I. évfolyam 3. szám

2014. április

Böngészõ
Kisköre Város költségvetése
***
Választási tájékoztató
***
Egészséges Kisköre
***
Megemlékezés az
I. Világháború kiskörei
áldozatairól
***
Városi Könyvtár
eszközfejlesztés
***
„Itt a farsang áll a bál”
***
„Út a szakmaválasztáshoz”
***
Megyei Természetismereti
verseny
***
A tanév hátralévõ eseményei
***
Óvodai programok
***
Egészségügyi állapotfelmérés
***
Utazás kiállítások
***
Emlékezés március 15-re
***
Erdélyi kirándulás
***
Akire büszkék vagyunk…
***
Egészséges Kisköre
***
Városi programterv
***
Földhasználók figyelmébe
***
Tüdõszûrés

Tisztelt Olvasó!
2014 egy igen furcsa év, hiszen három alkalommal élhetünk a választás jogával.
Ennek megfelelõen már megindultak a mocsokszórók és beindították a hazugságokkal
teli, hatalomvágyó kampányukat. Nem ismernek sem Istent, sem embert. A mások háza
elõtt sepregetõ, a nagyigazságokat nagyon megmondók hazugságokat fröcsögve
taposnak olyan emberek lelkébe, akiknek csak annyi a bûnük, hogy azt a városvezetést
támogatják, akik felébresztették Csipkerózsika álmából a települést. Nem oldottunk
meg minden problémát, de azon vagyunk, azon dolgozunk, hogy a problémákat
eltüntessük.
2010. októberében egy gazdasági, pénzügyi katasztrófa, csõd közeli állapotba került
települést vettünk át. A közintézmények, önkormányzati épületek minõsíthetetlen
állapotban voltak. Az iskola pályázat kivitelezését nem tudták elkezdeni, na nem azért,
mert valakik megtorpedózták, hanem mert nem voltak képesek tisztességes
közbeszerzést lefolytatni. Az iskola sikertelen közbeszerzési eljárásai miatt az
Önkormányzatunknak 1.500.000 Ft bírságot kellet megfizetnie a Közbeszerzések
Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottságának. A sokat emlegetett LHH-s pályázatok
elutasításra kerültek, mert nem tudtak olyan pályázatot írni, amit befogadtak volna a
kiíró szervnél. A nagy hozzáértés addig tartott, míg a milliókat kellett felvenni a
bankból.
Mára látható az érdek nélküli munka gyümölcse. Az a kormány, és az a kiskörei
városvezetés, amelyet némelyek élvezettel szidnak, szapulnak és bántanak
hazugságokat köpködve, megtette azt, amit elõtte soha senki, gazdaságilag rendbe
tette Kiskörét és tényleges fejlõdési pályára állította. A kormány segített stabilizálni
a pénzügyeket, 2011-ben és 2012-ben a legmagasabb támogatásokat kaptuk, és a
pályázatok megvalósításához megkaptuk azokat a külön engedélyeket, amelyek a
megvalósítást segítették. 2013-ban az adósság átvállalással mentõövet dobtak nagyon
sok településnek és településünket is, úgy támogatták, mint elõtte egy kormány sem.
Lehet látni és érezni, hogy az elmúlt évben az önkormányzat nem került újra adósságba,
pedig két pályázat is megvalósult és a harmadik elõkészítésében is ott állt a pénzünk.
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Nem a hatalomvágy dolgozik a település vezetésében, hanem az elhivatottság, a
település szeretet és a munka öröme.
Ígéretek helyett dolgozunk, hatalomvágy helyett építünk, gyûlölködés helyett
szeretjük településünket, amelyért felelõsséget érzünk.
Azok pedig, akik hazudnak, gyalázkodnak, és gyûlölettel fröcsögnek, saját
magukból indulnak ki. Nézzék meg, ki,
mivel vádaskodik!
Mi építjük tovább a települést, hiszen
csak itt történhetett meg az a csúfság,
hogy egy pályázatból megépített út
eltûnt. Nincs. A Thököly út, amely 2009ben lett átadva 2011-re eltûnt. Lehet
mondani, hogy a szemetes kocsi, vagy
lehet a „nagy” átmenõ forgalomra hivatkozni, de ez nem igaz, nem volt alapja, bár
azt hazudták a pályázati anyagban, és 2 év
alatt tönkrement. Áprilisban a Thököly
utcával megkezdõdik az útépítés és javítás
sorozat. Alappal, biztonságosan, ahogy
annak történnie kellett volna. Fokozatosan, lehetõségeink szerint szeretnénk
minden hibát kijavítani, minden hiányosságot megszüntetni.
Indul a könyvtár, a volt Hesi és a templom felújítása. Elkezdõdik a Tájház felújítása és az udvarának rendbe tétele.
Kulturális és szabadidõs programok
kez-dõdnek és nem azért, mert választás
éve van, nem a kampány miatt, hanem
mert megteremtettük a pénzügyi fedezetét
a jó gazdálkodással!

Tisztelt Kisköreiek!
Kisköre Városi Önkormányzat döntött a
Szabadvizû strand bérbeadásáról és 2014.
március 14-én szerzõdést kötött a Kemejkert Kft.-vel. Az elõzõ bérlõvel, közös
megegyezéssel szerzõdést bontottunk és
új pályázat kiírása mellett döntöttünk. Az
Önkormányzati törvény értelmében az
önként vállalt feladatokra nem kaphat támogatást az önkormányzat, így ez a megoldás a legkézenfekvõbbnek bizonyult. A
munkálatokat március 18-án megkezdték.
A bérlõkkel az egyeztetéseket lefolytatták. Olyan vállalkozóval kötöttünk szerzõdést, aki elkötelezett a Tisza-tó és a turizmus fejlesztésében. Május elsején szeretettel látja vendégül a kiskörei lakosságot.
Ugyancsak nagy horderejû döntés született a termál kút ügyében. Kisköre Városi Önkormányzat kérelemmel élt a 41 millió forint átvállalása ügyében a Kormányhoz, és engedélyezés esetén önkormányzati tulajdonba kerül ismét a kút és a mellette található terület, így tehermentesen,
és végre hasznosítására is sor kerülhet.
Mivel ez a 41 millió forintos hitel nem
önkormányzat általi kötelezettség, hanem
önkormányzat gazdasági társaságát
terheli jelenleg, a konszolidációban nem
számíthatott bele. A hitel átvállalása a
kormány döntés kihirdetése után,
megtévesztés lett volna, ezért nem lehetett
kockáztatni.

Ha már termál, soha nem volt 600 millió
forint pályázati pénz a Rehabilitációs
Központra. Volt egy kistérségi döntés és
egy elkülönített pénzalap az EU-s
pályázatokat kiíró hatóságnál, de az csak
akkor lett volna lehívható, ha sikerül jó, a
kiírásnak megfelelõ pályázatot megírni,
amely támogatási szerzõdés megkötése
után megvalósítható, addig az csak álom
és ígéret! Sajnos ezt a pályázati anyagot is
elutasították, befogadásra sem került,
mert nem tudták idõben pótolni a hiányzó
adatokat! Így úszott el az Óvoda pályázat
is. A fentiekben említettek miatt az elõzõ
vezetés bukta a termált, a funkcióbõvítõ
város rehabilitációt és az óvoda pályázatot
is! Nem tudták a kiírási követelményeket
teljesíteni. Ha a múltba nézünk ott csak
ígéreteket, és légvárakat látunk, amelyekre nem szabad építeni.
De mi nem hátrafelé tekintünk, mert
akkor orra bukunk, hanem elõre, mert a
jövõt építjük, jó és támogatott pályázatokkal. Mindenki hasznára és a település épülésére. Nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy Kisköre a térség legdinamikusabban fejlõdõ települése, sikeres
gazdálkodással.
Mindenkiért dolgozunk, mindenkit
várunk programjainkon, intézményeinkben!
Magyar Csilla
polgármester

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
2/2014. (III. 03.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésérõl
Az önkormányzat képviselõ-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a
pénzügyi bizottság írásos véleményét a
2014. évi pénzügyi költségvetésérõl a
következõ rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselõtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat
irányítása alá tartozó költségvetési
szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és
kiadásai
(1) A képviselõ-testület az önkormányzat összevont 2014. évi költségvetését:
829069 e Ft Költségvetési bevétellel
829069 e Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
I.
Az Önkormányzat költségvetési
politikájának fõ vonásai 2014. évben
A rendelkezésre álló központi támogatások, és realizálható bevételek számbavétele után kialakított költségvetés fõbb
számai fedezetet kell, hogy nyújtsanak a
2014 évi gazdálkodás kiadásaira. Az év
során elsõdleges cél a takarékos gazdálkodás mellett az intézmények zavartalan mûködése. A költségvetési bevételek csekély mértékben teszik lehetõvé
fejlesztési kiadások megteremtését.
Ebben a költségvetési évben még várható
a lezárult pályázatok kifizetési kérelmének bevétele, amely betervezésre került a felhalmozási bevételek összegébe.
Továbbra is mind felhalmozási mind
mûködési jellegû pályázatok megteremtésével szeretnénk hozzájárulni a tele-

pülés épüléséhez, szépüléséhez az egészséges környezet megteremtésével.
II.
Az önkormányzat költségvetésének
elõirányzatai
Az önkormányzat összevont bevételi
fõösszege 829069 e Ft
összevont kiadási fõösszege 829069 e Ft
került a javaslatba.
Bevételek
A közhatalmi bevételek összege 52656
e Ft, amely a helyi adóbevételeket és
közhatalmi bevételeket tartalmazza. Az
adóbevételek az elõzõ évi teljesítés figyelembe vételével kerültek megtervezésre.
A gépjármûadó bevételek tekintetében
továbbra is csak 40 %-a marad az önkormányzatnál, de betervezésre került a teljes
bevétel és az államkincstárnak utalandó
60 % is.
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Intézményi mûködési bevételek összege
14430 e Ft mely a szolgáltatások ellenértékét, a bérleti díj bevételeket, intézményi ellátási díj bevételét, alkalmazottak
térítését és egyéb bevételeket tartalmaznak. A bérleti díj tekintetében már az
inflációval emelkedett összegekkel számoltunk.
Támogatások, kiegészítések összege
209735 e Ft, mely az általános mûködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó
támogatásokat foglalja magában.
Mûködési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülrõl 18702 e Ft, felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen
885 e Ft.
A mûködési támogatás többek között a
Társadalombiztosítási finanszírozást, a
mezõõri támogatást foglalja magában. A
felhalmozási célú önkormányzati támogatás a pályázatok támogatási összegét
tartalmazza 309417 e Ft. Pénzmaradvány
70096 e Ft, az irányítószervi támogatás
153148 e Ft.

Kiadások
A személyi jellegû kiadás 137330 e Ftban került megtervezésre, a törvényi elõírásoknak megfelelõen, valamint a képviselõtestület által meghatározottak
szerint.
A munkaadókat terhelõ járulékok
37412 e Ft összegben kerültek meghatározásra.
A dologi kiadások összege 113517 e Ft,
melyet, a koncepció elõírásait követve
terveztünk meg. Ellátottak pénzbeli
juttatása 14985 e Ft tartalmazza a szociális
ellátások kiegészítéseit és az eseti
pénzbeli ellátásokat. Egyéb mûködési
célú kiadások 150 e Ft. Az irányítószervi
támogatás 153148 e Ft.
A felhalmozási kiadások 300431 e Ft
összeg, mely a mellékletben felsorolt
felújítási pályázat kiadásait tartalmazza.
Az Önkormányzat Általános Tartalékot
képez a tervezett 2000 e Ft összegben, elõre nem látható váratlan kiadások esetére,
amelyekre a bevételek nem nyújtanak

fedezetet (különféle adók, díjak, pályázati
költségek, banki kötelezettségek).
Céltartalék a 2013. év végi pénzmaradvány 70096 e Ft.
Az önkormányzat és intézményei
költségvetése törekszik a takarékos gazdálkodásra. Az önkormányzat létszámkerete 55 fõ, mely a hivatali és intézményi
létszámból tevõdik össze. A közhasznú
foglalkoztatás keretében 155 fõvel terveztünk, amely létszám emelkedni fog a még
nem tervezett start munkaprogramokkal.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok megváltoztak az elmúlt
évekhez képest. A mellékletek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
Törvény 23§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint kerültek meghatározásra.
Magyar Csilla
polgármester

Tisztelt Kiskörei Választópolgárok!
Az Alaptörvény 2. cikk (3) bekezdése szerint az országgyûlési képviselõk általános választását – az Országgyûlés feloszlása vagy feloszlatása miatti választás kivételével – az elõzõ
Országgyûlés megválasztását követõ negyedik év április vagy
május hónapjában kell megtartani. Az országgyûlési képviselõk választásának idõpontját a köztársasági elnök tûzi ki
(Alaptörvény 9. cikk (1) bekezdésének e) pontja).
Az Alaptörvény az országgyûlési választási rendszer további
szabályainak megállapítását a kétharmados többséggel elfogadott 2011. évi CCIII. törvényre (Vjt.) bízta. Az Alaptörvény 2.
cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy az országgyûlési képviselõket a választópolgárok általános és egyenlõ választójog
alapján, közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának
szabad kifejezését biztosító választáson, sarkalatos törvényben
meghatározott módon választják. Az Országgyûlés 199 képviselõbõl áll.
A magyar választási rendszer vegyesnek mondható, mert két
választási rendszer él egymás mellett:
?
az egyéni választókerületi rendszer:
106 egyéni választókerület: az ország területe 106 egyéni
választókerületre oszlik, ahol személyekre lehet szavazni, és a
szavazatok többségét megszerzõ jelölt lesz a képviselõ,
?
valamint a listás rendszer:
országos lista: e listáról 93 jelölt szerezhet mandátumot.
Kisköre vonatkozásában 2010-es választásoktól eltérõen már
nem négy szavazó kör lesz hanem csak három.
A három szavazó kör:
?
001. sz. körzet Mûvelõdési Ház Kisköre, Kossuth út 1.

Béke út
Buzavirág út
Csatornaõrház
Dózsa György út

Erzsébet út
Fûzfa sor
Gátõrház
Hegedüs út
Horgász út
II. Rákóczi Ferenc út
Klapka György út
Kodály Zoltán út
Kossuth Lajos út 1-57, 2-38/A
Május 1. út
Platán sor
Posta köz
Rákhát
Rózsa út
Termál út
Tisza út
Tisza II. lakótelep
Tiszahíd õrházak
Tiszavirág út
Vízlépcsõ út
?
002. sz. körzet Általános Iskola Kisköre Széchenyi út 42.

Ady Endre út
Alkotmány út
Bartók Béla út
Damjanich János út
Deák Ferenc út
Hunyadi János út
József Attila út
Kölcsey Ferenc út
Mátyás király út
Petõfi Sándor út
Széchenyi István út
Újvilág út
Vasút út
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?
003. sz. körzet Óvoda Kisköre, Arany János út 34.

Arany János tér
Arany János út
Árpád vezér út
Bem József út
Dobó István út
Gárdonyi Géza út
Honvéd út
Jókai Mór út
Kinizsi Pál út
Kossuth Lajos út 59-133, 42-114
Lehel vezér út
Thököly Imre út
Újélet út
Vak Bottyán János út
Vörösmarty Mihály út
A választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény 24.§
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alábbiakban
felsorolt személyek a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak
megválasztott tagjai:
01. szavazókör:
Tag: Végvári Péter
Kisköre, Dobó út 51.
Köles Györgyné
Kisköre, Erzsébet út 29.
Patkóné Balla Brigitta Kisköre, Erzsébet út 17.
Póttagok:
Vajda Istvánné
Kisköre, Hegedûs út
Zsargóné Nagy KrisztinaKisköre, Ady Endre út

02. szavazókör
Tag: Vass Istvánné
Kisköre, Tisza II. lktp. 6/3
Ruzsányi Gézáné
Kisköre, Tisza II. lktp. 6/2
Grónásné Miklovics Magdolna Kisköre, Tisza II. lktp. 6/1
Póttagok: Péterné Kis EmeseKisköre, Bartók Béla út
Csombók Gyuláné Kisköre, Május 1 út
03. szavazókör
Tag: Sebestyén Jánosné
Réti Jánosné
Nagy Andrásné
Póttagok: Piroska Péterné
Szabó Ferencné

Kisköre, Kinizsi út 9.
Kisköre, Jókai út 1.
Kisköre, Tisza II. lktp. 6/4
Kisköre, Dózsa György út
Kisköre, József Attila út 20.

A Helyi Választási Iroda tagjai:
?
Tóth János Zoltán Helyi Választási Iroda Vezetõ
?
Antal-Bakó Beáta Helyi Választási Irodavezetõ helyettes
?
Pallagi Márta jegyzõkönyvvezetõ
?
Lázár Judit jegyzõkönyvvezetõ
?
Siposné Kohári Edit jegyzõkönyvvezetõ
?
Pócs Jánosné Helyi Választási Iroda munkatárs
?
Hajdú Péterné Helyi Választási Iroda munkatárs
?
Szabó Kitti Helyi Választási Iroda munkatárs

Tóth János Zoltán
Helyi Választási Iroda

Megemlékezés az I. Világháborúról
és a kiskörei hõsökrõl, áldozatokról
Az elsõ világháború centenáriumához kapcsolódóan Kisköre
Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be az I. világháború
eseményeirõl, kiskörei áldozatokról és hõsökrõl szóló megemlékezésre a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázatára. A
kulturális rendezvénnyel szeretnénk emléket állítani a háborúból hazatérõ kiskörei hõsöknek, s azon katonáknak, akik a
fronton elestek, hõsi halált haltak, vagy fogolytáborban vesztették életüket. Amennyiben pozitív elbírálást kap a pályázat a
következõ programok megvalósítására kerül sor:
A helyi iskolában egyrészt tanórán kívüli foglalkozásokon a
szakpedagógusok megismertetik a tanulókkal a korszak társadalmát, történelmét, irodalmát, mûvészetét, másrészt Nagy
Csaba rendhagyó történelem óra keretében – filmrészletekkel,
zenei és képi megjelenítéssel tarkítva – mutatja be a diákok
számára a háborús idõszakot. Az itt megszerzett új ismeretek
által keltett érzéseket pedig, az önkifejezés különbözõ formájával megörökítenék. Nevezetesen a foglalkozásokat követõen
a tanulók lehetõséget kapnának arra, hogy saját mûvészetükkel,
rajzzal, festéssel, agyagozással, fémdomborítással, papírtechnikával alkotásokat, kompozíciókat hozzanak létre „Ahogy én
látom – I. Világháború – hõsök – áldozatok” címmel. Az elkészült alkotásokból kiállítást szervezünk, a legjobb mûvek alkotóit díjazzuk.
A centenárium tiszteletére rendezendõ megemlékezés sorozat
fõ programja lenne július 27-28-án az I. Világháború megemlékezésének napja. Ennek egyik elemeként néptáncbemutatót tervezünk. A színvonalas és emlékezetes megvalósítás érdekében néptánc tábort szerveznénk, ahol a korhoz és a
háborúhoz köthetõ, ahhoz illeszkedõ táncokat tanítanának be

szakpedagógusok. Ezen kívül a tábor résztvevõi megismerkednének a kor polgári valamint katonai viselkedés- és
öltözködéskultúrájával is.
További színes eseményként tervezzük Hálaadó és emlékezõ
szentmise megtartását az I. Világháború hõsei és áldozatai
emlékére.
Népdal és kamarakórusok emlékezése az I. Világháború idõszakára. Az I. világháború idõszaka alatt rengeteg katonadal,
toborzó, nóta, ének és dal keletkezett. Az emléknapon népdalkörök és kórusok adnának ízelítõt ezekbõl.
Tisztelgés az I. Világháború hõsei és áldozatai elõtt a Világháborús emlékmûnél. Ez lenne a nap legmeghatóbb és legfelemelõbb eseménye. Az avatáson jelen lesznek azok a
tanulók, akik a tánccsoport tagjai, valamint azok is, akik
alkotásokat készítettek „Ahogy én látom – I. Világháború –
hõsök – áldozatok” címmel. Ekkor kerülne sor az ünnepi
megemlékezésre, az emlékmû leleplezésére és felszentelésére.
Az emlékmûbe az elesett hõsök nevei be vannak vésve. A
leleplezést követõen az áldozatok neve egyenként felolvasásra
kerül. Az áldozat nevének elhangzásakor a jelen lévõ tanulók
egyenként égõ mécsest, a felnõttek egy szál virágot helyeznek el
az emlékmûnél.
Zárásképpen 2014. július 28. Emlékkoncert kerülne
megrendezésre az I. világháború és a kiskörei hõsök és
áldozatok tiszteletére a méltán népszerû Kaláka együttes
fellépésével.
Patkó Istvánné
könyvtáros
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Városi Könyvtár eszközfejlesztés
Kisköre Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a
Nemzeti Kulturális Alap Közgyûjtemények Kollégiuma által
kiírt pályázatra kifejezetten könyvtári bútorok beszerzésére. Az
elnyerhetõ támogatás 2.500.000,- Ft.
Ez a pályázat szorosan illeszkedne a következõ hónapban
induló „Szociális Városrehabilitáció Kisköre megújításáért” c.
pályázathoz, amely a Könyvtár épület komplett külsõ, belsõ
felújításával végzõdik. Eszközbeszerzésre ez a pályázat nem ad
lehetõséget, éppen ezért rendkívül fontos az önkormányzat
számára, hogy a felújított épületbe új, korszerû, modern bútorok

beszerzésére van lehetõség jelen pályázat révén, lecserélve az
igen ódon és leromlott állapotú bútorzatot.
Mind az épület felújítástól, mind az új eszközök beszerzésétõl
együttesen azt várja az önkormányzat, hogy a könyvtár
forgalma, a rendezvények és programok száma jelentõs
mértékben megnövekszik, ezzel fokozva a könyvtár
kihasználtságát, s a Tisztelt Lakosság megelégedését.

Iskolánk diákönkormányzata február 7-én rendezte meg
hagyományos farsangi bálját.
A bál nyitótáncát idén is a nyolcadikosok mutatták be,
angolkeringõt adtak elõ. A koreográfiát Magera Nikoletta
táncpedagógus tanította be, aki a Magyar Táncmûvészeti
Fõiskola Mester szakán végzett, a Latin-Amerikai táncok
Országos Bajnoka, Grand Prix III. helyezettje és Nemzetközi
versenyeken is kiemelkedõ helyezéseket ért már el. Ezúton is
köszönjük kitartó és lelkiismeretes munkáját!
A farsangi mulatságunkra 63 tanuló öltözött jelmezbe. A
jelmezesek munkáját és ötletességét 6 tagú zsûri értékelte.
A belépõt és a tombolát a Szülõi Munkaközösség tagjai
árulták, valamint Magyar Tünde közösségi munkás. A jelmezes

felvonulás után következett a tombolahúzás, melyen sok szép és
értékes nyeremény talált gazdára. Végül suli-bulival zárult a
rendezvény.
A fõdíjat idén is, a Marcell Gyógyszertár vezetõje, Szilágyiné
Vera néni ajánlotta fel, amely egy nagy maci volt, a kezében egy
csodaszép Világatlasszal.
Minden kedves felajánlónak KÖSZÖNÖM a diákönkormányzat nevében, hogy támogatták a Farsangi Bálunkat!
Köszönjük minden nevelõnek, a szülõknek, a Szülõi
Munkaközösség segítõkész tagjainak a nélkülözhetetlen
segítséget!
Bacsu Miklósné
DÖK vezetõ

Dr. Szabó István
aljegyzõ
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Tájékoztató az „Út a szakmaválasztáshoz” címû pályázatról
Tisztelt Olvasók!
Iskolánk 7. és 8. évfolyamáról kb. 40 tanuló indult a Nemzeti
Munkaügyi Hivatal „Út a szakmaválasztáshoz” címû pályázatán. A beadás határidejét meghosszabbították 2014. 02. 28-ig,
így ezen cikk megírásakor a pályázat sikerességérõl még nem
rendelkeztünk semmilyen információval. A közel 6000 milliárd
keretösszegû project célja, hogy mintegy 6000 gyermek kapcsolódjon be a szakképzésbe, szerezzen piacképes szakmát.
A pályázatot hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû
diákoknak hirdették meg. A roma származás nem szükséges, bár
a tanulók legalább felének e kisebbségbõl kell származniuk. A
sikeres pályázó (és mentorának) feladata, hogy a gyermek
tanulmányi átlaga egyetlen félév során sem csökkenjen 2,5 alá,
illetve igazolatlan hiányzásainak száma ne érje el a tízet. Mentorával hetente legalább egy alkalommal köteles találkozni,

eredményeirõl beszámolni. A gyermek ösztöndíjban részesül,
melynek sávos szerkezete is a minél jobb tanulást motiválja:
2,51 felett 10 000 Ft/hó, míg 4,51 felett már 18 000 Ft/hó az
összeg, mely a tanulót az ösztöndíjszerzõdés megkötését követõ
hónaptól megilleti.
A tanulói és mentori pályázatokat egymástól függetlenül
bírálják el, így az is elképzelhetõ, hogy „utazó pedagógus” látja
el a mentori teendõket, bár a pályáztató az ésszerûséget szem
elõtt tartva igyekszik az adott intézményben dolgozó tanárokkal
megoldani a feladatot.
Mind a jelentkezõ gyerekeknek, mind mentoraiknak sikeres
együttmûködést kívánok!
Becskei Zoltán
tanár

Megyei Természetismereti Verseny döntõjének eredménye
Kisköre, 2014. március 24.
„… ahol a tündérek lába tapossa a homokot…”
(Mikszáth Kálmán)
Hatodik alkalommal került sor a
Megyei Természetismereti Verseny
döntõjére, amit
minden tanév
elején hirdet meg a
K i s k ö r e i
Vásárhelyi Pál
Általános Iskola,
Heves megye általános
iskoláinak 4. osztályos
tanulói részére. A döntõt 3
fordulós levelezõs verseny elõzte
meg a tanév folyamán. A fordulók során a csapatok
egyenletesen jó teljesítményt nyújtottak, magas pontszámokat
értek el, gyönyörû rajzokat, szebbnél-szebb albumokat
készítettek. A döntõbe azok a csapatok jutottak be, akik a
legtöbb pontot gyûjtötték a három forduló során.
A verseny döntõjét 2014. március 24-én 10 órától a
KÖTIVIZIG Kiskörei szakaszmérnökség épületének panoráma
termében rendeztük meg. Mint minden évben, Vásárhelyi Pál
születésnapját köszöntjük ezzel a versennyel, aki 1795. március
25-én született Szepesolasziban.
A döntõbe jutott diákokat a felkészítõ tanítókat és a vendégeket Kovács Márton intézményvezetõ köszöntötte, majd felolvasta Vásárhelyi Józsi bácsi levelét, amelyben megköszönte,
hogy ápoljuk az õsük munkásságát. Lovas Attila a KÖTIVIZIG
igazgatója üdvözölte a gyerekeket és a jelenlévõket, kiemelte,
hogy milyen fontos a természet megismerése és védelme. A
programot Szabó Zsolt Országgyûlési képviselõ a verseny fõvédnöke nyitotta meg. Képviselõ úr hangsúlyozta a természetvédelem fontosságát, gratulált a döntõbe jutott gyerekeknek, és felkészítõ tanáraiknak.
A döntõ hét fordulós feladatból állt, amely a Tisza folyó, a
Tisza-tó és Vásárhelyi Pál élete, munkássága témaköré csoportosult. Igyekeztünk változatos feladatokat összeállítani, melyek

érdekesek, izgalmasak, helyenként kutatómunkát igényelnek. A
három fõs csapatok miután bemutatkoztak csapatnevük szerint,
összemérték tudásukat, ügyességüket, a növények felismerésében, képkirakásban, állatok bemutatásában, madárhangok
felismerésében. Próbára tettük figyelmüket, memóriájukat,
hallhattuk õket tiszai népdalokat énekelni. Megismerkedhettek
a Vásárhelyi Pál életével és munkásságával is.
Nagyon hangulatosan telt a verseny, a csapatok pedig nem
távoztak üres kézzel, hiszen minden résztvevõ csapat kapott
ajándékot. Az elsõ helyezett pedig még külön jutalmakat is: A
KÖTIVIZIG által felajánlott csónaktúrát, és a poroszlói
Ökocentrum által felajánlott belépõt.
A versenyt Iványi Bálint a KLIK hevesi tankerületének
igazgatója a verseny védnöke értékelte. Igazgató úr gratulált a
gyerekeknek, aki többek között elmondta, hogy minden tanuló
sok új ismerettel gazdagodott.
Megköszönte és gratulált a verseny magas színvonalú megszervezéséért Bódi Ottóné tanítónak, és segítõinek.
A díjakat és különdíjakat Magyar Csilla polgármester
asszony a verseny védnöke, Dr. Zay Andrea a Közép-dunántúli
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelõség
igazgatója, Iványi Bálint a KLIK Hevesi Tankerület igazgatója,
Kiss János a Tisza-tavi Ökocentrum igazgatója, Berényi József
a Kiskörei erõmû vezetõje és Takács Attila kiskörei
szakaszmérnök helyettes adták át.
Kovács Márton intézményvezetõ sorszámozott Vásárhelyi
Pál életét és munkásságát bemutató könyvet adott át a meghívott vendégeknek.
Magyar Csilla polgármester zárszavában gratulált a gyerekeknek és a tanítóknak. Elmondta, hogy ezzel a programmal is
egyre többen ismerik meg a Tisza-tavat, amelynek igen gazdag
a növény- és állatvilága.
A program végén az iskolában mûsorral emlékeztek a diákok
Vásárhelyi Pálra, emlékmûvénél koszorút helyeztek el a
„Csányi szitakötõk” csapata és osztályfõnökük, a meghívott
vendégek és a Vásárhelyi kör tanulói.
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A döntõn résztvevõ csapatok
eredményei
1. Nagykócsag
Hatvani Kodály Zoltán Ált. Isk.
Hatvan
2. Tündérrózsák
Teleki Blanka Általános Iskola
Füzesabony
3. Tudósok
Batthyány József Ált. Isk.
Hort

4. Cinege
Dr. Berze Nagy János Ált. Isk.
Besenyõtelek

8. Tiszai hajósok
Batthyány József Ált. Isk.
Hort

5 .Csányi szitakötõk
Csányi Szent György Általános Iskola
Csány

9. Tiszai búvárok
Batthyány József Ált. Isk.
Hort

6. Tündérfátyol
Hatvani Kodály Zoltán Ált. Isk.
Hatvan

10. Természetbúvárok
Dr. Berze Nagy János Ált. Isk.
Besenyõtelek

7. Vidrák
Hatvani Kodály Zoltán Ált. Isk.
Hatvan

A verseny szervezõi
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A tanév hátralévõ fontosabb eseményei
00

Leendõ elsõ osztályos tanulók látogatása iskolánkba:

2014.04.03. csütörtök 10

Nyílt napok:

2014.04.07. hétfõ 1400 délutáni foglalkozás
2014.04.08. kedd 0800 – 1330 1-4. oszt.
2014.04.09. szerda 0800 – 1330 5-8.oszt.

Egészségnap

2014.04.10-11.csütörtök, péntek

Tavaszi szünet

2014.04.17-tõl - 2014.04.23-ig

Tavaszi szünet elõtti utolsó tanítási nap:
Tavaszi szünet utáni elsõ tanítási nap:

2014.04.16. (szerda)
2014.04.23. (szerda)

Beiratkozás leendõ elsõsök részére:

2014.04.28-29-30. 0800 – 1800

Szülõi értekezlet:

5-8. o.
1-4. o.

2014.05.20. kedd 1700
2014.05.21. szerda 1700

XXVII. Vásárhelyi Diáknap

2014.05.23. péntek 0900

Ballagás (Iskola, felsõ udvar)

2014.06.14. szombat 0900

Tanévzáró ünnepély (Iskola, felsõ udvar)

2014.06.18. szerda1700

DÖK tábor - Helyszín: Mátra, Bodony

2014.07.07-2014.07.13.
Kovács Márton intézményvezetõ
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Óvodai programok
Az elmúlt idõszak egyik nagy eseménye volt óvodánk
jótékonysági bálja, mely a támogatási célon túl remek
szórakozást biztosított vendégeinknek.
Az új Mûvelõdési Ház – sok
éves hiányt pótolva – pompás,
kulturált környezetet biztosított
a rendezvénynek. Az elõkészületekben aktívan kivették részüket az óvoda dolgozói és a
Szülõi Közösségünk tagjai. A
hagyományokhoz híven a bál
kezdetén nagycsoportos óvodásaink kis mûsorral köszöntötték
a vendégeket, de az est folyamán az óvónõi kórus is tartogatott meglepetést. Operett slágerekkel varázsoltak jó hangulatot a vendégek számára. A
gazdagon megrakott svédasztal,
a bõséges vacsora szakácsainkat
dicsérte.
Itt is szeretném megköszönni
mindazoknak, akik bármilyen
formában, – anyagilag, tombolaajándékkal, szervezéssel,
munkával - segítették bálunkat. A befolyt összeget
óvodánk gyarapodására, felszerelésének bõvítésére, s
olyan programokra fordítjuk, melybõl minden óvodás
gyermek részesül.
Hagyományként minden év tavaszán megrendezzük
vers- és mesemondó napunkat, melynek elsõdleges célja
az irodalom szeretetére nevelés. Ebbe a feladatba
bevonjuk a családot is, hiszen a szereplõ gyermekek
szüleikkel együtt készülnek a fellépésre.
Hangsúlyozzuk a mindennapi mesélés fontosságát,
szeretnénk elérni azt, hogy a gyakori tv-zést váltsa fel a
mindennapi,
pár perces élõ
mesélés a
családokban is.
Bizonyított
tény, hogy az a
gyermek, akinek mindennap
mesélnek, értelmi és anyanyelvi fejlettségben másfél
évvel megelõzi
társait. Ezen
túlmenõen az
esti „összebújós mesélés”,
beszélgetés olyan érzelmi gazdagodást
eredményez, olyan érzelmi táptalajt biztosít a
késõbbi szülõ-gyermek kapcsolat alakulásához,
ami semmi mással nem érhetõ el. Az óvodáskori
gondtalan mesevilágban megélt csodák a további
életszakaszban már sohasem térnek vissza. Ezért
visszavonhatatlanul elmulaszt valamit az a szülõ,
ahol kimaradnak az esti mesélések.

Ebben az évben is közel 50 kisgyermek jelentkezett a vers-és
mesemondó napra. Ha találunk olyan elõadót, tehetséges
gyermeket, akit szívesen megmutatnánk óvodán kívül is, akkor
benevezzük, és elvisszük a megyei mesemondó
versenyre.
Következõ kulturális program a járási óvodai
KI-MIT-TUD, melyet márciusban Hevesen
rendeznek meg. Erre az eseményre az óvodabálon
nagy sikert elért nagycsoportos táncos lányainkkal
indulunk.
Az édesanyák köszöntésére nagycsoportosaink
óvodán belül is készülnek mûsorral, majd ezt
követõen a május 4-re tervezett városi anyák napi
ünnepségen is köszöntik az édesanyákat.
Gyermeknapi meglepetésként május 27-én
bábelõadással, ugráló
várral és sok-sok játékos
programmal megtûzdelt
délelõttöt szervezünk
óvodásainknak. Ezen túl
egy pályázatnak köszönhetõen – több év kihagyás
után – nagycsoportosainkat újra el tudjuk vinni
kirándulni, ahol a Mátra
élõvilágával, a hegyvidék
szépségeivel ismertetjük
meg gyermekeinket.
Az óvodai évzáró
ünnepségre május 31-én,
szombaton kerül sor az új
Mûvelõdési Házban, ahol
26 iskolába készülõ
gyermekünk búcsúzik el
intézményünktõl.
A külsõleg megszépült óvodánk belsõ felújítása is
folytatódik a nyáron. Megkezdõdött a fõzõkonyhánk
korszerûsítésének tervezése. A kivitelezésre júniusjúlius hónapban kerül sor. A munkálatok idejére az
Arany János úti óvoda befogadóképessége alapján
tudjuk a dolgozó szülõk gyermekeit elhelyezni. Kérjük a
szülõk türelmét,
hiszen a munka
befejezése után egy
korszerû eszközökkel
felszerelt konyha
biztosítja a
gyermekek étkezését.
Feketéné
Perge Veronika
Óvodavezetõ
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HIRDETMÉNY
ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL
A Kisköre Városi Önkormányzat értesíti a Tisztelt Szülõket, hogy a
KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODÁBAN
a 2014/2015-ös nevelési évre az alábbiak szerint történik a gyermekek beíratása :
A beiratkozás helye:
Kiskörei ÓV-LAK Óvoda, Béke út 9-11. vezetõi iroda
A beiratkozás idõpontja:
2014. április 22. (kedd)
2014. április 23. (szerda)
Ezeken a napokon az óvoda 800 – 1600-ig fogadja a szülõket.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított, érvényes okmányok:
?
a gyermek születési anyakönyvi kivonata
?
a gyermek személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)
?
a gyermek társadalombiztosítási igazolványa (TAJ)
továbbá a szülõ lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)
?
kitöltött jelentkezési lap, mely beszerezhetõ az óvodákban, önkormányzatnál, vagy letölthetõ Kisköre város honlapján.

Egészségügyi állapotfelmérés
„Egészséges Kisköre” címû pályázat keretein belül került
megrendezésre 2014. február 15-16-án a lakosság számára
ingyenesen hozzáférhetõ egészségügyi állapotfelmérés. A
felmérés részét képezték a szûrések, illetve a két helyi háziorvos
Dr. Adamidi Jelena és Dr. Bús András által végzett komplex
belgyógyászati vizsgálat anyajegy ellenõrzéssel kiegészítve. A
szûrésen belül történt vércukor, koleszterinszint, testsúly,
testtömeg, BMI index, vérnyomás-, pulzus mérés, Co szint
ellenõrzés, valamint emlõ- és here önvizsgálatának elsajátítása
szemléltetõ eszközökkel. Ezeket Tóth Tiborné, Végváriné Oláh
Erika, Varga Györgyné és Soltészné Bíró Gabriella
szakszemélyzet végezték.

elkövetkezendõ programokon – amennyiben lehetõségük van
rá – szíveskedjenek egészségük megõrzése érdekében
megjelenni, hiszen ez elsõsorban az Önök érdekét szolgálja.
Soltészné Bíró Gabriella

A kétnapos program lehetõséget adott a lakosság számára,
hogy többet tudjon meg egészségi állapotáról, melyrõl az alábbi
következtetéseket vonhatjuk le: a megjelentek 80 %-a
gondozott beteg volt magas vérnyomással vagy érrendszeri
betegséggel. 20%-nál 1-2 kirívó esetet mértünk akiket a
megfelelõ szakrendelésre irányítottunk.
Rendkívül fontos, hogy az egészségügyi programokon minél
többen részt vegyenek, hiszen egészségünk védelme nem ott
kezdõdik, amikor a kialakult betegség miatt az orvoshoz
megyünk, hanem arra kell törekednünk, hogy a betegségek
kialakulását megelõzzük! Ebben nyújtanak segítséget az ilyen
és ehhez hasonló egészségügyi állapotfelmérések és
programok. Kérem ezért a Tisztelt Lakosságot, hogy az
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Utazás Kiállítások
K i s k ö r e V á r o s i Ö n k o rmányzatának köszönhetõen a
Tourinform Iroda képviselte
Kiskörét a Budapesten (február
27- március 2.), Debrecenben
(március 14-16.) és a Miskolcon
(március 27-29.) megrendezésre
kerülõ Utazás Kiállításokon.
Mind három helyszínen több
kiállítóval közösen mutatkoztunk be a Tisza-tó standján.
Február 27-ére elkészítettük
Kisköre nyári rendezvényeit és
szolgáltatóit bemutató kiadványunkat 5000 példányban.
Prospektusunknak nagy sikere
volt, hisz minden kiállításon a
különbözõ Tisza-tavi települések rendezvényei és szálláshelyei iránt érdeklõdött a
legtöbb látogató. Külön öröm
volt számukra, hogy mindezen
információkat egy füzetben
találják meg. Érdeklõdésük

középpontjában állt továbbá a
Tisza-tavi kerékpározási lehetõség és mi minden esetben
Kiskörét ajánlottuk kerékpározásuk kiinduló vagy célállomásának. Jelen leszünk még
az április 18-19.-én megrendezésre kerülõ szolnoki
kiállításon. A veszprémi kiállításra, valamint a környezõ
települések Tourinform irodáiba
is eljuttatjuk az elkészült
kiadványt.
Mi azon dolgozunk, hogy a
turisztikai szezonunk egyre
sikeresebb legyen, melyben
számítunk a szolgáltatók aktív
közremûködésére, mert úgy
gondoljuk, hogy csak közösen
lehetünk eredményesek.
Baloghné Szilágyi Tünde
turizmus szervezõ
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Emlékezés a március 15-ei forradalom és szabadságharcra
A Mûvelõdési Házban a városi megemlékezést a Himnusz
hangjainak felcsendülése nyitotta meg, 2014. március 14-én 14
órakor. Ezt követõen Magyar Csilla Kisköre város
polgármestere osztotta meg gondolatait az ünnepi beszéd
keretein belül.

a márciusi ifjak elõtt” címmel elevenítették fel az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc mozzanatait versekkel, zenével,
tánccal.

Majd az ünneplõ közönség együtt átvonult a Szent István
parkba, ahol a megemlékezés koszorúit elhelyezték.
„Mindig, mindent adjál oda hazádnak. A világnak nincsen
semmiféle értelme számodra hazád nélkül.” – idézte Márai
Sándor szavait a hazaszeretetrõl a polgármester asszony.
Hozzátette: ország sok tetszhet nekünk a magas hegyek miatt,

vagy a csábító tengerpart miatt, de hazaszeretetrõl csak olyan
helynél beszélhetünk, amelyet ismerünk kívül-belül. Sorsáért,
jövõjéért felelõsséget érzünk, amely a miénk. Ha mi
megragadjuk hagyományainkat, közös programjainkat,
ünnepeinket, március 15-ét arra, hogy városunkat és egymást
jobban és okosabban szeressük, rövid-és hosszú távon is építeni
tudjuk azt. A szeretet – így a haza- és településszeretet is – nem
megélhetési, nem nyerészkedési kategória, hanem építõ,
tevékeny munkálkodó akarat, nehéz döntések, egymásba
kapaszkodás és bizalom.
„Ma nem az életünket kell adni a hazáért, hanem a
munkánkat, édesapánk szorgalmával és szeretetünket
édesanyánk lelkületével.” – ezekkel a szavakkal zárta a
megemlékezést Magyar Csilla.
Az ünnepi beszédet követõen a Vásárhelyi Pál Általános
Iskola 4. osztályos diákjai adtak színvonalas mûsort. „Fõhajtás

Balla Zsuzsanna
kulturális asszisztens
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FELHÍVÁS
Kisköre Városi Önkormányzata rajzpályázatot hirdet

Testi és lelki egészségünk
címmel,
gyermekek, fiatalok és felnõttek részére, akik kedvet éreznek
ahhoz, hogy rajzosan kifejezzék gondolataikat, érzéseiket a
témáról.
Pályázat célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az egészséges
életmódra.
A téma kellõen tág, hisz magában foglalhatja a táplálkozással,
életmóddal, mozgással kapcsolatos elképzelésedet. Azokat az
eseményeket, melyek alkalmával jól érzed magad, örömöt
jelent számodra vagy éppen vágysz arra, de még nem tudtad
megvalósítani. Elgondolkodhatsz azon, mi az, ami számodra a
lelki békét biztosítja, biztosítaná a mindennapokban.
Nagyon szeretnénk, ha sok fiatal és felnõtt is felébresztené
magában az alkotásvágyat és rajzeszközt fogna!
A pályamû A/4-es nagyságú lapra, bármilyen grafikai,
festészeti technikával készülhet. Lehet ceruza, tus, pác, szén
rajz. Alkalmazható vízfesték, olajfesték. Készülhet mozaik,
montázs, linómetszet, bármi, ami síkban megvalósítható.

A lap hátoldalán legyen feltüntetve
a mû címe,
alkotó neve,
kora,
osztálya,
lakcíme,
gyerekeknél a felkészítõ tanár neve.
A beérkezett alkotásokból egy kiadvány készül, melyet
minden alkotó megkap ajándékul.
Kérjük, a gyermekek munkáit a pedagógusok elõválogatás
után nyújtsák be!
Benyújtás helye:
Tourinform Iroda 3384 Kisköre, Széchenyi út 24.
ideje:
2014. április 30-ig.
Kisköre Városi Önkormányzata
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„Vagyunk akik voltunk, s leszünk akik vagyunk.”
Ezt egy székely kapu feliratán olvastuk, amikor március 13tól 17-ig az egri Falusi Élet Iskolája Pályaválasztást Segítõ
Alapítvány jóvoltából, a Nemzeti Együttmûködési Alap
Nemzeti Összetartozás Kollégiumának támogatásával, az
Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ közremûködésével, és az
erdélyi Comite Ocland Egyesület segítségével, a székelyföldi
Oklándba utazhattunk. Heves megye negyven felsõ tagozatos
diákja, köztük négy kiskörei, Balázs Dániel, Budai Zoltán,
Csontos Bálint és Lányi Tamás, 6-7. osztályos tanulók, és
jómagam.

köztük én is, gondoskodtak róla, hogy jókedvûen és hasznosan
teljen a hosszú út a gyerekek számára. Filmet vetítettek nekünk
Erdélyrõl, Oklándról, sõt, még székely nyelvleckét is adtak
nekünk, amit ki is kérdeztek. Megtudhattuk pl. hogy mi a
pityóka, a törökbúza, a puliszka, a fuszujka, a laska, a
húspotyoló, a rokolya, a lajbi, a staférung, a talyiga, a lajtorja,
stb., ami az idõsebb korosztály számára nálunk sem ismeretlen.
Persze, a székely viccek sem maradtak el, amiken nagyon jókat
derültünk.
Segesváron nem feledkeztünk meg Petõfi Sándorról,
emléksírjánál egy koszorút helyeztünk el.
A fogadtatás rendkívül nagy vendégszeretetre utalt. Meleg
fánkkal, és természetesen erdélyi pálinkával fogadtak minket.
Elfoglaltuk a szálláshelyeket, családi házaknál, fõleg
pedagógusoknál voltunk elhelyezve.

Oklánd Székelyudvarhelytõl 27 km-re van. A polgármestere
Cseke Miklós és felesége Cseke Rózsika, fáradságot nem
kímélve, minden percét ránk áldozták ez idõ alatt. A
Székelyföldön
eltöltött 5 nap alatt a
gyermekek megtapasztalták a mezõgazdasági és az
állattartással járó
munkák menetét.
Csodálatos élményekben volt részünk, amit most
szeretnénk megosztani a kedves
olvasókkal.
Már útközben
sem unatkoztunk,
mert az Alapítvány
nagyon kedves és
gyermek centrikus
szervezõ-segítõi, és
három pedagógus,

Másnap kenyeret sütöttünk a nyolcvan éves fáradhatatlan
Annus néni segítségével, aki elõre bedagasztotta nekünk a
tésztát, majd kemencébe raktuk, és vártuk, hogy megsüljön.
Amíg a kenyér sült, finomságos kürtõskalácsot készítettünk,
amit szintén elõre bedagasztottak. Minden gyerek és felnõtt
nagy odaadással csinálta, hiszen utána meg is ehettük. Nagyon
finom volt!
Megismerkedtünk a házi sajtkészítéssel, finomabbnál
finomabb sajtokat kóstolhattunk.

Megtekintettük a sós kutat, sõt, hoztunk is haza sós vizet. A
polgármester felesége, Rózsika néni húzta fel nekünk a sós vizet
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a kútból. Tudni kell, hogy a sós
vízzel sózzák az ételeiket, és
tartósítják a húst, a szalonnát.
Ígértem nekik, hogy mi is ki
fogjuk próbálni!

tisztaságú
rendben
sorakoztak.
Irigylésre
méltó volt!
Mert azok az
emberek
ragaszkodnak a maguk
kis földjéhez, és
bármilyen
öregek,
mûvelik, de
n e m i s
akárhogyan!
Persze
elvittek

Karcsi bácsinál is jártunk, a
híres pálinkafõzõ mesternél,
akinek a szíve a mai napig
Magyarországra vágyik.
Bepillantást nyertünk a
juhászok életébe, megismerkedtünk a birkatenyésztéssel,
bárányokat, barikat, kecskéket, kis gidákat simogathattunk. Na, és a tehenészet! Ott
munkánk is akadt bõven, mert

egyik reggel bizony hét órára fejésre voltunk invitálva, sõt, a
ganalyozás sem maradhatott el. Minden házhoz 5-6 személy
ment, és szerencsére minden gyerek és felnõtt ki is próbálta a
fejést. Jóízûen fogyasztottuk a friss, habos, finom tehéntejet.
Kis vicces dolog is történt a fejés közben, amin meglepõdtünk,
ugyanis, amíg a gazda fejte a tehenet, meglepõdve hallottuk,
hogy a zsebében csörgött a mobiltelefon. Természetesen egyik
kezével felvette, lebeszélte amit kellett, a másik kezével pedig
fejt tovább.

Kispályás focibajnokság is volt a fiúknak, ahol Heves megye
és Oklánd csapata rúghatta a labdát kedvére. Nagyon élvezték a
gyerekek és a kísérõ felnõttek egyaránt.
Természetesen megismerkedtünk a Faluházzal, a
Mûemlékekkel, a Templomokkal is. Vallásuk unitárius, így
templomuk is az, amelyben gyönyörködhettünk, többek között
a legendákról mesélõ Szent László freskóban, és a szépséges
kazettás mennyezetében, valamint láthattuk a templomtorony
rovásírás emlékét is.
Szebbnél-szebb tájakat láthattunk, nagyon elvarázsolt
bennünket a „nadrágszíj” parcellák látványa, amik szinte szoba-

minket a Békás
szoroshoz is,
ahol a hatalmas
sziklák között
zuhogó hóesésben élveztük a
sétát. Kb. 1250
m magasan voltunk. A Gyilkostóból a hóesés
miatt sajnos,
csak a havas
simaságot láttuk, de mindkét
legendáját megismertük.

A március 15-i ünnepséget sem hagytuk ki. Nálunk Kiskörén
is nagyon szép az ünnepség, hiszen tizenöt éve én vezetem le, de
ott, Oklándon valahogy szívhez szólóbb volt. Magyar
himnusszal kezdték, és a székely himnusszal zárták, amit az
oklándi Fúvószenekar játszott el. Iskolások székelyruhában
mûsort adtak, az asszonykórus énekelt, a Fúvós zenekar játszott,
a történelem tanár megemlékezést tartott, és egy „ötven éves
volt huszonhét évvel ezelõtt”
nyugdíjas polgármester
szavalt el (Nem felolvasott!)
egy Petõfi verset. Mégpedig
egy olyan Petõfi verset,
melynek csak a kézirata van
meg, egyetlen kötetben sem
található. Hunor bácsi
büszkén mutatta nekünk, hogy
60 éves a kokárdája.
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A bátrabb lányok felöltözhettek székelyruhába, többen meg is
tették, és csak úgy ropták a táncot a székely legényekkel. Három
székely népdalt is tanítottak nekünk.
Hogy a búcsúvacsorán bárányflekkent tudjunk enni, azért kora
reggel bárányt vágtunk, nyúztunk, aminek a vérét gyorsan
meg is sütöttük, és hagyma
tokánnyal befalatoztuk. Isteni
finom volt! Ami nagyon érdekes
volt, hogy a nyolcvannégy éves
bácsika olyan fürgeséggel hozta
ki az akolból a bárányt, hogy igen
megcsodáltuk érte!

Jó hangulatban utaztunk hazafelé, mintha
mindenki tréfa-répát
evett volna. Persze, nem
hagytuk ki Farkaslakán
Tamási Áron sírjának megkoszorúzását sem.
Korondon pedig vásárolhatott mindenki kedvére.
Kedves és hasznos emlékekkel tértünk haza, hiszen olyan
élményekkel gazdagodtunk, amelyek mindannyiunk lelkében
örökre ott marad. Bámulatba ejtett minket az erdélyi emberek
õszinte, tiszta szívû kedvessége, vendégszeretete, összetartozása. Ezt mindjárt a megérkezésünkkor tapasztalhattuk, de
egész ott létünk alatt így éreztük.

Ezt a programot egy záró találkozó zárta 22-én vasárnap
Egerben, ahol minden résztvevõ kapott egy DVD-t, ami az ott
felvett élményeket örökítette meg, és egy vacsorával is
megvendégeltek bennünket.
Köszönjük a lehetõséget, hogy ott lehettünk, és köszönjük a
kiskörei Önkormányzat anyagi támogatását is, a mi
gyermekeink részére!
Bódi Ottóné
Tanító

Az egyházi temetésrõl
A temetés az egyház liturgikus cselekményei közé
tartozik, amely az emberi test iránti tisztelet
kifejezése mellett a feltámadás hitérõl és az örök
életbe vetett keresztény reménységrõl tanúskodik.
Minden, ami fontos volt itt a földön, az elenyészik,
semmivé válik az elhunyt lelkek számára. Egyedüli
vágyuk, hogy mielõbb 'Isten látására' jussanak.
Ebben segíthetjük õket imáinkkal. A szeretetet, amit
a földi életük során éreztünk irántuk, most úgy
fejezhetjük ki, hogy imádkozunk értük. Az egyházi
temetés az értük végzett ima liturgikus formája.
Három fajtája van.

társadalmi temetés szertartása elõtt is végezhetõ.
Mindhárom szertartás imával, könyörgésekkel és
énekekkel kíséri az elhunytat utolsó útján.
Ugyanolyan bensõséges az is, ha a cselekmény alatt
nem éneklünk, hanem un. 'csendes szertartást'
végzünk.

A szertartások közötti különbség anyagiakban is
megmutatkozik.
Harangozni és csendíteni minden esetben lehet, ha
bármilyen egyházi szertartás van. A tisztán csak
társadalmi temetés esetén azonban harangozni tilos.
A harang imádságra hív, ezért aki az egyház imáját
1. A teljes körû temetési szertartás a ravataltól a egyáltalán nem kéri, annak nem szólhat a harang.
sírba tételig kíséri az elhunytat.
2. A búcsúztatás csak a ravatalnál történik.
Dr. Korózs László
3. A beszentelés rövid szertartás a ravatalnál. A
plébános
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Akire büszkék vagyunk…

Beszélgetés Lányi Gabriellával,
a Gyõri Audi ETO KC kézilabdázójával
E rovatunk újabb büszkesége egy ifjú hölgy. Szeretnénk,
ha Önök is megismernék Gabit e rövid interjú segítségével
is, aki Kiskörérõl indult, ide tér vissza a családjához,
amikor az ideje engedi, de jelenleg Gyõrben él, hisz ez a
második otthona.
Hol tanulsz és mivel foglalkozol
jelenleg?
A Bercsényi Miklós Közle-kedési és
Sportiskolai Módszer-tani központba
járok iskolába, emellett pedig a Gyõri
Audi ETO KC kézilabdázója vagyok.
Hogyan kerültél kapcsolatba a
kézilabdával és miért pont ezt a
sportot választottad?
Általános iskola alsó tagozatában
kezdtem el kézilabdázni. Azért
választottam ezt a sportot, mert nagyon
tetszett és az volt az álmom, hogy én is
olyan játékos szeretnék lenni, mint a
mostani „nagyok”.
Hogyan kezdõdött a pályafutásod?
Amikor kicsi voltam, akkor kezdtem
el edzésre járni délutánonként az iskolába, de itt még csak
hobbi szinten kézilabdáztam. Késõbb azonban elkezdtem
versenyekre is járni és felfigyeltek rám. Két évvel késõbb
már Füzesabonyban játszottam. 13 évesen már az NB1/B
felnõtt csapatának játékosa lettem és rá egy évre kerültem
el Gyõrbe.
Ki indított el ezen a pályán?
Általános iskola alsó tagozatban Péterné Kiss Emese
hívott el legelõször edzésre, aki több éven keresztül
foglalkozott velem, majd pedig Kovács Márton igazgató
úr egyengette utamat. 12 éves koromban a szüleim elvittek
Füzesabonyba és heti 3 alkalommal jártam oda edzésre.
Erdélyi Annamáriának és Atkári Lajosnak nagyon sokat
köszönhetek, mindenre megtanítottak és mindenben
mellettem álltak és támogattak.
Mit jelent számodra élsportolónak és válogatott
játékosnak lenni?
Nagyon nehéz élsportolónak lenni, mert nem csak a
pályán kell kimagasló teljesítményt nyújtani, hanem az
életben is. Egész kiskorom óta arra vágytam, hogy ebben a
sportágban a legjobbak között legyek és a fiatalok számára

egyfajta irányt mutassak azoknak, akik a kézilabdát
szeretik. Szavakkal nagyon nehéz ezt leírni, hogy mit is
jelent válogatottnak lenni. Nincs annál jobb érzés, mint
amikor a címeres mezben egy országot képviselek.
Amikor megszólal a himnusz és tudod
azt, hogy az egész csarnok veled van.
Csodálatos érzés mindezt átélni!
Sorold fel mely eredményeidre vagy
a legbüszkébb?
2- szeres NB/1 serdülõ bajnok.
2- szeres NB/1 Ifjúsági bajnok.
1-szeres NB/1 Junior bajnok
2013-ban Hollandiában megrendezett
Ifjúsági Olimpia 6. hely.
2013-ban Lengyelországban
megrendezett Ifjúsági Európa
Bajnokság 9. helyezett
Általános iskolai eredményeim.
Számtalan gólkirály és legjobb
játékos díjakat hoztam el.
Hogyan tudod összeegyeztetni a
sportot a tanulással?
Nagyon nehéz összeegyeztetni a
tanulást és a sportot, de muszáj, mert egyszer eljön az az
idõ is, amikor már nem leszek élsportoló.
Mivel töltöd a szabadidõdet?
Amikor nem tudok hazautazni, akkor a
csapattársaimmal teniszezni járunk. Amikor haza tudok
jönni, akkor a család az elsõ!
Mik a közeli és távlati céljaid?
Közeli célom az, hogy felépüljek a térdsérülésembõl,
hogy már nyáron tudjak menni a válogatottal
Svédországba a nyílt Európa bajnokságra és augusztusban
a világbajnokságra Macedóniába. Távlati célom pedig
továbbra is az, hogy NB1-es játékos legyek és megéljek a
kézilabdából.
Köszönöm a beszélgetést. Kívánjuk, hogy minél
hamarabb légy egészséges és váltsd valóra álmaidat! A
további sport pályafutásodhoz sok sikert és jó egészséget!
Bodó Lilla
tourinform informátor
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TISZTELT LAKOSSÁG!
A Kormány 35/2013. (02.14.) rendelete alapján a tüdõszûrés
díja 2013. március 1-tõl 1.700.-Ft-ra változott.
(Magyar Közlöny (2013. évi 23. szám))

Jelenleg szûrési céllal az alábbi esetekben végezhetõ mellkas-szûrõvizsgálat:
• 18 év alattiaknak beutaló és írásos szülõi beleegyezõ nyilatkozat szükséges – a
tüdõszûrés ingyenes
• Azoknak a 18 év feletti tanulóknak, akik szakképzési intézmény nappali oktatásában
részesülnek, szakmai alkalmassági vizsgálatuk ingyenes-amennyiben iskolaorvosi
beutalóval jelentkeznek.
• 18 – 40 év között a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi
vizsgálat keretében („foglalkozás-egészségügyi okból”) járványügyi érdekbõl kiemelt
munkakörök esetében, amely beutaló és térítésköteles (beutalót az üzemorvos ad), a
díja: 1.700.- Ft, melyrõl számlát állítunk ki, ami egyben a szûrésen való megjelenés
igazolása is.
• 40 éves kor felett ajánlott évenkénti szûrõvizsgálat (évente 1-szer ingyenes). A
Tüdõgondozó intézet ellátási területén kívüli lakosok számára a szûrés térítésköteles.
• ÁNTSZ által elrendelt kötelezõ tüdõszûrés 30 éves kor felett (ingyenes) – jelenleg
Heves megyében nincs elrendelve.

Eger, 2013. február 28.
Dr. Csicsári Katalin
mb. vezetõ fõorvos

Tüdõszûrés
Helye: Szociális Intézmény,
Kisköre, Kossuth út 1.
Idõpontok:

2014. április 3.
2014. április 4.
2014. április 7.
2014. április 8.
2014. április 9.

8-14 óra
8-14 óra
11-17 óra
8-14 óra
11-17 óra

2014. április 10.
2014. április 11.
2014. április 14.
2014. április 15.
2014. április 16.

8-14 óra
8-14 óra
11-17 óra
8-14 óra
11-17 óra
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EGÉSZSÉGES KISKÖRE
EGÉSZSÉGÜGYI ELÕADÁS SOROZAT PROGRAMJA
2014. ÁPRILIS 10-13.
2014. ÁPRILIS 10. (CSÜTÖRTÖK)
9.00
ÓV-LAK Óvoda: Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly (táplálkozás és testmozgás egyensúlya)
Elõadó: Varga Györgyné
KLIK Kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskola
9.00
Családi életre való felkészülést támogató program
Elõadó: Végváriné Oláh Erika

11.00

13.00

7.,8. a,b

1.,2,.a,b

7. a,b
8. a,b

Biztonságos szexuális életet elõsegítõ program
Elõadó: Végváriné Oláh Erika
Dohányzás megelõzés és leszokást támogató program
Elõadó: Soltészné Bíró Gabriella

10.00

7. a,b
8. a,b
3.,4. a,b

5.,6. a,b

Az életvezetési kompetenciák fejlesztését célzó program
Elõadó: Tóth Tiborné

7.,8. a,b

2014. ÁPRILIS 11. (PÉNTEK)
9.00
ÓV-LAK Óvoda: Dohányzás megelõzés és dohányzásról való leszokást támogató program
Elõadó: Soltészné Bíró Gabriella
KLIK Kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskola
9.00
Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly
(táplálkozás és testmozgás egyensúlya
Elõadó: Varga Györgyné

10.00

11.00

1.,2.,3.,4 a,b 5.,6.,7.,8.a,b

Stresszkezelõ, lelki egészség megõrzésére irányuló egészségfejlesztési program
Elõadó: Pósán György

6.,7.,8. a,b

Drog és túlzott alkoholfogyasztást megelõzõ program
Elõadó: Dr. Bús András

10.00
11.00
13.00
15.00

10.00
11.00
13.00

13.00

6.,7.,8., ab

2014. ÁPRILIS 12. (SZOMBAT)
HELYE: MÛVELÕDÉSI HÁZ (KOSSUTH ÚT 1.)
Biztonságos szexuális életet elõsegítõ program
Elõadó: Végváriné Oláh Erika
Az életvezetési kompetenciák fejlesztését célzó program
Elõadó: Tóth Tiborné
Elsõsegély nyújtási és baleset-megelõzési program
Elõadó: Dr. Darvai László
Stresszkezelõ, lelki egészség megõrzésére irányuló egészségfejlesztési program
Elõadó: Pósán György
2014. ÁPRILIS 13. (VASÁRNAP)
HELYE: MÛVELÕDÉSI HÁZ (KOSSUTH ÚT 1.)
Drog és túlzott alkoholfogyasztást megelõzõ program
Elõadó: Dr. Bús András
Dohányzás megelõzés és dohányzásról való leszokást támogató program
Elõadó: Dr. Szabóné Dr. Rakuscsinec Katalin
Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly (táplálkozás és testmozgás egyensúlya)
Elõadó: Dr. Szabóné Dr. Rakuscsinec Katalin
Soltészné Bíró Gabriella
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Kisköre Város 2014. évi programterve
Április 10-13.

Egészségügyi elõadás sorozat különbözõ
korosztályok részére
Helyszín: ÓV-LAK Óvoda
KLIK Kiskörei Vásárhelyi Pál Általános
Iskola
Mûvelõdési Ház

Április 14.

Költészet napja
18.00 Közönségtalálkozó Jordán Tamás
Kossuth díjas színmûvésszel
Helyszín: Mûvelõdési Ház

Május 1.

Városi Majális
Zumba bemutató, sportprogramok
17:15 Katus Attila bemutatója
19:00 Sztárvendég: Irigy Hónaljmirigy
Retro Disco
Helyszín: Szabadvizû Strand

Május 4.
Május 10.

Május 23.

Május 31.

Városi Anyák Napja
Helyszín: Mûvelõdési Ház
Tisza- parti nyugdíjas és hagyományõrzõ
találkozó
Helyszín: Ifjúsági Ház udvara (Béke út 3.)
XXVII. Vásárhelyi Diáknap
Helyszín: KLIK Kiskörei Vásárhelyi Pál
Általános Iskola
Nemzeti Mûvelõdési Intézet Kapunyitogató
programja
Városi gyereknap
Helyszín: Szent István park

Május 31.

Óvodai évzáró ünnepség
Helyszín: Mûvelõdési Ház

Június 14.

Iskolai ballagás
Helyszín: KLIK Kiskörei Vásárhelyi Pál
Általános Iskola

Június 18.

Tanévzáró ünnepély
Helyszín: KLIK Kiskörei Vásárhelyi Pál
Általános Iskola

Június 28.

Június 29.

Összetartozás Napja- Városnap
14:00 Szász Kitti Freestyle foci bemutatója
15:00 Varga Viktor mûsora
17:00 Vastag Csaba elõadása
17:30 Desperado mûsora
18:00 BMX bemutató
20:00 Piramis élõ nagykoncert
22:00 Tûzijáték
Utcabál, gyermekprogramok
Helyszín: Kossuth út-Széchenyi út
útkeresztezõdés
Összetartozás Napja- Városnap
16:00 Musical For You elõadása
17:00 Appril Project elõadása
18:00 Korda György és Balázs Klári mûsora

Erdõs Csaba motoros bemutatója
Helyszín: Kossuth út-Széchenyi út
útkeresztezõdés
Július 11-13.

X. Kiskörei Bogártalálkozó
Helyszín: Szabadvizû Strand

Július 11.

Tisza Királynõje Választás elõválogató
20:00 Neoton Familia élõ nagykoncert
Helyszín: Szabadvizû Strand

Július 12.

IV. Hal-Vad Fõzõ Fesztivál és Tisza
Királynõje Választás
20:00 Szabadtéri buli a Fantom együttessel
Sztárvendég: Charlie
Helyszín: Szabadvizû Strand

Augusztus 8-9. Bûnmegelõzõ napok
Helyszín: Széchenyi út - Alkotmány út
Augusztus 9.

19:00 Caramel elõadása
Helyszín: Ifjúsági Ház udvara (Béke út 3.)

Augusztus 20.

20:00 United együttes
Sztárvendég: Tóth Vera
22:00 Tûzijáték
Helyszín: Ifjúsági Ház udvara (Béke út 3.)

Augusztus 23.

Gazdanap
Helyszín: Ifjúsági Ház udvara (Béke út 3.)

Szeptember 5-7. VII. Kiskörei Csülökfõzõ Fesztivál
Sztárvendégek: R. Kárpáti Péter és Szõke
Zoltán
17:00 Abrakazabra zenekar
Sztárvendég: Bebe
Egész napos gyermekprogramok
Tûzzsonglõr show
Pálinkaverseny
Helyszín: Szabadvizû Strand
Szeptember 27. 20:00 Bikini élõ nagykoncert
Helyszín: Ifjúsági Ház udvara (Béke út 3.)
Október 1.

Idõsek Napja

Október 23.

Megemlékezés-koszorúzás
Helyszín: Szent István park

November 30.

Adventi gyertyagyújtás
Egyházi hagyományõrzõ rendezvénysorozat
az Advent jegyében
Helyszín: Katolikus Templom kertje

December 5.

Városi Mikulás
Helyszín: ÓV-LAK Óvoda
KLIK Kiskörei Vásárhelyi Pál Általános
Iskola
Mûvelõdési Ház

December 12.

Adventi Kézmûves Vásár
Helyszín: Katolikus Templom kertje
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Tisztelt Kiskörei Földhasználók!
A 2013. évi CXXII. törvény alapján 2014. május 1-jétõl az a
belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem
minõsül a törvény által meghatározott földmûvesnek, már csak
legfeljebb egy hektárnyi földet vásárolhat meg.
Az új törvény értelmében földmûvesnek az minõsül, aki a
mezõgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel
rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve
vagy mezõ-, erdõgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítõ
tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan
Magyarországon folytat, és ebbõl igazoltan árbevétele
származott. Vagy, az minõsül földmûvesnek, aki legalább 25
százalékban a tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett
mezõgazdasági termelõszervezet olyan tagjának minõsül, aki
mezõ-, erdõgazdasági tevékenységet, illetve mezõ-, erdõgazdasági és az azokat kiegészítõ tevékenységet személyes közremûködésként.
Termõföldet továbbra sem szerezhet majd nem tagállami
állampolgár és jogi személy sem. Ez alól az egyház, a jelzáloghitelintézet és a települési önkormányzat jelent meghatározott
feltételekkel kivételt.
A mezõgazdasági és erdõgazdasági földek forgalmáról szóló
törvény szerint 2014. év tavaszától mind a földtulajdon szerzése, mind a földhasználat szerzése engedélyköteles lesz, mely
engedélyhez a helyi földbizottság állásfoglalását is be kell
szerezni.
Helyi gazdálkodói közösségek
A hazai települések közigazgatási területén földet használó
földmûvesek, mezõgazdasági termelõszervezetek, más
természetes és jogi személyek településenként úgynevezett
helyi gazdálkodói közösséget alkotnak.
A helyi földbizottság
A helyi földbizottságok a fent meghatározott helyi gazdálkodói közösségek képviseleti szervei, melyeket a közösség tagjai
választanak meg. A helyi földbizottság a település közigazgatási területéhez tartozó földek mértékének arányában
legalább 3, legfeljebb 9 fõbõl áll.
A bizottság választással jön létre, melyhez a települési önkormányzat jegyzõje összehívja a helyi gazdálkodói közösség
közgyûlését.
Megjegyzés: Mivel a részletes végrehajtási rendelet még nem
született meg, így több kérdés is válaszra vár a megalakulással
kapcsolatban!!
A helyi földbizottság feladata
A helyi földbizottság a település közigazgatási területén a
törvény hatálya alá tartozó földek tulajdonjogának forgalmát
befolyásolja.
A mûködésének célja
?
a birtokviszonyok átláthatóságába spekulatív földszerzések megelõzése,
?
az üzemszerû mûvelés alatt álló élet- és versenyképes,
egységes birtoktagot képzõ földbirtokok kialakítása és
megõrzése,
?
a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítése.
A helyi gazdálkodói közösség képviseleti szerve a közösség
tagjai által megválasztott HB.
A HB-ról Korm. rendelet rendelkezik.
A HB tagjainak száma 3-9 fõ, az adott településhez tartozó
földek nagyságától függõen:

a) az 1000 ha-ig terjedõ térmértékû földekkel rendelkezõ
település esetén 3 fõ,
b) az 1000 ha < földekkel rendelkezõ település esetén 5 fõ,
c) az 5000 ha < földekkel rendelkezõ település esetén 7 fõ,
d) a 15000 ha < földekkel rendelkezõ település esetén 9 fõ.
A póttagok száma:
az a)pont szerinti településen 2 fõ,
a b)pont szerinti településen 3 fõ,
a c) pontja szerinti településen 4 fõ,
a d) pontja szerinti településen 5 fõ.
2014. évben a HB-k megalakulása a következõ rendben
zajlik:
A gazdálkodói közösség névjegyzékébe történõ felvételre
irányuló kérelmet 2014. március 14-ig lehet benyújtani a
jegyzõhöz.
A névjegyzékbe az kerülhet be, aki a település közigazgatási
területén, a kérelmében megjelölt földet érintõen földhasználati
jogosultsággal rendelkezik.
A gazdálkodói közösség névjegyzékét a bejelentkezések
alapján a jegyzõ összeállítja és 2014. március 24-én 10 órától
2014. március 28-án 12 óráig a települési önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve közös önkormányzati hivatal esetében a
közös önkormányzati hivatal hirdetõ táblájára és a közös
önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat hirdet táblájára kifüggeszti. A kifüggesztés ideje alatt a névjegyzékben nem
szereplõ személy kérelmezheti a felvételét, ha közokirattal
igazolja, hogy a névjegyzék kifüggesztésének idején a település
közigazgatási területéhez tartozó földet használ.
A település gazdálkodói közösségének összehívására és a HB
tagjainak megválasztására a névjegyzékbe felvett személyek
részére a jegyzõ a meghívót 2014. április 7-10. között küldi. A
megalakulás és a választás helyérõl és annak a választás lebonyolítására való alkalmasságáról, valamint a választás feltételeirõl a jegyzõ gondoskodik.
A gazdálkodói közösség megalakulását és a választás idõ
pontját úgy kell meghatározni, hogy az nem lehet késõbbi 2014.
április 21-nél.
A gazdálkodói közösség határozatképes, ha a választáson
való részvételre jogosultak legalább 1/3-a megjelent. Ha a jelenlévõk létszáma e követelménynek nem felel meg, a lehetõ
legrövidebb idõn belül meg kell ismételni a gazdálkodói
közösség ülését. A megismételt ülés a választáson való
részvételre jogosultak legalább 10 %-ának megjelenése esetén
határozatképes. A választás levezet elnöke a jegyzõ.
A választást jelölés elõzi meg.
A HB tagjának a gazdálkodói közösség választáson megjelent
bármely tagja jelölhet, és a választáson megjelent bármely, a
gazdálkodói közösségbe tartozó személy jelölést tehet. A
jelöltnek a jelölés elfogadásáról nyomban nyilatkoznia kell.
A választáson résztvevõ személynek egy szavazata van. A
választás titkos. Szavazni csak a jelöltekre lehet. Minden
szavazó legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány tagja lehet a
HB-nek. Tagnak azok kerülnek megválasztásra, akik a legtöbb
szavazatot kapják.
A HB azon tagjainak száma, akiknek a névjegyzékbe vétele
napján az adott település közigazgatási területén használt föld
területe meghaladta a 300 hektár területnagyságot, nem
haladhatja meg a tagok 1/3-át. A tagok mellett póttagokat is
választani kell.
A gazdálkodói közösség a helyi földbizottságot 5 évre
választja, és a HB elnökének, valamint a póttagoknak a megbí-
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zatása is erre az idõre szól. A HB megbízatása 2014. május 1-jén
kezdõdik.
Ha a településen 2014. május 1-jéig a HB tagjainak megválasztására nem kerül sor vagy a megválasztott HB mûködésképtelen, a földhivatal a föld tulajdonjoga megszerzésének a
hatósági jóváhagyása iránti eljárásban a Kamarának a föld
fekvése szerinti területi szervét keresi meg állásfoglalás kiadása
céljából. Ez esetben a HB alatt a Kamara területi szervét kell
érteni, és jegyzõ a nyilvántartásban ennek tényét tünteti fel.
A HB mûködésképtelen, amennyiben
?
a feladatainak ellátását a tagjainak megválasztásától
számított 30 napon belül nem kezdi meg, vagy 30 napot
meghaladóan szünetelteti,
?
a tagok száma a meghatározott létszám alá csökken.
?
a HB-ról, és annak tagjairól a jegyzõ vezet nyilvántartást
(közérdekbõl nyilvános adatok)
?
a földhivatal a jegyzõ útján tartja a kapcsolatot a HB-vel; a
megkeresését, felhívását a helyi földbizottság részére címezve a

jegyzõnek küldi meg
?
a jegyzõ a megkeresésrõl tájékoztatja a HB elnökét és
tagjait, valamint a delegáltakat, és a HB elnöke által
megállapított 5 napon belüli idõpontra összehívja a HB ülését
?
a HB ülésén tanácskozási joggal részt vehet az
önkormányzat, valamint a Kamara által delegált személy
?
a HB felett à fõvárosi és megyei kormányhivatal
törvényességi felügyeletet gyakorol
A fentiekben meghatározott idõpontok csak a kormányrendelet tervezett szövegében olvasható, tehát még nincs aláírt
kormányrendelet. Kérem a gazdákat folyamatosan érdeklõdjenek az Önkormányzatnál vagy az Önkormányzat hirdetõ
táblán figyeljék az erre vonatkozó felhívásokat.
Tóth János Zoltán
jegyzõ

Tájékoztató
a 2013. évi talajterhelési díj bevallási határidejérõl és a talajterhelési díj mértékének változásáról

A környezetterhelési díjról szóló módosított 2003. évi
LXXXIX. Törvény alapján talajterhelési díjat kell fizetni
mindenkinek, aki a mûszakilag rendelkezésre álló (kiépített)
közcsatornára nem kötött rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági
engedélyezés hatálya alá tartozó (házi kommunális)
szennyvízelhelyezést- ide értve az egyedi zárt szennyvíztározót
is alkalmaz. Ahol a csatornahálózat nem épült ki (nem áll
rendelkezésre) ott talajterhelési díjat nem kell fizetni.
Amennyiben a fenti feltételek alapján Önt a
díjkötelezettség érinti, a 2013. évi díj bevallásának és
megfizetésének az önadózás szabályai szerint legkésõbb
2014 március 31-ig eleget kell tennie a talajterhelési díj
bevallás és csekk felhasználásával.
A talajterhelési díj mindaddig terheli a kötelezettet
(kibocsátót),a míg a közcsatornára való rákötés nem valósul
meg, vagy amíg a díjkötelezett személye nem változik meg.
A 2011. évi CCI. Törvény 234. §-a módosította a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény 12.
§ (3) bekezdésében foglaltakat, amely a talajterhelési díj

egységdíjának mértékét 1. 200,- Ft/m3 összegben határozta
meg. A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj
meghatározott alapja (a fogyasztott víz mennyisége) a
meghatározott egységdíj (1.200,- Ft/m3), valamint a település
közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó
(Kisköre esetében 1, 5 a szorzó) határozza meg.
Fentiek alapján a megemelkedett talajterhelési díjat elõször
2014 március 31-ig kell bevallaniuk, illetve megfizetniük az
adózóknak.
A 2013. évi vízfogyasztási adatok alapján 2014 március
31-ig bevallást kell tenni.
A 2013 évre szóló talajterhelési díj bevallásához csatolom a
szükséges nyomtatványt,
kérem, hogy kitöltve szíveskedjenek benyújtani a bevallási
határidõ napjáig.
Tóth János Zoltán
jegyzõ

FELHÍVÁS
Kisköre Városi Önkormányzata receptversenyt hirdet
„egészségesen, finomat, olcsón” címmel
minden kiskörei lakos részére, aki kedvet érez ahhoz, hogy egészséges étel receptjeit megossza velünk.
Kérjük, hogy a recepteket fényképes illusztrációval együtt küldjék!
A beérkezett receptekbõl receptfüzetet állítunk össze melyet a lakosság számára ingyenesen hozzáférhetõvé teszünk.
Benyújtás helye: Tourinform Iroda 3384 Kisköre, Széchenyi út 24.
e-mail: kiskore@tourinform.hu
Benyújtás ideje: 2014. április 30-ig.
Kisköre Város Önkormányzata
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Felelõs kiadó:

Kisköre Városi Önkormányzat
3384 Kisköre, Széchenyi út 24.
Tel.: 0636/358-311
Fax.: 0636/558-021
E-mail: titkarsag@kiskore.hu
Felelõs szerkesztõk:
Bacsu Miklósné
Dr. Korózs László
Balla Zsuzsanna
Kovács Márton
Baloghné Szilágyi Tünde
Magyar Csilla
Becskei Zoltán
Patkó Istvánné
Bódi Ottóné
Soltészné Bíró Gabriella
Bodó Lilla
Dr. Szabó István
Feketéné Perge Veronika
Tóth János Zoltán

