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A Magyar Kultúra Napja Kisvárdán
A Magyar Kultúra Napja nem
tartozik a hivatalos, piros betűs ünnepek közé, de már hosszú évek óta
egyre eredményesebben hívja fel a
figyelmet azokra a tárgyi és szellemi
értékekre, melyeket méltán érezhetünk magunkénak.
A dátum apropóját az az esemény
adja, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz
megírását. Ennek emlékére 1989től január 22-én a Magyar Kultúra
Napját ünnepeljük.
Ezen a napon különböző rendezvények emlékeztetnek minket
évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra. Talán ezen a
napon sikerül felhívni a figyelmet
azokra az értékekre, amelyeket az

évszázadok alatt sikerült megőrizni.
A Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza a kezdetektől csatlakozott
e nemes felhíváshoz, és évről évre
megemlékezik erről a napról.
Az új esztendőben 2008. január
22-én 14 órai kezdettel kerül sor a
Magyar Kultúra Napja alkalmából
rendezett műsorunkra. Közreműködnek a Weiner Leó Alapfokú Zeneés Művészeti Iskola művésztanárai és
növendékei. Ünnepi beszédet mond:
Borus Sándor, Kisvárda Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának elnöke.
A rendezvényre a belépés díjtalan.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Várszínház és Művészetek Háza

SOKAN FELKERESTÉK A JÁSZOLT

A Városi Könyvtár mellett az
idén is felállították a betlehemi
jászol mását, ahol a bibliai szereplők mellett élő állatokat láthattak az érdeklődők.
A gyerekek nagy örömmel és
érdeklődéssel mentek be a kis
épületbe, de a felnőttek is meghatódtak a hangulattól.

ÜNNEPVÁRÁS A NYITNIKÉK TAGÓVODÁBAN

Óvodánkban az adventi várakozást különféle eseményekkel, élményekkel tesszük nevezetessé minden
évben. A gyermekekkel közösen Betlehemes jelenetet tanulunk, sütünk,
főzünk, ajándékokat készítünk.
Vendégül látjuk a műsorral kedveskedő iskolásokat.
A karácsonyi előkészületekből a
szülőket sem hagytuk ki. Munkadél-

utánokat szerveztünk, ahol szebbnél
szebb adventi koszorúk, kopogtatók, ajtó-, ablak- és asztali díszek
készültek a gyermekek legnagyobb
örömére. A közösen elkészített karácsonyi kellékekkel is fokozni szeretnénk az ünnep meghitt hangulatát,
az őszinte szeretet érzését.
Pócsi Lászlóné
óvodapedagógus

SEGÍTHETEK?
MOL Gyermekgyógyító Program
a Sérült Gyermekekért Alapítvány
javára

Fellépés Nyíregyházán a Kölyökvárban...

A Segíthetek? Gyermekgyógyító Program krónikus betegségben
szenvedő gyermekek rehabilitációjával foglalkozó alapítványok és egyesületek támogatását tűzte ki célul.
2007-ben harmadik alkalommal írták ki a pályázatot melyre a gyerekek
számára művészeti és élményterápiás programokat nyújtó szervezetek
pályázhattak.
Az elmúlt évben összesen hetvennégy szervezet nyújtotta be pályázatát, köztük a Sérült Gyermekekért
Alapítvány melynek székhelye a
Városi Bölcsőde és Rehabilitációs
Napközi Otthon. A támogatást a

Napsugár Színjátszó Csoport működési feltételeinek megteremtésére,
színházlátogatásra, színházi szakemberekkel való személyes találkozásra
biztosítja a pályázatot kiíró.
A sérült gyermekek színjátszása,
az élmény nyújtásán kívül, rendkívül fontos terápiás célokat is szolgál. A 10 hónapon át tartó pályázati
program megvalósítása szeptemberben kezdődött. Az azóta eltelt időszakban több rendezvényen is szerepeltünk a fiatalokkal. Legutóbb
karácsonyi műsorunkkal több városi szervezet tagjainak is feledhetetlen perceket szereztünk. Zárásként
Nyíregyházán a Kölyökvárban adtuk elő ünnepi műsorukat.
A közeljövőben megkezdjük a
felkészülést a tavaszra tervezett jótékonysági gálánkra.

... és Kisvárdán a Művészetek Házában

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ FELHÍVÁSA

A Képviselőtestület december 29én döntött a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági árának megállapításáról. Az alapdíjak változatlanul
hagyása mellett a hődíj és a használati melegvíz díja 5,5%-kal emelkedik februártól. Ez éves szinten a
távhőszolgáltatást igénybevevők számára mintegy 3,8% emelkedést tesz
ki, mely a fűtési idényben egy átlag
kétszobás lakás esetében kb. 1000
Ft/hó többletterhet jelent.
Az energiatámogatással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy
minden jogosult családnak igényelni kell újból a támogatást, mert az
energiatámogatási határozat minden esetben maximum tárgyév végé-

ig szól. Tehát aki 2007-ben igénybe
vette a támogatást, és ezévben is jogosult, de még nem igényelte meg az
Államkincstártól, az sürgősen éljen a
lehetőséggel, mert amennyiben nem
nyújtja be az igényét, visszamenőlegesen nem kap támogatást, és addig
a teljes hődíjakat kell kifizetnie.
A távhőszolgáltatónál készségesen
segítünk a támogatási igénylés kitöltésében.
Felhívjuk még fogyasztóink figyelmét, hogy csak a számlában megjelölt díjfizető nevére kérhető a támogatás.					
Tisztelettel:
Fábián Géza
ügyvezető igazgató
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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Kisvárdai Polgárok!
Ismét elérkezett hát az a pillanat,
amikor két év határmezs-gyéjén állunk.
Ezekben a percekben az idő, ami
mindig olyan észrevétlen elrohan,
most megáll, de csak arra a néhány
másodpercre, amíg visszatekinthetünk és összegezhetünk.
Mert átlépve az újév küszöbét,
tudnunk kell, min szeretnénk változtatni, s mi az, amit jól csináltunk.
A mérleget akár magánemberként,
akár közéleti szereplőként vonjuk is
meg, azt hiszem, minden életszerepben egy közös lenyomata marad a
mögöttünk lévő évnek, mégpedig
az, hogy egy nehéz, békétlen világ
vett körül bennünket, ahol egyre
nehezebben éltünk és egyre keserűbbek voltunk. Ahol jelen voltak
a szürke hétköznapok szorító, némelykor kínzó gondjai, a megélhetés, a meleg otthon biztosításának
egyre nehezebb feladatai.
Városvezetőként azt gondolom,
nehéz dolga volt mindannyiunknak,
ez az esztendő sok áldozatot kívánt.
A rendszerváltás óta talán a legnehezebb és legszomorúbb évet hagyjuk
ma magunk mögött. Egy olyan évet,
ahol sok volt a kényszerpálya és kevés volt az összefogás, kevés volt a
közös akarat, pedig az előbbre jutásnak ez a záloga.

Kisvárda
A város polgárainak
közéleti folyóirata

Bár voltak eredmények, sőt sok
tervünk meg is valósult, de az önkormányzáshoz
való jog is nehéz teher lett. A feladatok
ellátásához társulni
kellett, mert nem
ment másként. Az
intézmények átalakultak, sok munkahely megszűnt, egy
új típusú állam-, és
közigazgatási rendszer kialakulásának
az első, előkészítő
lépéseiként.
Azt hiszem, az adhat mégis reményt, egy nehéznek ígérkező újesztendő küszöbén, ha ellentéteink,
kicsinyes torzsalkodásaink ellenére
is kimondjuk, sőt hisszük és vállaljuk, hogy összetartozunk!
Tudnunk kell, hogy a ma éjszaka
és a január elseje, nem abszolút határ. A munka, az élet folytatódik, a
sorsfordító döntéseket mi magunk
hozzuk, és bár a felelősség mértéke
különböző, de mindannyiunknak
van felelőssége abban, hogy mivé
alakítjuk környezetünket, milyen
lesz otthonunk, városunk.
Sőt új lehetőséget kapunk arra,
hogy valóban fordítsunk is a sorsunkon, és bízzunk abban, hogy van miért küzdeni, hogy jövőre pozitívabb
mérleggel zárhassuk majd az évet.

Good luck!
Viel Glück!
Iskolánk az elmúlt évben is megrendezte kétfordulós idegen nyelvi
versenyét, melyen az angol, ill. német nyelvek iránt érdeklődő tehetséges 7. és 8. osztályos tanulók adhattak számot tudásukról.
Az írásbeli fordulón továbbjutott
gyerekek igazi „nyelvvizsga szagú”
helyzetben mérettettek meg a szóbelin, ahol neves zsűri előtt témakört,

Kiadó és szerkesztőség:

Tel.: (45) 500-725
E-mail: jpg@freemail.hu



Kedves Barátaim!
Itt van hát az újesztendő: 2008.
Egy új év, új lehetőségekkel, ami új célokat,
új vágyakat szülhet,
ami még kiszámíthatatlan, de egy biztos,
nekünk magunknak
kell
megtöltenünk
majd
tartalommal,
hiszen színét, zamatát mi magunk
adjuk, e nélkül a napok csak üres
naptári négyzetek egy papíron.
Hogy súlya legyen a jövőre vonatkozó kívánságainknak, vágyainknak, ezt tudnunk kell. Tudnunk
kell, hogy nekünk saját magunknak
kell majd a tőlünk telhető legnagyobb odaadással jelen lenni a hétköznapokban, hogy végre jobb világot éljünk, olyat, ahol mindenki
vállalja személyes részvételét a köz és
magánügyek intézésében.
Nincs olyan ember alkotta gép,
nincs olyan jós, aki képes lenne
előre feltérképezni a szemünkbe
készülő örömöket és könnyeket, de
tervezzünk, bízunk magunkban és
higgyük, hogy sikeresek leszünk.
Ezen túl a közös sikerekhez kell
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Hiszen ahogy Vörösmarty írta, az a
dolgunk a világban, hogy küzdjünk
erőnk szerint a legnemesbekért. S
ha mindannyian így cselekszünk
biztosan szebb lesz a
jövőnk.

Bartusné Havas Zsuzsanna, a Várday István tagintézmény vezetője
köszönti a résztvevőket

A versenyző diákok

képet húztak, beszélgettek, társalogtak.
A zsűri tagjai helyi középiskolák
tanárai. Angol nyelvnél visszatérő
vendégünk Foltin Mariann, míg
a németnél Papp Angéla és Vassné
Orosz Katalin tanárnők segítették,
értékelték a gyerekeket.
Érdekes színfoltja volt az angol
zsűrinek a Szent László Egyházi Középiskola nyelvi lektora Guy Francis
Cimicata, aki utólagosan hozzánk
intézett levelében pozitív tapasztalatait, élményeit osztotta meg velünk.
Kedves szavait ezúton is köszönjük.

2008. január
még az is, hogy ne ellenségek, hanem együttműködők legyünk. Hiszen mindenki fontos, aki ebben a
városban él, mindenki hozzá tud járulni az ered-ményekhez, egy jobb,
boldogabb élethez.
Őszintén remélem, hogy képesek
leszünk megőrizni a város nyugalmát és biztosítani a lehetőségekhez
mérten a fejlődését, hogy képesek
leszünk becsülni a másik embert,
elfogadnia a tisztességes szándékot.
Hiszen összeköt bennünket a magyarságon túl a szűkebb pátria minden gondja, baja, a közösen elért
eredmények és sikerek, s a boldogabb jövő ígérete, reménye.
Az új esztendő első fogadkozásokkal teli percei után nézzünk
egy pillanatra önmagunkba, hogy
tengernyi gondunk közt tudunk-e,
akarunk-e ezen feladatoknak, kihívásoknak megfelelni.
Az elmúlt év kudarcaiból merítsünk elszántságot, a sikerekből erőt,
így vágjunk neki az új, 2008-as esztendőnek.
A fenti gondolatok jegyében kívánok áldásban és sikerekben gazdag,
békés, boldog, új esztendőt!
Nemzetünk közös fohászát idézve:
„Isten áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,”
Dr. Oláh Albert
polgármester
Kisvárda, 2007. december 31.
A verseny izgalmas, de kellemes,
baráti hangulatban zajlott.
Nagyon színvonalas, választékos
beszélgetésnek lehettünk fültanúi.
Bátran állíthatjuk, hogy az értékes
könyvjutalmakon kívül mindenki
kellemes emlékekkel, tapasztalatokkal térhetett haza.
Köszönet a felkészítő pedagógusoknak (Bakó Andrásné, Kandáné
Pipa Mária, Kovács Csabáné, Lukács
Ildikó) és nem utolsó sorban a lelkes
ifjúságnak.
Congratulations!
Ich gratuliere!

Írásbeli közben
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Helyi adók Kisvárdán 2008-ban

Ujváriné Lénárt Erikával, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályának vezetőjével beszélgettünk
a helyi adókkal kapcsolatos tudnivalókról.

az adófizetési
eleget tenni.

kötelezettségnek

IDEGENFORGALMI ADÓ
- Kinek kell idegenforgalmi adót fizetni?
- Adókötelezettség terheli azt a
KOMMUNÁLIS ADÓ
- Változott-e a kommunális adó mér- magánszemélyt, aki nem állandó
lakosként az önkormányzat terütéke?
- Kisvárdán 4 éve nem változott letén legalább egy vendégéjszakát
a magánszemélyek kommunális eltölt.
adójának mértéke, annak ellené- - Mennyit kell fizetni a vendégéjszare, hogy az ebből finanszírozott kák után, változott-e az adó mértéke
önkormányzati kiadások évről 2007-évihez képest?
évre növekedtek. Így 2008-ban is - 2008. január 1-jétől éjszakánként
adótárgyanként, azaz lakásonként, 250-Ft-ot kell fizetni a tavalyi 200
lakásbérleti jogonként a már ko- Ft-tal szemben.
rábban megszokott 6.000 Ft-os - Mentesül e valaki az adó megfizeösszeget kell megfizetni a helyi tésének kötelezettsége alól?
adózóknak, szemben a 14.400 Ft- - Igen, széles az adómentességek
köre. A teljesség igénye nélkül néos törvényi maximummal.
hányat felsorolnék:
- Kik a kommunális adó alanyai?
- 18 éven aluli, 70 éven felüli ma- Kommunális adót azoknak a magánszemély.
gánszemélyeknek kell fizetni, akik
Egészségügyi, szociális intéza naptári év első napján lakás és
ményben ellátott magánszenem lakás céljára szolgáló épületmély.
tel, építési tilalom alatt nem álló
- A városunkban tanuló diákok,
telekkel rendelkeznek, vagy nem
az itt dolgozó munkavállalók,
magánszemélytől lakást bérelnek.
vállalkozók.
- Mi a teendője annak a magánszemélynek, aki 2007-ben eladta ingatGÉPJÁRMŰADÓ
lanát?
- Milyen gépjárművek után kell adót
- Az évközi változásról, adókötelefizetni?
zettség megszűnéséről minden év
- A belföldi érvényes rendszámjanuár 15-ig kell bejelentést tenni.
táblával ellátott gépjármű, pótkoÍgy amennyiben ezt megteszi, az
csi, valamint a Magyar Köztársaértékesített ingatlanra 2008-ban
ság területén közlekedő, külföldön
már nem kell az adót megfizetni.
nyilvántartott tehergépjármű után
- Mikor kell az éves adót kifizetni?
kell gépjárműadót, hétköznapi ne- Két egyenlő részletben, március vén teljesítményadót (korábban
15-ig, illetve szeptember 15-ig kell súlyadót) fizetni.

Köszönet a hajléktalanoktól
“A jókedvű adakozókat szereti és megáldja az Isten” - hirdeti az ige.
Az ünnepeket sokkal nehezebb
magányosan megélni, ilyenkor mindenkinek - a hajléktalanoknak is
- fokozottan hiányzik a család. A
szülők, akik már nincsenek közöttünk, a volt feleség, a gyerek, akivel
nagyon ritkán találkoznak. Az egyéni nehézségeket a közösségnek kell
enyhíteni.
A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán is megemlékeztünk a karácsonyról, ökomenikus istentiszteletet
tartottunk, felöltöztettük a karácsonyfát.
2007 decemberében városunk la-

kói közül többen gondoltak azokra
az embertársaikra, akiknek család
és otthon nélkül kellett tölteniük az
ünnepeket.
Köszönetet mondunk és egyben
boldog új évet kívánunk a Balzsam
Patika tulajdonosának, Dr. Kiséry
Zoltán, Nagy Józsefné, Maklári
Ferenc, Zám István, Márta László (Berkesz) magánszemélyeknek,
a Vöröskereszt, a Görög Katolikus
Egyház, a Foculáré Lelkiségi Társulat, az Árkádia Fényének Spirituális
Egyháza, a Zámbó Étterem, és a
Coop Pékség - intézményeknek és
szervezeteknek.
Köszönettel:
a Hajléktalanok Átmeneti
Szállásának lakói és dolgozói

2008. január

KIMUTATÁS

a kommunális adóbevételek-kiadások alakulásáról 2006-2007-ben
					
adatok e Ft-ban
BEVÉTEL
2006
2007
Kommunális adó
36 516
36 883
KIADÁS
2006
Utak, járdák kátyúzása, 		
közúti jelzőtáblák, útburkolati jelek
22 473
Szennyvíz, csapadékvíz kezelés
339
70 éven felüliek szemétszáll.
2 614
Utak felújítása
101 746
Közvilágítás
43 558
Összesen:
170 730
Egyenleg:
-134 214
- Kinek kell az adót megfizetni, ki az
adó alanya?
- Főszabály szerint a gépjármű
azon üzembentartója, ennek hiányában tulajdonosa, aki az év első
napján a hatósági járműnyilvántartásban szerepel.
- Ha egy gépjárműnek több tulajdonosa van, akkor közülük az, akinek
nevére a forgalmit kiállították.
- Év közben újonnan, vagy újra
forgalomba helyezett gépjármű
után az, aki a forgalomba helyezés
hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.
Az E és P betűjelű ideiglenes
rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén az, akinek a nevére a
rendszámtáblát az eljáró hatóság
kiadta.
- Mikor kell befizetni az adót?
- Az adózó a belföldi rendszámú
gépjárművek után a gépjárműadót
félévente, két egyenlő részletben
az adóév március 15-éig, illetve
az adóév szeptember 15-éig fizeti
meg.
- Mikor lehet szüneteltetni az adófizetést?
- Akkor is kell adót fizetni, ha a
gépkocsit nem használjuk. Az adóalany kérelmére csak akkor szünetelhet az adófizetési kötelezettség,
ha a gépjármű a rendőrhatóság
igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából. A
szünetelés a jogellenes cselekmény,
lopás, önkényes elvétel bekövetkezését követő hónap első napjától
annak a hónap utolsó napjáig tart,
amelyben a gépjármű az adóalany
birtokába visszakerült. A szünetelés időszakára időarányosan eső
adót nem kell megfizetni.
- Mi a gépjármű elidegenítésének eljárása?
- Használt gépjármű adásvétele
után az illetékes okmányirodán a

2007
22 004
9 629
1 847
300
48 872
82 652
-45 769

forgalmi engedély kiállítását kell
kérni. Az okmányiroda hivatalból megküldi az adásvételről szóló adatokat. Az adóhatóság az új
tulajdonos részére az adásvételt
követő év január 1-jétől állapítja
meg az adót. Az adásvétel évében
tehát még az eladó az adó alanya.
Ez azonban nem zárja ki azt, hogy
a szerződést kötő felek egymás
közt megegyezzenek arról, hogy
megosztják egymás között az adó
összegét, és a vevő a gépjárműadó
egy részét kifizeti az eladónak. Ez
úgy is megoldható, hogy beszámítják a vételárba.
Fontos kiemelnünk, hogy amennyiben a változást nem jelentik be,
úgy a régi tulajdonosnak kell befizetni az adót!
- Mit tehetünk, ha a forgalmi és az
okmányiroda adatai nem egyeznek?
- Gyakran előfordul, hogy a forgalmiban szereplő adatok nem
egyeznek az adóhatóság adataival.
Ilyen esetben mindig az illetékes
okmányiroda adatai a mérvadóak,
az esetleges pontosítást ott kell
kérni, és azt az okmányiroda hivatalból megküldi az adóhatóságnak.
IPARŰZÉSI ADÓ
- Módosult az iparűzési adó rendelet?
- Az iparűzési adó rendeletünk módosításának leglényegesebb pontja,
hogy 2008. január elsejétől a helyi
önkormányzatok által nyújtható
egyedi kedvezmények is az uniós
csatlakozásnak estek áldozatul. Nem
Eu-konform ugyanis a régi gyakorlat, mely szerint az önkormányzatok
szabadon dönthettek arról milyen
kedvezményeket és mentességeket
nyújtanak egyes vállalkozások számára. Az iparűzési adó ezen módosítása nem érinti a Kisvárdai adózókat. Az adó mértéke továbbra is 2%
maradt.
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KISVÁRDÁN IS DRÁGUL AZ ÉLET
Drágul az élet januártól. Többe fog
kerülni a villany, a gáz, emelkednek
a postai szolgáltatások is, és még ki
tudja mire számíthatunk. Hogy a
Kisvárdán élők ebből mit tapasztalhatnak, erről beszélgettünk Dr. Oláh
Albert polgármesterrel. Azt már tudjuk, hogy átlagosan 9,8%-kal többet
kell fizetni a lakossági fogyasztóknak az áramért, a közintézményeknek 15-20% ez az emelkedés. Mit
jelent ez a kisvárdai Önkormányzat
számára?
- Drágul az élet, és akkor még nem
beszéltünk az élelmiszerárak várható
emeléséről. A távhő-szolgáltatásban,
ez minden évben ügy Kisvárdán,
közel 1300 család ellátásáról gondoskodik az önkormányzat a saját
tulajdonában lévő kft-n keresztül.
Az elmúlt év decemberében, szinte
az év utolsó napján fogadtuk el a
távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjára és a díjalkalmazás feltételeire vonatkozó rendeletünket.
Ezzel általában minden évben egyszer foglalkozunk. A kisvárdai képviselő-testület előtt volt egy javaslat,
amit a távhőszolgáltató adott le, ez
12,2%-os emelésre vonatkozott, végül is a testület egy 5,5%-os emelést
fogadott el. Hogy mire lesz ez elég,
azt még nem tudjuk. Mi kételyeinket fejeztük ki ezzel kapcsolatban.
A tény az tény, a javasolt emeléstől
jóval alacsonyabban, 5,5%-ban állapította meg a képviselő-testület éves
átlagban a szolgáltatás díját. Azt
azért tudni kell, hogy ez éves átlagban még ettől is alacsonyabb.
- A fővárosban a csatornadíj majdnem tíz (9,9%), a vízdíj pedig 8,8%kal nőtt. Mire számíthatnak a Kisvárdán élők?
- Kisvárdán magasabb mértékű
emelésre számíthatnak, hiszen a
2007. évi szakmai infláció átlagos
mértékét vesszük mindig figyelembe, és ez a kiadottnak megfelelően
az ivóvíznél 11,9%, a szennyvíznél
14,4%-os. Az alapdíjakat változatlanul hagyjuk. Hogy számokban is
érzékelhető legyen: a lakosság ivóvize eddig köbméterenként 178,-Ft +
áfába került, most 199,-Ft + áfa lesz.
A szennyvíz eddig 129,-Ft-ba került
a lakosságnak nettóban, ez emelve
148,-Ft-ba fog kerülni köbméterenként.
Egyet tudni kell, ha már a fővárosi
példát hoztuk, ott ezt úgy fogadták
el, hogy év közben - negyedévenként - az infláció mértéke szerinti
további emeléseket hajtanak végre.
Mi reméljük, hogy nem történik



olyan mértékű további energiaáremelés, hogy év közben újra kelljen
tárgyalni erről a kérdésről.
- A korábbi évek elején mindig hallottunk az autóbusz közlekedés helyi
tarifáinak emeléséről. Már tavaly sem
foglalkozott ezzel a testület. Ez azt jelenti, hogy nincs emelkedés?
- Többen is érdeklődtek, hogy a
helyközi járatokon helyi utazás esetén alkalmazható viteldíjakról miért
nem dönt a testület. Főleg egy dolog
miatt, mert már nincsenek helyi járatok. 2003 áprilisában a szolgáltató
Szabolcs Volán egy nagyobb mértékű emelést próbált érvényesíteni,
amit az önkormányzat nem fogadott
el. Mivel a kisebb mértékű emelést
nem tudta a cég elfogadni, úgy döntött, hogy a helyi utazási igényeket
a távolsági buszokkal is meg tudják
oldani szerintük, így 2003 áprilisától megszűnt a helyi járat, azóta ez
nem önkormányzati feladat. Egyébként biztos emelni kellene, hiszen a
kőolaj már 100 dolláros hordónkénti árnál jár.
- A város a közszolgáltatások egy
részét a lakosság által fizetett kommunális adóból fedezi. Mennyivel emelkedett az adó mértéke, és mire elegendő ez az adóbevétel?
- Ez az a rendelet, amelynek a díjtételeivel jómagam nem értek egyet.
Ezt azért mondom el őszintén, mert
kommunális adóból a városnak egy
évben befolyik 36 millió Ft. Csak
a közszolgáltatás egy példáját kiragadva: a közvilágítás közel 50 millió
Ft-ba kerül éves szinten a városnak.
És akkor még nem beszéltünk a köztisztaságról, parkfenntartásról, a szemétszállításnak arról a részéről, ami
a hetven éven felüliekre vonatkozik,
nem beszéltünk az utak felújításáról, kátyúzásáról, karbantartásáról.
Mindezek a feladatok, ha egy évben
egy kalapba összerázzuk, mintegy
130 millió Ft-ot jelentenek, ezzel
szemben befolyik 36 millió Ft. Arra
tekintettel viszont, hogy már csak a
2008-as évben van ez a típusú adó,
hiszen 2009-től a nagy viharokat
megélt ingatlanadó kerül bevezetésre, úgy érezte a képviselő-testület, hogy kár ezzel az egy adótétellel
bolygatni a lakosság kedélyeit, még
ha ez többletkiadást is jelent az önkormányzatnak, és nem emelni a díj
tételét. Így hát maradt továbbra is a
2004-ben megállapított mérték, a
6.000,-Ft/ingatlan. Ez egy jó hír a
lakosságnak, de nem annyira jó az
önkormányzatnak.
- Kíváncsi lennék arra, hogy a fenn-

maradó közel 100 milliós költséget
honnan teremtik elő?
- Az előbb beszéltünk az elektromos energiáról. Ott is a lakosságinál
jóval nagyobb mértékben emelkedik a közületi, 15-20%-os emelésről van szó, ez már sajnos valóság.
Közel négy éve már, hogy egyetlen
ún. dologi kiadáshoz szükséges állami támogatást nem kapunk meg az
igen nagy méretű intézményrendszerünkhöz. Na ez is úgy van, a városnak ezt egyéb bevételi forrásaiból
kell pótolni. Sajnos egyéb bevételi
forrásaink egyre szűkösebbek, nincs
már mit eladnunk, illetve lenne, de
ahhoz görcsösen ragaszkodunk. Valószínűleg a befolyt iparűzési adó
egy részéből fogjuk ezt fedezni. Ha
egyszer 36 milliót fizet a lakosság és
ez több mint 100 millióba kerül, azt
valamiből pótolni kell. Működési
hitel felvételeinket már nem nagyon
akarjuk növelni.
- Említettük az előbb a 15-20%-os
közületi áremelést. Kisvárdán jelentős
számú oktatási és kulturális intézmény működik. Ezek kapcsán is hozzá kell nyúlni újabb összeghez, hogy
fenntartsák a működést?
- Az előző évben az intézményeink
összes többletkiadása meghaladta
az 1 milliárd forintot. Az iparűzési
adót, ami egy kb. 500 milliós tétel,
teljes egészében erre fordítjuk, illetve
ingatlanok hasznosításából is folyt
még be pénz, de manapság két dolog figyelhető meg. A közel-múltban
a Parlament önkormányzati bizottságának elnöke mondta, aki maga is
egy város polgármestere, hogy 700
milliárd forint hiányzik a magyar
önkormányzatok kasszájából, és ez
tovább növekszik. Kisvárdán is, más
településekhez hasonlóan, gondolkodtunk kötvénykibocsátáson, de
az egyik bizottság javaslatára a testület ezt nem szavazta meg. Nem
biztos, hogy jól tettük, mert fejlesztést ma már csak ebből lehet pótolni. Az iparűzési adóra nem tudjuk,
hogy még meddig számíthatunk, azt
sem, hogy egyéb bevételeink hogyan
alakulnak. Valószínűleg még mindig takarékosabb gazdálkodásra van
szükség elsősorban intézményeinknél. Nagyon sok tanterem és óvodai
csoportszoba áll üresen, mindezek
racionálisabb kihasználásán kell
gondolkodnunk. Meg bízni a jó Istenben, hogy jön az enyhülés minden szinten, mert minél hidegebb
van, annál több energiát használunk
fel. Még egész pontosan nem tudjuk, hogy miből fogjuk ezt az évet
végigcsinálni, de már több mint egy
évtizede hasonló a helyzet, és eddig
mindig megoldottuk feladatunkat.
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- Mondhatnánk azt, hogy jön a
derékszíj húzogatás, a kérdés csak az,
hogy meddig húzható még az a szíj?
- Annyit azért mondanék, hogy
legutóbb sem emeltük túl nagy mértékben az étkezési térítési díjakat.
Épp itt az ideje, hogy ehhez hozzányúljunk. Mi kb. 10%-os emelésben gondolkodunk. Ha megnézzük,
hogy három év alatt mennyit emelkedett az előállításhoz szükséges
költség, az energia és az alapvető
élelmiszerek ára, akkor azt kell mondanom, hogy még az 50%-os emelés
sem fedezné le azokat a költségeket,
amibe kerül nekünk az iskolai étkeztetés normális megvalósítása.
- Fog-e emelkedni a lakossági és a
közületi szemétszállítás díja?
- Nem gondolkodunk újabb emelésben. Az előző évben a képviselőtestület a szolgáltató előterjesztésére
megállapított egy díjat, ami messze
a legalacsonyabb Szabolcs-SzatmárBereg Megyében, hiszen ha a jövőt
tekintjük, ahol bizonyos uniós elvárásoknak megfelelve éves szinten
16-18 ezer forint lesz ennek a költsége, ami jelenleg 5 ezer forint körüli összeg. Ez függ a gyűjtőedény
méretétől. Most egy 120 literes
gyűjtőedény hetente történő ürítése
81,-Ft+Áfa, ami a megyében a legkisebb. 2009 júliusától gyökeresen
megváltozik az egész hulladékhelyzet a regionális hulladékprogram
megvalósulásával, ami megér majd
egy külön beszélgetést. Itt egy tévhitet el kell oszlatnom. Ez a lerakó
nem Kisvárdáé, a terület sem a miénk, hanem a megyei társulásé, 240
településé. Ha elkészül, akkortól a
megyében egységes árakon kell dolgozni, ami várhatóan jóval több lesz
a jelenleginél. Addig valószínűleg
ezt az árat kell megfizetni a Kisvárdán élőknek.
- Így szerencsés helyzetben vannak a
kisvárdaiak. Várható-e, hogy a képviselői tiszteletdíjak is emelkedni fognak
az idén, ha ez nem titok?
- Ez az egyik olyan közügy, amiről lehet nyilvánosan beszélni. Egy
dolgot tudni kell. A testületi tagok
díjazása és természetbeni juttatása
egy nyilvános testületi ülésen született, hasonlóan a polgármesteréhez,
amiről többször beszéltem is nyilvánosan. A települési képviselők - a
polgármester és az alpolgármester
kivételével - tiszteletdíjban részesülnek. Az elmúlt évben ez emelkedett
kb. 20%-kal. Egy képviselői alapdíj
48.000,-Ft volt, ami megillet minden
képviselőt. Ez emelkedett 57.600,Ft-ra. Ennyit senki sem kap, mivel
(Folytatás az 5. oldalon)
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ha valaki egy bizottság tagja, akkor
a korábbi 69.600-ról 83.500,-Ft-ra
emelkedett a tiszteletdíja. Valamennyi képviselő minimum ennyit kap
a testület döntése értelmében. A bizottságoknak van hat elnöke, az ő
tiszteletdíjuk 100.800,-Ft, ami korábban 84.000,-Ft volt. A bizottságok külsős tagjai 25.900,-Ft-ot kapnak, a három tanácsnok tiszteletdíja
pedig 109.200,-Ft. Ezek a tiszteletdíjak 2007 januárjától élnek, amit a
testület többsége akkor megszavazott. Nem titok, hogy én az év eleji
áremelések miatt nem fogadtam el.
Ebben az évben valószínűleg nem
fog ez változni. Mint mindenki tudja, az önkormányzati képviselők is
saját maguk szavaznak a járandóságukról, akárcsak a Parlamentben az
országgyűlési képviselők. Ezt mindig nagy felháborodás kíséri, azonban azt el kell mondani védelmükben, hogy ezek az emberek munkát
végeznek, ki többet, ki kevesebbet.
Képviselő-testületi üléseken vesznek
részt, bizottsági üléseken, az előkészítő munkában is közreműködnek.
Ezért tiszteletdíj illeti meg őket a
törvény rendelkezései alapján. Az
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alpolgármester az külön ügy, az ő
tiszteletdíja más módon kerül megállapításra. De mivel nincs alpolgármester, egy éve takarékoskodik ezzel
az összeggel az önkormányzat. Pontosan megmondom, hogy ez nettó
összegben 2 millió forintot jelent,
plusz ennek járulékai.
Megpróbáltam kimerítő választ
adni, mert ezt a kérdést mindig titok övezi. Különösen választások
idején erősödik fel az a kérdés, hogy
megéri-e képviselőnek lenni.
- Ha már eddig nem volt alpolgármester, és mégis mentek a dolgok,
egyáltalán van-e rá szük-ség?
- Nagy szükség lenne rá. A teljesítőképességek is végesek. Minden
testületi ülés első napirendjeként
beszámolok a két ülés között történt
eseményekről, s a sok rendezvény és
tárgyalás miatt, olykor nem tudok
mindenhol részt venni. A legnagyobb probléma egyébként a törvényi rendelkezés, amely úgy szól,
hogy a polgármester helyettesítését
minden esetben a testület által megválasztott, megbízott személy láthatja el.
- Az emberek, látva a parlamenti

Évértékelés – más szemmel
A cikkem megírására nem Dr.
Oláh Albert Polgármester Úrnak a
Kisvárda újságban, valamint a VÁRFM Rádióban többször is elhangzott
évértékelése ösztönzött - mert azok
tartalmával és stílusával magánemberként már régen nem foglalkozom
-, hanem az a kötelezettség, amely
mint önkormányzati képviselőt és
városlakót terhel a lakossággal kapcsolatban.
Mert a gondokról, bajokról nem
szívesen beszél senki, és a képviselőknek az egyik kötelessége - amire vállalkoztak -, hogy azok megoldásának
terhét a lakosság válláról levegyék,
azonban amikor a nyilatkozatok és
a valóság között már szakadéknyi a
különbség, és a pénzügyi következmények a fizetésképtelenség, a bérek
és a segélyek elmaradásának valóságával fenyegetnek, akkor a lakosság
korrekt tájékoztatást érdemel.
Az önkormányzati ciklust 2006.
év végén úgy kezdtük meg, hogy
210 millió forint kifizetetlen számlával, és a hitellehetőségünk csaknem
teljes kihasználtságával kellett szembesülnünk. Ezért láttunk hozzá képviselőtársaimmal, és a hivatal dolgozóival az önkormányzati rendszer
– sokszor fájdalmas – felülvizsgálatához és átalakításához, döntöttünk
létszámleépítésekről, önkormányzati intézmények összevonásáról, tűztük ki célul nem kötelező feladatok

átvizsgálását, más formában történő
ellátását. Mert a rendszer a kifizetetlen számlákat újra- és újratermeli ezen változtatni kell. Természetesen
ez sértett és sérthet olyan személyi és
hatalmi összefonódásokat, amelyek
a korábbi egy személyhez kötődő
városvezetési struktúrában a rendszernek az alapjai voltak.
Mindezeket bizonyítják azok az
előterjesztések, önálló- és módosító
indítványok, interpellációk, amelyeket képviselőtársaimmal és a hivatal
dolgozóival közösen dolgoztunk ki.
Aki mindezeknek az ellenkezőjét állítja, egyszerűen nem mond igazat.
Amire azonban mi sem számítottunk, vagy legalábbis nem ilyen
megdöbbentő módon: a múltból
- 2000-2006 közötti időszakból érkező eseményeknek 400 millió forintot meghaladó pénzügyi hatása,
amivel 2007 decemberében és 2008
januárjában szembesülnünk kellett,
konkrétan:
- A távhőszolgáltatás 2000-2002
közötti rekonstrukciójából eredő
perben 255 millió forint megfizetésére kötelezték önkormányzatunkat,
30 napos teljesítési határidővel egy
olyan beruházásból eredően, ahol a
műszaki tartalom csak 38,8 %-ban
valósult meg, de nekünk a teljes ellenérték 86,8 %-át kell megfizetni
(a Polgármester Úr 2006. őszi választási ígérete szerint – amit később

2008. január

közvetítéseket, sokszor felháborodnak,
hogy annyi pénzért alig lézeng valaki
az ülésteremben. Itt Kisvárdán hogy
működik ez a rendszer, van szankciója a hiányzásnak?
- Kicsit eltértünk az áremelésektől, de nem baj, mert erről is beszélni kell. Egy biztos, aki mindig ott
van, az a polgármester, mert ha beteg, vagy hiányzik, akkor nem lehet
ülést tartani. Szerencsére az elmúlt
évben ilyenre nem került sor. A képviselőnek, ha előre bejelenti, hogy
halaszthatatlan elfoglaltság miatt
nem tud részt venni az ülésen, jár a
tiszteletdíj. Valóban, néha elég foghíjas szokott lenni a testület.
Egyetlen egy esetben, december
közepén fordult elő olyan, hogy határozatképtelenség miatt be kellett
rekeszteni az ülést, amikor a szocialista képviselők kivonultak az ülésről.
Ettől eltekintve az üléseket meg
tudtuk tartani. Van olyan képviselő,
akinek nem itt van a munkahelye,
nem tud minden ülésen részt venni,
de ha bejelenti elfoglaltságát, akkor
jár a tiszteletdíj.
- Nem kellene-e jobban szankcio-

nálni a hiányzásokat, esetleg egy rendelettel?
- A rendeletalkotásnak is megvannak a szabályai. Tíz képviselő egyhangú szavazata szükséges a 18 tagú
testületből a döntéshez. A többség
nem az én oldalamon áll, de ha ezt
javasolnák, én lennék az első, aki
megszavazom.
- Visszatérve az áremelésekhez. Várható-e még valamilyen újabb teher a
kisvárdai lakosok számára?
- A központi intézkedések nyomán az nyilvánvaló, hogy drágul az
élet 2008-ban. Az energia és az alapvető élelmiszerek ára is emelkedett,
ez jelentősen meg fogja drágítani a
megélhetést. Ehhez még az is társul,
hogy jóval több a munkanélküli,
mint az előző évben. Új adónemet
nem vezet be az önkormányzat, az
adókról a Kormány dönt. Legközelebb az ingatlanadó kerül bevezetésre, ezért meg kell majd szűnnie
a kommunális adónak. Tehát az önkormányzat nem tervez semmilyen
új adót, sőt a közszolgáltatások árát
is úgy igyekeztünk megállapítani,
hogy a lakosság terheit ne növeljük
elviselhetetlen mértékben.

a képviselőtestület előtt is megismételt – ebben a perben nem fizetési
kötelezettségünk, hanem 330,5 millió forintos követelésünk lett volna).
- A szennyvíz rekonstrukciót végző cég 61,177 millió forint vállalkozói díj megfizetését kérte az általa
2005. évben elvégzett pótmunka
alapján, amelyről kiderült, hogy a
Képviselőtestület nem hagyta jóvá
és a megrendelését senki sem vállalja
(a Polgármester Úr sem vállalta, annak ellenére, hogy a munkák megkezdéséről személyesen tudott és az
arra vonatkozó árajánlatnak Ő volt
a címzettje).
- A 2007. évi helyi adóbevétel rossz
tervezése miatt az állam felé 2008.
január 1-jével 65 millió forint állami
támogatás visszafizetési kötelezettségünk keletkezett (a Polgármester
Úr nyilatkozataiban folyamatosan
csökkenő helyiadó-bevételekről beszélt, miközben azok emelkedtek,
ennek megfelelően rosszul tervezett
a költségvetés előterjesztésekor).
- A strand termálkútjának kivitelezéséből eredően – várhatóan februárban – a II. fokú bíróság 15 millió
forint megfizetésére kötelezhet, mivel
rossz vezetői döntés miatt az 1000
méteresre tervezett termál kutat 600
méteres fúrással is át kellett vennünk
(a Polgármester Úr felé a Képviselőtestület már többször jelezte a felelősségre vonás megindítása iránti igényt,
amely a mai napig elmaradt).

Ebben a helyzetben a képviselők
azonnal cselekedtek, az önkormányzat bizottságai és a hivatal vezetői
megkezdték munkájukat, sorba
vették a lehetséges intézkedéseket
a fizetésképtelenség elkerülése miatt, és mindent meg fogunk tenni, a
helyzet olyan megoldása érdekében,
amelynek következményei a város
lakosait a legkevésbé terhelik.
A közös munkát, a nehézségek
esetén elengedhetetlen összefogást
azonban nehezíti, hogy a város irányításában ma ugyan szót értenek
egymással a különböző párt és eszmei
állású képviselők, a Képviselőtestület és a hivatal dolgozói, azonban a
többségi képviselőcsoport és a Polgármester Úr sajnos nem. Ezen nem
javított, hogy miközben kérelmet
nyújtott be a Képviselőtestülethez,
hogy egyszerre kapjon nyugdíjat és
fizetést, a képviselők díjazásáról nyilatkozva negatív hangulatkeltéssel
próbálja meg a felelősséget másokra
hárítani, a Képviselőtestület munkáját kritizálta, miközben a legnagyobb gondban napsütötte tájakra
vonult pihenni.
Mindezekkel nem vitát akartam
kezdeményezni, mert képviselőként
azt vallom, a legnagyobb gondban a
legnagyobb összefogásra van szükség, és ebben köteles partnerként
közreműködni mindenki, aki közszereplést vállalt.
Dr. Sipos István
önkormányzati képviselő
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Decemberi események a Református Általános Iskola és Gimnáziumban

Iskolánk szinte minden hónapban
részt vesz valamilyen tanulmányi
versenyen. A Budapesten megrendezett Országos Zsoltáréneklő versenyen általános iskolánkat három
tanuló képviselte, akik az előzetesen
megrendezett házi verseny legjobbjai voltak. Az országos megmérettetésen is kiválóan szerepeltek: Tordai
Dóra (3.a) arany-, Kulcsár Alexa
(5.a) ezüst-, Balogh Gabriella (7.a)
arany minősítést kapott. Gratulálunk a szép eredményhez a gyerekeknek, valamint Bakó Zsuzsa és
Kovács Albert felkészítő tanároknak.
December 6-án iskolánkba is
ellátogatott a Mikulás, akit a legkisebbek, az első osztályosok színes műsorral fogadtak. Minden
gyermeknek személyre szóló versike kíséretében adta át a Mikulás a
csomagot, amit nagy izgalommal

bontottak ki és fogyasztottak el a
Nagyszakállú búcsúzása után.
Ádvent első vasárnapjával, idén
december 2-án kezdődött az egyházi esztendő. A soron következő négy
hét egyben a várakozás időszaka is,
a lelki felkészülés
ideje karácsonyra,
Jézus születésére.
Iskolánkban már
hagyomány, hogy
az alsó tagozatos
osztályok
lelket
melengető
szép
műsorral készülnek Jézus születésének ünnepére, melyet az ádventi
vasárnapokon a Református templomban is bemutatnak a délelőtti
Istentisztelet keretében.
Karácsony előtt a 2. a osztály tanulói a Nyitnikék óvodát, a 2.b

Ajándék oxigén vízkeresztkor
Nem fér kétség ahhoz, hogy a telepített halastavak lékelése hasznos
teendő, hiszen az élő állomány oxigénszükségletét ily módon pótolják.
Amire fölöttébb szükség is van, s
jobb helyeken, ahol igazi halgazdálkodás folyik, a lékelést hozzáértők
végzik. Így történt ez Kisvárdán is.
A Dolgozók Sport Horgász Egyesületének vezetősége és segítőik a tucatnyi
lékelés után a több tíz hektáros jégfelületről sok-sok köbméternyi ha-

vat távolítottak el. A fény elősegíti
az oxigén termelődését.
Fotók: farkaslaci

KIÁLLÍTÁS A KULTÚRA NAPJÁN

Az alkotó hosszú idő után itthon
is bemutatkozik a nagyközönségnek. 2008. január 22-én a Magyar
Kultúra Napja alkalmából kerül
megrendezésre Szeifried Zoltán
gyűjteményes kiállítása a Művészetek Házában.

Szeifried Zoltán és Bobály András
plébános a püspök képe előtt

Elkészült Csáth József püspök
arcképe, aki a fotón látható Bobály
András plébános elődje volt a munkácsi Szent Márton Székesegyházban.
A festmény a plébániára került,
ahol a XIX. századtól más elődök,
püspökök arcképei is láthatóak, időrendben. Szeifried Zoltán műve a jó
kapcsolat, együttműködés keretében
jött létre.



A kiállítást 15 órakor nyitja meg
Marczinkó István, a TIT Jurányi
Lajos Egyesületének városi titkára.
A megnyitón közreműködik a Weiner Leó Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola. A tárlat február 28-ig
tekinthető meg.
Szeifried Zoltán 1980-as első kiállítása óta mintegy negyven önálló
tárlaton mutatkozott be Kisvárdától
Rómáig.
Munkái Európa számos országában, Kanadában, az USA-ban és
Ausztráliában is fellelhetők. Több
alkotói díj mellett a „II. János Pál
pápa Emlékérem”-re a legbüszkébb.

osztályosok a Zrínyi-téri óvodásokat látogatták meg, hogy kedves
műsorukkal közöttük is hirdessék
a Jézus születéséről szóló örömhírt.
Köszönjük a műsorokra felkészítő
tanítók munkáját.
December 17én az 1-6. évfolyam osztályai a
délutáni nagyszünetben karácsonyi
vásárt tartottak,
melyen az általuk
készített tárgyakat
árulták jelképes
áron. Már hetekkel előtte készültek a tanító nénik és a szülők segítségével erre az
eseményre. Igazi vásári hangulatot
teremtettek, öröm volt nézni őket,
ahogy kínálták a portékáikat. A bevétel egy részét jótékonysági célra

ajánlották fel.
Iskolánkban december 19-én a
Városi Rehabilitációs Napköziotthon gyermekeinek munkáiból karácsonyi vásárt tartottunk, melynek
bevételével a Sérült Gyermekek Alapítványát támogattuk.
Intézményünkben tizedik alkalommal került megrendezésre az
SZMK - Jótékonysági bál Nagy Istvánné igazgatóhelyettes vezetésével.
A már megszokott jó hangulat Szilvási László zenész-énekes közreműködésével az idén is garantált lesz.
Szeretettel várjuk a kedves Szülőket
és barátaikat a 2008. január 12-én
19 órakor kezdődő mulatságra. A
bál bevételének felhasználásáról az
SZMK-vezetők és az intézményvezetők közösen döntenek.
Nagy Istvánné
igazgató-helyettes

TA I K I J I TS U TA N FO LYA M
Papp Miklós mester a TAIKI könyv
megjelenésével egy időben előadásokat tart a TAIKI JITSU titkairól.
Eddig csak néhányan ismerkedhettek meg a különleges harcművészettel.
Februártól már többen is gyakorolhatják a városi sportcsarnokban
szombatonként. Az öt elemnek
megfelelően sajátíthatják el az ismereteket.
BU TAIKI, a földelem szilárd
alapjain közelharcot tanulhatnak.
Ütő, rugó és földre viteli módszerek
elsajátítása után bármilyen stílusú
versenyen eredményesen indulhatnak a tanítványok.
JU TAIKI, a vízelem hajlékonyságával azoknak nyújt hatékony védelmet, akik inkább a „többet ésszel,
mint erővel” elvet részesítik előnyben. A kitérő technikák, és a vitálpontok alkalmazásával a gyengébb
nem részére is hatékony védelmet
biztosít.
KO TAIKI, a levegő elem szárnyalását biztosítja a keleti fegyverek
iránt érdeklődő fiataloknak. Íjászatot és ázsiai kézifegyvereket ismerhet
meg, valamint izgalmas AIRSOFT
harcászati játékokon is kipróbálhatja felkészültségét a szorgalmas tanítvány.
SIN TAIKI, a tűz elem a szellem
tisztító meditációit nyújtja az ezotéria iránt fogékony útkeresőnek.
A belső erő fejlesztése, és öngyógyító praktikák is részei a sokoldalú
képzésnek, de a különleges képessé-

gek, mint az is érzékelés is fejleszthető. Külön-külön is nagy fejlődést
biztosit a tematika, de aki a négy
elem birtokosa lesz, az megtapasztalhatja a négy elem középpontjának
az erejét, a harmóniát, ez a TAIKI.
Ezt a mágikus tudást harcos szerzetesek őrizték meg, és hagyományozták az utókorra.
Ők voltak: a hun SAS íjászok, az
egyiptomi Hóruspapok, a kelta druidák, a japán yamabushik, a kínai
shaolin szerzetesek, és a magyar pálos szerzetesek, a fehér táltosok.
Tudásuk ugyanabból a gyökérből
hajtott ki. Különleges képességekkel rendelkeztek, az ősi mágikus
TAITOS tudást őrizték. Nem törekedtek világhódításra, hiszen a
világmindenséget birtokolták. Azt
valósították meg a földön, amit az
égben láttak. Csendben, a világtól
távol, rejtezve, nemzedékről nemzedékre adták át a kiválasztottaknak a
csillagvilágból érkezett ősi TAN-t, a
TAIKI-t.
Érdeklődni lehet:
a 06 30 3624072 telefonszámon.
http://gportal.hu/portal/taiki-jitsu/
ANDY
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ÜNNEPI HANGULAT VÁROSSZERTE
A karácsonyi ünnepek előtt a város minden intézményében együtt ünnepeltek fiatalok és idősebbek, közösen készültek a meghitt, békés ünneplésre.
Az óvodák, iskolák megtartották saját műsorukat, de gondoltak az idősebbekre is, hiszen felléptek az öregek otthonában, a nyugdíjas klubokban,
a templomokban is. A városi ünnepségre idén a Városi Könyvtár előtti területen került sor a Kistérségi Szociális Szolgálat szervezésében, ami nem
bizonyult a legjobb választásnak. A fellépő gyerekek nagyon ügyesek voltak,
felkészítőik is sokat dolgoztak a szép műsorszámokon, de a nagy hideg és
a szűk hely miatt nem volt könnyű bemutatni a tanultakat. Jövőre talán
érdemes lenne zárt helyen megrendezni az igényes rendezvényt.
A Művészetek Házában a gyerekek játszóház keretében készülhettek az
ünnepekre. Karácsonyi díszeket, apróbb ajándékokat készítettek avatott
kezek irányításával.
Az ünnepek elmúltával az élet lassan visszatért a megszokott kerékvágásba. A kis pihenés után rövidesen itt az újabb ünnepkör, a farsangi bálok
ideje, amire már készülnek a gyerekek és a felnőttek egyaránt.

FOTÓKIÁLLÍTÁS A MÛVÉSZETEK HÁZÁBAN

Január 20-ig tekinthetik meg az
érdeklődők a Művészetek Házában
Takács Máté, a Szent László Szakközépiskola 11.D osztályos tanulójának fotóiból álló kiállítást.

Takács Máté a Szent László Szakközépiskola 11.D osztályos tanulója. Ifjú kora ellenére régóta érdeklődik a fotózás iránt. Szabados István
művésztanár segítségével és támogatásával az iskolában kiállításon is
bemutatkozott műveivel.
Hogy a nagyközönség is megismerhesse képeit, a Művészetek Házában is lehetőséget kapott egy tárlatra, melyen angliai és székelyföldi
utazásainak emlékei elevenednek
meg a fotókon.

CSÖPI SZÍNHÁZI BEMUTATÓ A VÁRIBAN
Az elmúlt év végén nagy sikerrel mutatta be a Vári Emil
Társulási Általános Iskola Csöpi
Színházának társulata a Harmadik keresztes hadjárat című zenés
darabját.
Felvételünkön az iskola ebédlőjében léptek színpadra a gyerekek, ahol elnyerték a többiek
tetszését.
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Keleti Front: Ünnepi lemezbemutató koncert

December 23-án újonnan megjelenő második lemezének bemutató
koncertjét tartotta a rock-zenekar
a kisvárdai Várszínház és Művészetek Házában. Az „Álmatlanul”című
album tizenegy új szerzeményt tartalmaz. Gál ’Cila’ László, a zenekar
frontembere sok koncertet és növekvő ismertséget vár az új lemeztől.
- 2007 februárjában a stúdiómunkákat már befejeztétek, gyakorlatilag
elkészült a lemez, csak a kiadóra vártatok…

Dallamos rock-zene
- Végül a szerzői kiadás mellett döntöttünk a méltatlan kiadói feltételek
miatt - nem akartunk „elhúzni” a
keményebb, metálos hangszerelés
irányába. Pillanatnyilag számunkra
a legnagyobb gondot egy szakszerű,
jó kapcsolatokkal rendelkező menedzsment hiánya jelenti, ugyanis
az általunk játszott, – motoros klubok kedvence – dallamos rock zene
mára rétegzenévé avanzsált vissza,
ezért nem üzletképes. A vízcsapból

is nekünk kellene folynunk ahhoz,
hogy széles körben eladhatók legyünk. Mi menedzseljük magunkat,
több-kevesebb sikerrel.
- Célközönség?
- Idősebb, mint a 16-23 közti „metál-közönség”.
- Azért nem panaszkodhattok, mert
jelenleg is 8-9 regionális rádióban
léptek fel (Budapest, Gödöllő, Szeged,
Kisvárda stb.)
és reményeitek
szerint
az eljuttatott
prezentációs
anyagotok az
RTL klubban
is visszhangra
talál. Az olvasók - leendő
hallgatók - hogyan juthatnak hozzá
az új albumotokhoz?
- Megrendelhető az info@keletifront.hu, valamint a keletifront@al-

Milyenek vagyunk mi? (Iskolapélda)
Miért is „példálózunk” mi ebben a
cikkben? Mert eltelt lassan egy fél év
és vannak tapasztalataink arról nem
mindenki ért mindent egy fontos,
és azóta életbe lépett döntés körül.
Szülők, nevelők, más intézmények
kollégái tesznek fel legalábbis érdekes kérdéseket nekünk, várisoknak.
Várható volt, hogy Kisvárda sem
kerülheti el akár a népességfogyás,
akár a pénzügyi nehézségek miatt az
iskolák ésszerűbb működtetésének
megszervezését. Ilyen okok miatt
jött létre a Vári Emil Társulási Általános Iskola, amely négy részből áll:
1. A Vári Emil Társulási Általános Iskola, a székhelyintézmény a
Mártírok útján (ez a régi „ötös”).
2. A Várday István Tagintézmény
a Várday István úton (ez a régi Várday István Általános Iskola helyén).
3. A Mátyás király úti Tagintézmény (ami a régi 6.sz. Általános Iskolát jelenti).
4. És a Jéke Tagintézmény Jékén.
(régi Jéki Általános Iskola)
Nem változott tehát semmi a lényeget, vagyis az oktatást tekintve,
csak annyi, hogy ez a négy intézmény magasabb vezetői szempontból egy igazgatás, vezetés alá került.
Szakmailag azonban mindenki önállóan végzi munkáját, a tőle megszokott színvonalon. A Vári, Várday,
a „hatos” és a jéki iskola is. Vannak
persze, akik azt gondolják, vagy „azt
szeretnék gondolni” hogy ez nem



így van. Ráadásul a szakmai változatlanságon túl az iskolák együttes
működtetésének a „gazdasági kényszer” mellett számtalan előnye van.
Melyek ezek?
- Továbbra is megmaradtak a felsorolt intézmények beiskolázási körzetei és szakmai profiljai, eredményei
révén bárki választhatja ezeket
a sulikat ezen túl
is Kisvárda város
területéről. Nem
adták oda tehát
az iskolát a „vidékieknek” (merthogy ilyen butuska vélemény is
elhangzott már).
A Város legnagyobb és egyik
l e g e re d m é n y e sebb intézménye
a városban marad
és a város érdekeit (is) szolgálja.
- A városi tanulók mellett jó szívvel fogadjuk a
város környékéről, más településekről is az ideiratkozó gyermekeket.
Mindig is nagyra becsültük azokat
a gyerekeket, akik a bejárással járó
fáradalmakat felvállalták a választott
iskola kínálata, oktatási színvonala
miatt. Amikor a társulással kapcsolatos viták zajlottak, az egyik döntő
szempont volt az, hogy a kiválasz-

tavizsla.hu oldalakon. Egyúttal ezúton szeretnénk köszönetet mondani
szponzorainknak, akik a mai vidékellenes gazdasági atmoszférában
is vállalták támogatásunkat: Háda
Györgynek, Bárány Lászlónak, Simon Jánosnak, Perdiák Jánosnak.
Börtönkoncertek
- 2000 óta tartó vidéki fellépéseitek
során mi jelentette a legrendhag yóbb
élményt?
- Ami valóban
egy
teljesen
új koncertélményt hozott,
az a Börtönkoncertek
hangulata.
Háromszor
léptünk fel elítéltek előtt - Sátoraljaújhelyen és Márianostrán. Tökéletes
volt a „fíling”: fémdetektor az ajtón,
magas fal, szögesdrót, kutyás keretlegények, fegyveres őrök. Kemény
tott intézményekben hogyan kezelik
a nem kisvárdai tanulókat, és hogy
hányan vannak? Ebből a szempontból jó választás volt a Vári és a Várday. Itt vannak is vidéki gyerekek és
jól is érzik magukat.
- Vizsgáljunk meg röviden egy velünk együtt élő példát: A városban az
összes óvodát egy igazgatás alá vonták. Gondol-e, mond-e valaki olyat,
hogy nálunk csak
egy óvoda van?
- Az ilyen inté zményeknek,
mint a miénk,
lényegesen kedvezőbb a megítélése pénzügyi
szempontból.
Több állami, pályázati támogatás
érhető el egy társulásos iskolából.
Másrészt miközben „nagy” iskola
lettünk, a taginté zményekben,
kisebb közösségekben zajlik tovább a gyermekek szempontjából a
legfontosabb: az igényes pedagógiai
munka.
- A volt „hatos” megjelenése a társulásban a „rémhírekkel” ellentétben
pozitív dolog. Egyrészt örülhetünk
neki, hogy még ilyen körülmények
között is van egy intézmény, amely
foglalkozik a sérült gyerekekkel.
Sajnos az ő számuk szerintem nem
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fajsúlyú köztörvényeseknek játszottunk. Ezek közül csak a „jó magaviseletűek” jöhettek le a rögtönzött
koncertterembe, a többiek fent
ültek az ablakokban és lekiabáltak
hozzánk: „Csajokat nem hoztatok?”
Nehézfiúk
- Elképzelhető a szemkontaktus egy
ilyen társasággal…
- Kissé féltünk. Hab volt a tortán,
hogy fellépésünk idején Újhelyen állítólag ott pihent a whiskys is, persze
az ilyen nehézfiúkat nem engedték
ki a zárkából még egy koncert erejéig sem. A márianostrai fegyházban
pedig abban az élményben volt részünk, hogy a kecskeméti maffiaper
fővádlottja cipelhette kipakoláskor
a dobunkat: mint mondtam, saját
magunkat menedzseljük.
Persze voltak egészen megható börtönkoncertes pillanatok is. Újhelyi
fellépésünk alkalmával például egy
kis kerámia-remekkel lepett meg
bennünket a benti „szakkör” - ez
a kisvárdai várat ábrázolja. Féltett
kincsként őrizzük azóta is.
Barabási Eszter
fog csökkenni és így a tagintézmény
jelentősége sem a közeli jövőben.
Őket tehát nem a Vári, vagy a Várday képzi, neveli, hanem a régi-új
intézmény a Mátyás király úton.
Nem sorolnám fel most a tagintézmények egyenkénti szakmai erényeit, mert az nem ennek a cikknek
a feladata. Az viszont tény, hogy ebből a helyzetből szinte csak jól lehet
kijönni. Miért is?
-Nő az iskola tekintélye a város
körzetében, hiszen most már úgy
vagyunk szakmai bázisa térségünknek, hogy tagintézményeket is működtetünk. A továbbképzések döntő
többségét mi szervezzük meg. Az új
és a jó pedagógiai gondolatoknak,
elképzeléseknek mi vagyunk „hivatalból” a felkarolói, terjesztői.
- Bekerültünk egy olyan országos
rendszerbe, ami több száz társulásos
iskolát jelent.
- Nagyon jó a szakmai kapcsolatunk, helyzetünk révén, a Kistérségi
Társulással.
- Komoly lehetőségünk van arra,
hogy a tagintézmények szakmai erényeit egyesítsük, egymás gondjait
zökkenőmentesen megoldjuk.
Köszönjük szépen, jól vagyunk
tehát. A társulás és az összevonás
kapcsán épülni szeretnénk az Önök
gyermekei érdekében. Várjuk a társulni vágyó városi, vagy városkörnyéki iskolákat. Persze jó lenne a
mostanitól még több pénz, minden
magyar iskolának, de az most senkinek nincs igazán.
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MEGYEI SZAKKÉPZÉSI TÁRSULÁS ALAKULT

hozható létre, mint jogi személyiséggel rendelkező költségvetési
szerv. Alapvető feladata - elfogadva a regionális fejlesztési és képzési
bizottság fejlesztési koncepcióját
-, hogy a társult önkormányzatok
által fenntartott intézményekre vonatkozó fejlesztési tervet készítsen,
meghatározza az egyes intézmények
főbb képzési profilját, illetve a beiskolázási arányokat. Ezek alapján egy
racionálisabb, a párhuzamosságokat
kiiktató képzési szerkezet kialakítása
válik lehetővé. (A jelenlegi rendszerben a szakképesítések megszerzésére
történő felkészítés, az adott intézmény szakmastruktúrája döntően
a képzésben részt vevő intézmény
érdekeltségén, lehetőségein, a meglévő személyi és tárgyi feltételeken
múlik, így kevésbé igazodik a munkaerő-piac elvárásaihoz.)
Az előbbiek szellemében, a jogszabályi lehetőségeknek megfelelő-

en kezdeményezte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
egy, a megye csaknem valamennyi
szakképző intézményét magában
foglaló TISZK, ezen belül szakképzés-szervezési társulás létrehozását.
A szervezetet 7 önkormányzat, 12,
összesen 9102 fő tanulót ellátó intézménye alkotná. A társulás létrehozásához szükséges és részünkre a
közelmúltban megküldött alapdokumentumok, így az alapító okirat,
a társulási megállapodás, illetve a
pályázati döntés előzetes normakontrollja megtörtént, azokat az
Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kirendeltsége jogszerűnek
minősítette.
Az előterjesztés tárgyalását követően azt a testület elfogadta, ezzel
csatlakozott a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Szakképzés-szervezési
Önkormányzati Társuláshoz.

Közösen a gyermekekért

betérő gyerekek a Jóságos Öreget.

Hisszük, hogy az ünnepi készülődés hangulatáról, annak fontosságáról a várakozás örömteli
perceiben maradandó emlékképet
tudunk átadni a gyermekeknek.
Azt szeretnénk, ha minden, ami
rejtve van a karácsonyban - a szeretet, ajándékozás, csillogó dekoráció, asztali díszek - közvetítené az
ünnep üzenetét. Minden évben az
óvodában közös ünnepléssel, beszélgetéssel, dekorálással, mézeskalács sütéssel, gyümölcs aszalással,
ajándékkal készülünk a karácsonyra.

Kisvárda Város Önkormányzati
Képviselő-testülete előterjesztést fogadott el a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati társulás létrehozására.
A magyarországi szakképzés jelentős változás előtt áll. A szervezeti
irányítási struktúra fej-lesztésének
átfogó célja a szakképzésre fordított
állami források koncentrált felhasználásának ösztönzése, a forrásokkal
hatékonyabban gazdálkodó, költséghatékonyan működő, a munkaerő-piaci keresletre rugalmasan reagáló képzési szerkezettel rendelkező
intézményrendszer kialakítása.
A fentiekben megjelölt általános
fejlesztési célokat szolgálja a közoktatási, a szakképzési, valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény
módosítása. A jogszabályi változások

válaszút elé állítják az intézményfenntartó önkormányzatokat. Míg a
jelenlegi fenntartói modell (a szakképző intézmény önálló önkormányzati fenntartása) csak és kizárólag az
alapnormatíva elérését kínálja, addig
az új, térségi integrált szakképző központ keretei között történő működés,
az alapnormatíván túl lehetővé teszi a
szakképzési hozzájárulás igénybevételét, illetve a különböző pályázati lehetőségek elérését is.
A térségi integrációra több, a
szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ának (5) bekezdésében meghatározott lehetőség van,
melyek közül esetünkben a szakképzés-szervezési társulás létrehozása a
legkézenfekvőbb.
A szakképzés-szervezési társulás
a szakképzéssel összefüggő önkormányzati feladatok végrehajtására

A téli ünnepkör első ünnepe a
Mikulás-várás, melynek hagyományát féltve őrizzük és évről évre
megörvendeztetjük gyermekeinket
ezzel a szép élménnyel.

Nagy
segítségünkre
voltak az előkészületekben
a lelkes SzMK
vezetők
és
azok a vállalkozó szellemű
szülők is, akik
a Mikulás varázslatos ruháját magukra öltve
csaltak mosolyt, boldogságot gyermekeink arcára.

Minden csoportban előkészítettük az ajándék-kívánságokat. Saját
ötletű rajzokkal, díszekkel tettük
értékessé a dekorációt. Versekkel,

Nagy örömünkre idén is sokan
keresték fel az udvarunkon fényárban tündöklő Mikulás Házunkat,
ahol személyesen köszönthették a

A karácsonyi készülődés fontos
része az óvoda és a csoportok feldíszítése, az adventi koszorú elkészítése, egy barátságos ünnepi sarok
kialakítása. Kellemes karácsonyi zenét hallgatva
beszélgetünk
az ünnepről,
készülődünk a
meglepetésre
és tervezzük
a mi ajándékunkat is a
szülőknek. A
n a g yc s o p o r tos gyermekeink az idén
is ellátogattak az Öregek Napközi
-otthonába, ahol kedves műsorral
ajándékozták meg az ott lakókat.
Részt vettek a Somogyi Rezső Általános Iskola rendezvényén, majd
a Városi Könyvtár előtt megtartott
„Ünnepeljünk Együtt!” elnevezésű
városi ünnepségen.

ZENEISKOLAI HÍREK

Harmadik alkalommal rendezte
meg a Ferenczy György Alapítvány
Budapesten az Országos Ferenczy
György Zeneiskolai Zongoraversenyt.
A versenyt a Lengyel Köztársaság
Nagykövetsége is támogatta.
A verseny 2007. december 7-9.
között zajlott, öt körcsoportban 320
növendék részvételével.
A Weiner Leó Alapfokú Zene- és
Művészeti Iskola öt tanulója képviselte Kisvárdát: Popelics Júlia (tanára: Kozub Erika Erzsébet), Szabó

Lóránt Zsolt (tanára: Tóth Ágnes),
Bencsik Panna, Hanics Katalin és Juhász Eszter (tanáruk: Tirpákné Lizák
Teodóra).
Hanics Katalin a nemzetközi zsűri
dicséretét kapta meg, Bencsik Panna
korcsoportjában I. helyezést ért el.
Juhász Eszter korcsoportjában az I.
helyezése mellé kiérdemelte a FERENCZY díjat is, valamint a Lengyel Köztársaság Nagykövetségétől
a köszönő és gratuláló levelet is
kézhez vehetett. Felkészítő tanáruk,

„Egy gyerek igényei függőségi igények,
tehát olyanok, amelyek beteljesedése
mástól függ.”
(John Bradshaw)
A gyermek számára nincs izgalmasabb, mint kifürkészni a környezet titkait. A legkisebbeknek a
világ egy merő talány. A titok megfejtése nagy öröm és az az út, míg
oda eljutnak a csodás várakozás, a
készülődés izgalma felejthetetlen
öröm forrása.

A zeneiskola növendékei a karácsonyi hangversenyen is ízelítőt adtak
tehetségükből

énekekkel ismerkedtünk, hogy a
ritkán érkező vendéget illőképp
köszönthessük. A nyíltnap alkalmával a szülők is átélhették azt a
csodát, amelyet a gyermekek látványa nyújtott.

Bízva abban, hogy családi körben fokozódik a meghitt hangulat
a sütemény gőzölgő illatával, rokonlátogatással, beszélgetős ünnepi vacsorával a legfontosabbat élhetik át a gyerekek: szüleik csillogó
szemét látva újra és újra megérezve
azt, hogy ŐT mennyire szeretik.
a Lakótelepi Óvoda
közössége
Tirpákné Lizák Teodóra elnyerte a
tanári FERENCZY díjat. Mindhárman továbbjutottak a „Chopin+…”
Nemzetközi Zongoraversenyre.
A kisvárdai DuoArt Művészeti
Iskola növendéke, Hrebenku Nóra
játékával III. helyezést ért el, így ő is
továbbjutott a „Chopin+…” Nemzetközi Versenyre. Tanára: Godó Jávorszky Marianna.
Gratulálunk a növendékeknek és tanáraiknak!
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Köszönet az adó 1%-ért

A Csillag Gyermekeiért Alapítvány
köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik 2006. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogatták a szervezet működését. A
206.484,-Ft-ot a kuratórium képességfejlesztő játékok vásárlására, gyermeki tevékenységek feltételrendszerének bővítésére használta fel.
Az alapítvány kuratóriuma
„Az élet legnagyobb boldogsága,
ha tudjuk, hogy szeretnek azért,
amilyenek vagyunk.
Még pontosabban, ha szeretnek
annak ellenére, amilyenek vagyunk.”
Victor Hugo

A Sérült Gyermekekért Alapítvány
megköszöni minden jószívű embernek a támogatását, akik a Személyi
Jövedelem Adójuk 1%-át számukra
felajánlották. Az összegyűlt egymillió-háromszázezer forintból rengeteg sikerélményt, mosolyt, jókedvet
szerezhettünk sok értelmében aka-

dályozott és autizmussal élő gyermeknek, fiatalnak.
A legújabb fejlesztési lehetőségek
bővítésével egyenletes fejlődést, értelmes, boldog, vidám gyermek- és
ifjúkort tudunk biztosítani számukra, támogatást nyújthatunk családjaiknak.
Valamennyi melegszívű embernek,
ránk bízott gyermeknek, fiatalnak,
és idősnek kívánunk boldog, békés,
szeretetben gazdag újévet.
Sérült Gyermekekért Alapítvány
kuratóriuma
„A kiegyensúlyozott gyermekekért”
Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik a 2007. évben adójuk
1%-ával támogatták a Kisvárda, Magyar u. 1. szám alatt működő alapítvány Nyitnikék Tagóvoda célkitűzéseit. Adományukat - a 255.340,-Ft
- udvari játékok cseréjére használjuk
fel.
A kuratórium elnöke
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Újszülöttek

Szüleik

Születés ideje

Benő Bíborka
Károly Szilvia és Benő Zoltán 2007. december 3.
Szesztai Nóra
Varga Rita és Szesztai Sándor 2007. december 7.
Pető Gábor Ádám
Nagy Julianna és Pető József
2007. december 14.
Szabó Nándor
Takács Karolina és Szabó Ferenc 2007. december 14.
Farkas Tatjána
Balogh Anita és Farkas Bertalan 2007. december 18.
Hurcsik Gergő
Takács Zsuzsanna és Hurcsik György 2007. december 19.
Vári-Nagy Nóra Dr. Fehér Erzsébet és Vári-Nagy Lajos 2007. december 19.
Csonka Fanni Zsoltánszki Zsuzsanna és Csonka László 2008. január 8.
Mindannyiuknak gratulálunk!

A SZENTKORONA MÁSOLATA KISVÁRDÁN

A Magyar Szentkorona
hazatérésének 30. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést tartanak a Bessenyei György Gimnázium
és Kollégium dísztermében,
ahol a korona másolatát is
megtekinthetik az érdeklődők.
Az eseményre 2008. január 27én 16 órakor kerül sor. Ünnepi beszédet mond Lovag Dr. Bakos Batu,

a Szentkorona Lovagrend Nagymestere és Bodrog László, a Nemzeti Őrsereg kommunikációs altisztje.

A Kisvárdai Várszínház és MÛvészetek Háza és a Kisvárdai Kulturális Egyesület aktuális hírei
Egészséges életmód
Január 17. (csütörtök)
Az „Élj száz évet egészségesen”
című programunk keretében Dr.
Schmutz Anna tart előadást az
egészséges öregkorról. Az előadásra, - ahol kérdéseket is tehetnek fel
a témával kapcsolatosan, - minden
érdeklődőt szeretettel várunk. A
belépés díjtalan.
Folytatódik a hastánc
Januárban folytatódik a 2007
decemberében elkezdődött hastánc-oktatás. A foglalkozásokat
szombati napokon 10 órától 12
óráig tartja a debreceni Estella
(Borsosné Edit), aki három alkalommal is elnyerte „Az ország
legjobb hastánc-oktatója” címet.
Az oktatásra folyamatosan lehet
jelentkezni.
Színházi előadás
Január 21. (hétfő) 9.30 és 12.30 órától
Szörényi Levente-Bródy János:
ISTVÁN A KIRÁLY - rockopera.
A nyíregyházi Mandala Dalszínház előadásai a „Szent László”
bérletsorozat keretében a Magyar
Kultúra Napja alkalmából.
Agykontroll
Februárban agykontroll-tanfolyam lesz a Művészetek Házában,
melyhez kapcsolódóan egy előzetes ingyenes ismertető előadást is
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tartanak az érdeklődőknek január
22-én (kedd) 17 órától. Hogy mire
jó az agykontroll? „A boldogság
olyan, mint egy pillangó, ha űzőbe
veszed, elillan, de ha csöndesen leülsz,
a válladra röppen”. Az élet számos
területén használható technika:
relaxáció, stressz-kezelés, energia,
jó memória, célkitűzés, intuíció,
önismeret, kreativitás, életkedv, intelligencia, célmegvalósítás, teljes
egészséges élet.

non (45/405-239, 500-451), vagy
e-mailben:
kisvarda.szinhaz@
t-online.hu lehet igényelni, vagy
személyesen a Művészetek Háza
információjában lehet átvenni
- a lapon két műsorszámot kell feltüntetni
- a nevezési díj 2.000,-Ft, melyet
postai utalványon vagy személyesen kérünk befizetni a Kisvárdai
Várszínház és Művészetek Háza
címére (4600 Kisvárda, Flórián tér
20.), „Kisvárdai Kifutó” jeligével
Új időpontban a Kisvárdai Kifu- - a beérkezett jelentkezések rendtó!
szerezését követően előselejtezőt
Immár tizedik alkalommal ren- tartunk egy szakmai zsűri közredezzük meg a Kisvárdai Kifutót. működésével előreláthatólag febSzeretnénk, ha az idén minden ruár 9-én vagy 16-án 14 órától.
eddiginél látványosabb és szórakoztatóbb lenne a műsor. A köz- Klubfoglalkozások:
reműködőkkel történt többszöri - Internet: hétköznap 13 órától 19
egyeztetéseket követően a műsor óráig, szombaton 9 órától 13 óráig
új időpontja: február 23. (szom- - Testépítő és kondicionáló klub:
bat), 17 óra. Ennek megfelelően a hétköznap 8 órától 19 óráig, szomjelentkezés határideje is kitolódik, baton 8 órától 13 óráig.
egészen február 1-ig adhatják le - Ezotéria-klub: pénteki és szomjelentkezésüket mindazok az ama- bati napokon 17 órától. Vezeti:
tőr énekes szólisták, akik kedvet Bodnárné Valika
és tehetséget éreznek magukban a - Életet az Éveknek Nyugdíjas
színpadi szereplésre.
Klub: minden szerdán 13 órától
A jelentkezés feltételei:
- Egészségmegőrző Nyugdíjas Klub:
- azok az amatőr énekesek jelent- minden csütörtökön 13 órától
kezhetnek, akik betöltötték a 14. - Ulti-Klub: minden hétfőn 17
életévüket
órától.
- zenei alapról a fellépőknek kell
gondoskodni (cd, vagy mini-disc) Februári előzetesek:
- a nevezéshez jelentkezési la- Február 5. (kedd) 14 és 18 óra
pot kell kitölteni, melyet telefo- Neil Simon: FURCSA PÁR (víg-

játék két részben)
A Turay Ida Színház előadása a
Bessenyei I. és II. színházbérletekben.
Február 9-10. és 16-17. (szombatvasárnap) egész nap
Agykontroll-tanfolyam
Vezeti: Domjánné Harsányi Katalin és Dr. Kígyós Éva.
Információ: 30/255-6835
Február 12. (kedd) 9.30 és 11 óra
HAMUPIPŐKE
A Nektár Gyermekszínház előadása
a „Micimackó” és „Zsebibaba” óvodai bérletsorozatokban.
Február 15. (péntek) 17 óra
„Út a lelki béke megtalálásához”
címmel önismereti előadást tart
Aranyiné Molnár Zsuzsa. Témák:
helyem a világban, lelki béke, önismeret, akadályok. Az előadás mottója: „A Nap mindenkire egyformán
ragyog.”
Február 23. (szombat) 17 óra
KISVÁRDAI KIFUTÓ
Amatőr énekes szólisták versenye,
- neves zsűritagokkal, látványos
műsorszámokkal.
Programjainkról további információt kaphatnak az alábbi telefonszámokon: 45/405-239, 500-265.
www.kisvarda.szinhaz.hu

Kisvárda

Sport, egyéb hírek

Itt van hát az új év, kirúgja a régit,
Kurjantva köszöntöm mindkettőnek végit.
A múltat ne bánjuk, hadd vigye a kánya,
Se szegény, se gazdag vissza ne kívánja!
A kulacsomba még lötyög egy kis lőre,
Hogy reá köszöntsem az új esztendőre!
Hazánknak kívánom szenvedése végit,
Áldja meg az Isten mindenféle népit!
Számon a kulacs, hogy teljesüljön vágyam,
Kelmetek is tegyék mindnyájan utánam!
Jövőre, ha eljön a két évnek határa,
Mondhassuk egymásnak: “nem ittunk potyára!”
A rímre én most magam is felteszem,
Rajzinger Csaba az én becsületes nevem!
E szavakkal zárom immár a köszöntőt,
Adjon az Úristen boldog új esztendőt!
Rajzinger Csaba vőfély

Újévi köszöntő

Szabados István: Télvárók

Kisvárdai ultisok az országos élmezÕnyben!
Véget értek az idei ultis versenyek
az országos ulti versenyek keretében.
A Kisvárdai Ulti Klub versenyzői
rendkívül sikeres évet zártak, hiszen
a 672 induló között nagyszerű eredményeket értek el.
A társasági ulti országos döntőjébe (21 fő) ketten is bekerültek.
A Budapesten rendezett versenyen
Mészáros Károly a 6., Dienes János
a 11. helyen végzett. .Az egész éves
teljesítmények alapján az országos

2008. január

ADNI MINDIG JÓ!

2008. január 11-én, egy
borongós pénteki délelőttön a PR-TELECOM
Kisvárdán bebizonyította
a Felső-Szabolcsi Kórház
Gy e r m e k o s z t á l y á n a k ,
hogy azok a bizonyos hétköznapok nem is annyira
szürkék!
A cég munkatársai rendkívül fontosnak érzik, hogy a családoknak és intézményeknek
időről-időre ajándékkal kedveskedjenek, és ne csupán a piros
betűs ünnepek alkalmával vállaljanak szerepet a közösségek
életében. Most azokra a gyerekekre gondoltak elsősorban, akik
kénytelenek a családi környezetet néhány napig nélkülözni.
A cég területi képviselője egy DVD lejátszóval,
mesefilmekkel, apró ajándékokkal érkezett Kisvárdára. Az ajándékokat Dr.
Molnár Sándor főorvos
vette át a gyógyulásra váró
kis betegek társaságában.
A társaság képviselői még
aznap látogatást tettek a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Gyermekosztályán, ahol szintén a kis betegek kedvében jártak.

ranglistát Dienes János vezeti, mögötte a 2. helyen
Mészáros Károly található.. A ranglistán Budaházi
József a 15., Szalai Antal pedig a 30. helyen végzett.
A verseny ulti kategóriába négyen kvalifikálták
magukat az országos elődöntőbe, ahonnan csak
Dienes Jánosnak sikerült a Sárospatakon rendezett
döntőbe jutnia, Jakab Zsolt, Mészáros Károly, és
Nagy Béla itt elbúcsúztak a versenysorozattól. Dienes János végül a 10. helyet szerezte meg a döntő- Az egész éves teljesítmény méltó megkoben. Az országos ranglistán Mészáros Károly a 25., ronázásaként újabb aranyérmekkel zárta a
Dienes János a 26. helyen zárta az idényt.
Budapesten december 15-16-án megrendezett cikluszáró országos úszóversenyt
KÖSZÖNET! Kedves Szülők!
az NYVSC színeiben versenyző kisvárdai
Az SZMK jótékonysági Mikulás bál teljes bevétele 216.200,-Ft, amit az udvari játékok Gyimesi Gergő. 1500 gyorson és 200 hábővítésére, az épületünk és az udvar szépítésére fogunk fordítani. Segítségükre a jövőben ton arany-, 200 gyorson ezüst érmet szeris számítunk! Odaadó támogatásukat köszönjük!
zett. Gergő ezúton is köszönetet mond
Tisztelettel: SZMK, óvodapedagógusok, dajka nénik, segítőinek, támogatóinak az egész éves seés a gyerekek a Móricz Zs. úti tagóvodából gítségért.

Váris Mozaik

Minden iskolában legalább kétfajta évkezdet van. Az egyik a szeptemberi, amelyet a „becsengetés” jelez a másik a mindenkori gazdasági
évhez igazodó, és január elsejével
kezdődik. Ez utóbbi esetében kell
aprópénzre váltani az ország, illetve
a város költségvetéséből adódó lehetőségeket.
A szűkülő pénzügyi lehetőségek
mellett ilyenkor szembesülünk néhány nagyon fontos jogszabályi
– pénzügyi és szakmai – probléma
felvetődésével. Ezért a Vári Emil

MÉLTÓ ÉVZÁRÁS ÚSZÁSBAN

Társulási Általános Iskolában működő Bessenyei György Iskolaszövetség
év eleji szakmai előadásokat szervezett január 9-én a legaktuálisabb témakörökben.
Borsodi László a Megyei Pedagógiai Intézet tanügyi szakértője előadást tartott a 2008. évi költségvetés
kapcsán a gazdasági és munkaügyi
változásokról. Ezen az előadáson az
iskolák igazgatói vettek részt 25 településről.
A társulási általános iskola Várday
István Tagintézménye formálódóban
lévő pedagógiai programjában elhatározta az ökonómiai szemlélet elterjesztését oktató-nevelő munkájában.
Részükre s persze minden érdeklődő
számára Balogh Terézia tankönyvíró
„Kompetencia fejlesztés lehetőségei
a természet-és környezetvédelmi
ismeretek alkalmazásával a természettudományos tantárgyak és a matematika keretében.” címmel tartott
előadást. Ugyanez a tankönyvszerző

a kémiatanítás eredményesebbé tétele érdekében is megtartotta tájékoztatóját az érintett nevelőknek.
Egyre népszerűbb a gyerekek és
tanárok körében is a MOZAIK Kiadó által forgalmazott történelem
tankönyvcsalád. Ezúttal maga a
tankönyvszerző, Molnár László látogatott el Kisvárdára, és számolt be
a modern történelem oktatás színes
mozaikjairól.
A mai magyar pedagógia egyik
nagy mérföldköve lehet a kompetencia alapú oktatás bevezetése az
oktatási intézményekben. Röviden
szólva egy pedagógiai probléma
megoldását kísérelik meg a szakemberek: ne menjen el „egymás mellett” a tanuló és a tananyag vagyis a
gyerek váljon érdekeltté a tananyag
elsajátításában, vagyis „legyen hozzá
köze”. Árvainé Libor Ildikó előadása
ráadásul mindezt a matematika tantárgy oktatása során kívánja alkalmazni úgy, hogy a mindannyiunk

Gyimesi Gergő

számára nem könnyű terület szövegértési, szövegalkotási problémáinak
megoldását vázolta fel előadásában.
Ma, amikor globalizációról, környezetünk lassú, de határozott
rombolásáról beszélünk, nem volt
mellékes az a szakmai előadás sem,
amelyet Nagymihály Mátyás tartott
a környezettudatos nevelés kérdéseiről, nem csak környezet tanároknak.
Apropó: egy kis magyarázattal
tarozom a címmel kapcsolatban.
A szakmai nap megszervezésében
ezúttal jelentős szerepet vállalt szövetségünk mellett a már említett
MOZAIK Tankönyvkiadó is.
ÁTLÓ
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2008. január
Kisvárda
Hazai GyÕzelem a Karácsony kupán! II. Heuer Ferenc - Nagy László
Legjobb kapus: Gagyi Sándor (Köulti emlékverseny KISVÁRDA
Sport

lyök SC)
Legsportszerűbb játékos: Szabó István (Tak-Szi)

A pályán izgalmas összecsapásokat
láthatott a közönség

LABDARÚGÁS
Hazai győzelemmel ért véget a
2007. évi Karácsony kupa kispályás
teremlabdarúgó torna.
A nevező csapatok csoportmérkőzésein többnyire a papírforma érvényesült, bár a Nyírkarász Baráti Kör
az utolsó percekben két alkalommal
is gólhelyzetbe került, ez továbbjutást, illetve a későbbi elődöntős TakSzi kiesését jelentette volna
Ugyancsak izgalmasra sikeredett
a Várda SE csoportmérkőzése a
LOST ellen. Utóbbiak győzelme azt
jelentette, hogy a Várda SE csak másodikként jutott az egyenes kieséses
szakaszba. A legjobb négy között az
alábbi eredmények születtek:
A Várda SE biztosan verte a Kölyök SC-t, majd a Leverpul nyert a
Tak-Szi ellen.
A torna végeredménye:
1. Várda SE
2. Leverpul
3. Kölyök SC
4. Tak-Szi
Egyéni elismerések:
Gólkirály: Baksa Zoltán (Várda SE)
Legjobb mezőny játékos: Majoros
Imre (Leverpul)

ASZTALITENISZ
A labdarúgó torna közben került
sor az amatőr asztaliteniszezők versenyére, melyen a következő végeredmény született.
1. Varga Pál
2. Nagy Tibor
3. Czeglédi Csaba
Lakatos László
FARSANG KUPA - JANUÁR 2627.
A jó hangulatú, sportszerű légkörben lezajlott versenyek résztvevői
és az újabb érdeklődők legközelebb
január utolsó hétvégéjén, 26-27-én
találkozhatnak hasonló rendezvényen.
Ekkor 5x2 m-es kapukkal, és
44x22 m-es pályán rendezik a Farsang kupát a szervezők.
Erre a versenyre 2008. január 25ig lehet jelentkezni a 06/20/5557346-os telefonszámon a szervezőknél.

Mészáros Károly átadja az asztalitenisz verseny érmeit

BÚCSÚ EGY IGAZI SPORTEMBERTŐL
Elhunyt Terebessy Attila a kisvárdai
sport egyik legjelentősebb sportvezetője
Az elmúlt év december 24-én,
nem várva meg a szeretet ünnepének
beköszöntét, eltávozott az élők sorából Terebessy Attila (1930-2007), a
kisvárdai sport egyik legjelentősebb
vezető személyisége.
Életének két jelentős színtere volt:
a sport segítése, irányítása és a zene.
Mindkét színpadon maradandót alkotott, hiszen évtizedeken keresztül
gondoskodott fiatalok és idősebbek
szórakoztatásáról.
Abban az időszakban, amikor a
„Kisvárdai Vasas” képviselte hosszú
éveken keresztül városunkat az NB
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III-ban, néha a Megyei I. osztályban–intézőként, később 1971-től a
Kisvárdai SE ügyvezetőjeként szervezte, koordinálta a kisvárdai sportot. Nevéhez fűződik az „ARANYKOR”: NB III-as, majd NB II-es
labdarúgó csapat, az ország egyik
legjobb és legismertebb ökölvívó
szakosztálya remek edzőkkel, az atlétika és ökölvívó sportiskola működtetése, tehetségeinek versenyeztetése, a kézilabdások összetartó,
baráti közösségének támogatása, a
súlyemelők magas szintű edzésmunkája és eredményei, az asztaliteniszezők családias, még ma is összetartó
szakosztálya, a tehetséges futó- és
ugróatléták képzése, versenyeztetése, a sakkozók nem csak a táblával
kapcsolatos észrevételeire való reagá-

“Jót s jól... Eben áll a nagy titok. Ezt
a titkot a kisvárdai ultisok Szeregnyi
László szervezésével, Szarvas János
szponzorálásával méltóan megfejtették...”
Így kezdődtek Heuer Ferencné és
Nagyné Horváth Zsuzsa köszönetnyilvánító sorai az I. Heuer-Nagy
emlékversenyt követően. Ennek
szellemében került megrendezésre
2008. január 5-én a II. Heuer Ferenc-Nagy László ultis találkozó.
Az emlékversenyre 7 egyesület
53 versenyzője érkezett több mint
egy tucat településről a Várszínház
és Művészetek Házába. A mezőny
erősségére jellemző volt, hogy az országos ranglista 514 ultisából az első
három helyezett is leadta nevezését.
A 10 fordulós svájci rendszerben a MaRabU számítógépes párosító
program segítségével - lebonyolított
verseny magas színvonalát a végső
sorrend méltón reprezentálja:
A vándorserleg nyertese: Daróczi
György, Kisvárda UE (30 pont, 319
Ft)
2. Szántó András, Tiszabercel SzE
(30 pont, 28 Ft)
3. Kovács Sándor, Debrecen UE (30
pont, 237 Ft)
lások. Összefoglalva: Ő volt a lelke a
sporttevékenységnek Kisvárda városában több mint 20 éven keresztül.
Vezetői időszakában az egyesületi
munka a hivatali tevékenység szintjére emelkedett. Ekkor működött
- nagy sikerrel - a Sportklub, ahol a
szurkolók, támogatók eszmét cserélhettek, vitatkozhattak, érezhették az
együvé tartozás semmivel nem pótolható élményét.
Felismerte, hogy a sportot csak a
város vezetőivel, az azt szerető és támogatni tudó és akaró szponzorokkal, és lelkes önzetlen szurkolókkal,
társadalmi munkásokkal lehet működtetni.
A minden hétfői szakosztályi,
edzői beszámolók, a következő hét
előkészítése, az anyagiak előteremtése, az azokkal való elszámolás nem
csak az egyesület működését, de a

4. Várszegi Szilárd, Sárospatak UE
(30 pont, 144 Ft)
5. Révész István, Kisvárda UE (30
pont, 119 Ft)
6. Szépréti László, Sárospatak UE
(29 pont, 323 Ft)
Akinek ezen a napon semmi sem
sikerült, az Nagy Tibor, a legpechesebb versenyző, de a vert mezőnyben végzett a címvédő Tarr György,
valamint Dienes János és Mészáros
Károly, a két ranglistavezető.
A díjakat a két özvegy, Heuer
Ferencné és Nagyné Horváth Zsuzsa
adta át. A verseny félidejében az
egyesületek képviselői felkeresték
Nagy László sírját, ahol a megemlékezés koszorúját és mécsesét helyezték el. A Nyíregyházán eltemetett
Heuer Ferenc síremlékét hasonló
célzattal január 6-án a Solexis Ulti
Egyesület tagjai látogatták meg.
Ez a találkozó méltó példája
volt annak, hogy rohanó világunkban is van lehetőség együttérzésre,
együttgondolkodásra. Ez lesz a célja a 2009-es III. emlékversenynek,
melynek helyszíne a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza.
Szeregnyi László
a Magyar Ultiszövetség alelnöke

szakmaiságot, és az egymással szembeni bizalmat is erősítette.
Hosszú éveken keresztül volt a
Népsport és a Kelet- Magyarország,
a rendszerváltás után a Kisvárda újság tudósítója.
Élete utolsó időszakában írásaiban már több volt a kritika és az
elégedetlenség, de ez nem is csoda:
Ő csak a saját mércéjével tudott
mérni!
Kisvárda egyik legjelentősebb
sportvezetőjétől búcsúzva csak azt
kívánhatjuk: nyugodjon békében,
és onnan fentről még sok-sok KISVÁRDAI SPORTSIKERNEK legyen tanúja és lélekben részese.
Az utókor pedig legalább halála
után ismerje el életművét, ha már
életében megfeledkezett arról!
Mészáros Károly
volt munkatársa

