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Kisköre Város Önkormányzatának idõszaki kiadványa

Szabadnak lenni azt jelenti, hogy nem félünk
Kiskörén két napon keresztül zajlott az
októberi programsorozat az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján.
Volt koszorúzás, ünnepi színielõadás,
rajzkiállítás-megnyitó, ünnepi szentmise is.
- Szabadnak lenni nem más, mint nem
félni. Jézus is azt tanította tanítványainak,
ne féljetek- hangoztatta ünnepi beszédében Magyar Csilla polgármester. - Ha
nincs bennünk félelem, szabadok vagyunk,
szabadok a cselekedeteink.1956 a félelemmentesség ünnepe. Október 23-án összefonódtak a kezek, több társadalmi réteg
fogott össze, õk indították el közösen a
forradalmat. Egy nép fogott össze, s azt
mondták: elég volt! - mondta a polgármester, majd arról beszélt: akik féltek,
azok a zsarnokok, a „hatalmaskodók”
voltak, az õ válaszukat pedig a félelmi
helyzetre a tankok bevetése jelentette.
Igazán akkor nagy az ember, ha nem üt
vissza, hanem várja, hogy a Sors, a Jóisten
mindenkinek megadja azt, amit megérdemel tetteiért - vélekedett Magyar Csilla
a beszédében.
Az óvónõk kórusa és az Õszidõk-kórus
után a különbözõ szervezetek képviselõi
felkötötték emlékszalagjaikat a kopjafára,
végül jött a közös mécsesgyújtás a hõsök,
áldozatok emlékére.
(Folytatás a második oldalon)

Beköszöntõ
Lassan a télbe hajlunk az õszbõl, még egy ideig gyönyörû színkavalkád igézi a szemeket
a természetet, a várost járva. De nem csak az õsz varázsa maradandó, hanem a történelmi emlékezet is: novemberi számunkban több oldalt szentelünk az 1956-os
forradalom és szabadságharc emlékének kiskörei õrzésére a történelmi esemény
hatvanadik évfordulóján. Bemutatjuk képes formában a közfoglalkoztatotti program
városi vívmányait az elmúlt fél évben. Hasznos élet-, és vagyonbiztonsági tanácsokat
olvashatnak a Katasztrófavédelem részérõl arról, hogyan kerüljék el a fûtéssel
kapcsolatos baleseteket. Végezetül tájékozódhatnak arról is, mit tartalmaz az adventi
programsorozat Kiskörén 2016-ban. Kellemes böngészést és békés adventi ráhangolódást kíván a Körekép olvasóinak
A szerkesztõ
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OKTÓBER 23

Gérecz Attila tragédiáját idézték fel mély átérzéssel
Már a színpadra is rámozdultak az új kiskörei egyesület aktivistái.

Nemrég alakult Kiskörén meg a Mozdulj
Kisköre Ifjúsági Egyesület, s az Ifjúsági
Nap megszervezése után már a színjátszásba kóstoltak bele a tag fiatalok. 1956
emlékére, október 23-a elõestéjén álltak
színpadra a Mûvelõdési Házban a Vásárhelyi Pál Általános Iskola ifjú táncosaival
együtt.
A „Minden dicsõséget megérdemelnek...
élt 27 évet” címû darab egy fiatalon, a forradalom és szabadságharc zavaros napjaiban
elhunyt költõnek, Gérecz Attilának állít
emléket. Gérecz Attila húszévesen a Magyar Öttusaválogatott keretének tagja.
Pisztolylövésben legyõzte késõbbi olimpiai- és világbajnokunkat, Benedek Gábort.
A sportpályafutást törte derékba letartóztatása. Hazaárulás vádjával állították bíróság
elé. Három társát felakasztották. Attila a
koncepciós perekre jellemzõ súlyos ítéletet,
15 évi börtönbüntetést kapott.
A váci börtönbe vitték, ahol más költõk,
írók barátságukba fogadták és verselésre,
mûfordításra biztatták. A nagy dunai árvíz
idején a váci börtönbõl megszökött. Korábbi sportteljesítményei jelentõsen közre-
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játszottak abban, hogy a medrébõl kiáradt,
jéghideg Dunát átúszva, veszélyes helyzetek sorozatán át bejutott Budapestre. 3 nap
múlva árulás következtében fogták el.
Szökéséért további 3 év szigorított börtönt
kapott.
Költõi munkájának egyik legjelentékenyebb eredménye a börtönéveit és váci
szökését megörökítõ verses elbeszélése,
melynek az Így bocskorosan c. kötet
szerkesztése közben A börtön eposza címet
adtuk. Egy másik nagyszabású és talán
legutolsó börtönverse a Levél.
A budapesti Gyûjtõfogház-ból az forradalom október 30-án szabadította ki. Még
aznap találkozott író börtöntársaival az
Írószövetség székházában, majd Tamási
Áron íróval közösen, végleges formába
öntötte a rabságból szabadult írók felhívását
a Nemzethez. November 4-e hajnalán csatlakozott az utcai szabadságharcosokhoz. A
Rókus kórház környékén két szovjet
tankot harcképtelenné tett, de egy harmadikról, egy T34-es orosz tankról reá
leadott gépfegyver sorozat 1956. november
7-én kioltotta életét.
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Rajzpályázat a hatvanadik évforduló dicsõségére
Képzõmûvészeti kiállítás nyílt helyi fiatal amatõr alkotók 56-os témájú
mûveibõl október 22-én a Mûvelõdési Házban.

Rajzok, festmények, krétarajzok, agyagból
készült alkotások õrzik az évforduló
évében 1956 emlékét. Mint Honvisák
Jánosné, a pályamûveket elbíráló zsûri
elnöke a megnyitón kiemelte, elsõsorban
az általános iskolás korosztály adott be
rajzokat. Ez is bizonyítja szerinte, hogy a
helyi pedagógusok komolyan vették a
feladatot, ráirányították a figyelmet 1956ra, a történelmi események ismertetését
módszeresen elvégezték a diákság felé. A
rajzpályázat tehát elérte célját, hiszen
minél többet kerül kapcsolatba egy fiatal a
forradalommal, annál tisztában látja a
történelmi fordulat nagyságát, annál
inkább helyén kezeli az eseményeket.
- Az én korosztályomnak és akik
utánunk jönnek, akiknek szerepe lenne az
ismeretek átadásában, épp az ellenkezõjét
tanították. Nincs tisztánlátás a fejekben,
ezért van nagy szerepe az iskolának és az
ehhez hasonló kezdeményezéseknek fogalmazott Honvisák Jánosné.
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ITT TÖRTÉNIK KISKÖRÉN

Nélkülözhetetlen a közmunkások segítsége Kiskörén
Olcsóbbá akarják tenni a helyi közétkeztetést - új karámokat építenek.

Nélkülözhetetlen a kiskörei közmunkások
segítsége a város mûködtetésében, véli a
koordinálásukért felelõs helyi cég vezetõje,
Katona György. Egy felújított majorság már
az önkormányzaté, most telepítették
azokat az állatokat is, amelyeknek húsa
hamarosan a közkonyhára kerül.
Hátul pedig vágják a fát is a megújuló Új
Élet-tanyán. A majorság felújítása is része
a közmunkaprogramban elvégzett tevékenységeknek, amelyben szerepel virágosítás, lakásfelújítás, járdaépítés, kátyúzás és a közterületek rendbentartása is. De
tervben van a tésztakészítés és az élelmiszertartósítás is. Több, mint százan dolgoznak most is a helyi közfoglalkoztatásban, volt, amikor 250 embernek adtak
elfoglaltságot a városban így. A közmunkások stratégiai fontosságúak a város
mûködtetésében, hangsúlyozta Katona
György.
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Olcsóbbá akarják tenni a helyi közétkeztetést, ezért újonnan épült karámokat
készítettek, bennük félezer baromfival,
húsz-húsz sertéssel, és báránnyal. Az
állatok húsként hasznosulhatnak majd.
A korábban évtizedekig nem hasznosított, immár önkormányzati majorság a
tervek szerint tavaszra lesz teljesen kész,
az egyik cél, hogy az itt dolgozók megszerzett tapasztalataikat felfrissíthessék
növénytermesztésbõl és állattenyésztésbõl.
Ország-Tóth Szilvia

Kiskörén is fejlesztik az
árvízvédelmet
Közreadta a kormányzat, hogy mely vízügyi nagyprojektek érdemelték ki
döntése által a nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügy minõsítést a KEHOPprojektek között.
Dél-Hevesben Kiskörét, Pélyt és Tiszasülyt a Jászsági vízgazdálkodási rendszer
újjáépítése érinti: rendberakják a töltést, az övcsatornákat, a mûtárgyakat,
beszereznek eszközöket, monitoring kutakat fúrnak és csatornát is kotornak a
Magyar Közlönyben foglaltak alapján.
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Fûteni csak elõvigyázatosan
A Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a fûtéssel kapcsolatban
az alábbiakra figyelmeztet:
A hidegre fordult idõ miatt sok háztartásban
már elkezdtek fûteni. A fûtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelent, ha
a fûtés megkezdése elõtt elmulasztják a
fûtõeszköz éves karbantartását, vagy nem
megfelelõ tüzelõanyagot égetnek.
Egyre több háztartásban fûtenek szilárd
tüzelõanyaggal, és a nem rendeltetésszerû
használat következtében jelentõs anyagi kár
és esetenként súlyos sérülésekkel járó
tûzesetek alakulhatnak ki. A szilárd anyagok, vagy olaj égetésekor keletkezõ korom
lerakódik a kémény falára, és a vastag koromréteg leszûkíti a kémény belsõ kerületét,
sõt a magas hõ hatására meg is gyulladhat.
Ezek elkerülhetõk azzal, ha beengedik a
kéményseprõt, és elvégeztetik a kémény
tisztítását. Szilárd tüzelõanyaggal és olajjal
mûködõ fûtõeszközök esetén az ingyenes
lakossági kéményseprés változatlanul évente
történik, gázüzemû fûtõberendezések esetén kétévente. Nagy figyelmet kell fordítani
a szakszerû kivitelezésre, hiszen szabálytalan kivitelezés miatt az égéstermék visszaáramolhat, a tüzelõ-fûtõberendezések meghibásodhatnak. A zárt térbe visszajutó
gázok, így a szén-monoxid már alacsony
koncentrációban is komoly veszélyt jelent

az ott tartózkodókra. Ezek megelõzhetõek
megfelelõ minõségû termékek vásárlásával, a
tervezés és kivitelezés valódi szakemberrel
történõ elvégeztetésével.
A fûtõeszköz takarításához kérjük,
hívjanak szakembert, a kémény tisztítását
pedig tegyék lehetõvé a kéményseprõk
részére.

A kéményseprõipari szerv elérhetõ a
1818-as telefonszámon a 9.1-es menüpontban, a http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon, valamint kemenysepro.ugyfelszogalat@katved.gov.hu elektronikus levélcímen. Ha pedig kéménytüzet
észlel valaki, azonnal hívja a 112-es segélyhívó telefonszámot!

Szent Karácsony - karácsonyi gyermekrajzpályázat
A Polgári Hatvanért Közhasznú Alapítvány és a hevesi Csillagbojtár Kulturális
Nonprofit Kft. az idei évben is rajzpályázatot hirdet Szent Karácsony címmel, óvodások és alsó tagozatos
kisiskolások részére.
A rajzoknak az ünnep hangulatát, a
csodavárás pillanatait kell tükrözniük.
Technikai megkötés nincs, a benyújtandó
alkotások nagysága A4-es formátum. A
rajzok hátlapjára kérik felírni az alkotó
nevét, életkorát, valamint az intézmény
nevét.
Minden intézmény esetében kéretik
mellékelni egy összesítõ táblázatot a
pályázókkal és felkészítõ pedagógusokkal.
Benyújtási határidõ: 2016. november
21., hétfõ 16 óra, a benyújtás módja:
személyesen a kapcsolattartónak, intézményenként összegyûjtve. Kapcsolattar-

A beérkezett és tematikailag megfelelõ
tók: Hatvan és térsége: Siraky-Nagy
Annamária (telefon: +36 70 624-7770), rajzokból a hagyományokat követve
Heves és térsége: Erdészné Turcsányi tárlatot rendeznek. A tárlat anyagát - az
elmúlt évekhez hasonlóan - kötet formáKatalin (telefon: +36 30 229-84-59).
jában is megjelentetik.
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