
nevében örömét és háláját
fejezte ki az önzetlen segítségért, amivel már nem elsõ
alkalommal járultak hozzá a
kisvárdai kórházban fekvõ
gyerekek lelki gyógyulásához.
Zámbó István alpolgármester példaértékû kezdeményezésként emelte ki a
bank effajta, évek óta tartó
munkásságát és a város vezetése, valamint a kórházban fekvõ gyerekek és szüleik nevében elismerõ szavakkal illette a bank helyi képviselõjét, illetve Sándor Ildikót, a gyógyvarázs prog-

A kórház, a város és a K&H vezetõsége örömmel adta át a játékokat
a beteg gyerekek részére: (balról jobbra): Harsányi Imre, Dr. Molnár
Sándor, Halász István és Zámbó István.

A kisvárdai kórházban fekvõ beteg gyermekek örömmel vetették
bele magukat a számukra legkedvesebb és legjobban tetszõ játék
felkutatásába.

ram kommunikációs koordinátorát.
„A teljes élet elengedhetetlen feltétele az egészség. A
gyógyuláshoz vezetõ út pedig

a lelkünkön keresztül is vezet.
Egy-egy kedves könyv vagy
játék segít lekötni a gyermek
figyelmét, így az orvosok és
ápolók áldozatos munkája is
talán kicsit könnyebben érhet
célt.” – mondta Halász István, a K&H Bank kisvárdai
fiókvezetõ helyettese; hozzátéve: „A K&H gyógyvarázs program keretében immár ötödik éve szervezünk
könyv- és játékgyûjtést a
kórházban gyógyuló gyermekek részére. A mostani
akció során a gyûjtésben részt
vevõ bankfiókok számát megdupláztuk és országszerte 50
bankfiókban vártuk az adományokat, amelyeket összesen 35 kórház gyermekosztályán osztunk szét az õsz
folyamán. Ezúton is õszintén köszönöm minden kedves ügyfelünknek, hogy részt
vettek a gyûjtõakcióban, így
járulva hozzá a gyerekek felépüléséhez” – zárta szavait
Halász István.♦
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Mennyországnak Királynéja
„TE LÉGY ANYÁM!”
„Mennyországnak királynéja,
Angyaloknak szent Asszonya,
Áldott gyökér, Szûz Mária,
Üdvöz légy, Krisztus szent Anyja.
Teáltalad e világra
Új világosság virrada,
Örülj, dicsõség virága,
Kinél szebb nem jött világra.
Áldott légy, drágalátos Szûz,
Isten veled, szép virág Szûz,
Mennyben szent Fiad mellett ülsz,
Tudjuk, rajtunk is könyörülsz.”
Szûz Mária minden ember égi édesanyja. A Szûzanya szeretete példát mutat
mindenkinek arra, hogyan lehet méltóan,
boldogan együtt élni. A Szûzanyát követve
tudjuk, hogy a lelki megújulás forrása a család.
Ezért is választottuk az óvodások számára Szûz Mária névnapját, egy nevelési év
nyitó eseményének. A gyermekek családban nõnek fel, egy nagyobb családban, az
óvodában nevelkednek, de szükséges az

egyház közösségével is megismerkedniük,
részt venni az életében. Ezért örültünk az
óvodai közösség részérõl Linzenbold József
atya meghívásának, hogy ezen a szép napon
ünnepeljünk együtt. Az óvodából a gyermekek és a szülõk az atyával, pedagógusokkal együtt vonultak a templom-kertben található Szûz Mária szoborhoz, ahol elhelyezték a csoportok a virágokat, majd közösen imádkoztuk el az „Üdvözlégy Máriát”. A
templomban már József atya köszöntött
bennünket. A gyermekek és az óvónõk is
énekeltek, majd az atya röviden szólt Szûz
Mária életérõl és arról, miért is fontos az életünkben, imáinkban a Szûzanya jelenléte.
Majd az óvoda „apraja és nagyja” áldásban
részesült.
Az ünneplés zárásaként a Lourdesi
Szûzanya barlangjánál gyertyát gyújtottak a
gyermekek és Hasulyó Bernadett Szûz Máriához szóló könyörgést énekelt.
Úgy gondoljuk, hogy a nevelési évünk
méltó és felemelõ nyitása volt ez, és szeretnénk a jövõben is ugyanígy a szülõkkel,
gyermekekkel, egyházközségünk képviselõivel, atyáival együtt ünnepelni.♦
Dudásné Popovics Angéla

Kápolnát szenteltek
a szõlõhegyen
A kisvárdai, Szent László hegyi Mária kápolna története egész 1905-ig
nyúlik vissza, amikor Kisvárda község megvásárolt Fáy Bélánétól bizonyos földterületeket, amelyet parcellákra osztva eladtak. Az egyik
vevõ, Zakár Antal, a szõlõ legmagasabb pontján felajánlott egy területet, hogy azon Szent László emlékére kápolnát emeljenek. Gyûjtés
kezdõdött erre a célra, de az nem vezetett eredményre.

óvodapedagógus

Végül mégiscsak épült kápolna a Szent
László hegyen: Mácza Endre, Kisvárda
Önkéntes Tûzoltó Egyesületének parancsnoka, az elsõ világháborúban a 14.
huszárezred õrmestereként harcolt. Ágyútûzben sebesült meg, és ott megjelent neki
Szûz Mária. Hazatérte után, 1923-ban
építette a kápolnát, Mária tiszteletére. A
fellelhetõ dokumentumok Szent László
kápolnának, Szûz Mária kiskápolnának,
Szõlõ hegyi kápolnának is nevezik.
Ez a Mária kápolna
a REMÉNY kápolnája.

A Szûz Mária szobornál

Szõcs Andor kántor búcsúzása
„Énekeljetek az Úrnak, zengjetek nevének dicséretet,
készítsétek neki az utat, amely átvezet a felhõk fölött!
Örüljetek az Úrban, ujjongjatok színe elõtt!”
(Zsolt.68,5)
2011. október 2-án, elköszönt a Római Katolikus
Egyházközségtõl Szõcs Andor kántor, aki a kisvárdai
egyházközségben a zenei szolgálat felelõse volt.
A búcsúzás alkalmával az egyházközség ajándékát Galambos Géza akolitus adta át, majd a Sollers
Vegyeskar köszönte meg énekével lelkiismeretes
munkáját. ♦

Az ide fohászkodni járók számára remény a mindennapok túlélésére, a különbözõ vallású, foglalkozású és társadalmi
helyzetben lévõ emberek számára remény,
a szeretetben rejlõ egységre. Mácza Endre
egyik leszármazottjától tudom, hogy gyermeküket váró édesanyák jártak ide imádkozni azért, hogy egészséges kisbabájuk
szülessen.
Nemrégen az egyik prédikációban azt
hallottam, hogy napjainkban is vannak
csodák, csak nem vesszük észre. Én csodának látom, hogy ez a kis kápolna túlélte a
II. világháborút, hogy mindig voltak emberek, akik megtalálták és gondoskodtak a
tisztaságáról, az állagának megóvásáról, arról hogy friss virág díszítse Szûz Mária
szobrát.
Utoljára 2000. december 7-én tudósított a Kisvárda újság arról, hogy megszépült a kápolna. 11 év után, 2011. szeptember 7-én újra részesei lehettünk ennek.
A Hajléktalanok Átmeneti Szállásának
lakóival, 3 évvel ezelõtt fedeztük fel a kápolnát. Gazos volt a környezete, ezért elhatároztuk, hogy rendbe tesszük, és virágot ül-

tetünk köré. Azóta rendszeresen kijárunk a
lakókkal, és rendben tartjuk a kertet.
Ez év tavaszán felmerült annak a gondolata, hogy külsõ meszelést kellene végezni. A Római Katolikus plébániához tartozó Máltai Szeretetszolgálat önkénteseivel
és a hajléktalan szálló lakóival összefogva
teljes körû külsõ- és belsõ felújításra került
sor.
Ismét csodát élhettem meg. Bárkit
szólítottam meg a kápolna felújítása ügyében, mindenki segítõen állt a munkához.
Biztosan állíthatom, hogy jó szívvel, és
szakmai tudásuk legjavát adva végezték
munkájukat.
Szeretném a köszönetemet kifejezni
azoknak, akik két kezük munkájával segítettek, azoknak, akik lélekben velünk voltak, vagy csak szemlélték a munkálatokat:
Linzenbold József esperes plébános, Csurkó
Tibor, Csizmadia István, Dudics József, a
Fokoláre Lelkiségi Csoport tagjai, Hamzáné
Oláh Mónika, Kizman Tibor, Kertész Árpád és családja, Kovács András, Szarvas
Ferencné és lánya Évike, Szénásné Berencsi
Éva, Tóth Ferenc, Tóth Tibor, Tóth Zoltán,
Türk István, Szabó Béla Lóránt (aki leszármazottja Mácza Endrének), Szilágyi Ferenc, Zám István és jómagam.
A kápolnát a kisvárdai Római Katolikus Egyház papjai, Linzenbold József esperes plébános és Hajdú István diakónus
szentelték meg.
ISTEN ÁLDJA MEG A
SEGÍTÕK JÓ SZÁNDÉKÁT
ÉS MUNKÁJÁT!

♦

Dicsõ Lászlóné

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Kisvárdai Szervezetének vezetõje
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Három nap a tettek mezején
A kisvárdai Református Ifjúság tagjai az idén elõször csatlakoznak a „72 óra
kompromisszum nélkül” elnevezésû önkéntes akcióhoz, mely nemcsak országszerte, hanem nemzetközileg is ismert. A projektrõl, annak részleteirõl
kérdeztem Százvai László, református ifjúsági lelkészt.
Durucz Gabi
interjúja
– Mi is az „a 72 óra kompromisszum nélkül”?
Fiatalokat megmozgató,
egész Magyarország területét
lefedõ önkéntes akció, amely
felekezeteken átívelve meghívja Magyarország fiatalságát,
hogy tegyünk együtt másokért,
környezetünkért. A program
keretében országszerte fiatalok
kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú
feladatokat, mint például szociális intézmények, játszóterek
felújítása, erdõtakarítás, ételosztás hajléktalanoknak, kulturális mûsorok szervezése különbözõ közösségeknek.
– Miben különbözik ez
más önkéntes akcióktól?
A „72 óra kompromisszum nélkül”-t az különbözteti meg más önkéntes akcióktól, hogy a három nap során nemcsak a konkrét feladatot végzik el a fiatalok, hanem
az adott tevékenységhez kapcsolódó elõkészítõ és befejezõ
munkákat is, vagyis a fiatalok
három napon át vesznek részt
az akcióban.
– Mi a kezdeményezés
célja?
Az elsõdleges cél, hogy a
fiatalok közhasznú tevékenységének széleskörû nyilvánosságot biztosítson, láthatóvá tegye az ifjúsági közösségekben
folyó önkéntes munkát, növelje annak elismertségét és rámutasson, mire képesek a fia-

talok, ha összefognak. Célja
továbbá, hogy a fiatalok számára lehetõséget kínáljon arra,
hogy a hitükbõl fakadó szolgálatukat életszerû módon, országos és ökumenikus dimenzióban végezhessék.
– Milyen jellegû projektek,
feladatok lehetnek?
Lehet szociális, ide tartozhat bármilyen, emberekkel
foglalkozó tevékenység, például idõseknek, fiataloknak szervezett programok, elõadások,
segítségnyújtás, stb.
Lehet továbbá ökológiai
jellegû is, vagyis környezet- és
természetvédelmi akciók, például erdõtakarítás, parkban
szemétszedés, faültetés, stb.
Valamint lehet fejlesztõ a
feladat típusa, ide tartozik
mindenféle építés és újjáépítés,
például szobafestés, betonozás,
külsõ vagy belsõ építõmunkák.
– Más országban is volt
már ilyen?
A kezdeményezés Németországból indult és 2002 óta
számos sikeres projekt valósult
meg a környezõ országokban
is. 2010-ben Ausztria, Svájc,
Szlovákia, Bosznia-Hercegovina, Szlovénia és Magyarország
összefogva valósította meg a
projektet. Nemzetközi akció
kétévente van, 2012-ben várhatóan már Csehország is bekapcsolódik, de 2011-ben csak
Magyarországon lesz 72 óra.
– Hogy indult Magyarországon ez a kezdeményezés?
A háromnapos összefogás
2006-ban valósult meg elõször,
akkor még csak a Szombathe-

– Van-e nemzetközi vonatkozása az akciónak?
A 72 óra alatt megvalósuló
projektek különlegessége –
azon túl, hogy az akció három
napon át tart –, hogy lehetõséget nyújt arra, hogy határokon
és felekezeteken átívelve fogjanak össze fiatalok, akár azonos
idõben a világ különbözõ pontjain, ezzel is hangsúlyozva a
testvériség és a szolidaritás értékét, amelyek az Európai Unió
alapkövei.
– A kisvárdai Református
Ifjúság tagjai miként kapcsolódnak be az egyedülálló kezdeményezésbe?
Fiataljaink a kisvárdai székhelyû Megoldás Közhasznú
Egyesületnél töltik majd a három napot, délelõttönként manuális foglalkozásokon vesznek
részt az egyesület által támogatott fiatalokkal és felnõttekkel,
délután pedig egy ökológiai
projektbe kapcsolódnak be,
udvartakarítás a tervezett program az egyesület területén és
annak környékén.♦

Esküt tettek a Jelölõ- és
Választási Bizottság tagjai a Református Templomban.
Az eskütétel szövege:

2011. szeptember

– az egyházközségi közgyûlésen a szavazatok számlálásánál részrehajlás nélkül járok el.
Isten engem úgy segéljen!
Ámen.
A Jelölõ- és Választási Bizottság tagjai (a fotón balról-

A Csillag-közi óvoda 1986. szeptember 1-jén nyitotta meg
kapuját városunk kisgyermekei elõtt. Az akkor induló 6
csoport közel 150 férõhelyet biztosított a gyermekek számára, amely maximális kihasználtságot jelentett, s ez a mai
napig jellemzi óvodánkat. A gyermekeket 12 szakképzett
óvodapedagógus várta nagy szeretettel, munkájukat 6 dajka, 2 konyhai alkalmazott, 1 óvodatitkár és 1 karbantartó
segítette.

lyi és a Gyõri Egyházmegyében. 2010-ben már országszerte 19 megyében, közel 100
városban, összesen 4500 fiatal
259 projekten, megközelítõleg
35 000 munkaórát felajánlva
dolgozott másokért.

Esküt tettek a Jelölõ- és
Választási Bizottság tagjai

„Én, …, fogadom, hogy a
presbiter jelöltek állítása során
– a Magyarországi Református Egyház választási törvényének rendelkezéseit betartom,
– a megkeresett egyháztagok személyi adatait az illetõk
hozzájárulása nélkül másnak
tudomására nem hozom,
– a Bizottságban elhangzottakra nézve titoktartást fogadok,
– a Bizottság által presbiternek jelöltek neveit az errõl
döntõ presbiteri ülésig nem
hozom nyilvánosságra,

25 éves a
Csillag-közi óvoda

jobbra haladva): Csiszár Ákos –
lelkipásztor, t.b. esperes, Cselle
István, Sebestyén Sándorné Kazsuk Gabriella, Pribula László,
Nagy Béla, Orosz Zoltán, Papp
Imréné Soltész Anikó.♦
Százvai László
ref. ifjúsági lelkész

Az óvoda dolgozói 2011-ben
A kisvárdai önkormányzat a vezetõi feladatok ellátásával Horváth
Jánosné, Editke nénit bízta meg
1999-ig, aki minden fórumon maximálisan igyekezett képviselni a gyermekek és a dolgozók érdekeit. Az indulás évében a dolgozók sokat tettek
annak érdekében, hogy esztétikus,
barátságos környezet fogadja a gyermekeket. Az akkor még sivár, köves
udvar szépítésében, parkosításában, a
játékterületek kialakításában sok segítséget nyújtottak városunk üzemei,
vállalkozói, intézményei, illetve az
akkori óvodások szülei is.
1999. szeptember 1-tõl, Borbély
Ferencné látta el a vezetõi teendõket. Ebben az idõszakban valósult
meg óvodánkban az akkor még újszerûnek mondható „sószoba”, a szülõk
nagy megelégedésére, a gyermekek
asztmatikus jellegû betegségének
gyógyítására.
Az eltelt 25 év alatt a pedagógiai
programok megújultak, változtak. A
kor igényeinek megfelelõen óvodánk saját helyi nevelési programot
dolgozott ki, melyben a gyermek legfontosabb tevékenysége a játék, illetve
a játékos tanulás. Emellett a kompetencia alapú óvodai programcsomagból olyan anyagokat vettünk át, ami
segíti nevelõmunkánkat. Fontos
alapelvünk a gyermek játékigényének
figyelembe vétele; a képességek fejlesztését a kicsik érdeklõdésére, szükségleteire, tudásvágyára, tapasztalataira építve valósítjuk meg.
Az óvoda indulásától a mindenkori vezetõ munkáját Pribula
Lászlóné segítette, aki 2007 óta tagóvoda-vezetõi feladatokat lát el. Ebben az idõszakban újult meg az udvarunk, az uniós normáknak megfelelõ fajátékok beszerzésével. Ma már
alaptevékenységünk mellett a következõ szolgáltatásokat vehetik igénybe a szülõk és a gyerekek: gyógytestnevelés, játékos vízhez szoktatás,
informatika, angol nyelv, gyermek-

Az óvoda dolgozói 1986-ban
néptánc, hitélettel történõ ismerkedés.
Óvodánk különlegessége a külön pihenõ helyiség, ahol a gyermekek délután nyugodt körülmények
között aludhatnak. Kiemelt feladatunknak tekintjük a testi-lelki egészség védelmét, a korszerû életvitel
igényének megalapozását, sok mozgással, játékkal, testedzéssel, tornatermünk és -pályánk lehetõségeinek
kiaknázásával.
Hagyományaink ápolására nagy
figyelmet fordítunk: az „Õszi kavalkád” és a „Tavaszi zsongás” hetének
megszervezésével, illetve a négy évente
megrendezett „Tornabemutató”-val.
25 év távlatában pozitív érzelmekkel tölt el bennünket, hogy óvodánkban a gyermekek jól érzik magukat; ezt bizonyítja, hogy szülõként
visszatérnek a beiratkozások alkalmával.
A 25 év alatt sokan hagyták el a
pályát különféle okokból. Akik maradtak, azoknak a személyiségjegyei
közül kiemelkedik a gyermekszeretet.
A kicsik értelmes szeretete, mely nem
csupán az óvás, védés feladatát jelenti,
hanem a felelõsségvállalást érte.
„Ahhoz, hogy élni tudjunk az is kell,
hogy szeressenek bennünket”
(Montessori Mária).
♦
A Csillag-közi Óvoda
munkaközössége
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Újra Bozsik Program
Több hónapos elõkészítõ munka után Kisvárdán is elkezdõdött
az újraindított Bozsik Program.

Három arany a karatésok
tarsolyában
Hat versenyzõ, hat érem!

Szokatlanul korán kezdõdött idén az õszi versenyszezon a kisvárdai kyokushin karatékák számára.

A Várda Se korosztályos csapata
2011. szeptember 23-án, az U7U9-U11-es korosztályban rendezték
az elsõ õszi fordulót, több mint 100
gyerek részvételével.
Szeptember 27-én pedig az U12/13as csapatok Alközponti tornáját rendezték meg, a három kisvárdai alközponthoz tartozó körzet 15 egyesületének, 16 csapatával. Az országos labdarúgó utánpótlás-nevelési programba

több mint hatvan Szabolcs-SzatmárBereg megyei sportegyesület nevezte
be csapatait, amelyeket területi alapon
12 körzetbe soroltak.
A több szépségdíjas találatot hozó
tornát a Várda SE korosztályos csapata
nyerte meg a gyulaházi együttes elõtt, a
harmadik a Várda SE „B” csapata lett.♦
Kõrizs Károly

Utánpótlás-képzés
a DVSC-vel
Debreceni és kisvárdai városi és egyesületi
vezetõk találkoztak, az akadémiai rendszerû labdarúgó utánpótlás-képzés területén
történõ kapcsolatfelvétel céljából, a várkerti
sportpályán.

Debreceni részrõl, az NB-I-es labdarúgó csapat, a
DVSC klub igazgatója, Róka Géza, valamint az utánpótlás-képzést mûködtetõ DVSC Futballszervezõ Zrt. ügyvezetõje, Herczeg András és a DVSC igazgatósági tagja, Pellei
Sándor utazott Kisvárdára.
A kisvárdai delegáció tagjai Leleszi Tibor polgármester,
Zámbó István alpolgármester, dr. Sipos István a Várda SE elnökségi tagja és Révész Attila a Várda SE utánpótlásért is felelõs szakmai vezetõje voltak.
„A megbeszélés célja a kapcsolatfelvétel volt, annak érdekében,
hogy a két egyesület az utánpótlás-képzés területén együttmûködést alakítson ki. Ennek személyi és tárgyi feltételeirõl megkezdõdtek a tárgyalások.” – nyilatkozta Róka Géza, a DVSC
igazgatója.
♦
Durucz Gabi
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Alközpont-vezetõ

Szeptember 17-én, Karcagon, az Oyama Karate Kyokushin Hungary szervezet rendezte a „XI. NAGYKUN KUPA”
nyílt országos bajnokságát.
Markó László 2. dan mester hat tanítványa indult az
idénynyitón az alábbi kategóriákban:
Oláh Dániel felnõtt „A”
küzdelem, Rétfalvi Attila junior kata (formagyakorlat), Rétfalvi Tamás ifjúsági küzdelem,
Berencsi Tímea serdülõ kata és
küzdelem, Berencsi Csaba gyermek I. küzdelem, Soltész Andor gyermek II. küzdelem.
Rendkívül jól kezdõdött számukra a verseny. Elõbb Rétfalvi
Attila, majd Berencsi Tímea
nyerte meg minden gyakorlatát
egyhangú bírói döntéssel és
nyertek 1-1 aranyérmet.

A folytatásban Soltész Andor és Berencsi Csaba 1-1
bronzéremmel gazdagította az
éremgyûjteményt. A látottak
alapján lesz ez még fényesebb
is a következõ versenyeken.
Berencsi Tímea nagy küzdelemben szerzett ezüstöt. A
döntõben a nagyon agresszív,
szabálytalanul küzdõ ellenféllel
szemben maradt alul.
Harmadik aranyunkat Rétfalvi Tamás szerezte, aki az elsõ

ellenfelével öt percen át küzdött, és végül egy szép fejrúgással nyert. Az elõdöntõre és
a döntõre már bemelegedett és
mindkétszer
másodpercek
alatt K.O.-val nyert.
Oláh Dániel versenyzése
sajnos nem sikerült. Lábsérülése miatt fel kellett adnia a
küzdelmet.
Gratulálunk a mesternek és
tanítványainak, így tovább! OSU!
♦

Eredményes augusztusi és szeptemberi
versenyek az Ameko Lovasklub lovasainál
Ismét sikerekkel telt az elmúlt két hónap az Ameko-s lovasok háza táján. Még augusztus elején,
Hajdúszoboszlón a XXX. Kösely Kupa Díjugrató versenyén vett részt az Ameko Lovasklub edzõje
Bertók Viktor; aki értékes 3. helyezést ért el Ameko Shiherizada nevû lovával, hibátlan lovaglással, a
B1C kategóriában. Ugyanebben a versenyszámban szintén hibátlanul lovagolt Ameko Finesse-szel
is, de lassabb idõvel. A B2 kategóriában szintén hibátlanul lovagolt az Ameko-s lovas.
Augusztus 20-án sem pihentek a lovasok, név szerint:
Darvai Csenge Sára, Fehér Dóra és edzõjük Bertók Viktor,
hiszen 6 lóval Nyíregyházán versenyeztek. Ezen a megmérettetésen is kiválóan teljesítettek a helyi lovasok, ahol a
következõ eredmények születtek:
– B0 kategóriában 1. helyezett lett Darvai Csenge Sára
(11 éves) Ameko Cecíliával, maga mögé utasítva sokkal tapasztaltabb, rutinosabb lovasokat. Itt érdekességként megjegyzendõ, hogy Csenge törött lábujjal versenyzett, mivel
elõzõ napon patkolás közben az egyik ló rálépett a lábára.
Az orvosa ugyan egy hét pihenõre utasította, de Csenge –
ha bicegve is – elindult a versenyen, nem is hiába.
– a Kezdõ Lovasok Stílusversenyében 4. lett Darvai
Csenge Sára Ameko Cecíliáva, 5. és 6. lett Fehér Dóra
Ameko Tiarával és Ameko Colonado Claudiussal.
Megjegyzendõ, hogy az Ameko-s lovasok kapták a
versenyen a legmagasabb stílusbírálati pontokat (7.5, 7.4,
7.3), de sajnos lovaik egyet ütöttek így „csak” a 4. 5. és a 6.
helyezéseket érték el.
Darvai Csenge Sára egész évben hozta a magas stíluspontokat, szinte minden versenyen magabiztosan teljesített, ami az egész éves, rendszeres edzésnek köszönhetõ.
A szeptemberi hónap is versennyel kezdõdött, hiszen
a Hajdú-Bihar Megyei Díjugrató Döntõn vettek részt az
Ameko Lovasklub lovasai, nem kevés sikerrel:
– a kezdõ Lovasok Bajnokságában Darvai Csenge Sára
5. lett Ameko Cecíliával, hibátlan lovaglással, 7.4 stílusbírálati ponttal; ami az erõs Hajdú megyei mezõnyben nagyon
jó eredménynek számít, hiszen tõle csak idõsebb lovasok
indultak a versenyen.
– a felnõtteknél Bertók Viktor a B1C kategóriában 3.
lett Ameko Shiherizada nyergében 49 lovas közül, majd az
ezt követõ B2 kategóriában is hibátlanul lovagolt szintén
Ameko Shiherizada nevû fiatal lován, ahol 5. helyezést ért
el.
„Az idén még egy nagyobb verseny vár az Ameko-s lovasokra, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Díjugrató Döntõ,
ahová 6 lóval és három lovassal megyünk. Az edzéseket – az iskolakezdés ellenére is – hetente 4-5-ször végezzük, hiszen mi-

Fehér Dóra és Darvai Csenge Sára

Bertók Viktor
nél jobban szeretnénk teljesíteni a megyei döntõn. Ezt követõen
egy kisebb pihenõ vár a versenylovakra, majd megkezdjük a
felkészülést a 2012-es évadra, ahol még jobban szeretnénk teljesíteni, mint ebben az évben.” – tájékoztatott Bertók Viktor.
Természetesen lesz Lovastábor az õszi és téli szünidõben is, és amíg a jó idõ tart, addig szívesen várnak mindenkit egy kellemes lovaglásra, az Ameko Lovasklubban.♦
Durucz Gabi
2011. szeptember

Hat kérdés, hat válasz
– interjú Révész Attila edzõvel
– Hogyan látod a csapat eddigi teljesítményét?
Az eddigi teljesítménnyel nem vagyok elégedett. Elsõsorban a támadó játékunk eredménytelensége miatt. Nem is azért
vagyok szomorú, mert kevés pontot szereztünk, hanem elsõsorban azért, mert a támadó játékosaink közel sem azt csinálják amit kérek tõlük az edzéseken. Sajnos lassan állt össze az
ideális csapat, egyébként a védelem stabilizálása tartott ilyen
sokáig. Négy mérkõzés kellett hozzá, mire a megfelelõ védelmet megtaláltam, illetve az ideális összetételt. Minden mérkõzésen a mezõnymunkát tekintve az ellenfelünk felé kerekedtünk. A fizikai mutatóink lényegesen jobbak az ellenfeleinknél, de sajnos a labda pontos átadása, illetve a támadó harmadban az összjáték tekintetében lényegesen kevesebbet nyújtunk.
– Miként illeszkedtek be az új játékosok?
Az új csapattagok elsõsorban a védekezésünket segítik.
Azért is kellett új játékosokat
hoznunk, mivel a „külföldiek”
távoztak, illetve azt is tudtuk,
hogy Petruska Daninak nem
ez a posztja. Ide érkezett Tóth
György, a két Lakatos fiú és
Mezõ Ádám. Én azt gondolom, hogy az utóbbi mérkõzéseken õk voltak a legstabilabb
részei a csapatnak, illetve középre jött még Hegedüs és
Oláh Dávid. Ez utóbbi játékos teljesítménye most már elfogadható, de Hegedüs nagyon nagy csalódás a számomra eddig. A most érkezettek közül magasan õ a leggyengébb, õ
teljesít a legkevesebbet. Még kap egy lehetõséget. Ezt tisztáztuk is a héten, és remélem, hogy már azzal a szemlélettel
játszik ezentúl, amit elvárok tõle és természetesen a többiektõl is.
–Miértnemkapnaktöbblehetõségetahazaifiataljátékosok?
Õk azért nem kapnak lehetõséget, mert tudjuk, hogy
most az elsõdleges feladatunk az, hogy stabilizáljuk a helyünket a tabellán. Természetesen az is célunk, hogy minél
több helyi, fiatal játékost építsünk be a csapatba. Korábban
õk is velünk edzettek, de sajnos most az iskolai elfoglaltságok miatt nem tudnak. A kis Koi Balázs, Filó László, illetve
Zán Peti késõn végeznek az iskolában, továbbá a mérkõzésekre sem tudnak eljönni. De az az egészséges, ha õk a saját
korosztályukban játszanak. Most viszont a téli idõszakban,
illetve a holt szezonban nálunk fognak edzeni. Van két-három nagyon ügyes játékos. Bízom benne, hogy a következõ
években kibontakozik majd a tehetségük.
–Megtaláltad-emáracsapattökéletesszerkezetifelépítését?
A tökéletes felépítést? Két szerkezetben gondolkodom!
Azt látom most már, hogy a 4–3–3 az egyik, amely hazai pályán elfogadható lenne, de sajnos a széleken nincs meg a
megfelelõ játékos. Viszont a 4–4–2 lenne az én kedvenc szerkezetem, de nincs két igazi csatárunk. Bagin Sanyi, csak akkor használható, ha középen van. A kettes ékrendszerben
pedig ha már neki kell mozogni jobbra-balra, illetve „területekbe” akkor hamar szétforgácsolódik és kevesebb ereje marad a kapu elé érkezésre. Próbáltuk egyébként ezt is. Sajnos
Dani nincs olyan állapotban technikailag – Tóth Tibinek pedig azt gondolom, hogy szemléletbeli változásokra van szüksége –, hogy segítségünkre tudjon lenni.
– Kik az edzõi csapat tagjai és milyen szerepet töltenek be?
Sajnos az edzõi garnitúrához nem tartozik senki, a kezdeti
fellángolás pedig a múlté. Mindenki ment a saját feje után, azt
kell mondjam, hogy mindenki a saját pecsenyéjét sütögeti. A
csapat irányítását pedig egyedül nagyon nehéz megoldani. Remélem, hogy a következõ idõszakban, amikor a társasági adókedvezményt megkapjuk, tudunk majd fizetést adni. Egyelõre
az edzõi munkát egyedül látom el. Sõt, ebben a félévben társadalmi munkában végzem, mivel nem tudunk megfizetni más
segítséget.
– Kitõl várod a „vezér-bika” szerepét, aki összefogja a
csapatot?
Sajnos ilyen játékosom egyelõre nincsen. Hegedüsnek
szántam volna ezt a szerepet, de közel sem tudja azt nyújtani,
amiért idehoztam. Egyelõre bizonytalanság van az õ helyzetét
illetõen, szeretnénk ha már realizálódna az itteni munkahelye. Nem megy egyik pillanatról a másikra. Talán akkor szellemileg is mást tudna nyújtani, de mindenképpen neki kellene
sokat változni. A statisztikai mutatók egyértelmûen azt jelzik, hogy közel sem azt a teljesítményt nyújtja, amit neki kellene.♦
www.vardase2003.hu
2011. szeptember

A HARCOS VISSZATÉRT
– a Kalapács lesújtott Európára
Hogyan zajlottak a selejtezõk?
Súlycsoportomban két ágon indultak a versenyek. A selejtezõben egy
25 éves, többszörös K1, thai-boksz
francia bajnokkal kerültem össze. A
francia srác nagy iramban, keményen
kezdte az 1. menetet, erõsen támadva a
bal lábamat. Ezeket a támadásokat
kontrázgattam, próbáltam elemezni a
stílusát. A 2. menetet én kezdtem agresszívebben, gyors kéz-láb kombinációkat alkalmazva, hajszálon múlt a KO.
Innen átvettem az irányítást és – akik
ismernek, a verseny-múltamból tudják – elõjött a régi „kalapács”: villámgyors köríves rúgások testre-fejre,
amiket az ellenfelem rendre beszedett.
Ugyanez volt a jellemzõ a 3. menetre is,
megtûzdelve egy-két fordulásos- és
balta-rúgással. A mérkõzést egyhangú
pontozással nyertem.
Hogyan elemeznéd az elõdöntõs
küzdelmedet?
Az elõdöntõben a 28 éves horvát
ellenfelet kaptam. A mérkõzést sérülten kezdtem, mivel a bal lábam
használhatatlanná vált a franciának
köszönhetõen. Ennek ellenére – akik
ismernek, jól tudják, hogy mind a két
állásból bokszolok – fordított alapállásból kezdtem a küzdelmet, ami
meg is zavarta az ellenfelemet. Próbált erõteljes, kemény rúgásokkal
kezdeni, de nekem ezektõl sikerült
egytõl-egyig ellépnem és utána kontráznom. Az egyik ilyen kontránál, egy
jól irányzott, egyenes rúgással sikerült
a testén megrúgnom, amibõl nem tudott felállni, így már az 1. menetben
KO-val „kivégeztem”.
S végül, a döntõ mérkõzés részleteibe avass be bennünket!
A döntõben a másik ágon továbbjutó, német származású ellenféllel léptem a szorítóba, aki egy igen erõs fizikumú, tõlem egy fejjel magasabb, 31
éves srác volt. Éppen ezért a mozgása
is statikusabb volt, ezt viszont próbáltam kihasználni és távolról, ugyanúgy
fordított állásból (megjegyzem: a bal
lábam egyre rosszabb volt a korábbi
sérülés miatt) támadtam testre és fejre
egyaránt. Mire ezekre reagált volna,
vagy mire kezdeményezõen akart fellépni, addigra én már elléptem az ütés
elõl. Közelharcban leforogtam róla, fölénybe kerültem és kézzel sikerült „megszórnom”. Õ már nem tudott újítani,
én pedig éreztem, hogy ez bizony elég
lesz a gyõzelemhez. Mind a három
menetre ez volt a jellemzõ, egyhangú
pontozással tudtam döntõt, ezáltal
Európa-bajnoki címet nyerni az utolsó mérkõzésemen.

Hogyan élted át a Bécsben töltött
napokat?
Egy 10 fõs magyar csapattal voltam ott. Minden nap, annak minden
egyes percében csak a meccsekre koncentráltam. Ezzel a tudattal ettem, ittam, aludtam. Minden mérkõzést döntõként éltem meg, kizárva a külvilágot,
csak a harcra koncentráltam. A végsõ
gyõzelem után boldogan emeltem a
magasba és vittem végig a magyar
zászlót a ringben és a csarnokban. A
dobogó legfelsõ fokán állva büszkén és
elérzékenyülve énekeltem a magyar
himnuszt.
Aktív sportoló vagy a mai napig.
Mestere, edzõje vagy a Harcosok Klubja
Szilvási Team Egyesületed sportolóinak,
naponta jársz edzésekre és több stílussal
megismerkedtélmár.Mégis,hogyanjöttaz
ötlet,hogytízévutánszálljringbeújra?
Egyértelmûen a fiaim és a keresztfiam kezdeményezésére. Õk már másfél éve versenyszerûen küzdenek, komoly sikereket elérve ûzik ezt a sportot.
Mesterükként minden küzdelmet végigizgulva, újra és újra feltámadt bennem a megmérettetés vágya és a harci
tûz.
Elég-e a rendszeres edzés ahhoz,
hogy immáron 40 évesen Európa-bajnokságon induljon valaki a küzdõsportok kategóriájában?
Napi kétszer edzettem, június 1-jétõl alapoztam, leadtam 9 kg-ot, változtattam az étkezésemen és az életmódomon. Pszichésen és mentálisan
is csak a kitûzött célomat, a gyõzelmet
tápláltam magamba. Óriási lelki erõt
adott továbbá, hogy a kötelezõ sportorvosi vizsgálaton az orvos közölte velem, hogy a fizikális felkészültségem,
az erõnlétem, egy 25 éves élsportolóéval vetekszik.
Vannak-e még további céljaid,
amiket sportolói pályafutásod alatt szeretnél elérni?
Októberre meghívtak Olaszországba, a WTKA szervezet világbajnokságára K1 kategóriában, illetve
több profi versenyre is invitáltak az Európa-bajnoki cím megszerzését követõen.
A szerzett sérüléseddel, az idõpontok közelségére való tekintettel tudod-e
vállalni a küzdelmeket?
Most egy-két hét pihenés, terhelés-mentes idõszak következik, mely alatt
minden eldõl a sérülésemet illetõen. A
profi mérkõzéseket mindenképpen vállalom, a világbajnokság a felépülésemtõl
függ majd.
Mindannyian emlékszünk rá, hogy
a ’90-es években több profi mérkõzésed

is volt szülõvárosodban, Kisvárdán.
Ezek a meccsek mind, kivétel nélkül telt
házas sportrendezvények voltak, a város leglátogatottabb programjaiként.
Az általad említett kisvárdai mérkõzések a legmélyebb hatást gyakorolták rám olyannyira, hogy rájuk gondolva, még most is elcsuklik a hangom
és kiráz a hideg. Az a közönségszeretet, amit akkor éreztem, az elmondhatatlan érzés. Amikor 1500 szurkoló
egy emberként üvöltötte végig a mérkõzéseimet és velem együtt, sírva örültek a sikereknek, azok végigkísérték
sportolói pályafutásom valamennyi
szakaszát. Bécsben is hallottam az
üvöltõ kisvárdaiakat, akik szellemi
erõként segítették elõ gyõzelmemet.
Tervezed-e, hogy újból Kisvárdán
lépj szorítóba?
Mindenképpen, sõt, még ebben
az évben. Egy színvonalas versenyt
rendezünk, ahol az egyesületembõl
több kisvárdai fiatal itt debütál majd,
valamint természetesen mérkõzni fognak magyar bajnok fiaim és a keresztfiam is. Lesz egy-két profi meccs is,
fõmérkõzésként pedig én lépek majd
szorítóba.
Szilvási „Koppány” Tibor – vagy
ahogy sokan ismerik Kalapács – a fiataloknak méltó példaképe, korosztályának tiszteletre méltó sportolója.
Nemcsak egy város, hanem egész
Magyarország büszke rá, aki 40 évesen, 10 év kihagyás után, munka és
család mellett szállt harcba, mint K1
harcos és hozta haza magának, családjának, a kisvárdaiaknak és minden
magyarnak az Európa-bajnoki aranyérmet.
Az Európa Bajnokságon játszott
mérkõzésekrõl készült videók az alábbi oldalon megtekinthetõk:
www.szilvasiteam.com
Akiket érdekel ez a fajta küzdõsport, azok jelentkezhetnek: minden
hétfõn és szerdán, 16:00 órától, a II.
Rákóczi Ferenc Szakközép és Szakiskola tornatermében. ♦
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Kézilabda
mérkõzések

Szeretetvár épül a PET-palackból

„Aki nem hisz abban, mennyi jó ember van, kezdjen el valami jót csinálni, meglátja, mennyien odaállnak mellé!” (Böjte Csaba)

Férfiak/NB II. Észak-Keleti csoport:
2011. 10. 14. – 17.00 és 19.00 h

Tiszavasvári VSE – Kisvárdai KC

2011. 10. 22. – 16.00 és 18.00 h

Kisvárdai KC – Berettyó MSE

2011. 10. 29. – 16.00 és 18.00 h

Demecseri VKSE – Kisvárdai KC

2011. 11. 12. – 16.00 és 18.00 h

Kisvárdai KC – Füzesabony SC

2011. 11. 19. – 16.00 és 18.00 h

VKK Nyírbátor – Kisvárdai KC

2011. 11. 26. – 16.00 és 18.00 h

Kisvárdai KC – Püspökladányi KSE

2011. 12. 03. – 16.00 és 18.00 h

Fehérgyarmati VSE – Kisvárdai KC

(a 16:00 és 17:00 órakor kezdõdõ mérkõzések a junior meccsek idõpontjai)
Hölgyek/Megyei Bajnokság:
2011. 10. 15. – 14:00 h

Demecseri VKSE – Kisvárdai KC

2011. 10. 30. – 14:00 h

Kölcsey DSE – Kisvárdai KC

2011. 11. 05. – 16:00 h

Kisvárdai KC – Nagykállói NKE

2011. 11. 19. – 11:00 h

Kisvárdai KC – Balkányi SE

2011. 11. 17. – 18:00 h

Nyíregyházi FSE – Kisvárdai KC
www.kisvardaikc.uw.hu

Labdazsonglõr
lánglovagok
2011. szeptember 29–30. rendezték meg Miskolcon a Belügyminisztérium 2011. évi Országos Kispályás Labdarúgó Bajnokságot.

Álló sor: Gyebnár Zsolt tzls., Aros László szds., Antal Zoltán
õrm., Spekker Tamás törm.,Tóth János ftörm., Fodor András
törm. • Guggolnak: Petranics Szergej törm., Papp Zoltán alez.,
Timku Tamás törm., Szilágyi Viktor törm.
A 16 csapat részvételével zajlott bajnokságon Szabolcs-Szatmár- Bereg megyét a Kisvárdai Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság labdarúgó csapata képviselte. A csoport
mérkõzéseink eredményeinek köszönhetõen a kisvárdai tûzoltók csapata csoportelsõként jutott be a legjobb nyolc közé,
ahol a Fejér MRFK labdarúgó csapatával 1-1 döntetlen
után, 7 m-es büntetõ rúgásokkal jutottak a legjobb négy
közé. A döntõbe jutásért a hazai csapattal mérkõztek, mely
ellen magas fölénnyel, 5-1-es végeredménnyel haladtak elõre, a döntõ mérkõzéshez.
A döntõben az Országos Tûzoltó Labdarúgó Bajnokság
1. helyezettjével, a Komló HÖT csapatával csaptak össze,
ahol tisztes helytállás mellett végül a Komló HÖT csapata
nyert. A Kisvárda HÖT kitûnõ teljesítménnyel, a bajnokság
2. helyén végzett.
„Az egész éves labdarúgó sport tevékenységünkre ezzel az
eredménnyel sikerült feltenni a koronát”– nyilatkozta Papp Zoltán alezredes, a csapat kapitánya.
A Kisvárdai HÖT 2011. évi eredményei:
Kék Lámpa Kupa
Megyei Kispályás Tûzoltó Labdarúgó Torna
Csehország Ostrava Tûzoltó Futsal EB
Országos Tûzoltó Labdarugó Torna
Belügyminisztérium Kispályás Labdarugó Bajnokság

1. hely
1. hely
9. hely
4. hely
2. hely

Tûzoltóink szolgálaton kívüli, példamutató és dicséretes
sport-teljesítményeihez gratulálunk, további sikereket,
eredményeket kívánunk!
♦
Durucz Gabi
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Böjte atya kijelentésének igazságát alapítványi munkám során igen
sokszor megtapasztaltam. Anita,
Besis diák betegsége és a gyógyulását
végigkísérõ események megerõsítették bennem a hitet: környezetünkben
nagyon sok segíteni kész, jó ember
van. A velünk, körülöttünk történõ
csodáknak a szeretet a záloga.
A daganatos betegség diagnózisa
megrendítõ hír a szülõk, a család számára. A váratlan betegség nehezen
feldolgozható, megváltoztatja az
egész család életét. A bizonytalanság
a szülõkbõl kétségbeesést és félelmet
vált ki. Vajon elég erõsek lesznek-e
ahhoz, hogy vállalják az odaadó,
hosszan tartó segítségnyújtást beteg
gyermekük számára? Bírják-e anyagilag a megnövekedett kiadásokat?
Kihez fordulhatnak segítségért?
Anita közvetlen környezete egy
emberként mozdult meg, hogy segítsen, február elején, a döbbenetes hír
hallatán. Segélykoncertet szervezett a
Besi Diákönkormányzata a Soma Alapítvány közremûködésével és támogatásával. Háló Zita Éva tanárnõ –
Anita angoltanára – fogta össze és
irányítja máig a lelkes segítést. Töretlen hittel és fantasztikus pozitív energiával dolgozik a jó ügy érdekében.
Tanárok, diákok tevékenykedtek és
tevékenykednek azért, hogy Anita
gyógyulásba vetett hite egy percre se
gyengüljön. Anita is küzdött és küzd,
megingathatatlan hittel a gyógyulásáért, teljes felépüléséért ...és az eredmények Õt igazolják!!!
Diáktársai minden lehetséges
módot kitaláltak, hogy anyagilag is
segítsék Anitát és családját. A nyáron
jött az ötlet, hogy folytatni kellene az
elmúlt tanév során a kollégiumban
indított akciót, a PET-palackok, kupakok és aludobozok gyûjtését. Siladi
László 10. F osztályos diák létrehozta
a Facebookon az Így segítsünk Anitának! csoportot, melynek jelenleg
759 tagja van. A létszám nõttön-nõ.
Akiket a Facebookon nem értek el,
azoknak a figyelmét a boltokba eljuttatott szórólapok segítségével hívták
fel. A kollégium udvarán most is fogadják a palackokat, kupakokat és
aludobozokat.
Polyák Orsolya tanárnõ, Anita
csoportfelelõse a válogatás fõ szervezõje. A nyár folyamán sokat segített
ebben Tóth György tanár úr, Anita
osztályfõnöke, és felesége Tóth-Gál
Zsuzsanna Napsugár. A szállításokat
Oláh Tibor kollégium-igazgató szervezi folyamatosan. Nyakóné Kántor
Mária igazgatóhelyettes, Háló Zita
Éva tanárnõvel együtt, a szó szoros
értelmében éjjel-nappal dolgoznak az
ügyön. Persze ez a feladat lelkes „külsõsöket” is igényel. KÖSZÖNET MUNKÁJUKÉRT! Különösen sokat segített a
zöldségboltban dolgozó Orosz Ágnes
és testvére, Ildikó.
A XX. század nagy találmánya, a
mûanyag, Földünk egyik leggyilkosabb ellenségévé vált. Milyen nagyszerû dolgot visznek végbe ezek a fiatalok! Úgy segítenek egy társuknak,
hogy közben egy rendkívül hasznos
folyamatnak válnak részeseivé. Ez a
szelektív szemétgyûjtés.
A hulladékhegyek csökkentése
mindannyiunk feladata és felelõssége,
amit csak közös erõfeszítéssel tudunk
elérni. Ennek egyik lehetõsége a sze-

lektív hulladékgyûjtés, mely a számunkra már feleslegessé, használhatatlanná vált hulladékoktól segít bennünket környezetbarát módon megválni. Ma még hazánkban nagy
mennyiségû hasznosítható anyag kerül a kukákba. Ez jobb helyen lenne a
szelektív hulladékgyûjtõ szigeteken,
mert csak így biztosított az újrahasznosításuk.
Fontos tudatosítani! A nejlonzacskó lebomlási ideje 5–10 év, az
aludobozé 50–100 év, a PET-palack
pedig sosem bomlik le!!! Az emberek
nagy többsége még mindig nem érti,
hogy Földünk veszélyhelyzetben van
és mindent meg kell tennünk a védelméért.
Ha tehetjük ezt még jótékony
céllal is, hát tegyük meg közvetlen
környezetünkben! Az újrahasznosított mûanyag hulladékból ma már
sokféle hasznos tárgyat készítenek.
Építettek már hajót, és kilencemeletes épületet is. Ám szeretetvárat
PET-palackból csak a Besis diákok,
valamint Kisvárdának és környékének a lakossága épített. Köszönet érte
minden közremûködõnek!
Segítségbõl sosem elég.
„Mindannyian egyszárnyú angyalok
vagyunk, csak úgy tudunk repülni, ha
átöleljük egymást.”
Azért is jó közösségben dolgozni,
mert ha az egyik elfárad, mindig van,
aki pihentebb, frissebb, és elébe lép.
A tombola ötlete Mike-tól származik.
MICHAEL
LEROY
MCQUERY amerikai tanár 5. éve
dolgozik lektorként a Besiben. Anitát õ is tanítja az angol nyelvre. Az ötlet – melyet Háló Zita Évával osztott
meg Mike – megvalósulását segítette
az iskolavezetés is, élén az igazgatóhelyettessel, Nyakóné Marikával. A
tombolajegyek árusítása a tanköny-

vek értékesítésével párhuzamosan
kezdõdött augusztus 18-án. A szervezés a Facebookon történt. Volt
Besis diákok is jöttek segíteni. Szeptemberben elsõsorban Anita osztálytársai árulták a tombolajegyeket. A
sorsolásban is leginkább õk segítettek. A fõdíjat, a TOSHIBA laptopot
az iskola tantestülete szponzorálta.
Az adományaikból fennmaradó
pénzösszeget a tantestület Anita javára ajánlotta fel. Szponzorok jóvoltából 30 nyereménytárgyat sorsoltak ki.
A gyönyörû, szívvel lélekkel teli, színes plakátok Sztojka Viktória tanárnõ
munkái.
Nekem jutott az a megtisztelõ
feladat, hogy kihúzhattam a fõdíjra
jogosító, nyertes szelvényt a tombolán. A TOSHIBA laptopot Mozga
Andrea, 9. D osztályos tanuló nyerte.
Tanárok, diákok együtt örültek
ezen a vidám eseményen. Jó érzés volt
közöttük lenni. Nagy volt a jókedv, az
öröm, a szeretet, a pozitív energia,
amit küldhettünk Anitának mázsaszám ez alkalommal is. Õ megbecsüli
és okosan használja a szeretet erejét.
Törékeny termetét meghazudtoló
erõvel dolgozik a gyógyulásán.
SEGÍTSÜK ÕT, HOGY SIKERÜLJÖN,
MERT SIKERÜLNIE KELL!!!

a Soma Alapítvány támogatásával
– a SZERETET EREJÉVEL
Dr. Novák Béláné
a kuratórium elnöke

NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNI A CSALÁD MINDEN EGYÜTTÉRZÕ EMBERNEK, AKI SEGÍT MINKET
ABBAN, HOGY ANITA MEGYÓGYULJON, AZ ÉLE-

TÉT ÚJRAKEZDJE!

SOK ERÕT AD NEKÜNK IS EZ AZ ÖSSZEFOGÁS,

AMI A GIMNÁZIUM SZERVEZÉSÉVEL KIALAKULT

KISVÁRDÁN ÉS KÖRNYÉKÉN. KÖSZÖNJÜK! ♦
Anita családja
2011. szeptember

Kisvárosi sziréna
Október a népszámlálás hónapja
(Sz.-Sz.-B. M. RFK.)
2011. októberében népszámlálást tartanak Magyarországon. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnmegelõzési tevékenysége körében, néhány fontos dologra
hívja fel a lakosság figyelmét.
A népszámlás során elõfordulhat, hogy a
csalók, tolvajok kihasználják a lehetõséget és
házról házra járva „hivatalos személy”-nek adják ki magukat, majd miután bebocsátást
nyernek az ingatlanba, a tulajdonos figyelmét
elterelve, egy arra alkalmas pillanatban elemelik az értékeiket, netán súlyosabb bûncselekményt követnek el.
Ezért fokozottan felhívjuk a figyelmet: 2011.
szeptember 27. és 30. közötti idõben, mintegy 40 000 számlálóbiztos minden háztartáshoz eljuttat egy adatfelvételi csomagot, melyen szerepel az összeíró személy neve, azonosítója és telefonszáma. Ezt felhívva megtudható látogatásának pontos dátuma, ideje.
A becsöngetõ népszámlálást végzõ minden esetben felmutat egy kék színû, számlálóbiztosi igazolványt, mely kizárólag a biztos
személyazonosságát igazoló fényképes hatósági igazolvánnyal együtt érvényes! A zöld
számokon lehetõség van az adatok valódiságának ellenõrzésére is.
Amennyiben gyanús személy tesz látogatást Önöknél, semmiképpen ne engedjék be
a lakásukba addig, amíg nem igazolja magát
számlálóbiztosi és hatósági igazolvánnyal!
Veszély esetén azonnal hívják a rendõrséget a 107-es vagy a 112-es ingyenesen hívható segélyhívószámok valamelyikén. ♦
Szabolcs-Szatmár-Bereg
M. RFK. sajtószolgálat
Rablás fényes nappal
A Kisvárdai Rendõrkapitányság rablás megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást
ismeretlen tettes ellen, aki a rendelkezésre
álló adatok szerint 2011. szeptember 26-án,
hétfõn a dél körüli órákban Kisvárdán, magát
villanyóra leolvasónak kiadva kérezkedett be
egy idõs asszony udvarára, majd amikor bejutott, a hölgyet bántalmazta és a pénze átadását követelte. Az ismeretlen rabló végül a la-

kás elõszobájában lévõ pénztárcából megszerzett néhány tízezer forinttal együtt, kerékpárjával menekült el a helyszínrõl. A 70
éves sértett a bántalmazás során nyolc napon
túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. A
rendõrség nagy erõkkel keresi az ismeretlen
tettest.
A rabló személyleírása: kb. 185–190 cm
magas világos bõrû, normál, atlétikus termetû, haja rövid, sötétbarna, arcformája ovális,
30–40 év körüli. Barna-bordó színû camping
kerékpárral közlekedett.
Kérjük, hogy aki bármilyen érdemleges
információval rendelkezik az elkövetett bûncselekménnyel kapcsolatban, az jelentkezzen
a Kisvárdai Rendõrkapitányságon személyesen, vagy telefonon a 45/402-022-es telefonszámon illetve bejelentést tehet a 107-es
vagy a 112-es segélyhívó-számokon is. ♦
Fedor Rita
r. fõhadnagy sajtószóvivõ

Február óta nem vonult börtönbe a
kisvárdai férfi
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi osztályának és a
Mélységi Ellenõrzési és Közterületi Szolgálat
Akció osztályának munkatársai közös akció
keretében fogtak el kisvárdai otthonában egy
40 éves férfit, akit 2011. február óta körözött a
rendõrség, mivel a csalás és jövedéki orgazdaság bûncselekmények elkövetése miatt
jogerõsen kiszabott börtönbüntetésének letöltését nem kezdte meg. A jelenleg is büntetõeljárás alatt álló kisvárdai férfit, elfogását követõen a rendõrök a nyíregyházi büntetésvégrehajtási intézetbe szállították. ♦
Fedor Rita
r. fõhadnagy sajtószóvivõ

az áldozatokért és tettesekért
A Kistérségi Szociális Szolgálat Családsegítõ Szolgálata tájékoztatja a lakosságot, hogy áldozatvédelmi és bûnmegelõzési célból a TETT Program keretében telefonos diszpécserszolgálat alakult.
Az áldozatok azonnali segítséget kaphatnak, melynek formái:
•
•
•
•

Az áldozatsegítés terén létrejött egy önkéntes hálózat, amely segít abban, hogy milyen hivatalos lépést kell tenniük az áldozatoknak, akár
a legkisebb faluban is. Személyes segítséget tudnak nyújtani, illetve pszichológus bevonásával
gondoskodnak a lelki segítségnyújtásról.
2011. szeptember

Gyermek neve

Szülei

Születési ideje

Veres Liliána Roxána

Hamza Alexandra és Veres Béla

2011.augusztus 26.

Dienes Emma Lili

Tóth Edit és Dienes László

2011. szeptember 1.

Tóth Odett

Kovács Adrienn és Tóth Miklós

2011. szeptember 2.

Bilecz Lili

Simon Enikõ és Bilecz Antal

2011. szeptember 3.

Hódosi Lara

Tóth Karolina és Hódosi Róbert 2011. szeptember 13.

Kovács Kamilla

Kovács Erika és Kovács István

2011. szeptember 15.

Rab Emma
és Rab Olívia

Molnár Adrienn és Rab Attila

2011. szeptember 20.

Orosz Emese

Kiss Ildikó és Orosz Miklós

2011. szeptember 21.

Mindannyiuknak gratulálunk!

Házasságot kötöttek
Németh Tímea és Lelt István
2011. augusztus 3.

Tar Tünde és Vanger Gábor
2011. szeptember 3.

Virga Anikó és Czvik Gergõ
2011. szeptember 3.

Nagy Marianna és Mártha József
2011. szeptember 10.

Joó Edina és Németh Balázs
2011. szeptember 10.

ÁLDOZATSEGÍTÕ
SZOLGÁLAT

Éjjel-nappal ingyenesen hívható,
a telefonszám: 06-80/225-225,
– ha bûncselekmény áldozata lett,
– ha segítségre van szüksége,
– ha nem tud hova fordulni.

Újszülött gyermekek

megnyugtatják,
azonnali pénzügyi segélyben részesítik,
kárenyhítést kap,
tájékoztatják jogairól, a segítségnyújtás formáiról, az érdekérvényesítés lehetõségérõl,
illetve arról, hogy milyen hivatalos lépést kell
tennie.

Bõvebb információ:
Áldozatsegítõ Szolgálat, www.kimisz.gov.hu
Kérjen segítséget a Családsegítõ Szolgálat
munkatársaitól: Kisvárda, Szent László út 54.
♦



A hozzátartozók iránti részvéttel
közöljük az elhunytak nevét:
Koszta Bertalan

1927. február 17. – 2011. szeptember 1.

Gazdik János

1951. április 30. – 2011. szeptember 21.

Zán Sándor

1949. október 25. – 2011. szeptember 28.

Véradási idõpontok
Kisvárdán és vonzáskörzetében • 2011. október

Véradás helye

Idõpontja

Általános Iskola Gégény

2011. október 17.

08:30–12:00 h

Mûvelõdési Ház Szabolcsveresmart

2011. október 17.

13:30–16:00 h

Caroflex Kft. Kisvárda

2011. október 18.

09:00–14:30 h

Polgármesteri Hivatal Tiszakanyár

2011. október 19.

09:00–12:00 h

Általános Iskola Kékcse

2011. október 19.

13:00–15:30 h

Zolcsákné Józsi Erzsébet

Vargáné Markos Ágnes
csoportvezetõ

területi vezetõ
Magyar Vöröskereszt
Kisvárda–Záhony
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A Kisvárdai Várszínház
és Mûvészetek Háza október havi
rendezvényei, tanfolyamai:
ZUMBA: minden hétfõn és csütörtökön 19
órától, illetve péntekenként 18 órától. A
foglalkozást vezeti Hadas Bianka zumbaoktató.

Folytatódik az Országos
Könyvtári Napok sorozata
A kisvárdai Városi Könyvtár programsorozata:
Október 8–15.: AMNESZTIA HÉT • Ezen idõszak alatt
késedelmi díj fizetése nélkül adhatóak vissza a kölcsönzött könyvek.
Október 14-én, pénteken 15 órától: KÖNYVTÁRI
CSEVEGÉS Béres Klára–Béres Melinda: Az üstökös csillagot
hozott, Búza Barna emlékkönyv bemutatása
Október 15-én, szombaton 10 órától: ÜGYES KEZEK –
JÓ KÖNYVEK • Játszóház Pankotai Beátával
Október 19-én, szerdán 14 órától:
LISZT FERENC VETÉLKEDÕ általános iskolások részére

Fogorvosi ügyelet
városunkban
A Városi Egészségügyi Alapellátás,
a fogorvosi ügyelet megszervezésének,
a Kisvárda Város Önkormányzati
Képviselõ-testülete által meghatározott feladatait folyamatosan végzi.
A rendelõt kialakítottuk, a mûszaki átadás 2011. szeptember 10-én
megtörtént.
Ezt követõen kerül sor annak berendezésére és a mûködés engedélyeztetésére.

A feladat-ellátáshoz szükséges finanszírozási szerzõdés megkötésére a
Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral,
szeptember utolsó napjaiban kerül sor.
Intézményünk 2011. november
1-jétõl, hétvégén és munkaszüneti napokon biztosítja a fogorvosi ügyeletet a
betegek részére, a Kisvárda, Szent Gy.
tér 2. szám alatt. ♦
Lukács Katalin, intézményvezetõ
Városi Egészségügyi Alapellátás

Kisvárdai fogorvos a kamara élén
Ezúton tájékoztatjuk Kisvárda lakosságát, hogy 2011.
szeptember 1-tõl a kisvárdai dr. Battyányi Gábor a
Megyei Fogorvosi Kamara elnöke. Kinevezéséhez
gratulálunk! ♦

TÁNCHÁZ
TÁNCOS
KEDDEN
Kurta lábú kisfiú, járjad te is, ujjuju!
Közhírré tétetik,
hogy a Rétközi Múzeumban

minden hónap elsõ keddjén
táncos mulatság tartatik!

A TÁNCOS KEDD idõpontja
novemberben:

2011. november 8-án
délután 17.30 óra.

AZ ÖNISMERET SZEREPE A PÁLYAVÁLASZTÁSBAN: Fiataloknak és pályakezdõknek, szocializációt és pályaválasztást
elõsegítõ önismereti programot illetve csoportot indítunk október 13-án, 15 órától. A
részvétel ingyenes, elõzetes bejelentkezés
szükséges!

10 éves kortól lehet, elõzetes regisztrációval a
kreativzug@gmail.com e-mail címen, vagy a
06-30/271-5698-as telefonszámon. A részvételi díj 1200 Ft/fõ. A programról bõvebb
információt a www.kreativzug.mindenkilapja.hu
internetes oldalon olvashatnak.
I. KÁRPÁT-MEDENCEI NÓTÁS TALÁLKOZÓ: október 22-én (szombaton) 15
órától a Rotary Klub támogatásával, a Kisvárdai Várszínház és Mûvészetek Háza
Színháztermében.

BÚZA BARNA EMLÉKKIÁLLÍTÁS: október 14-tõl – november 1-ig a Mûvészetek
Házában. Megnyitó: október 14-én, pénteken, 14 órától.

ALICE CSODAORSZÁGBAN: október
24-én (hétfõn) 10 órától a Mandala Dalszínház elõadásában, mely az óvodások számára adott bérlettel látogatható.

SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM: a Kisvárdai Kulturális Egyesület szervezésében,
alapfokú és haladó számítógépes tanfolyamot
hirdetünk 20 órában, hátrányos helyzetûeknek, munkanélkülieknek és nyugdíjasoknak.
Jelentkezési határidõ: 2011. október 15. Információ: Kisvárdai Várszínház és Mûvészetek
Háza, Tel.: 45/500-451.

LILIOMFI: a Talán Teátrum elõadásában,
mely az általános- és középiskolások részére
biztosított bérlettel tekinthetõ meg. Az elõadások idõpontjai: október 26-án (szerdán)
10 és 13 órától, valamint 27-én (csütörtökön) 10 és 13 órától.

KREATÍV HÉTVÉGE: október 15-én (szombaton) 9.30-tól. Téma: üveg díszítése kender
zsinórral és dekopázs technikával. Jelentkezni

A programokról érdeklõdhet a
06-45/405-239-es vagy a
06-45/500-451-es telefonszámokon, illetve
további információkat talál a
www.kisvarda.szinhaz.hu honlapon.

A „TANULJUNK
EGÉSZSÉGESNEK LENNI” címû õszi
elõadássorozat keretében:
2011. október 17-én, hétfõn • 17.30 órától:
MERIDIÁN TORNA • 18.00 órától: „A
JÖVÕ GYÓGYSZERE AZ ÖNGYÓGYÍTÁS” • Téma: Hogyan igazodjunk el az alternatív gyógymódokban? Vezeti: Tóthné Békés
Zsófi akupresszõr. Akupunktúra, akupresszúra homeopátia, fitoterápia, étrend-kiegészítõk. Mozgás és mozgatás. Figyeljünk
szervezetünk jelzõ-berendezéseire. Hormonegyensúly. Megtermékenyülési problémák, nõiférfi klimax és ehhez kapcsolódó betegségek.

2011. november 21-én, hétfõn • 17.30 órától:
MERIDIÁN TORNA • 18.00 órától: MINDENNAPI MÉRGEINK. Vezeti: Tóthné
Békés Zsófi akupresszõr. Téma: táplálkozás,
testápolás, háztartási tisztítószerek (alumíniumszármazékok, habképzõ anyagok, emulgátorok, illatanyagok, tartósítószerek, stb.)

2011. október 24-én, hétfõn 17.30 órától: A
MÉREGTELENÍTÉS ARANYSZABÁLYAI
• Elõadó: Zakor Ágnes, keleti mozgás és
-masszázs terapeuta, természetgyógyász.
Témák: Mi az öregedés? Sav-bázis egyensúly, a szervezet öngyógyító kísérletei. A
mozgásról és a méregtelenítés fontosságáról.
Különleges tippeket és hatékony módszereket ajánl az egészség megõrzéséhez.
2011. november 10-én, csütörtökön 17.30
órától • „HOGYAN LEHETNÉNK BOLDOGABBAK?” címmel Brekk Zoltán gyógymasszõr, életvezetési tanácsadó tart elõadást.
Téma: igazi csend, változás három szinten,
gyakorlati útmutatás a megvalósításhoz.

Az elõadások ingyenesek
– várunk minden érdeklõdõt!
Részletes információ:
dr. Kántorné Sárközi Katalin
népmûvelõnél.

A belépés ingyenes!
Minden víg kedélyû, táncos lábú ifjat
és öreget szeretettel várnak a rendezõk:
a Református Gimnázium és a Rétközi
Múzeum.
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