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Figyelembe véve a 2009 januárjában kialakult rendkívüli időjárást, valamint a gázellátás bizonytalanságát, Kisvárda város jegyzője
rendkívüli tanítási szünetet rendelt
el a Kisvárda város közigazgatási
területén működő nevelési-oktatási intézményekben 2009. január
12-16. között (5 tanítási napra).
Törökné dr. Nagy Irén jegyző utasította a szóban forgó intézmények
vezetőit, hogy tájékoztassák az érin-

tetteket, illetve a rendkívüli szünet
elrendeléséből következő, az adott
intézmény működésére vonatkozó
feladatokat hajtsák végre, valamint
a szükséges takarékossági intézkedéseket tegyék meg. Ezzel párhuzamosan Hiller István oktatási
miniszter is tájékoztatást kapott az
intézkedésről. A most kieső tanítási napok pótlásáról az intézmények
a tanév hátralévő részében fognak
gondoskodni.

KÉSZÜL A JÉGPÁLYA A BESIBEN

A szokatlanul hideg időjárás lehetővé tette, hogy jégpályát készítsenek a
városban. A Bessenyei György Gimnázium teniszpályáján kezdték meg a
jégpálya kialakítását az ISZC szervezésében.
A Kisvárdai Szolgáltató Szervezet és
a közmunka program résztvevői készítették elő a pályát, eltakarították a havat, körben homoktöltést készítettek,
majd az Önkormányzati Tűzoltóság
szakemberei kezdték meg a pálya locsolását. Az első
nap után az idő melegebbre fordult, így nem tudták
befejezni a pályát. Amennyiben később az időjárás lehetővé teszi, újra nekilátnak a jég elkészítésének, így a
városban biztonságos körülmények között lehet majd
hódolni a tél örömeinek.

JÖVŐRE MEGÚJUL A KISPIAC

Az építkezés megkezdéséig változatlan formában működik a piac

Kisvárda Város Önkormányzata
tájékoztatja a város lakosságát, hogy
a Kispiac területe értékesítésre került. Az új tulajdonos egy 1200 m2-

SEGÉLY HELYETT MUNKÁT
Napjaink egyik legégetőbb
problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok átalakulásának,
a gyorsan változó munkaerő-piaci
viszonyoknak a következménye.
A szakképzetlen munkavállalók,
továbbá a gazdaság által már nem
keresett szakképzettséggel rendelkezők sajnos kiszorulnak a munkaerőpiacról, és egyre jelentősebb

ÖNKORMÁNYZATI
FIGYELJÜNK EGYMÁSRA A NAGY HIDEGBEN! I N G A T L A N O K
- megfelelően működnek-e a fű- ÉRTÉKESÍTÉSE

Január közepére megérkezett az
igazi havas tél is

A Kistérségi Szociális Szolgálat
kéri a lakosságot, hogy a rendkívüli
hideg időjárásra tekintettel fordítsanak nagyobb figyelmet a magányosan, egyedül élő családtagjaikra,
szomszédjaikra, ismerőseikre. Lehetőségük szerint
- látogassák közeli és távoli hozzátartozóikat,
- ellenőrizzék, hogy idős szüleiknek van-e elegendő tüzelője,

tési rendszerek,
- tudnak-e gondoskodni lakásuk
fűtéséről.
Amennyiben találkoznak olyan
emberekkel, akiknek nincs megoldva lakásának a fűtése, vagy élelemmel való ellátása, akkor kérjük
jelezzenek minden településen az
önkormányzat jegyzőjénél, illetve
a Családsegítő Szolgálat családgondozójánál. Munkatársaink felmérik
milyen segítségre van szükség és tovább intézkednek.
Mindenki erkölcsi feladata megtenni mindent annak érdekében,
hogy ismerősünk, barátunk, családtagunk ne fagyjon meg saját otthonában. Figyelni egymásra semmibe
se kerül, csupán egy jelzéssel is életet
lehet menteni. Kisvárdán a Családsegítő Szolgálat telefonszáma: 45415 085.

es élelmiszer-áruházat, szabadtéri
piacot, és a hozzájuk tartozó parkolókat fog építeni a területen.
Az építkezés 2010-ben, a tervek
elkészítése és az engedélyek beszerzése után kezdődik. Addig a jelenlegi rendszerben, az önkormányzat
üzemeltetésében működik a piac.
Az új tulajdonos ígérete szerint az
építkezés ideje alatt is lehetővé fogják tenni az árusítást a piacon. Az
építkezés befejeztével pedig egy korszerű, a vásárlók igényeit kielégítő
létesítménnyel gazdagodhat Kisvárda - tájékoztatott Dr. Oláh Albert
polgármester.

Kisvárda város Önkormányzati
Képviselőtestülete licitálás útján
történő értékesítésre meghirdeti a
Kisvárda város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező kisvárdai 4131/3 hrsz-ú, a valóságban
a T-Com székház mellett található,
3988 m2 területű szántó megnevezésű ingatlant.
Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan a 4-es számú főútvonalhoz közel helyezkedik el, könnyen
megközelíthető gépkocsival. Infrastrukturális ellátottsága jónak ítélhető. Környezetében a teljes ellátás
biztosított.
Az ingatlan műútról közelíthető
meg, a Strand mögött, a T-Com
székház mellett található.
A terület kissé mély fekvésű, elhanyagolt nádas, bokros terület.
(Folytatás a 2. oldalon)

arányban válnak a segélyezési rendszer alanyaivá. Az utóbbi években
egyre több azon fiatalok száma is,
akik egyáltalán nem találnak állást,
így munkatapasztalatot sem tudnak
szerezni.
A tartós munkanélküliség elszegényedést, a lakhatási körülmények
romlását, a szegénység átörökítését
idézheti elő, kitörni belőle az idő
(Folytatás a 4. oldalon)

Önkormányzati hírek

Kisvárda

ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE
(Folytatás az 1. oldalról)

Közműhelyzete:
- Vízellátás: biztosítható
- Szennyvízelvezetés: biztosítható
- Elektromos ellátás: biztosítható
- Gázellátás : biztosítható
- Telefonellátás: nincs
Övezeti besorolása: K 9.1 belterület, különleges terület övezetbe tartozik.
Beépíthetőség: max. 40 %.
Építménymagasság: max. 12,5 m.
Az ingatlant építési korlátozás terheli 50 m magasságig továbbá az EON javára vezetékjog van bejegyezve az ingatlannyilvántartásba.
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra,
hogy az ingatlan művelési ága az
ingatlannyilvántartás szerint szántó
megnevezésű. A termelésből való
kivonás, a művelési ág megváltoztatása iránt a vevőnek kell intézkedni,
az önkormányzat jelen állapotában
értékesíti az ingatlant.
Az ingatlan induló licit ára:
19.940.000,-Ft+ÁFA.
A pályázatok leadásának határideje: 2009. január 28. 16 óra.
A pályázat benyújtásának módja és
elbírálásának rendje:
A pályázatokat a Polgármesteri
Hivatal (I. emelet 27-es szobában)
adhatják be a pályázók a Polgármesteri Hivatalban rendszeresített
formanyomtatványon a megadott
határidőn belül.
A licitáláson az vehet részt, aki
az induló licitár 10%-át bánatpénz
címén a Polgármesteri Hivatal Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél ve-
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A város polgárainak
közéleti folyóirata

zetett 10402142-21423509 számú
költségvetési elszámolási számlájára
befizeti és a befizetésről szóló igazolást a licitálás megkezdése előtt bemutatja.
A befizetett bánatpénz a vesztes
licitálónak visszajár, a nyertes licitálónak a vételárba beszámításra
kerül.
A pályázók közül a nyertes kiválasztása nyilvános licit útján történik, amelyet a Városüzemeltetési
és Fejlesztési Bizottság folytat le. A
licitálás helyéről és idejéről a pályázókat írásban értesítjük.
A licit során a pályázók közül az
részesül előnyben, aki a legmagasabb
összegű vételár megfizetését vállalja.
A pályázat nyertesének a döntést
követő 15 napon belül meg kell
kötnie az adásvételi szerződést. Ezen
határidő elmulasztása jogvesztéssel
és a bánatpénz elvesztésével jár.
A vételárat egy összegben a szerződés megkötésével egyidejűleg a
Polgármesteri Hivatal Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél vezetett
10402142-21423509 számú költségvetési elszámolási számlájára kell
megfizetni.
Amennyiben gazdasági társaság
kíván a licitáláson részt venni, úgy a
pályázathoz csatolni kell 3 hónapnál
nem régebbi hiteles cégkivonatot bejegyzés alatt álló cégnél a bejegyzés iránti kérelem benyújtásáról szóló tanúsítványt - valamint aláírási
címpéldányt.
A licitáláson nem vehet részt az
a magánszemély, egyéni vállalkozó,
gazdasági társaság, vagy szövetkezet,
akinek az önkormányzattal szemben
bármilyen összegű bérleti díj vagy
adótartozása (kommunális adó,
gépjárműadó, iparűzési adó tartozása) áll fenn.
K i s v á r d a, 2009. január 12.
Nagy Sándor sk.
a Városüzemeltetési és Fejlesztési
Bizottság elnöke
HIRDE TMÉNY
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Kisvárda város Önkormányzati
Képviselőtestülete licitálás útján
történő értékesítésre meghirdeti
a Kisvárda város Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező
kisvárdai 4131/5 hrsz-ú, a valóságban a T-Com székház mellett található, 2511 m 2 területű
beépítetlen terület megnevezésű
ingatlant.
Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan a 4-es számú főútvonalhoz közel helyezkedik el, könnyen megközelíthető gépkocsival.
Infrastrukturális ellátottsága jónak
ítélhető. Környezetében a teljes ellátás biztosított.

Az ingatlan műútról közelíthető meg, a Strand mögött, a T-Com
székház mellett található.
A terület kissé mély fekvésű, elhanyagolt nádas, bokros terület.
Közműhelyzete:
- Vízellátás: biztosítható
- Szennyvízelvezetés: biztosítható
- Elektromos ellátás: biztosítható
- Gázellátás : biztosítható
- Telefonellátás: nincs
Övezeti besorolása: K 9.1 belterület, különleges terület övezetbe tartozik.
Beépíthetőség: max. 40%.
Építménymagasság: max. 12.5 m.
Az ingatlant építési korlátozás terheli 50 m magasságig továbbá az EON javára vezetékjog van bejegyezve az ingatlannyilvántartásba.
Az ingatlan induló licit ára:
12.555.000,-Ft+ÁFA.
A pályázatok leadásának határideje: 2009. január 28. 16 óra.
A pályázat benyújtásának módja és
elbírálásának rendje:
A pályázatokat a Polgármesteri
Hivatal (I. emelet 27-es szobában)
adhatják be a pályázók a Polgármesteri Hivatalban rendszeresített
formanyomtatványon a megadott
határidőn belül.
A licitáláson az vehet részt, aki
az induló licitár 10%-át bánatpénz
címén a Polgármesteri Hivatal Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél vezetett 10402142-21423509 számú
költségvetési elszámolási számlájára
befizeti és a befizetésről szóló igazolást a licitálás megkezdése előtt bemutatja.
A befizetett bánatpénz a vesztes
licitálónak visszajár, a nyertes licitálónak a vételárba beszámításra
kerül.
A pályázók közül a nyertes kiválasztása nyilvános licit útján történik, amelyet a Városüzemeltetési
és Fejlesztési Bizottság folytat le. A
licitálás helyéről és idejéről a pályázókat írásban értesítjük.
A licit során a pályázók közül az
részesül előnyben, aki a legmagasabb
összegű vételár megfizetését vállalja.
A pályázat nyertesének a döntést
követő 15 napon belül meg kell
kötnie az adásvételi szerződést. Ezen
határidő elmulasztása jogvesztéssel
és a bánatpénz elvesztésével jár.
A vételárat egy összegben a szerződés megkötésével egyidejűleg a
Polgármesteri Hivatal Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél vezetett
10402142-21423509 számú költségvetési elszámolási számlájára kell
megfizetni.
Amennyiben gazdasági társaság
kíván a licitáláson részt venni, úgy a
pályázathoz csatolni kell 3 hónapnál
nem régebbi hiteles cégkivonatot bejegyzés alatt álló cégnél a bejegyzés iránti kérelem benyújtásáról szó-
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ló tanúsítványt - valamint aláírási
címpéldányt.
A licitáláson nem vehet részt az
a magánszemély, egyéni vállalkozó,
gazdasági társaság, vagy szövetkezet,
akinek az önkormányzattal szemben
bármilyen összegű bérleti díj vagy
adótartozása (kommunális adó,
gépjárműadó, iparűzési adó tartozása) áll fenn.
K i s v á r d a, 2009. január 12.
Nagy Sándor sk.
a Városüzemeltetési és Fejlesztési
Bizottság elnöke
HIRDE TMÉNY
Kisvárda város Önkormányzati
Képviselőtestülete licitálás útján
történő értékesítésre meghirdeti
a Kisvárda város Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező kisvárdai 0240/68 hrsz-ú, a valóságban a volt Lovaspálya mellett
található, 1913 m2 területű telephely megnevezésű ingatlant
Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan a 4-es számú főútvonalhoz 200 m-re helyezkedik el,
a sporttelep mellett. Az ingatlan
aszfalt útról közelíthető meg.
Területe körbe kerített sík szabálytalan téglalap alakú. K-Ny
tájolású.
A felépítmények jelenlegi állapota kissé elhanyagolt. Az épületek
földszinti szintszámúak, a felújítás-korszerűsítés mindenképpen
indokolt. Jelenleg az iroda, az istálló épület és a szalmatároló üzemel.
Közműhelyzet:
- Vízellátás: közműhálózata kiépített
- Melegvízellátás: villanybojler
biztosítja
- Szennyvízelvezetés: szennyvíz
aknával megoldott
- Elektromos ellátás: az út felőli a
közműhálózatra rákötött
- Gázellátás : biztosítható, nincs
kiépítve
- Fűtés: Vegyes tüzelésű kályha
biztosítja
- Telefonellátás: jelenleg nem rendelkezik
- Riasztó, TV jel: nincs, nem rendelkezik.
A területen az alábbi épületek találhatóak:
1. Szociális épületrész
2. Istállók
3. Kiszolgáló épületrész
4. Szalmatároló
Helyiségek: iroda (12 m2), közlekedő (13 m2), öltöző (14.40 m2),
zuhanyzó (9 m2), női WC (1,1
m2), férfi WC (6,25 m2), raktár
(10 m2), nyeregraktár (7,2 m2),
3 db istálló (136.0 m2, 91.8 m2,
76.5 m2), kiszolgáló épületrész
(Folytatás a 3. oldalon)

Önkormányzati és egyéb hírek

Kisvárda

ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE

(Folytatás a 2. oldalról)

(49.50 m2), szalmatároló (162
m 2)
Összes nettó alapterület: 589 m2
Az épület szerkezeti ismertetése:
Alapozás: beton sávalap
Felmenő falazat: Tufa
Födémszerkezet: Fa födém
Tetőszerkezet: Nyeregtető
Lépcsőszerkezet: Beton
Bádogozás: Horganyzott lemez
Tetőfedés: Hullámpala
Válaszfalak: Tégla
Homlokzati nyílászárók: Fa, kétrétegű üvegezéssel
Belső ajtók: fa
Padlóburkolatok: Parketta, kerámia
Falburkolatok: csempe, diszperzit
festés
Beépített berendezések: általános
gépészet, WC, mosdó került beépítésre.
Övezeti besorolása: K 1.1 , különleges terület övezetbe tartozik.
Legnagyobb beépíthetőség: max.
40%.
Építménymagasság: max. 12,5 m.
Az ingatlan induló licit ára:
31.000.000,-Ft+ÁFA.
A pályázatok leadásának határideje: 2009. január 28. 16 óra.
A pályázat benyújtásának módja
és elbírálásának rendje:
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal (I. emelet 27-es szobában) adhatják be a pályázók a
Polgármesteri Hivatalban rendszeresített formanyomtatványon a
megadott határidőn belül.
A licitáláson az vehet részt, aki
az induló licitár 10%-át bánatpénz címén a Polgármesteri Hivatal Kereskedelmi és Hitelbank Rtnél vezetett 10402142-21423509
számú költségvetési elszámolási
számlájára befizeti és a befizetésről
szóló igazolást a licitálás megkez-

dése előtt bemutatja.
A befizetett bánatpénz a vesztes
licitálónak visszajár, a nyertes licitálónak a vételárba beszámításra
kerül.
A pályázók közül a nyertes kiválasztása nyilvános licit útján történik, amelyet a Városüzemeltetési
és Fejlesztési Bizottság folytat le.
A licitálás helyéről és idejéről a
pályázókat írásban értesítjük.
A licit során a pályázók közül
az részesül előnyben, aki a legmagasabb összegű vételár megfizetését vállalja.
A pályázat nyertesének a döntést követő 15 napon belül meg
kell kötnie az adásvételi szerződést. Ezen határidő elmulasztása
jogvesztéssel és a bánatpénz elvesztésével jár.
A vételárat egy összegben a
szerződés megkötésével egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél vezetett 10402142-21423509 számú
költségvetési elszámolási számlájára kell megfizetni.
Amennyiben gazdasági társaság kíván a licitáláson részt venni, úgy a pályázathoz csatolni kell
3 hónapnál nem régebbi hiteles
cégkivonatot - bejegyzés alatt álló
cégnél a bejegyzés iránti kérelem
benyújtásáról szóló tanúsítványt valamint aláírási címpéldányt.
A licitáláson nem vehet részt az
a magánszemély, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, vagy szövetkezet, akinek az önkormányzattal
szemben bármilyen összegű bérleti díj vagy adótartozása (kommunális adó, gépjárműadó, iparűzési
adó tartozása) áll fenn.
K i s v á r d a, 2009. január 12.
Nagy Sándor sk.
a Városüzemeltetési és Fejlesztési
Bizottság elnöke

FÕZZÖN 8 JÁTSZÓTERET!
Két sikeres év után a Delikát8
tovább folytatja a „Főzzön 8 játszóteret” elnevezésű programját.
Ennek keretében 2007-ben és
2008-ban összesen 18 település
kapott új, az uniós normáknak
megfelelő játszóteret.
A sikeren felbuzdulva a szervezők úgy döntöttek, hogy 2009ben újabb 8 település kap esélyt
egy korszerű játszótér telepítésére, vagy egy meglévő felújítására.
Ehhez a Delikát8 ételízesítő vonalkódját kell beküldeni, a település nevével és a beküldő adataival.
A részletes információkat megtalálják a www.delikat.hu oldalon.
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!
Tisztelt Kisvárdai Lakosok!
Hazánkban az elmúlt időszakban kihűlés miatt számos haláleset történt. A további tragédiák elkerülése érdekében felhívom a figyelmüket,
hogy az eddigieknél is jobban figyeljenek a környezetükben élőkre, főleg az egyedül élő idős emberekre és az utcára szorult hajléktalanokra
is.
A fagyás súlyos, sürgős orvosi beavatkozást igénylő állapot. A fagyott bőr kemény, hideg, és a fájdalom érzékelése megszűnik. A színe
megváltozik: sápadt lesz, márványozott jellegű és kékesfekete foltok
jelennek meg rajta.

Főleg azok a testrészek, kivált a végtagok, az arc részei és a szoros
ruhával takart területek veszélyeztetettek, melyeket izmok és szövetek
nem védenek kellőképpen és a keringési viszonyok rosszabbak. A lehűlt szervezetű ember mozgása lassú, beszédhangja mélyül, aluszékony,
környezetével nem törődik, nincs fájdalma, közérzetét jónak tartja.
Az elsősegélynyújtás során a sérültet minél előbb szélvédett, meleg
helyre kell vinni és azonnali orvosi segítséget kell kérni, a sérült felmelegítését csak fokozatosan szabad végezni!

Ne mulasszon el segítséget nyújtani!

Amennyiben tud olyan emberről, akit kihűlés veszélyeztet, kérem,
tegyen bejelentést a Polgármesteri Hivatalban, vagy halaszthatatlan
esetben értesítse a Mentőszolgálatot a 104-es telefonszámon!
Dr. Oláh Albert
polgármester

Netrekész tanfolyam újra a TIT-ben
Valószínűleg sokszor és sok helyen kaptak már tanácsot azzal
kapcsolatban, hogy miként és
mire érdemes használni az Internetet. Most ismételten lehetőséget kívánunk biztosítani a kisvárdai állampolgároknak az Internet
megismerésére és alkalmazására.
A Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat egyik sikeres pályázata
eredményeként Kisvárdán újra
elindítjuk a Tanuló városok elnevezésű számítástechnikai programot. A TIT jellemző módon lakóhelyén keresi fel az érdeklődőket
és a településre viszi a korszerű
ismereteket. A pályázati program
keretében az újszerű, kombinatív
és komplex tevékenység alkalmasnak látszik a célcsoportok érdeklődésének felkeltésére. Minden
tevékenységben igyekszünk biztosítani a résztvevők interaktivitását,
az Internet célszerű használatának elsajátítását, egyéni döntések
alapján a szükséges kompetenciák
kialakítását is. 2008-ban már 24
fő végezte el sikeresen a tanfolyamot és szerzett tanúsítványt.
Az előzetes felmérések és jelentkezések alapján Kisvárdán a Vári
Emil Társulási Általános Iskola
számítástechnikai termében elindítjuk az új évben az „Internet
a gyakorlatban” című képzést. A
30 órás foglalkozás keretében a
hallgatók megismerkednek az Internet felhasználási lehetőségeivel

és az elektronikus levelezéssel 6x5
óra keretében. A résztvevők számára a tanfolyami oktatáson való
részvétel ingyenes.
A Netrekész pályázat sikeres
megvalósítását a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium támogatja.
A tanfolyam várhatóan 2009.
február elején kezdődik.
A megcélzott célcsoportok:
- 55 év feletti városlakók
- Gazdaságilag aktív, középfokú
végzettségűek, vállalkozók
- 18-25 év közötti városi fiatalok
A résztvevő hallgatók a záróvizsga és a program sikeres teljesítése
után tanúsítványt kapnak.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2009. január 25.
A beiskolázásra kerülő létszám:
20 fő
Minden résztvevő részére külön számítógépet biztosítunk. A
foglalkozásokat A. Tóth László
igazgató, számítástechnikai tanár
vezeti.
Jelentkezni lehet személyesen
vagy telefonon Marczinkó István
TIT igazgatónál (telefon: 06-30816-05-15), aki részletes szóbeli
tájékoztatást is ad a programról
és a tanfolyamról.
Várjuk az érdeklődőket és jelentkezőket!
Marczinkó István
TIT igazgató
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SEGÉLY HELYETT MUNKÁT

(Folytatás az 1. oldalról)

előrehaladtával egyre nehezebb. Ahhoz, hogy ezen a helyzeten változtatni lehessen, a segélyezési rendszer
passzív eszközeiről, az aktív eszközökre, azaz a közfoglalkoztatásban,
a munkaerő-piaci programban való
részvételre és a képzésre kell a hangsúlyt és a segítés módjait helyezni.
Ehhez a szociális ellátórendszernek is változnia kell, mégpedig úgy,
hogy a szociális biztonsághoz való
jog garantálása mellett az aktivitás
megőrzését és az öngondoskodás elvének erősítését, a munkaerőpiacon
való elhelyezkedést gátló tényezők
felszámolását is biztosítsa.
Kiemelt cél, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek – akik 2008. évig egy típusú
ellátásban, rendszeres szociális segélyben részesültek – a korábbiaknál
fokozottabb mértékben vegyenek
részt valamely közfoglalkoztatási
formában, annak érdekében, hogy
rendszeres munkajövedelemhez jussanak. Az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók számára ugyanis a
nyílt munkaerőpiacra való visszakerülés első lépcsőjét a közfoglalkoztatásban való részvétel jelentheti.
Azoknak a személyeknek, akik életkorukból, egészségi állapotukból, sajátos egyéni élethelyzetből adódóan
nem tudnak munkát vállalni, nem
kell részt venniük a közfoglalkoztatásban, és továbbra is kaphatják a
rendszeres szociális segélyt.
Rendkívül fontos, hogy a szociális ellátórendszerben lévő és bekerülő emberek foglalkoztatása szervezett keretek között történjen. Ezért
kiemelt jelentőségű a közfoglalkoztatás szervezése, a közfoglalkoztatási
terv a településen élők adottságaihoz
és a helyi sajátosságokhoz, lehetőségekhez igazodó elkészítése. Ennek
kidolgozása a települési önkormányzatok feladata, de a munkaerőpiaci
szervek is részt vesznek az előkészítés folyamatában, illetve a megvalósítás segítésében. Ez a program
ugyanis csak akkor lehet sikeres, ha
az önkormányzatok és a munkaügyi
szervezetek közös erővel, együttműködve látják el a feladatokat.
Mindezekről az „Út a munkához” program keretébe illesztetten,
2008. december 15-én döntött az
Országgyűlés, az egyes szociális és
foglalkoztatási törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvényben (továbbiakban: Eszft.), módosultak a végrehajtási rendeletek
is, az önkormányzatokat érintően
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes
kormányrendeletek módosításáról
szóló 341/2008. (XII.30.) Korm
rendelettel.



Az „Út a munkához” program célja, a változások iránya
A program kiemelt célja, hogy
komplex intézkedéseivel járuljon
hozzá ahhoz, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb
mértékben vegyenek részt valamely
közfoglalkoztatási formában, hogy
rendszeres
munkajövedelemhez
jussanak, és közelebb kerüljenek a
munka világához.
A változások célja többirányú:
- a segélyezettek munkaerőpiaci
pozíciójának javítása,
- a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,
- a foglalkoztatás növelése,
- a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének erősítése a segélyezettek integrációja
érdekében.
A program előkészítése során figyelembe vett és alkalmazott alapelvek:
- együttesen érvényesüljön a társadalmi szolidaritás és az egyéni felelősség,
- aki képes dolgozni, az munkával
járuljon hozzá a közteherviseléshez,
- a minimum szintű ellátást továbbra is biztosítani szükséges az
arra rászorulóknak,
- a segítségnyújtás és az együttműködéssel szemben támasztott
körülmények, valamint ezekhez
kapcsolódó szankciók együttesen
kerüljenek alkalmazásra.
A szociális törvény módosításával
2009. évtől a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű, aktív korú személyek
ellátórendszere differenciálódik, a
rendszeres szociális segély már csak
egyik formája lesz az önkormányzati
ellátásoknak.
Mindez kifejeződik a törvény alcímében is „Aktív korúak ellátása”,
amelynek szabályai sokkal jobban
figyelembe veszik az egyéni élethelyzetet, képességeket, a munkára való
ösztönzést.
Az ellátásra jogosultak közül:
a.) a munkavégzésbe bevonhatók:
- közfoglalkoztatásban vesznek
részt és különböző típusú munkaerő-piaci, valamint szociális szolgáltatások járnak részükre,
- pénzbeli ellátásként pedig rendelkezésre állási támogatás (továbbiakban: RÁT) illeti meg őket, ha
közfoglalkoztatásban nekik nem
felróható okból, nem tudnak részt
venni,
b.) képzésbe bevonhatók: a szociális
ellátás folyósításának feltétele, hogy
aki 35. életévét nem töltötte be, és
általános iskolai végzettséggel nem
rendelkezik olyan képzésben köteles
részt venni, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére, vagy

a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére
irányul. A képzés időtartamára, ha
keresetpótló juttatást nem állapítanak meg részükre, a RÁT illeti meg
őket.
c.) a munkavégzésre nem kötelesek:
továbbra is rendszeres szociális segélyt kapnak (továbbiakban: RSZS),
számukra a közfoglalkoztatásban
való részvétel nem előírás, ugyanakkor a segélyre jogosult személy
is vállalhatja az önkormányzattal
kötött megállapodásban, hogy részt
vesz a közfoglalkoztatásban.
Az aktív korúak ellátására jogosultak körébe tartozó személyek
közül a közfoglalkoztatásban, vagy
képzésben részt vevőket az állami
foglalkoztatási szerv álláskeresőként
veszi nyilvántartásba, és velük álláskeresési megállapodást köt.
Emellett ez a személyi kör közfoglalkoztatásban vesz részt, amelynek
feltételeit a települési önkormányzatok biztosítják. A munkavégzés időtartamára természetesen munkabér
jár, pénzbeli ellátást, azaz a rendelkezésre állási támogatást pedig csak
arra az időtartamra kell folyósítani,
amikor a jogosult számára az önkormányzat éppen nem tud munkát
biztosítani.
A közfoglalkoztatás hatékony
megvalósítása érdekében a települési
önkormányzatoknak, vagy társulásaiknak egyéves időtartamra közfoglalkoztatási tervet kell készíteniük.
A fenti változások az eddigiekhez
viszonyítva sokkal inkább igénylik
a települési önkormányzatok és a
munkaügyi kirendeltségek szoros
együttműködését, egymás munkájának, szabályrendszerének ismeretét,
és a rendszeres kapcsolattartást a
szervezetek között.
Az önkormányzatoknak is ismerniük kell az ellátásban részesülők
tájékoztatása érdekében a munkaügyi szervezetek eszközrendszerét,
amely a munkavállalás segítésében
igen széleskörű. Az Flt. szerinti ellátások és szolgáltatások mellett kiemelt jelentősége van a képzésben,
továbbképzésben, átképzésben való
részvétel biztosításának.
A munkaügyi kirendeltségek állásközvetítési lehetőségei - nemcsak
a közfeladatok államilag finanszírozott ellátására korlátozódnak, mint
az önkormányzatoké, hanem - az
elsődleges munkaerőpiacra történő
elhelyezésre is kiterjednek.
Az aktív korúak ellátása
Az „Út a munkához” program
megvalósítása érdekében a következőket kell az önkormányzatoknak
figyelembe venni az aktív korúak
ellátásának megállapítása során:
- Elsődleges a közfoglalkoztatás,
így a 2008. december 31-ig rend-

2009. január
szeres szociális segélyben részesülőket a közfoglalkoztatás szervezése
szempontjából számba kell venni,
és elsődlegesen azt mérlegelni, hogy
kik foglalkoztathatók ebben a formában, vagy kik tehetők alkalmassá
a közfoglalkoztatásra.
- Ugyanígy fontos, hogy kik azok
a 35. életévét be nem töltött személyek, akik képzésre kötelezettek,
azaz a program keretében kötelesek
befejezni az általános iskolát, vagy
akik részére a szakképzésük megszerzése érdekében – a munkaügyi
kirendeltségek – felkészítő képzést
szerveznek számukra.
Mindkét esetben, a foglalkoztatásra és képzésre alkalmas, vagy alkalmassá tehető személyeket a közfoglalkoztatásba, vagy képzésben való
részvételükig, vagy amikor olyan
képzésben vesznek részt, amelyhez
az Flt. szerinti keresetpótló juttatást
nem állapították meg, rendelkezésre
állási támogatás illeti meg,
Amennyiben a fenti szabályoknak nem felel meg az érintett személy (egészségkárosodott, 55 éven
felüli, vagy 14 éven aluli gyermeke
számára nem biztosított a napközbeni ellátás), és maga önkéntesen
nem vállalja a közfoglalkoztatásban
való részvételt, rendszeres szociális
segélyre jogosult az Szt. szabályai
alapján.
Az önkormányzatnak is érdeke,
hogy minél többen kerüljenek viszsza a munka körforgásába, hiszen a
segélyek kifizetése nagyobb önkormányzati hozzájárulást jelent, mintha a programban dolgozók munkabérét kell kifizetni.
Éppen ezért az év elején minden
segélyezettnél megvizsgálják, hogy
alkalmas-e munkavégzésre, illetve
képzésre. Ezt követően valóban csak
az kaphat segélyt, aki a megváltozott
törvényi szabályozásnak megfelel.
Azok a segélyezettek, akik képesek és szeretnének dolgozni, keressék
a Polgármesteri Hivatal Titkárságát,
a Szociális Osztályt vagy a Kistérségi
Szociális Szolgálatot, ahol felveszik
az adataikat, és megpróbálnak mindenkinek a szakmájának, végzettségének megfelelő munkát felajánlani.
A közfoglalkoztatásban résztvevők a
munkavégzés időtartamára munkabért kapnak, amelynek összege – teljes munkaidő esetén – nem lehet kevesebb a minimálbérnél. (Az OÉT
megállapodás alapján: a kötelező
legkisebb munkabér 2009. január
1-étől havi 71.500-Ft, a legalább
középfokú iskolai végzettség és/vagy
szakképzettséget igénylő munkakört
ellátók garantált bérminimuma gyakorlati időtől függetlenül 2009. január 1-jétől havi 87.000-Ft, 2009.
július 1-jétől 2009. december 31-ig
87.500-Ft.)
Bővebb információ: www.afsz.hu
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ságát 1940-ben a nyugdíjas
igazgató Grgurics István. Pista
bácsi ma is jó egészségnek örvend.
Napjait írással, fordítással tölti, s
ha az időjárás engedi, a kertjében
szorgoskodik.
A kilenc nyelvet beszélő, s tíz
nyelven fordító nyugdíjas direktor,
negyedszázada tanult meg lengyelül. Azóta több könyvet fordított
lengyelre és csehre,
valamint fordítva is.
Most az első önálló
verseskötettel jelentkezik, Életem legemlékezetesebb percei
címmel.
Vincze Péter

ELSÕ KÖTET 95 ÉVESEN
Az év első Könyvtári Csevegésén a 95 éves Grgurics István első
verseskötetét ismerhették meg az
érdeklődők, Gondos Gyula költő
szakavatott ismertetésében. A nagy
Magyarországon született 1914ben Nagybereznán. Szlovák általános iskolába járt, a beregszászi ukrán gimnáziumban
érettségizett, majd a
prágai Károly egyetemen szerzett tanári
diplomát. A Bessenyei György Gimnáziumban kezdte
meg tanári munkás-

VÁRIS HÍREK
Az elmúlt hetek,hónapok programjaiban egyaránt volt olyan, ami
a szórakozást, a tanulást és a hagyományőrzést szolgálta. A váris
közösség emelkedett hangulatban
emlékezett a szeretet ünnepéről, de
volt színvonalas sítúra, disco és sikerült ismét bizonyítanunk a különböző versenyeken is. Folyamatosan
zajlanak a sikeres központi felvételi
érdekében szervezett előkészítőink.
A végzős várisok az új felvételi eljárás során mindig a legjobbak között
vannak - vagyis a legmagasabb pontszámokat érik el magyarból és matematikából - és ezt a „hagyományt”
az idén is szeretnénk folytatni.
Ülésezett az iskolaszövetség
A Bessenyei György iskolaszövetség bázisintézménye intézményünk.
A szervezet a térség 13 általános
iskoláját, köztük az összes városi
iskolát fogja össze. A nem könnyű
gazdasági év kezdését segítő rendezvényen Borsodi László oktatási szakértő előadását hallgathatták meg az
iskolák igazgatói a 2009-ben várható feladatokról és az érvénybe lépő
jogszabályokról.
Prózamondó verseny
A nem rég eltávozott,mindenki
által tisztelt és kedvelt írónő, Sza-

bó Magda emlékére szervezte meg
Nyíregyházán az „Abigél” c. prózamondó versenyt. Józsi Petra és Nagy
Dóra hetedikes és Petranics Daniella
nyolcadikos tanulóink az elődöntőn
elért teljesítménye alapján részt vehetnek a debreceni döntőn. Mindkét tanuló tagja az iskolai Csöpi
színháznak. A versenyre Zsíros Imréné magyar szakos tanárnő készítette
fel a tanulókat.
Sítábor
Iskolánk a Vári Emil Társulási Általános Iskola hagyományaihoz híven sítábort szervezett január 3-9.
között Szlovákiába. A téli szüntet
után reménykedve a meterológiai
előrejelzésekben izgatottan vártuk
milyen kép tárul elénk Regetovkán.
48-an indultunk el és örömmel
töltött el bennünket, hogy -10 fokban mindent hó borított. Szállásunk egy erdei iskolában Chmelovan volt. Nevelőink mondták egymás
között, ki mit oktat, miben segít,
melyik gyerekkel mit gyakorol.
A haladók már első napon megmutatták tudásukat, míg a kezdők
ügyes mozgásuknak és szorgalmuknak köszönhetően a 2. napon már
önállóan síelhettek. Természetesen a
záró napon nem maradt el a kezdő
síelők oklevelének átadása. A tábor
végén vidáman és egészségesen, kipihenten tértünk haza.
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A VPOP TÁJÉKOZ TATÓJA

A vendéglátás üzletkörben vezetendő készletforgalmi nyilvántartásról

A jövedéki adóról és a jövedéki
termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt) 110. §. (10) bekezdése
és a Jöt. Egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 8/2004.
(III. 10.) PM rendelet 37/D.
§-a és 133/B§-a alapján a vendéglátás üzletkörökbe – Melegkonyhás vendéglátóhely (2110),
Cukrászda (2120), Italüzlet
(2130), Egyéb vendéglátóhely
(2140),
Zenés-szórakozóhely
(2150), Szervezetek és a lakosság étkeztetését végzőközponti
főzőkonyha (2300), Rendezvényi étkeztetés (2400)- tartozó
működési engedélyes kereskedőnek (a továbbiakban: vendéglátó) 2009. február 1-jétől,
az alkoholtermék forgalmának
adatait, azaz az alkoholtermék
nyitókészletét, az adott napon
beszerzett alkoholtermék mennyiségét, az adott napon értékesített alkoholtermék mennyiségét és az alkoholtermék adott
napra vonatkozó zárókészletét
literben, egy tizedesjegy pontossággal, összesítetten (naponta)
kell rögzítenie.
A vendéglátó köteles a 2009.
január 31-én készletezett alkoholtermékek mennyiségét üzletenként megállapítani és azt
2009. február 1-jei nyitvatartási
idejének kezdetéig a készletforgalmi nyilvántartásának 2009.
február 1-jei nyitókészleteként
rögzíteni.
A nyilvántartást manuálisan
(papír alapon, készletforgalmi
nyilvántartás
formanyomtatvány alkalmazásával)vagy elektronikus formában (számítógépes
nyilvántartó program alkalmazásával) lehet vezetni.
A vámhatóság által hitelesített készletforgalmi nyilvántartás formanyomtatvány térítés
ellenében a vám- és pénzügyőri
hivatalokban vagy a regionális
ellenőrzési központokban vagy
a regionális ellenőrzési központokban beszerezhető. A fentiekben ismertetett formanyomtatványon kívül bármilyen,
sorszámozott, összefűzött nyomtatvány (például füzet) is alkalmazható, amelyet a vendéglátó
legkésőbb 2009. január 20-ig
köteles hitelesítésre az illetékes
vám- és pénzügyőri hivatalhoz
benyújtani hitelesítés céljából.

Számítógépes nyilvántartásként a vámhatóság internetes
honlapjára felhelyezésre kerülő
(www.vam.gov.hu) térítésmentesen letölthető készletforgalmi
program, illetve a kereskedelmi
forgalomban
megvásárolható
(például számlázó programhoz
kapcsolt) program alkalmazható.
A készletforgalmi nyilvántartásként vendéglátó által egyéb
célból már eddig is alkalmazott
program (programok) vagy a
vendéglátóhelyi készletforgalom
adatainak napi rögzítésére külön
készített nyilvántartó program
az alábbiak figyelembe vételével
használható.
Amennyiben a vendéglátó a
készletforgalmi nyilvántartását
az előzőekben ismertetett számítógépes programmal kívánja vezetni, azt legkésőbb 2009.
január 31-éig köteles a hatósági
felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal útján a regionális ellenőrzési központhoz – a
számítógépes program beazonosíthatóságát biztosító adatok
megadásával – bejelenteni, és
nyilatkozatot benyújtani arról,
hogy az általa használt program
megfelel a jogszabályi előírásoknak. A számítógépes programot
a vámhatóság jóváhagyó határozatának meghozataláig, illetve – esetleges elutasítás esetén
– legfeljebb az ilyen tartalmú
határozat meghozataláig alkalmazhatja.
Amennyiben a vendéglátó
több – különböző telephelyen
található – vendéglátás üzletkörbe tartozó üzletet működtet – feltéve, hogy valamennyi
telephely azonos nyilvántartó
programot használ – a bejelentést és a nyilatkozatot csak
egyszer, az összes telephely
felsorolásával kell megtenni a
vendéglátó székhelye szerint
illetékes regionális ellenőrzési
központhoz.
A nyilvántartást üzletenként
kell vezetni. Üzlet alatt az eladóteret és az eladótér alkoholtermékekkel történő ellátását biztosító
raktárt kell érteni. Amennyiben a
vendéglátó egy telephelyen több
üzletet üzemeltetett és azok alkoholtermékekkel való ellátását
egy közös raktárból végzi, akkor
egy összevont készletforgalmi
nyilvántartást kell vezetnie
További információk a vámhatóság internetes oldalán a
http://vam.gov.hu Aktualitások
menüpont alatt találhatóak.
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Angyalka kiállítás a Nyitnikék Tagóvodában SZEIFRIED ZOLTÁN VÁNDORKIÁLLÍTÁSAI
kisangyalok gyűjtögetésével, kiállításával érkezett meg.
Az óvónénik angyalka gyűjteményéből kezdődött a kiállítás, majd
folyamatosan érkeztek a különlegesebbnél-különlegesebb és régebbi
angyalok.
Nap mint nap rácsodálkoztak, gyönyörködtek a gyermekek és a szülők
az angyalkákban.
Advent a karácsony előkészületi időszaka. Az adventi idő a felkelő napra, a világ világosságára mutat, ezért
advent legfontosabb jelképe a fény.
Angyalok nélkül elképzelhetetlen az
ünnepi készülődés, Karácsony Angyalok ülnek a karácsonyi asztal körül, és a fenyőfát is díszíthetik apró
angyalok. Óvodánkba ez a “fény” a

Az ünnepi várakozás fénypontja a
gyermekek közös karácsonya volt,
ahol a csoportok versekkel készültek. A nagycsoportosok betlehemi
játékot adtak elő, amit később az
öregek otthonában és a szülőknek is
bemutattak.
Békés, boldog új esztendőt kívánunk!
Az óvoda dolgozói

Az Árpád-házi Szent Erzsébet életét
bemutató vándorkiállítás sorozat
részeként Budapesten a XI. kerületben, a Magyar Szentek Templomában nyílt meg Szeifried Zoltán
kiállítása 2008 novemberében. A
sorozat ezzel már több mint húsz
kiállítást számlál. Ezzel párhuzamosan “Szent pál éve” kapcsán 2008.
december 16-án Kassán, a Magyar
Pasztorációs Intézetben a Népek
Apostolát bemutató mintegy 40 db

grafikából álló sorozat került bemutatásra.
A tárlat 2009. január végéig látható
az Intézményben. A kiállított anyagot Pásztor Zoltán kassai episcopal,
vikar, püspöki helynök ajánlott az
érdeklődők figyelmébe, továbbá a
szent életútját Dr. Berzéki József
főorvos mutatta be, míg a kiállító
művészt Csorba István Kadosa, a
Magyar Kultúra Lovagja méltatta a
megnyitón.
2009. január 25- én, Pál napján Budapesten folytatódik a Pál apostolt
bemutató vándortárlat, mivel ide is
meghívást kapott az anyag.
A 2009. év második újszülöttje a
Sátoraljaújhelyi “Erzsébet” Kórház
szülészetén látott napvilágot. Ebből
az alkalomból az újszülött és a Szülészet Intézménye is kapott olajfestményt és grafikákat ajándékba Szeifried Zoltántól.

SIKERES DESIGN-PÁLYÁZATOK

Az elmúlt év végén két pályázaton is
sikeresen szerepelt Megellai Katalin
képzőművész. A design és a tárgyalkotás területén ért el sikereket. Az
egyik pályázat a MAXCity (Magyarország legnagyobb lakberendezési
áruháza) és a Jazzy rádió
közösen szervezett design
versenye volt, a másikat
pedig a nyíregyházi ArtMisszió alapítvány írta ki
“Őrizzük együtt a karácsony fényét!” címmel.
A design verseny fő szempontja szerint azok kerülhettek be a zsűri válogatása alapján a győztesek
közé, akik olyan tárgyat alkottak,
amely nem a funkciójának megfelelő anyagból készült és mindenképpen van benne valami svédcsavar. Itt
többek között kábeldobból készült
asztallal és alufólia-hengerből készült háromcsövű puskával szerepelt
az alkotó. A kiállítás Törökbálinton
a MAXCity berendezési bevásárlóközpontban került megrendezésre

november 17. és december 15. között.
A másik pályázatra saját készítésű karácsonyfadíszekkel pályázott
Katalin. A zsűri döntése alapján az
egyéni
kategóriában
első díjat kapott. Öt
fajta karácsonyfadíszt
készített, felhasználva
hozzá több féle természetes anyagot; fűzfaágat, narancskarikákat,
borostyán levelet és
egyéb dekorációs anyagokat, törekedve az
egyediségre, és az esztétikumra. A karácsonyfadíszek valamely közintézmény karácsonyfáját díszítették.
A 2009-es év elejét is intenzív munkával kezdte Megellai Katalin, mivel
egy kiállításra való felkérést kapott
három festő barátjával együtt. Ez
március első két hetében lesz Budapesten a Magyar Kultúra Palotájában.

TÉLEN SEM PIHEN A FAFARAGÓ
Szabados István művésztanár-fafaragó a közelmúltban készítette el a bal oldalon látható emlékoszlopot
Juhász István emlékére.
Vásárosnaményban
állították fel a másik képen
látható alkotást, a MagyarRomán katonai emlékművet, amely Veres Sándor és
Szabados István közös munkája. A képen ők láthatók az
emlékoszlop mellett.
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KARÁCSONYI JÓTÉKONYSÁGI EST

szó csoportja, a Doktorock színjátszó társulat tagjai. A szervezést
a Szent Lászó Egyházi Szakközépiskola diákjai vállalták. Az eladott belépő- és támogatói jegyek
árából több mint 250 ezer forint
bevétel jött össze, amiből csoportunk tartós élelmiszert vásárol,

Sikeres karácsonyi jótékonysági estet rendezett a Szent László
Szakközépiskola 12.C osztálya, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Kisvárdai Csoportja és a Magyar
Vöröskereszt Kisvárdai Szervezete 2008. decemer 18-án. A Vármelyet rászoruló családok között
osztunk el. A két jótékonysági
szervezet összefogása példa értékű, melyet a jövőben is szeretnénk folytatni.
Dicső Lászlóné
MMSZ helyi vezető
színház és Művészetek Házának
színházterme megtelt az érdeklődőkkel.
A fellépők helyi fiatalok: a
Szent László diákjai, a Weiner
Leó Zeneiskola növendékei, a sérült gyermekek Napsugár színját-

ÖKO-TEREM A VÁRDAYBAN

A Várday István Tagintézmény
2008 júniusától büszkélkedhet
az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Környezeti- és Vízügyi
Minisztérium által adományozott
ÖKOISKOLA elismerő címmel,
amely Bakó Andrásné biológiaföldrajz szakos tanár által megírt
sikeres pályázat eredménye.
A Várdayban minden pedagógus kiemelten kezeli a gyermekek
egészséges életviteli szokásainak,
környezettudatos magatartásának,
a természet megismerésének, védelmének fejlesztését.
A sokszínű, változatos programokon a szülők segítő közreműködésével, támogatásával sajátíthatják
el a tanulók hogyan tehetnek tudatosan saját egészségük, szűkebb- és
tágabb környezetünk (a Föld) védelméért.
Az öko-terem sikeres pályázata
lehetőséget biztosít ahhoz, hogy
a Várdayban létrehozzuk a termé-

A Somogyi Rezső Általános Iskola hírei

Már hagyománnyá vált, hogy
tanulóink közös karácsonyi ünneplésre hívják meg a város nagycsoportos óvodásait. A 3. a osztály
(Felkészítő nevelők: Tóth Hajnalka, Tóthné Ténai Zsuzsanna) szívhez szóló műsora és az énekkar jó
hangulatot varázsolt. Az óvodások
megajándékozása még meghittebbé tette az alkalmat, majd együtt
énekeltek kicsik és nagyok.
Másnap az iskolai ünnepségen
tanulók, szülők, nevelők, mint
egy nagy család, együtt voltak a
karácsonyfa körül.
Mivel iskolánkban az idegen
nyelv tanítása emelt óraszámban
történik, így tanulóink angol és
német nyelven is köszöntötték a
szeretet ünnepét.

A karácsonyhoz hozzátartozik
az ajándékozás is. Igazgatónőnk
Dr. Onder Istvánné a 2. sz. Általános Iskola Tanulóiért alapítvány
felajánlását, egy videó kamerát
adott át a diákok képviselőjének,
majd az osztályokat külön-külön
is megajándékozta.
A tanulók óriási lelkesedéssel
fogadták, hogy tavaszra felajánlásokból elkészül az iskola udvarán
a műfüves pálya, mely még több
lehetőséget ad a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
Második alkalommal került megrendezésre az idegen nyelvi munkaközösség szervezésében a „Christmas party”, melyen minden felső
tagozatos angol és német nyelvet
tanuló csoport bemutatkozott.

2009. január

A kellemes hangulatú délutánon a gyerekek közelebb
kerültek más népek karácsonyi
szokásaihoz. Nagy élmény volt,
hogy a szeretet ünnepére készülődvén, a közös énekes, táncos
produkciók során idegen nyelven is kifejezhettük összetartozásunkat.
A következő két hónap főbb
programjai:
Február 7. Farsangi alapítványi bál
Február 13. Alsó tagozatosok
farsangi forgataga
Február 27. Felső tagozatosok
farsangi discoja
Tavaszi programjainkra szeretettel várjuk a leendő első
osztályosokat szüleikkel, hogy

szet- és környezetvédelem „fellegvárát”, központját. Ez volt a célja
a pályázatot kiíró budapesti KARTON-ART DESING KFT-nek is,
akik környezetbarát, újrahasznosított papírból készítik könnyű, ám
teherbíró bútoraikat.
Az ökoiskoláknak kiírt 37 pályázó közül négy iskola nyerte el,
közöttük a a Várday 250.000-Ft értékben az öko-terem berendezést.
Az ökoterem berendezését gyerekek, szülők és pedagógusok nagy
örömére december 15-én ünnepélyes keretek között adták át a Karton-Art Desing munkatársai.
Marjánné Szép Mária
biológia-földrajz szakos tanár

megismerhessék iskolánkban, a
családias légkörben folyó, gyermekközpontú oktató, nevelő
munkát.
Március 10-11.
A leendő
első osztályos tanítónők bemutató órái
Március 21. Játszóházba hívjuk a kis óvodásokat, szüleikkel
együtt, mikor a szabadidős programjainkból és a nyelvi, számítástechnikai oktatásunkból kapnak
ízelítőt.
Március 23. Városkörzeti mesemondó és szavalóverseny, valamint idegen nyelvi fesztivál kerül
megrendezésre.
A fenti programokra minden
érdeklődőt szeretettel vár a Somogyi Rezső Általános Iskola nevelőtestülete és tanulóifjúsága.
Dr. Onder Istvánné
igazgatónő
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Lakossági tájékoztató - Jég veled?
Nem telik el év, hogy a téli időszak
beköszöntével ne értesüljünk olyan
tragédiáról, amely a kellően még
nem megvastagodott álló- és folyóvizek jégtakarójának beszakadása
okozhat. A bajba jutott korcsolyázó, csúszkáló mentésébe bevonható
tűzoltó erők és eszközök helyszínre
történő kiérkezése - a parancsnokság működési területét kivéve - a
távolság miatt sokszor 15-20 percet
is igénybe vehet, az alábbiakban néhány követendő (megfontolandó)
jó tanáccsal szeretnénk szolgálni a
nyílt vizek befagyott felületén tartózkodók részére. Néhány általános
érvényű szempont a korcsolyázás,
csúszkálás és jégen tartózkodás helyének kiválasztásához:
Befagyott állóvíz esetén:
- A part közelében a jég rendszerint
vékonyabb, néha üreges, és ezért
könnyebben törik;
- Beszűküléseknél áramlatok gyöngíthetik a jeget, (ugyanez vonatkozik állóvizeknél a mellékfolyók torkolatára is);
- Meleg források különösen veszélyesek, mert nem mindig hoznak létre
jégmentes helyeket, hanem elvékonyítják a jeget, ami nem látható;
- Sűrű hótakaró alatt a jég vékonyabb, mint hó-mentes helyeken.
Befagyott folyóvizek esetén:

- Különösen vékony jég és jéggel
nem fedett részek a “sodorvonal”ban találhatóak;
- Folyókanyarok külső oldalán is vékony jégréteggel kell számolni;
- Sebes folyású szakaszokban, vagy
kőtömbökkel telített szakaszon a jég
szintén lényegesen vékonyabb.
Mindkét esetben fontos tanács:
- Olvadáskor a jégtakaró teherbíró
képessége akkor is erősen csökken,
ha vastagsága változatlan;
- Jégen történő haladáskor nyugodtan és egyenletesen lépkedjünk, ha
elesünk, az fokozza a jég beszakadásának veszélyét;
- Több személy esetén pihenéskor is
tartsuk be a szükséges távolságot;
- Jégen történő haladáskor síbottal,
vagy bottal állandóan ellenőrizzük
az előttünk levő jég vastagságát és
szilárdságát.
A jég beszakadása esetén követendő magatartás: A jég beszakadását
rendszerint már előre jelzi a ropogás
és a recsegés, és a jég felületének süllyedése. Ebben a szakaszban a beszakadás esetleg még elkerülhető.
Teendők:
- Azonnal feküdjünk laposan a jégre
(nagy felület), lehetőleg arccal a part
felé;
- Lassú, nyugodt mozdulatokkal
(mindig a lehető legnagyobb felfekvési felületen) kússzunk a part felé;
Ha a jég a fenti előjelek nélkül beszakad, vagy túlságosan későn reagálunk és beszakadt alattunk, a teendők a következők:
- Azonnal tárjuk szét karjainkat, és
ejtsük magunkat előre;
- Minden eszközzel gátoljuk meg,
hogy a jégfelület alá csússzunk vagy

ZENEISKOLAI VERSENYEREDMÉNYEK

2008. december 5-7. között két
országos verseny döntőjét rendezték meg. Az Országos Bartók Béla
Zeneiskolai Zongoraverseny döntőjére Budapesten került sor. A Weiner Leó Alapfokú Zene- és Művészeti Iskolából Bencsik Panna,
Szabó Lóránt Zsolt, Vajas Anna
és Popelics Júlia, a DuoArt Művészeti Iskolából Hrebenku Nóra
jutott tovább. Az erős mezőnyben
a szigorú zsűri Bencsik Panna játékát jutalmazta nívódíjjal.
Felkészítő tanárok: Tóth Ágnes,
Kozub Erika Erzsébet. Tóth Ágnest tanári munkájáért a zsűri különdíjban részesítette.
Szolnok adott helyet az Országos Zeneiskolai Friss Antal Gordonkaversenynek, melyen Friderikusz
Péter és Lakatos Anett, a DuoArt



Művészeti Iskola két növendéke
vehetett részt.
A döntő két fordulóból állt, Friderikusz Péter a második fordulóba is bejutott. Felkészítő tanár:
Agárdi Gáborné. A csellistákat
zongorán kísérte: Miller Olga.
Gratulálunk a tanulóknak és tanáraiknak!
Vida Szűcs Mária

Karácsonyi hangverseny a Református Templomban

lemerüljünk a vízbe;
- Ha mégis a jégfelület alá kerülünk:
o tartsuk nyitva szemünket, és nézzünk felfelé,
o ha a jég hóval fedett, a közelben
levő jégtörés helyét a beeső fénysugár alapján még fel lehet ismerni, és
el lehet érni,
o ha a jeget nem fedi hó, a víz és
a jég egyforma fénytörése miatt a
jég beszakadásának helye csak igen
nehezen ismerhető fel, folyóvíz esetén az áramlás miatt e helyet akkor
sem lehet már elérni, ha tudjuk, hol
van, a túlélés esélye ilyenkor igen
csekély.
- Próbáljunk meg a felsőtestünkkel
újból a jégfelület fölé jutni (lehetőleg arccal a part felé). Végezzünk
lábainkkal lökésszerű úszó mozdulatokat, a karjainkkal és súlyáthelyezéssel segítsük a lábmunkát.
- Amennyiben így nem sikerül a
jég fölé jutni, próbáljunk meg a
jég beszakadásának helyével szembeni oldalon egyik lábunkkal a
jég felületére jutni, és azután a
kezünkre és lábunkra támaszkodva testünket oldalt a jég felületére
tolni. A jég beszakadásának formájától és nagyságától függően
e módszer hanyatt fekve is alkalmazható.
- Ha a jég újból és újból beszakad,
vágjunk magunknak utat a part felé,
addig, amíg ki nem jutunk a partra, vagy teherbíró jégfelülethez nem
érünk.
A víz hőmérséklete a jégfelület alatt
0-4 OC, vagyis már 20-30 másodperc után hidegsokk következhet be
(vérkeringési zavarok, sőt a szívműködés leállása).
Mások bajba kerülése esetén a következő módon nyújthatunk segítséget:
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- Ne egyenes tartásban, hanem hason csúszva közelítsük meg a jég
közé került személyt (ellenkező esetben mi is veszélybe kerülhetünk,
mert beszakadhat alattunk a jég);
- Ne közelítsük meg egészen a jég
beszakadásának helyét (a jég törékeny);
- Az utolsó szakaszt hidaljuk át segédeszközökkel (hosszú ággal, bottal, kötéllel, nadrágszíjjal-esetleg
többet összekötve, vagy ruhadarabokkal). Vigyázat: ne húzzuk ki a
szerencsétlenül jártat a ruhája ujjánál fogva, mert a varrásoknál könnyen elszakadhat;
- Ha több segítőtárs van a helyszínen: alkossunk láncot úgy, hogy
mindenki hason fekve az előtte levő
lábát fogja. Ezáltal az elöl levő személyt mentőakciója során a többiek
hatékonyan támogatják.
- Az odanyújtott segédeszközökkel
húzzuk ki a szerencsétlenül jártat a
jégre, majd a beszakadás helyétől a
partra.
Ha a szerencsétlenül járt már a jég
alá került, a mentési kísérletet már
csak felkészült szakemberek tudják
végrehajtani, így szükséges a tűzoltóság 105-ös segélyhívó számon történő mielőbbi értesítése.
Figyelem: 10 cm vastagság alatt életveszélyes a vízen való tartózkodás!
Kisvárda Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóság

ÖKUMENIKUS IMAHÉT
– Az Ökumenikus Imahét (Január
19-24.) nyitó istentiszteletei egyben a katolikus, a református és
az evangélikus egyház által közösen meghirdetett Biblia évének a
lezárása is. Az Imahét idei mottója “…legyenek eggyé kezedben.”
(Ezékiel 37:17), a koreai félsziget
egyesítésének imaszándéka. Az
imanyolcadot első alkalommal
1908-ban az egyesült államokbeli Graymoorban Paul Wattson
anglikán pap szervezete meg, úgy
választva a dátumot - január 1825. -, hogy az imádságok egybeessenek Szent Péter székfoglalása és
Szent Pál megtérése ünnepével. A
kisvárdai Imahét programja:
Január 19., hétfő: Református
templomban – igét hirdet: Mosolygó Béla görög katolikus esperes.

Január 20., kedd: Római katolikus
templomban – igét hirdet: Csiszár
Ákos református tb. esperes.
Január 21., szerda: Görög katolikus
templomban – igét hirdet: Linzenbold József római katolikus esperes.
Január 22., csütörtök: Református
templomban – igét hirdet Kálmán
József római katolikus káplán.
Január 23., péntek: Római katolikus templomban – igét hirdet
Kicsák János görög katolikus diakónus.
Január 24., szombat: Görög katolikus templomban – igét hirdet
Szabó Gábor református kórházi
lelkipásztor.
Az Ökumenikus Imahét szertartásai minden este fél hatkor (17.30)
kezdődnek.

Egyéb hírek

Kisvárda

Rotary klub alakul Kisvárdán

A Rotary szervezetet 1905. február 23-án alapította három üzletember Chicagoban. Alapelveik között
szerepelt a közösség, az ügyfelek,
az alkalmazottak és a gyerekek támogatása, szolgálata. A Rotary jelenleg 167 országban, közel 32 000
klubban, 1,3 millió taggal működik. Kisvárdán is alakulóban van
egy Rotary klub, amely az ünnepek
előtt a város főterén mutatkozott
be a városlakóknak. Forró teával,
forralt borral, gyümölccsel és édességgel kívántak kellemes ünnepeket
a járókelőknek. A klub ünnepélyes
alakuló ülését 2009. február 21-én
tartják.
Mit takar a Rotary név?
A Rotary különböző foglalkozású személyek világszerte működő
egyesülése - tagjai erkölcsileg feddhetetlen, a világra nyitott emberek,
példaképnek számítanak a szakmá-

jukban, a közéletben és a magánéletben egyaránt. A Rotary társadalmi kötelezettségvállalást, a közjó
szolgálatában kifejtett személyes tevékenységet vár tagjaitól. A Rotary
előítéletektől mentes toleranciát tanúsít minden vallással, néppel és demokratikus párttal szemben - tehát
a Rotary-t nemzetközi szolidaritás
jellemzi.
Egyszerűsítve úgy is fogalmazhatunk: a Rotary a derék, tisztességes
emberek szervezete.

LegyÕzni a szenvedélybetegséget

Kevesen tudják, hogy létezik, és sajnos még kevesebben vannak, akik ki
is használják azt a lehetőséget, amit
egy alkoholellenes klub nyújtani tud
a függőség ellen küzdők, a mértéktelen ivást életükből száműzni szándékozók számára. Kisvárdában is
működik ilyen klub, 10-12 fő törzstaggal, akik tudják, hogy egymásra,
a nyíregyházi egyesület vezetésére,
valamint az általuk ajánlott szakorvosok állandó segítségére bármikor
számíthatnak.
Nem teljesen köztudott, de megállapított tény, hogy az alkoholizmus
betegség, népbetegség, melyből a
mai orvostudomány állása szerint
teljesen kigyógyulni nem lehet, viszont a betegség következtében keletkező szövődmények kialakulása
segítséggel és akaraterővel megelőzhető.
A heti egy alkalommal megtartott
klubfoglalkozások családias, baráti
hangulatban telnek, főként azért is,
mert ezeken a beteg családtagjai is
részt vesznek, ők is tagok. Itt semmi
sem kötelező.
Senkinek sem kell szégyenkeznie
félre siklott tetteiért, hiszen mind
sorstársak és mindenkinek az a célja, hogy a jövőben ne az alkohol
irányítsa cselekedeteit. A jelenlegi

tagok hosszabb-rövidebb ideje absztinensek.
Mottó: Ne a múltadon rágódj, s
az önmarcangolás okozzon neked
stresszes állapotot, mert azon már
úgy sem tudsz változtatni, viszont
tanulj a hibákból, hogy a jövőben ne
kerülj ugyanabba a helyzetbe.
Oly ritka felgyorsult világunkban,
hogy valaki figyelmet fordítson embertársa adódó problémája felé, vagy
az, hogy családok együtt jól érezzék
magukat munkában, kikapcsolódásban.
Ez a kis közösség szinte kötelező érvényűnek, szükséges jónak, kikapcsolódásnak tartja a heti egyszeri
közös találkozást, mert szerintünk
többek között ez teszi folyamatossá
a betegség elleni küzdelmet és tudatosítja győzelmüket felette.
Ezek az összejövetelek nagyon változatosak. Kiemelek egy pár alkalmat
2008-ból.
- Mindenki híve a szabadtéri főzésnek. Amikor az időjárás engedi, akkor vagy vízparton, vagy valamelyik
család otthonában hódolunk az ízek
élvezetének.
- Idén kilenc alkalommal tehettük
ezt meg, az étlapon szerepelt: birkagulyás, szalonna-sütések, babgulyás
többször is, milánói makaróni, ha-
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Itt játszik közre az “elit” kérdése:
az elitet adott közös értékrend jellemzi, amely erkölcsi értékeket, viselkedési szabályokat, és nem utolsó
sorban közös alapelveket egyaránt
magában foglal.
A Rotary célja és feladata is, hogy
elit közösség legyen. A Rotary célja olyan azonos elveket valló személyek összefogása, akik minőségi
viselkedést tanúsítanak úgy a magánéletben, mint munkájuk során.
A Rotary-eszme hordozói a Rotary
tagjai, akik különböző foglalkozási
területen tevékenykedő emberek, a
Rotary-n keresztül közelebbi kapcsolatba kerülnek egymással, elősegítve ezzel a különböző foglalkozási
ágak kölcsönös megértését, s ily módon elmélyítve a kölcsönös megértést, a személyes barátságot.
A Rotary fő célja a rászorultak önzetlen segítése. Ezt a célt a következő módon valósítja meg:
- Barátság ápolásával, amely a köz

szolgálatára számos lehetőséget teremt.
- Etikai alapelvek, valamint a köz
számára hasznos tevékenységek értékének elismerése által.
- Rotaristák felelősségteljes magán-, hivatásbeli- és nyilvánossági
tevékenységének támogatásával.
- A jó szándék ápolásával, amely
a népek közötti megértést és békét
szolgálja olyan dolgozó férfiak és
nők világközössége által, akiket a segítőkészség ideálja egyesít.
A Rotary élet mindenekelőtt a
klubokban zajlik, ez a Rotary legkisebb szervezeti egysége, amelynek
fő jellegzetessége, hogy klubon belül minden foglalkozási ágat kizárólag csak egy klubtag képviselhet.
A klubok egymástól függetlenek,
de azonos elvek szerint működnek.
Minden évben új vezetőséget választ
a klub, valamint minden tag új szerepet és felelősséget kap.
Az alakuló Rotary Klub Kisvárda

lászlé, sütemények, éttermi közös
étkezések.
- Segítséget nyújtottunk egy új otthonba költöző tagunknak bontási és
építési munkában.
- Lakásfestésben, bútorszállításban
segédkeztünk.
- Kirándultunk közösen.
- Berekfürdői egy hetes nyaraláson
vehettünk részt a nyíregyházi egyesület támogatásával, minimális hozzájárulással.
Szívesen várjuk klubunkba a gyógyulni akaró sorstársak jelentkezését.
Nagyon fontosnak tartom eme alulról szereveződő klub szerepét. Ha
néha-néha egy-egy ember életét
sikerül a helyes útra terelni, az is
óriási eredmény, mert minden élet
pótolhatatlan érték.
Szeretnének tagjaink a nagyobb segítségnyújtás reményében továbbképzéseken részt venni, tervezgetünk
buszkirándulásokat, vendégelőadók,
orvosok és e betegségtől szabadult
neves vendégek meghívását.
Sajnos anyagi támogatottságunk
nulla, pedig véleményem szerint
a segélykérő, folyamatosan orvosi
rehabilitációra szoruló ember, ha
ily módon a társadalom hasznos
tagjává válik, mind erkölcsileg,
mind anyagilag az állam és le-

bontva az önkormányzatok számára az egyik legjobb befektetés
lehetne.
2009 februárjában lesz 10 éves a
kisvárdai AE klub és ugyanakkor az
első magyarországi alkoholellenes
klub létrejöttének 50. évfordulója
alkalmából, az alkoholellenes szervezet országos vezetése három napos
figyelemfelhívó rendezvényt szervez
Békéscsabán. A békéscsabai országos rendezvényen teljes létszámmal
szeretnénk képviseltetni klubunkat,
és reméljük, az ország vezetése az eddigieknél nagyobb hangsúllyal foglalkozik majd e problémával. Nagy
örömmel és büszkeséggel tudatnám
következő írásomban, más médiában is, ha a kisvárdai polgármesteri hivatal e kezdeményezéseinket
csekély anyagi támogatással tudná
segíteni.
A klubról érdeklődni lehet a 30/
2356-897 telefonszámon.
Szűcs Géza

TÉLI PROGRAMOK A KÖNYVTÁRBAN
2009. január 14-én 15 órától
Könyvtári csevegés, melyen Életem
legemlékezetesebb percei címmel
Grgurics István könyvbemutatójára kerül sor. A könyvet bemutatja
Gondos Gyula költő.
2009. január 21-én 15 órától
Könyvtári csevegés, melyen Kazinczy szerepe a magyar irodalomban

címmel, a Magyar Kultúra Napja
alkalmából előadást tart Fehér József
a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc
Múzeum vezetője.
2009. január 28-án 17 órától a Nava
Filmklub keretében Jancsó Miklós
munkássága kerül a középpontba
Tóth László nyugalmazott gimnáziumi tanár közreműködésével.



Kisvárda

Anyakönyvi és egyéb hírek

Köszönjük a felajánlásaikat!

Értesítjük a Kedves olvasókat,
hogy a „Szent Flórián” Alapítvány
Kisvárda 2008. évben a személyi
jövedelemadók 1%-ából érkezett
felajánlások révén 317.141,-Ft bevételt tudhatott magáénak.
Az Alapítvány fő célja a Kisvárdai
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltási és tűzvédelmi, valamint műszaki mentési feladatai
hatékonyabb ellátásához szükséges
technikai feltételrendszer fejlesztése,
és ehhez kapcsolódó anyagi háttér
megteremtése.

Az Alapítvány által a Kisvárdai
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság eszközfejlesztésére átutalt összegből világítástechnikai eszközöket (sisaklámpákat, vizsgálólámpát)
és égési sérülések ellátására szolgáló
készletek kerültek beszerzésre.
Az alapítványi cél közérdeknek
minősül, tekintettel arra, hogy tevékenysége fontos társadalmi érdek.
Az Alapítvány kuratóriuma és a
Tűzoltóság vezetősége ezúton is köszöni a felajánlásokat.

„SZENT FLÓRIÁN”
Alapítvány, Kisvárda
Adószám:
18795378-1-15
Számlaszám: OTP RT. Kisvárda
11744034-20032520
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság bejegyzési száma:
60.219/1995/2.

A VÁRSZÍNHÁZ ÉS MÛVÉSZETEK HÁZA PROGRAMJAI
JANUÁR 24.
Az Operett Világ sorozat első részére kerül sor 2009. január 24én (szombat) 17 órai kezdettel a
Művészetek Házában. Tóth Éva és
Leblanc Győző mutatja be „Szellők szárnyán” című műsorát. Belépőjegyek elővételben válthatóak
1.500 Ft-os áron a Művészetek
Házában.
JANUÁR 29.
újra indulnak a mozivetítések a
Művészetek Házában. Az első
vetítés január 29-én (csütörtök)
14 és 18 óra, a High School Musical 3. című film lesz.

FEBRUÁR 4.
Gaál Ottó nagysikerű tankönyvének bemutatója Kisvárdán!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége
az önálló beszédgyakorlás , egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA,
OLASZ, SPANYOL, SVÉD,
NORVÉG tananyagok megtekinthetők és megvásárolhatók:
a Várszínház és Művészetek Házában (Flórián tér 20.),
2009. február 4-én, szerdán 17
és 19 óra között.

F E L H Í V Á S ! A Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza

újra megrendezi K I S V Á R D A I K I F U T Ó címmel az amatőr énekes
szólisták versenyét. Várjuk mindazok jelentkezését, akik kedvet, tehetséget
éreznek magukban a színpadi énekléshez.
A műsorra 2009. február 28. (szombat) 17 órai kezdettel kerül sor a Művészetek Háza színháztermében. A fellépők produkcióját szakmai zsűri értékeli és
az általuk legjobbnak ítélt szólisták különféle értékes díjakban részesülnek.
A jelentkezés feltételei: - azok az amatőr énekesek jelentkezhetnek, akik betöltötték a 14. életévüket
- a zenei alapról a fellépőknek kell gondoskodni (CD vagy mini disc)
- a jelentkezéseket kizárólag írásban, 2008. február 17-ig fogadjuk el, postán, vagy faxon. A nevezéshez jelentkezési lapot kell kitölteni, melyet a fenti
telefonszámokon vagy e-mailen is igényelhetnek, illetve a Művészetek Háza
információjában is hozzá lehet jutni Határidőn túli jelentkezéseket nem áll
módunkban figyelembe venni.
- a lapon két műsorszámot kell feltüntetni, ebből legalább az egyik gyorsabb
tempójú legyen.
- a nevezési díj 2.000,- Ft, melyet postai utalványon vagy személyesen kérünk
befizetni a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza címére „Kifutó” jeligével
- a beérkezett jelentkezések rendszerezését követően előselejtezőt tartunk egy
szakmai zsűri közreműködésével a Művészetek Házában 2008. február 20-án
(péntek) 15 órától (a válogatás nyilvános, a belépőjegy 1.000.- Ft).
Jó felkészülést és sikeres fellépést kívánunk!
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Újszülöttek

Szüleik

Pintér Kitti Vanda
Gyüre Zsófia
Sóss Roland
Balogh Éva
Muskóczki Dóra
Muskóczki Nóra
Hanyu Péter József
Kozma Dávid
Seres Csenge
Tokár Zsanett
Rubóczki Tamara
Rozinka Marcell
Pongó Marcell
Faragó Kíra
Tóth Ádám Attila

Születés ideje

Zakor Anita és Pintér Gábor 2008. november 24.
Simon Valéria és Gyüre Tibor 2008. december 3.
Sós Erika és Sóss Attila
2008. december 6.
Zaveczki Éva és Balogh Béla 2008. december 8.
Pető Andrea és Muskóczki Tamás 2008. december 9.
Pető Andrea és Muskóczki Tamás 2008. december 9.
Eszterhai Beáta és Hanyu József 2008. december 11.
Simon Annamária és Kozma Zsolt 2008. december 14.
Smajda Szilvia és Seres Zsolt Imre 2008. december 18.
Banga Ágnes és Tokár Ferenc 2008. december 27.
Csépke Krisztina és Rubóczki László 2008. december 28.
Oláh Mária és Rozinka Zsolt 2009. január 1.
Bíró Zsófia és Pongó Tamás 2009. január 4.
Cservenyák Erika és Faragó Gyula 2009. január 5.
Takács Ibolya és Tóth Attila József 2009. január 8.

Mindannyiuknak gratulálunk!

2008. február 11. (szerda) 19 óra
A budapesti FOGI Színház vendégjátéka

Vaszary Gábor

Ki a hunyó, avagy Bubus
- vígjáték két felvonásban -

Gáspár			
Jolán, a felesége
Klárika, a lányuk
Mama, Jolán édesanyja
Pál			
Olga, a felesége 		
Kondorka tanár 		
Hilda			
Lukács			
Kisasszony		

Gergely Róbert
Rátonyi Hajni
Oszter Alexandra
Csala Zsuzsa
Straub Dezső
Sáfár Anikó
Harsányi Gábor
Jakus Tímea
Fogarassy András
Szabó Zsuzsa
Rendező: Fogarassy András

A komédia mulatságos bonyodalmának okozója egy szerelmeslevél,
amit hősünk, Gáspár felesége talál meg férjuránál. Ilyenkor mi a teendő? Vallani vagy tagadni? Gáspár ez utóbbit választja, s hogy lebukását
elkerülje, egyik legjobb barátját, Bajza Palit kéri meg arra, hogy vállalja
el helyette a levél címzettjének szerepét. Minden rendben is lenne, ha
váratlanul nem bukkanna fel egy másik barát, aki szintén alibit igazol
Gáspárnak. Ez már sok a hitvesnek, és különösen hősünk anyósának,
aki amolyan házisárkányként mindenáron be akarja bizonyítani lányának, hogy Gáspár egy alávaló nőcsábász. Azzal bizonygatja állítását,
hogy férjére, lánya apjára hivatkozik, aki - mint mondja - “annyiszor
csalt meg, hogy már azt sem tudtam, kitől van a gyerekem”. Közben az
anyós riadóztatja a jó barát Bajza feleségét is, aki szintén kiakad azon,
hogy férje szerelmesleveleket kap, és válással fenyegetőzik. Hősünk,
hogy tisztázza magát, döntő ütközetre készül, felkér egy közönséges
gépírónőt, hogy játssza el barátjának kedvesét. A hölgyike ügyetlensége
már-már végleg lebuktatja az egyik hazugságból a másikba eső férjet,
míg végül egy váratlan fordulat, és kiderül, hogy igazából ki, kinek is
írta azt a bizonyos kompromittáló szerelmeslevelet.
A Vidám Színpadon évekig, több száz előadásban játszották nagy
sikerrel a darabot. Vaszary Gábor Az ördög nem alszik és a Meztelen
lány szerzője ezzel a bohózatával tette fel a koronát korábbi nagy sikereire.

Belépőjegy: elővételben 2.200.-Ft,
az előadás napján 2.500.- Ft.

Információ: Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza
4600 Kisvárda, Flórián tér 20. 45/500-265.
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Kutya hideg van az állatoknak is “Letészem a lantot. Nyugodjék.”

Hetek óta tombol a zord, különösen hideg téli időjárás. A hideg az
utcán lévő emberek mellett ilyenkor
az utcán sétáltatott, a szabadban
tartott állatokra is komoly veszélyt
jelent. Az Orpheus Állatvédő Egyesület tanácsaival és egy kis odafigyeléssel elkerülhető a házi kedvencek,
a szabadban élő állatok éhezése, fagyása.
A nagy hidegben kint tartott kedvenceink számára feltétlenül biztosítsunk energiában dús eleséget.
Napközben többször ellenőrizzük
az ivóvizes tálakat, a
fagyott vizet ilyenkor
langyosra kell cserélni. Ne feledjük el azt
sem, hogy a hideg idő
hatására nem csökken
le kedvenceink mozgásigénye. Minden nap
szánjunk időt a velük
való sétára, játékra. Az
utcákon sok kóbor állat
kószál. Aki csak tud, az
fogadjon be közülük egyet.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület
ebrendészeti szolgálata a nagy hideg
beköszönte után számtalan esetben
találkozott fagyásveszélynek kitett
kóbor és gazdás állatokkal. Számos
esetben a szolgálat későn érkezik és
már csak fagyott állattetemeket talál.
A háziállatok jó minőségű lakossági
kötelesség. Aki állatkínzást követ el,
az 2 évig terjedő börtönt is kaphat.
Egy kis odafigyeléssel csökkenthető a szenvedésre ítélt állatok száma!
Madarak etetése - készítsünk madáretetőt!
Amikor a fák elhullajtják leveleiket – amikor beköszönt a hideg tél
- érdemes körülnézni kertünkben,
vajon hogyan jutnak élelemhez a
madarak, mi tudja megvédeni őket a
hidegtől. Fontos a tűlevelű és örök-

zöld növények szerepe. A tobozok,
magvak élelmet, a növények búvóhelyet biztosítanak számukra. Jó, ha
a kertnek olyan része is van, ahol a
sűrű bozót a lombkorona szintjéig
ér. A talajt takaró növények, a fás,
bokros ligetek is búvóhelyül szolgálnak. Ne takarítsuk teljesen tisztára
kertünket. Az elszóródott magvakat
hagyjuk meg a madaraknak. A füvet
se nyírjuk le mindenütt. Hadd húzódjanak meg a rovarok, teleljenek
át a lárvák, téli táplálékot szolgáltatva a madaraknak.
További búvóhelyet
készíthetünk, ha a már
“gazdátlan” virágágyásokat fenyőgallyakkal takarjuk be. A beteg, rothadó
leveleket, ágakat azonban
feltétlenül gyűjtsük össze!
A
napraforgó-magvak
sok madarat (a csuszkát,
pintyet, feketerigót, mátyásmadarat, harkályt)
életben tart. A köles, a
repcemag, a kukoricadara más fajok
téli eledele. Tanácsos a magvakat
száraz helyen, jól zárható edényben
tárolni. A rovarevő madarak számára a legmegfelelőbb a marhafaggyú,
amely magvakkal gazdagítható.
Célszerű az eledelt hálóba helyezni, majd a fákra függeszteni, esetleg
kisebb farönkök üregeibe rejteni. A
gerlék, verebek kedvelt téli csemegéje a kukoricadara, amelyet a földről
szeretnek felcsipegetni. Az eledel a
lehető legszárazabb helyekre kerüljön. Az etetőtálkát tartsuk tisztán.
Ne készítsünk etetőt furnérból, mert
a madarak megehetik az összeillesztésnél használt ragasztót! Kerüljük a
sózott, cukrozott magvakat.
Orpheus Állatvédő Egyesület
www.zug.hu - Állatbarát Web Kuckó
www.ebrendeszet.hu
www.sinter.hu

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

A Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza és a Rétközi Múzeum
és Baráti Kör Egyesület a Magyar
Kultúra Napja tiszteletére rendez
ünnepi műsort 2009. január 22-én
(csütörtök) 14 órától a Művészetek
Házában.
Ünnepi köszöntőt mond Borus
Sándor, az Önkormányzat Oktatási
és Kulturális Bizottságának elnöke.
A műsorban közreműködnek Kisvárda oktatási intézményének tanulói.
A Magyar Kultúra Napja nem tartozik ugyan 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 a magunkénak. Kölcsey
Ferenc 1823. január 22-én fejezte
be a Himnusz megírását. 1989-től
ennek az emlékét ünnepeljük ezen
a napon. A Kisvárdai Várszínház és
Művészetek Háza a város oktatási és
kulturális intézményeivel összefogva
minden esztendőben megemlékezik
a jeles napról.
Az idei ünnepi műsort a Rákócziszabadságharc 300. évfordulójára
rendezett kiállítással egészítjük ki,
melyet a Rétközi Múzeum biztosított a számunkra. Ezen a napon
különböző rendezvények emlékeztetnek évezredes hagyományainkra,
gyökereinkre, múltunkra. Ezt szeretnénk gazdagítani A Magyar Kultúra Napi rendezvényünkkel.

Csak hittem! Nyugdíjas éveimnek
(1988-2008) utolsó negyedében a
Vasutas Nyugdíjas Klub Országos
Szövetségének dunakeszi és debreceni meghirdetése révén bekapcsolódtam a versmondás versenyébe.
Magával ragadtak a centenáriumi
évfordulók: József Attila, Arany
János, Petőfi Sándor, Juhász Gyula, Wass Albert... Kikívánkoztatták belőlem a művészi költőiséggel
megfogalmazott törvényszerűségeket. Például: “Hajt az idő, nem
vár: elhalunk mi vének...” (Arany),
“Ne légyen egy nap, egy perc elveszítve...” (Petőfi), “Tudjátok-e,

hogy mi az ember? A por s a végtelen fia...” (Juhász Gy.), stb., és ars
poeticájukat, amelyek életem vezérelvei lettek három és félévtizedes
tanári pályámon.
Lelkem mélyéből jöhettek szavaik, gondolataik, ezért is lehettem
mind Dunakeszin, mind Debrecenben az elsők között (2005-2008
októberében) okleveles, aranydíjas,
s több tárgyjutalom és egy szép virágkompozíció jutalmazottja.
Áldom a sorsot és a lehetőséget az
“útszéli virágokért” és egy tudatalatti vágy megvalósulásáért.
Kiss Ibolya ny. tanár

Elsõsegélynyújtás, mint az alapmûveltség része
Hatodik alkalommal rendezik
meg az Országos Elsősegélyismereti Versenyt általános- és
középiskolásoknak
Felmérések szerint a magyar
felnőtt lakosság kevesebb, mint
egy százaléka lenne képes segíteni bajbajutott embertársán, ha
annak elsősegélyre lenne szüksége. A Magyar Mentőszolgálat,
a Házipatika.com és a sanofiaventis/Chinoin szeretné elérni, hogy a következő generáció
esetében az elsősegély-ismeret
az alapműveltség részét képezze,
ezért idén hatodik alkalommal
rendezik meg az Országos Elsősegély-ismereti Versenyt. A 10
és 18 év közötti versenyzőkből
álló háromfős csapatok 2009.
február 9-ig küldhetik vissza az
első internetes forduló megoldásait.
„Elkeserítő, hogy bár a jogosítvánnyal bíróknak vizsgát kell tenniük életmentő alapismeretekből, a
tapasztalatok mégis azt mutatják,
hogy nagyon kevesen tudják gyakorlatban is alkalmazni tudásukat.” – elemzi a magyar helyzetet
Marsi Zoltán, a HáziPatika.com
munkatársa, a verseny főszervezője. Az évente megrendezésre
kerülő Országos Elsősegélyismereti Versenyt azért hívták
életre 2004-ben, hogy a mostani
tizenévesek – szüleikkel ellentétben – tudják, hogyan kell segíteni, ha egy másik ember balesetet
szenved vagy például hirtelen
megáll a szíve. Az utóbbi esetben
ugyanis élet-halál kérdése, hogy
a beteget megfelelően lássák el a
mentők kiérkezéséig.
Győrf i Pál, az Országos Mentőszolgálat Pr-kommunikációs
vezetője szerint „nem az emberek
segítőkészségével van baj, hanem
az elsősegély-ismeretek alapvető
hiányával.” Az immár hatodik
születésnapját ünneplő megmé-

rettetés lehetőséget biztosít, hogy
a mai általános- és középiskolások a fiatalok számára leginkább
kedvelt médiumon, az Interneten keresztül ismerkedhessenek
meg az elsősegélynyújtás műhelytitkaival. A kb. negyven legügyesebb háromfős csapat pedig
április közepén két napos döntő
keretében adhat tanúbizonyságot
arról, hogy tudja, hogyan kell ellátni egy égő járműből kihúzott
sérültet, egy nyílt törést vagy egy
hirtelen szívhalállal fenyegetett
magyart.
Tavaly közel ötszáz csapat vett
részt az OEV-en, azonban a
szervezők remélik, hogy 2009ben ennél is több csoport vállalkozik a megmérettetésre. Az elmúlt hat évben részt vett diákok,
szülők és tanárok beszámolói
alapján a gyerekek nem csak sokat tanulnak, de egyben remekül
szórakoznak, sőt erősödik bennük mára alapfeltételnek számító verseny- és csapatszellem is.
Az Országos Elsősegély-ismereti Versenyre nem csak a Magyarországon élő, de határon túli
diákok is nevezhetnek, akik az
Országos Mentőszolgálat, a HáziPatika.com és a sanofi-aventis/
Chinoin legnagyobb megelégedésére évről-évre egyre többen
képviseltetik magukat.
A jelentkezésről, határidőkről,
az idei és tavalyi versenyről, valamint a támogatókról bővebb
információ a www.hazipatika.
com/oev honlapon érhető el.
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A focicsapatról – tényszerÛen és Õszintén III. Heuer Ferenc - Nagy László Emlékvereseny
A kisvárdai labdarúgást és az NB
III-as focicsapat szereplését az elmúlt évben magánemberként kívülről szemléltem, vagyis lelkesen
szurkoltam ha tehettem, és erőmhöz
mérten anyagilag támogattam.
Az év elején azonban, mint közéleti
szereplőt, önkormányzati képviselőt
is megérintett a foci ügye, mert az
egymásnak ellentmondó pletykák,
negatív rádiónyilatkozatok hatására
kiderült, teljes a tanácstalanság és a
tájékozatlanság mind a szurkolók,
mind a játékosok körében.
Az ide vezető úttal nem kívánok
foglalkozni, mert a sárdobálásnak
úgy gondolom véget kell vetni, és
a valótlan, elferdített nyilatkozatok
helyett őszintén szembe kell nézni
a jelenlegi helyzettel. Tényszerű tájékoztatást kell adni és legfőképpen
az érintetteknek együttműködve
biztosítani kell a csapat NB III-as
szereplését, az utánpótlás csapatok
működtetését tavasszal.
A kérésemre asztalhoz ültünk az
egyesület bíróságon bejegyzett hivatalos elnökével (Lakatos László),
a csapat edzőjével (Kocsis János), a
szurkolók képviselőjével (Szarvas
László), egyeztettünk az Önkormányzat pénzügyi osztályával, valamint a szakosztály korábbi vezetőjével (Bodnár József ). Megegyezés
született az alábbiakban:
- A csapatot a korábbi pénzügyi
háttérrel nem lehet tovább működtetni, annak a gazdasági háttere
nincs meg, sem az Önkormányzat,
sem a szponzorok nem képesek a
korábbi mértékben anyagilag támogatni.
Köszönetet kell mondani az elmúlt évi működéshez és kiemelkedő szerepléshez biztosított anyagi

támogatásért az Önkormányzatnak
(8,7 millió forint), a szponzoroknak
(10 millió forint), és a szurkolóknak
a jegybevételért (2,3 millió forint).
Az egyesület az Önkormányzat
irányába az előző évi támogatással
hivatalosan elszámolt.
- A játékosoknak sem a múltra
vonatkozóan ígért, sem a jövőre vonatkozó anyagi juttatást az egyesület
nem tudja biztosítani, tudomásul
veszi, amennyiben azok a játékosok,
akiknek az életviteléhez ez elengedhetetlenül szükséges volt, olyan
csapatot keresnek és eligazolnak,
amelyik a korábbi tartozást rendezi,
és az egyesület számlájára megfelelő
összeget befizet.
Előzetesen 8 játékos jelezte a fentiek következtében a távozását, a távozásukért az egyesülethez befolyó
ellenérték biztosíthatja az új csapat
kialakítását és felkészülését.
- A következő félévben a kisvárdai
kötődésű, munkahellyel rendelkező
játékosokkal (akiktől elvárható), az
eddig kevesebbet szereplő fiatalokkal
(akik reméljük élni fognak a lehetőséggel) a cél a tisztességes helytállás.
- Mindezekhez személyes kötelezettséget vállalt a következő félévre az ügyek továbbvitelére Lakatos
László, a csapat felkészítésére Kocsis
János, és a szurkolók türelmét ígérte
Szarvas László. Reméljük hozzá az
Önkormányzat korábbinál kisebb,
de rendszeres anyagi támogatását, a
pálya és az utazás változatlan biztosításával, valamint a korább 10-15
elkötelezett szponzornak az anyagi
támogatását, és legfőképp a szurkolók szeretetét.
Hajrá Kisvárda!
Dr. Sipos István
önkormányzati képviselő - tanácsnok

2009. január 3-án került megrendezésre a III. Heuer-Nagy
Ulti Emlékverseny a Kisvárdai
Kulturális Egyesület szervezésében.
A Kisvárdai Ulti Klub akkor két
legeredményesebb versenyzője az
országos bajnokság elődöntőjére
utazott Szegedre, amikor Körösladánynál, mindketten halálos autóbalesetet szenvedtek. Egyesületünk,
és az ultis társadalom elhatározta,
hogy emléküket minden év első
szombatján ulti verseny formájában
őrizzük meg. Öt egyesület 49 játékosa nevezett az idei találkozóra. A
helyszín kiválasztásnál szerepet játszott, hogy a „Berkeszi” Nagy Laci
kedvenc játékhelye volt, és Heuer
Feri bácsi itt nyerte meg az I. „Szarvasker” kupát.
Az elmúlt napok ünnepi hangulatának felidézése céljából állítottuk
össze a menüt: mely kisvárdai tyúkhúslevesből, főtt húsból, kisvárdai
töltött káposztából és természetesen

UTÁNPÓTLÁSBAN NINCS HIÁNY

Biztató a Várda SE felnőtt csapata
számára, hogy az utánpótlás biztosított. A Várda SE U13-as csapatán kívül az U16-os csapat is szép eredményeket ér el. A bajnokságban az őszi

TAIKI - A harcművészet mágiája
2009. január 30-án (péntek) 17
órától a Művészetek Házában az
Életmód és Ezotéria klub vendége
a TAIKI - a harcművészet mágiája
c. könyv szerzője, Papp Miklós TAIKI mester.
Témák:
- Öngyógyító praktikák.
- Belső erő fejlesztése, technikák
tudatos alkalmazása.

- Különleges képességek: pl. érzékelés fejlesztése.
- Történeti háttér: az ősi - mágikus tudást harcos szerzetesek őrizték és hagyományozták az utókorra.
- Az „Ősi tudás” mindennapi
használata.
A részvétel díjtalan! Szeretettel
várnak minden érdeklődőt!

Újabb szabolcsi vezetõ az Ulti Szövetségben!

Budapesten a Gulliver Étteremben
került sor a Magyar Ulti Szövetség
rendkívüli közgyűlésére, melynek
részeként főtitkár- és alelnök-választásra került sor.
A közgyűlésen Sánta József (Nyírpazony - Kabalás) matematika-számítástechnika szakos középiskolai
tanárt ellenszavazat nélkül a szö-
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vetség főtitkárának választották. Az
egyik megüresedő alelnöki tisztséget
3 jelölt közül Pavelka János (Szeged)
nyerte el.
A szövetség rendes, évi közgyűlésére Kisvárdán, február 14-én a Bowling Club különtermében kerül sor.
Mészáros Károly
a Magyar Ulti Szövetség elnöke

kapros lángosból és zsíros kenyérből
tevődött össze.
Az ebédet követően látogatást tettünk a régi temetőben, ahol Nagy
László sírjánál elhelyeztük az emlékezés mécsesét és koszurúját. Heuer
Ferenc sírját Nyíregyházán január 4én a helyi ultisok keresték fel.
A verseny második szakaszában
kiélezett küzdelem folyt a vándorserleg elnyeréséért mely végül Sánta
Józsefnek, a Tiszaberceli Szabadidő Egyesület ultisának sikerült 32
ponttal. A további helyezések:
Soós Bálint
30 pont 392 Ft
Köblös László
29 pont 89 Ft
Varga Ferenc
28 pont 241 Ft
Gyöngyösi Géza 28 pont 241 Ft
Kovács Csaba
27 pont 222 Ft
A legjobb kisvárdai játékos Szeregnyi László 26 ponttal.
A végig hangulatos és színvonalas
verseny újra bebizonyította hogy az
ulti egy szép JÁTÉK, mely a szabadidő hasznos eltöltésének egyik legjobb formája.
Szeregnyi László

szezont a második helyen zárták.
A Várda SE U16-os csapata (abc
rendben, a képen nem mindenki szerepel): Bodnár Sándor, Boros Krisztián,
Dallos László, Filó László, Háda Szabolcs, Jánvári Gábor,
Kállai Ádám, Kázsmér László, Kovács
Tibor, Köblös Tibor,
Pál József, Pálinkás
Tamás, Pintér Bence,
Szabó László, Szűcs
Lajos, Takács Dávid,
Vass Dávid, Zán Péter,
Zöld Péter, edző: Petranics Szergej
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