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Kisköre Város Önkormányzatának idõszaki kiadványa

Egyszerre öt fejlesztést adtak át Kiskörén
Mentõpont épült, megújult a tornaterem és a rendõrörs is.
Februártól üzembe lépett a kiskörei mentõpont. A város és a környékbeli települések
egészségügyi biztonságát egyszerre erõsítõ
beruházást a megújított rendõrörssel és más
projektekkel együtt adta át Szabó Zsolt
államtitkár, Magyar Csilla polgármester,
Breitenbach Géza regionális igazgató a
Mentõszolgálat részérõl, valamint a megye
rendõrfõkapitánya, Czinege László.
- Nagyon fontos közfeladat a rendvédelem és az egészségügy kérdése is. Sikerült
újra értékeket teremteni Kiskörén, létfontosságú középületeket megújítani, ezzel
szeretnénk az itt élõk életét biztonságosabbá tenni - emelte ki köszöntõjében
Magyar Csilla.
- Öt nagy felújítás történt most meg
Kiskörén, hatékonyan, rövid idõ alatt, összefogás segítségével. A mentõpont jóvoltából
napközben állandóan egy mentõautó állomásozik a településen a hozzá kirendelt személyzettel, ha baj van, nem kell messzirõl
jönniük, helyben mindent el tudnak intézni mondta el Szabó Zsolt.
- Ez az épület teljesen alkalmas arra, hogy
elõbb-utóbb egy igazi, az állam által is
befogadott mentõállomás legyen - Breitenbach Géza pedig így méltatta a település
igyekezetét a mentõpont tekintetében. Mint
ismert, tavaly nyáron kapott levelet a
település arról, hogy megvalósíthatja a
mentõpontot egy Hevesrõl letelepített egységgel, s a következõ terv a városban valóban
az önálló mentõállomás kialakításáról szól.
- Az õrs teljes személyi állománya végre
méltó körülmények között tud dolgozni
mostantól - fejtette ki a megye fõ rendõri
vezetõje, Czinege László dandártábornok.
Emlékeztetett: a kilencvenes évek eleje óta
van rendõrörs Kiskörén, amelynek rendbetételét régóta szorgalmazták a rendõrség és a
helyi önkormányzat irányítói is.

Munkahelyteremtésre elõkészítve
Egyszerre több középület-fejlesztést
zártak le Kiskörén úgynevezett uniós
„visszahulló pénzekbõl”, 70 milliós
támogatással a KEOP 5.7.0. program
segítségével. Felújították a „Zsongó”
épületét és a volt varrodát is, amelyeket a
folytatásban belsõ rendbetétellel szeretnének újra alkalmassá tenni vállalkozási
szempontból. Szociális étkezõt és konyhát helyeznek el egy felújítás után az
Arany János úti korábbi óvodai szükségcsoport épületében, miután az óvoda
központi bázisa megújult és ki is bõvült
tavaly. Az iskola tornatermét ugyancsak
most tették rendbe, kiegészítendõ a
néhány évvel ezelõtti, akkor közel teljes
iskolarekonstrukciót.

Beköszöntõ
Tavaszra ismét új kiadással jelentkezik a Körekép. A legutóbb átadott
fejlesztések mellett ismét beszámolhatunk olyan kisköreiek maradandó
sikereirõl, akikre tényleg büszkék
vagyunk. Megtudhatják, milyen programkínálattal várja a város idén a kisköreieket és a hozzánk látogatókat, és
beszámolunk az Utazás Kiállítás idei
tapasztalatairól is, ahol a település
idén is bemutatkozott. Új rovatunkban pedig régi újságokba lapozhatunk
bele.
Kellemes böngészést kíván
A szerkesztõ
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Kinevelik az utánpótlást
Kiskörén ösztöndíjjal motiválják a helyben
maradásra a fiatalokat.
- Sok itteni fiatal dönt úgy, hogy tanulmányai befejezése után nem tér haza,
hanem más településen vagy külföldön
vállal munkát. Ezt az aggasztó, a település
számára kedvezõtlen mozgást próbáljuk a
saját önkormányzati eszközeinkkel fékezni
- vélekedett Magyar Csilla, Kisköre polgármestere a város által alapítandó új
tanulmányi támogatásról.
Az ösztöndíj lényege, hogy olyan fiatalokat támogassanak, akik vállalják, hogy a
településen, például a vízügyi területen vagy

az erõmû mûködésével kapcsolatos mûszaki
területen tanulnak tovább, és haza is jönnek,
ha befejezik a tanulmányaikat. Ez a két
szakterület a következõ évek elképzelése, az
elsõ évben pedig frissen végzett védõnõk és
óvodapedagógusok helyben maradását tûzték ki célként Kiskörén.
Öt fõ tanulmányait segítené a település a
szorgalmi idõszakra szóló kifizetésekkel, s
az idei költségvetésben már bizonyosan
szerepelni is fog ez a motivációs összeg ismertette Magyar Csilla.

Együtt ünnepeltünk március idusán
Fejes Lõrinc: „...ideje volt az összefogásnak, a közös gondolkodásnak…”

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc legnemesebb pillanatait visszaidézõ
mûsort követõen Fejes Lõrinc önkormányzati képviselõ mondott ünnepi köszöntõt
az idei március tizenötödikei ünnepségen a
Mûvelõdési Házban.

- Egyre többen érezték
úgy, hogy itt az ideje az
összefogásnak, a közös
gondolkodásnak, itt az
ideje annak, hogy a nagy
magyar álom megszülethessen. A nyugatról érkezett hírek hallatán a pesti
ifjúság is megmozdult.
Bécsben és Párizsban,
Olaszországban és a német
államokban is ekkor támadtak fel a forradalmi elégedetlenség hullámai. Megragadni a pillanatot a fiatalok bátorságára volt
szükség. Hisz a legnagyobb cél a közjó, hazánk politikai és gazdasági függetlenségének
elérése volt a tét - fogalmazott a szónok. A
beszédet követõen az intézmények, civil
szervezetek képviselõi koszorúztak.

16 milliárdos vízügyi projektet
készítenek elõ a Tiszán
Kiskörétõl Szolnokig javulhat az árvízvédelem, ha elkészül a projekt.

Jóváhagyták a kormányülésen a Tisza
nagyvízi medre vízszállító képességének
javítására szolgáló projekt benyújtását az
Európai Bizottság felé.
Mint a Magyar Közlönyben szerepel, a
több, mint 16 milliárdos vízügyi nagypro-

2

jekt elkészülte után Kiskörétõl egészen a
szolnoki Tisza-hídig segíti az árvízvédelmet, nõ az árvíz elleni biztonság, s több,
mint 120 ezer ember vagyon-, és létbiztonságára lesz hatással a program. A szakemberek a tervek szerint feloldják a szûkületeket, s csökkentik a hullámtérben álló
kiemelkedéseket is.
A hullámteret a KEHOP-program támogatásával tennék rendbe, a projektet az
Országos Vízügyi Fõigazgatóság és a
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
összefogásában valósíthatják meg.

Kiskörén dolgozhat
Dél-Heves legtöbb
közmunkása
Járdát épít, majorságot mûködtet a 160
dolgozó.

Idén és jövõre összesen 160 fõnyi közfoglalkoztatottnak kínálnak munkát Kiskörén - tudtuk meg Magyar Csilla polgármester tájékoztatása alapján. Ezzel a
dél-hevesi térség legtöbb közmunkása a
város területén fog ténykedni a következõ
idõszakban.
Az önkormányzat hatféle programot
indít a résztvevõk számára. A 64 fõvel
tervezett, 94 milliós mezõgazdasági szekcióban megvásárolnak egy, Kisköre határában álló majorságot, amelyen állattartásba
kezd a város, amely magával hozza a takarmányozást biztosító szántóföldi növénytermesztést is. A húsz fõvel, összesen
28 millióból helyi sajátosságokra építõ
mintaprogram-részben három önkormányzati lakást újítanak fel, s 31 fõ készülhet közutak karbantartására, 42 millió
forint befektetésével. 2015-höz hasonlóan
ismét teljesen új járdák épülnek a településen a Bartók Béla úton, a Damjanich,
az Újvilág és a Széchenyi úton. Az Újélet
úton útépítés történik, de lesznek padkajavítások és kátyúzások is. Külön
programpont szolgál mezõgazdasági utak
rendezésére, 27 millió forintból, 20 fõnek
kínálva elfoglaltságot. A belvízelvezetés
karbantartása tíz embernek szolgál rendszeres munkával, s további mintegy húszmillió forintból 15 ember dolga lesz
illegális hulladéklerakóhelyek további feltérképezése, majd felszámolása - mondta
el Magyar Csilla.
- Az említett hat közmunka-részprogramra állami és helyi önkormányzati
forrásokból összesen tehát több, mint 200
milliót fordítanak Kiskörén, hogy a 160 fõ
olyan értékteremtõ munkát végezhessen,
amely fontos és maradandó eredményeket
hoz az egész közösség számára. Nagy
feladat volt mindezen elképzelések kitalálása és leegyeztetése, de szeretnénk segíteni az önhibájukon kívül állás nélkül
maradt kisköreieknek abban, hogy több,
munkából származó jövedelemhez jussanak - jegyezte meg a polgármester.
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Több százmilliónyi pályázatért száll harcba idén is Kisköre
FEJLESZTÉS - Kerékpárút, szociális program, megújuló közintézmények.
- Ahogy nyílnak a pályázati lehetõségek
Kisköre számára a területfejlesztési források
tekintetében, a város ugyanolyan gyors
ütemben adja be pályázatait, közölte Magyar
Csilla polgármester.
A legutóbbi képviselõ-testületi döntések
értelmében kerékpárút fejlesztését is vállalja
a település, pályázati siker esetén Heves irányában a majorságig menne tovább a bicikliút. Felújítanák ezzel együtt az EuroVelo
rendszerhez nem tartozó, már meglévõ belterületi szakaszt is. Ez az elképzelés körülbelül százmillió forint nagyságrendû lenne,
és tovább élénkítené a tóparti turizmust is.

Miután már szinte minden közintézmény
már alaposan megújult az elmúlt idõszakban, egy másik, ötvenmilliós beadott projekt
ezúttal a „legrászorulóbb” intézmény, a
Polgármesteri Hivatal külsõ felújítására
vonatkozik, ehhez mindössze öt százaléknyi
önerõt kellene biztosítania a kiskörei
önkormányzatnak. A tetõ és a homlokzat
szigetelése, illetve a nyílászárók kicserélése a
kitûzött cél.
A szociális területen is pályázhat idén
Kisköre, 180 millió forintot szeretnének
megszerezni. Ez az összeg magában foglalja
többek között szociális munkások képzését

és foglalkoztatását, egészségügyi ismeretek
átadását, foglalkoztatás-elõsegítõ programok megvalósítását is. Hiányzó szolgáltatások biztosítását tervezik, kiemelten: gyermekorvosi szûrések, tanácsadások, korai fejlesztéshez szakemberek, sérült gyermekek
számára szakemberek biztosítása A projekt
idõtartama 3-5 év.
Egy kisebb mértékû, ötmilliós pályázaton
is indul a település, amelyen az 1956-os
forradalom és szabadságharc méltó megünneplését támogathatja az úgynevezett Sinkovits Imre-program, tíz százalékos önerõvel, jelezte Magyar Csilla.

KULTÚRKAVALKÁD

Kiskörén már most végleges
az idei programlista

A város kínálata népszerû
volt az Utazás Kiállításon
Új szolgáltatásokkal készül a szezonra a
strand is.

Olyannyira biztos, hogy nyomtatásban is rögzítették.

Az idei választék

Idén is színvonalas, bõséges eseménysorral
és mellé az errõl szóló igényes programfüzettel látja el a Tisza partjára látogatókat
Kisköre városa. A kiadványban olvasható
Szabó Zsolt államtitkár, Kovács Sándor, a
Tisza-tó Fejlesztési Tanács elnöke, illetve
Magyar Csilla polgármester köszöntõje
után a város részletes programterve és
turisztikai kínálata is. Szó esik benne az idén
Állatudvarral kibõvülõ Szabadvízû Strand
szolgáltatásairól, az élõ koncertek listájáról
a Neotontól Demjén Ferencen át az Intim
Torna Illegálon át az Ismerõs Arcokig.
- Ismét jön hozzánk a Tour de Hongrie
biciklis megmérettetés, július közepén újra
a város parti sétányára látogat a Tour
D'Opera természeti-mûvészeti program.
Lesz Hal-Vad Fõzõ, illetve Csülökfõzõ
Fesztivál, Városnap, Tavaszi Vigasság és
újdonság a tóparton egyedüli Ifjúsági Nap is
Kiskörén, de nem marad el a szeptemberben esedékes folklórtalálkozó sem.

Demjén Ferenc élõ koncertje június
25-én nyitja a sort, a Neoton Família
Sztárjai július 22-én lépnek fel. Egy
nappal késõbb, 23-án, az idei Hal-Vad
Fõzõ Fesztiválon Marót Viki és a Nova
Kultúr Zenekar szórakoztatja a közönséget.
Majd jön egy új rendezvényen, az
Ifjúsági Napon zúzó Intim Torna
Illegál és ráadásképp a Kowalsky meg a
Vega augusztus 13-án, valamint Szekeres Adrien augusztus 20-án. Ugyanezen a napon színpadra érkezik az Illés
Lajos Emlékzenekar is.
Az õsz sem lesz kevésbé csendes a
tóparton: Deák Bill Gyula és csapata
szeptember tizedikére várható, õk
zárják a IX. Csülökfõzõ Fesztivált, és
október elsejére hangol az Ismerõs
Arcok zenekar. A legtöbb koncert
természetesen ingyenes, és minden
fellépés élõ lesz.

Önálló standdal szerepelt a legnagyobb
országos turisztikai kiállításon, az Utazás
2016-on Kisköre önkormányzata.
Négy napon keresztül - csütörtöktõl
vasárnapig - volt elérhetõ a Hungexpo-n a
város, a vízerõmû, a helyi szolgáltatók és a
Szabadvízû Strand turisztikai kínálata,
amelyet a nemrég megjelent színvonalas
kiskörei programfüzetben összegeznek. De
sok információ olvasható a helyi szállásadók
és a környezõ Tisza-tavi települések adottságairól is, hiszen a különbözõ szolgáltatók
továbbra is az összefogásban érdekeltek,
ezért „a Tisza-tó bölcsõje”, Kisköre sem csak
ebben az egy önálló kiadványban szerepel tájékoz-tatott Baloghné Szilágyi Tünde, a
kiskörei Mûvelõdési Ház igazgatója.

A strand is újít
Nagyon figyelünk arra, hogy már az év elején stabil, pontos rendezvénykínálatot
tárhassunk a vendégek elé, hogy idõben
dönthessenek, mely napokat töltenék szívesen nálunk. Reméljük, minél többet, s ha
maradni szeretnének, akkor természetesen
a szálláshelyeket is megtalálják a füzetben világította meg Magyar Csilla, a város
vezetõje.

A Szabadvízû Strand is új szolgáltatásokkal készül az idei szezonra,
lesznek kézmûves foglalkozások, játszóház, megvalósítják az Állatudvart például élõ pónival, nyuszival, báránnyal, kacsákkal - és a fiatalok számára is berendeznek majd egy különleges, hangulatos helyet a parton - tudtuk meg a kiállításon.
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INTERJÚ

A komoly fejlesztésekhez vissza kell
szereznünk az elherdált területeket
Interjú Magyar Csilla polgármesterrel
Milyen jelentõsebb fejlesztési
lehetõségekkel kíván élni az
önkormányzat az idén beadható uniós és hazai pályázati
kiírásoknál? Mi indokolja, hogy
épp ezeket a beruházásokat
szorgalmazzák?
Önkormányzatunk, ahogy
eddig is, minden pályázati lehetõséggel élni szeretne, amely a
település fejlesztését és az itt
élõk életminõségének javítását
hivatott szolgálni. 2015 végétõl
folyamatosan jelennek meg a
megyei fejlesztési-, illetve a
vidékfejlesztéssel kapcsolatos
pályázatok, ezek elõkészítésén
folyamatosan, teljes erõbedobással dolgozunk. Figyeljük és
várjuk azokat a gazdaságfejlesztésre irányuló pályázatokat,
amelyek a munkahelyteremtést
segítik, lehetõséget adva azoknak a helyi munkavállalóknak,
akik szeretnének elhelyezkedni
helyben. Ezúton szeretném kérni azon vállalkozásokat, civil
szervezeteket, amelyek szeretnének pályázatot benyújtani a
fejlesztés érdekében, hogy keressék nyugodtan az önkormányzatot, szívesen segítjük
õket is kérdéseik megválaszolásában, együttmûködést ajánlunk mindenkinek. Hiszen csak úgy lehetünk
mindannyian sikeresek, ha segítjük egymás
munkáját.
Országszerte létezik egyfajta elégedetlenség - legalábbis a médiában - a KLIK
mûködése iránt. Kisköre vezetése elégedett-e azzal a munkával, ami a Vásárhelyi
iskolában folyik, illetve eleget fejleszt-e itt
az állami intézményfenntartó?
Az oktatás ügye minden településen
meghatározó kell legyen. Az önkormányzat
a fenntartóváltás ellenére is támogatja az
iskolát, a gyermekeket és az ott dolgozókat
is. Nyilvánvalóan látjuk, hogy a KLIK
mûködése során vannak fennakadások és az
új rendszer a dolgozókra is többlet terheket
ró. 2013 január elsején egy korszerû, frissen
felújított intézményt adtunk át állami
kezelésbe, azt a pályázatot majdnem elveszí-
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tettük, de kitartó, szívós munkával küzdöttünk az átadásig, hogy gyermekeink és
dolgozóink méltó körülmények között
végezzék feladataikat. Az intézményfenntartó több nyertes pályázatot is lebonyolított az átvétel óta, amelyek a gyermekeknek és a pedagógusoknak is lehetõséget biztosított olyan programok, szakmai továbbképzések lebonyolítására, amelyek ingyenességük révén, anyagi ráfordítást nem
igényeltek a résztvevõktõl. Márciusban pedig a kiskörei iskolában a fenntartó a számítógép parkot cserélte le. Minden bizonynyal vannak olyan szakmapolitikai kérdések,
amelyek megoldásra, felülvizsgálatra várnak,
de az anyagi és ráfordítási költségek tekintetében az önkormányzat, mint fenntartó
sem lenne képes minden elvárást teljesíteni.
Minden településen vannak olyan
múltbeli döntések, amelyek egykor nem

látszottak túlzottan jelentõsnek, késõbb mégis komoly
hatást gyakoroltak a település
fejlõdésére. Melyek voltak az
Ön szerint legelhibázottabb
„stratégiai” döntések, ha a
korábbi
önkormányzatok
ténykedését nézzük, és vajon
miért? Vissza lehet(ett)-e ezeket a folyamatokat fordítani
késõbb?
Mint említettem, önkormányzatunk minden pályázati
lehetõséget szeretne kihasználni, így különösen fájó az,
hogy az egyes fejlesztések,
turisztikai attrakciók megvalósításához egyes stratégiai területek még nincsenek a tulajdonunkban. Ezek a vagyonelemek 1990 után önkormányzati tulajdonba kerültek,
majd idõvel a település vezetése
értékesített belõlük. Több ingatlan van ma is külföldi érdekeltségben, olyanok, amelyek
ráadásul a település legértékesebb, legjobb adottságú területei, és fontosak lennének a
tervezett és várt fejlesztések
megvalósításához. A lepusztult
Vízibázis épülete, az értékes
Tisza-parti területek, a kemping eredendõen mind önkormányzati
tulajdonban volt és bár most a jelenlegi
vezetõkre is áll a felelõsség, hogy építsünk,
alkossunk valami nagyot, mégis esetenként a
„tulajdonnélküliség” akadályába ütközünk.
De nem adjuk fel: a termálkút és területe
például négy év erõfeszítés, állandó aggódás,
Szabó Zsolt államtitkár úr közbenjárása és
sok-sok munka után lett tehermentes.
Álláspontom szerint nincs olyan személyes érdek, nincs olyan elkötelezõdés, amely
arra indíthatja egy település vezetését, hogy
vagyonát csökkentse, vagyonáról lemondjon. A vállalkozók tudják, hogy a vagyon
mennyisége értékesebb a készpénznél, hogy
a pénzügyi mérleg és kimutatás legfontosabb eleme a vagyonleltár. Nem véletlenül
mondhatom büszkén, hogy immár 2010 óta
a vagyon gyarapodását tapasztalhatják a
lakosok, nem pedig az elherdálását.
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INTERJÚ
Erõsödik-e idén várhatóan Kisköre turizmusa, hogyan gondolkodtak, amikor
programkínálatot hirdettek már az év elsõ
hónapjaiban az egész esztendõre, s milyen
nyár elé néz az egyik turisztikai kulcsszereplõ, a strand? Milyen turisztikai profilt
szeretnének megvalósítani Kiskörén: a
Tisza-tó „Siófokja”, tehát „bulifõvárosa”,
vagy épp a nyugalom szigete szeretne
inkább lenni a település?
Évrõl évre megpróbálunk olyan programsorozatot kialakítani, amely minden korosztályt megszólít. Elsõsorban a település
lakóinak szeretnénk lehetõséget biztosítani
az ingyenes rendezvényekkel, de folyamatosan érkeznek a visszajelzések, hogy a
térség és a turisták is örömmel vesznek részt
a rendezvényeinken. Látható, hogy igyekszünk a legtöbb programot a település
központjában kialakított rendezvény téren
megvalósítani, a kifejezetten turisztikai,
gasztrorendezvények a strandon élhetõk át.
Nagy büszkeségünk - a rendezvényekre
ellátogatók véleménye alapján - hogy prog-

ramjaink megvalósítása magas színvonalon
történik. Itt minden szervezõ tudja és
pontosan végzi a feladatát. Meg szeretném
jegyezni, hogy a rendezvények lebonyolítása csapatmunka, amit sok hónapnyi
elõkészítés elõz meg. Az önkormányzat
dolgozóin kívül a kulturális közfoglalkoztatottak, a közfoglalkoztatottak, diákmunkások összehangolt, precíz együttmûködése
szükséges. Õk tudják, érzik, hogy csak
csapatban, együttmûködéssel lehet sikeres a
település, s csak így tudjuk legyõzni az
akadályokat. Köszönet érte ezúton is!
Nem szeretem a címkézést, nem szerencsés ragadványnevekre ráhúzni a turisztikai
kínálatot. Helytelen egy olyan turisztikai
desztinációban „fõvárost” keresni, amely
valójában az országos turisztikai térképen is
egyelõre még csak keresi a helyét. A Tisza-tó
nem egy homogén, egységes arculatot mutató turisztikai egység, hanem változatos,
színes természeti gyönyörûség. Minden
településen mások az adottságok, lehetõségek, minden településnek meg kell találnia a

helyét a kínálati palettán. Az utóbbi években
az ökoturizmus zászlaja alatt egyesültek a
települések. Ezen belül Kiskörén, mint a
Tisza-tó bölcsõjének minden területre kell
lennie válasznak. Az élõ folyó jelenléte, a
gátkoronán végigfutó kerékpárút elõrevetíti
a sport-, és rekreációs terület fejlesztését az
ökoturizmus jegyében.
Sok év telt el a tervezgetéssel, az ígéretekkel, olyan lehetõségeket szalasztott el a
település, de a térség is, amelyek nem hozhatóak vissza. Több évtizedes lemaradása
van a Tisza-tónak, és sajnos településünknek
is. A fejlesztés tervezésénél elsõrendû kérdés és elvárás is a turisztikai idény meghosszabbítása, a meglévõ értékek (természeti, és épített) maximális kihasználása.
Harcolunk azért, hogy a településre minél
több turisztikai jellegû forrás érkezzen, és a
a közintézmények, közterületek fejlesztése
mellé a turisztika területén is minél elõbb
nagyszabású fejlesztéseket tudjunk felmutatni.

MÚLTIDÉZÕ

Megsárgult lapokról…
Új rovatunk indul, amelyben a könyvtárban fellelhetõ régi újságok lapszámaiból tallózunk a város múltjából.
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ISKOLAI HÍREK

A nap, amikor megmentették a Tisza-tó
élõvilágát
16 évvel ezelõtt történt a nagy tiszai természeti katasztrófa.
Kiskörén, a Tisza-parton emlékeztek a
folyó élõvilágának hivatalos napján egy
tizenhat évvel ezelõtti szomorú dátumra.
Február elsõ napján ugyanis a Kiskörei
Vásárhelyi Pál Egyesület aktivistái a 2000.
január 31-én történt tiszai ciánszennyezés, a
nemzetközi hírûvé vált ökológiai katasztrófa történéseit idézték fel.
A megemlékezés Petõfi Sándor A Tisza
címû versének elszavalásával kezdõdött,
majd a kikötõ lépcsõjén az egyesület alelnöke, Fejes Lõrinc szakaszmérnök emlékezett a krízishelyzetre. A gyermekek megtudhatták, milyen komoly pusztítást végzett az elszabadult cianidvegyület a Tiszában, valamint azt is, hogy milyen sürgõs
intézkedéseket hoztak meg a vízügyi
szakértõk a tározó védelmében.
A mérgezõ anyag érkezését megelõzõen a
Kiskörei Vízlépcsõ segítségével csaknem
méteres vízszintemelést hajtottak végre,
ami összesen mintegy 50 millió köbméter
víz tározását tette lehetõvé. A mérgezõ víz
hullámmederben tartásának érdekében
elzárták a Kiskörei-tározó öblítõcsatornáit
is. Ezt a víztömeget lehetett a késõbbiekben

felhasználni a Tisza cianid-ion koncentrációjának jelentõs csökkentésére. Az elvégzett intézkedéseknek köszönhetõen a
Tisza-tó vízfelületének 93 %-a nem szennyezõdött, az élõvilág életben maradt, s negyedével tudták csökkenteni Kisköre alatt is
a cián-koncentrációt.
Fejes Lõrinc arról is beszélt, hogy a
tragédia után hogyan állt helyre a Tisza
vízminõsége, hogyan tért vissza a folyóba
élet. A folyó élõvilágának megõrzése nemzeti érdek, hívta fel a figyelmet a mérnök,
végezetül megkoszorúzták az összegyûlt
aktivisták és diákok a Tiszát - tudtuk meg az
egyesületet irányító Kovács Márton elnöktõl.

Együtt szavaltak a magyar kultúra napján
Versekkel adóztak az ünnepnek Kiskörén.

A Kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskola
tanulói január 22-én különleges ünnepi
mûsorral készültek A magyar kultúra napja
alkalmából. Együtt emlékeztek meg a a kulturális hagyományokról, hazánk értékeirõl és
anyanyelvünkrõl a tanulók és a pedagógusok.
Miháczi Csilla köszöntõje után Molnár
Hédi szavalta el Lovag Erdõs Anna Himnuszunk születése és Sajó András A magyar
nyelv címû versének egy részletét. Kosztolányi Dezsõ Magyarul címû alkotását
Szabó Dorina elõadásában hallhatták.
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Galvács Ágnes rövid idézeteket adott át a
kultúra és a mûveltség jelentõségérõl.
Zárásként Miháczi Csilla Petõfi Sándor
egyik legszebb, a magyarságot dicsérõ
költeményét szavalta el, Magyar vagyok
címmel. A mûsor után az „Együtt szaval a
nemzet” elnevezésû program jegyében az
iskola diákjai együtt mondták el a Himnusz
elsõ versszakát és a Nemzeti dalt.
A fellépõ gyerekek késõbb, ugyanaznap a
városi projektzáró ünnepségen is elõadták
rövid irodalmi mûsorukat.

Húsz új számítógép
érkezett a kiskörei
iskolába
Modernebbé vált az informatikai háttér az
intézményben.
- Kiskörén az az önkormányzat tapasztalata, hogy az állami iskolafenntartó odafigyel a városban található intézményére. A
néhány év alatt sikeres pályázatok sora
által, több részletben teljesen felújított
Vásárhelyi Pál Általános Iskola nemrég új
informatikai eszközökkel is bõvült számolt be Magyar Csilla, a város polgármestere az oktatási célú fejlesztésrõl.
Hozzátette: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ húsz számítógéppel
erõsítette meg az iskola informatikai
bázisát, a tanulók és a pedagógusok hamarosan használatba veszik az újonnan
érkezett eszközöket a technikai szempontból megújított informatikateremben.
A beruházást az intézményfenntartó országos, közel 12 és fél milliárd forintos
informatikai fejlesztõprojektje tette lehetõvé, emlékeztetett a polgármester.

Kémiatanárnak,
polgármesternek is
beöltöztek
Állt a bál Kiskörén: felvonultak a gyerekek
kedvencei.
Az alsósok és a felsõsök is jelmezbe
öltöztek a kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskola hagyományos farsangi mulatságán, s az egyre változó korszellem
bizonyítéka, hogy volt, aki kémiatanárnak,
jegyzõnek, s volt, aki polgármesternek
igyekezett festeni. De voltak mesehõsök,
sorozatsztárok, zenei elõadók, filmcsillagok, valamint Mignon, Túró Rudi, nindzsa
is a felhozatalban.
A legnagyobbak - a hetedikesek és a
nyolcadikosak - gyönyörû keringõvel indítottak s zártak is, a két látványos táncprodukció között zajlott a jelmezesek
parádéja, a bemutatást pedig maga Mary
Poppins segítette az ötfõs zsûri szemei
elõtt. Õk végül úgy döntöttek, hogy a
csoportok között a Hupikék Törpikék
nyerjenek, a második helyen a kémia-,
illetve a matematikatanár megszemélyesítõi jöttek. Egyéniben a Babakocsi és a
Mignon gyõzött, s következett a hõlégballon és az esküvõi torta, a képletes
bronzérmet pedig a Túró Rudi és a zenedoboz hozhatta el.
(Színes képgalériánk a hátlapon tekinthetõ meg az eseményrõl.)
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ÓVODAI HÍREK

Tavaszváró verses
nap és óvodai KIMIT-TUD
A versekkel sikerült elõcsalogatni a
kiskörei napsugarakat.
A sok éves hagyományt követve, idén is
megrendezték a versmondó délelõttöt a
Kiskörei ÓV-LAK Óvodában. A kis- és
középsõ csoportos gyermekek ismerõs
közegben, házi ünnepség keretében, míg a
nagycsoportosok vendégek jelenlétében,
közönség elõtt adták elõ a tanult verseket.
A felkészítésben az óvodapedagógusok a
szülõket is bevonják, erõsítve ezzel az
óvoda és a családok kapcsolatát. Az elismerõ szavak mellett kis ajándékokkal is
jutalmazták a résztvevõket.
A hagyományos járási óvodai KI-MITTUD megrendezési joga ebben az évben a
Kiskörei ÓV-LAK Óvodát illeti, mivel
elõzõ évben õk hozták el az elsõ helyezést,
s vele immáron másodszor a vándorserleget. A rendezvény 2016. április 15-én
lesz az óvodában illetve a Mûvelõdési Házban. Eddig kilenc óvoda jelezte részvételi
szándékát mintegy 150 fõ részvételével.

Tájékoztató az
óvodai beíratásról
Értesítjük a kedves szülõket, hogy a
Kiskörei Óv-Lak Óvodában a leendõ
óvodások beíratása 2016. április 25-2627-én 8 és 16 óra között történik.
Azoknak a gyermekeknek a beíratása
kötelezõ, akik 2013. augusztus 31. elõtt
születtek, vagyis 2016. augusztus 31-ig
betöltik a harmadik életévüket.
Beíratható óvodába az a kisgyermek
is, aki 2013. szeptember 1. és 2014.
február 28. között született. Szabad
férõhely esetén 2016. szeptember 1-tõl
õk is részt vehetnek az óvodai nevelésben.
Az óvodai beiratkozáskor be kell
mutatni:
- a gyermek valódi nevére kiállított
személyi okmányait.
- érvényes születési anyakönyvi
kivonatot
- érvényes lakcímkártyát
- érvényes TAJ kártyát
- kitöltött jelentkezési lapot, mely
beszerezhetõ az óvodában, önkormányzatnál, vagy letölthetõ a
www.kiskore.hu oldalon.
Feketéné Perge Veronika
óvodavezetõ
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Hatvani gyõzelem a megyei
természetismereti versenyen
Vásárhelyi Pál emlékére rendezték meg a diákmegmérettetést.
Kiskörén nyolcéves hagyománynak számít
immár az általános iskola negyedik osztályába járó gyermekek körében meghirdetett megyei természetismereti verseny. A
hatvani Kodály Zoltán Általános Iskolából
érkezett háromfõs csapat nyerte meg idén
Kiskörén a Vásárhelyi Pál Egyesület által
szervezett megyei természetismereti vetélkedõ döntõjét.
A Jégmadarak tagsága, Gorda Dániel,
Deim Dávid és Urbán Anna Lili sokat
készült a versenyre. Kedvenc versenyszámuk a szókeresõ játék volt, de nagyon
tetszett nekik az a feladvány is, amikor be
kellett jelölniük a térképen, hol található
Kisköre, Abádszalók vagy Tiszafüred. „Egy
megyei versenyt megnyerni elég nagy
dolog”, fogalmazott Deim Dávid, s azt is
megígérte, hogy az ajándékba kapott mikroszkópot iskolájukba viszik, a jutalomkönyveket pedig elolvassák.
Felkészítõ tanáruk, Borbás Katalin arról
beszélt, visszajáró részvevõnek számít
Kiskörén a gyõztes hatvani iskola.
- Négy évvel ezelõtt is neveztünk egy
másik csapattal erre a versenyre, nagyon jól
éreztük magunkat. Több hónapos munka
volt, mire eddig eljutottunk, örülünk a
sikernek. Iskolánk ökoiskola, ezért központi helyet foglal el nálunk a természetismeret. Más környezetismereti versenyeken is sikeresen szoktunk szerepelni,
gyûjtõakciókkal hívjuk fel a gyermekek
figyelmét a környezetvédelem fontosságára
- mondta el a pedagógus.
A második helyen az Erdõtelki Pontyszerzõk zártak, õket követte a harmadik
helyen a pétervásárai Tiszakötõk, majd a
boldogi Jegenyék és a hatvani kossuthos
Természetvédõk következtek a végsõ
rangsorban. A megyei elsõ tízben jegyezték
térségünkbõl a pélyi, a horti és a boconádi
diákokat is.
Mint Kovács Márton iskolaigazgató, az
egyesület elnöke megvilágította, nyolc
esztendeje álmodták meg a versenyt.
- Olyan versenyt szerettünk volna szervezni itt Kiskörén, amely egyszerre kötõdik
a Vásárhelyi névhez, az iskolánkhoz, a
Tisza-tóhoz és a Tisza folyóhoz. A tudásanyag az itteni vizek növény-, és állatvilágára
épül, Kisköre turizmusára, illetve a vízépítõ
mérnök Vásárhelyi Pál életére és munkás-
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ságára. A megyei döntõt három írásbeli
forduló elõzte meg, s a legjobb tíz iskola
csapata volt itt ma velünk - összegezte Kovács Márton.
A verseny felemelõ zárópillanata idén is az
volt, amikor a résztvevõk és a díjak átadói köztük a KÖTIVIZIG, az erõmû, az Öko-

centrum és a helyi önkormányzat vezetõi megkoszorúzták az iskola nevét is adó
mérnök emlékmûvét. A megmérettetéshez
kapcsolt rajzkiállítást pedig a verseny döntõjének helyt adó kiskörei szakaszmérnökségen mutatták be.

Aktív évre készülnek a vásárhelyisek
Megyei rajzversenyt hirdetett a kiskörei egyesület.
Rajzpályázatot hirdetett a Kiskörei Vásárhelyi Pál Egyesület Szeretjük a természetet
címmel, a megyében tanuló, a környezet védelmére fogékony általános iskolások
részére.
A legígéretesebbnek ítélt alkotásokból kiállítást rendez a civil szervezet, a
gyõztesek értékes ajándékokkal lesznek gazdagabbak április 22-én, a hagyományos
Megyei Környezetismereti Vetélkedõ végén. A verseny fõvédnöke Szabó Zsolt
államtitkár, védnökei: Magyar Csilla, Kisköre polgármestere, illetve Kovács Márton
egyesületi elnök.
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

Elismerést érdemlõ önkéntes munka
Kiskörére is jutott a Nemzeti Mûvelõdési Intézet díjából.
December elején a Nemzeti Mûvelõdési
Intézet díjátadót rendezett az önkéntesség
világnapján a Budai Vigadóban, „Cselekvõ
Jóakarók” címszóval. Heves megyébõl
hárman részesültek a névadó elismerésben,
köztük Bódi Máté Kiskörérõl. Máté
oklevelet és ajándéktárgyakat vehetett át a
rendezvényen Polyák Albert fõigazgatótól.
- Jó érzéssel tölt el, hogy az egri irodában
rám gondoltak, mint kiemelkedõ önkéntes
munkát végzõ munkatársra. Ez az elsõ
kitüntetésem volt, így mindig jó érzéssel fog
eltölteni, amikor eszembe jut az átadása.
Kérdezték tõlünk, hogy mit jelent
számunkra önkéntesnek lenni. Erre én azt
válaszolom: értéknek lenni önmagunk és
mások számára - kommentálta elismerését
Bódi Máté.

Kiemelt témaként kezelik
az önkéntességet
A Nemzeti Mûvelõdési Intézet az
önkéntesség ügyét kiemelt témaként
kezeli, s a téma szakmai súlyának megfelelõen országos szakmai központot
tart fenn az önkéntesség gyakorlatának
és módszertanának a közösségi mûvelõdésben és kultúrában való elterjesztéséért, a jó példák megismertetéséért.
Tavaly hagyományteremtõ céllal a
Nemzeti Mûvelõdési Intézet elõször
méltatta elismeréssel az országos hálózatában kiemelkedõ munkát végzõ
önkénteseket.

Már a világversenyre készül a
kiskörei karatéka
Gál Ágnes szinte
minden versenyérõl dobogós
eredménnyel tér haza.
A kiskörei Gál Ágnes egyre figyelemre
méltóbb eredményekkel zárja versenyeit, s
2016-ban ott lesz a világbajnokságon is.
- Tavaly öt versenyen vettem részt
sikeresen, mindenhol dobogós helyen végeztem. A decemberi Mikulás kupán
szerzett elsõ helyezés az, amelyre az elõzõ
évben a legbüszkébb voltam. Idén eddig egy
versenyen vettem részt, amelyen a dobogó
második fokára állhattam. Ezt egy
tiszafüredi kitüntetés követte, melyen a
tavalyi évet díjazták - vont mérleget a
legutóbbi idõszakról Gál Ágnes.
A kiskörei illetõségû sportoló hat éve
szerepel a tiszafüredi székhelyû sportegyesületben, pontosabban annak abádszalóki
csoportjában. Tagja a versenyzõi team-nek,
jelenleg zöld öves.
- Fiatal kora ellenére Ági már tapasztalt
karatéka, minden versenyrõl dobogós helyezéssel tér haza, számos hazai és külföldi
viadalon bizonyította már felkészültségét így értékelte a hat éve a tiszafüredi klub

abádszalóki „részlegénél” sportoló kiskörei
versenyzõ
munkásságát Szanyi
Attila klubelnök.
- Jelenleg a Nyúl
Kupára, egy budapesti versenyre készülök nagyon, melyet április másodikán
rendeznek
meg, s közeleg júniusban az All Kyokushin Világbajnokság
is, ahol a Szanyi Dojo Kyokushin Karate
Klub versenyzõjeként fogok küzdeni
- újságolta idei feladatairól Gál Ágnes.
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„Csoda-e, ha nehéz szívvel hagyom itt
õket?”
Hosszú óvodaszakmai pályafutásának idei
zárása után nyugdíjba készül Feketéné Perge
Veronika, a kiskörei ÓV-LAK Óvoda irányítója. Az eltelt évtizedek alatt több
hangsúlyos pedagógiai elismerést is kiérdemelt óvodavezetõvel a modern családokról, a
maradandó emlékekrõl és a kiskörei óvoda
megszépülésérõl is beszélgettünk.
Milyen elõjelek, elõzmények vezették Önt
az óvodapedagógusi pályára?
A kislányok óvodás korban általában
maguk is óvó nénik szeretnének lenni. A
kedvenc óvó nénim kedves lénye példaként
végigkísérte az én gyermekéveimet is, s a
dédelgetett álom számomra elérhetõvé vált
azáltal, hogy 1972-ben, éppen a nyolcadik
osztály elvégzése idején indult Egerben a
szakközépiskolai óvónõképzés. A pályám
1976-ban Egerben kezdõdött. A Gárdonyi
Géza Gimnázium és Óvónõi Szakközépiskola gyakorló óvodájában dolgoztam, közben szereztem meg fõiskolai diplomámat.
Közel 10 évig gyakorlatvezetõként vettem
részt az óvónõjelöltek szakmai képzésében.
Az egri évek után szülõfalumban, Erdõtelken, majd a Kiskörei ÓV-LAK Óvodában
dolgoztam, 2002-tõl vezettem is ezt az
intézményt.
Visszatekintve a 40 évre, boldogan mondhatom, hogy jól választottam. Sehol sem
érheti az embert több öröm, mint a kisgyermekek között. Az õszinte ragaszkodásuk, a
feltétlen bizalmuk, nyiladozó értelmük, a
bennük rejlõ kincs, - amit mi hozhatunk a
felszínre - megszépíti az óvónõk életét.
Miben változott az eltelt néhány évtized
alatt a magyar „gyermekanyag”, illetve a
szülõi hozzáállás?
Nagyon sok olyan családunk van, ahol
akár ösztönösen, akár tudatosan, az okos
szeretet vezérli a családi nevelést. Természetesen a társadalmi változások, a családmodell átalakulása, a szülõi szerepek átrendezõdése magával hozta a gyermekek
másfajta szocializálódását. Megtehetnénk,
hogy panaszkodunk, ezzel azonban eredményt nem érnénk el. Az élet nagy dolgait
megoldani nem a mi feladatunk, nekünk a
megváltozott körülményekhez igazodva, az
óvoda falain belül kell kezelni a problémát.
Hagyományos módszereink már nem
alkalmazhatóak, így a módszereinket igazítjuk a megváltozott „gyermekanyaghoz”. A
játékba ágyazott óvodai tanulás, a sokoldalú
érzékeltetésen alapuló ismeretszerzés eredményesnek bizonyul.
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Persze beszélnünk kell a szülõi szereprõl
is. Ahol gondjaink vannak, ott leginkább a
felelõs szülõi szerep hiánya jelenik meg.
Szülõnek lenni az egyik legnehezebb
"foglalkozás", mégsem kell hozzá semmiféle
"jogosítvány". Egyre gyakoribb a tizenéves
lányok anyává válása is. Az óvodai nevelés
úgy lenne igazán sikeres, ha a családon belüli
neveléssel karöltve, hasonló elvek alapján
történne. Sok szülõ viszont kizárólag az
óvodától várja el, hogy pótolja, amit õ
esetleg elmulasztott. Így a legtöbb esetben
át kell vennünk a családi nevelés szerepét is.
A családok életében, így a gyermekekében
sincs rendszer. Hiányoznak az alapvetõ
szabályok, amiket a család minden tagjának
be kellene tartani. A gyermek nem tanulja
meg otthon, a szabad-nem szabad fogalmát.
Sok gyermek saját szabályokat állít fel, és a
szülõk igazodnak ehhez. A gyermek

irányítja a szüleit. Pedig a gyermekeknek az
egészséges személyiségfejlõdéshez szükségük van rendszerre, szokásokra, szabályokra, melyek stabil, biztos pontokat jelentenek
mindennapjaikban. De szükségük van
mintára, követendõ példára is, amit a felnõtt
személyében kellene megtalálniuk. A szülõi
tekintély fontos összetevõje a szocializációnak.
Mindig szerettem a szülõkkel beszélgetni
nevelési kérdésekrõl. Egyre több anya jelenti
ki, hogy nem bír a gyerekkel. A szülõket jó
lenne a gyermek születése elõtt felkészíteni
különbözõ nevelési helyzetek kezelésére. A
mindent ráhagyó nevelésnek végül a gyermek lesz a szenvedõ alanya, hiszen attól,
hogy a családban azt tanulta meg, hogy neki
mindent szabad, ez az életben korántsem így
lesz.
Nem vagyok híve a túl szigorú neve-
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lésnek, nem is szigorral lehet „jó” gyermeket
nevelni. Csupán annyit kellene tenni, hogy
ha kimondtunk valamit a gyermek elõtt,
annak betartásához ragaszkodjunk. Ha anya
kéri, akkor is, ha apa kéri, akkor is, ha
fáradtak vagyunk, és nem jól tûrjük a gyermek hisztijét, akkor is. A hiszti egy eszköz a
gyermek kezében, a megoldás kulcsa a szülõ
kezében van azzal, hogy milyen következményekkel reagál rá.
Beszélhetnék még egyik vesszõparipámról, az infokommunikációs eszközök térhódításáról az óvodás gyermekek körében. Az
óvodás gyermekeknek futkározni, labdázni,
ugrókötelezni kellene, nem a televízió és
számítógép elõtt ülniük. Értem,
hogy teljesen eltiltani nem lehet a
gyermekeket, de a kapcsoló, a
távirányító a szülõ kezében van.
Honnan hová jutott el az
elmúlt évtizedekben Kisköre
óvodai háttere, illetve hogyan
alakult az önkormányzati feltételrendszer?
Kisköre óvodai ellátása a
járásban elõkelõ helyet foglalt el.
Két óvoda is biztosította a
gyermekek nevelését. A Tiszaparti óvoda értékesítése nem
lehetett átgondolt döntés az
akkori fenntartó részérõl, nem
elemezték a következõ évek népszaporulati
mutatóit, így a férõhelyprobléma rövidesen
jelentkezett is. Az ideiglenesen létrehozott
csoportunk átmenetileg orvosolta a problémát, azonban tömegesen kellett felvételi
kérelmeket elutasítanunk. A környezõ települések szépen felújított óvodáikkal lehagytak bennünket. Magas színvonalú szakmai
munkával igyekeztek a kollégák ellensúlyozni a korszerûtlen, régi épületbõl adódó
gondjainkat.
2013-ban az önkormányzat úgy ítélte meg,
hogy az óvoda nyílászáróinak cseréje
halaszthatatlan, így kívülrõl megszépült az
óvodánk. A következõ évben a konyhánk
felújítása történt meg, majd egy sikeres
óvodabõvítési pályázatnak köszönhetõen az
ideiglenes telephelyen mûködõ csoportunk
helyet kaphatott a központi épületben, s
megoldódott a régi épületünk teljes gépészeti felújítása is. A járásban ismét elõkelõ
helyet foglalunk el az óvodai hátteret illetõen.
Melyek voltak az óvoda életének legmaradandóbb eseményei, pillanatai?
Az itt töltött 15 évembõl igen sok
emlékezetes pillanatot sorolhatnék föl.
Programokat, eseményeket, megnyert óvodai KI-MIT-TUD-okat, megyei mesemondó versenyeket. Ennél sokkal fontosabbak
számomra a mindennapok apró örömei.
Amikor végignézek egy-egy csoport gyermekein, mindegyik kicsirõl eszembe jutnak

a kezdeti pillanatai, amikor elõször érkezett
óvodába, tiltakozva, rúg-kapálva. Igazi öröm
látni azt, ahogy most önfeledten ugranak az
óvó néni nyakába. Értékes pillanatok
számomra azok is, amikor a szülõk bizalmukba fogadnak, majd a tanácsunkat meghallgatva közösen megoldunk megoldhatatlannak tûnõ problémákat is. Maradandó
élményként tartom számon, amikor egy
szülõ elköltözve el akarta vinni a gyermekét
az óvodánkból, majd néhány nagyvárosi
óvoda meglátogatása után úgy döntött, hogy
inkább a nagymamánál marad a gyermek, itt,
nálunk van jó helyen. Ezek a hétköznapinak
tûnõ momentumok a maradandóak igazán.

Mit jelent az Ön szakmai pályáján a
Balog Zoltántól átvett Brunszvik Teréz-díj?
Szakmai pályám megítélése nem az én
feladatom, de - visszatekintve a múltra mindhárom munkahelyemen az akkori kor
elvárásainak megfelelõen igyekeztem maximális tudással és teljesítménnyel dolgozni.
Nekem az óvoda sohasem a munkahelyem,
hanem az életem volt. Az 1982-ben kapott
miniszteri kitüntetéssel az óvónõképzésben
végzett munkámat ismerték el, a Brunszvik
Teréz-díjra - úgy gondolom - hogy az óvodavezetõi munkám elismeréseként terjesztett
fel a munkáltatóm. Felemelõ érzés egy ilyen
ünnepségen, ennyi ember elõtt hallani a
nevünket, és tagja lenni annak a közösségnek, akik nyilván kiérdemelték munkájukkal
az elismerést. Úgy gondolom, hogy számos
más pedagógus is megérdemelné a kitüntetést, de a díjak száma korlátozott.
Nem akarok álszerénynek tûnni, de
nekem a díjnál sokkal nagyobb kitüntetés a
polgármesterünk és a jegyzõnk azon kijelentése, hogy mindig biztosak voltak abban,
hogy rendben mennek a dolgok az óvodában. Ennél is nagyobb elismerés számomra
az óvodás gyermekek ölelése, vagy az, hogy
a kollégáim is második otthonuknak tekintik az óvodát, szívesen jönnek dolgozni, jól
érzik itt magukat.
Azt, hogy jó vezetõ voltam-e, nem tudom
megítélni, mindenesetre törekedtem rá.

Nem könnyû megtalálni az egyensúlyt a
törvényesség, a szakmaiság és az emberség
között. Akkor is törvényesen és szakszerûen kell mûködni, amikor a dolgozóknak
egyéni problémájuk van, s azt is meg kell
oldani. Ezért vagyok büszke a munkatársaimra, akik egy emberként ugranak segíteni
egymáson, akik bármikor szívesen helyettesítik kollégájukat, mert számíthatnak arra,
hogy fordított esetben az õ gondjait is megoldják a többiek.
Itt, az óvodában elégedett-e mindazzal,
amit „hátrahagy” az utódoknak, vagy
esetleg van még, ami „befejezetlen”?
Elégedettségre és megnyugvásra ad okot,
hogy az elmúlt évek felújításait követõen úgy
hagyom hátra az óvodát,
hogy mind a gyermekek,
mind a munkatársak számára sikerült korszerû,
esztétikus, biztonságos
környezetet teremteni.
Szakmailag jól felkészült
nevelõtestületet vezethettem. Mi sem bizonyíthatja ezt jobban, mint az
óvodánkban nemrég lefolytatott két sikeres pedagógusminõsítés.
Azt szokták mondani,
hogy a jó vezetõt nehéz pótolni, nagy ûr
marad utána. Én ezt épp ellenkezõleg
gondolom. A jó vezetõ után hosszú ideig
bizonyos területeken akár "önjáró" is lehet
az intézmény. Vezetõi elvem az volt, hogy
lelkesítsem, inspiráljam a kollégákat, a
"követelek, mert tisztellek" elv vezérelt, de
ugyanakkor igyekeztem nem túlhajszolni
õket, hogy ne kopjanak el idõ elõtt.
Mindenki abban erõsödjön, amiben jó.
Remélem, hogy sikerült megtanítanom a
kollégákat önmagukat vezetni. Nyugodt
vagyok a jövõt illetõen, mert saját területén
mindenki tudja és teszi a dolgát.
Sohasem lehet befejezett egyetlen munka
sem. Az oktatásügy állandóan változik, a
vezetõi feladat is egy befejezetlen folyamat,
állandó nyomon követése a változásoknak, a
jogszabályoknak.
Amit vezetõként szerettem volna még
megélni, hogy sor kerüljön a nevelõ-oktató
munkát segítõ kollégáink bérrendezésére,
akik igen felelõsségteljes munkát végeznek,
s a fizetésüket meghatározó közalkalmazotti bértábla a minimálbért sem éri el.
Végezetül egy mondás: „Ha vezetõ vagy,
de senki nem követ, akkor csak sétálni
mentél.” A vezetõ azért vezetõ, hogy élen
járjon, és kövessék. Lehettem volna én
bármilyen jó vezetõ, ha a kollégák nem
jöttek volna utánam. Csoda-e, ha nehéz
szívvel hagyom itt õket?
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