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2010 októbere óta Kisköre a fejlõdés útjára lépett. Nyugodt szívvel mondhatom, hogy
városunk a Dél-hevesi térség legdinamikusabban fejlõdõ települése. Olyan fejlesztéseket
valósítottunk meg az eltelt idõszakban, amelyek a településen élõk életét tették jobbá, sikeres
pályázatainknak köszönhetõen minden Közintézmény megújulva várja a lakosságot.
Pályázat
Vásárhelyi Pál
Általános
Iskola
felújítás

Funkcióbõvítõ
település
rehabilitáció

Szociális város
rehabilitáció

Elõzmény
2011. januárig sikertelen közbeszerzés
miatt a teljes pályázat felülvizsgálata, új
tervek, új szakértõk, egyeztetések a
Hatóságokkal, hosszabbításkérés. Az
akaratnak, a szakértelemnek és a
kitartásnak köszönhetõ a megvalósulás.
2010. október 1-jén iktatott
dokumentum szerint az elõzõ vezetés
által benyújtott pályázat nem felelt
meg a követelményeknek, így
elutasításra került. 2010. novemberében
újra tárgyaltuk a lehetõséget, egy hónap
állt a rendelkezésre, hogy több elemmel
kibõvítve, fontos célokat meghatározva
benyújtsuk a pályázatot. Az elõzõ vezetés
által benyújtásra került pályázattól
mindenben eltér. Már csak azért is, mert
ez nyert.
2013. januárban adtuk be pályázatunkat,
mely lezárja a lepusztult, lelakott
önkormányzati épületek megújítását.
A Támogatási Szerzõdés aláírására 2013.
december 3-án került sor.

Csak egy finom megjegyzés, amely rávilágít arra, miért kell
megbízható szakértõkkel dolgozni és miért kell minden egyes
lépést figyelemmel kísérni. Az orvosi és fogorvosi rendelõ felújítását 2010. nyarán fejezték be, a hatósági ellenõrzésre 2010.
október végén került sor az ellenõrzés során olyan hibákat tártak
fel, amely miatt a 6millió forintot visszatartottak, azt nem engedték elszámolni. Gondoljuk meg 43 milliós beruházásnál
6millió visszatartott összeg, 210 milliós beruházásnál 0 forint.
Ennyi a különbség, ami jelzi a két önkormányzat mûködése közötti minõségi eltérést is. Ez nem szerencse kérdése ez a
gondosság, odafigyelés és tisztességes munka kifejezõdése.
Az elmúlt években nem csupán a beruházásokra fektettük a
hangsúlyt, hanem az itt élõ emberek életminõségének javítására
is.
?
Lakásfenntartási támogatás, törvényi kötelezettség,
amelyet 2011 év novemberében vezettünk be. Közel 400 család
jogosult a törvény alapján támogatásra, ez az önkormányzat
számára 2,5 millió forint kiadást jelent évente.
?
Közmunka program keretében ebben az évben 270
embert foglalkoztattunk. Látjuk a problémát ennyi ember kezelésénél, de az is fontos, hogy a segély helyett lehetõséget kapott
sok ember arra, hogy magasabb összegbõl éljen és tartsa el gyermekeit.
?
Kóbor ebek befogására 2011 évben szerzõdtünk a
hevesi vállalkozóval. A felelõtlen kutyatartók sok gondot és
félelmet okoztak a lakosoknak, ezért, az emberek biztonságáért
vállaljuk a kutyák befogatását.

Eredmény
Új tervek és szakértõk
bevonásával a pályázat lezárult.
A hatósági ellenõrzés
semmilyen hiányosságot nem
talált a teljes támogatási összeg
elszámolásra került.
November 30. a projekt elemek
átadása. Új Mûvelõdési ház,
megújult épületek, új járdák,
biztonságos óvoda.

Nyertes pályázat! Kivitelezés,
projekt kezdés 2014 év tavasza.

Támogatás Ft
219 millió

Önerõ Ft
24 millió

246 millió

18 millió

316 millió

0

?
A nyári táborokhoz, a családok segítésére ingyenesen biztosítottuk a utazást. Ne legyen gátja az élményhez jutásnak az anyagi források hiánya.
?
2012 évben minden 60 év feletti kiskörei lakos vásárlási utalványt kapott, mert számunkra fontos az idõsek megbecsülése. Mikor az ember eljut oda, hogy a jó és tisztességes
gazdálkodásának eredménye van, akkor azt nem egy szûk
érdekcsoportnak osztja szét, hanem a lehetõ legszélesebb körben ad támogatást. Kisköre Város Önkormányzatának ez a célja
és ezt az elvet követi.
?
A stabilitás megteremtéséig szüneteltetett Tourinform iroda újraindítása azt jelenti, hogy új lendületet és új
szellemiséget hozva a településre, nyitottan mindenki irányába
kezdték munkájukat.
Lépésrõl-lépésre haladunk és valósítjuk meg azt, amit 2010
októberében vállaltunk.
v
Pénzügyi stabilitás, eredményes és tisztességes gazdálkodás
§
Elsõdleges a közfeladatok ellátása
§
Ha lehetõség nyílik rá, akkor a lakosság széleskörû támogatása (nem az érdekembereké, hanem
mindenkié)
v
Fejlesztések
§
Minden pályázati lehetõség kihasználása, amely
beruházásként, közösségépítésben, szociális és
egészségügyi szempontból a település fejlõdéséhez, élhetõségéhez járul hozzá.
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2013-ban elkezdõdött a nagy feladat elõkészítése, amely az
elõzõ két vállalás beteljesedése nélkül nem képzelhetõ el:
v
Munkahelyteremtés:
§ Tudjuk, hogy a legfontosabb kérdés
településünkön, de azzal is jó tisztába lenni, hogy
o 2010 év elõtt is a munkanélküliség nagy
probléma volt, mégis a hitelként felvett
milliók ezt a célt sem szolgálták.
§ A 2013 évbõl hátralévõ idõben a lehetõségek
feltárását és a kapcsolat és partnerkeresés az
elsõszámú feladatom. Minden lehetõséget és
információt felkutatok, amely elõrelépést jelent ebben
a témában. Ami segítheti céljainkat:
o A térség szabad vállalkozási zónába való
sorolása
o 2014-2020 közötti Európai uniós támogatása
fõként gazdaságfejlesztési célokat szolgál.

Biztos vagyok abban, hogy a tisztességes és határozott, a
közjó szem elõtt tartását felvállaló vezetés sikeressé teszi
Kiskörét, még úgy is, hogy az eddig rendelkezésünkre álló 3 év
nem pótolhatja azokat az elvesztegetett éveket, amelyek 2010
év elõtt voltak. Nem gondolom azt, hogy mások ígéreteit,
mások tehetetlenségét és eljátszott lehetõségeit azokon kellene
számon kérni, akik tiszta helyzetet teremtve fejlõdési pályára
állították településünket. Rövid idõn belül tisztázni kell a
Termál hasznosítás kérdését és meg kell találni annak a módját,
hogy a 2009 évben átvállalt jelzálog összeg ne terhelje tovább a
kút területét és tehermentes ingatlanon végre közel 40 év,
ígérgetés után hasznosított legyen a termálvíz és energia.
Van feladat, van akarat és van sok bizonyosság, amit már
elértünk. Ahhoz, hogy 2014 évben még több fejlesztés
valósuljon meg, kérem a tisztelt lakosság segítségét.
Magyar Csilla
polgármester

Tisztelt Kiskörei Lakosok!
A 2010-es választások után az új vezetés egy olyan Önkormányzatot vett át,
amely az adósságrendezés veszélyétõl
volt fenyegetve. Az Önkormányzatiság
annyiban állt az elkövetkezõ években,
hogy megmeneküljön a csõdeljárástól.
Ez óriási erõfeszítés volt mind a Képviselõ-testület mind pedig a Hivatal dolgozói részérõl. Egy olyan összefogás eredménye volt, amely szerintem minden elismerést megérdemel. A bevezetõmre
azért volt szükség, hogy érzékeltessem
miért nem tudott az Önkormányzat kiadni
helyi újságot, miért volt a rengeteg megszorítás, miért nem lehet többet tudni az
Önkormányzat munkájáról, és hogy jutott el az Önkormányzat a fizetõ képtelenségtõl az ésszerûen, hatékonyan és a
törvényi elõírásoknak megfelelõ gazdálkodásig.
2013. a változások éve volt a Polgármesteri Hivatalban. 2012. december 28án az állam 5000 fõ alatti teleplükéseket
mentesítette az adóság terhe alól, ez által
Kisköre Város Önkormányzata is konszolidálva lett. A 2013-as évet úgy tudta
megkezdeni Kisköre Város Önkormányzata, hogy nem volt hitele és a szállítói
tartozásokat is sikerült teljesen kielégíteni. 2013. január 1-tõl felálltak a Járási
Hivatalok. A Járási Hivatalok több olyan
hatáskört vittek el, amelyek eddig is
államigazgatási feladatként voltak meghatározva, de az önkormányzati szint
foglalkozott ezekkel a feladatokkal.
2013. január 1-tõl Járási Hivatal feladatkörébe tartozik az alábbi hatáskörök,
amelyek a lakosságot nagyobb arányban
érintik: az alanyi és normatív közgyógyellátás, ápolási díj, egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság megállapítása.

2013. május 3-tól a Képviselõ-testület
módosította az Önkormányzat Szervezeti
és Mûködési Szabályzatát olyan formában hogy elõírt szervezeti tagozódást a
hivatalban. A módosítás következtében
két irodát hozott létre a Pénzügyi és
Mûszaki Irodát valamint Szociális és
Hatósági Irodát. A Pénzügyi és Mûszaki
Irodát Pallagi Lajosné vezeti, a Szociális
é Hatósági Irodát Antal-Bakó Beáta
vezeti. A Pénzügyi és Mûszaki Iroda 6
fõbõl áll össze Pallagi Lajosné irodavezetõ, Hajdú Péterné pénzügyi ügyintézõ, Gulyás Erzsébet pénzügyi
ügyintézõ, Pallagi Márta adóügyi
ügyintézõ, Szabó Kitti pénztáros, Oláhné
Csengeri Rozália mûszaki ügyintézõ. A
Szociális és Hatósági Iroda 6 fõbõl áll
Antal-Bakó Beáta irodavezetõ, Lázár
Judit szociális ügyintézõ, Forgács
Lászlóné munkaügyi ügyintézõ, Pócs
Jánosné igazgatási ügyintézõ, Oláh
Istvánné igazgatási ügyintézõ, Czank
Józsefné szociális ügyintézõ. A szervezeti tagozódás következtében egy még
gyorsabb, hatékonyabb mindenki számára kielégítõ közigazgatás alakult ki. A
2010-es választások óta szinte teljesen
kicserélõdtek a hivatal dolgozói. Szeretném, ha az új kialakulóban lévõ
hivatali apparátus olyan szinten végeznék feladataikat és olyan elhívatottan
dolgoznának, mint az elõdeik. Azt azért
szeretném tisztázni, hogy minden egyes
álláspályáztatásnál a lehetõ legjobb
pályázónak szavaztunk bizalmat és ez
biztosítékot jelent arra, hogy minõségi
minden ügyfelet kielégítõ közigazgatás
folytatódjon a Hivatalban.
Megváltozott a Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje. Hétfõn az
eddigiektõl eltérõen nem csak délelõtt

van ügyfélfogadás, hanem 8 órától 16
óráig. Keddi ügyfélfogadási nap az 8
órától 12 óráig tart, csütörtökön pedig
szintén 8 órától 16 óráig van ügyfélfogadás. Szerdai és a pénteki napokon
nincs ügyfélfogadás. Kérem a tisztelt
ügyfeleket, hogy ezt a szabályt tartsák be
és ne zavarják a hivatal dolgozóit amikor
nincs ügyfélfogadás, ugyanis ekkor
folyik az érdemi munka, ekkor hozzák
meg a határozatokat, végzéseket.
Ezekhez a munkafolyamatokhoz nyugodt munkakörülményekre van szükség,
és úgy nem lehet pontosan és precízen
dolgozni, ha az érdemi munka közben
ügyfelekkel kell foglalkozni. Minden
ügyfélnek érdeke, hogy a beadott kérelmére vagy panaszára a törvényi elõírásoknak megfelelõ választ kapjanak.
Kérem, hogy minden ügyfél írásban
nyújtsa be panaszát, lakossági bejelentését, mert érdemben csak akkor tudunk
ügyet indítani ha nyoma van panaszának,
kérelmének.
A Szervezeti és Mûködési Szabályzat
módosításával módosult Magyar Csilla
Polgármester Asszony ügyfélfogadási
ideje. A Polgármester Asszony ügyfeleket minden hétfõn 13 órától 16 óráig
fogadja. A jegyzõ ügyfélfogadása minden
kedden van 8 órától 12 óráig. Amennyiben lehetséges akkor kérem a tisztelt
ügyfeleket ezt a szabályt is tartsák be.
A hivatal minden köztisztviselõje a
törvényi elõírások alapján dolgozik és az
ügyfelek érdekeit szem elõtt tartva próbál
megfelelni a megszámlálhatatlan törvény
módosításnak.
Tóth János Zoltán
jegyzõ
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Kiskörei Polgármesteri Hivatal felépítése
Polgármester

Aljegyzõ

Jegyzõ

Pénzügyi és
Mûszaki Iroda

Szociális és
Hatósági Iroda

Ügyfél

Kisköre Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulása 2010-2013
Kisköre város lakosainak száma 2013. január 1-én 2927 fõ
volt, ami 120 fõs csökkenést jelent a 2010. január 1-én fennálló
3047 fõ lakosságszámhoz képest. Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló T/7655 számú törvényjavaslat
azonban már feladatfinanszírozással számítja a helyi önkormányzatok mûködésének általános támogatását.
Kisköre Város Önkormányzata tekintettel a vonatkozó költségvetési javaslatra, valamint a közhatalmi és intézményi bevételek várható alakulására minden évben megalkotta éves költségvetési rendeletét és beszámolt annak végrehajtásáról. Az
Önkormányzat mûködési jövedelme 2010-2011 között az Önhibáján kívül hátrányos helyzetû önkormányzatok támogatása
nélkül negatív lett volna. A mûködési jövedelem ezekben, az
években folyamatosan növekedett egyenlegének kedvezõ változását e támogatáson túlmenõen az egyéb saját bevételek, a
költségvetési támogatások, és a folyó kiadások változása határozta meg.
Önkormányzatunk évenként az alábbi támogatásokban részesült:
- 2010 évben
9 000 000,- Ft
- 2011 évben
79 100 000,- Ft
- 2012 évben
43 328 000,- Ft

A likviditás folyószámlahitel és munkabér-megelõlegezési
hitel igénybevételével volt biztosítható. Az Országgyûlés 2012
végén a helyi önkormányzatok adósságállományának részleges
konszolidációjáról döntött. Az 5000 fõ lakosságszámot meg
nem haladó települési önkormányzatok számára nyújtott törlesztési célú támogatással lehetõvé tették a 2012 december 12én fennálló adósságállományunk és annak december 28-ig számított járulékainak teljes megfizetését. Az adósságkonszolidációs intézkedéssel egyidejûleg a Kormány elrendelte az
önkormányzatok adósságállománya újratermelõdésének megakadályozása céljából a hitelengedélyezési és a likvidhitelekre
vonatkozó szabályozás szigorítását. Kisköre Város Önkormányzata lakónépességére tekintettel 111.279.289,- Ft összegben részesült törlesztési célú támogatásban.
Egyéb szállító kötelezettség szállítói állománya évenként:
- 2010.12.31. 25 079 000,- Ft
- 2011.12.31. 30 119 000,- Ft
- 2012.12.31. 3 842 000,- Ft
- 2013.09.30. 14 946 000,- Ft
Az Önkormányzat mûködési bevételei-kiadásai az alábbiak
szerint számszerûsíthetõk:

Bevételek:
Ezer
Ft
Bevételi jogcím
2010 évi teljesítés 2011 évi teljesítés 2012 évi teljesítés 2013 szeptember 30-i teljesítés
Önkormányzat mûködési bevételei
184 595
172 015
473 653
71 165
Támogatások, kiegészítések
364 784
326 615
412 694
218 740
Támogatásértékû bevételek
87 813
98 332
358 361
269 639
Felhalmozási célú bevételek
87
511
172
69
Átvett pénzeszközök
23 586
18 071
20 335
1 697
Pénzmaradvány
19 550
9 096
1 920
Finanszírozási pénzügyi mûveletek
124 107
25 000
Függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevételek
-16 957
-526
822
3 998
Bevételek összesen:
787 565
624 114
1 292 957
565 308
Kiadások:
Ezer Ft
Kiadási jogcím
2010 évi teljesítés 2011 évi teljesítés 2012 évi teljesítés 2013 szeptember 30-i teljesítés
Mûködési költségvetés kiadásai
626 435
529 022
633 266
456 888
Felhalmozási költségvetés kiadásai
68 273
26 203
244 609
54 864
Felügy.szervnek folyósított támogatás
278 579
Finanszírozási célú pénzügyi mûveletek 95 580
36 985
110 000
Függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadások
-20 973
10 186
1 521
7 883
Kiadások összesen:
769 315
602 396
1 267 975
519 635
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A mûködési költségek egyenlege mutatja, hogy a fent említett
lehetõségek hatására a költségvetési éveket Önkormányzatunk
eredményesen fejezete be.
A fent említett idõszakban megvalósított, mûszakilag befejezett, valamint folyamatban lévõ fejlesztések a következõképpen
alakultak, megvalósításuk Európai Uniós pályázatokból saját
erõ biztosításával történik:
- 2010 évben 63 048 000,- Ft
- 2011 évben 26 203 000,- Ft
- 2012 évben 244 550 000,- Ft
- 2013 évben 52 356 000,- Ft
Ezen idõszak alatt elkészült beruházások:
Eszközbeszerzések,Orvosi rendelõ felújítás,Iskola felújítás,
Város rehabilitációs pályázat
Ezek közül a Mûvelõdési Ház hamarosan elkészül, átadásra
kerül a lakosság szolgálatára.
Az Önkormányzat képviselõtestülete folyamatosan törekszik
a likviditás biztosítására figyelembe véve minden törekvés
mellett a lakosság teherbíró-képességét figyelemmel a
családok jövedelmi helyzetére, mivel a közfoglalkoztatás
jelent nagymértékben munkalehetõséget a településen.
A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyét rontja a kedvezõtlen, nagyon rossz minõségû közúthálózat, a közfoglalkoztatásban a helyi lakosok érintettek. Tehát a település meghatározó foglalkoztatója az Önkormányzat, emellett a másik
meghatározó foglalkoztató a Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi
Igazgatóság ( KÖTIVIZIG) Kiskörei Szakaszmérnöksége.
A település fejlõdésének szempontjából kiemelt figyelmet
kívánunk fordítani a turizmus fejlesztésére, melytõl a város gazdasági, társadalmi fellendülését várjuk, ez a hosszú távú jövõképet alapvetõen meghatározza. Ezzel összefüggésben az egyes
célcsoportok felemelkedését is megcélozza a település munkahelyteremtéssel, a gazdaság élénkítésével, a szegregáció kiküszöbölésével. A város bárminemû fejlõdése szempontjából
elsõdleges a külsõ megközelíthetõség, az utak minõségi fejlesztése melynek terén komoly gondokkal küszködik a település. A
még részben kiaknázatlan, illetve részben hasznosított vízkincs
a város kitörési pontjai közül az egyik legjelentõsebb, melyre a
turizmus folyamatosan ráépíthetõ. A hasznosításra váró
termálvíz és a Tisza-tó hosszú távon fontos befolyásoló tényezõi a település gazdasági és társadalmi fellendülésének.
Kisköre Város Önkormányzata törekszik a szociális
gondoskodás és humán szolgáltatás fokozására, társadalmi és
munkaerõ-piaci integráció ösztönzésére, illetve a lakókörnyezet fejlesztésére, továbbá az egészségügyi és szociális
szolgáltatások fejlesztésére. Fontos szerepet kap a zöldfelületek
minõségi és mennyiségi fejlesztésére a településközpontban, a
lakóövezetben és üdülõterületen.

tásokat biztosítani az életminõség javítása érdekében, beépítve
ezen tényezõket a mindenkori tényleges naprakész önkormányzati gazdálkodásába.
A továbbiakban szeretném bemutatni, hogy szervezeti átalakítás következtében hogyan is alakult a pénzügyi és mûszaki
iroda feladatköre.
Pallagi Lajosné pénzügyi és mûszaki irodavezetõ
Vezeti az irodát, felelõsek annak egész munkájáért, közvetlenül irányítja, felügyeli és ellenõrzi az ügyintézõk tevékenységét. Felelõs a szervezeti egység feladatkörébe tartozó,
illetve esetenként kapott (jelentkezõ) feladatok, utasítások
szakszerû, határidõre történõ végrehajtásáért, a belsõ szabályzatokban foglaltak teljesítéséért. Gyakorolja az átruházott
jegyzõi hatásköröket, kiadmányozási jogköröket, illetve dönt
azok ügyintézõk részére történõ továbbruházásáról.
Hajdú Péterné pénzügyi ügyintézõ
Felelõs az önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan mûködõ
szervek immateriális javainak, tárgyi eszközeinek, befektetett
pénzügyi eszközeinek, készleteinek, követeléseinek analitikus
nyilvántartásainak vezetéséért valamint adatok egyeztetéséért;
önkormányzat által bérbe adott ingatlanok szerzõdés szerinti
bérleti díj befizetések nyilvántartása, ellenõrzése; ÁFA
bevallás; MÁK felé kötelezõ adatszolgáltatások, pályázatok
elkészítése; leltározás elõkészítése, lebonyolítása, leltáregyeztetés; analitikus nyilvántartások vezetése; nemzetiség önkormányzatokkal kapcsolattartás gazdálkodásának ügyvitele;
részt vesz költségvetési koncepció elkészítésében, költségvetési rendelettervezet elkészítésében, beszámolók elkészítésében, a központi költségvetés számára az elõírt információk
határidõben történõ szolgáltatásáról, gondoskodik a szállítói
számlák kontírozásáról és könyvelésérõl, fõkönyvi számlák
könyvelés utáni felülvizsgálatáról; pályázatok pénzügyi elszámolásában részt vesz; gondoskodik az önkormányzat vagyonának folyamatos és naprakész nyilvántartásáról

Mindezeket leginkább hazai és uniós forrásokból lehet elérni,
ezért törekedni kell mennél több pályázati lehetõség
kihasználására megvalósítására.

Gulyás Erzsébet pénzügyi ügyintézõ
Pénzügyi ellenjegyzés; tevékenységét mindig a hatályos jogszabályok alapján végzi; köteles vezetni a hitelesített beérkezõ
és kimenõ számlák nyilvántartását; vezeti a szállító és vevõ
nyilvántartásokat; gondoskodik a hatósági igazgatási határozatokban elrendelt ellátások, támogatások összesítésérõl, részt
vesz a kifizetésekben; a szállítói követelések határidõben
történõ átutalásáról gondoskodik a számlák ellenõrzését
követõen; nyilvántartást vezet: szállítói, vevõi követelésekrõl,
intézményi étkezésekrõl, segélyekrõl, csatorna nyilvántartásról, a lakbérekrõl, fenntartott sírhelyekrõl, munkabérelõlegekrõl, gondoskodik a hátralékok beszedésérõl; részt vesz
a FEUVE rendszer mûködtetésében, fejlesztésében; gondoskodik az elõirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról;
intézményenként analitikus nyilvántartást vezet; OEP
szerzõdések naprakész vezetése; ÁFA bevallás; MÁK felé
kötelezõ adatszolgáltatások

Kisköre Város Önkormányzat nyitott az együttmûködésre a
többi települési önkormányzattal, térségi társulási szervezetekkel az esélyegyenlõség elvének lehetõ legteljesebb érvényesítése végett. Kisköre saját értékeinek erõsítésével és
hangsúlyozásával, a környezõ térséggel, régiókkal összehangoltan, kölcsönös elõnyökön alapuló fejlesztések hatására
törekszik versenyképességét növelni, kisvárosi lakókörnyezetét vonzóvá tenni, az idegenforgalmat fellendíteni, fejlett
közszolgáltatásokat, szociális és munkaerõ-piaci szolgálta-

Pallagi Márta adóügyi ügyintézõ
Adó-nyilvántartási feladatok; adóbehajtási feladatok; adómegállapítási tevékenység; adóellenõrzés; az adókkal kapcsolatos tájékoztatás; az adók módjára kezelendõ tartozások, díjak
kezelése; közremûködik az önkormányzati, illetve a hivatal
szervezésében megrendezésre kerülõ rendezvények elõkészítésében, lebonyolításában; adó és értékbizonyítványok,
hatósági igazolások készítése;mezõõri járulékkal kapcsolatos
feladatok végzése
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Szabó Kitti pénztáros
Kifizetés elõtt alakilag és számszakilag ellenõrzi a készpénzes számlát; kitölti a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat;
FEUVE mûködtetésében részt vesz; érvényesíti a pénztári
számlákat; munkájához szükséges törvények pontos naprakész
ismerete; elkészíti a pénztárjelentést; gondoskodik a készpénz
biztonságos tárolásáról; betartja és betartatja a házipénztár és
pénzkezelési szabályzatot; címletezi a kifizetéseket és
gondoskodik a szabályszerû kifizetésrõl; folyamatosan gondoskodik a készpénzes bizonylatok utalványozásáról és ellenjegyzésérõl és a teljesítés igazolásáról. Kezeli és vezeti a szigorú
számadású nyomtatványokat; vezeti a munkavállalók által felvett fizetési elõlegeket, valamint az elszámolásra kiadott pénzeszközöket; egyéb munkaköri feladatait munkaköri leírása,
valamint tárgyévi teljesítménykövetelményei határozzák meg;
nyilvántartást vezet: szállítói, vevõi követelésekrõl, intézményi
étkezésekrõl, segélyekrõl, csatorna nyilvántartásról, a lakbérekrõl, fenntartott sírhelyekrõl, munkabérelõlegekrõl, gondoskodik a hátralékok beszedésérõl.

Oláhné Csengeri Rozália mûszaki ügyintézõ
Pályázatok mûszaki elõkészítésében, pályázatok lebonyolításában való közremûködés; önkormányzati beruházások
elõkészítéséhez kapcsolódó engedélyezési eljárások teljes körû
lebonyolítása; önkormányzat belterület és külterület
rendezettségérõl való gondoskodás; kereskedelmi tevékenység
bejelentésének tudomásul vétele, igazolás kiadása; kereskedelmi tevékenység engedélyezése a jogszabályban meghatározott esetekben; nyilvántartás a kereskedelmi tevékenység
folytatásáról; vagyonkataszter naprakész vezetése; közmûnyilvántartással kapcsolatos feladatok; közmû problémák
bejelentése; hirdetmények kifüggesztése; közremûködik az
önkormányzati, illetve a hivatal szervezésében megrendezésre
kerülõ rendezvények elõkészítésében, lebonyolításában;
lakossági bejelentésekkel kapcsolatos ügyek kivizsgálása;
statisztikai adatszolgáltatások elkészítése; terület alapú
támogatások igénylése
A Pénzügyi és Mûszaki Iroda várja Tisztelettel az ügyfeleket.
Pallagi Lajosné
Pénzügyi és Mûszaki Irodavezetõ

Bemutatkozik a Szociális és Hatósági Iroda
A Kiskörei Polgármesteri Hivatal jelentõs változáson ment
keresztül. Belsõ átszervezése folytán, az ügyfél-orientáltság, a
hatékonyabb munkavégzés érdekében 2013. június 1-tõl két
iroda alakult: Szociális és Hatósági Iroda, illetve Pénzügy és
Mûszaki Iroda.
A Szociális és Hatósági Irodán hat ügyintézõ segíti az ügyfeleket, hogy intézendõ ügyükben minél gyorsabban eljárjunk.
Célunk, hogy a hozzánk forduló ügyfelek részére elérhetõ
közelségbe, rövid határidõn belül egyénre szabott segítséget
nyújtsunk.
Irodánk felépítése:
Antal-Bakó Beáta irodavezetõ, anyakönyvvezetõ
Czank Józsefné szociális ügyintézõ
Forgács Lászlóné munkaügyi ügyintézõ
Lázár Judit szociális ügyintézõ
Oláh Istvánné igazgatási ügyintézõ
Pócs Jánosné igazgatási ügyintézõ
A részletes feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák. A
fõbb feladatok munkakörönkénti bontásban a következõk
Antal-Bakó Beáta irodavezetõ, anyakönyvvezetõ
Az önkormányzat szociális és hatósági iroda koordinációs
feladatainak, anyakönyvi feladatok hatályos jogszabályok
szerinti ellátása. Vezeti az irodát, felelõs annak egész
munkájáért, közvetlenül irányítja, felügyeli és ellenõrzi az
ügyintézõk tevékenységét
Anyakönyvvezetõi feladatok: vezetni a születési, a házassági
és a halotti anyakönyvet, közremûködni a házasságkötésnél és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél, intézni az
anyakönyvi igazgatással összefüggõ egyéb feladatokat,
szükség szerint közremûködni a családi események társadalmi
megünneplésében, részt venni az állampolgársági eljárásban
Czank Józsefné szociális ügyintézõ
Hagyatéki eljárással kapcsolatos teljes körû feladat-és hatásköre van, kezeli, és döntésre elõkészíti a temetési segély, a
köztemetés ügyeket; a lakásfenntartási támogatás megállapításához kapcsolódó ügyeket, közremûködés eb oltás lebonyolításában magán-állatorvos felkérése alapján, eb-nyilván-

tartást vezeti és kezeli.
Forgács Lászlóné munkaügyi ügyintézõ
Munkaügyi igazgatással kapcsolatos teljes körû feladatok
ellátásáért felelõs. Kezeli a köztisztviselõk személyi anyagait,
kezeli a közalkalmazotti jogviszonyban és egyéb jogviszonyban lévõ önkormányzati dolgozók személyi anyagát; elkészíti a
munkaviszony létesítésével, elõmenetellel, munkaviszony
megszûnéssel kapcsolatos munkaügyi iratokat, figyelemmel
kíséri munkaszerzõdések lejártát, vonatkozó munkajogi
elõírások alapján. Megigényli, beszerzi a szükséges okmányokat az öregségi és rokkant nyugdíjhoz, gyermekgondozási
segélyhez; nyilvántartja a munkavállalók távollétét / betegszabadság, táppénz, igazolt, igazolatlan távollét / az errõl szóló
iratokat továbbítja a MÁK felé.
Lázár Judit szociális ügyintézõ
Kezeli és döntésre elõkészíti a foglalkoztatás helyettesítõ
támogatási kérelmeket, méltányossági ápolási díj kérelmeket, a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
iránti igényeket a kiegészítõ gyermekvédelmi kedvezmény, az
óvodáztatási támogatásokra benyújtott kérelmeket, vezeti errõl
a nyilvántartást, adatot szolgáltat a megfelelõn szerv felé. Feladata környezettanulmány készítése más hatóság felhívására.
Oláh Istvánné igazgatási ügyintézõ
Feladata a napi posta átvétele, bontásra való elõkészítése,
napi iktatás iktatóprogram használatával, az érkezett ügyiratok
ügyintézõknek való átadása, irattárazás, iratselejtezési feladatok ellátása, irattár kezelése, postázási feladatok elvégzése,
postakönyv kezelése, hivatali telefonközpont kezelése. Kezeli,
és döntésre elõkészíti a méltányossági közgyógyellátás iránti
kérelmeket, az átmeneti segély kérelmeket, részt vesz a
bizottság ülésein, melyrõl jegyzõkönyvet készít.
Pócs Jánosné igazgatási ügyintézõ
Közremûködik a képviselõ-testület és a bizottság összehívásában, meghívók és mellékletek sokszorosításában, postázásában. Feladta a jegyzõkönyvek és kivonatok elkészítése,
kivonatok eljuttatása a felelõsöknek, képviselõ-testületi hatá-
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rozatok nyilvántartásának vezetése, önkormányzati rendeletek
nyilvántartásának vezetése, leíró munka végzése a polgármester számára, titkársági feladatok elvégzése.
A felsoroltakon túl minden köztisztviselõre vonatkozik, hogy
ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel közvetlen felettese, vagy az önkormányzat polgármestere, jegyzõje átmenetileg vagy véglegesen megbízza.

Remélem, hogy megfelelõ információval tudtunk szolgálni
irodánk tevékenységével kapcsolatosan. Bármilyen szociális
jellegû kérdésével, illetve problémájával forduljon irodánkhoz
bizalommal.
Antal – Bakó Beáta
Szociális és Hatósági Iroda
irodavezetõ

Állami Számvevõszéki jelentésrõl szóló beszámoló
2013. február 01-én az Állami Számvevõszék megkezdte az
elõre jelzett a Kisköre Város Önkormányzat a pénzügyi gazdálkodási helyzetének szabályosságának ellenõrzésérõl szóló
vizsgálatát. Az ellenõrzés 2009. január 1-étõl 2012. szeptember
30-ig tartó idõszakot ölelte fel. Az ellenõrzés, amely közel
három hetet vett igénybe a helyszínen, és még közel ugyanennyi
ideig kellett elektronikus úton anyagokat, jelentéseket küldeni.
Az ellenõrzés célja:
- az ellenõrzött idõszakban a kötelezõ és önként vállalt
feladatok ellátását biztosító szervezeti formák
változása milyen hatást gyakorolt az Önkormányzat
pénzügyi helyzetének alakulására
- az Önkormányzat pénzügyi – ezen belül mûködési és
felhalmozási – egyensúlya milyen irányban változott,
a változást milyen okok idézték elõ, továbbá milyen
intézkedéseket tettek a pénzügyi egyensúly biztosítása, illetve javítása érdekében, az intézkedések
hatására javult-e az Önkormányzat pénzügyi helyzete
- a költségvetési kiadások finanszírozása érdekében
vállalt, pénzintézetekkel szembeni kötelezettségek
hogyan alakultak, a kötelezettségek fennállása miként
befolyásolja az Önkormányzat jövõbeli pénzügyi
helyzetét
- az Önkormányzat beazonosította, felmérte értékelte-e
a pénzügyi egyensúlyt befolyásoló pénzügyi kockázatokat, a finanszírozási célú pénzügyi mûveletekkel írtak-e elõ kockázatértékelési kötelezettséget
- az Önkormányzat által kialakított belsõ kontrollok
biztosítják-e a pénzügyi gazdálkodás folyamatainak
szabályosságát és eredményességét
- hasznosultak-e az ÁSZ korábbi ellenõrzése során
pénzügyi gazdálkodási helyzet javítására tett
szabályszerûségi és célszerûségi javaslatai
A jelentés egyértelmûen meghatározza, hogy az Önkormányzat pénzügyi egyensúlya nem volt biztosított. A 2012. év
végi kormány konszolidáció óriási segítség volt, még úgy is,
hogy ez a testület folyamatosan csökkentett kiadásait, önként
vállalt feladatait. A 2011 év csak az által volt teljesíthetõ hogy az
Önkormányzat 79,1 millió ÖNHIKI-s támogatásban részesült.
Az ÖNHIKI nélkül valószínûleg Kisköre Város Önkormányzatának is igénybe kellett volna venni az adóság rendezési
eljárást. A jelentésbõl kiolvasható az is ha az elõzõ vezetés csak
egy kis erõfeszítést tesz az érdekében, hogy ÖNHIKI
támogatásban részesüljön akkor nem kerültünk volna az adóság
rendezési eljárás szélére. 2009-ben 3 millió Ft, 2010-ben 9
millió Ft támogatásra volt jogosult. Az összeg azért ilyen
alacsony mivel a költségvetést soha nem az ÖNHIKI-nek megfelelõen alakították, így csak a mûködésképtelen önkormányzatok támogatására volt jogosult Kisköre Város
Önkormányzata. A mûködési egyensúly csak az ÖNHIKI
támogatással volt fenntartható. Az elõzõ vezetés nem ebben a

vissza nem térítendõ támogatásban látta a kiutat, hanem hiány
átmeneti finanszírozására folyószámlahitelt, rövid lejáratú
támogatás-megelõlegezési és egyéb likvid hiteleket vettek fel,
ez által nem szem elõtt tartva a település érdekeit és a
lakosságot.
A jelentés következõ fontos témaköre az Önkormányzat
kötelezõ és önként vállat feladatainak ellátása. Ez egy olyan
téma, amelyben az ÁSZ valamint az Önkormányzat soha nem
fog egyetérteni, nem is tud mivel az ÁSZ csak törvényességet és
szabályszerûséget veszi az elsõ helyre és szerinte csak úgy lehet
egy Önkormányzatot mûködtetni, addig az Önkormányzat
szeretne olyan önként vállalt feladatokat is ellátni, amely az itt
élõ lakosság életet megkönnyebbíti vagy jobbá teszi. A jelentés
egyértelmûen leírja számokkal alátámasztva, hogy mennyivel
csökkentettük a kiadásainkat a 2010-es választások óta az
önként vállalt feladatok visszaszorításával. Ezeket a döntéseket
nem azért hoztuk, mert nekünk ez így volt jó hanem ezek a
döntések nélkül veszélybe sodortuk volna a település lakosságát
és az Önkormányzatot. Jelenlegi helyzetünkben az
Önkormányzat már megteheti azt, hogy mezõõri szolgálatot tart
fent, rendezvényeket szervez, fejlesztésekben gondolkozik. Ez
a Képviselõ-testület egy élhetõ várost szeretne teremteni az itt
élõ lakosságnak csak nem mindegy milyen áron.
A pénzintézetekkel szemben fennálló kötelezettségek óriás
kockázatot jelentett az Önkormányzat számára. A jelenlegi
Képviselõ-testület jó adóshoz mérten folyamatosan lehetõségeihez mérten fizette vissza a hitelállományt. A 2011-es
évben 20 millió Ft tõketartozást törlesztettünk, és 4 millió Ft
munkabérhitel kerül visszafizetésre, ez összegségében 24
millió Ft. Egy takarékos, ésszerû gazdálkodás mellett és a vissza
nem térítendõ támogatásokat teljesen kihasználó évben tudott
ez a Képviselõ-testület ennyit visszafizetni. Az Önkormányzat a
Társulás által 2010-ben felvett 4,5 millió Ft-os kölcsön
vonatkozásában kézfizetõ kezességet vállalt. A kölcsönt és
annak járulékait és kamatait 2011. évben teljes összegben
visszafizetett, amelynek arányos megtérítésére a társult
önkormányzatok részérõl azért nem került sor, mivel a Társulás
nem hozott ilyen döntést csak az akkori Kisköre Város
Önkormányzat polgármestere saját hatáskõrben döntött
Azt gondolom, ha a Képviselõ-testület ezen az úton halad
tovább sikereket érhet el és látványos beruházásokban vehet
részt persze az ésszerû határokon belül. Nem kell minden
pályázatban részt venni, de a lehetõségeket meg kell ragadni és
élni kell vele. Ez a jelentés a Képviselõ-testület munkáját
támasztja alá, ezt vehetjük az állam részérõ dicséretnek is amely
jelentés formájában kerül hozzánk.
Tóth János Zoltán
jegyzõ
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Hevesi Járási Hivatal – ügyintézés Kiskörén
A járások kialakítása a közigazgatás átfogó, a közjót szolgáló
átalakításának, a Jó Állam kialakításának egyik eleme, amelyrõl
2011 õszén határozott a Kormány. A járások 2013. január 1.-el
jöttek létre, új szervezeti rendben és új célokkal. Ennek alapján a
járási kormányhivatalokhoz kerültek a jegyzõ – kivételesen a
polgármester, illetve a polgármesteri hivatal ügyintézõje –
hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek; a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei kistérségi kirendeltségeinek,
ügyfélszolgálatainak, irodáinak feladat- és hatáskörébe tartozó
ügyek. A hivatalok elsõsorban okmányirodai feladatokat, a
gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes szociális,
környezet- és természetvédelmi igazgatási ügyek intézését
vették át a településekrõl. A járási hivatalokon belül szakigazgatási szervként mûködik a járási gyámhivatal, a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatal, a járási földhivatal és a járási munkaügyi kirendeltség. A fõvárosban 23 kerületi,
vidéken 175 járási hivatal alakult meg a fõvárosi és megyei
kormányhivatalok szervezeti egységeként, hogy a megyeinél

alacsonyabb szintû államigazgatási feladatokat ellássák.
Ezek alapján a Hevesi Járási Hivatal átvett az önkormányzattól feladatköröket, melyek a következõk:
- gyámügyi feladatok;
- egészségügyi hozzájárulás;
- mozgáskorlátozottak támogatása;
- normatív- és alanyi közgyógyellátás;
- osztott hatáskörben lakcímjelentés, hatósági
igazolások közös háztartásban élõkrõl;
- normatív ápolási díj;
A Hevesi Járási Hivatal ügysegéd kirendelésével heti két
alkalommal biztosítja Kiskörén a zökkenõmentes ügyfélfogadást a Polgármesteri Hivatal helyiségében hétfõ és csütörtöki napokon 8 00 és 16 00 óra között.
Antal – Bakó Beáta
Szociális és Hatósági Iroda
irodavezetõ

Iskolafelújítás
Az elmúlt években, 2010. óta Kisköre Város Önkormányzata komoly erõfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a lakosság
általános megelégedésére a település széleskörû felújítása megtörténhessen Európai Uniós támogatások révén. Az Önkormányzat
mindent megtesz azért, hogy az uniós forrásokat kihasználva, jelentõs mértékû saját anyagi ráfordítással és nem kevés munkával
tegyen a helyi közösségért, javítva a kisköreiek komfortérzetét.
Elsõként – melynek már kézzel fogható eredménye van – a kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskola kapott új arculatot, a
beruházással 219.245.440,- Ft-os támogatással és 24.360.604,- Ft-os önerõvel adott az Önkormányzat új és modern iskolát a
feltörekvõ nemzedéknek, az ott dolgozó, elhívatott
tanítóknak, a szülõknek és a lakosoknak egyaránt.
Jelentõs mérföldkõ ez Kiskörének, hiszen korábban
ehhez mérhetõ projekt nem valósult meg. A pályázat
lebonyolításában és kivitelezésében részt vevõk
áldozatos munkájának köszönhetõ ez, melyért az
Önkormányzat ezúton is háláját fejezi ki
mindazoknak, akik eredményességét elõsegítették.
Nem volt zökkenõmentes a pályázat indulása, mert azt
látni kell, hogy a 2009. évben, a korábbi
önkormányzati vezetés által elindított pályázatot sok
helyen korrigálni kellett – újra kellett tervezni,
valamint kettõ sikertelen közbeszerzés után a
harmadik közbeszerzési eljárás vezetett eredményre –
ahhoz, hogy ma megcsodálhassuk a lifttel, a mozgás-,
látás-, hallássérültek számára akadálymentes
útvonalakkal és helyiségekkel, korszerû, napelemes
fûtéssel, új nyílászárókkal és minden igényt kielégítõ
kémiai és nyelvi teremmel rendelkezõ iskolát. És ez
csak
a kezdet…!
Fotó: Koós Nándor

Kisköre napelem pályázata
A hatékony önkormányzati mûködés
egyik alapja a költségtakarékosság.
Ennek jegyében nyolc különbözõ
közintézmény napelemekkel történõ
felszerelésére nyújtott be pályázatot az
Önkormányzat, mintegy 50 millió Ft
támogatás elnyerésére. Ezzel kiváltható a

Polgármesteri Hivatal, az Iskola, a
Könyvtár, Kossuth út 7/B alatti szolgálati
lakás, az Óvoda, az Orvosi Rendelõ, az
Anya és Gyermekotthon és a Mûvelõdési
Ház teljes villamosenergia igénye. A
támogatás mértéke 85%, ezért az
Önkormányzatnak a pályázat elnyerése

esetén 7,5 millió Ft-ot kell vállalnia,
amely nem több, mint három év alatt
megtérülne! A pályázat elbírálása
folyamatban van, eredményérõl a
késõbbiekben tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot.
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Segítség!
Rablás!
Sajnos, számolni kell azzal, hogy értékeinket
fenyegetéssel vagy bántalmazással próbálják
megszerezni tõlünk, vagy hozzátartozóinktól.
Különösen félelmes, ha gyermekeinkrõl, vagy idõs
szeretteinkrõl van szó, akik fokozottan kiszolgáltatottak az erõsebbel szemben. Támadási helyszín
lehet közterület – fõként sötétedés után a gyér
forgalmú utcák, aluljárók, egyéb elhagyatott területek
– és sajnos a saját lakásunk is.
Hajlamosak vagyunk azt gondolni, velünk ez nem
történhet meg, pedig bármelyikünk válhat bûncselekmény áldozatává!
Természetesen minden bûncselekményt, vagy
támadást nem lehet megelõzni, de sokat tehetünk az
áldozattá válás kockázatának csökkentése érdekében.

Heves Megyei Rendõr-Fõkapitányság
3300 Eger, Eszterházy tér 2.

Fontos a bejárati ajtó és a nyílászárók környezetében a növényzet olyan módon alakítása, hogy ne
takarják el azokat, ezáltal a behatolni szándékozót is.
A láthatóság érdekében hasonlóképpen fontos a jó
világítás, lehetõség szerint alkalmazzon mozgásérzékelõ lámpákat.
A kiszolgáltatottság csökkentése érdekében
javasoljuk technikai eszközök alkalmazását, például:

Vezeték nélküli kapucsengõ („SOS” Szomszédhívó)
A készülék két egységbõl áll, egy kisméretû
nyomógombbal ellátott adóegységbõl, valamint egy
falra szerelhetõ vevõegységbõl. Vészhelyzet esetén az
adóegység gombját lenyomva a hatótávolságon belül
Lakásban elkövetett rablás megelõzése:
lévõ vevõegység ébresztésre alkalmas hang- és
Tapasztalatunk, hogy a lakásban elkövetett fényjelzést bocsát ki, ily módon jelezve a közelben
rablásokat elsõsorban idõs korúk sérelmére követik el. lakó szomszédnak, aki idõben tud segítséget hívni,
Az elkövetõk a bejárati ajtót, vagy ablakot befeszítve, illetve az elkövetõ tevékenységét megakadályozni.
betörve törnek rá fõként az éjszakai órákban a
sértettekre és bántalmazással, fenyegetéssel kényszeElektromos ajtóék – nyitásjelzõ riasztó
rítik õket az értékeik átadására.
Alacsony áron beszerezhetõ technikai eszköz. A
A bûncselekmény elkövetése szempontjából ezért a szerkezetet az ajtószárny és a padló burkolata közé kell
legkritikusabb pont a lakás bejárata, illetve azok a illeszteni, mely az erõszakos nyitás és feszítés hatására
nyílászárók, amelyeken keresztül a hívatlan látogató hangjelzést ad, amikor az ajtó rászorul az ék alakú
be tud hatolni az otthonunkba.
burkolat felsõ részére, lenyomva az érzékelõ
Védekezésként feltétlenül javasoljuk ezeknek a kapcsolót. Az ajtó mozgása automatikusan beindítja a
nyílászáróknak a felmérését és megerõsítését, az hangjelzést, mely riaszthatja a közelben tartózablakokét egészen a második emeletig,
attól kodókat, illetve elriaszthatja a behatolót. Karbanmagasabban pedig elsõsorban a bejárati ajtóét.
tartást nem igényel, használata egyszerû.
Fontos szempont a lakás, ház környezete is, van-e
olyan tárgy az ablakok közelében, ami jó létra lehet a
Elektronikai védelem, riasztók alkalmazása
behatoló számára. Villámhárító vezetékére, esõAz elektronikai védelem a mechanikai védelem
csatornára, házhoz közel álló fára és hasonló dolgokra hasznos kiegészítõje, de kerülhet önállóan is
kell gondolni. Ha van ilyen, tegyük meg a szükséges alkalmazásra.
ellenlépéseket.
Míg a hívatlan látogató azon szorgoskodik, hogy
A fa koronája visszavágható, az esõcsatorna, egyéb bejusson lakásunkba, fontos, hogy a külvilág
vezeték szakszerûen távolabb helyezhetõ,
tudomására hozzuk, valaki jogtalanul be akar hatolni
Jó megoldás lehet az ablakra védõfólia alkal- az otthonunkba. Felszerelhetünk helyi szirénákat,
mazása, jó szolgálatot tehet a redõny és a legbiz- zajkeltõket, ebben az esetben hívjuk fel a szomszédok
tonságosabb a védõrács.
figyelmét a hang- illetve fényjelzés jelentésére.

folytatás a 12. oldalon
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Házi jelzõ-riasztó rendszer alkalmazása –
távjelzésre alkalmas segélyhívó rendszerek:
Több vagyonvédelmi vállalkozás üzemeltet GSM
rádiós technikai megoldású, valamint GPS alapú
helymeghatározós segélyhívó rendszert, melyen
keresztül a bajba került személy egy gombnyomással
(vagy akár anélkül, mert például nem érzékel a viselt
készülék mozgást, vagy élet-funkciót) segítséget
kérhet – és kap is – a 24 órán át ügyeletet adó
diszpécser szolgálattól.
Ezen segélyhívó rendszerekkel sok ember életét
sikerült már megmenteni, akik nem feltétlenül
bûncselekmény áldozatává váltak, hanem például az
idõs ember elesett az udvaron, vagy a lakásában
rosszul lett, és az eszköz segítségével sikerült idõben
segítséget küldeni a helyszínre!
Néhány alapvetõ magatartás szabály
A lakást, a kaput, azokat a nyílászárókat, amelyekre
nincs rálátásuk, de könnyen behatolhatnak rajta
(teraszajtó, függõ folyosóra nyíló ablak, ajtó) akkor is
tartsák zárva, amikor otthon tartózkodnak!
Lakótársaival gondoskodjanak a helyiségek megfelelõ zárásáról (lépcsõházak, közös tárolók, pincék)
Végzettségét, címeit, családi állapotát ne tüntesse
fel a névtábláján, elég a vezetéknév!

Idegeneket ne engedjenek be a lakásba, ha ilyenek
érkeznek váratlanul, értesítse szomszédait, hozzátartozóit, kérjen segítséget a Rendõrségtõl (107,112)
Közterületen elkövetett rablások megelõzése:
Sötétedés után lehetõleg kerülje az elhagyatott,
néptelen helyeket!
Szórakozó helyen kötött, friss, alkalmi ismerõssel
szemben legyen óvatos, egészségesen bizalmatlan,
haza kísérést csak olyan személytõl fogadjon el, akit
régrõl ismer és megbízhat benne, Az alkalmi ismerõst
fõleg ne engedje be a lakásába, bármilyen udvarias,
vagy készséges!
Tanúsítson fokozott figyelmet, ha nagyobb
összeget vesz fel bankban, vagy automatánál, minél
elõbb tegye biztos helyre a pénzt, anélkül, hogy mások
érdeklõdését felkeltené!
Ékszereit az utcán rejtse a ruha alá, és csak annyi
pénzt hordjon magánál, amennyi feltétlenül
szükséges!
Ha az utcán veszélyeztetve érzi magát, lehetõség
szerint mielõbb menjen olyan helyre, ahol több ember
tartózkodik!
Ismeretlen személlyel ne szálljanak be a liftbe,
kihalt lépcsõházban ne közlekedjenek gyanúsnak tûnõ
idegenekkel.

HA MÉGIS MEGTÖRTÉNT A BAJ
Azonnal értesítsék a rendõrséget!

107
112
Segítségnyújtás
Heves Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata
Telefon: 36/ 510-697
Önkéntes segítõk: 06 80 225 225
Fehér Gyûrû Közhasznú Egyesület
Hatvan, Iskola út 1.
Telefon: 37/542-364
Szerda, péntek 16-17 óráig
Fehér Gyûrû Közhasznú Egyesület
Gyöngyös
Mobil: 30/441-9696
Riasztók,távfelügyeletek, vagyonvédelmi vállalkozások, vagyonvédelmi eszközök:
Személy-,Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Heves Megyei Szervezete
3300 Eger, Hadnagy út 8.
Telefon: 36/517-355
Fax:
36/411-877
E-mail: heves@szvmszk.hu
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Funkcióbõvítõ település rehabilitáció
Kisköre a fejlõdés útjára lépett. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint a városközpontban ez évben lezajló beruházások, melyre
az Önkormányzat 246.627.500,- Ft támogatást nyert el,
megjegyezve azt, hogy az ehhez is hozzá kellett tenni
18.381.633,- Ft-ot. A kivitelezés megfelelõ ütemben halad, idén
december 31-ig, határidõre valamennyi projektelem elkészül.
Kiemelendõ, hogy a régi, már-már romos állapotú Mûvelõdési
Ház helyén egy színvonalas és kulturált körülmé-nyek között
lebonyolítható rendezvények
megtartására alkalmas épület
kerül újonnan felépítésre,
m e l y
kulturális
és közösségi központra már
nagy szüksége volt a városnak. Olyan modern eszközökkel lesz
felszerelve, melyek egytõl egyig a lakosság kényelmét és a
szabadidõ kellemes eltöltését teszik lehetõvé. Felújítást nyert a
piac, mely
a helyi
árusok igényeit elégíti ki azáltal, hogy
fedett árusítóhely –
20 db piaci
asztallal –
kerül a
meglévõ
piacra. A
Béke út 3.
szám alatti
épületbõl Ifjúsági Közösségi Ház került kialakításra, ahol
állandó fotókiállítás nyílt Kisköre múltjáról és jelenérõl. Az
udvaron található
felújított színpaddal
és a modernizált
épülettel olyan
színteret biztosított az
Önkormányzat a
lakosoknak, mely a
közösségi élet élénkítését, rendezvények
megtartását teszi
lehetõvé. Három kilométer új, térkövezett
járdát kapott a
városközpont, a
Kossuth út, Dózsa
Gy. út, Honvéd út,
Béke út és Erzsébet út
bevonásával. A
Kossuth út 91-93.

szám alatt fedett busz-megállóban várakozhatnak az utazni
kívánók, védve õket az idõjárás viszontagságaitól. A Katolikus
Parókia mellett új, minden igényt kielégítõ játszótér épült,
kedvezve a kisgyermekes szülõk elvárásainak. Végre megújulhatott az
Óvoda,
Béke út 911 . s z á m
alatti épülete is, új
nyílászárók
kal, hõszigeteléssel,
fûtéskorsze
rûsítéssel.
Ahhoz,
h o g y a
Gyermekjóléti és
Családsegítõ Szolgálat, valamint az „ÕSZIDÕ” Nyugdíjas
Klub még hatékonyabban végezhesse munkáját, felújítást nyert
a régi konyha is a Mûvelõdési Ház mellett. Nem indult zökkenõmentesen itt
sem a projekt, hiszen
a korábbi
ö n k o r mányzati
vezetés által
benyújtott
pályázatot
az elbíráló
szerv 2010.
szeptember
végén elutasította,
arra hivatkozással, hogy a pályázat nem megfelelõ tartalmú. Ilyen körülmények mellett vette át Magyar Csilla Polgármester a pályázat
r e n d b e
tételét, s
nyújtotta be
olyan tartalommal,
mellyel az
Ö n k o rmányzatnak
már sikerült
elnyernie a
támogatást.
A munka
teljes egészét „megörökölte” az
Önkormányzat az elõzõ vezetéstõl, melybõl látható, hogy
koránt sem elég egy pályázatot elõkészíteni és benyújtani, azt
eredményesen és a lakosság közmegelégedésére le is kell
bonyolítani, Kisköre Város Önkormányzata ezért erre
tekintettel fogja a munkáját végezni a jövõben is.
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Kisköre megújul
Örömmel tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat, hogy a cikk nevében is
fémjelzett MEGÚJULÁS még közel sem ért a végére. Idén két további
pályázatot nyújtottunk be annak érdekében, hogy ne a „babérokon
üljünk”, s valamennyi közintézmény méltó körülmények közzé
kerülhessen. Kisköre Városi Önkormányzat eddigi egyik legnagyobb
sikerét könyvelheti el azáltal, hogy 315.933.329,- Ft vissza nem
térítendõ, 100%-os támogatást nyert a Szociális Városrehabilitáció
Kisköre megújításáért” címû pályázaton, melynek keretein belül
megújul a Kiskörei Római Katolikus Egyházközség temploma és
templomkertje, a Könyvtár épülete, a régi HESI épületben 2 db szociális bérlakás és a Polgárõrség iroda lesz jövõre kialakítva, valamint a
Széchenyi
úton a
HESI épülettõl az Erzsébet út sarkáig a gyalogos járda mindkét oldalon térkövezett szélesítést és felújítást nyer. A kivitelezési határidõ 2015. június 30. napja.
Jövõre és az azt követõ évben a pályázathoz kapcsolódóan színes
programokkal
várjuk a
Tisztelt
Lakosság o t :
egyházi
hagyományõrzés, városnapok, bûnmegelõzõ és felvilágosító akciók a rendõrséggel
együttmûködve, helyi kötõdést és büszkeséget erõsítõ várostörténeti
elõadás és rajzverseny különbözõ korcsoportok számára, roma hagyományõrzés, „Föld napja” környezetvédelmi akció, Városszépítõ akció,
sportnap, egészségnap, stb.

Egészséges Kisköre
Kisköre 8.845.500,- Ft, 100%-os, vissza nem térítendõ
támogatást nyert a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1585 számú
pályázati konstrukcióra, mely lehetõséget ad Kisköre
viszonylatában egy átfogó Helyi Egészségterv elkészítésére, a
fiatalok számára nyolc hónapon keresztül minden héten,
pénteken foci edzés lebonyolítására, négy alkalommal
biciklitúra szervezésére, egészségügyi állapotfelmérésre,
egészségügyi szakmai programokra, interaktív kiállításra,

melyek egytõl egyig a lakosság érdekében kerülnek
megszervezésre a jövõ év tavaszán. A részletes programtervet a
késõbbiekben ismertetni fogjuk a Tisztelt Lakossággal. Kisköre
Városi Önkormányzat ezúton is szeretettel hívja és várja a
kiskörei gyerekeket és fiatalokat a fociedzésre. Az edzések
2014. április 30-ig tartanak, minden héten pénteken 16 órától a
Vásárhelyi Pál Általános Iskola tornatermében. Jelentkezni
lehet: Balogh Gyula 06-30-3535-886-os telefonszámon.
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Itthon vagy – Magyarország Szeretlek! programsorozat
Nagy érdeklõdés övezte a 2013. szeptember 28-29. napokon
rendezett, a Belügyminisztérium által 250.000,- Ft összegben
támogatott kiskörei rendezvényt, mellyel a település az országos
programsorozathoz kapcsolódott. A kilátogatók valamennyi
programon ingyenesen vehettek részt, szombaton fellépett az
iskolai néptánc együttes, nagyon ügyesek voltak, az óvónõk
kórusa, az ovisok pom-pom elõadással készültek, az ÕSZIDÕ
Nyugdíjas Klub, valamint a Barátság Dalkör dalcsokrokkal

szórakoztatta a közönséget. Az Ifjúsági Házban a gyerekek
Magyarország Szeretlek vetélkedõt játszhattak. Vasárnap a
Cozombolis együttes szórakoztatta az érdeklõdõ közönséget. A
kisköreiek összefogását jól példázza, hogy mind az általános
iskola, mind az óvoda, mind a nyugdíjas klubbok, és nem utolsó
sorban az önkormányzati dolgozók kivették részüket a
programsorozat színvonalas lebonyolításában, melyet ezúton
megköszön minden segítõnek Kisköre Város Önkormányzata.

Máltai segítség Kiskörének
Kisköre Városi Önkormányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal karöltve immár többéves együttmûködést tudhat
maga mögött. A 2011-2013 években az Élelmiszerbanktól több
alkalommal tudtunk élelmiszercsomagot kérni a rászorulók
részére. Különösen nagy segítséget jelent ez azon családok
számára, akik több kiskorú gyermeket nevelnek, az egyedülálló
szülõknek, az idõs, nyugdíjas korosztálynak.
2010.-ben ruhaadománnyal tudtunk segíteni a Családsegítõ
Szolgálat közremûködésével. 30 nagyméretû dobozból válogathattak a rászorulók, mely ruhanemût, játékokat, függönyöket, cipõket, törölközõket, ágynemût tartalmazott.
2011.-ben nyílt lehetõségünk arra, hogy tartós élelmiszercsomagot kérjünk, és kapjunk. Minden település félévente
részesülhet csomagban, ugyanúgy, ahogy a személyek is, melyet átvételi elismervény aláírásával dokumentálnak. A nagy
mennyiségre való tekintettel az Élelmiszerbanktól Erk
településsel közösen részesülünk egy kamion élelmiszercsomagban. Ebben az évben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
munkatársai osztották ki a csomagot. A késõbbiekben már az
önkormányzat dolgozói, képviselõk, családsegítõ szolgálat
munkatársai közremûködésével zajlott le a kiosztás.
2011.-ben 131 többgyermekes család és 250 fõ nyugdíjas,
illetve tartós beteg részesült élelmiszercsomagban. 1760 kg
liszt, 1792 kg tészta és 414 kg kakaós keksz került kiosztásra.
2012.-ben két alkalommal is kaptunk adományt. Kiosztáskor

500 fõ, elsõsorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyerekek és a 0-3 évesek részesültek csomagban, mivel a kapott csomag 2592 l tejet, 750 kg instant
kakaót, 2160 l vaníliás italt tartalmazott. A téli élelmiszercsomag kiosztása – a nagy mennyiségre való tekintettel - 2013.
januárjában valósult meg. Ebbõl 466 gyerek, 489 nyugdíjas,
illetve tartós beteg részesült. Az Élelmiszerbanktól 2000 kg
lisztet, 1280 kg tésztát, 576 kg vaníliás karikát, 920 kg cukrot,
188 kg vitaminkészítményt kaptunk.
Újabb félév elteltével ismételten tudtunk csomagot osztani a
rászorulóknak, melybõl 465 gyerek kapott tartós élelmiszeradományt. A kapott adomány 1400 kg lisztbõl, 186 kg metélt
tésztából, 648 kg rövidcsõ tésztából, 72 kg instant levesbõl és
288 kg háztartási kekszbõl állt.
A polgármesteri hivatal nagy hangsúlyt fektet a rászorulók
segítésére. Lehetõségeihez mérten minden lehetõséget megragad annak érdekében, hogy minél szélesebb körben segíthessen. Terveink szerint január-február hónapban ismételten
élelmiszercsomagot szeretnénk adni, melyhez megtettük a
megfelelõ lépéseket.
Antal – Bakó Beáta
Szociális és Hatósági Iroda
irodavezetõ
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Testvérváros találkozó
„Európa a Polgárokért” program keretében az Önkormányzat
pályázatot nyújtott be 2014. évben megrendezendõ testvérváros
találkozóra, Kisköre valamennyi testvértelepülésének
meghívásával. Ezáltal viszonozhatja az Önkormányzat
Namyslow, Zágon, Beregszász és Gyöngyössolymos korábbi
vendégszeretetét, amikor is Kisköre képviselõi látogathattak el
ezekre a településekre. A három naposra tervezett eseményen
természetesen részt vehet majd a helyi lakosság is, a pályázat
kimenetelérõl késõbbi cikkben tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot.

Kizárólag önkormányzati forrásból épült a Polgármesteri
Hivatal udvarában egy raktárhelyiség, mely az idei
közmunkaprogramban részt vevõk munkáját segíti.
Amint lehetõség nyílik rá, Kisköre turisztikai fejlesztése is
meg fog valósulni, hiszen az idegenforgalom kiaknázása
legalább olyan fontos, mint a leírt beruházások.
Kisköre fejlõdik, Kisköre megújul, az Önkormányzat ezért
dolgozik nap mint nap.
Dr. Szabó István
aljegyzõ

„Stabil alapkövekért dolgoznak
a Kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskolában”
Különös ez a tanév mindannyiunk számára, hiszen 2013.
szeptember 1-tõl bevezették az új Köznevelési Törvényt, amely
jelentõs változásokat hozott a tanulók és a pedagógusok mindennapi életében.
A 2007/2008-as tanévtõl hat éven keresztül tagiskolánk volt a
tarnaszentmiklósi oktatási intézmény. Az önkormányzati vezetõkkel, a tagiskola vezetõjével és a pedagógusokkal jó munkakapcsolatunk volt. A 2013/2014-es tanévtõl hat év „gesztor
intézményi” szerep után ismét önálló intézményként kezdtük
meg a nevelõ-oktató munkát.

A tanulók 16 óráig tartózkodhatnak az iskolában, ezért az alsó
tagozatos osztályok mindegyikében lehetõség nyílt a napközis
foglalkozás igénybevételére. A felsõ tagozaton 5. osztályban
tanulószoba mûködik. Tanulóink számára különbözõ délutáni
foglalkozásokat szervezünk; szakkörök, kézilabda és labdarúgás, valamint a teniszedzések teszik színesebbé a gyerekek
délutánjait.
Bevezetésre került a hittan és erkölcstan az 1. és az 5. osztályokban. A tanulók többsége az erkölcstan tantárgyat választotta, valamivel kevesebben vesznek részt a katolikus hittan órákon, melyeket a településünk plébánosa, Dr. Korózs László tart.
Az idei tanévtõl Komoróczki Sándorné református Nagytiszteletû Asszony heti egy alkalommal közösségi foglalkozást
vezet a 3. osztályos tanulóknak.
A diákok körében továbbra is nagyon népszerûek a természettudományi szaktárgyi versenyek. Ebben a tanévben is meghirdettük a természetismereti versenyt Heves megye 4. osztályos tanulóinak. Diákjaink rendszeres és eredményes résztvevõi

Tisza-tavi Ki mit tud? versenynek.
Új kezdeményezés a 4. és 5. osztályban a „Pecasuli”, amely
elméleti és gyakorlati foglalkozásból áll.
A tanulmányi munkát nagyban segíteti az interaktív tábla
használata. Ezeken a tanórákon nincs passzív gyerek, mindenkit
sikerül bevonni a munkába. A tábla használatával az alulmotivált, hátrányos helyzetû tanulók is bevonhatókká váltak,
mivel nagy öröm számukra egy-egy jól megoldott feladat,
szinte versengenek egymással a táblahasználatért.
Tehetséges tanulóink közül közel százan vesznek részt levelezõs tanulmányi versenyeken, megyei, országos megmérettetéseken. Ezen tanulók munkáját szüleik rendszeresen
figyelemmel kísérik, segítik õket. Reméljük ez így marad a
jövõben is!
A 2012/2013-as tanévben elkezdõdött a mindennapos testnevelés az akkori 1. és 5. osztályokban, így idén már az 1., 2., 5., és
6.osztályokban van lehetõségük a tanulóknak a mindennapos
testmozgásra. Elmondható, hogy diákjaink szeretik ezeket a
mozgásos órákat, melyeken a kölyökatlétika is szerepet kap,
színesítve a testnevelés órák adta lehetõségeket.
A tanulóknak ebben a tanévben is lehetõségük van a társastánc, a néptánc, valamint a kézmûves tanszak munkájában részt
venni. Mûvészeti iskolánk jelen van a település életében, néptáncosaink a városi rendezvények állandó fellépõi, színesítik a
településük életét, s azt hiszem, méltán lehetünk büszkék a
„lakodalmas” produkciójukra, amellyel nagy sikert arattak
iskolásaink a hevesi Mûvészeti Fesztiválon. Ugyanilyen sikeresek a kézmûves tanszak, a Vásárhelyisek kitûnõ eredményeket
értek el a helyi, megyei és regionális versenyeken.
Médiaismerettel gyarapodnak azok a tanulóink, akik részt
vesznek a rendszeresen megjelenõ Suliújság szerkesztésében. A
Suliújság havonta számol be iskolánk tanulóinak munkájáról,
színvonalas és érdekes cikkekkel online formában.
Hagyományainkhoz híven idén is megemlékeztünk az idõsek
napjáról, melynek keretében mûsorral kedveskedtünk nyugdíjas dolgozóinknak.
Az aradi vértanúk hõsies tetteit a nemzeti gyásznapon iskolagyûlés keretében idéztük fel. Az 1956-os forradalom
eseményeit a nyolcadik osztályos tanulók, az énekkar és a
néptánc tanszakos tanulók idézték fel iskolai és városi
megemlékezésen.
November 19-én,20-án,21-én nyílt napokat szerveztünk
iskolánkban.
A Diákönkormányzat szervezésében színes programok
várják a gyerekeket: rajzpályázat, kirándulás, színházlátogatás,
farsangi bál, nyári tábor.
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Sajnos, már két hónap után látható, hogy néhány családnál
nem javult a szülõk hozzáállása a gyerekeik iskolai
munkájához. Mindent az iskolától várnak el, azt szeretnék, hogy
a pedagógus oldja meg a tanítás és a nevelés összes problémáját.
A pedagógusok segítõ tanácsait ezek a szülõk nem fogadják el.
Elfogultak gyerekeikkel szemben. A velük való törõdés hiányát
az iskolára, tanárokra hárítják. Szerencsére a szülõk és családok
döntõ többsége azonban nem ilyen, segíti a pedagógusok
munkáját, együttmûködõ az iskolával.

Az új tanévben is minden diák pozitív hozzáállására szükség
lesz. Az iskola sikeressége és eredményessége a gyerekek
szorgalmán és a szülõk együttmûködésén is múlik. A
pedagógusok ebben a tanévben is mindent megtesznek azért,
hogy olyan tudást kapjanak a tanulók, amely stabil alapkövet
jelent majd egész életükben.
Kovács Márton
intézményvezetõ

Óvodai élet
A nevelési év kezdetén egy felújított, megszépült óvodában
vártuk a gyermekeket. A Kisköre Funkcióbõvítõ településrehabilitációs pályázat részeként sor került épületünk külsõ felújítására, homlokzati akadálymentesítésére, s régi problémánk
oldódott meg azzal, hogy új nyílászárók kerültek beépítésre.
Ennek pozitív hatása máris érezhetõ. A felújítás befejeztével az
önkormányzat közmunkaprogram keretében megoldotta
mindkét óvodánk teljes belsõ festését, de új színt kaptak az
udvari játékeszközeink, valamint a kerítésünk is. Ezen túlmenõen a napokban készült el az Arany János úti csoportunk
udvarán az új járda, ezzel biztonságosabbá vált a gyermekek
udvari tartózkodása. Köszönetem fejezem ki mindenkinek, aki
tevékenyen részt vett a felújítási munkálatokban.
További lehetõséget kaptunk az önkormányzattól az elavult
konyhai fõzõ-és sütõberendezések, lecserélésére, melyet a
fûtési szezon befejezése utáni idõszakra tervezünk. Ezzel az
eszközbeszerzéssel - ha nem is újul meg egészen a fõzõkonyhánk - de korszerû, többfunkciós berendezéssel válthatjuk
le a már muzeális értékû, közel 40 éves tûzhelyünket.
A nyári szünetben az óvó nénik új dekorációkat készítettek,
így valóban szép, barátságos környezetben fogadtuk a gyermekeket.
A volt nagycsoportosaink közül 33 gyermek búcsúzott el az
óvodától, s kezdte meg iskolai tanulmányait. Helyükre 33 új
óvodást tudtunk felvenni. Sajnos a férõhelyünk még mindig
kevésnek bizonyul, néhány felvételi kérelmet helyhiány miatt el
kellett elutasítani, és az év közben Kiskörére költözõ családok
gyermekeit sem tudjuk felvenni.
Szeptember-október hónapban történt a kiscsoportosok
beszoktatása a közösségbe. Az óvodakezdés nem csak a gyermeket, de a szülõket is megviseli. Nekik is el kell tudniuk fogadni az új helyzetet és elengedni a gyermeküket. Ha a kicsi azt látja, hogy reggelente az anyukája is sír, ott toporog a csoportszoba
ajtajában, és hosszúra nyújtja a búcsúzást, õ sem fog tudni
megnyugodni. Bízniuk kell magukban, gyermekükben és az

óvónõkben is, akik a gyermekeikért vannak ott, és segítik az
óvodai életét. Azzal próbálom meggyõzni a szülõket, hogy egy
három éves kisgyermek számára már „kevés” az, amit az anya
tud otthon nyújtani, az egészséges lelki, szociális fejlõdéshez
szükség van a kortársakkal való kapcsolatra is.
Folyton megújuló szakmai munkánk jogi hátterét az új
Nemzeti köznevelési törvény biztosítja, melynek értelmében
2013-ban felül kellett vizsgálnunk minden szakmai dokumentumunkat. Az átalakított Pedagógiai Programunkban továbbra is nagy szerepet kap a gyermekek egyéni szintjéhez igazított fejlesztés, mely a legfõbb területeken (érzelmi-szociális,
értelmi, beszéd- és mozgásfejlõdés) biztosítja gyermekeink számára majd a sikeres iskolakezdést. Módszerünk lényege, hogy
természetes módon, közvetlenül ismerkedjenek a gyermekek az
õket körülvevõ világgal, ennek érdekében rendszeres sétákat,
látogatásokat tesznek szûkebb és tágabb környezetükben. Pl az
õszi kerti munkák, betakarítások terményeinek, terméseinek
begyûjtésével aktívan részt vettek azok feldolgozásában. Kukoricát morzsoltak, szõlõbõl mustot készítettek, saját kezûleg
szeletelték fel a káposztát a salátához, gyümölcsöket a gyümölcssalátához, miközben számtalan ismerettel gazdagodtak.
Fejlesztõ munkánkat utazó gyógypedagógus és logopédus is
segíti, sajnos utóbbi – a járási szakemberhiány miatt - nagyon
kevés órát tud intézményünkben tölteni, így csak az iskolakezdés elõtt álló gyermekek beszédfejlesztésével tud foglalkozni.
Programunk másik kiemelt területe a tehetségfejlesztés. „Tehetségkuckók” mûködtetését tervezzük, ahol egy-egy óvónõ
irányítása mellett mozgás – tánc – színjátszás - kreativitás területén mutathatják meg kiemelkedõ képességeiket gyermekeink.
A nyári programokon jó mozgású lányaink már bemutatkoztak
egy pom-pomos felvonulással, legutóbb pedig az új Mûvelõdési
Ház átadó ünnepségén szerepeltek nagy sikerrel.
A december 6 – i ünnepségen adta át óvodánkban a Mikulás az
önkormányzat és a Máltai Szeretetszolgálat ajándékát, nagy
örömet szerezve ezzel az óvodás gyermekeknek. Ebben az
évben is meghirdettük a „Házhoz megy a Mikulás” prograNEVELÕSZÜLÕ KERESTETIK!
A Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ Nevelõszülõi munkat, melynek keretében - megrendelés alapján - az „igazi”
Mikulással vittük házhoz a családok által behozott ajándékot.
Hálózata várja
Készülünk a városi adventi vásárra is, melyet az önkorleendõ nevelõszülõk jelentkezését.
mányzat szervez december 13-án, péntek délután a város fõteHa Ön elmúlt 24 éves, büntetlen elõéletû, cselekvõképes
rén. Szeretnénk sok-sok saját készítésû ajándékkal, ünnepi
magyar állampolgár, legalább 8 osztályos általános iskolai
dekorációval
örömet szerezni a város lakosságának, a bevételvégzettséggel rendelkezik, kiskorú gyermekeinek száma 3-nál
bõl
pedig
ajándékot
vásárolunk az óvodai csoportok karánem több, és úgy érzi, hogy saját otthonában szívesen vállalná
csonyfája alá.
családjukból ideiglenesen vagy átmeneti idõre kikerült
Az év végéhez közeledve magam és munkatársaim nevében
gyermekek gondozását-nevelését, kérjük, jelentkezzen.
boldog,
békés karácsonyi ünnepeket kívánok minden
Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ
olvasónak,
minden kiskörei lakosnak.
3300, Eger, Dobó tér 6/a.
Igazgató: Dr. Jungné Richter Judit
Feketéné Perge Veronika
Tel.: 06/36/427-544
óvodavezetõ
E-mail: hmgyk@hmgyk.hu
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Egészséges Kisköre
Az Egészséges Kisköre címû pályázatnak köszönhetõen õszi
kerékpártúrán vettünk részt október 12.-én. A biciklitúra
keretében a Nagykunsági Árvízi Vésztározót tekintettük meg,
amely Kisköre térségének legújabb árvízvédelmi építménye. A
több mint 20 fõs, felnõttekbõl és gyerekekbõl álló csapat

családias hangulatban tekerte végig a 20 kilométeres távot az
aszfaltozott védõtöltésen. A túra során hasznos biológiai,
földrajzi és történelmi ismeretekhez is hozzájutottunk. A
program tavasszal folytatódik. Várunk mindenkit sok
szeretettel!

Kisköre napja a Poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumban
Az Önkormányzat és a Poroszlói Ökocentrum közös
szervezésében mintegy 190 kiskörei lakos látogatott el
november 9.-én az Ökocentrumba kedvezményes áron.
Az utazás költségét az Önkormányzat vállalta magára. A
programon résztvevõk részletesen megismerkedhettek a
Tisza-tó legújabb turisztikai attrakciójával. A több
turnusban lezajlott eseményen mindenki megtekinthette
a Tisza- tóról szóló 3D-s kisfilmet. Meglátogathatták a
Tisza-tó hüllõit és kétéltûit bemutató terráriumokat,
továbbá Európa legnagyobb édes vizû akváriumát, ahol
az alagútnak köszönhetõen a halak között járva
szemlélhették meg a Tisza több mint 50 halfajának nagy
részét. A gyerekeknek különösen nagy élményt nyújtott

még a játszószoba, az állatpark, a Márton naphoz
kapcsolódó kézmûves foglalkozás és az akváriumnál a
látványos vidraetetés. Akinek kedve volt felmehetett a 7
emelet magas kilátótoronyba, ahonnan csodálatos
panoráma nyílt az egész Poroszlói és Sarudi medencére.
Úgy gondolom, hogy mindenkinek maradandó élményt
nyújtott ez a nap, és ha teheti másoknak is ajánlja ezt a
programot.
Baloghné Szilágyi Tünde
turizmus szervezõ
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Akire büszkék vagyunk…

Beszélgetés Fejes Lõrinc szakaszmérnökkel
Áder János Köztársasági Elnök államalapító Szent István
királyunk ünnepe, augusztus 20-a alkalmából Magyar
Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozott Fejes
Lõrincnek, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Kiskörei Szakaszmérnöksége vezetõjének, közel három
évtizedes szakmai munkája, az árvízvédekezések és árvízi
veszélyhelyzetek elhárítása során tanúsított helytállása, a
Tisza-tó üzemeltetése, jövõ nemzedékeknek való megõrzése
érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként. A rangos
kitüntetést dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
adta át.
Ebbõl az alkalomból kérdeztem szakaszmérnök urat.

az akkori és a mostani munkatársaim átsegítettek ezen a
nehézségen, ugyanis a területismeret nagyon fontos szempont
ebben a szakmában. Mindig jó szívvel gondolok vissza a volt
munkatársaimra.
Milyen gondolatok foglalkoztatják az embert, amikor
egy ilyen díjat átvesz?
Egy ilyen díj átvételekor nagyon sok minden és sok mindenki
eszébe jut az embernek.
Elsõsorban a szüleimre, nagyszüleimre és a szülõfalumra
gondoltam, ahonnan elindultam. Sokat köszönhetek a volt
tanáraimnak és munkatársaimnak, akiktõl sokat tanulhattam
életem során.
Ez a díj egy felbecsülhetetlen visszaigazolás volt számomra a
munkámról, sok gratulációt kaptam. Hálás vagyok a sorsnak,
hogy ilyen munkahelyen dolgozhatok, ilyen jó munkatársakkal.
Milyen elképzelései, tervei vannak a jövõre
vonatkozóan?
Sok sikeres projekt van a hátunk mögött, új projekteket
szeretnénk ide hozni a Tisza-tó környékére. Távlati feladatok
közt szerepel az, hogy egy olyan gárdát tudjak összehozni, amit
majd én is át tudok adni az utódomnak, mint ahogyan Tiszay
József tette ezt az én irányomban.
A fiatalokat helyzetbe kell hozni és fel kell õket készíteni a
stafétabot átvételére.

Hogyan kezdõdött az életpályája?
Szülõfalum Bodony, a Mátra északi oldalán, Kékes és Galya
szomszédságában található. Szüleim és nagyszüleim nagy szeretetben neveltek fel. Fontos szerepet játszott az életemben Fias
István szalézi Don Bosco rendi plébános, aki gondoskodott a
faluban élõ gyermekek hitoktatásáról és nevelésérõl tanulásáról.
Általános iskolai tanulmányaimat Bodonyban kezdtem meg,
majd Parádon folytattam késõbb a Miskolci Szakközépiskolában tanultam a vízgazdálkodásról.
Hogyan került Kiskörére?
A szakmai pályafutásom véletlenek sorozata. Az általános
iskola elvégzése után a barátomat követtem Miskolcra a
Vízügyi iskolába. Jó iskolai eredményeimnek köszönhetõen
felvételt nyertem a Bajai Vízgazdálkodási Fõiskolára. A
Fõiskola elvégzése után fél évvel katonai szolgálatot
teljesítettem. A leszerelés elõtt több helyre adtam be a
pályázatomat, amelyek közt szerepelt Kisköre is. 1984
augusztusa óta dolgozom itt, 2000 októbere óta
szakaszmérnökként.
Kérem, meséljen a szakmai munkájáról!
A hegyvidéken nagyon kötõdtem a természethez, a dombokvölgyek csobogó forrásaihoz és az egész környékhez, de
mégsem bánom, hogy ide kerültem Kiskörére. A fõiskoláról
csupán elméleti tudással érkeztem, nem volt helyismeretem, de
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Közérdekû információk
Dr. Búsa András háziorvos
0630/965-50-84
Hétfõ-Szerda-Péntek: 08:00-12:00 óra
Kedd-Csütörtök: 12:00-15:00 óra
Labor vizsgálat:
Szerda-Péntek:07:00-08:00 óra
Tel:0636/358-711
0636/358-050
Ügyelet: Heves 16:00 órától másnap reggel 08:00 óráig
Németh Mihályné ápolónõ:0630/975-77-21
Varga Györgyné orvos asszisztens: 0620/452-74-10
Dr. Lakatos Jelena háziorvos
Hétfõ-Kedd-Csütörtök-Péntek:08:00-11:00 óra
Szerda: 12:00-15:00 óra
Tel: 0636/358-124
0630/240-90-06
Védõnõi Tanácsadás
Hétfõ: 08:30-14:30 óra
Csütörtök:08:30-14:30 óra
Elõjegyzési idõpont hétfõ és csütörtök.
Tel.: 0630/955-22-92
Fogorvosi rendelõ:
Hétfõ: 13:00-18:00 óra
Kedd: 08:00-13:00 óra
Szerda: iskolai fogászat/ iskola szünetben 08:00-13:00 óra
Csütörtök: 13:00-18:00 óra
Péntek: 08:00-13:00 óra
Marcell gyógyszertár:
Hétfõ-Péntek: 08:30-12:00,12:30-16:30 óra

Magda Attila falugazdász ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 08:00-15:00 óra
Posta:
Hétfõ- Péntek: 08:00- 11:30,12:00- 15:30 óra
Piac napok: Csütörtök, Szombat
Miserend: Szerda, Péntek: 17.00 óra
Vasárnap: 09.00 óra
Gólya hírek
q
Besenyei Jázmin
q
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q
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q
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q
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q
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q
Kállai Sándor
q
Balogh Cirilla Katalin
q
Balogh Rikárdó
q
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q
András Kevin Dominik
q
Besenyei Boglárka
q
Rátkai Zsófia
q
Blanyár Fanni
q
Nagy Napsugár
q
Nagy Marcell
q
Borbély Anikó Alexandra
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Száva Melissza Linda
q
Lólé Dániel Zsombor
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