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BÕVÜLÕ JELZÕRENDSZERES HÁLÓZAT
Több éve sikeresen működik és
folyamatosan bővül, körzetünkben
a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett
jelzőrendszeres házi segítségnyújtó
szolgáltatás.
Célja az otthonukban élő, kedvezőtlen egészségi állapotú és szociális
hátterű emberek megsegítése, egy
rendszerbe kötött segélyhívó készülék révén.
A rászoruló, sokszor egyedülálló lakosok a rendszer keretében az
önálló és biztonságos életvitel megteremtéséhez, az esetleges, felmerülő
krízishelyzetek elhárításához kapnak
segítséget.

Nemrégiben a Többcélú Társulás újabb 80 készüléket szerzet be,
mintegy 6 millió forintos költséggel. Ily módon további települések
kapcsolódhattak ehhez a szociális ellátási formához, nevezetesen Anarcs,
Győröcske, Jéke, Tiszakanyár, Tuzsér, Újdombrád. Így összességében,
már 300 készülék szolgálja a térség
lakosságát.
A program egyébként a Kisvárdai
Kistérségi Szociális Szolgálat szakmai irányítása mellet működik, a
Társulás pedig az újabb pályázati
lehetőségek kihasználásával mind
a 32 térségi település bekapcsolását
tervezi a rendszerbe.

ÜLÉSEZETT A KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

A résztvevők egy csoportja

2007. augusztus 14-én ülésezett
a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. A jelen lévő polgármesterek Dr. Oláh Albert elnök
meg nyitója után megtárgyalták a
korábban elkészített „Oktatási-nevelési, egészségügyi, szociális és közösségi
intézményfejlesztés” pályázathoz készült projekt-lista további sorsát.
A jelentős munkával és a települések egyetértésével
elkészített
listát
a pályázat kiírója végül még sem
vette teljes mértékben figyelembe
Bogáti János
a pályázatok végső
megformálásakor. A jelen lévő településvezetők úgy határoztak, hogy
írásban fogják jelezni az illetékesek

felé, hogy a projekt-listát vegyék figyelembe a későbbiek során.
A pályázatokban történt változásokról Bogáti János, az Új Magyarország Fejlesztési Terv tanácsadója
tájékoztatta a résztvevőket. Felhívta
a figyelmet azokra a legfontosabb
kritériumokra, amelyek betartása elősegítheti egy sikeres pályázat
megvalósítását.
Ifj. Rákóczi András, a most alakuló Helyi Vidékfejlesztési
Iroda
vezetője röviden
tájékoztatta a települések képviselőit
az új intézményhálózat feladatairól,
s beszámolt a köIfj. Rákóczi Andzeljövő fontosabb rás
teendőiről. Első
helyen a Leader Programhoz való
csatlakozás kérdése szerepel, mivel
ennek a határideje a legrövidebb.
(A Helyi Vidékfejlesztési Iroda feladatairól bővebben olvashatnak a 3.
oldalon.) Utolsó napirendként Kun
László, a kistérségi iroda munkatársa
adott tájékoztatást a vasúti menetrend változásairól, amelyek érintik
a társuláshoz tartozó 32 település
mindennapi életét is.

Közös megyei-városi ünnepség Kisvárdán

Fame (Hírnév)

Augusztus 20. alkalmából a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés és Kisvárda Város Önkormányzata közös rendezvényt tart. A
központi ünnepség 19-én, vasárnap
este lesz, ahol ünnepi beszédet Fülöp
István, a közgyűlés elnöke mond.
Ekkor kerül sor a városi kitüntetések átadására, melyeket Dr. Oláh
Albert Kisvárda város polgármestere ad át. A Várszínház és Művészetek Háza Doktorock színtársulata
Fame (Hírnév) című előadása zárja
a napot. Augusztus 20-án hétfőn a
Várfürdőben szórakoztató programokat, családi vetélkedőket és kulturális műsorokat tartanak reggeltől
estig.

KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA A MEGYEI ÜNNEPSÉGEN
Kisvárda Város Önkormányzati
Képviselőtestülete 2007-ben a „Köz
Szolgálatáért” kitüntető díjat három személynek ítélte oda:
A Köz Szolgálatáért kitüntető díjban
részesült Lukács Katalin, a Városi
Egészségügyi Alapellátás vezetője.
Lukács Katalin a főiskola elvégzése
után, több mint három évtizede az
egészségügyben dolgozik. Először a
kisvárdai kórházban, majd 1991-től
a Városi Egészségügyi Alapellátásnál egészségnevelőként. 1993-tól az
intézmény vezetője. 2002 és 2006
között a Képviselőtestület Egészségügyi Bizottsága tagjaként szakmai
elhivatottságról és betegközpontú
magatartásról tett tanúbizonyságot.
A TIT városi elnökségi tagjaként
„Az egészség, mint legfőbb emberi
érték” közvetítésén több ciklusban
munkálkodott.
Folyamatosan képezte magát,
1990-ben mentálhigiénikusi, 2002ben jogi szakokleveles végzettséget
szerzett. A változó, átalakuló egészségügyben a napi kihívásokból eredő feladatokat magas szinten látja
el, ugyanez vonatkozik a kistérségi

ellátásra is. Emberi kapcsolatait a
nyitottság, a rugalmasság, konszenzus jellemzi. Vezetői döntéseit
a következetesség és a humánum
irányítja. Olyan intézmény „közszolgáltatását” irányítja, amelyben a
város minden lakója érintett.
A Köz Szolgálatáért kitüntető díjban részesült Rozipál György János,
a II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és
Szakiskola igazgatója.
Rozipál György 1976-tól-1985-ig,
majd 1992-től dolgozik jelenlegi
munkahelyén. Tanműhelyvezetőként kezdte munkáját. Az ő nevéhez
fűződik az iskolai tanműhelyben a
gyakorlati oktatás megszervezése.
1992-ben lett az iskola igazgatója.
Kinevezése után legfontosabb feladatának tartotta a tantestületi egység megteremtését, ami lendületet
adott a képzésnek. 1998-ban nagy
felelősséggel szervezte a 2+2-es képzésre való áttérést. Szakmailag felkészült, mint vezető segítőkész, tanuló-centrikus. Munkatársai szeretik,
tisztelik közvetlenségéért, humánumáért. Jó kapcsolatot alakított ki a
(Folytatás a 2. oldalon)
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A Köz Szolgálatáért kitüntető díjban részesült Varjú Imréné, a Somogyi Rezső Általános Iskola tanára.
Varjú Imréné 33 éve gyakorolja
pedagógus hivatását. Pályafutását
1974. augusztus 16-án kezdte, majd
1980. augusztus 16-ától, a Kisvárdai
2. Sz. Általános Iskola tanára, 1980-



város középfokú oktatási intézményei iránt, így a II. Rákóczi
tankönyvtámogatást törvény sza- Ferenc Szakközép- és Szakiskobályozza, és a támogatás összege lában 8 induló osztályban 280
két részre oszlik: egyrészt a diákok tanuló kezdi tanulmányait, és
ingyenes tankönyvellátását szolgá- ismeri meg valamely választott
ló támogatásra, melynek mértéke szakma alapvető sajátosságait.
10 ezer forint évente, valamint az A felsőoktatásra felkészítő Besáltalános hozzájárulásra, ennek senyei György Gimnázium és
fajlagos összege 1000 forint tanu- Kollégium iskolapadjaiban 230
diák kezdi meg az új tanévet. A
lónként.
város vezetésének gondot okoz,
Tanév kezdete előtti körkép hogy a 6-os számú általános iskola várhatóan nem fog tudni
Kisvárdán
első osztályt indítani, így a saA kisvárdai Önkormányzati játos nevelési igényű gyerekek
Általános Iskolákban 157 kis- ellátásáról az önkormányzatnak
diák kezdi meg szeptembertől a későbbiekben más módon kell
alapfokú tanulmányait. Ez a majd gondoskodnia. – tájékoztalétszám 30 gyerekkel kevesebb, tott Dr. Oláh Albert polgármesmint az előző évben. Nem csök- ter.
kent viszont az érdeklődés a

TÉRSÉGÜNK HÍREI RÖVIDEN
Drágább lesz az iskolakezdés
Kisvárdán is
Az idén sem lesz olcsó a szeptemberi tanévkezdés. Az elsős
kisdiákok szüleinek várhatóan 25
ezer forintos költséggel kell számolnia a tankönyvek és tanszerek
beszerzésénél. Mivel a hivatalos
tanévkezdés időpontja szeptember
1-je az idén szombatra esik, a diákok két nappal tovább élvezhetik
a vakációt, hiszen csak szeptember
3-án kezdődik a tanév Kisvárdán
– tájékoztatott Nagypál Béla a Polgármesteri Hivatal osztályvezetője. Hozzátette, hogy az előzetes
felmérések szerint a tankönyvcsomagok átlagára az egy- és négy
évfolyamokon mintegy ötezer forint, de ezen belül az elsősöké a
tízezer forintot is meghaladhatja.
Az osztályvezető arról is tájékoztatást adott, hogy a tanulókra jutó

KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA A MEGYEI ÜNNEPSÉGEN
szülőkkel is. Szervezi és irányítja a
diákok külföldi gyakorlati képzését,
azon fáradozik, hogy az iskolából
olyan szakemberek kerüljenek ki,
akik szükség esetén képesek a szakmaváltásra, az érettségizett fiatalok
pedig jó eséllyel indulhassanak felsőfokú intézményekbe. Állandóan
továbbképzi magát. Mindig nyitott
az újra, sokat dolgozott azon, hogy
a szakiskolai fejlesztési program
eredményes legyen. Jelenleg azon
munkálkodik, hogy Kisvárda Város
Önkormányzatának szakképzési pályázati konzorciumához való csatlakozásával az iskola olyan helyzetbe
kerüljön, melynek eredményeképpen tovább fejlődhet. Vezetése alatt
egy kreatív, egységes tantestület jött
létre, ami alapját képezi a kiegyensúlyozott oktató-nevelő munkának.
Segíti a városi rendezvények szervezését, lebonyolítását. Tevékenységét
meghatározza a közösség feltétel
nélküli szolgálata.

2007. augusztus

tól-1986-ig a napközis munkaközösség vezetője, jelenleg osztályfőnöki munkaközösség vezető. 1999.
szeptember 1-től 2002. szeptember
1-ig igazgató-helyettes. 1992-től az
intézmény SZB titkára. 1974-től
városkörzeti szakszervezeti vezetőségi tag napjainkban is. Az iskolában
példaértékű a nevelő szakmai munkája. Vezetői munkáját is lelkiismeretesség és pontosság jellemezte.
Legfontosabb hitvallása a „gyermekekért a gyermekekkel”. Szaktanárként munkaközösség-vezetőként,
igazgató-helyettesként, osztályfőnökként is személyes példát mutató
pedagógus. Tanítványainak segített
megtalálni önmagukat, megtanította őket a véleménynyilvánításra,
jogaik érdekképviseletére. Tanulmányi kirándulások aktív szervezője és
résztvevője. Biológia-technika tanárként egészségmegőrző programokat,
vetélkedőket szervezett, több alkalommal országos helyezéseket ért el
biológia és elsősegélynyújtó versenyeken, osztályfőnökként közösségeket épített. Ápolja a múlt értékes
hagyományait, a jelen ismeretével és
értékeivel. A tanítványait a munka
szeretetére, az alkotás, a tudás értékelésére neveli. Szakszervezeti vezetőként szerepe volt a tantestületi
demokrácia érvényesítésében.

MATEMATIKA TEHETSÉGGONDOZÓ TÁBOR KISVÁRDÁN

Az idén már 17. alkalommal
szervezi meg a kisvárdai Bessenyei
György Gimnázium és Kollégium
a Jurányi Lajos TIT Egyesület kisvárdai szervezetével közösen a felsőtagozatos általános iskolások részére
a hagyományos nyári matematika
táborát.

A táborozás ideje: 2007.
augusztus 21-25.

A 25 órás foglalkozáson a gimnázium szaktanárainak irányításával kerül sor az egyéni és csoportos
feladatmegoldásokra, új megoldási
módok elsajátítására. A tábor utolsó

napi versenyén eredményesen szereplő tanulók felvételi vizsga nélkül
kerülhetnek be a gimnázium matematika, illetve informatika tagozatára. A részvétel önköltséges, szállást,
étkezést nem tudunk biztosítani. A
feladatmegoldó versenyen a legjobb
eredményt elért tanulók a TIT városi szervezet jutalmát is megkapják.
Jelentkezni vagy az általános iskolában található jelentkezési lapon
lehet, vagy telefonon a 45/410-045ös telefonszámon.
Várjuk az érdeklődőket!
Bíró Gábor
Marczinkó István
igazgató
TIT városi titkár

KÖZLEMÉNY
Tisztelt Könyvtárhasználók!
Az elmúlt évekhez hasonlóan könyvtárunk három hétig nem állt az olvasók rendelkezésére. Ez idő alatt “rendeztük sorainkat”, s rendbe tettük a
könyvállományt, illetve megteremtettük a digitális könyvtári szolgáltatás
feltételeit. Bízom benne, hogy szolgáltatásunk színvonala tovább javul,
s hamarosan interneten keresztül is igénybe lehet venni könyvtárunk
adatbázisait.
Könyvtárunk reggel 9 órától fogadja az érdeklődőket a hét szinte minden napján.
Nyitva: Hétfőtől - péntekig 9-12, 13-18 óra között.
Üdvözlettel: Szivák Gábor, igazgató

Eg y perc humor
Iskolakezdés
Szeptemberben az első nagy feleltetés következik. Senki nem akar
első lenni, a tanár végül felajánlja:
- Aki elsőnek jelentkezik, egy jeggyel

jobb osztályzatot kap.
- Akkor tessék nekem beírni egy
kettest - áll fel gyorsan Sanyi.
Földrajzórán
- Mondj egy állóvizet!
- Jég.

Önkormányzati hírek

Kisvárda

ImmoExpo Hungary
Főszereplő a helyi érték
ImmoExpo Hungary néven Magyarország legnagyobb befektetésösztönzési és ingatlanszakmai kiállítását szervezi a HUNGEXPO
Zrt. 2007. október 18–20. között
a Budapesti Vásárközpontban.
A szervezők szakmai célkitűzése,
hogy az önkormányzatokkal és a
piac más szereplőivel összefogva
Magyarország legátfogóbb ingatlan szakmai fórumát hozzák tető
alá. A Hungexpo Zrt. - vásárszervezői gyakorlatát az ingatlan- és
bankszakma, valamint az önkormányzati vezetők tapasztalatával
ötvözve - sikeresen vállalkozhat a
nemzetközi érdeklődésre is számot
tartó rendezvény megvalósítására.
A több mint háromezer hazai
önkormányzat most egy helyen
mutathatja be azokat a fejlesztési
terveket, amelyek megvalósulásá-

hoz finanszírozót, szakmai befektetőt keres. Legyen szó ipari parkról,
sport vagy kulturális fejlesztésről.
A kiállítás a hagyományos ingatlanos tematikák felvonultatása mellett különleges alkalmat teremt
a nemzetközi és hazai pénzpiaci
szereplők bemutatkozására. Az
ImmoExpo Hungary az ingatlanvagyon optimális működtetésében,
az értékteremtő beruházások és befektetések ügyében, a távlati célok
és stratégiák kidolgozásában lehet
hiteles partnere, „beszédes társa” a
hazai önkormányzatoknak.
A kiállításról további információ
a www.immoexpo.hu weboldalon
olvasható. Bővebb, cégreszabott
személyes tájékoztatással készséggel
állunk rendelkezésére a HUNGEXPO Zrt. 06 1 263 6521-es telefonszámán.

KISTÉRSÉGI TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLET
Szakmai tanácskozást rendez a
Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2007. augusztus 29én 10 órától a Polgármesteri Hivatal
Tanácstermében „Kistérségi Tanévnyitó Értekezlet” címmel.
Tekintettel az előttünk álló új tanév kezdetére, a közoktatásban várható törvényi változásokra, valamint a
kistérségi társulások belépésére az
intézményfenntartás területére, a
közös gondolkodás elősegítése érdekében hívják életre ezt a szakmai
tanácskozást.
A rendezvényre meghívást kapnak a kistérség oktatási intézményeinek vezetői, valamint a fenntartók
képviselői.
A program szerint először Dr.

Oláh Albert, a társulás elnöke köszönti a résztvevőket.
Ezt követően Pusztai József, a
Magyarországi
Iskolaszövetségek
Szövetségének elnöke tart előadást
„Kistérségi iskolaszervezés, előzmények, tapasztalatok, várható eredmények” címmel.
Majd Dienes Renáta, az Oktatási
és Kulturális Minisztérium Közoktatási
Szakállamtitkárságának
képviselője tartja meg előadását „A
közoktatás helyzete napjainkban, a
kistérségi társulások szerepe a közoktatásban” címmel.
A szervezők célja szerint a rendezvény elősegítheti a tanévkezdés
gördülékenyebbé tételét, az esetleg
felmerülő problémák megoldását.

EGYRE TÖBB SEGÉLYT FIZET
AZ ÖNKORMÁNYZAT
Kisvárdán jelentősen nőtt az önkormányzat által kifizetett szociális
segély összege. Az elmúlt év júniusában 9,2 millió forintot fizettek az
arra jogosultaknak, ez év hasonló
időszakában pedig már 15,5 milliót. Az önkormányzat tájékoztatása
szerint jelenleg 588-an részesülnek
ilyen típusú ellátásban. 2006 júliusától megváltozott a rendszeres
szociális segély folyósítása, mivel ettől az időponttól családonként már
csak egy személy részére folyósítható

a támogatás. A havonta kifizetésre
kerülő segély 90 százalékát a központi költségvetés, a fennmaradó 10
százalékát a kisvárdai polgármesteri
hivatal állja. A családi alapú rendszeres szociális segély bevezetése, és
az álláskeresők számának folyamatos
növekedése havonta 630 ezer forint
többlet-kifizetést jelent a kisvárdai
önkormányzatnak – adott tájékoztatást Törökné Dr. Nagy Irén Kisvárda város jegyzője.

2007. augusztus

Nyitás a vidék felé
Országszerte megnyílnak a Helyi
Vidékfejlesztési Irodák
Új hídfőállásokkal bővül a hazai
vidékfejlesztési intézményrendszer,
ugyanis a napokban az ország 167
vidéki kistérségében nyitják meg
kapuikat a Helyi Vidékfejlesztési
Irodák (HVI). A hálózat országos
megnyitására 2007. augusztus 7-én
a Pest megyei Tápiógyörgyén került
sor, melyet augusztus 15-ig további
hat regionális helyszínen – Szentgotthárdon, Sümegen, Dombóváron, Kisteleken, Baktalórántházán
és Encsen – megtartott rendezvény
követ.
De mit is értünk vidékfejlesztés
alatt? Bizonyosan nem kizárólag az
agrárium fejlesztését. Jóllehet sokak
máig a mezőgazdaságot tekintik az
elsődleges megélhetési forrásnak vidéken, közel sem ez az egyetlen.
Fontos felismerni az új kor lehetőségeit és kihívásait, hiszen a vidék
nem termőföldek, legelők és az ezekből élő tanyák, falvak puszta sora,
hanem szervesen összefüggő, folyamatosan változó, komplex társadalmi tér, minden ehhez kapcsolódó
gazdasági és kulturális vonatkozással
együtt. A haladó szellemű vidékpolitika, illetve az integrált, minden
szektorra és ágazatra kiterjedő vidékfejlesztés jegyében megtervezett,
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program (ÚMVP) 2007-2013 között
rendelkezésre álló fejlesztési forrásai
új esélyt jelentenek a felzárkózásra.
A XXI. századi vidéki lét alapvető minőségeiben nem különbözhet
a várositól, legfeljebb életvitelében,
stílusában és árnyalataiban – a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) célja, hogy az
ehhez szükséges feltételeket meg-

teremtse, a Helyi Vidékfejlesztési
Irodák országos hálózata pedig a
végrehajtás egyik új, decentralizált
eszköze.
A HVI-k a szaktárca, illetve a kistérségi önkormányzatok, vállalkozók
és civil szervezetek közötti kommunikáció kulcsfontosságú szereplői
lesznek az ÚMVP megvalósítása
során. Valóban egyfajta hidat, összekötő kapcsot képeznek majd az országos stratégiát kidolgozó FVM és
az azt tartalommal megtöltő, helyi
szinten megvalósító projektgazdák
között. Az információk áramoltatásán túl számos egyéb szolgáltatást
nyújtanak majd a kistérségben,
főként a helyi adottságokra építő
tudatos tervezés, a tervek operatív
megvalósításában való közreműködés, a képesség- és készségfejlesztés,
valamint a helyi közösségépítés körében, de részt vesznek a térség gazdasági és kulturális elképzeléseinek
összehangolásában is. A helyi érdeklődők és érdekeltek által közösen
kialakított fejlesztési stratégiák fogják kijelölni a kistérségek következő
hét évre szóló fejlődési irányait, az
elképzelések és ezek megvalósulása
között az út tehát teljesen lineáris,
nincsenek felesleges útvesztők. A
HVI-k felelőssége e folyamat koordinálása, adminisztratív hátterének,
átláthatóságának és követhetőségének biztosítása, illetve a helyi szereplők motiválása.
Legaktuálisabb feladatuk az augusztus 15-től szeptember 15-ig
tartó LEADER-regisztráció lebonyolítása, melynek keretében lajstromba veszik mindazokat az akciócsoportokat és a hozzájuk csatlakozó
tagokat, akik – felismervén a helyi
közösségek együttműködésében, a
közös tervezésben és felelős kivitelezésben rejlő lehetőségeket – részt
kívánnak venni a 2013-ig megvalósuló új LEADER programban.

ANYATEJES VILÁGNAP

A hagyományokhoz hűen ebben az évben is megrendezik a kisvárdai
védőnők az Anyatejes Világnaphoz kapcsolódó ünnepséget.
Idén 2007. agusztus 22-én délelőtt fél tíztől várják a kismamákat és babákat a Központi Orvosi Rendelő épületébe, ahol a résztvevők megismerhetik az anyatejes táplálás jelentőségét, s hasznos tanácsokat is kaphatnak
a szakemberektől.
Az eseményről következő számunkban részletesen beszámolunk, képekkel.
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KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
GAZDASÁGI PROGRAMJA
2007-2010. ÉVRE
(Az előző rész folytatása)
Gondoskodás az egészségügyi ellátásról
Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő-testület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő módon kívánja biztosítani.
Fenntartja:
- a háziorvosi ellátást 12 rendelőben 12 praxissal,
- a védőnői ellátást,
- a fogászati ellátást 3 rendelőben 3 praxissal,
- fogászati saját rendelő:3, 3 praxissal.
- Támogatja az egészségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetve
növelő fejlesztéseket, ezekhez pályázati lehetőségeket keres. A várhatóan
szükségessé váló fejlesztések, eszközpótlások: a fogászati helyi és vidéki
ügyelet megszervezéséhez az épület bővítése.
Az általános egészségügyi helyzet javítása érdekében kezdeményezi – az
egészségügyi, higiéniai szempontból nem megfelelő, illetve sérülékeny
településrészek felkutatását, és a helyzet javítására vonatkozó programok
kidolgozását, majd megvalósítását.
A parlagfű elleni védekezésre nagyobb hangsúlyt fektet. Beszámoltatja
az Önkormányzati hivatalt az ez irányú hatósági tevékenyégéről, az elért
eredményekről, támogatja a témával kapcsolatos ismeretterjesztést, illetve
a parlagfű terjedése ellen küzdő akciókat. Évente pályázatot nyújt be parlagfű irtásával összefüggésben közmunkára.
Gondoskodás a szociális ellátásról
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el:
A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi
jogszabályváltozások miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális
ellátások rendszerét meghatározó rendeletét.
A következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja:
a szociális információs szolgáltatás (ez – mint kötelező szolgáltatás – az
Önkormányzati Szociális Szolgálat szervezeti keretein belül kerül biztosításra),
házi segítségnyújtás,
idősek klubja,
idősek otthona,
átmeneti elhelyezést nyújtó intézményegység (hajléktalan szálló),
gyermekjóléti szolgáltatás,
A fenti szolgáltatások körének, illetve a férőhelyek számának bővítése a
Képviselő-testület ciklusa alatt a következők szerint történik: a Többcélú
Kistérségi Társulás keretein belül, más önkormányzat feladatellátásának
átvállalásával, pályázati pénzek felhasználásával.
Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás
Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó
feladatok:
Évente felül kell vizsgálni a helyi gyermekvédelmi, gyámügyi rendeletet.
A rendelet módosításnál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett jelzéseket, észrevételeket.
Az Önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat biztosítja:
- Családsegítő Szolgálat (a szolgáltatást közvetlenül a Városi Szociális
Szolgálat közreműködésével biztosítja)
- Gyermekjóléti Szolgálat,
- Bölcsőde
A fenti szolgáltatások körének, illetve a férőhelyek számának bővítését a
Képviselő-testület ciklusa alatt nem tervezi.
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Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési, tudományos, művészeti
tevékenység, és a sport támogatása
Az Önkormányzat a közművelődési és kulturális tevékenységekkel kapcsolatban az önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt
szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonala emelése érdekében
a következő feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza meg:
Felül kell vizsgálni a helyi közművelődési rendeletet. A könyvtár működtetése során intézkedéseket kell tenni a könyvállomány gyarapítása
érdekében, ehhez ki kell használni a pályázati lehetőségeket, fogadni kell
a magánszemélyek, intézmények, vállalkozások könyv, elektronikus információhordozó, folyóirat, felajánlásait, illetve anyagi támogatását.
- Ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét.
- Továbbra is biztosítani kell a könyvtárak eszköz ellátottságát, különösen a számítógépes ellátottságot, biztosítani kell az internet hozzáférést, az
elektronikus információhordozók használatát.
- A könyvtári nyitvatartást az igényekhez kell igazítani.
A Várszínház és Művészetek Háza működésével kapcsolatban:
- biztosítani kell a szükséges költségvetési forrásokat,
- szorgalmazni kell a Várszínház és Művészetek Háza rekonstrukcióját,
pályázat benyújtását,
- pótolni kell az elhasználódott eszközöket,
- fejleszteni kell a meglévő eszközállományt,
- gondoskodni kell arról, hogy a kulturális, közművelődési feladatokat
is ellátó szervezetek; (Doktorock Színjátszó Csoport, Református Ifjúsági Társaság stb.) számára biztosítva legyen a működésükhöz szükséges
közösségi hely, kapjanak pénzügyi, anyagi támogatást a vállalt feladataik
ellátásához, pályázati tevékenységüket segítse az Önkormányzat.
- Bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi művészek számára
(költői est, felolvasó est, kiállítások, zenei estek, bemutatók szervezésével).
- Szorgalmazni kell a település múltját bemutató tárlat összeállítását, és
a tárlat bővítését.
- Támogatni kell a helyi kiadványok megjelenését, a helyi tehetségek
fellépését, műsoros estjeit.
- Kiemelt feladatként kell kezelni és minden évben meg kell szervezni a
Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválját és a Várszínházi Estéket.
A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások további biztosítását is. Ennek érdekében:
- Gondoskodik a település sportéletének helyet adó épületek és pályák
folyamatos karbantartásáról, rendben tartásáról, a városi sportcsarnok felújításáról.
- Támogatja a település sportegyesületeit, a Várda Sport Egyesületet és a
Várda Asztalitenisz Egyesületet.
- Segíti és szorgalmazza a sportegyesületek pályázati tevékenységét.
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatalán keresztül biztosítja a
ruszin és a cigány nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.
Ellátja a kisebbségek működésével kapcsolatos feladatokat, a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik az adminisztratív feladatok ellátásáról.
Az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése
A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek
elősegítése érdekében a következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve
az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás színvonalának emelése érdekében:
- A Képviselő-testület, az Önkormányzati hivatal és az egészségügyi,
szociális ellátást végző intézmények, személyek folyamatosan együttműködnek egymással az egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében.
(A kölcsönös együttműködés tapasztalatairól a testület legalább kétévente
meghallgatja az intézményvezetők, illetve a hivatalvezető tájékoztatóját.)
- Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos
szociális helyzetbe került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak.
- Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat (lásd korábban), így biztosítja a mozgáshoz való helyet.
- Az egészséges életmód gyakorlásához, a szabadban történő kulturált
időtöltés feltételeinek megteremtéséhez az Önkormányzat szabadidő park,
(Folytatás a 5. oldalon)
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erdő létrehozását, bővítését kezdeményezi, melynek érdekében.
- Keresi a lehetőségét az önkormányzati tulajdonú, más irányú hasznosításra nem alkalmas földterületek erdősítésének, valamint a Vár környékének alkalmassá tételét a pihenésre.
- Szorgalmazza, hogy a középületekben, közművelődési intézményekben dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehessen.
- A kulturális rendezvények sorába épüljenek be a dohányzás, alkohol,
drog fogyasztás nélküli programok.
4.6. Befektetés támogatási politika célkitűzései
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a befektetés támogatási politikai
célkitűzéseit a következők szerint határozza meg:
- A Képviselő-testület törekszik arra, hogy a befektetők számára a település kedvező feltételeket biztosítson.
- A Képviselő-testület az adópolitikáján keresztül támogatja azokat a
befektetőket, amelyek hozzájárulnak a település fejlődéséhez, illetve jelentős számú munkahelyet teremtenek.
- Az Önkormányzat az ipari területtel, az infrastrukturális beruházásokkal szintén támogatja a befektetni szándékozókat.
4.7. Településüzemeltetési politika célkitűzései
A település településüzemeltetési politikájának célkitűzései a következők:
- Az Önkormányzat a közszolgáltatások biztosítása és színvonalának
emelése vonatkozásában meghatározottakat a lehető legmegfelelőbb szolgáltatóval végezze, figyelembe véve
- a gazdaságosság,
- a hatékonyság,
- az eredményesség követelményeit.
A településüzemeltetési feladatok főbb szervezési, lebonyolítási feladatait az önkormányzati hivatal, illetve a Kisvárdai Szolgáltató Szervezet
végezi, ezzel biztosítva van az, hogy a feladatok ellátása átlátható, összehangolható, szükség esetén átszervezhető legyen.
Az üzemeltetési feladatok gyakorlati végrehajtását, ellátását
- részben önkormányzati szolgáltatók végzik a következő önkormányzati intézmények, szervezeti egységek, csoportok segítségével:
- Kisvárdai Szolgáltató Szervezet (közmunkások, karbantartók, stb.),
- részben külső szolgáltatók látják el a 3.5. pontban meghatározottak
szerint.
- A településüzemeltetés során az Önkormányzat Képviselő-testületének figyelemmel kell kísérnie az egyes közfeladatokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat és a vele szemben keletkező bevételeket adott évben,
illetve több év viszonylatában.
A növekvő költségvetési kiadással és a csökkenő költségvetési bevétellel
járó közfeladatok esetében rendszeresen vizsgálni kell azt, hogy a közszolgáltatás biztosítása más szolgáltatóval, illetve más módon nem lehetségese.
(Egyes közszolgáltatások tekintetében az Önkormányzat Képviselőtestülete kötve van a szolgáltatók megválasztása terén, mivel más hasonló
szolgáltató nincs.)
- A településüzemeltetés során biztosítani kell a megalapozott költségvetéssel, és a likviditás folyamatos figyelemmel kísérésével azt, hogy az
üzemeltetéshez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon. A pénzügyi problémák bekövetkezésének lehetőségét előre kell jelezni, hogy a
szükséges átcsoportosítás végrehajtható legyen.
A településüzemeltetés során párbeszédet kell kezdeményezni a
- civil szervezetekkel,
- az intézményekkel,
annak megbeszélésére, hogy mely tevékenységek azok, melyekbe be tudnak kapcsolódni.
- A településüzemeltetés során valamely közszolgáltatási feladat ellátásában résztvevő szervezet, illetve a gazdaságpolitikai célkitűzések megvalósítását támogató civil szervezet csak úgy kaphat az Önkormányzattól
anyagi segítséget, ha a kapott támogatással megfelelő módon elszámol.
- Vizsgálni kell az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok és egyéb
hasznosítható ingó eszközök kihasználtságát. Tervet kell készíteni a kihasználtság növelésére, hogy
- az adott közszolgáltatás fajlagos költségei csökkenjenek, illetve
- többletbevétel keletkezzen.
- Az Önkormányzat Képviselő-testülete támaszkodik a belső ellenőrzés,
és a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE)
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rendszer által, az üzemeltetés gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség
tekintetében tett megállapításaira, észrevételeire.
5. A gazdasági program megvalósításának pénzügyi mérlege
5.1. Kiadások
A gazdasági program egyes célkitűzései pénzkiadás nélkül, míg más célok jelentős költségek árán valósíthatóak meg.
A következőkben azok a mérhető költségvetési kiadással járó fejlesztések, célok kerülnek meghatározásra, melyek a normál költségvetési kiadásokon túl terhelik a költségvetést, és melyek a mindenképpen megvalósítható célkitűzés fokozatba kerültek besorolásra.
2008. évben a szennyvízhálózat II. ütem építése (becsült összeg: 2.800
MFt)
2009-2010 évben a városközpont rehabilitációja (b. összeg: 1.100 MFt)
2007-2013 évben az ivóvíz hálózat felújítása (b. összeg: 3.200 MFt)
2007-2013 évben csapadékvíz hálózat rekonstrukciója (b. összeg: 3.200
MFt)
2010 évben közlekedési csomópontok kialakítása (b. összeg: 450 MFt)
2007 évben zöldség, gyümölcs piac kiépítése (b. összeg: 65 MFt)
2008 évben öregek napközi otthona építése (b. összeg: 320 MFt)
2008 évben szilárd hulladék lerakó építése I. ütem (b. összeg: 2.700
MFt)
2008 évben vár Délnyugati torony és palota helyreáll (b. összeg: 650
MFt)
2009 évben várfürdő turisztikai fejlesztése, száll.hely.kia. (b. összeg: 650
MFt)
2008 évben Vári E. Ált. Isk. felújítása (b. összeg: 180 MFt)
2011-12 évben Várdy I. Ált. Isk. felújítása (b. összeg: 120 MFt)
2009-10 évben Magyar u. Óvoda, konyha rek. (b. összeg: 90 MFt)
2009-10 évben Rehab. Napközi O. és Bölcsőde (b. összeg: 80 MFt)
2007 évben Mentő Állomás ép. felújítás. /becsült összeg: 20 Mó Ft/
5.2. Bevételek
A gazdasági program egyes célkitűzéseinek megvalósítása jelentős bevétellel is járhat.
A következőkben azok a bevételek kerülnek meghatározásra, melyek az
5.1. pontban leírt kiadások fedezetéül szolgálhatnak.
A már meglévő helyi adó bevételen felül új adónem bevezetése:
- építmény adó, folyamatos bevétel évi 50.000 eFt/év
5.3. Kiadás megtakarítás
A gazdasági program egyes célkitűzéseinek megvalósítása jelentős kiadás megtakarítással is járhat.
A következőkben azok a kiadás megtakarítások kerülnek meghatározásra, melyek az 5.1. pontban leírt kiadások fedezetéül szolgálhatnak. Azért
számolunk ezekkel a kiadásokkal, mert az önkormányzat jelenleg az adóbevételét teljes mértékben az intézményhálózat működtetésére kénytelen
fordítani. A beruházásait teljes mértékben hitelből fedezte. Az eladósodás
megállításának egyik lehetősége, hogy további hitelt nem vesz fel az önkormányzat és az intézményhálózat működtetésének hatékonyabb, gazdaságosabb formáját keresi.
A köztisztaság, parkfenntartás vállalkozásba adása is jelenhet megtakarítást, a volumen annak függvényében állapítható meg, hogy a közbeszerzési eljárás során milyen ajánlatok érkeznek.
Az alapfokú oktatási és szociális intézmények vonatkozásában jelentősen csökkenthető az önkormányzati támogatás összege, ha feladat ellátást intézményi társulás formájában végzik a Többcélú Kistérségi társulás
bevonásával. Így éves szinten 400-600 MFt. (Pedagógiai Szakszolgálat,
Szociális Szolgálat, s vélhetően a következő lépés a közoktatás kistérségi
ellátásának a megszervezése.)
Az intézményi struktúra átalakításával további megtakarítás érhető el. A
feladat végrehajtása során először többlet kiadás jelentkezik, a létszámleépítés miatt, ennek költsége csökkenthető a központi költségvetésből megpályázott összeggel, azonban hosszú távon megtakarítást jelent intézményi épület felszabadulása következtében jelentkező üzemeltetési költség,
esetleg az ingatlan érékesítéséből származó bevétel, további megtakarítást
jelenhet az ISZC Kht. által ellátott közhasznú tevékenység felülvizsgálata (ingyenes úszás oktatás), más formában történő feladatellátás, illetve a
VÁRDA-TÁVHŐ Kft. esetében az ármegállapítás a tényleges működéshez szükséges ár megállapításával.
(Vége)				
Lénárt Andrásné aljegyző
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NYÁRI SIKEREK A VÁRSZÍNPADON

Július 21-én este a Várszínpadon
teltház előtt mutatta be a Turay Ida
Színház Dale Wassermann: Kakukkfészek című drámáját.
Kellemes estét szerzett a színházlátogatóknak a Várszínházi Esték első
bemutatója. A Kakukkfészek című

dráma néhány ember sorsán keresztül mutatta az emberi lélek mélységeit. Bujtor István rendezésének és
a kitűnő színészgárdának köszönhetően egy igen elgondolkodtató,
a fanyar humortól sem mentes alkotást láthattak a nézők. Az egyéni
sorsokon keresztül az amerikai - és
persze a nemzetektől független - társadalmi problémák jelentek meg
a színpadon. Az emberi értékek, a
hatalom, a szabadság. élet és halál
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Nyári sporttáborok szervezése a kistérségben

Jól szerepelt a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, az
Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium, Sport Szakállamtitkársága által kiírt, „Komplex Kistérségi Táborozási Program” pályázatán.
Kistérségenként a lehetséges öt
tábor finanszírozására elnyerhető
támogatás, mindegyike pozitív elbírálásban részesült.
A nyár folyamán hetes turnusokban, Gyulaházán a helyi és a
fényeslitkei gyerekek, a dombrádi
Tisza-parti táborban a Dombrádiak bentlakásos formában napi négy
foglalkozás keretében komplex sport
és számítástechnikai, info-kommunikácios alapismereteket sajátíthat-

nak el.
Kisvárdán a Vári Emil, és a Várday
István Általános Iskolák Diáksport
Egyesületei szervezhetnek napközis
rendszerű sporttábort.
A táborok finanszírozására 1millió
700 ezer Ft.támogatást nyert a Kistérségi Társulás, amellyel mintegy
150 gyerek hasznos nyári szabadidő
eltöltését segíti elő.
Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás elérhetőségei: 4600
Kisvárda, Szent László út 7-11.
Kistérségi
Iroda/Munkaszervezet: Várday István u. 2. Tel: (+36)
45/403-842, Fax: (+36) 45/500112 E-mail: bakoandras@vardaitt.
t-online.hu

Várdaysok nyelvi táborban
örökérvényű kérdéseit vetette fel a
színdarab, gondolkodásra késztetve
a közönséget.

LENYÛGÖZÕ TÁNC-SHOW
AZ EXPERIDANCE TÁNCTÁRSULAT ELKÖTELEZETTSÉGE, RÖVID TÖRTÉNETE
Tánctársulatunk az elmúlt hét
évben - működési alapjainak megszilárdítását követően - minden eszközzel azon dolgozott, hogy életre
hívott szellemi értékeit a nemzetközi
és magyar kultúra színpadán bemutatva, Magyarország pozitív ország
imázs formálójává válhasson.
Anno, 2000 októberében ezzel a
nem titkolt céllal alakult a rendhagyó felállású ExperiDance. Létrejöttükkel mára közismerté és elismerté
vált, a Román Sándor nevével fémjelzett, kategóriájukban egyedülállóan
nagyszabású táncprodukciók híre.

Tagjai Táncművészeti Főiskolát végzett hivatásos táncosok, szám szerint
24 fő, a művészi munkájukhoz nél-

külözhetetlen háttér apparátussal.
Darabjaik Magyarországon, műfaji
kategórián belül maradva, 6 éve a
legkeresettebb színpadi produkciók
közé tartoznak. A társulat öt egész
estés show-ját közel 1 000 teltházas
előadáson keresztül, több mint 600

Fotók: Vincze P.



Közös angoltanulás

Ez évben kilencedik alkalommal
szervezte meg az iskola nyelvi munkaközössége hagyományos nyelvi
táborát.
Az angol nyelv gyakorlására és az
érdekes szabadidős tevékenységre
Mátrafüreden a Csongrád Megyei
Gyermektáborban került sor.
Kis csoportokban folyt az idegen
nyelv oktatása játékos formában, jó
hangulatban, napi 3 órában.
Nagyon élvezték a gyerekek a kirándulást a Kékesre, a hegyi túrát,
hegymászást, akadályversenyt.
000 néző látta és ünnepelte. Közönségbarát, szórakoztató fellépéseik
nagyszabású szakmai, illetve technikai felkészültségről tesznek tanúbizonyságot. Produkcióik részben
ettől egyediek. Előadásaikon egészségesen ötvözik a minőséget - az
arányok megtartásának figyelembevételével - a popularitással. Színpadi
ötös fogatuk, mely nézőiket estéről
estére rabul ejti, nem más, mint:
a TÁNC, a KOREOGRÁFIA, a
JELMEZ, a FÉNY, a HANG, illetve mindezek precízen összerendezett
míves kavalkádja az ALKOTÓ által!
Szándékaik arra vonatkozóan,
hogy - merőben újszerű, 7 éve sike-

A szabadidős programokat: frissítő reggeli tornák, drámajátékok,
ping-pong, hullahopp versenyek,
társasjátékok, agyagmunkák, fonás
és szövés, vetélkedők, szervezett foglalkozások alkották a szálláshelyen.
Este beszélgetés, vetélkedők, tánc,
ének színes forgataga alkotta a programot.
A gyerekek és az angol nyelvet tanító nevelők Kovács Csabáné és Lukács Ildikó és rendkívül hasznosnak
ítélték meg a tábort.
Kovács Csabáné

A játékok sem hiányoztak a programból

reket arató - táncstílusunkat megismertessék Európával, majd a világgal, komolyak!

Legutóbbi előadásukon a kisvárdai közönség is meggyőződhetett
arról, hogy a világhír felé jó úton jár
a társulat.

Színes hírek
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„MiT csináljak a gyermekemmel a nyáron?”

Egy igazi harcos soha nem alszik

Azt hiszem sok szülőben felmerül ez a kérdés a nyári szünet ideje
alatt, mikor olyan programot keres
gyermeke számára, mely kellően érdekes, változatos, segíti a gyermek
fejlődését és, nem utolsó sorban,
megfizethető.
A Gyermekjóléti Szolgálat és a
Családsegítő Szolgálat munkatársai
nyári játszóházukkal szerettek volna
ennek a problémának a megoldásához segítséget nyújtani.
Mint már 20 éve, idén is, július
első két hetében, hétköznap délelőttönként számtalan érdekes programmal vártuk intézményünkbe az
érdeklődő gyermekeket.

A játszóház szolgáltatásait
minden gyermek térítésmentesen vehette igénybe.
A programok összeállítása
során törekedtünk arra, hogy
minden gyermek megtalálja
az olyan felhőtlen, örömteli
kikapcsolódást biztosító tevékenységet, mely megfelel
érdeklődési körének.
Az eltelt két hét alatt a
gyermekek a kézműves foglalkozásokon kipróbálhatták kézügyességüket, kreativitásukat, a szabadtéri
programok során próbára tehették
ügyességüket, kitartásukat, állóképességüket, játékos formában ismereteket szerezhettek a közlekedés szabályairól, valamint a bepillanthattak
a honfoglalás kori életbe, a lovaglás
során fejlődhetett egyensúlyérzékük,
valamint felhőtlenül szórakozhattak
a sétakocsikázás során.
Számos kellemes élményt szerezhettek a Füzéri várba tett kirándulás
során, bár az időjárás nem fogadta
kegyeibe a csapatot.
A két hetes programsorozatot, a
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Háza munkatársának, aki kalauzunk
volt a színházi élet kulisszatitkai között.
Az Ő segítségükkel sikerült a játszóházat igazán magas színvonalúvá
és érdekessé tenni a gyermekek számára. A programok lebonyolításában
részt vett a Családsegítő Szolgálat
részéről Balogh Tibor családgondozó, Dancs Henrietta szociális asszisztens, a Gyermekjóléti Szolgálat részéről Csuka Andrea családgondozó,
Nagy Tünde, családgondozó, Fekete

város főterén rendezett, „Aszfaltbetyár rajzverseny” zárta. Az ekkor
született alkotásokat a járó-kelők
még napokig megcsodálhatták.
Köszönetet szeretnénk mondani Rádi Lászlónak és a Száz-lóerő
Bt-nek, mert lehetőséget biztosított
arra, hogy megismerhessék a gyermekek a lovaglás szépségeit, Koszta
Zoltánnak, mert vezetője volt egy
utazásnak, mely visszavitt a honfoglalás idejébe, a Kisvárdai Rendőrkapitányságnak, a Molnár
Zsolt zászlós Úr által
tartott előadásáért,
mely hozzájárult a
gyermekek közlekedési kultúrájának fejlesztéséhez, Dr. Vofkori
Máriának, a Rétközi
Múzeum igazgatójáLovas nemzet vagyunk, ezt a gyerekek be is bizonak, aki minden év- nyíthatták, persze nem árt egy kis segítség
ben lehetőséget nyújt
a múzeum aktuális kiállításainak Zoltánné szociális asszisztens.
megtekintésére, Kópéné Papik And- Csuka Andrea Gyermekjóléti Szolgáreának, a Várszínház és Művészetek
lat családgondozója

NEMZETKÖZI MÛVÉSZTÁBOR UKRAJNÁBAN
Egyesület néven bejegyzett társaság egy olyan kft. gondozásában
van, amely egyre szélesedő bázisú,
létszámú és helyszínű adottságokkal bír.
Az ukrajnai alkotótáborban a
szponzorok mellett jelen voltak az
egyesület alapító tagjai is, többek
között a Munkácsi Művészeti Főiskoláról mint táborvezető, Kopriva Attila, Villásek Tibor, valamint
több kárpátaljai festő és tanuló.
A „Révész” Társaságtól Magyar
Az alkotótábor résztvevői a Kőrösmezői
László és Efrain Ferenc elnökök,
Általános Iskola előtt
az Első Kisvárdai KépzőművészeMegalakulásával a Sóstói után a máti Műhelytől Z. Tóth Sándor Záhonyból
sodik nemzetközi alkotótábor nyitotta
és Szeifried Zoltán Kisvárdáról.
meg kapuit Rahó és Kőrösmező térségAz alkotótábor 2007. július 16-21.
ében.
között került megrendezésre.
A Kárpátok Művészeti és Kulturális

Kirándultunk!
Az I. Sz. Idősek Klubjának tagjai
a Dombrádi Tiszaparton töltöttek
egy kellemes nyári napot. A közösen elkészített reggelit, fürdőzés
követte, majd bográcsban készült
az ebéd. Gáspár Béla vállalkozó
Úrnak köszönjük szépen, hogy
anyagilag szponzorálta a napot és
a nyaralójában pihenhettek a Klub
tagok.

Gerzsenyi Ernőné,
Demeter Lászlóné
I. Sz. Idősek Klubja dolgozói
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Hitel

Nyomulnak. Gőzerővel nyomulnak. Úgy nyomulnak, mint a dögszagra gyülekező hiénák.
Minden elképzelhető módon buzdítanak a hitelfelvételre. Ha végigzongorázom a hazai TV- csatornákat, kiderül, hogy ma a legvirágzóbb
üzletág kétségkívül a banki hiteleké,
hiszen minden harmadik-negyedik
bejátszás hitelkártyákról, személyi
kölcsönökről,
jelzáloghitelekről,
hitel-akciókról és akciós hitelekről
szól. És természetesen ugyanez történik TV-rádión kívül is: újságban,
hirdetési röplapokon, telefonos zaklatás formájában, intézmények falán
kiplakátolva, és erőszakosan a parkoló autók szélvédőjére téve. Ugye
ismerik?
Hogyne ismernék, mikor itt élünk
az Eladósodottak és Hitelre Szorulók Országában. Sajnálatos módon,
megyénkre mindez hatványozottan
igaz.
Ezért hát nem ért meglepetésként,
hogy kisvárdai kórházunk számítógépes intézményi hálózatán ezt ol-

vashatja július óta többszáz kórházi
dolgozó:
„Kedves Munkavállaló!
Örömmel tájékoztatjuk Önt, hogy
munkáltatója, a Felső-Szabolcsi Kórház és ….bank között létrejött megállapodás alapján jelentős lakossági
banki kedvezményeket érhet el.”
Majd alább - a hitelkártyák, személyi kölcsönök tárgyalásán túl - ez
áll:
„Adósságrendező Hitel
Cserélje adósságait egyetlen jelzálog
alapú kölcsönre adósságrendező hitelünkkel, melyet ha most könnyített
konstrukcióban igényel…”
Ugye értik? Ha a jelenleg folyó jóléti reformoknak köszönhetően annyira eladósodott, hogy feje fölött
immár összecsapnak a hullámok - ne
csüggedjen. Vegyen fel jelzáloghitelt
a lakására, és időben vonuljon a híd
alá. Mivel az Egészségügyi Minisztérium rég levette kezét az egészségügyi dolgozóról és a betegről egyaránt, a kedves munkavállalóra már
csak a Banknak van szüksége
És a hálás egészségügyi dolgozó

LOGISZTIKA

ANYAG-, ÉRTÉK-, ENERGIA-,
MUNKAERŐÁRAMLÁS;
INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA
A logisztikai célok teljesítésének mértékétől függ egy vállalat
hosszú távú versenyképessége.
A logisztika célja bármely
ellátási feladat átfogó megoldása úgy, hogy koordináltan
szervezi, irányítja és értékeli az
anyagbiztosítás, a termelés, a
raktározás és készlettartás, az
áruelosztás és értékesítés komplex rendszerét.
A logisztika az ellátási feladatok megvalósításához alkalmazott filozófia,
de egyben komoly gazdasági eredményeket produkáló módszer.

Logisztikai ügyintéző
Érettségi utáni szakképzés
Nappali rendszerű, 22 éves korig
Tandíj nincs!

Bessenyei György Gimnázium és Kollégium
KISVÁRDA, ISKOLA TÉR 2.
Tantárgyak:
Kommunikáció, Üzleti adminisztráció, Jogszabályok alkalmazása,
Gazdálkodás és vállalkozás, Alapvető statisztikai módszerek, Külkereskedelem és vám, Vállalati gazdálkodás, Marketing, Áruismeret, Logisztika,
Szakmai idegen nyelvi kommunikáció, Költséggazdálkodás, Közlekedésföldrajz, Raktározás és anyagmozgatás, Áruszállítási rendszerek, Logisztikai gyakorlatok
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örvend a feléje nyújtott júdásjobbnak, mert jobb később halni éhen,
mint azonnal.
Hogy a jelzálogkölcsönt miből
fogja törleszteni- és lesz-e miből törlesztenie pár év múlva - az legyen az
ő dolga.
Az élet peremén tébláboló, pillanatnyilag még otthonnal rendelkező
szűkös anyagi helyzetű embernek
elég egy haláleset, egy családi tragédia, egy makacs szenvedély vagy
gyógyíthatatlan betegség és máris
ott találja magát az illető a kilátástalanság mély sáncaiban. Kimászni belőle legkevésbé az öngondoskodásra
buzdító, szociálisan „érzékeny” kormányzat fog segíteni.
Az sem meglepő, hogy szomszédos megyékben kórházigazgatók
bankokkal kényszerülnek tárgyalni,
hogy a betegek 3-5 éves futamidőre
személyi v. áruhitelt vehessenek fel,
diagnosztikai vizsgálatok elvégzésére
(kezelésről még nincs szó, ez csak a
diagnosztika). A pénzintézetek magas kockázatú hitelként kezelik az
egészségügyi kölcsönt és az intézmény nem is szólhat bele az ügyfél
és a bank közti szerződésbe.
Sok esetben nem hawai nyaralásra kell a személyi kölcsön, hanem
mindennapi megélhetésre. Ha a tartósan munkanélküli emberben a legelesettebb anyagi helyzetében még
pislákol valami remény, és munkálkodik benne a túlélési ösztön, hirdetni próbálja magát. A szabolcsi
hirdetési portálokat böngészve, ráébredhetünk a Nagy Megyei Valóság-ra: Orvosi rendelők takarítását
vállalja egyetemi végzettséggel biológus. Munkanélküli tanárok, tanítók gyermekfelügyeletet vállalnak.
Már nettó 65 ezer forintért is lehet
tapasztalt szakembert találni bármilyen munkára. Bármire. Pályakezdő

tanárok hirdetik magukat inkább
derültséget és szánakozást, mint
érdeklődést keltve, de az építőipari
gépkezelő munkakereső hirdetése
sem kelendőbb.
És aztán ott van a hirdetési portálok másik kasztja - a napos oldal
- amely élesen elkülönül a nincstelenektől és filléres problémákkal küszködőktől.
Ők azok, akik sok millióért vennének ingatlant, ház áráért autót, netán többszáz négyzetméteres üzlethelyiséget, gyakran a tulajdonjogra
való tekintet nélkül. Ők azok, akik
sohasem kényszerülnek jelzáloghitelt felvenni az egyetlen, szüleiktől
örökölt ingatlanukra.
Visszatérve a jelzálogkölcsön törlesztésére és a munkanélküliekre:
Munkanélkülieket tömegesen toborzó felhívást mindössze egyet láttam
az utóbbi hónapokban, meg is akadt
a szemem rajta. A tavaszi fagykár által leginkább sújtotta Borsod-AbaújZemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében1200 idénymunkás kap
közmunkát az elmaradó gyümölcsszüret idejére augusztus15- október
15 közt. A Munkaügyi és Földművelésügyi Minisztérium 300 millió
forintot különített el a foglalkoztatásra.
Hasonlóképpen örvendetes a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Napló
júliusi számában azt olvasni, hogy a
dán Coloplast cég itt a közelünkben,
Nyírbátorban, 600 új munkahely
teremtésére vállalkozik a szeptemberi avatást követően. Tessék bátran
jelentkezni a fennmaradt 500 helyre (100 munkahely már betöltött)
annak ismeretében, hogy a cég 260
millió forint vissza nem térítendő
állami támogatást kapott munkahelyteremtésre ...
Barabási Eszter

Tanulni ÉRDEMes!

daértékűek, és tanulóinkat minden
tekintetben előbbre viszik!
Tanulmányaikhoz további sikereket, jó egészséget kívánnak az alapítvány képviselői, az iskola tanárai.
A legjobb tanulók:
Karász Erika logisztikai osztály
Szabó Nikoletta, Tóth Enikő szoftverüzemeltető osztály
Szűcs Erzsébet 12.k esti osztály
Demeter Julianna, Fejei Lászlóné,
Nagy Miklósné, Tóth Szilárd 11.l
esti osztály
Mátyás Gabriella, Szilágyi Zsanett
11.n nappalis osztály
Sebők Janka 10.l esti osztály
Szolnokné Szepessy Dóra

A Bessenyei Gimnázium felnőttoktatásában, illetve a szakképzésben
ezúttal emelt összegű jutalmat, 20
ezer forintot kaptak a legjobb tanulók, a „Levelező Tagozatért Alapítvány” támogatásával.
A délutáni munkarend, a család és
a munkahely mellett is lehet eredményes tanulmányi munkát végezni. Ez a 11 tanuló biztosan szeretne
továbbtanulni, jobb munkahelyet
találni.
A Bessenyei Gimnázium minden
tanulónak egyformán esélyt ad.
Reméljük ezek az eredmények pél-

Egyéb hírek

Kisvárda

ÉTKEZÉSI UTALVÁNY A POSTÁRÓL?
Mostantól már országszerte 208
postán elérhetőek a Sodexho Pass
Hungária Kft. utalványai
A Magyar Posta hivatalaiban már
2001 óta nagy sikerrel értékesíti a Sodexho Pass Hungária Kft. utalványait.
A növekvő vevői igényekre válaszul a
postai értékesítési hálózatot több, mint
háromszorosára bővítette a nyár elején.
Jelenleg az ország egész területén összesen már 208 postahivatalban vásárolhatóak meg a Sodexho utalványok.
A postai értékesítés nagy előnye, hogy
az utalványok azonnal átvehetőek és felhasználhatóak. A kibővített értékesítési
hálózat az ország egész területét lefedi,
így gyakorlatilag akadály nélkül bárhol
beszerezhetőek az utalványok.
Bizonyos cégméret alatt az utalványok postahálózaton keresztül történő
megvásárlása rendkívül gazdaságos, hiszen nem kell például a kiszállítási díjjal
számolni.
A postákon elérhetőek az ENNI-KÉK
étkezési utalványok, a melegétkezés
támogatását biztosító MELEGÉTEL
utalványok, az iskolakezdéskor adható ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
utalványok. Kapható még az EXTRA
AJÁNDÉK utalvány is, mely felhasználható a következő termékek bármelyikének megvásárlása esetén: műszaki
cikk és lakberendezés; könyv és szabadidő; ruházat; kozmetika, vegyi áru és
egészség; élelmiszer. Néhány postán
KULTÚRA utalvány értékesítése is folyik, melyek különböző kulturális intézményekben, mozikban, színházakban
váltható be. Az utalványok rendkívül

Beszámoló...
...az „Egészségmegőrző” Nyugdíjas Klub 2007. I. félévi munkájáról

Január 5-én ünnepi klubfoglalkozással kezdtük az új esztendőt. Az asztalokra sütemény és üdítő is került, és vidám
hangulatban telt az idő. A következő
klubnapon az előző év munkájáról adtunk számot mind kulturális mind gazdasági téren. A tagság elé lett terjesztve
a 2007.évi munkaterv és programterv,
melyhez kérte a vezető a további javaslatokat, esetleges módosításokat. Az öt
fős vezetőségben három fő tisztségében
meg lett erősítve, míg két fő újraválasztására tettünk javaslatot, akiket a tagság
egyhangúlag elfogadott.
Klubfoglalkozásainkat továbbra is
heti egy alkalommal tartjuk meg.
Január 23-án részt vettünk a Magyar
Kultúra Napja alkalmából rendezett
ünnepségen a Művészetek Házában.
A Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége szervezésében négy fő
vehetett részt Szolnokon operettgála
műsoron február 5-én.
Február 17-én Nyírbogdányba az
Őszikék Nyugdíjas Klub farsangi ren-

széles körben használhatóak fel, olyan
országos hipermarket, üzletláncok és
szolgáltatók tartoznak beváltóink közé,
mint például a Tesco, CBA és Coop
áruházak az ENNI-KÉK étkezési utalvány esetében, a házhoz szállító cégek
és a Mc Donalds üzletek a MELEGÉTEL utalvány tekintetében. Az ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS utalványt
többek között beváltják a Líra és Lant
valamint az Ápisz üzletei. Az EXTRA
AJÁNDÉK utalvány olyan helyeken is
felhasználható, mint a DM üzletei, Media Markt és C&A boltjai.
A Sodexho Pass Hungária Kft. 14
éves szakmai tapasztalatát felhasználva
piacvezető szerepet tölt be az utalvány
forgalmazás területén. A béren kívüli
juttatások szakértőjeként folyamatosan
fejleszti szolgáltatásait törekedve a hosszútávú partneri együttműködésekre.
A Sodexho Pass utalványok széleskörű felhasználhatóságának köszönhetően
még fontosabb részévé válik a cégek motivációs rendszerének, mellyel a munkavállalói elkötelezettség növelhető. Az
utalványok használata a cégek számára
akár 50%-os bér költségmegtakarítást is
jelenthet és könnyedén beilleszthetőek
a vállalat Cafeteria rendszerébe.
A
Sodexho utalványok 31 000 elfogadóhelyből álló beváltóhálózata folyamatosan bővül, megkönnyítve ezzel az utalványok felhasználását.
Bővebb információért látogasson
el honlapunkra: www.sodexho-pass.
hu/2006/postai_ertekesites.php vagy
forduljon hozzánk bizalommal további
információért a sajto@sodexhopass.hu
email címen.
dezvényére kaptunk meghívást melyen
11 fő vett részt.
Február 24-én a VNYKOSZ civilbált
rendezett Budapesten ahol klubunkat
16 fő képviselte.
A március 15-i ünnepségen a Petőfi
parkban többen részt vettünk.
Negyedévenként jó hangulatú névnapokat tartunk.
Március 30-án megtekintettük a
„Megfeszített” című rockoperát a Művészetek Házában, amely előadás mindenkinek maradandó élményt nyújtott.
Április 14-én Eperjeskén a helyi nyugdíjas klub öt éves jubileumi ünnepségén
tíz fő vett részt.
Április 15-én a „Tavaszi zsongás Kisvárdán” rendezvénysorozat keretében a
mazsorettcsoportok jótékonysági előadására tiszteletjegyeket kaptunk, de a
rendezvényt csekély összeggel a tagok is
támogatták.
Április 25-én részt vettünk a már hagyományossá vált Amatőr Művészeti
Csoportok Bemutatóján, melynek házigazdája az „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klub volt. Ezen fellépett az énekkar,
két versmondó valamint egy szólóénekes is.
A már korábban is felajánlott lehetőséget elfogadva klubunk felköltözött a
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Állatvédelmi Fotópályázat 2007. - EREDMÉNYEK

Boldog kutya

A mindennapi életben fontos,
hogy az ember az őt körülvevő természetes, és épített környezettel
megfelelő (tudatosan jó) viszonyt
alakítson ki. Ezt segítő céllal került
meghirdetésre az „Állatbarát Fotópályázat 2007.” alkotói program.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület (www.zug.hu) által kiírt alkotói
fotós pályázatára összesen 1652 alkotás (nyers és kidolgozott fotó) érkezett be. A jó eredmény mutatja,
hogy az állatvédelem egyre több embert foglalkoztat.
A pályaművek feldolgozása és értékelése nehéz feladat volt, hiszen a
beküldők szívvel-lélekkel összpontosítottak a nemes feladatra, mégpedig az állatbarát fotó megalkotására,
ezáltal az állatszeretet kifejezésére, a
felelős állattartás szemléltetésére, az
állatvédelem fontosságára. Ebben a
pályázati programban is volt a hazai
beküldők mellett szép számmal Romániából, Szlovákiából, Szerbiából
is beérkező pályamunka.
A legjobbnak ítélt fotók 18 év
alatti díjazottjai:
1. Greguss Péter (Visegrád) (Fotó:
Boldog-kutya)
2. Varga Diána (Szeged) (Fotó: Nevetőgörcs)
Várszínház és Művészetek Háza épületébe április 26-án. A klubnapokat ezentúl
minden csütörtökön 13 órától tartjuk.
A klub néhány tagja a május 1-jei ünnepség, és a Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválja előtt a Várszínpadon
takarítási munkákban vett részt, melyet
Nyakó Béla igazgató úr tiszteletjegyek
adásával honorált, emit ezúton is köszönünk.
Május 4-én a klubnapon megtartottuk az Anyáknapi ünnepséget ahol két
iskolás kislány megható anyáknapi verssel köszöntötte a nagymamákat, amit
szerény megvendégelés követett.
Május 12-én Fényeslitkén a május1jei hangulatot felidéző felvonulással Európa-napon vettünk részt, melyre klubunkból 15 fő volt hivatalos.
Május 24-én immár negyedik alkalommal közös szervezésben ismét
megtartottuk a Gyermeknapot a Lakásotthon és a Rehabilitációs Napközi
Otthon gyermekeinek.
A rendezvényről Kállai Árpádné igaz-

3. Jenei Beáta (Berettyóújfalu) (Fotó:
Segíts kérlek)
Nyeremények: könyvutalvány, „A
macska” újság 1 éves előfizetése, oklevél.
A legjobbnak ítélt fotók 18 év feletti
díjazottjai:
1. Falcsik Tamás (Budapest) (Fotó:
Bezárva)
2. Biczó Zsolt (Kozármisleny) (Fotók: Kalitka, Virradat)
3. Kornfeld Andrea (Budapest) (Fotó:
Anya és lánya)
4. Kovács Sándorné (Kisapostag)
(Fotó: Macskaszem)
Nyeremények: pénzdíj, „A macska”
újság 1 éves előfizetés, oklevél,
A díjazottak postán kapják meg
nyeremény értesítésüket és persze
jutalmukat is. A pályázat kiírója a
beérkezett anyagokból (lehetőség
szerint) kiadványokat készít, azonban nem garantálja, hogy bármely
pályamunkát megőrzi, vagy tovább
felhasznál. Te is lehetsz állatvédő!

Bezárva

Gratulálunk az összes pályázónak,
kiemelten a nyerteseknek!
Orpheus Állatvédő Egyesület
Támogassa az állatvédelem helyzetét! Adó 1%: Orpheus Egyesület
- 18464654-1-06
Számlaszám: 11735005-20489094
gató Asszony írt méltató szavakat a Kisvárda újság júniusi számában.
Június 15-én Dombrádra a Tiszaparti üdülőbe szerveztünk vidám hangulatú baráti találkozót melyre az „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klub húsz
tagját hívtuk meg.
Június 23-án a záhonyi nyugdíjas
klub 30 éves jubileumi ünnepségén tíz
fővel vettünk részt.
Július 5-én két tagtársunk a VNYKOSZ által szervezett Vasutasnapon
vett részt , ugyanekkor tartotta a klub a
második negyedéves névnapokat.
A Megyei Szövetség szervezésében
háromnapos kiránduláson vettünk részt
tíz fővel ahol Békéscsaba, Gyula, és
Szarvas városok látnivalóiban gyönyörködhettünk.
Klubunknak a második félévben is
lesznek tennivalói. Ezek megvalósításán dolgozunk, fáradunk, és reméljük,
hogy tartalmában legalább olyan gazdag
és színvonalas lesz mint az előző félév
volt.
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Világhírű musical jól ismert, kedves arcokkal

FAME (Hírnév)

Nyár derekát lassan elhagyva, túl
két sikeres előadáson már kíváncsian várja Kisvárda színházszerető nézőközönsége a nyár utolsó produkcióját.
Mint az már hagyomány Kisvárdán az augusztus 20.-i ünnepségsorozat a Várszínház és Művészetek
Házában a Doktorock amatőr színjátszócsoport nevével forrt egybe.
Évről évre mindig sikerprodukciót visznek színre a Várban korábban
már láthattuk ünnep táján a Vörös
malom c. musicalt, az Egri csillagokat, tavaly pedig az Utazást.
Az idén a csoport a magyar musicalek után egy tengerentúli szerzőtrió által jegyzett, óriási külföldi
közönségsikerrel játszott darabbal
lép színre augusztus 18-19- én este
21 órától :Steve Margoshes-Jacques
Levy-Jose Fernandez: FAME (Hírnév) c. produkcióját mutatják be a
Várszínpadon.
A darabot Miklós Tibor rendezi, a
rendezőasszisztens Nagy Lóránt lesz.

A történet nyolc tehetséges fiatalról szól egy New York-i művészeti
iskolában, az ő négy tanulóévüket
meséli el, annak minden örömével,
boldogságával, és megpróbáltatásaival együtt.
A darabot idén azonban mintha
tényleg az élet írta volna, hiszen
négy új, fiatal tehetséget válogatott
tagjai közé a Doktorock Színjátszócsoport. Gubik Petra, Oláh Enikő,
Kádár János és Nagy Szilárd az idei
Kisvárdai Kifutó nyertesei, most az
énektudásuk mellett színészi szárnypróbálgatásukat is megmutathatják
a kisvárdai közönségnek. Mind a
négyen nagyon lelkesen és teljes erőbedobással készülnek a premierre,
amihez sok sikert kívánunk nekik!
Tehát: augusztus 18-19. (szombatvasárnap) 21 órától a Várszínpadon:
FAME (Hírnév) - musical.
Jegyek 1500 Ft-os áron válthatóak
a Várszínház és Művészetek Házában minden hétköznap 8-19 óráig,
szombaton 8-13 óráig.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

AKTOGRÁFIÁK. . FOTÓKIÁLLÍTÁS
Szeptember 5-én 16 órakor lesz a
megnyitója Jozef Peniasko: Aktográfiák... című fotókiállításának a Művészetek Házában.
Kisvárda és Királyhelmec testvérvárosi kapcsolatában igen erős összekötő szál a kultúra. Ennek egyik
következő megnyilvánulása lesz ez a
kiállítás.
A Tornagörgőn élő művész így
vall önmagáról:
„Nem egészen ötven évvel ezelőtt
jöttem a világra egy közép-szlovákiai bányavároska kórházának szülészetén. A nagyvárosi létnek örömeit
kipróbálva életemnek már a felét eltöltöttem egy magyarlakta faluban,
Tornagörgőn. Ahogy a falu neve is
elárulja, a valamikori Magyarország
legkisebb megyéjében, Tornában.
A görgőiek, vagyis ahogy magukat
nevezik, gőrgeiek, nehezen fogadják be az idegent maguk közé. Én
és a hozzám hasonlóak szemükben
csak „gyüttmentek” vagyunk. De én
igyekszem bebizonyítani a tévedésüket, hiszen én jöttem és maradtam.
A fenséges Felső-hegy a falu melletti halastóban mossa lábát; a fehér
mészkövekkel meghintett hegy meredek lejtőit, szőlőskertekkel és gyümölcsösökkel. E táj számos látogató-
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ját a napos Dalmáciára emlékezteti,
csak a hullámzó tenger hiányzik. És
ennek a gyönyörű, de terméketlen
vidéknek lakói még mindig nem adták fel a harcot a természettel, még
most is „kétágú” kapával művelik a
köves szőlőskertjeiket, ahol a fanyar
bor terem. Ezek az emberek megérdemlik, hogy a film fényérzékeny
felülete megörökítse őket. Szándékosan mondtam a filmet, mert ezt
a médiumot tartom egyedül méltónak az emberi arcok ábrázolására,
amelyet éveken keresztül szeretettel
művelek.
A most Önök elé táruló képek,
kedves látogatók, egészen mások.
Ugyanúgy fényképezőgép segítségével jöttek létre, ebben az esetben
már digitális gépet használtam és
erős utómunkálatokat alkalmaztam
a számítógép segítségével. Nem is
nevezem ezeket fényképnek, számomra egyszerűen képek. Senkit ne
zavarjon, hogy a képek fő motívuma
a nő, a női test. Ez ugyanis a világon
a legszebb táj, a természet legszebb
alkotása, a világ teremtésekor a teremtő utolsó cselekedete...”
Jozef Peniasko képeit a Művészetek Házában tekinthetik meg szeptember 5-től.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Újszülöttek	Szüleik	Születés ideje
Pályka Szabolcs
Orosz Gergő
Révész Levente
Beri Panna
Villás Benjámin
Balázs Hanga
Gupcsi Adrienn

Balogh Angéla Edit és Pályka Szabolcs
Kurcsik Erika és Orosz Károly
Somogyvári Ágnes és Révész Roland
Molnár Lívia és Beri Zsolt
Blanár Andrea és Villás Béla
Szabó Lívia és Balázs Attila
Dobróczki Erzsébet és Gupcsi Tibor

Házasságot kötöttek		
Bathó Orsolya és Balogh Viktor		
Harcsa Tünde és Deák János		
Kozma Mónika és Szűcs László		
Nagypál Zsuzsanna és Rostás János László
Vámos Gyöngyi és Németh Gábor		
Rákóczi Annamária és Csonka Bertalan		
Tokaji Tímea és Jenei Attila		

2007. július 4.
2007. július 6.
2007. július 11.
2007. július 23.
2007. július 30.
2007. augusztus 5.
2007. augusztus 7.

Házasságkötés ideje
2007. július 28.
2007. július 28.
2007. július 28.
2007. július 28.
2007. július 28.
2007. augusztus 4.
2007. augusztus 4.

Mindannyiuknak gratulálunk!

VÁRSZÍNHÁZI ESTÉK 2007
Augusztus 18-19. (szo.-vas.) 20 óra

Margoshes-Levy-Fernandez:
FAME (Hírnév)
musical
A Kisvárdai Várszínház bemutatója.
Rendező: Miklós Tibor

Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza
4600 Kisvárda, Flórián tér 20. tel: 500-265.
e-mail: kisvarda.szinhaz@axelero.hu

A Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza
klubjai nyáron is várják az érdeklődőket:
- Életmód és Ezotéria klub
- vezeti : Bodnár Csabáné ( Valika)
Foglalkozások ideje: hetenkénti váltásban pénteken és szombaton
Legközelebbi foglalkozás: augusztus
11. (szombat): Előadás a számmisztikáról
- Kondicionáló klub: hétfőtől-szombatig 8–19 óra között
napijegy: 400 Ft; havi bérlet: 2600
Ft
- Nyugdíjas klubok foglalkozásai:
- Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub:
szerda 14 óra
- „Egészségmegőrző” Nyugdíjas
Klub: csütörtök 13 óra

- Hastánc klub: minden hétfőn
17 órától
- Agykontroll klub: vezeti:
Kovácsné Csilla (minden hónap első
és harmadik péntekén 17 órától)
A Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza szeptemberi előzetese:
A nyáron is működő klubok szeptembertől is folyamatosan működnek, és a nyári szünet után az alábbiak is indulnak:
- Agykontroll klub: vezeti : Kovácsné Csilla
- Kezdő orientális tánc tanfolyam,
minden szombaton 13 órától.

Információ a programokról,
- Ultiklub: minden hétfőn 16- klubokról, tanfolyamokról:
tól 20 óráig
45/500-265
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A SZURKOLÓK VÉLEMÉNYE
Tisztelt Kisvárdai Lakosok!
Megjelent a júliusi számban egy
cikk egy városlakó aláírással, amire
most szeretnénk reagálni. Ugyanis ott
egy-két dologgal nem igazán értünk
egyet! Kezdenénk azzal, hogy a pártcsatározásokat és a politikát nem kellene belevinni a város, de főleg a sport
életébe. Nem értünk azzal sem egyet,
hogy a futball támogatása az iskoláktól és az óvodáktól venné el a pénzt.
Mert az étkeztetéstől kezdve mindent
a szülőkkel fizettetnek ki, mégis el
vannak adósodva a közületek.
A sportcsarnok fenntartásáról csak
annyit, hogy megvannak a bevételek,
azt kellene ráfordítani, pl. terembérleti díj 3500Ft/90perc. Ősztől tavaszig minden hétvégén kupák vannak
szervezve, ahol nevezési díj ellenében
lehet játszani.
Kedves városlakó! Ön hiányolja a
színház, olvasás, utazás, sport támogatását, ami szerintünk ugyanolyan
támogatást élvez, mint a foci. Ugyanis
rendszeresen vannak a városban színházi előadások (pl. határon túli színházak), ami szerintünk kap ugyanannyi finanszírozást, mint a foci. De
vannak még más dolgok is, amit mi
jónak tartunk és szükség is van rájuk,
mégsem hánytorgatjuk fel, mennyibe kerül a városnak. Ilyenek például
a mazsorettcsoport, a minden évben
megrendezésre kerülő kifutó, évente
több alkalommal megrendezett tűzijátékok, utcabálok, ingyen koncertek,
stb. Az olvasásra pedig rendelkezésre
áll a városban egy szép könyvtár.
De a focin kívül létezik még a városban más sport is. A lényege az
egésznek nem is ez. Az a 900 ember
szórakozása ilyenkor nem lényeg? A
választások előtt minden polgármesterjelölt kampányában fő szerepet

játszott a jó kisvárdai labdarúgás. Sőt
volt olyan jelölt, aki mezt vett a csapatra. Akkor fontos volt? Tudomásul
kell venni, ezekre a dolgokra szüksége
van egy ilyen városnak. Mi azt mondjuk, mindenki érdekeit nézni kell, és
megpróbálni kiszolgálni.
Vitathatatlanul kell a városnak a
színház, a mazsorett, a könyvtár, a
kézilabda, az asztalitenisz, a foci stb.
Mi minden meccsen ott vagyunk
(idegenben is), de mikor ide jön egy
csapat és látjuk azt, hogy tetszik nekik, milyen szép létesítmény fogadja
itt őket, mi annak nagyon örülünk.
Csodaszép pálya, szépen rendbe téve
a környezete, ami egy pár éve nem így
volt, készült két edzőpálya is. Nem
egyszer foglalkozott vele a megyei újság és televízió, hogy kisvárdán milyen
szép körülmények vannak, sok és lelkes közönség. Azzal pedig, hogy NB
III-ba kerültünk, ennek híre elmegy
megyén kívülre is, mert olyan csapatokkal játszunk, mint pl. Diósgyőr2,
Debrecen2, Hajdúböszörmény, stb.
Na de ami mindennél fontosabb! A
Várda SE nem arról a 18-20 futballistáról szól, akik a nagycsapatot alkotják. A Várda SE 150 igazolt játékossal
rendelkezik. 150 gyerek 10 évestől
felfelé. Ezek a gyerekek ide járnak
edzeni, szórakozni, itt alakult ki nekik
egy baráti környezet, tehát itt vannak,
sportolnak! Nem kocsmáznak, játékgépeznek, drogoznak, csavarognak,
stb. Na, az az évi 10-15 millió ennek
a 150 gyereknek a sportolását finanszírozza.
Végül pedig kikérjük magunknak,
mi nem szidjuk a meccsek alatt, sem
a polgármestert, sem a jegyzőt! Köszönjük a lehetőséget véleményünk
elmondására.
HAJRÁ KISVÁRDA!
HAJRÁ VÁRDA SE!
Tisztelettel: a kisvárdai szurkolók!

Válasz az „egy városlakó” levelére
Tisztelt városlakó!
Elnézést kérek, hogy így szólítom, de Ön tett arról, hogy ne ismerjük meg. Az elején elfogultságot
jelentek be, ugyanis az egyik fiam
kapus az ifi csapatban. A felvetése,
hogy ne támogassa a város a labdarúgást, bevallom hidegen hagyott.
Aki nem lát bele a dolgokba, bármit
leírhat, véleménye lehet bármiről,
sportnyelven: könnyű bekiabálni a
partvonalon kívülről. Engem csak
az bosszant, hogy egy véleményt miért nem lehet névvel megírni 2007ben. Arra már gondolni sem merek,
hogy Ön provokátor, hisz negatívan

viszonyul az MSZP-SZDSZ többségű önkormányzathoz. Megjegyzem
a sport nem pártfüggő, főleg egy
kis-közepes városban. Egy város
pont az ilyen „felesleges” dolgoktól
város. Takarékossági megfontolásokból először minden lakásban a
konyhát kellene bezárni, hisz garantált veszteségtermelő üzem. A megszorító intézkedéseket lehetne még
fokozni, de nem akarok tanácsokat
adni, mert a végén még rám fogják:
Én találtam ki. A többit személyesen is meg tudjuk beszélni. Várom a
Nyírzem (leánykori nevén Szabolcs
Áruház) előtti járdán.
Lábis bátyó:
Lábiscsák János lottóárus

2007. augusztus

ULTIVERSENY KISVÁRDÁN

Verseny közben

2007. július 14-én a Várszínház és
Művészetek Házában került megrendezésre a II. RAMIRIS kupa elnevezésű ultiverseny a Magyar Ulti
Szövetség és a Kisvárdai Kulturális
Egyesület rendezésében. A Szabad
Föld Nagydíj Nemzeti Ultibajnokság Felső-Tiszai Regionális selejtező
befejező, 5. fordulójára BorsodAbaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből
érkeztek versenyzők. A több mint
félszáz nevező közül 35 játékos érkezett Kisvárdára. A hagyományos
10 forduló lebonyolítása után a következő sorrend alakult ki:
I. Stekli Gyula (Tiszaberceli SzE)
35pont
II. Budaházi József (Kisvárdai KE)
32 pont
III. Nagy Ferenc (Debrecen DH
Szerviz UE) 28 pont
IV. Szalai Antal (Kisvárdai KE) 26
pont
V. Szántó András (Tiszaberceli SzE)
25 pont
VI. Dienes János (Kisvárdai KE) 25
pont

Különdíjat kapott Petőházi Csabáné, Budaházi József és Tóth István.
Rendkívül kiélezett küzdelem
zajlott ezen a játéknapon. Fordulóról fordulóra változott az élmezőny
állása. A végeredmény sorrendjére
jellemző, hogy a 3. és a 23. között
csupán 8 pont lett a különbség, ami
a 4 pontos győztes meccsek alapján
minimálisnak mondható. A középmezőny erejére jellemző, hogy 6
játékos ért el 22 pontot, ami több
mint 50%-os teljesítmény. A jó hangulatú vetélkedésen a zsűrinek szinte semmi dolga nem akadt. Nem
voltak renonszok, ami a szövetség
versenyszabályzatát dicséri. Köszönet a támogatóknak, a Ramiris Autó
Kft-nek és a Várda-Drink-nek. A játékosok csupán két hétre búcsúztak
egymástól, hisz következik az újabb
erőpróba a Tiszaberceli csapatverseny, majd a Nemzeti Ultibajnokság
az elődöntőkkel folytatódik, számos
kisvárdai ultis részvételével.
Szeregnyi László
a Magyar Ultiszövetség alelnöke

A résztvevők és a díjazottak egy
csoportja

E.ON: Arccal Peking felé
Fókuszban a Magyar Olimpiai Csapat - Kiemelt figyelem a tömegsportnak, az ifjú tehetségeknek és a
nemzetközi eredményeket elérő csapatoknak
Egy évvel a Pekingi Olimpiai Játékok kezdete előtt az E.ON Hungária
cégcsoport ismét elkötelezettségét nyilvánítja ki a Magyar Olimpiai Csapat
támogatás mellett. Ennek értelmében
az elmúlt év sikerei alapján folytatja az
E.ON Olimpiai Csapat négy tagjának
támogatását: így Görbicz Anita, Szécsi

Zoltán, Balogh Gábor, Zsivoczky Attila
az E.ON közreműködésével készülhet
a Pekingi Olimpiára. A vállalatcsoport
fontos feladatának tekinti az olimpiai
eszmeiség és értékek közvetítését munkatársai körében is, az e célból életre
hívott Olimpiai Klub eseménysorozata
is folytatódik a 2007 és 2008-as esztendőben.
A Magyar Olimpiai Csapat támogatása mellett a magyar sportélet további kezdeményezésének is támogatója:
2007-ben rekordnevezővel került megrendezésre az E.ON Délibáb Futás és
Teljesítménytúra, a világörökség részét képező Hortobágyon.
A július végén megrendezésre
került 112. Országos Atlétikai
Bajnokság fő támogatójaként pedig külön díjazásban részesítette
az E.ON a legeredményesebb
utánpótláskorú atlétát, hangsúlyozván elkötelezettségét az
utánpótlás-fejlesztés és támogatás területén is.
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MÉG EGY VÉLEMÉNY A FOCIRÓL
Tisztelt Városlakó!
A Sportbizottság elnökeként kötelességemnek érzem, hogy reagáljak az
ezen újság korábbi számában olvasható,
az „Egy vélemény a foci támogatásáról”
című cikkre.
A magam részéről örvendetesnek
tartom, hogy a városunk életéről, történéseiről tájékoztató népszerű lap hasábjain cenzúrázatlanul érvényesül a
szólás szabadsága, ám a szóban forgó
meglehetősen hangulatkeltő, igaztalanul vádaskodó és ledegradáló, cinikus
iromány engem is meglepett. Azt különösen sajnálom, hogy írója nem vállalta
nevét, ami így találgatásokra adott okot,
hogy ki és miért írta, na de lépjünk túl
ezen.
A tisztelt véleményező első mondatára reagálva azt kell mondjam, hogy
amit sugallni (vagy sugalltatni) próbál,
az nem igaz, a sport és a foci nem pártpolitikai alapon működik (szerencsére),
a testület egyhangú szavazatával hozott
döntést, politikai elkötelezettségtől függetlenül.
Egy jó ügyben jó az, ha tud működni
a konszenzus. Bárcsak általánosabb lehetne ez a testületben!
De visszatérek a tisztelt anonim városlakónk gondolataihoz. Persze lehet
gúnyolni, és „aranylábú focistáknak”
nevezni azt a csapatot, akik egy éve
megyei másodosztályban játszottak, ma
pedig a megyei első osztály második
helyezettjeként joggal pályáznak az NB
III-ba. Csak véleményem szerint egy
ilyen csapatot becsmérelni nem tisztességes. Azt meg valószínűleg a kedves
véleményező nem tudja, hogy a felnőtt
csapaton kívül a VSE 188 gyerek tehetséggondozásával is foglalkozik 9-18 éves

korig U-7, U-9, U-11, U-13, U-15,
serdülő, ifjúsági csapatokban, számukra
rendszeres edzést biztosítva és megmérettetéseket szervezve. A 10 éves fiamon
keresztül tudom, hogy számára és a többi gyerek számára gyermekkoruk egyik
legnagyobb élménye a foci. Sem én, de
gondolom a többi szülő sem mondaná a
gyerekének, hogy hagyja abba és járjon
színházba vagy olvasson könyvet, még
ha nyilván ezekre is szükség van.
Aztán a szurkolótáborra való megjegyzést is hadd válaszoljam meg! Én
megfordítanám az ide vonatkozó mondatát a tisztelt városlakónak. Tud-e még
egy olyan sportot városunkban, amely
ha csak 500 (de ez jóval több) embert
szórakoztat minden hétvégén? Ahogyan
az egész világon, Kisvárdán is mind a
mai napig ez a legtöbbek által kedvelt
sportág, kivéve a cikk íróját, aki olyan
mellékesen kezeli ezt a tömeget. Itt
jegyzem meg a szurkolótábort ért kritikával kapcsolatban, miszerint a Polgármestert szidalmazták: kizártnak tartom,
mert az ő személye dicséretet érdemel az
anyagi és egyéb feltételek megteremtése
végett, és ezt a futballrajongók tudják,
még akkor is, ha a meccseken a felfokozott hangulatban sok minden elhagyja
egyesek torkát.
Kérem, gondolkozzon el a válaszaimon, amihez még annyit fűznék, hogy
igen, lehet élni foci nélkül, fel lehet
szántani a futballpályát, krumplit vetni bele, de ezek nem oldanák meg a
városunk közel 10 milliárdos költségvetésével működő esetleges gondjait,
csak egy széles réteget, a kicsi focistától
a szurkoló nagyapáig, fosztana meg az
élménytől.
Tisztelettel: Dócs Attila
a sportbizottság elnöke

BRONZKOVÁCS LAKATOS-FIÚK
A VSE 10 éveseiből álló futballcsapat bizonyította: van utánpótlás Kisvárdán
Annak idején valóságos tragédiaként
élték meg a kisvárdai focidrukkerek,
hogy gyakorlatilag a nulláról – de legalábbis a legalsóbb osztályban szerepelve – kellett kezdeni csapatépítést. Most,
hogy a sors úgy hozta: a VSE immáron
ismét a harmadik vonalban szerepelhet,
a szkeptikus hangok erősödtek fel. Sokan vélik úgy: az osztályhoz gyengécske
az utánpótlásbázisa a csapatnak. A várdai „kesergőkre” alaposan rácáfoltak az
érintettek egy rangos tornán a napokban.
Nyolc ország közel száz labdarúgó
csapatának részvételével tíz korosztályban rendezték meg Debrecenben
a XVII. Nemzetközi Karnevál Kupát.
Kisvárdát a Várda SE 1997-ben született játékosaiból verbuvált utánpótlás
együttes képviselte. A legtöbb csapat
egyébiránt (szám szerint tizenkettő) ép-
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Fotó: Artner

pen ebben és a ’95-ös korosztályban nevezett. A VSE „(év)tizedesei” 3 román,
1 ukrán és a cívis város híres Lokijával
kerültek egy csoportba. – Erről az ágról
az előkelő 2. helyen kerültünk a négyes
fináléba egy vereséggel és négy győzelemmel – számolt be a tornáról Lakatos László, aki Lippai Tibor fényeslitkei
nevelő segítségével szinte egész nyáron
az utánpótlás együttest trenírozta, sőt
a debreceni tornára egy hetese intenzív
sporttáborban készítette fel a kölyökcsapatot. A döntőbe a VSE-reménységeken kívül három, a vendéglátó várost
képviselő csapat jutott be.
A ’97-es korosztály végeredménye:

2007. augusztus

ŐSZTŐL NB III-AS A VÁRDA SE

Fotó: Kőrizs J.

A Várda SE vezetése még júniusban
jelezte a Magyar Labdarúgó Szövetség
Amatőr Bizottsága felé, hogy amennyiben lehetőség adódik rá (átszervezés vagy visszalépés miatt), a labdarúgó csapat vállalná az NB III-ban való
szereplést. A Rakamaz helye végül
megürült, mivel az NB I-ben szereplő
Nyíregyháza fiókcsapata lett, így nyílt
lehetőség a kérelem elfogadására.
Az egyesület vezetősége határidőre
minden szükséges igazolást (APEH,
VPOP, Megyei Bíróság, edzői licencek,
stb.) eljuttatott az illetékeseknek, s vé-

gül augusztus 7-én az MLSZ telefonon
értesítette a csapatot, hogy végleges a
Várda SE NB III-as szereplése.
A labdarúgó csapat felkészülését az
osztályváltás nem befolyásolta, mivel mindkét bajnokság, a megyei I. és
az NB III. is augusztus 18-án indul
– adott tájékoztatást Lakatos László, a
VSE elnöke.
Az őszi sorsoláson, augusztus 1-jén,
már feltételesen Kisvárda is szerepelt a
csapatok között. Az őszi menetrend a
következő:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Labdarúgó Szövetség
NB III TISZA CSOPORT - 2007/2008 - ŐSZI FORDULÓ
1. forduló 2007.08.19. (vas. 17ó) VÁRDA SE-NYÍRADONY VVTK
2. forduló 2007.08.26. (vas. 17ó) NYÍRMADAI ISE-VÁRDA SE
3. forduló 2007.09.02. (vas. 17ó) VÁRDA SE-VSSC
4. forduló 2007.09.08. (szo. 16ó) MÁTÉSZALKA FC-VÁRDA SE
5. forduló 2007.09.16. (vas. 16ó) VÁRDA SE-F.K. HAJDÚNÁNÁS
6. forduló 2007.09.22. (szo. 16ó) BERETTYÓÚJFALUI SE-VÁRDA SE
7. forduló 2007.09.30. (vas. 16ó) VÁRDA SE-LÉTAVÉRTES SC ’97
8. forduló 2007.10.07. (vas. 15ó) VÁRDA SE-NYÍREGYHÁZA SP. FC KFT.
9. forduló 2007.10.14. (vas. 15ó) HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE-VÁRDA SE
10. forduló 2007.10.21. (vas. 15ó) VÁRDA SE-BALKÁNYI SE
11. forduló 2007.10.28. (vas. 14ó) BALMAZÚJVÁROSI FC-VÁRDA SE
12. forduló 2007.11.04. (vas. 14ó) VÁRDA SE-NAGYECSED RSE
13. forduló 2007.11.11. (vas. 14ó) DVSC FUTBALL ZRT.-VÁRDA SE
14. forduló 2007.11.18. (vas. 13ó) VÁRDA SE-IBRÁNY SE
15. forduló 2007.11.25. (vas. 13ó) DIÓSGYŐR FC KFT.-VÁRDA SE
1. Loki Focisuli (Debrecen)
2. Debreceni Olasz Focisuli
3. Várda Sport Egyesület (Kisvárda)
4. Debreceni Honvéd
A korosztály legjobb mezőnyjátékosa címet a VSE-s Mezei Krisztián kapta – büszkélkedett joggal tanítványával
Lakatos László, aki együttese kimagasló
teljesítményét érzékeltetve sietett leszögezni: a VSE utánpótlás gárdája hét
mérkőzésből ötöt megnyert, két vereségüket pedig az arany-, illetve az ezüstérmes csapattól szenvedték el. Ezzel
messze ők lettek a legeredményesebb
megyénkbeli együttes.
A bronzérmes csapat játékoskerete:
Vári Emil Általános Iskola:
Rézinger Botond, Ráti Gábor, Artner

Fotó: Artner

Boldizsár, Lakatos Balázs, Nagy László, Dócs Ákos, Gyarmati Ákos, Ivánkó
zsolt
Somogyi Rezső Általános Iskola:
Soltész Gábor
Fényeslitke: Dobos László, Lippai Tibor, Hegedűs József
Nyírtass: Mezei Krisztián
Pap: Balogh Zsolt
Nyírlövő: Maklári Ákos

