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Kisköre Város Önkormányzatának idõszaki kiadványa

Félkézzel is hozta a hangulatot Demjén Ferenc
A városnapon az idõsek köszöntésére is nyílt alkalom
Sûrû és tartalmas városnapi programot
zárt Demjén Ferenc élõ koncertje az
elmaradhatatlan tûzijáték elõtt. A nyáron
kartörést szenvedett mûvész a balesete óta
elsõként bevállalt fellépésére sok százan
voltak kíváncsiak. Hasonlóan népszerû
volt Szulák Andrea és egykori felfedezettje, Muri Enikõ párosa, Tarnai Kiss László
nótái, a Majsai Gáborral érkezõ Debrecen
Big Band, Oláh Gergõ, valamint a helybéli
fellépõk - a Barátság és az Õszidõk dalkörök - mûsora is. De volt vakmerõ motorosbemutató, aranydiploma-átadás, s köszöntötték a tóparti település idõskorúit
is.
Ezen a napon a lengyelországi Namyslow testvértelepülés küldöttsége is vendég volt, itt szurkoltak - természetesen a
magyarokkal együtt - a lengyel csapat futballgyõzelméért a svájciak ellen.
Az egyik mûvésztag a delegációból nagy
örömmel jutott hozzá ahhoz az 1956-os
témájú amatõr grafikához, amelyet az
ugyancsak most zárult gyermek-alkotótáborban készítettek el, s amelyet Magyar
Csilla polgármester szánt ajándékba a
lengyeleknek. A tábor az Emberi
Erõforrások Minisztériuma segítségével
jött létre, muzeális intézmények szakmai
támogatására nyújtott pénzbõl.

Beköszöntõ
Kibõvített számmal igyekszünk
összefoglalni a késõ tavasz és a nyár
fontosabb eseményeit. Ismét voltak
sokakat megmozgató rendezvények,
amelyre más településekrõl is szép
számmal érkeztek vendégek, és ebben
a számban is van kire büszkék lennünk a kisköreiek közül. A lap átböngészéséhez kellemes olvasást kíván
A szerkesztõ
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Több ezer dísznövény teszi széppé Kiskörét
A közmunkások jóvoltából a város fõbb pontjai virágosabbak idén.
Közel ötezer virág pompázik egyszerre Kis- rég felújított Könyvtár mellett kána, kúp- mézvirág, begónia, illetve büdöske élénkíti a
körén. A közmunkások már az elsõ napon virág, bikavér, hamvaska és büdöske viríthat, városképet. A Mûvelõdési Ház elõtt a város
1800 példány kiültetésével végeztek. A nem- a parkban pedig tiroli muskátli, virágcsalán, nevét alakították ki virágokból.
A korábbi éveknél nagyságrendekkel több
dísznövényt ültetnek ki ebben az esztendõben. A városvezetés szerint a település
virágosítása is segítheti a város turisztikai
felvirágzását. Emlékeztetett: a közmunkások munkája nélkülözhetetlen a közterületek rendbentartásában, a fûnyírástól a
virágosításon keresztül egészen az új
járdaszakaszok vezetéséig számíthatnak
rájuk, ez utóbbi építõmunka is egyébként
folyamatos.

Élvezetesebb szörfözés a
kiskörei webkikötõ(be)n
A helyi lap után most a város honlapja is
megújult.
A város nevét virágokból formálták meg
A közfoglalkoztatási program jóvoltából újul meg két szolgálati lakás a Tisza II.
lakótelepen, továbbá az egyik városszéli majorság egy része, ez utóbbit állattartásra
alkalmassá teszik a közcélú munkások.

A majorság, a szolgálati lakások is rendezettebbé válnak

alapján az üdülõsoron és a belterületi
részen egy-egy utca javítása, kátyúzása
Több település is részesült a választókör- oldódhat meg az elnyert támogatásból.
zetben pályázati formában úgynevezett
önkormányzati feladatellátási támogatásTámogatott vízdíj
ban. A július 26-án a Belügyminisztérium
forrásaiból támogatott pályázatok között
szerepel belterületi utak, járdák, hidak Az ide víz- és csatornaszolgáltatás költfelújítása kategóriában Kisköre önkor- ségeinek jóváhagyott állami támogatámányzata 12,4 millió forinttal. A városban sában részesült Kisköre, a település közel
Magyar Csilla polgármester tájékoztatása 42 millió forintos támogatást nyert el.
Útjavítások nyertes pályázatból
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Nem csak tetszetõs grafikai ráncfelvarrást
kapott néhány hónapja Kisköre Város
honlapja, a www.kiskore.hu, hanem friss, a
település közéletét érintõ hírekkel, fotókkal, videókkal is rendszeresen jelentkezik.
Az új oldal már élesben megy.
- A megújult weboldal elõdjéhez képest
jobban olvasható, áttekinthetõ és pillanatok alatt visszakereshetõ, köszönhetõen
a korszerû, egyszerûen áttekinthetõ és
egyben esztétikus megoldásoknak. Természetesnek vettük, hogy az új információbázisnak már okostelefonon is gond
nélkül kell futnia, úgyhogy erre is figyeltünk - értékelte a változást Magyar
Csilla polgármester.
Mint megjegyezte, egy tartalmi együttmûködés jóvoltából a térség vezetõ online
hírportálja, a HatvanOnline legfrissebb
kiskörei hírei is azonnal olvashatók az
oldalon, így biztosan nem maradnak le a
fontos történésekrõl az oldal rendszeres
böngészõi.
A weboldal bemutatja a turisztikai
szezon teljes programkínálatát, szállásadóit, s természetesen elérhetõvé válnak
általa a legfontosabb önkormányzati
dokumentumok is, csakúgy, mint a város
tavaly szintén megújított folyóirata, a
Körekép digitális példányai. Az oldal
frissítése folyamatos, egyes tartalmak még
bõvülni fognak, s várják az olvasók
visszajelzéseit, hogy még mit és hogyan
szeretnének látni a város hivatalos
internetes oldalán - szögezte le Magyar
Csilla.
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INTERJÚ

Inkább kiáltani farkast, mint áldozati báránnyá válni
OKTÓBER 2 - Kisköre polgármestere szerint nem tét nélküli a közelgõ népszavazás.
Az október másodikai népszavazás a kötelezõ uniós migráns-betelepítési kvóta ellen
kevéssé hagyja vélemény nélkül az embereket. Mondhatni, mindenkinek van álláspontja, aki felelõsséget érez városa, nemzete
jövõjéért. Ön hogyan áll ezzel, mire biztatná
a kisköreieket, milyen tanácsot adna nekik e
kérdésben, mielõtt eldöntik, voksolnak-e, s
ha elmennek, mit választanak?
- Aki ismer, a szókimondásomról is ismer,
beszéljünk nyíltan. Nem hiszem, hogy baloldali vezetésû települések lakói ugyanúgy
szeretnének kötelezõ betelepítést, mint a
baloldali politikusok. Ebben a kérdésben a
baloldal valójában nem mer határozott igent
vagy nemet mondani, ködösítenek, összevissza beszélnek. Nem hiszem el, hogy valóban tét nélküli ez a népszavazás, mert ha így
lenne, nem lenne ekkora mozgósítás az
ellehetetlenítésére azon az oldalon, amely
folyton arról gyõzköd bennünket minden
csatornán: a bevándorlás jó, a migránsok kivétel nélkül alkalmazkodóképes széplelkek,
akikhez soha nem kapcsolódik semmilyen
balhé - mondta el Magyar Csilla, Kisköre
polgármestere.
Ugyanakkor azt sem hiszem el, hogy nem
fenyegeti veszély Európát, benne a hazánkat
és Kiskörét, mikor azt látom a hírekben,
akik eddig fellengzõsen beszóltak a magyar
intézkedésekre, a kerítésépítésre, a szigorra,
sorra szigorítanak, szárnyas kapukat és kerítéseket építenek, miután maguk is megtapasztalták, miért nem volt igaz, amit
sulykoltak.
Azt látom a hírekben, hogy terrorcselekmények lehetnek bárhol, hogy a nyitott
határokon bármilyen terrorista besétál bárhová, miközben az úgynevezett jogvédõk
segítik, etetik õket és bennünket is próbálnának etetni, ha nem lennénk az eszünknél.
Azt látom a hírekben Nyugaton, hogy aki
figyelmeztetni próbál a veszélyre, aki nem
ért egyet a migránssimogatással, aki józan
gondolatokat próbál megfogalmazni a
témában, azt kirekesztik, ez lenne a szólásszabadság, az európai érték? - fogalmazott a városvezetõ.
Kerítés nélkül otthon sem hajtanánk
nyugodtan álomra a fejünket, és csak azt
eresztjük be otthonunkba, akit szívesen
látunk, akit meghívunk. És aki a migránsokat meghívta, lássa vendégül õket maga.
Nekünk pedig, akik nem hívtunk vendégeket, legyen jogunk megvédeni magunkat,
s ne engedjünk a brüsszeli nyomásnak, mert
nem lehet õszinte a cél. Hithû katolikusként
is azt mondom, ne legyünk mindent
megengedõk, inkább kiáltsunk idõben

farkast, mint hogy áldozati bárányok
legyünk. Tanuljunk a más kárából. Nem
véletlen, hogy sok magyar város és falu
sorában Kisköre képviselõ-testülete is külön
határozatban támogatta a kormányzati
országvédelmet, jól tudjuk, egy betelepítés
gazdasági, közbiztonsági, egészségügyi
kockázata elsõsorban a helyi közösségekre
rakódna, ahogy láttuk Röszkén, Kiskunhalason, Debrecenben is a határvidéken, a
befogadó állomások körül. Kiskörének sem
kell a betelepítés.
A népszavazás ezért szerintem a kiállásról, a példamutatásról, az ország jövõjérõl és
Brüsszel bürokrata parancsuralmának megállításáról egyszerre szól. A közösség
vezetésére demokratikusan választott helyi
vezetõként nem szeretném senkinek
megmondani, mit és hogyan tegyen október
másodikán, csak annyit kérhetek: amit és
ahogy tesz, azt nagyon gondolja végig, mert
hatással lesz mindannyiunk életére - vont
mérleget Magyar Csilla.

Felhívás
Kisköre Városi Önkormányzata rajzpályázatot hirdet az 1956-os emlékév
kapcsán
„Ahogy én látom - az 1956-os forradalom és szabadságharc - hõsök - áldozatok” címmel.
A rajzok témája: az 1956-os forradalom
és szabadságharc hõsei, áldozatai, harcai.
Engedd el a fantáziádat és rajzold le
milyennek képzeled el a forradalmat. A
mûvek bármilyen technikával, bármilyen
méretben készülhetnek. Készíthetik
egyének és csoportok is. Egy pályázó
több alkotást is benyújthat. Értékelése és
jutalmazása korosztályonként történik. A
legeredményesebb pályázók felkészítõ
tanárait is díjazzuk. A beérkezett munkákból kiadványt is készítünk.
A lap hátoldalán legyen feltüntetve:
- alkotó neve
- kora, osztály
- lakcíme
- gyerekeknél a felkészítõ tanár neve

hogy sokan szeretnek alkotni az idõsebb
korosztály körében is. Ajánljátok ezt a
lehetõséget ismerõseiteknek, barátaitoknak!
A következõ adatokat mellékeljétek:
- név
- cím
- telefonszám
- életkor
- e-mail cím

A pályamunkákból kiállítást rendezünk.
Benyújtás ideje: 2016.10. 14. (péntek)
Benyújtás helye: Kisköre Városi
Azt szeretnénk, ha fiatalok, felnõttek is Könyvtár (Kossuth L. út 8), Kisköre
rajzeszközt fognának, hiszen tudjuk, Mûvelõdési Ház (Kossuth L. út 1.)
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A Tavaszi Vígasság után
elindult a Sztárnyár is
Április utolsó napján a Tavaszi Vígasság elnevezésû
rendezvényre várták a vendégeket a városközpontba, a
rendezvénytérre. Bûvészmûsor nyitotta meg a délutánt,
majd a táncshow-n hastáncosok és versenytáncosok
váltották egymást egészen addig, míg a Fantom
Zenekar „beindította a banzájt”: a zenekar régi magyar,
elronthatatlanul jól megírt klasszikusokkal és modern
popdalok feldolgozásait vegyítette élõben a bulizni
érkezõk nagy örömére. A tömegben ott sétált három
gólyalábas fickó is, akik nem csak a gyerekeket, de a felnõtteket is be tudták vonni közösségi szórakoztatásukba.

TESTVÉRVÁROSAINK
Magyar, lengyel két jóbarát
Kisköre is bemutatkozott a namyslow-i városnapokon.
Több napnyi programot ölelnek fel a lengyelországi Namyslowban a helyi
városnapok, a lengyel zene ismert sztárjai léptek fel, és kiállítása nyílt egy ismert
sportolónõnek is. A programsorozatra Namyslow testvértelepülései is meghívást
kaptak, így a német, ukrán és cseh partnerek mellett kilátogattak oda az erdélyi
Zágon és Kisköre képviselõi is. A lengyelországi eseményrõl élõ videós
közvetítéseket és friss képgalériákat is biztosított Kisköre hivatalos Facebookoldala, a Kisköre Online.
A kisköreiek részt vettek a több száz fõs színes városnapi felvonuláson,
nyilatkoztak a városi tévében, majd ott voltak annál a szalagátvágásnál is, amikor a
zágoniak által a lengyel városnak adományozott székelykaput avatták fel
ünnepélyes keretek között.
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A minisztérium dolgozói is gyûjtötték Kisköre szemetét
TESZEDD-akció: földön-vízen gyûjtötték a hulladékot az önkéntesek.
Ez a mai nap nem jöhetett volna
létre, ha nincsenek azok, akik ezt a
rengeteg szemetet eldobálták talán Lovas Attila KÖTI-VIZIGigazgató ironikus megjegyzése
alapozta meg leginkább a Tiszaparti szemétgyûjtõ nap vidám hangulatát Kiskörén, ahol a megyében
elõször indították el az országos
TESZEDD-akciót. Sok tucat helyi
„vásárhelyis” iskolás, civilek és a
vízügy munkatársai mellett szemetet szedett a folyó melletti erdõben ezen
a napon a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
több, mint száz dolgozója is, élükön a
klímapolitikáért felelõs helyettes államtitkárral, Dr. Makai Martinával.
A helyettes államtitkár elmondta: példát
akarnak mutatni a diákoknak, hogy egy
kormánytisztviselõ nem csak az íróasztalnál
dolgozik, hanem ha kell, önkéntes mozgalomban kijön a terepre, és összeszedi a
szemetet, amit mások ott hagytak.
- Most már hatodik éve valósul meg ez az

országos szemléletformáló akció, ami idén is
négy napig tart. Tavaly már európai szinten
is kiemelkedõ eredményt tudtunk felmutatni, remélem, idén ez a rekord is meg fog
dõlni - reménykedett Makai Martina.
Azt is megtudtuk, a földmûvelésügyi
tárca állja az akció költségét, beleértve az
ártalmatlanítást is: ez várhatóan több százmilliós kiadást jelent az államnak.
Kisköre önkormányzata részérõl Takács
Attila alpolgármester köszöntötte a résztvevõket, aki arról beszélt: a vízparti település

nem csak egy valódi, hanem egy
képzeletbeli, erõs gátja is a környezet további szennyezésének, s
nem csak a megújuló energia egyik
fontos hazai bázisa ez a város,
hanem - ahogy a TESZEDD aktivitás mutatja - a környezettudatosságé is.
A kiskörei kulturális dolgozók
nem az erdõt, hanem a vizet választották megtisztításra: a három
motoros csónakkal útra kelõ
aktivistákat a nádasban többek között
rengeteg cirill betûs mûanyag flaska és
vodkásüveg várta - merthogy a gát és a
környéke által végleg felfogott legtöbb úszó
hulladék néhány felelõtlen horgász mellett
fõként az ukrán határ túlsó oldaláról
érkezve végzi Kiskörén. A nádasban megbújó hulladékkal az a fõ probléma, hogy
meglehetõsen munka-, és üzemanyagigényes feladat begyûjteni, hiszen leginkább a
víz felõl közelíthetõ meg, derült ki a
csónakos gyûjtésen.

A diákok kezében a Föld jövõje
Rajzpályázat és megyei környezetismereti vetélkedõ Kiskörén.
Több, a diákok kreativitását és zöld tudatosságbeli felkészültségét egyaránt megmozgató programot is szerveztek Kiskörén a
Föld napjához kapcsolódva. A kiskörei
szakaszmérnökségen megrendezték a megyei környezetismereti versenyt és mintegy
négyszáz alkotás érkezett az ugyancsak
megyei merítésû Föld napi rajzpályázatra is,
aminek most volt a díjátadása.
- Épp ma írják alá New Yorkban a párizsi
klímaegyezmény ratifikálását a Föld felmelegedésének megakadályozásáért - emlékeztetett Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium klímapolitikai államtitkára,
aki díjakat adott át mindkét rendezvényen. Ez az egyezmény arról szól, hogy vigyáznunk kell a környezetünkre, a természetre,
mert ne feledjük: nem tudjuk függetleníteni
magunkat a természettõl.
Magyar Csilla kiskörei polgármester azt
javasolta köszöntõjében a diákoknak: figyeljenek a cselekedeteikre a környezettudatosság tekintetében, mert mégiscsak õk a
jövõ.
- Nem véletlen a helyszín, itt vagyunk
Kiskörén, a város a legnagyobb magyarországi megújuló erõforrások egyikének, a
vízlépcsõnek ad helyet, ez az egyik nevezetességünk és jelképünk. A jövõ ti

vagytok, az a gondolkodásmód, amit itt
most kifejeztetek az alkotásaitokkal, reményre ad okot. Reménykedhetünk abban,
hogy ti meg tudjátok ezt a világot változtatni - vélekedett Magyar Csilla.
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot irányító Lovas Attila arra hívta fel a
figyelmet, hogy érdemes lenne minden
egyes napot az esztendõben úgy élni, hogy a
Föld napjához hasonlóan az emberek
odafigyeljenek bolygónk „egészségére”.
A vetélkedõt kilenc döntõs közül a hevesi
Újtelepi Katolikus Általános Iskola csapata
nyerte, õket a hatvani Kodály Általános

Iskola és a poroszlói versenyzõk követték, a
kodályosok elhozták a legszínvonalasabb
prezentációnak kijáró különdíjat is. A
Szeretjük a természetet címmel kiírt rajzpályázatot kiskörei, hatvani és hevesi
„körzetis” fiatalok nyerték, s volt többek
között ecsédi, boldogi, tarnamérai siker is az
elismerések között.
A tavaszi zöld programsorozatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával
a kiskörei Vásárhelyi Pál Egyesület bonyolította le egy nyertes pályázatból. A
rendezvényen fellépett az iskola néptánccsoportja is.
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Több, mint kétszáz verselõ ünnepelte
közösen az irodalmat
Költészet napja a városban.
Az idei évben immár második alkalommal
következett el a 24 órás költészet napi versfesztivál a Városi Könyvtár szervezésévben.
Délelõtt az óvodások csoportonként jöttek
verset mondani. A helyi általános iskolások
szép számban vettek részt a rendezvényen.
Az alsó tagozat teljes létszámmal jelen volt,
a felsõ tagozatból 25 diák szavalt. A felnõtt
verselõk közül a legtöbben klasszikusoktól

olvastak fel: Ady, József Attila, Kosztolányi, Radnóti, Babits, Arany…. De hallhattuk Petõfi Sándor: Szeptember végén címû
versét is, mégpedig a „Pilvaker” átdolgozásban. Nagy Edit költõ végül egészségügyi
okokból kifolyólag nem tudott csatlakozni
e jeles eseményhez, de nagy siker, hogy
összesen több, mint 200 versszeretõ embert
sikerült megmozgatni.

„Tudunk-e ma magyarul?”
Nyelvmûvelésünk idõszerû kérdései a könyvtárban.
Dóra Zoltán, a Vácott élõ jeles Lõrinczedíjas nyelvész-nyelvmûvelõ közel 20 éve írja
tudományos ismeretterjesztõ jellegû, olykor az irodalomtörténeti és publicisztikai
mûfajokkal is határos, sajátos stílusú, és
rendkívül olvasmányos nyelvi esszéit.
A Magyar Nyelv hete tiszteletére meghívtuk Kiskörére. Április 16-ai elõadásában
- humorral fûszerezve - többször is említést
tett a napjainkban használt új keletû
kifejezésekrõl, a helyes beszédrõl, valamint
a fiatalok nyelvhasználatáról.

Új könyve a Nyelvõrségben a Dunakanyarban címet viseli. Nyelvmûvelõnk hetedik kötete napjainkban jelent meg.
A könyvben megjelent írásai elemeznek
például nyelvhelyességi és helyesírási hibákat, szó esik a média nyelvhasználatáról,
különbözõ kevésbé ismert tájszók jelentésének megvilágításáról, de vannak
etimológiai okfejtések, és természetesen
nem marad ki az új, immár 12. kiadású
akadémiai helyesírási szabályzat változásainak megemlítése sem.

Városi Anyák Napja: köszönet mindenért
Ezen a napon május minden pompája, virág- és illatözöne az anyákat köszönti, azokat az
asszonyokat, akik életet adtak, akik gyermekeket neveltek és gondoztak.
A városi anyák napi ünnepséget az Óv-Lak
Óvoda óvodásainak mûsora nyitotta meg.
Ezt követõen a Vásárhelyi Pál Általános
Iskolában mûködõ Harmónia Alapfokú
Mûvészeti Iskola 5. évfolyamos diákjai
léptek fel. Helyi tehetségek verssel és
énekkel emlékeztek meg az édesanyákról. A
versek között elhangzott Csontos Gabriella: Anya, mindent köszönök! (Csontos
Eszter elõadásában); Feleki Sándor: Hogy
itt állok… (Szabó Dorina elõadásában);
Weöres Sándor: Anyámnak (Fejes Lõrinc
elõadásában); Dsida Jenõ: Hálaadás (Cson-

tos Bálint elõadásában); Farkas Dóra az
Emberektõl a Mama címû dalt és Koncz
Zsuzsa Mama kérlek! - dalát énekelte. Az
ünnepség folytatásaként a szolnoki Szigligeti Színház mûvészeit köszönthettük
köztük, név szerint: Gombos Juditot,
Lugosi Claudiát, Dósa Mátyást és Harna
Pétert. Repertoárjukban szerepelt többek
között Kálmán Imre Csárdáskirálynõ
operettjébõl a Ringó vállú, Szirmai Albert
Mágnás Miskájából a Cintányéros c. dal,
valamint a Hungáriától a Rock and Roll
Party és a Csavard fel a szõnyeget - slágerek.

Jön a lomtalanítás
Az Észak-Magyarországi Regionális Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft. értesítése alapján a lomtalanítás
idõpontja 2016. október 17. lesz. Részletes tájékoztatást addig még
szórólapokon kapnak a kisköreiek.
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Tisza-szabályozó nagy
elõdökre emlékeztek
Tiszadobon járt a kiskörei Vásárhelyi
Egyesület tagsága.
A Kiskörei Vásárhelyi Pál Egyesület tagjai
Tiszadobra, az úgynevezett Uromki
magaslat emlékmûveihez kirándultak el, itt
a Tisza szabályozásának három kiemelkedõ alakjának állítottak egykor örök
emléket.
Elsõként Vásárhelyi Pál vízmérnök
monumentális szobrát keresték fel, ahol
kiselõadás keretén belül röviden felelevenítették a kiskörei iskola és mellette az
egyesület névadójának életét, munkásságát. Az emlékmû talapzatát díszítõ
dombormû gátépítõ kubikos munkásokat
ábrázol, jelképezve, hogy a Tisza folyó
szabályozását a korabeli szervezõk és
építõk kétkezi munkával, gépek nélkül
valósították meg.
Takács Attila, a KÖTIVZIG szakaszmérnök-helyettese felidézte, a Vásárhelyi
Terv folytatásaként a folyó mentén
hatalmas vésztározók épültek és épülnek
folyamatosan. Ezekre azért van szükség,
mert a gátak szintjét felfelé már nem lehet
emelni, a köréjük épült infrastruktúrák
miatt. Az idõjárás nagy változásokat
hozott és ennek következtében váltak
nélkülözhetetlenné a vésztározók az árvízi
védekezés során.
A Széchenyi obeliszk gróf Széchenyi
István emlékére a Tisza-szabályozás elsõ
kapavágásának színhelyén, a tiszadobi
töltés oldalában épült, a három pilonon
fekvõ vörösréz földgolyót ábrázoló szobor
pedig a helyi földbirtokos, idõsebb Andrássy Gyula egykori miniszterelnöknek
állít emléket, aki a Tisza szabályozásában
nyújtott segítséget.
Végezetül a látogatók elhelyezték a
megemlékezés koszorúit és fõhajtással
fejezték ki tiszteletüket a vízügyben sokat
tett kulcsszereplõk emlékmûve elõtt.
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Búcsúztunk: Krajnyik Gézáné
Újabb, a település életében meghatározó
személyiségtõl búcsúzott a közösség a
nyáron. Krajnyik Gézáné 1934-ben született Emõdön. Édesapja falusi kántortanító, édesanyja könyvelõ. Gyermekéveit Tardon töltötte. Ezt követõen az
Egri Angolkisasszonyokhoz ment
tanulni, ahol 1952-ben érettségi, majd
1953-ban képesítõ vizsgát tett, s ebben az
évben házasságot kötött. Férje is
pedagógus volt, a Borsod megyei
Monyha tanyára költöztek, ahol ketten
vittek egy iskolát. Ági néni az osztatlan
alsó tagozatot tanította, s élete végéig
vallotta, nagyszerû tanárai mellett ez
nagyon jó iskola volt a továbbiakhoz.
1954-ben született meg elsõ gyermekük, majd 1957-ben a második. Két
kisgyerekkel, s egy egész iskolával már
nem
tudtak
megbirkózni,
így
visszaköltöztek Tardra, ahol a szülei be

„1961. január 23-án, tíz éves gyakorlattal, Tardról kerültem Kiskörére.
Elõször 4. osztályt tanítottam, köztük
Oláh Jánost, Magyar Lászlót, Burai
Arankát, Fehér Erzsit, Sipos Erzsit.
Akkori osztályvezetõk voltak Orosz
Józsefné Zsóka néni és Sperling Józsefné
Iduka néni. Nagy létszámú, 45 fõs,
párhuzamos osztályok voltak.
Úgy tûnik, a gyerekek magatartása
jobb volt, viszont a szegénység uralkodott. A gyerekeket tenyeresekkel, sarokba állításokkal büntették, még pofonokat

tudtak segíteni a gyereknevelésbe. A
tanítás mellett tevékenyen részt vettek a
falu kulturális életében is.
1959-ben áthelyezték õket „népgazdasági érdekbõl”. Akik ezt az idõt
megélték, tudják, mit takar a kifejezés. A
falu tiltakozása ellenére is menniük
kellett. 1960-ban így kerültek Kiskörére.
Ági néni évekig 1-2. osztályt tanított.
Késõbb a „nagy felmenõ” rendszerben.
Az alsó tagozatos tanítás mellett
lányokat tanított fõzni, varrni, horgolni
és kötni, a gyakorlati tantárgy keretén
belül. A '70-es évektõl nyugdíjbameneteléig napközis tanítóként tevékenykedett. Itt érdemelte ki az „Ági néni”
megszólítást, hagyományt teremtve
ezzel. Férje a napközi vezetõje volt,
alapvetõen õk ketten teremtették meg
Kiskörén a napközis nevelés alapelveit.
1989-ben ment nyugdíjba. Ebben az
évben munkája elismeréseként miniszteri
dicséretben részesült. Az elismerés
mellett fontos volt számára a szülõk, a
diákok, a kollégák szeretete, amit folyamatosan érzett.
Nyugdíjas éveiben is adódott bõven
feladata. 3 unokája van, s mivel lányai
tanítottak részt vett az egyéb feladatok
elvégzésében is. Zárkózott ember volt, de

rengeteg szeretetet adott, mintát az
embereknek arra, hogy szeretni kell
másokat, segíteni másokon, õszintének
lenni, és küzdeni kell az álmainkért. Örök
optimista volt. Boldoggá tette, ha adhatott, s zavarban volt, ha kapott. 2003-ban
kapta meg az Aranydiplomáját. 2011-ben
megözvegyült, de továbbra is aktív életet
élt. Olvasott, rejtvényt fejtett, érdeklõdött a világ dolgai iránt, s ha tehette
segített másokon. 2013-ban gyémántdiplomát kapott, s nagyon boldog volt,
hogy egészségben megélhette ezt. Sajnos
nem sokkal ezután az egészségi állapota
megromlott. Bizakodva indult a
gyógyulásnak, ám az ereje hosszú idõ
után elfogyott. 2016 június másodikán
csendesen elaludt.
Nagy ûrt hagyott maga után sokak
szívében. Szellemiségét õrizzük, szeretettel gondolunk rá.
Végezetül álljon itt néhány sor Szabó
Lõrinc: Ima a gyermekekért címû versébõl, mely tükrözi hitvallását.
„Tûz, víz, ég és föld, s minden istenek:
szeressétek, akiket szeretek.”
Nyugodjék békében, emlékét õrizzük.

is kaptak. Akkoriban az alsó osztályokban, mint osztályvezetõk mi voltunk
egyben a kisdobosvezetõk is. Csak
kézben kellett tartani az irányítást, mert
az õrsvezetõk a felsõ tagozatosok közül
kerültek ki. Mi csak ellenõriztük õket.
Lelkesen készültek, tanultak, büszkék
voltak, hogy kisdobosok lehettek.
Az 1960-as évektõl a tantermek olajos
padlósak voltak. Nagy vaskályhák álltak
minden osztályban, amik többet füstöltek, mint melegítettek. A takarítók
már mindennap hajnal 4-kor takarítottak,
fûtöttek, hogy a tanítás zökkenõmentesen menjen. Lavórban mostunk kezet.
Az iskolában változó tanítás folyt, 1-1
hétig az alsósok délelõtt, felsõsök délután, majd váltás. Tornaterme nem volt az
iskolának, a testnevelés a tantermekben
zajlott. Én a lányoknak technikát is tanítottam. Hímeztek, horgoltak, kötöttek.
Felszerelt konyhája is volt az iskolának, a

mostani nevelõi szoba helyén. Ott fõzni
tanultak a gyerekek.
Nagyon szerettem a táborozást, minden nyáron mentünk, fõleg a Balatonhoz,
nyaranta 80-120 gyerekkel üdült ott. A
napközis konyha és a helyi Termelõszövetkezet nagyon sokat besegített, pl. a
szülõk tésztát gyúrtak, valamint hízót,
birkát adott a Termelõszövetkezet. Nagyon szerették a gyerekek az ünnepségeket, hetekkel elõtte már készültek rá.
A „Csitri” õrsre nagyon emlékszem.
Szeretettel emlékszem vissza a tantestület egységére, összetartására is.
Példamutató volt az egymás segítése,
megértése, egyénileg és közösségi szempontból is.”

Kovács Márton
iskolaigazgató

A pedagógus 2013. június 8-án Egerben
Gyémánt Díszoklevelet vehetett át, elsõ
diplomáját akkor 60 éve szerezte.
Forrás: kiskoreiskola.hu
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Németh László-díj Bódi Ottónénak
Az országos Pedagógusnap alkalmából Balog Zoltán, az EMMI minisztere Bódi Ottónét, a kiskörei iskola tanítóját a gyermekek
harmonikus személyiségformálása érdekében végzett kiemelkedõ szakmai munkája elismeréseként Németh László-díjban részesítette.
Bódi Ottóné 1985 óta tanít a Kiskörei
Vásárhelyi Pál Általános Iskolában. A
Tanítóképzõ Fõiskolán könyvtár szakkollégiumot végzett. Jelenleg a negyedik osztály
osztályfõnöke. Nevelõ-oktató munkáját, a
tanítói pályát életcéljának és hivatásának
tekintette egész életében, foglalta össze az
ünnepeltrõl Kovács Márton intézményvezetõ.
- Igyekezett a kisgyermekek elõre menetelében minden szakmai tudást megszerezni, és azt tanítványainak továbbadni.
Ennek során kivívta tiszteletét és szeretetét
Kisköre lakossága, a tanulók, a szülõk, és
kollégák körében egyaránt. Munkáját
mindig precízen, pontosan végezte és végzi.
A tanítási órákra és a különbözõ foglakozásokra lelkiismeretesen felkészült. Szereti ma
is az új kihívásokat és a feladatokat, kreatív
személyiség. Sok tanítványa eredményesen
szerepelt szaktárgyi megyei és országos
versenyeken. Kooperatív módszereivel a
felzárkóztatást ugyanolyan fontos feladatának tekintette, mint a tehetséggondozást.
Számos továbbképzésen vett részt sikerrel.
Ezek közül a legfontosabbnak tartja, az
egyéni bánásmód differenciált képességfejlesztést az iskolában, és az alternatív
pedagógiai módszerek hasznosítását az írás
olvasás és számolás tanításában az eltérõ
képességek kibontakoztatásában a Waldorfiskola módszereivel, valamint a diákönkormányzat segítése képzéseket. Nyugdíj
után szeretné a hit- és erkölcstant tanítani
iskolánk tanulói számára.
- A nevelõ-oktató munkán kívüli iskolai
tevékenységei sokrétûek, mint ahogy magát
jellemzi „univerzális” egyéniség. Szívesen és
örömmel vállalt és vállal mindig plusz feladatokat, de soha nem a családi élet rovására
tette. Ezek a plusz feladatok segítették és
segítik a gyermekek fejlõdését, tudását,
tehetségét és az iskola igényeit. 1998-tól a
diákönkormányzat eredményes és sikeres
vezetõje volt, több mint tíz évig. Ez idõ alatt
minden évben nyári táborokat szervezett az
ország különbözõ tájaira, megismertetve a
gyermekekkel az adott tájegység nevezetességeit, kultúráját. Egy alkalommal Lengyelországba is szervezett tábort iskolánk 30
tanulója számára. Az õ nevéhez fûzõdik az
iskola újságjának elindítása, szerkesztése,
amelynek 1998-tól tizenegy évig volt a
felelõs szerkesztõje. Ez idõ alatt a Suliújság
a Diákújságírók Országos Fesztiválján két
alkalommal ért el elsõ helyezést, egy
alkalommal pedig harmadik helyezést.
Jelenleg a 3-4. osztály sajtófelelõse. Abban
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az idõben öt éven keresztül
nyári szünetben több napos
kerékpártúrákat szervezett
diákjaink számára, többek
között voltak Lillafüreden
és Mezõtúron.
- 2001-ben elindította a
Vásárhelyi Kitüntetõ Díjasok falát iskolánk folyosóján, amit évrõl-évre folyamatosan készít. 2008ban Iskolatörténeti Kiállító
Termet hozott létre, annak
megszervezõje, berendezõje, a régi dokumentációk és szemléltetõ eszközök összegyûjtõje volt, amirõl nyolcvanhárom oldalas
dokumentumot készített. A Kiállítás a mai
napig megtekinthetõ a Kiállító teremben és
iskolánk honlapján. 2009 szeptemberétõl öt
tanévig volt az iskolánk által meghirdetett
Megyei Természetismereti Verseny szervezõje, a levelezõs verseny fordulóinak lebonyolítója, és a megyei döntõ levezetõje.
2011-ben az „Egyszer volt, hol nem volt”
Olvasótábor szervezõje, lebonyolítója,
aminek célja volt a tehetséggondozás, a
személyiségfejlesztés, színes, érdekes
irodalmi és ismeretterjesztõ programokkal
felkelteni a gyermekek érdeklõdését az
olvasás iránt. Tíz évig terjesztette iskolánkban 1-8. osztályig a Tappancs és Tudorka
újságokat, ugyanennyi ideje fogja össze a
Suli-Guru Szegedi Országos Levelezõs
Verseny feladatainak koordinálását 1-4.
osztályig. Minden tanévben 30-40 alsó
tagozatos tanuló vett részt ezeken a ver-

senyeken, ami ösztönzi a
gyermekeket a tehetségük felismerésére. Hatodik éve pályázik, és
személyesen is részt vesz
az Erzsébet tábor programban a gyermekekkel
együtt. Voltak már Balatonberényben többször, az
idén pedig Fonyódliget
volt a cél. 2013. június 7-én
a kimagasló nevelõ-oktató
munkájáért tankerületi
igazgatói dicséretben részesült. Ebben a
tanévben elkészítette az Iskolatábla logót
iskolánk földszinti folyosóján, és a Hûségfalat „Hûség az iskolához - hûség
Kisköréhez” iskolánk központi falán, amit
2015. október 23-án avattak fel.
- Tizenöt évig valamennyi iskolai és városi
ünnepség levezetõje, moderátora volt, beleértve minden iskolai és városi rendezvényt,
valamint a Karácsonyi Koncerteket a Római
Katolikus Templomban. 2016. december 12én vonulna nyugdíjba, de mivel elsõ osztályt
kezd tanítani, így a megkezdett tanévet
befejezi. Kimagasló nevelõ-oktató, és
iskolán kívüli tevékenységével jelentõsen
öregbítette iskolánk jó hírnevét. A kitüntetést tanítói pályafutása megkoronázásának tekinti, amihez szerinte elengedhetetlenül szükség volt a nemes lelkû és
tiszta szívû tanítványaira is. Mottója: „A jó
harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam.” /2Tim4/ zárta közlendõjét az intézményvezetõ.

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

Elengedték a lufikat és az elmúlt nyolc évet
Ballagáskor négy diák kapta meg az iskola legmagasabb elismerését.
Némileg elõbb került a táblára az ó-ió-cióáció-káció-akáció-vakáció: a „sztenderd”
dátumnál már egy héttel korábban
elballagtak a végzõs nyolcadikosok a kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskolából.
A búcsúünnepségen négy diáknak adták
át a szintén az iskola névadójáról elnevezett Vásárhelyi-díjat: Bacsu Katalin
Dominika, Bakos Beáta Barbara, Pataki
Ágnes és Vajda Máté Pál érdemelte ki idén
az elismerést.
A távozó nyolcadikosok felkötötték dott, majd egy rövid kulturális mûsor után
szalagjukat az intézmény zászlójára, eljött a nagy pillanat: a könnyeké, a
beszédet Kovács Márton igazgató mon- búcsúzásé és a közös lufieregetésé.
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Önálló fejlesztési régió lenne a Tisza-tó vidéke
A Tisza-tó Napját ünnepelték a parti településeken.
A Tisza-tó napját ünnepelték újra Kiskörén
és több tóparti településen is. Mint 2011 óta
mindig, most is közéleti kulcsszereplõk és
médiamunkások kerekezték körbe együtt a
vízfelületet. Õket látták vendégül a települések, és bemutatták helyi értékeiket is.
Kiskörén például az iskolások néptáncbemutatója és a helyi termékek kóstolója
mellé érdeklõdhettek a kézmûves módszerrel készülõ étolajokról, Réti József
kistermelõtõl. Réti József szerint nem
mindegy, milyen minõségû a napraforgó
alapanyag, s szerencsés esetben a végeredmény egy az ipari olajoknál egészségesebb
végtermék.
Egy másik helyi csapat - Takács Imrééké sajtokkal és egyéb tejkészítményekkel települt ki a strandra ezen a délelõttön.
Tartósítószer nélkül készítik hat-hétféle
ízben a termékeiket, kizárólag friss tejbõl.
Késõbb gyümölcsléüzemet is szeretnének
létesíteni a kiskörei Small Pig Farmon, árulta
el Takács Imre.
Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Közgyûlés elsõ embere nem elõször
vállalta be a távot, hogy áttekintse az eddig
meglévõ és a frissen felfedezett értékeket a
Tisza-tó tekintetében. Az elnök szerint
Magyarország s talán Európa egyik legszebb
kerékpáros útvonala ezt a tavat övezi, fontos
a tó két partjának összefogása, s a tó kezdi
megtalálni önálló arculatát a természetközeliségre építve. Minden évben egyre
nagyobb tömegek kerekeznek a parton, a
kiskörei gáton évi 24 ezer biciklistát szoktak
számolni, csak ezen a ponton, s a többi részt
figyelembe véve ez a szám akár a duplája is
lehet, fûzte hozzá Kovács Sándor, reményét
kifejezve, hogy végre Poroszló és Tiszafüred
között is megépül a hiányzó kerékpárútszakasz.
Magyar Csilla polgármester is a tóparti
települések összefogásában hisz, szerencsére
ezzel ma már egyre inkább nincs egyedül a
településvezetõk között.
Mint megvilágította, a tó térségét érintõ
fejlesztésekrõl a minap Abádszalókon is
tanácskoztak a polgármesterek. Fõ céljuk a
Tisza-tó elismertetése önálló fejlesztési
régióként, önálló forrásokkal, ahogy az a
Balaton és a Velencei-tó esetében már megtörtént. Ezen dolgozik a Heves, a JászNagykun-Szolnok, a Borsod és a HajdúBihar megyei közgyûlési vezetés is, s épp
ezért idén nem csak a nagyközönség elõtt
népszerû parti részeket, hanem a kevéssé
ismert hajdúsági és a borsodi szegleteket is
érintette a népszerûsítõ túra.
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Lemérték: száz százalékos a szakmai teljesítmény
Elismerést kapott a kiskörei Tourinform-iroda.
A Magyar Turizmus Zrt. átszervezését
követõen Magyar Turisztikai Ügynökség
Zrt. név alatt mûködik tovább, s továbbra is
minden évben megrendezik a korábban már
bevezetett Országos Tourinform Találkozót. Ebben az évben május végén Gyulán
volt a szakmai konferencia, ahol minden
iroda képviseltette magát.
- Ez alkalommal érte nagy megtiszteltetés
a Kiskörén szezonálisan mûködõ Tourinform irodát is, amely épp idén mûködik
tizenötödik éve a Tisza-parti városban - kirendeltség nevében az irodavezetõ vetudtuk meg Baloghné Szilágyi Tünde iroda- hetett át elismerõ oklevelet, s a 15 éves
vezetõtõl. A 2015-ben elvégzett munkáért a fennállásért is járt egy másik oklevél.

Idén az országban mûködõ 125 iroda
közül 25 „éves” nyitva tartású iroda és
három szezonális iroda kapott díjat. Az
állami turisztikai cég minden évben külön
méri az irodái teljesítményét, ez kiterjed
személyes és telefonos ellenõrzésekre,
amelyek idegen nyelven is történnek, emellé
számos határidõs feladatot kell teljesíteni.
Az ellenõrzés során kiemelt feladat a
Nemzeti Turisztikai Adatbázis feltöltésének
biztosítása a magyaron kívül angol és német
nyelven is. A mérés során száz százalékos
teljesítményt elért irodákat díjazzák az
eseményen.

Deák Bill nyomta a blues-t a csülkök mellé
Nagy sikere volt a strandon a nyárzáró Csülökfõzõ Fesztiválnak, a Deák Bill Blues Band segített lazítani az egész napi izzasztó fõzés
után, amelynek végeredménye kétségtelen gasztronómiai remekmûveket jelentett.
SPORTOS ÜGYEK

Ziccer: Kisköre is bázisa az egri
kézilabda-utánpótlásnak

Erõsített a kiskörei
labdarúgó csapat

Dél-Hevesbõl elsõként alakult ki a sportpartnerség.
Végetértek a tárgyalások, amelynek eredménye, hogy immár a kiskörei Vásárhelyi
Pál Általános Iskola is aktív utánpótlásmûhelye lesz az egri SBS Eger-Eszterházy
Szabadidõ és Sportegyesületnek.
Az egriek célja egy olyan utánpótlásbázis kialakítása, amely megfelelõ alapanyagot szolgáltat a felnõtt csapatuk részére,
ebben régóta szerettünk volna már
partnerek lenni, és mostantól hivatalosan
képesek is vagyunk - kommentálta a
megegyezést Magyar Csilla polgármester.
A városi iskolában évek óta folyik
eredményes kézilabda-oktatás. Idén szeptembertõl az elsõ osztályosokkal, szivacslabdázással kezdve, majd felmenõ rendszerben - U7, U8, U9, stb. - a következõ
generációkat is bevonva fõként a fiúk, de

 10

lányok is részt vehetnek részt az Egerrel
közös felkészülésben, az SBS-csapat által
biztosított szakképzett edzõvel, edzéstervvel, felszerelésekkel. Dél-Hevesbõl
egyedül Kiskörének kínálták fel az
együttmûködést - húzta alá Magyar Csilla.
Mint a klub honlapján szerepel, a felnõtt
csapat szeretne az NB I/B-s bajnokságból
feljutni az NB I-be, ennek érdekében a
jelenlegi közel 130 fõt számláló utánpótlás
létszámát szeretnék közel 180 fõsre
növelni. Ennek a kezdeményezésnek része
a kiskörei sportpartnerség is.
Az egyesület - mint írják - már az
utánpótlás korú fiatalok esetében garantálja
az egységes öltözék és az egészségvédelem,
valamint a biztonságos körülmények
között folyó edzések biztosítását.

Új neves vezetõedzõt nyert meg a
fejlõdéshez Kisköre focicsapata.
Kisköre labdarúgó csapata idõben felkészült a Heves Megyei Labdarúgó Bajnokság új szezonjára. Az egyesülethez vezetõedzõként egy elismert szakembert sikerült megnyerniük, Balázs Tihamér személyében. A neves edzõ eredményeit sokan
ismerhetik, ugyanis 1979 óta volt kötõdése
az igen sikeres hevesi gárdához. Szakmai
segítséget nyújtott felnõtt csapat, és az
utánpótlás számára is. Az általa vezetett
évek szép eredményeket hoztak a város és
az egyesület számára. Balázs Tihamér
vezetésével Kiskörén új pillérekre szeretnék helyezni a labdarúgást.
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Új látványosság a glampingház és az állatudvar is
Már az elsõ igazi kánikulai napokon sokan látogattak le a tópartra.
Nem csak a jó idõvel készültek a vendéglátók az idei szezonra, hanem a tavasszal
már beígért újdonságokkal is: vadonatúj
glampingházzal és állatudvarral, tudtuk
meg Pataki Zsolt üzemeltetõtõl.
A tavaly elindított akció a települések és
a strand összefogására folytatódott idén is,
sõt, bõvült. A Hét hét a nyárból-projekt,
melynek jegyében egy-egy bizonyos
hétvégén egy adott település lakói ingyen
pancsolhattak Kiskörén most is aktuális
volt a többi tóparti település esetében. Sõt,
idén már az Egerben, Hatvanban, Debrecenben, Szolnokon élõk is belépõ nélkül
fürdõzhettek. Sûrû volt a nyár a rendezvények tekintetében is a strandon: strandfoci-kupa, hal-vad-fõzõ fesztivál, csülökfõzõ fesztivál várt az érdeklõdõkre, emlékeztetett végül Pataki Zsolt.
KÉPGALÉRIA
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Ringó hullámok, szûrt napfényû
csodák

Kisköre önkormányzata mûködteti tovább a kikötõt, a cél a turisztikai
hasznosítás. A víz sok érdekességet rejt a környéken nem csak a
turisták, de talán a helyiek számára is, ebbõl nyújtunk
át némi képes ízelítõt.
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Nótaparádé, kifogyhatatlan energiával
Telt ház volt a kiskörei nyugdíjas nótástalálkozón.
Az a lényeg, hogy legyen erõnk a magyarságunkhoz, emlékezzünk, mit kaptunk az
õseinktõl, s tartsunk ilyen rendezvényeket. A néphagyomány, az együttlét, a
ragaszkodás gyökereinkhez a legcsodálatosabb dolog a világon - így köszöntötte a
fellépõket Szabó Zsolt államtitkár Kisköre
Mûvelõdési Házában. Több, mint százötven énekelni érkezett idõskorú hallgatta
szavait a teremben az idei nótástalálkozó
alkalmával.
A térség országgyûlési képviselõjét a
város polgármestere, Magyar Csilla követte a köszöntõsorban. Emlékeztetett:
tavaly, a kiskörei Õszidõk Nyugdíjas Klub
harmincadik születésnapját is hasonlóan
nagy körben, bõ nótázással ünnepelték
meg a dél-hevesi szépkorúak, s most
sincsenek kevesen. Mint elárulta, az
említett házigazda nyugdíjasklubot idén
bejegyezték civil egyesületként, több
lehetõségük lesz pályázni.
- Jó kedvben, mulatságban ma sincs
hiány. Önök, az idõskorúak sokkal aktívabbak a középkorúaknál bármilyen
témában. Kiskörén kifogyhatatlan energiával dolgozik az Õszidõk Nyugdíjas Klub
és a Barátság Dalkör is. A két közösség és
az õ összefogásuk fontos a település
számára - hangoztatta Magyar Csilla.
Hozzá csatlakozva az Õszidõk tiszteletbeli elnöke, Réti Lajosné arról szólt: a
megjelent létszám mutatja, hogy a hagyományõrzõ népdalos találkozót továbbra is
érdemes megtartani. Aláhúzta, ahhoz,
hogy a népdal, a néphagyomány tovább
élhessen, tovább kell adni generációról
generációra.
A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetséget irányító Bujdosó Sándorné kiemelte:
az itt fellépõk szívbõl dalolnak, de fontos
egymás segítése is a mûvészeti tevékenység mellett:
- Sokszor kopogunk be beteg nyugdíjas
társainkhoz, egy kis elbeszélgetésre, hírhozásra, mi is történt a nyugdíjasklubban,
ha nem tudtak eljönni. Mi egy nagy család
vagyunk, megyei szervezetünknek 2860
tagja van, most készülünk az Idõsek
Világnapjára az egri körcsarnokban, szeptember végén - ajánlotta figyelmükbe az
elnök asszony az egybegyûlteknek.
A többek között Pélyrõl, Maklárról,
Kömlõrõl is ide érkezett asszonykórusok
és acélhangú férfidalárdák - tíz csoport mellett a város iskolájának néptáncosai is
felléptek a nyugdíjas találkozón.
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Hányan lájkolnánk ma egy
keresztény államalapítást?
Kiskörén Magyar Csilla polgármester
szólt az ünneplõkhöz.
Augusztus huszadikán Szent István király
szobrát a templomi szentmise és a szentelt
kenyér felosztása után koszorúzták meg
Kiskörén. Magyar Csilla polgármester
mondott ezúttal szókimondó ünnepi
köszöntõt a szobornál. - Látjuk, hogyan
veszítik el gyökereiket, hazájukat, identitásukat a nemzetek, miközben a magyarság
ezer éve egy keresztényi rend alapjain tud
élni és megmaradni. Az atya a prédikációban elmondta gyönyörûen, hogy mi a
nemzet. A mi felelõsségünk, hogy még ezer
év múlva is ünnepeljük szent királyunkat.
Utcákat, tereket neveztek el róla, de kérdés,
hogy megfogadjuk-e intelmeit? Megyünk-e
egyenesen az utunkon, befolyás és hamisság
és hamis szavak nélkül? - vetette fel a
polgármester, s így folytatta:
- Ha ez a király ma kitenné egy közösségi
oldalra, hogy egy keresztény államot
szeretne létrehozni, vajon lenne-e százezer
lájkolója? Olyan kommentek, beírások
születnének, amelyek meggondolásra késztetnék a királyt, hogy egyáltalán érdemes-e
dolgozni? Tetteinket, legyenek bármilyen
kis tettek, a jövõ nemzedéke fogja értékelni.

 14

Azt kívánom, hogy ne térjünk le a tisztaság
és az õszinteség útjáról se jobbra, se balra,
ha futunk, ha lassan megyünk, lábunk meg
ne botoljon, hogy az országot, a települést,
a Kárpát-medencei magyarságot fenn
tudjuk tartani - foglalta össze Magyar
Csilla.
Kisköre idei városi kitüntetését a tavaly
miniszteri díjjal is elismert, az Óv-Lak
Óvoda élérõl épp nyugdíjba vonuló Feketéné Perge Veronika érdemelte ki. A
napot itt többek között helyi kórusok,
Farkas Dóra fellépése, az Illés Lajos
Emlékprodukció és Szekeres Adrien koncertje, végül tûzijáték zárta.

Munkaerõt vinni
oda, ahol hiány
van belõle
Összehangolnák a munkaerõ iránti
keresletet és a kínálatot Dél-Hevesben.
Heves Város Önkormányzata - konzorciumban Kisköre Város Önkormányzatával,
a Heves Megyei Kormányhivatallal, a
Fejlesztési és Koordinációs Központ
Nonprofit Kft-vel, valamint az Egyesület a
Társadalmi Tõke Fejlõdéséért civil szervezettel - pályázatot kíván benyújtani a
„Helyi foglalkoztatási együttmûködések”
címû felhívásra. Az ehhez kellõ paktum
feladata a munkaadók által támasztott
kereslet, valamint a lehetséges munkavállalók képzettsége, készségei közötti
összhang javítása, s a foglalkoztatás
növelése a térségben.
A szövetség tagjai Hevesen egyeztettek
a térség nagy számban megjelent polgármestereivel és ugyancsak meghívott
vállalkozókkal.
A házigazda település nevében megfogalmazott reményeket megszellõztetve
Sveiczer Sándor polgármester felvázolta: Reméljük, hogy néhány éven belül lakosságunk, a munkavállalók száma növekszik,
a képzett fiatalok visszaköltöznek. Szükségünk van egymásra, ez az elsõ olyan
kezdeményezés, amikor ezt ténylegesen
érzem - errõl pedig már Magyar Csilla,
Kisköre vezetõje beszélt.
Szabó Zsolt államtitkár megvilágította,
ez az elsõ közösen beadandó pályázat - bár
több százmillió forint értékrõl van szó egy kisebb, „elsõ falat”, amelyre épülve
jöhetnek a térségbe nagyobb, EFOP-os
pályázatok is késõbb. Az államtitkár azt is
hozzáfûzte: elsõként szeretnék ebben a
térségben megvalósítani országos szinten
is az együttmûködést. A cél a fiatalok helyben tartása, a munkanélküliség csökkentése, illetve - mire a pályázat lefut - Szabó
Zsolt meglátása alapján már a munkaerõhiány lehet a nagyobb megoldandó feladat.
Erdõtelken, Tenken, Hevesen, Lõrinciben, Hatvanban, Heréden és Gyöngyöshalászon is olyan erõteljes munkahelyteremtõ beruházásokat indítottunk el,
amelynek a munkaerõállományát már nem
tudjuk ellátni. Ez az alap arra szolgál, hogy
a megyének ez a része megerõsödjön,
hiszen felelõsséggel tartozunk érte összegezte a térség országgyûlési képviselõje.
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Ahogy kérték, megmozdult Kisköre ifjúsága
Vetélkedtek, majd jót buliztak Kowáékkal.

Programdús ifjúsági nappal debütált Kiskörén a nemrég alakult Mozdulj Kisköre!
Egyesület. Ahogy Bódi Máté elnök felvázolta, harminc taggal kezdték meg a tevékenységüket. Céljuk a közösségépítés,
Kisköre jó hírnevének terjesztése és programok szervezése korosztályuk számára.
Darts, ügyességi játékok, Tisza-tavi és
kiskörei kvíz és haltípus-felismerés: egy
tizenhárom állomásból álló csapatvetélkedõ
volt a nap gerincfoglalkozása, amelyet az
egyébként a rendezvényre különbözõ
hungarikum-kirakókkal, alkotósarokkal
kitelepült Nemzeti Mûvelõdési Intézet
csapata nyert meg. És lehetett szelfizni a
„KIN”-díszletnél is.
A csapatverseny után pedig eljött a
csapatás ideje, az Intim Torna Illegál élõ
koncertje mellett a Kowalsky Meg A Vega
lépett fel. Mivel Kowáék gyakran énekelnek
a szeretetrõl és a békérõl, arról is kérdeztük
õket, mit gondolnak az Európát sújtó újfajta
békétlenségrõl, amelyet sokak szerint a
migránsáradat hoz magával.

Kowalsky szerint éles ellentétek mindig is
voltak, a történelem nem szolgál különösebb
meglepetéssel, csak annyiban új a helyzet, hogy
épp a mi térségünket éri el a krízis. A zenekar
egyébként áprilisban megjelent új lemezének
dalaival turnézik épp, amely tripla platinalemez
lett. A közönség felõl érkezõ visszajelzések
szerint Kiskörén is jó volt a lemez fogadtatása.

Alkotó vakáció Kiskörén
Textilmunkák, könyvborítók, agyagtárgyak készültek a táborban.

Már legalább negyedszázados múltra tekint
vissza az a kiskörei alkotótábor, amelyeket
gyermekek számára hirdettek meg idén is.
Ezúttal húsz fiatal élvezhette a kreatív
együttlétet, mégpedig idén ingyenesen, az
Emberi Erõforrások Minisztériumának tá-

mogatásával. Jól ki is használták a lehetõséget: folyton alkottak, mondta el Honvisák Jánosné szervezõ.
Textilmunkák, 1956 emlékét feldolgozó
rajzok, könyvborítók, agyagtárgyak õrzik a
kézmûves tábor emlékét, ahol a helyi
nevezetességek megtekintésére is volt idõ.
Az erõmû és a hallépcsõ megtekintése, a
mindennapos fürdõzés a Tisza-tóban, a lovaglás és a sétakocsikázás is része volt a
hamisítatlan kiskörei alkotó vakációnak.
Több mûfajban is készíthettek maradandót
a résztvevõk, különbözõ technikák segítségével, amelyeket frissen ismerhettek meg a
kísérõ pedagógusok által.

Helyi nyertesek
a tüzes
rajzpályázaton
„Tûzrõl pattant” címmel idén is meghirdette alkotó pályázatát az Országos
Tûzmegelõzési Bizottság. A Heves
megyei iskolások és óvodások rendkívül
aktívak voltak, hiszen csaknem négyszáz
pályázatot nyújtottak be szabadkézi
grafika és montázs kategóriákban.
Õk a kiskörei nyertesek, akiknek
ezúton is gratulálunk:
Montázs
I. korcsoport (6-10)
I. helyezett: Farkas Gergõ (10 év) „Az
eltévedt hõlégballon” - Kiskörei Vásárhelyi
Pál Ált. Iskola
II.helyezett: Száva Valentina (10. év),
Ég a város - Kiskörei Vásárhelyi Pál Ált.
Iskola
III. helyezett: Botos Lili (10 év),
„Segítség” - Kiskörei Vásárhelyi Pál Ált.
Iskola
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III. évfolyam 2. szám

2016. szeptember

ITT TÖRTÉNIK KISKÖRÉN

Süsü és más barátok a kiskörei gasztrofesziválon
Halak, vadmalac és minden, mi jó falat.
Hal-Vad Fõzõ Fesztivál: immáron ötödik
alkalommal rendezték meg a gasztronómiai
élményeket felvonultató eseményt Kiskörén. A fõzõviadalon ugyan cápa nem állt
lesben, de Csepregi Éva és a Neoton élõben
énekelt.
A nemes vadból és a finom halból készült
étkek nem olcsóságukról, hanem ízletes,
gazdag, különleges ízvilágukról híresek. A
kiskörei fõzõverseny résztvevõi viszont
többnyire maguk ejtik el a bográcsba kerülõ
állatokat.
A gasztrozsûri tagságát ismét szívesen
vállalta el a nemzet mûvésze, Bodrogi Gyula
is a Hal-Vad fõzõ fesztiválon, hiszen õ maga
is nagyon szeret fõzni. Kiskörén a halászlé
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és a vaddisznópörkölt mellé tette le a voksát.
Nem csak a színmûvész volt így ezzel, de a
díjátadóra érkezõ Szabó Zsolt államtitkár is
elárulta, az õ nagy kedvencei is a halak és a
vadak. Mint mondta, a baráti együttlétek,
közös fõzések remek alkalmat szolgáltatnak
a barátokkal való közös élményekre, amikre
nagyszerû példa egy városnapi rendezvény.
A kiváló étkek mellett volt arcfestés és
külön csillámtetoválás is a piciknek. Az pedig
külön élményt nyújtott a számukra, hogy
szüleik példáin keresztül nekik is lehetõségük
nyílt kifogni a nagy halat a vízbõl a
gyermekhorgászaton. Akik pedig nem bírtak
magukkal, ugrálóvárban is levezethették az
egész évben felgyülemlett energiát.

A felnõtt közönség számára a nagy vadakon volt a hangsúly a John Deere gépbemutatóján, de további érdekes látványt
nyújtott a szarvasbika bõgõ és a véreb és
solymászbemutató is: Bódis Gergely solymász szerint az ember és a madár közötti
viszonyban a közös nevezõ a vadászat.
A fesztivál során Jakab Tibor természetfotó kiállítását is megtekinthették a
látogatók.
Napközben Magyarország legfiatalabb
jet-ski és flyboard bajnokai, Major Marcell
és Gerencsér Olivér látványos bemutatója
szórakoztatta a közönséget, az este hangulatáról Marót Viki és a Nova Kultúr
gondoskodott.
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