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Tisztelt
Kisköreiek!
Életünkben, az emberiség történetében
fontos feladata van az ünnepeknek. Az ünnep,
az egyediség és a közösségi élmény
különleges elegye. A május bõvelkedett
ünnepekben. Édesanyákat, nagymamákat
hívtuk városi rendezvényünkre, ahol helyi és
országos mûvészek köszöntötték Anyák
napja tiszteletére õket. Az Õszidõ Nyugdíjas
Klubbal közösen Népdalkörök találkozóját
szerveztük meg, és tisztelettel adóztunk
ezáltal a hagyományaink ápolásának és a
közösség összetartó erejének. Településünk
adott otthont a Harmónia Mûvészeti Iskola
Tánc gálájának, ahol kiskörei néptáncos
gyermekek varázsoltak mosolyt az arcunkra,
és bizonyították az együttlét fontosságát. A
Gyermeknapon önfeledt szórakozást biztosítottunk a városunkban élõ valamennyi
gyermeknek. Az Önkormányzat nem feledkezett meg a pedagógusokról sem, akik
áldozatos munkájukkal szolgálják a közösséget, legnagyobb kincsünket,
gyermekeinket, bízzuk rájuk, és sokszor helyettünk végzik a nevelés és oktatás fontos
feladatát.
A születésnap a legszemélyesebb ünnep, és mennél idõsebbek vagyunk, annál
inkább fontos életünkben. 40 év több emberöltõ, generációk nevelkednek fel ennyi idõ
alatt. 2014-ben az Erõmûvet ünnepeljük, 40 éve indult a termelés. Az ott dolgozók
szakértelme, precizitása és áldozatvállalása biztosítja a folyamatos üzemelést, és az
teszi nyereségessé a Tiszavíz-Vízerõmû Kft-t. Mindenki, aki ott dolgozik és valaha ott
dolgozott értéket teremtett. Kisköre Városi Önkormányzat képviselõtestülete
Kisköréért kitüntetõ díjat adományozott az Erõmû dolgozóinak, akik munkájukkal
hozzájárulnak a település fejlõdéséhez. Minden dolgozót érint a kitüntetés, nemcsak
azokat, akik ma ott dolgoznak, hanem azokat is, akik már nyugdíjasok és azokat is, akik
nem érhették meg ezt az ünnepet, de lelkületük, több évtizedes munkájuk ott lapul a
vastag betonfalak mögött.

Tisztelt Olvasó!
A június, sok munkálat megkezdését hozza, de lesz alkalom a kikapcsolódásra is.
Elkezdõdik a Szociális Városrehabilitációs pályázat keretében a templom, a könyvtár
és a régi pékség felújítása. A legrosszabb állapotú belterületi utak felújítását az
önkormányzat saját forrásból fedezi. A Tájház megújulásával létrejön egy új közösségi
tér, gyönyörû a Tájház és szép lesz a tér is.
A felújításokhoz és az új intézményekhez kapcsolódóan a kerítéseket is lecseréljük a
Közmunkaprogram keretében, olyan értékteremtõ elemeket terveztünk be, amelyek a
településkép harmonikusabbá tételéhez járulnak hozzá, és a Védõnõi szolgálat épülete
is ebbõl valósul meg. Igyekszünk megvalósítani az önfenntartás eszméjét.
Az óvoda konyháját több évtized után idén felújítjuk, saját erõbõl, hogy modern
körülmények között, a szakhatósági elõírásoknak megfelelõen dolgozhassanak a
munkavállalók.
Tehermentesítjük a Termál kutat és a hozzákapcsolódó területet. Az elkövetkezendõ
idõszak és múlt lezárásának fontos állomása lesz ez a lépés, hiszen csak olyan pályázat
nyújtható be, ahol az ingatlan tehermentes. Jelzálogjoggal terhelt ingatlanon nem lehet
beruházást megvalósítani.
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Ipari park kialakítására pályázatot
nyújtottunk be, annak érdekében, hogy
munkahelyteremtésnek lehetõséget biztosítsunk. A választások és a kormányalakítás miatt kicsit lelassultak a folyamatok, hiszen új bíráló testületek jönnek létre. III. negyed évben ez is megvalósulhat.
Ezek az eredmények nem maguktól
jönnek, rengeteg munka, és aggodalom
áll mögötte. Az a tény, hogy a négy évvel
ezelõtt pénzügyileg csõd szélén álló
önkormányzat, ma saját beruházásokat
valósít meg, és folyamatosan a fejlesztés
és fejlõdés gondolatai foglalkoztatják, azt

mutatja, hogy sokat és jól dolgozunk.
Nemcsak a fejlesztések, de az ellenõrzések is azt mutatják, hogy nem maguktól
nõnek ki a földbõl az új épületek. A
Funkcióbõvítõ Városrehabilitációs
pályázat lezárult az ellenõrzés során
semmiféle szabálytalanságot nem
találtak, így a teljes pályázati összeg felhasználását jogosnak ítélték. A második
200 millió feletti pályázat, ahol a teljes
összeg elszámolásra került, sem büntetés,
sem visszavonás nem terhelte az elszámolást. Ez a felelõsségteljes, hozzáértõ
munka eredménye.

Tény, hogy a sok munkának látható
eredményei vannak, hogy a pontos
pénzügyi ütemezésnek köszönhetõen jóléti kiadásokra is telik, hogy az ünnepeltjeinket ajándékozhatjuk, és lakosságot
ünnepre hívhatjuk rengeteg munka, sok
kötelesség és nagy felelõsség. Igaz kihívás. Szeretem a kihívásokat, szeretem a
munkát, fõként, ha annak látható eredményei vannak.
Magyar Csilla
polgármester

KÖZLEMÉNY
Az országgyûlési képviselõk 2014. évi általános választásán
Heves Megye 03. sz. választókerületben a választás eredményérõl
Tisztelt Választópolgárok!
A Heves Megye 03. számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 294. § (2) bekezdése alapján hozott határozatában a választás eredményét az alábbiak szerint állapította
meg:
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylõ választópolgárok
jegyzékében lévõ választópolgárok száma:
82.216 fõ
Átjelentkezett választópolgárok száma:
995 fõ

A külképviseleti névjegyzékben szereplõ
választópolgárok száma:
124 fõ
A választópolgárok száma összesen:
83.335 fõ
A szavazókörben megjelent választópolgárok
száma:
48.952 fõ
Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók
beérkezett borítékjainak száma:
995 fõ
A szavazó választópolgárok száma
összesen:
49.947 fõ 59.94 %

A szavazatok száma jelöltenként:
1

Molnár János

SZOCIÁLDEMOKRATÁK

1 10

0.22 %

2

Ács Péter

MDU

15

0.03 %

4

Tóth Norbert

LMP

1 114

2.26 %

5

Dr. Kapolyi László

MSZDP

55

0.11 %

6

Szõcs István

KMSZ

54

0.11 %

7

Szabó Zsolt

FIDESZ-KDNP

2 0 304

41.18 %

9

Ivanics Róbert

Független

6 22

1.26 %

11

Tóth-Kern Enikõ

REND, SZABADSÁG

31

0.06 %

12

Sneid er Tamás

JOBBIK

1 5 268

30.97 %

13

Kiss Gáb or

ÖP

94

0.19 %

15

Oláh Károly

FKGP

67

0.14 %

16

Fehér Andrea

SEM

1 66

0.34 %

17

László Zsolt

HATMAP

13

0.03 %

20

Mikó János

NÉP

21

0.04 %

24

Burai Ferenc

MCP

1 60

0.32 %

25

Korózs Lajos

MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP

1 0 797

21.9 %

27

Ránics Erika

SMS

1 63

0.33 %

28

Botos Ferenc

KTI

2 51

0.51 %

A választókerületben a választás eredményes volt.
Heves Megye 03. számú Országgyûlési Egyéni Választókerületében Szabó Zsolt FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a
Kereszténydemokrata Néppárt jelölõ szervezetek jelöltje szerzett országgyûlési egyéni választókerületi képviselõi mandátumot.
Tóth János Zoltán
Kisköre Helyi Választási Iroda Vezetõje
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KÖZLEMÉNY
Az Európa Parlamenti képviselõk 2014. évi választásán az országos választókerületben a választás eredményérõl
Tisztelt Választópolgárok!
Az Európa Parlamenti Képviselõk választásán a Nemzeti Választási Bizottság választás eredményét az alábbiak szerint állapította
meg:

Az Európa Parlamenti Képviselõk választásán a
megszerezhetõ 21 mandátum a következõképpen
alakult:
-

FIDESZ-KDNP
JOBBIK
MSZP
DK
Együtt-PM
LMP

12 mandátum
3 mandátum
2 mandátum
2 mandátum
1 mandátum
1 mandátum

Tóth János Zoltán
Kisköre Helyi Választási Iroda Vezetõje

Közmunka programok
Kiskörén 2014 évben
Kisköre Város már évek óta aktívan részt vesz a jól mûködõ
közmunkaprogramokban és lehetõség szerint egyre több ellátás
nélküli kiskörei lakost igyekszik bevonni a munkákba.
Az Önkormányzat több szempontból is fontosnak tartja a
közfoglalkoztatást, hiszen nem csak a munkanélküliség aránya
csökkenthetõ ezáltal, hanem segítséget is nyújt a település
fejlesztésében, infrastruktúra javításában és a
környezetvédelmi feladatok ellátásában.
A 2013-as évben közel 250 fõt foglalkoztattunk különbözõ
programokban, mint mezõgazdaság, belvíz, hulladék, közút és
kazán program. A fiatal korosztály számára is lehetõséget
biztosítva 2013 nyarán diákmunka programot is indítottunk. Az
Állam által támogatott Újra Tanulok képzés keretén belül több
tanfolyamban is, részt vehettek a közfoglalkoztatottak, így nem
csak hasznos ismeretekre tehettek szert, hanem az Országos
Képzési Jegyzékben is elfogadott bizonyítványt kaphattak
sikeres záró vizsga után asztalos, kazánfûtõ, kisgépkezelõ, házi
betegápoló vagy konyhai kisegítõként.
A település számára a 2014-es évben is célszerû a korábbi
tevékenységeket folytatni, hiszen ezek során már
tapasztalatokat szereztek, melyek tovább segíthetik a munkát.
Ez év márciusában újraindult a mezõgazdasági program, ahol az
Önkormányzat tulajdonába lévõ földterületeken elsõsorban
konyhakerti növényeket termelnek, ezzel is segítve az óvoda
konyháját jó minõségû zöldségfélékkel és a fólia sátorban
megtermelt primõr árukkal. Május hónapban, pedig

megkezdõdtek az építõipari munkák, átalakítások, kerítés
építése, így a nyári hónapokra a település már megújulhat. A
település arculatának további szépítéséhez az Önkormányzat
épületei egységesített, idõtálló, új kerítések kapnak, úgymint az
Ifjúsági Ház és a Mûvelõdési Ház. Ezen programon belül
szeretnénk megvalósítani néhány épület megújítását mint
például a Védõnõi Szolgálat épülete átalakítás terve és a
buszváróterem fûtés korszerûsítése. Az elvégzendõ feladatok
szakmunkát igényelnek ezért fõleg szakmunkásokat
alkalmazunk, aminek a munkavállalók is örülnek, mert tanult
szakmájukban dolgozhatnak magasabb közfoglalkoztatási
bérért.
Június hónaptól elindul a Tisztítás-technológiai tanfolyam
melynek elvégzése után nemzetközi OKJ-s bizonyítványt
kapnak a tanfolyamon résztvevõk, amivel már lehetõségük
nyílik a külföldi munkavállalásra is.
Nem feledkezhetünk meg a településen élõ idõs emberek
gondozásáról sem, hiszen az õ segítésükben is rész vesznek a
közmunka programban dolgozók.
A 2014-es évben is szeretnénk folytatni a közfoglalkoztatást
magasabb létszámmal, minden lehetõséget megragadva,
mellyel reményeink szerint további esélyt is biztosítunk
számukra.
Pallagi Márta
munkaügyi ügyintézõ

4

Városi Könyvtár eszközfejlesztés
Márciusi számunkban beszámoltam arról, hogy Kisköre
Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Közgyûjtemények Kollégiuma által kiírt pályázatra,
könyvtári bútorok beszerzésére. Örömmel tájékoztatom a
Tisztelt Olvasókat, hogy az Önkormányzat nyert a pályázaton,
2.474.995,- Ft támogatást megszerezve.
A felújításra kerülõ épületbe többek között új könyvespolcok, olvasóasztalok, székek, irodai szekrény, projektor kerül
elhelyezésre, valamint a kisgyermekes szülõkre is gondolva,
gyermeksarkot hozunk létre. Az Önkormányzat kezdeményezte, hogy a régi, nem keresett könyveket a gyûjteménybõl

selejtezze, s új könyveket szerezzen be. Külön öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a Városi Könyvtár fejlesztését érdeklõdéssel figyeli és támogatja a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár is, akinek segítõkészségét az Önkormányzat ezúton is
megköszöni.
A Könyvtár épület felújítással és eszközfejlesztéssel a
Könyvtár méltó körülmények közzé fog kerülni, várhatóan év
végére a beruházás megvalósul.
Dr. Szabó István
aljegyzõ

Indul a Templom, Templomkert, Könyvtár, Széchenyi úti
HESI épületek és a Széchenyi úti járdák kivitelezése
Sikeresen lezárult a közbeszerzési eljárás a Szociális Városrehabilitáció Kisköre megújításáért címû pályázat kivitelezõinek
kiválasztására vonatkozóan, így kezdõdhet az érdemi munka. Az
Önkormányzat megkötötte a vállalkozási szerzõdéseket a
kivitelezõkkel, ez alapján a munkakezdés idõpontja Június 10-e.
A beruházások párhuzamosan zajlanak a megjelölt helyszíneken,
s várhatóan ez év végéig tartanak. A kivitelezési munkák végére a
városközpont kompletten megújul, a templom teljes renoválása
mellett, a belsõ padozatba épített ülésfûtéssel is kedveskedünk a
híveknek, valamint a templomkertben is szembetûnõ változást
fognak tapasztalni a Tisztelt Lakosok. A kerítés eltávolításával
megnyitjuk a teret a templom elõtt és utcabútorokat is
kihelyezünk. A régi HESI épületben minden igényt kielégítõ 2 db
szociális bérlakás és polgárõr iroda kerül kialakításra, az udvaron
belsõ parkolóval, elõtte térburkolattal. Ezen épület, csakúgy,
mint a Könyvtár, teljes akadálymentesítést nyer, s a Könyvtár
elõtti parkoló is rendbe hozatalra kerül, valamint ide is új
utcabútorokat vásárolunk.
A kivitelezés idejére a Tisztelt Lakosság szíves türelmét és
megértését kéri az Önkormányzat.
Dr. Szabó István
aljegyzõ

„Egészséges Kisköre” címû pályázat
„Egészséges Kisköre” címû pályázat keretein belül került
megrendezésre 2014. február 15-16-án a lakosság számára
ingyenesen hozzáférhetõ egészségügyi állapotfelmérés, illetve
2014. április 10-13-ig az egészségügyi elõadás sorozat az
óvodáskorúaktól a felnõtt korosztályig bezárólag.
A nagycsoportos óvodások számára az egészséges táplálko-

zás, energiaegyensúly és testmozgás egyensúlya, illetve a
dohányzás megelõzés program. Az elõadások játékos formában
történtek. A gyermekek rendkívül aktívak voltak, bekapcsolódtak az adott témakörbe. Tanulságot nyert az a tény, hogy a
családok 85%-a a lakásban, gyermeke jelenlétében dohányzik.
Tudnunk kell, hogy a passzív dohányzás jóval károsabb és már
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az õ kis szervezetüket is megbetegíti.
Az általános iskolában biztonságos szexuális életet elõsegítõ
program, családi életre való felkészülést támogató, dohányzás
megelõzés, életvezetési kompetenciák fejlesztését célzó program, stresszkezelõ, lelki egészség megõrzésére irányuló egészségfejlesztési program, drog és túlzott alkoholfogyasztást megelõzõ, valamint az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly (táplálkozás és testmozgás egyensúlya) program
címmel folytak az elõadások.
A gyermekek itt is szintén aktívak voltak, figyelmüket és
érdeklõdésüket sikerült felkelteni. Kérdéseikkel tették színesebbé az elõadásunkat, melyek során fény derült arra, hogy
mennyire hiányosak az ismereteik a legtöbb témakörben.
Tudjuk, hogy hazánk egészségi állapota igen rossz, ezért ben-

nük a jövõ nemzedékében tudjuk elképzelni ennek pozitív változását. Úgy érezzük, hogy a közeljövõben, ezeket az elõadásokat meg kellene ismételni, mert sok nyitott kérdés maradt még
megválaszolatlanul.
A gyermekek aktivitása mellett messze eltörpült a felnõtt
korosztály részvételi aránya, amely számunkra érdektelenséget
tükrözött a színvonalas elõadások és elõadók ellenére is. Felmerül a kérdés: nem érdekli a lakosságot az egészséges élet?
Kérem a tisztelt lakosságot, gondolkodjon el ezen, és bízunk
benne, hogy a közeljövõben az ilyen jellegû elõadásokon részt
vesznek, hiszen az Önök és családjuk egészségének megõrzésérõl van szó.
Soltészné Bíró Gabriella
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Könyvtári körkép
A tavaszi idõszakban könyvtárunk életében nagy változásra
került sor. A Kossuth úti épület felújítása miatt az intézmény
ugyanis elköltözött, és a rekonstrukció befejezéséig a Béke út 3.
szám alatt várja az olvasókat. Az eddig megszokott szolgáltatások mindegyikét igénybe lehet itt is venni, tehát a hagyományos kölcsönzés és helyben olvasás, internetezés mellett, a
fénymásolást, nyomtatást, nyomtatványok-, adatlapok letöltését, scannelést, fax-küldés és fogadást.
A költözés azonban nem jelentette a könyvtári rendezvények
elmaradását.

A hagyományoknak megfelelõen ez évben is színvonalas
rendezvénnyel köszöntöttük a Költészet Napját. Árpilis 14-én
Jordán Tamás Kossuth-díjas színmûvész volt a vendégünk, aki a
Széllel szembe c. rendhagyónak mondható elõadói estjével kápráztatta el a hallgatóságot. Mert nem a hagyományos értelemben összeállított „mûsort” tárt elénk, hanem a nálunk is
népszerûvé vált „stand up” mûfaját vegyítette a versmondással,
„poénokat a poémákkal”. A „csavar az egészben az volt”, hogy
az önállóan elõadott verseken túl, Jordán Tamás mesélni kezdett
történeteket – a sajátjait – és ezek szinte észrevétlenül átsik-
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lottak egy-egy versbe, s már csak arra lettünk figyelmesek, hogy
József Attila vagy Babits sorai csengnek fülünkbe. A sziporkázó
elõadáson túl, a mûvész nagyságát mutatta meg azzal, hogy a
közönséget egyenrangú partnernek tekintette, megszólítva egyegy jelenlévõt, közülük a legfiatalabbat is. A mûsor végeztével a
szép számú közönség nagy tapssal köszönte meg az estet,
jelezve felénk, hogy az elkövetkezendõkben is számítanak
hasonló szervezésre.
A város életében új színfoltként, május elsõ vasárnapján az
édesanyákat köszöntöttük.
Az év eleji munkaterv elkészítésekor felajánlottam a település vezetésének, hogy a hagyományos könyvtári rendezvényeken kívül szívesen megszervezek Anyák Napja tiszteletére
egy mûsort. Mivel az ötletet jónak találták, a költségvetésben
biztosítottak rá anyagi fedezetet. Mindezen túl a Europe Direct
Egri Irodájával is felvettem a kapcsolatot, hisz számos sikeres
közös rendezvényt tudhatunk már magunk mögött. Természetesen az egriek is biztosítottak támogatásukról, így hozzáfoghattam a megvalósításhoz. A mûsort két részesre terveztem.
Az elsõ részt helyi közremûködõk részvételével, a másodikat
vidám operettel, neves elõadókkal. A helyi mûsor összeállításánál a bõség zavarával küzdöttem, hisz nagyon sok szép
anyák napi alkotás született versben, prózában és dalban is.
Nem volt problémám viszont a helyi közremûködõk felkérésénél, hisz mindegyikük elsõ szóra, nagy örömmel elvállalta
mûsorban való közremûködést, amit ezúton is köszönök nekik.

A nagy napon, május 4-én, a zsúfolásig megtelt a Mûvelõdési
Házban délután öt órakor elsõként az ÓV-LAK Óvoda Törpike
csoportjának kislányai mutatták be bájos kosártáncukat, majd
Kontra Péter mély átéléssel mondta el Csukás István Istenke
vedd térdedre az édesanyámat címû versét azoknak az édesanyáknak emlékére, akik már az égi páholyból nézték a mûsort.
Szabó Dorina 4. osztályos tanuló Édesanyám szeret engem

címû népdalát az ÓV-LAK Óvoda Törpike csoportos kisfiúi
vidám, tapsra késztetõ népi gyermekjátéka követte. Farkas Dóra
az Úgy szeretném meghálálni címû dal után csokorral
köszöntötte édesanyját, Sipos Bence középiskolai tanuló Mécs
László A királyfi három bánata címû versének szavalása közben
pedig minden fiús anyuka a „saját király-fiát” idézhette maga
elé. A Balla Zsuzsanna által tolmácsolt, Apámért, s anyámért
népdallal az anyák mellett az apák elõtt is tisztelegtünk egy
szemernyit, hisz apukák nélkül nincsenek anyukák. A következõ verset Mónusz Istvánné Ludányi Gabriella adta elõ, melyet Tóth Mária vetett papírra Anyák napjára címmel. A
költemény azt példázta, hogy bizony az éveket visszaidézve
vannak idõszakok, amikor hullámvölgybe kerülhet az anya
gyermek kapcsolat, de az anyai jóság és szeretet mindent
felülmúl, ami által felnõtt gyermek immár azt mondja: „Áldásba
csomagolom ajándékom,/Hálaadó imámba zárom: TE vagy a
legjobb édesanya a világon!/ „
Bodorné Nagy Erzsébet Kurczina Terézia sorait tolmácsolta
ékesen, amibõl kiderült, hogy milyen érzés megélni e szép
napot Anyák napján, anyaként. A mûsort további énekkel
színesítettük Farkas Dóra által az Anya címû dallamos,
fülbemászó slágerrel. Ha eddig nem tudtuk volna azt, hogy mi a
különbség „Az anya meg a szülõ” között, most megtudtuk
Zágon István mosolyt fakasztó írásából Holló Gyula
elõadásában. És, hogy a jókedv tovább fokozódjék, arról az
általános iskola harmadikos néptánc tagozatosai gondoskodtak.
Az elsõ, mintegy egy órás mûsorrész zárásaként vidám, pergõs
táncukkal megteremtették az alapot a második felvonáshoz,
amelyben neves mûvészek adtak fergeteges operett gálát.
Bizton állítom, hogy a Csere László, Nógrádi Gergely, Pándy
Piroska, Pohly Boglárka, Neumark Zoltán közremûködésével
bemutatott produkció a közönség valamennyi tagja számára
olyan élményt nyújtott, amilyenben még nem volt része.

Kedvességükkel, figyelmességükkel (fél öt elõtt már
megérkeztek), felkészültségükkel, és a szenzációsan elõadott
mûsorszámokkal feltették a koronát az estre. A fülbemászó
operett dalokból (Csárdáskirálynõ, János Vitéz, Marica grófnõ,
Bál a Savoyban, Csókos asszony, Víg özvegy stb.) összeállított
gálamûsor az érzelmek színes skáláját vonultatta fel tánccal,
vidámsággal fûszerezve. Ezt a közönség szûnni nem akaró
tapssal, a végén felállva köszönte, így szinte minden egyes
számot ismételni kellett a mûvészeknek.
Az Anyák Napi mûsor Magyar Csilla polgármester zárszavával ért véget, melyben köszönetet mondott mindenkinek,
aki az est sikeréhez hozzájárult, hangsúlyozva azt, hogy az itt
szerzett katartikus élmény erõt adhat mindenkinek, ahhoz, hogy
a nehézségeket könnyebben viseljük, a jót pedig megsokszorozza.
Patkó Istvánné
könyvtáros
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Igazi Majális Kiskörén!
Tanúsíthatom, remek nap volt ez! Rég nem látott vidám, önfeledt közönséggel, sztárvendégekkel, finom ételekkel, játékokkal
pörgött a nap, melyet Kisköre Városi Önkormányzat és a Tisza Sunlight Club szervezett a megújult városi strandon! Több, mint
2000 ember volt résztvevõje helybõl és a térségbõl egyaránt, ennek a igazán fergeteges napnak!

Az idõ és a környezet csodálatos

Gyülekezik a város apraja-nagyja

Az aktív idõtöltés keretén belül számtalan
versenyszámban mérhetik össze tudásukat az érdeklõdõk

Van utánpótlás a homokfociban

Zumba varázs

Erõsek, esztétikusak és szerények

A szigorú, de igazságos zsûri, aki elõtt a fiúk izgultak!
Sándor Tímea, Csipkés Klaudia,
László Erika, Magyar Csilla polgármester

A nézõk közül több százan végezték
Katus Atillával együtt a gyakorlatokat.
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A fiúk versenye után Farkas Anikó
vezetése mellett, a Tisza Sunlight Club
2013. évi Tisza királynõje versenyének
helyezettjeivel a színpadon
az érdeklõdõ kislányok

Következik, az Irigy Hónaljmirigy!
…és már itt is vannak!

Nagy sikere volt az
ingyenes ugráló várnak is

Saját termékeiket kínálták
a kitelepült árusok

Magukkal hozták Fluor Tomit is

Ja, és ki ne maradjon SP sem

Közben eltelt az idõ. Este 7 óra.
Eljött a díjak átadásának az ideje.
Átadók és díjak

Az egész napon át folyó sport, játék,
ügyeskedés jutalmat érdemelt

Éljen Május Elseje! Szép volt Kisköre!
Tóth Pálma

10

„Táncoljunk Uram! …”
(Zorba, a görög)
A nemzetközi táncnapot, vagy a tánc világnapját április 29én ünnepeljük. Ezen a napon az UNESCO egyik tagszervezetének, a Nemzetközi Táncbizottságnak a felügyelete alatt
minden évben a világ mindenféle táncát megünneplik.
Az ünnepet 1982-ben az UNESCO Nemzetközi Színházi
Intézetének egy részlege, a Nemzetközi Táncbizottság hozta
létre. Idõpontját Jean-Georges Noverre francia táncos és balettmûvész születésnapjára tették.
A Nemzetközi táncnap céljai közé tartozik a tánc népszerûsítése az általános felfogásban, és hogy arra ösztönözzék a
kormányokat, hogy minél nagyobb teret szenteljenek a táncnak
az oktatási rendszerben az alapfokú oktatástól egészen az
egyetemig.
A 2005-ös táncnapi események az alapfokú oktatásra koncentráltak. A CID konzultációkat kezdeményezett annak érdekében, hogy ezen a napon minden iskolában írjanak esszéket,
rajzoljanak képeket a táncról, táncoljanak az utcákon stb.

nehézséggel nézünk is szembe, mindig fontos ez a rendezvény.
Erdészné Turcsányi Katalin az iskola mûvészeti vezetõje elöljáró beszédében elmondta, hogy a Harmónia Mûvészeti Iskolának a Táncfesztivál megrendezésével célja felmutatni a táncmûvészet ezer arcát, és a benne rejlõ lehetõségeket összekapcsolni
a táncmûvészet komplex elegyével. A térség kicsi és nagyobbacska táncosainak lehetõséget adni tudásuk bemutatására, az együttlét örömének megtapasztalására. Mindezt egy
egyetemes nyelven, a tánc nyelvén, mely mindenki számára
kapocs az egymásra találásban.

A fesztiválon amatõr tánccsoportok léptek fel. A „hazai” fellépõkön túl a hevesi Újtelepi Katolikus Általános Iskola és a
tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulói mutatták be
koreográfiáikat; néptánc, klasszikus táncok, modern tánc, hiphop és egyéb kategóriákban. A csoportok bemutatkozását egyegy szólótáncos nagysikerû produkciója fûszerezte.

2006-os beszédében a CID elnöke társaságok létrehozatalára
buzdított, hogy jobban érzékelhetõ legyen ez a mûfaj is a
törvényhozók, a pénzügyi élet vezetõi és a közvélemény elõtt.
Ahogy õ fogalmazott: „Világ táncosai, egyesüljetek!”
A 2007-es nemzetközi táncnapot a gyermekeknek címezték.
A Harmónia Alapfokú Mûvészeti Iskola ebben a szellemben
immár 9. alkalommal rendezte meg a tánc világnapjához kötõdõen a TÁNCFESZTIVÁLT Kiskörén, május 16-án.
A Táncfesztivál egyszerre szólítja meg az amatõröket, valamint a hobbi és profi táncosokat, így a rendezvény egyszerre
válhat örömünnepévé azoknak, akiket pusztán a táncolás öröme
vonz, és azoknak, akiknek mindennapjait jelenti a tánc.
Az elõzõ években a hevesi Mûvelõdési Központ adott helyet
az eseménynek. Idén, a gyönyörûen elkészített kiskörei Mûvelõdési Házban zajlott a rendezvény. Ennek nagyon örültek az
apró táncosok és szüleik, valamint a mûvészeti iskola vezetése
is, hiszen a kiskörei iskolában már-már hagyománnyá válik a
táncoktatás, s mindenki örömére egyre több kisdiák kapcsolódik be a tánc tanszak munkájába.
A vendégeket Magyar Csilla Kisköre város polgármester
asszonya köszöntötte, aki örömét fejezte ki, hogy a városban
mennyire fontossá és megbecsültté vált a tánc, s reményét
fejezte ki, hogy a sok kicsi táncos tovább gazdagítja a település
kulturális-mûvészeti életét. A rendezvényt Ódor Klára a
Harmónia Iskola igazgatónõje nyitotta meg, aki példa értékûnek nevezte az iskola akaratát és igyekezetét, hogy bármilyen

A hevesi iskolából Szabadné Dudás Ildikó, Ungváriné Alexy
Andrea, Tenkrõl Megyesi Attila pedagógusok hozták el
csoportjaikat, növendékeiket a rendezvényre.
A jó hangulatban, igazi táncos miliõben zajló rendezvény
vitathatatlanul kiemelkedõ élménye a néptáncos koreográfia
volt. Mese a táncról címmel mutatták be mûsorukat a Kiskörei
Vásárhelyi Pál Általános Iskola tanulói, akik a Harmónia Iskola
tánc tanszakos növendékei.
Tanáruk Kovács Tibor táncpedagógus, aki „szakmájának”
elhivatott mûvelõje, a néptánc „szerelmese”.
Sikerük óriási volt. A koreográfia, a tánctudás, a zene, a
jókedv, a csodálatos viseletek, hajfonatok, a gyermekek
megható jelenléte a színpadon valóban pompássá és ünneppé
tette a rendezvényt!
Erdészné Turcsányi Katalin
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Az értékteremtés, vidámság nem életkor függvénye...
2014. május 10-én (szombaton) 29. alkalommal rendezte
meg a kiskörei „Õszidõ” Nyugdíjas Klub és Népdalköre a
Tisza-parti nyugdíjasok folklór találkozóját. A házigazdákkal
együtt a színvonalas mûsort nyolc meghívott csoport szolgáltatta. Az idõszaknak megfelelõen tavasz köszöntésével
kezdõdött a mûsor, Magyar Csilla polgármester asszony és Réti
Lajosné klubelnök megnyitója után. Üde színfolt volt a két
általános iskolás kislány produkciója:
Markovits Karolina Mária szépen hangsúlyozott, érzéssel
átitatott Móra verse, Szabó Dorina csengõ, kristálytiszta
hangján énekelt két szép népdala.

kozott létszám ellenére is (5 fõ) pontosan, tiszta, erõteljes hanggal adták elõ dalcsokrukat. A közönség is nagyon értékelte ezt
az elismerõ tapssal.
A tarnaszentmiklósi tánccsoport produkciója fergeteges volt.
Igaz, az átlagkor náluk egy kicsit fiatalabb, mint a többi szereplõ
csoportnál, de ezt bizonyították is. Mûsoruk alatt és után szinte
mindenki táncra szeretett volna perdülni. Nagy taps és „újrázás”
volt a jutalmuk.

Ezután következett a házigazdák népdalkörének elõadásában egy hangulatos dalcsokor. Heves-Zala- és Vas megyei
dalokból összeállítva. Az elõadás jól sikerült. Ezt bizonyította a
hangos tetszésnyilvánítás és zúgó taps.
Ezután sorba színre léptek a vendég csoportok, a forgatókönyv szerinti beosztásban.
Andornaktálya a helyi gyûjtésû népdalokat hangulatosan,
széles jókedvvel adta elõ. Jutalmuk a nagy taps volt.
Egerszalók asszonyai korukat meghazudtolva, igazi tûzrõlpattant menyecskékként vidáman, szépen énekeltek. Hangos
jókedvvel, tánclépésekben hagyták el a színpadot. A nagy taps
itt sem maradt el.

A szereplõk közül utolsónak említjük az egerszalóki „Borvirág” csoportot. Ennek a népdalkörnek elsõsorban az a kivételes pozitívuma, hogy férfikórus. Egyedül a szakmai vezetõjük
egy hölgy, aki nagyon jó szakember. A csapat – bár nemrég van
együtt – nagyon jól összeszokott. Remek a hangorgánumuk,
szépen énekeltek. Egyszeriben kivívták a közönség, a házigazdák és a szereplõtársak tetszését, elismerését. Hatalmas, megérdemelt tapsot kaptak. A mûsort a házigazdák fejezték be. Majd
az Emléklapok kiosztására és a köszöntésekre került sor.

A hevesiek hozták a régi, falusi élet hangulatát. Kedves
vidámságukat élvezte a közönség. Különösen a vidám özvegyasszonyról szóló balladát. Õk is sok tapsot kaptak.
Ostoros a gyönyörû palóc népviseletével, remekül, a népdal
mûfajának megfelelõ elõadásmóddal, tiszta hangjával kápráztatta el a közönséget. A megérdemelt taps itt is bejött.
A poroszlóiak most is hûek maradtak a Vas Lajos-i hagyományokhoz. Jól õrzik és szépen adják elõ az általa gyûjtött népdalokat. Külön dicséret illeti õket, hogy a nagyon megfogyat-

A mûsort közös ebéd, éneklés és estig tartó tánc, szórakozás
követte. Minden résztvevõ jól érezte magát. Kellemes emlékekkel tért haza.
A siker és a dicséret, valamint a köszönet nem csak a szereplõket, résztvevõket illeti. Azokról sem szabad megfelejtkezni,
akik valamilyen formában hozzájárultak ehhez a szép sikerhez.
Elsõsorban köszönet Magyar Csilla polgármesternek és az
önkormányzati testületnek, akik anyagilag megteremtették a
lehetõséget, hogy kulturált környezetben és gazdasági háttérrel
létrejöjjön a rendezvény.
A szervezésben nagy segítséget kaptunk Baloghné Szilágyi
Tünde Mûvelõdési Ház vezetõjétõl és munkatársaitól. Sõt a
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közhasznú munkások is lelkiismeretesen tevékenykedtek.
Külön köszönet és dicséret Veréb Zsolt vállalkozó és
feleségének Katikának, valamint Krispán Sándorné Erzsikének
a finom ebédért. Szabó Ferencné Ágika SzMK elnöknek és a
többi társának a precíz felszolgálásért, kemény háttéri
munkájukért.
Ismét bebizonyítottuk, hogy nagy a közösség ereje.
Összefogással sok mindent meg lehet teremteni, valósítani.
Reménykedve, hogy ezt mindenki belátja, és tesz is ennek
érdekében, készülünk a 30 éves jubileumra. Szeretnénk, ha még
hosszú ideig élnének hagyományaink, a jövõ nemzedék
épülésére, örömére!
Járdán Józsefné
népdalkör szakmai vezetõje

A Tisza-tó napja
A Tisza-tó napja hagyományos programsorozat idén már
hetedszer került megrendezésre, amely csaknem egy hetesre
bõvült. A térséget népszerûsítõ eseményeket több szervezet
együttmûködésével rendezték meg 2014. május 10-e és 14-e
között. A nulladik nap, ami május 9-ére esett, a „Te Szedd! –
Önkéntesen a tiszta Magyarországért” nevû mozgalomhoz
csatlakozva vendégváró tisztogatást szerveztek a térségben.

A Tisza-tó Napja Konferenciát szombaton
tartották meg, melynek témája a Tisza-tó vízszintjével összefüggõ új jogszabály volt. A
konferencián Kiskörét képviselte Magyar
Csilla polgármester asszony és Bagi Zoltán
képviselõ úr.

Az Intersport Tour de Tisza-tó és a Veletek Indulunk Pedálozni! (VIP) amatõr kerékpártúra szombaton került megrendezésre. A rossz idõ ellenére is több, mint nyolcszáz kerékpáros
teljesítette a Tiszafüred – Poroszló közötti hatvan kilométeres
távot.
A VIP – kerékpározás résztvevõi hat alkalommal álltak meg a
túra alatt. Az érintett települések: Poroszló, Sarud, Tiszanána,
Kisköre, Abádszalók és Tiszaderzs. Városunk helyitermékbemutatóval, köztük Pintér Béla fafaragó alkotásaival, Tóth
Lászlóné gobelinjeivel és Réti Lajosné rongyszõnyegeinek
kiállításával, Lénárt Márta mézkülönlegességeivel, valamint
helyi specialitások – köztük almás és túrós béles – kóstoltatásával várta kedves vendégeit, akik között dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter, Kovács Sándor a Jász-NagykunSzolnok megyei közgyûlés elnöke, a Tisza-tó miniszteri megbízottja, valamint Jakab Péter a Tisza-tó ifjúsági nagykövete is
jelen volt.
Hétfõn a „Tisza-tavi Ki Mit Tud?” természetismereti diákvetélkedõ döntõjére került sor, melynek színtere a Tisza-tavi
Ökocentrum volt, a
Hortobágyi Nemzeti Park
szakmai együttmûködõ
partnerei szervezésében.
Városunk csapatát négy
hatodik a osztályos tanuló
képviselte: Bacsu Katalin,
Lányi Tamás, Vajda Máté –
tartalék Bakos Beáta, kiknek felkészítõjük Grónásné
Miklovics Magdolna tanárnõ, akinek fáradságot nem
ismerõ szorgalmas munkája
gyümölcseként a Kiskörei
Vásárhelyi Pál Általános Iskola csapata hozhatta el az elsõ díjat.
Szerdán csónakos horgásztúrán vehettek részt a szakmai
meghívottak.
A többnapos rendezvény záró akkordjaként szerdán az I.
Országos Rendõr Tisza-tó körüli futóbajnokságot rendezték
meg. A viharjelzõ rendszer indítóját ezzel párhuzamosan
szervezték meg ünnepélyes keretek között. Ezzel kezdetét vette
a nyári turisztikai szezon a Tisza-tavon.
Balla Zsuzsanna
kulturális asszisztens
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A 2013/2014-es tanévben a Hortobágyi Nemzeti Park
hatodik alkalommal hirdette meg a Tisza-tavi Ki Mit Tud?-ot,
hatodik osztályos diákcsapatok számára. A vetélkedõ mindig
két részbõl áll: hat írásbeli forduló és a Tisza-tó Napján a
szóbeli döntõ. A tanulók a felkészülés során megismerkednek a
Tisza-tó kialakításának lépéseivel, a Tisza-tó élõvilágával, a
környezõ települések nevezetességeivel és a természetvédelem
fontosságával.
Az írásbeli
fordulók kreatív feladatai
színesebbé teszik a felkészülés egyhangúságát. Ez a
versenysorozat évrõl-évre
népszerûbb,
idén már 250
csapat nevezett.
Iskolánk az elõzõ öt alkalommal szép eredményeket ért el (3
elsõ, 3 második, 2 harmadik, 1 ötödik helyezés).
Ebben az
évben sem
szerettük volna ha ez a sikersorozat
megszakad,
tehát minimális elvárás a
szóbeli döntõbe jutás volt.
Csapatunkat
négy hatodik a
osztályos tanuló alkotta: Bacsu Katalin, Lányi Tamás, Vajda Máté –
tartalék Bakos Beáta, felkészítõjük az eddigi sikerek
„kovácsa”
Grónásné
Miklovics
Magdolna
tanárnõ,
akinek külön
köszönöm a
fáradságot
nem ismerõ
szorgalmas
munkáját.
Októberben
nagy lelkesedéssel és
szorgalommal kezdtek bele a munkába. A hónapok alatt egyre
nagyobb tudásra tettek szert, s csodálatos alkotásokat készítettek. Ilyen nagy versengés a szóbeli döntõbe jutásért még
nem volt, a második helyen hármas holtverseny alakult ki.
Döntõs települések: Boldog, Budapest, Kisköre, Tiszafüred,
Tarnaméra, Emõd.
A szóbeli döntõt 2014. május 12-én Poroszlón, az Tisza-tavi
Ökocentrumban rendezték meg. A rendezõ szervezetek

színvonalas és változatos feladatokat állítottak össze a nagy
megmérettetésre (kétéltû és madárismeret, vaktérkép a Tiszatóról, Herman
Ottó élete és
munkássága,
ökológiai hallépcsõ készítés
stb.).
Csapatunk
tagjai vidáman, jókedvûen oldották
meg a feladatokat a különbözõ állomásokon. Az eredményhirdetésen viszont már nagyon izgultak,
hiszen az eddigi sikersorozatot nem szerették volna
megszakítani.
Óriási volt az
öröm mikor
kiderült, hogy
az idén negyedik alkalommal is mi
bizonyultunk a
legjobbnak.
Megelõzve a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium és
Általános Iskola, valamint
a boldogi Általános Iskola
csapatait.
A szóbeli
döntõbe jutott
csapatok éves
horgász engedélyt és tárgyjutalmat kaptak. Különdíjakat is
osztottak, tanulóink még egy ingyenes kirándulást is nyertek a
Hortobágyi Nemzeti Parkba.

Remélem
jövõre is ilyen
nagyszerûen
szerepelünk!

Kovács Márton
igazgató
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ÓVODAI HÍREK
Óvodánkban a nevelési év utolsó hónapjai sok munkával és
óriási élményekkel telnek. A két – életünket igazán meghatározó – esemény az új gyermekek beiratkozása és az iskolába
készülõ gyermekeink búcsúzása.
Az április 22-23-ra meghirdetett beiratkozásról – a többszörös kihirdetés ellenére – sok szülõ megfeledkezett, illetve a hiányzó személyes okmányok utólagos pótlása miatt késett, ezért
pótbeiratkozás is történt. Leendõ óvodásainkat június 11-én 10
órára várjuk egy ismerkedõs – beszélgetõs – játszós programra.
Április hónapban megkezdõdött a felkészülés az év végi rendezvényeinkre. A nagycsoportosok nyilvános ünnepségen, míg
a kisebbek személyes köszöntéssel kedveskedtek az édesanyjuknak.
Felkérést kaptunk
a könyvtár által szervezett városi anyák
napi ünnepségre is,
ahol ügyes Törpike
csoportosaink nagy
sikert arattak elõadásukkal.
A megyei mesemondó vetélkedõre
óvodánk igazán tehetséges mesélõjét,
Sebõk Ábelt neveztük be, aki egyéni,
élvezetes elõadásmódjával igen szépen szerepelt.
Rendkívüli eseménynek számított ebben a nevelési évben a nagycsoportos gyermekeink tanulmányi kirándulása. Az elmúlt
években rendre elmaradtak a kirándulások, hiszen a
magas költségeket a
szülõk zöme nem
tudja viselni. Most
lehetõségünk nyílt a
T Á M O P
6 . 1 . 2 / L H H / 11 / A
pályázat keretében
a gyermekek egészséges életmódját
támogató programra pályázni, s mi
egy erdei kirándulást választottunk. A Kisköre
– Gyöngyös – Mátrafüred útvonalra tervezett
programot úgy állítottuk össze, hogy az együttesen szolgálja az ismeretszerzést, az egészséges életmódot, valamint az élményszerzést.
A felújított Mátra Múzeum gyermeknek –
felnõttnek egyaránt szemet-lelket gyönyörködtetõ volt. Az óriási mamut csontváz lenyûgözte a gyermekeket, de nagy hatással volt
rájuk a három épületszintet követõ óriási tölgyfa és a köré
csoportosított állatvilág is.
Végigénekeltük az utat a kisvasúton, miközben gyönyörködtünk a mellettünk elhúzódó Mátra lankáin, a dúsan zöldellõ
tájban.
A szabadban elfogyasztott ebéd után erdei túrára indultunk.
A nagy kánikulában jólesett végigmenni a hegyi patak partján
húzódó árnyas sétányon, ahol a csörgedezõ patak, a kis víz-

esések csobogó hangja és a madarak csicsergése kísért bennünket.
Ezt követõen „bátorságpróbára”, igazi hegymászásra hívtuk
a gyermekeket. Nagy kaland volt számukra a sûrû, bozótos erdõ
felfedezése, ahol kövek, sziklák, fatörzsek, gyökerek „nehezítették” utunkat. Végül minden gyermekünk kiállta a próbát,
komolyan, fegyelmezetten, egymásra vigyázva haladtak a keskeny hegyi ösvényen, megtapasztalták a magas, mély, a lejtõ,
emelkedõ fogalmát, gyakorolták a meredekebb lejtõn való biztonságos haladást, miközben élvezték az erdõ csendjét, neszeit,
hûsítõen jó levegõjét.
Fáradtan, de élményekkel telve indultunk haza. Hálás köszönetet mondunk a Máltai Szeretetszolgálatnak a pályázati
lehetõségért, nélkülük nem tudtunk volna ilyen feledhetetlen élményt nyújtani gyermekeinknek úgy, hogy a
kirándulás teljes költségét õk biztosították.
Az élmények sora folytatódott az óvodai gyermeknapon is, hiszen ilyen gazdag programra nem gyakran
van lehetõségünk. Sok-sok játéktevékenységet szerveztünk, s három ugráló vár, bábelõadás is színesítette
rendezvényünket. A zivatar sajnos félbeszakította a
vidám délelõttöt, de az esõ elálltával tovább folytatódott
a játék kifáradásig.
Május utolsó
hete a búcsúzó óvodásainkról szól.
Szívszorító napok
ezek számunkra,
mert a ballagásra
készülõdés közben
felelevenednek a
régi emlékek, az itt
töltött 3-4 év soksok élménye, s
gyakran sírdogálással végzõdnek a
beszélgetések mind
az óvó nénik, mind a gyermekek részérõl.
Az idei évben még meghatóbbá tették a Törpike csoportos szülõk a búcsúzást, hiszen olyan meglepetést okoztak nekünk, amilyenben nem volt
még részünk.
Titkos tervvel
és egy kis búcsúzó mûsorral készültek odahaza.
A csoport nevében elültettek egy
„emlékcserjét” az
óvoda kertjében,
miközben megható versekkel
köszöntek el az
óvó néniktõl, dajka nénitõl. Köszönjük a figyelmességet,
szeretettel gondozzuk majd a ránk bízott bokrot.
A ballagási ünnepséget az új Mûvelõdési Házban tartottuk,
mely igazán méltó környezet volt a 180 fõs közönségünk elhelyezésére. Iskolába készülõ gyermekeink csodálatos mûsorral
kápráztatták el szüleiket, vendégeiket. Megható volt látni, hogy
még az erõs apukák, nagypapák szeme is könnybe lábadt.
Nehéz szívvel, de büszkeséggel telve engedjük útjukra õket.
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A május 31-i ballagási ünnepséggel az óvodai szorgalmi
idõszak lezárult, de a Béke úti óvodában június 13-ig minden
gyermeket fogadunk. Ezt követõen újra nagy munkába
kezdünk. Sok éves álmunk válik valóra, megszabadulunk a
„retro” konyhánktól, ami 1975 óta a mostoha körülmények
ellenére napról-napra biztosította a gyermekek számára az

A munkálatok idejére június 16-tól be kell zárnunk az
óvodát, de az Arany János úti csoportunk tovább üzemel. Sajnos
itt csak a férõhely függvényében, a munkaviszonnyal
rendelkezõ szülõk gyermekeit tudjuk fogadni. Kérem a szülõk
megértését, hiszen az átalakítás a gyermekeik érdekében
történik.

egészséges táplálkozást. Nem volt ez könnyû feladat, hiszen a
40 éves tûzhelyen, korszerûtlen eszközökkel kellett
megfelelnünk az egyre szigorodó elõírásoknak. Bár a konyha
teljes felújítására – pályázat hiányában – nincs lehetõség, az
önkormányzat biztosítja az anyagi hátteret korszerû
berendezések, gépek vásárlására, apróbb belsõ átalakítások
kivitelezésére, hogy a technológiai és hygiénés feltételeknek
mind jobban megfeleljünk.

Minden óvodásunknak kellemes nyári pihenést kívánok, az
iskolába menõ gyermekeinknek pedig azt kívánom, hogy az
iskolában is érezzék olyan jól magukat, mint nálunk,
okosodjanak-ügyesedjenek tovább, legyen részük sok-sok
élményben, szerezzenek sok örömet szüleiknek és a tanító
néniknek.
Feketéné Perge Veronika
Óvodavezetõ

Turisztikai fórum
Május 28-án a Mûvelõdési Házban turisztikai fórumot
tartottunk szállásadók, vállalkozók és önkormányzati képviselõk jelenlétében. A fórumon Pataki Zsolt a Kemjkert Kft.
ügyvezetõje a szabadvizû strand jelenlegi bérlõje ismertette a
strand üzemeltetésével kapcsolatos rövid és hosszú távú
elképzeléseit. Továbbá együttmûködésre kérte a szállásadókat.
Felajánlotta, hogy az együttmûködõ szállásadók 50% kedvezményt kaphatnak a strandbelépõ árából és ezt az általuk
meghatározott szállásdíjba beépítve kiajánlhatják az ide érkezõ
vendégeknek. Magyar Csilla polgármester asszony tájékoztatta
a megjelenteket az Önkormányzat fejlesztési elképzelésérõl.
Ennek lényege a termálvíz oly módon történõ hasznosítása,
mely egyszerre szolgálja a turisztikai, gazdasági és munkahely
teremtési célt is. Ezt követõen Baloghné Szilágyi Tünde tájékoztatást adott a Tourinform Iroda munkájáról. Tájékoztatjuk a
Tisztelt Olvasókat, hogy a Tourinform Iroda címe megváltozott,
a Kossuth Lajos út 1. szám alatt található.
Bodó Lilla
tourinform informátor
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Akikre büszkék vagyunk…
40 éve indult a Kiskörei Vízerõmû
A Kiskörei Vízlépcsõ a Tisza 404 fkm szelvényében, jobb
parti átvágásában, Kisköre község határában épült meg. A vízlépcsõ három egybeépített fõmûtárgyból duzzasztómû, hajózsilip, vízerõmû valamint a hullámtéri duzzasztóból és az egyéb
csatlakozó létesítményekbõl áll. A három fõmûtárgyat a hullámtérben, árvízi körtöltéssel védett közös munkagödörben építették meg.
A vízerõmû épületrészébe épített négy vízszintes tengelyû
csõturbina újszerû, Magyarországon elsõ ízben alkalmazott
megoldást jelentett. A kisesésû folyami vízerõmûveknél alkalmazott függõleges tengelyelrendezéssel szemben elõnyt jelentett az építési méretek fajlagos csökkenése és a kedvezõbb
hatásfok elérése.
A vízlépcsõ építésének elõkészítõ munkáit már 1967-ben
megkezdték. Ide sorolták a hullámtérben épülõ mû árvízvédelmét szolgáló körtöltés megépítését is. A vízépítési mûtárgyak 1973-ban, a vízerõmû technológiai berendezései 1974ben készültek el.
A Kiskörei Vízerõmû megújuló vízenergiát hasznosító villamos energiatermelõ blokkjai 1974-ben, különbözõ idõpontokban kapcsolódtak elõször az országos villamos energia hálózathoz.
A turbina – generátor egységek elsõ párhuzamos kapcsolása:
1. blokk 1974.04.02.
2. blokk 1974.05.23.
3. blokk 1974.08.29.
4. blokk 1974.12.19.
A 2. blokk elsõ párhuzamos kapcsolására – napra pontosan
40 évvel késõbb – 2014. május 23-án szakmai rendezvény keretén belül emlékeztünk meg, amely energiatermelõ blokk hálózatra kapcsolása egyben azt is jelentette, hogy a Kiskörei Vízerõmû hazánk legnagyobb vízerõmûve lett.
A rendezvényen lehetõséget biztosítottunk a vízerõmû mûködtetésében közremûködõ partnerek szakemberei számára,
hogy elõadás keretében ismertessék a Kiskörei Vízerõmû üzemeltetésében, valamint a felújítások és a karbantartások során
szerzett tapasztalataikat.
A technológiai berendezések üzemeltetése, karbantartása
kapcsán a Tiszavíz Vízerõmû Kft. nagy hangsúlyt fektet arra,
hogy az energiatermelõ blokkok biztonságos mûködtetését
szakterületét kiválóan ismerõ személyzet felügyelje és végezze.
Ennek a munkának az elismeréseként, erre az alkalomra készített emlékplakett került átadásra három munkavállalónk részére. A településért végzett munkánk elismeréseként a Kisköre
Város Önkormányzata által adományozott Kisköréért Kitüntetõ

Kiskörei Vízerõmû gépcsarnok

Díj is átadásra került a Tiszavíz Vízerõmû Kft. Kiskörei Vízerõmû dolgozói részére. A megtisztelõ elismerésért, elõdeink
jelentõs munkáját tisztelve és elismerve ezúttal is köszönetünket fejezzük ki Kisköre városának.
A szakmai rendezvényen ismertetésre került a Kiskörei
Vízerõmû jelentõs eseményének számító, 2002-2006. között
végzett nagyjavítás, amely minden blokk, minden szerkezeti
egységére kiterjedt. Bemutatásra kerültek a segédberendezéseken és azok vezérlõ egységein az elmúlt idõszakban végzett, a
mai kor elvárásainak, elõírásainak megfelelõ modernizálások,
felújítások.
Ezek együttesen olyan felújított turbina-generátor gépegységeket eredményeztek, amelyek megbízható, biztonságos, környezetbarát energiatermelésére az elkövetkezendõ évtizedekben számítani lehet.
Az elmúlt idõszak eredményes mûködése szolgáltatott alapot arra, hogy emlékfát ültessünk, a 2. sz. turbina-generátor elsõ
hálózatra kapcsolásának 40. évfordulójának alkalmából. Elismerve és tiszteletben tartva elõdeink áldozatos munkáját, koszorút helyeztünk el a tervezésben, gyártásban, építésben,
szerelésben, üzemeltetésben résztvevõk tiszteletére állított
emléktáblánál.
A Kiskörei Vízerõmû fõbb adatai:
Energiatermeléshez hasznosítható vízlépcsõ: 2-10,7 m
Turbinák:
elrendezése:
típusa:
Blokkok száma:
Turbina adatok:
névleges esés:
névleges víznyelés:
névleges fordulatszám:
névleges teljesítmény:
vezetõlapátok száma:
turbinalapátok száma:
Generátor adatok:
névleges feszültség:
névleges teljesítmény:
teljesítménytényezõ:
frekvencia:
névleges gerjesztõ feszültség:
névleges gerjesztõ áram:

vízszintes
Bulbe csõturbina
4
6,27 m
140 m3/sec
107,1 ford/perc
7,2 MW
24 db
4 db
2,5 kV
7 MVA
0,98
50 Hz
115 V
1200 A

A vízerõmû 20/5 t daru, hátterében a JÉGZAJLÁS c. alkotás
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A rendezvényt Ötvös Pál ügyvezetõ igazgató úr nyitotta meg

Az emléktáblánál Lovas László és Maczkó László
urak helyeztek el koszorút

E jeles nap alkalmából Magyar Csilla polgármester
Kisköréért kitüntetõ díjat adott át

Simon József és Iván Béla
urak emlékfát ültettek

Emlékfa, ültetve a 2. sz. turbina-generátor
elsõ hálózatra kapcsolásának
40. évfordulója alkalmából

A Kisköréért kitüntetõ díj

Városi Gyermeknap
Május utolsó vasárnapja a gyermekek napja. Ilyenkor a világ
számos pontján érdekes programokkal, rendezvényekkel várják
a kicsiket. Ebbõl városunk is kivette részét, hiszen változatos
programkavalkáddal készült a gyerekeknek.
A kiskörei Városi Gyermeknap május 31-én került
megrendezésre. Délután két órától vártuk az érdeklõdõket. A
programsorozatot Magyar Csilla polgármester nyitotta meg,
felhõtlen szórakozást kívánva a gyerekeknek. A Szent István
parkban a óvónénik kézmûves foglalkozásokkal,
aszfaltrajzolással, ügyességi játékokkal kedveskedtek
kicsiknek s nagyoknak. Szintén a parkban felállítottunk egy
ugrálóvárat az apróságoknak, valamint egy óriáscsúszdát a
nagyobbak szórakoztatására. Csillámtetoválással és

hennafestéssel is vártuk a gyerekeket. Aki édességre vágyott, a
cukorkás standnál bõséges kínálat várta.
Fél négytõl a Galagonya Bábszínház elõadásában A kiskakas
gyémántfélkrajcárja címû mesét nézhették meg a szórakozni
vágyók. A nap itt még nem ért véget, hiszen a parkban a
foglalkozások tovább folytatódtak, s az ugrálóvárat és
óriáscsúszdát is újra birtokba vehették. A Family Frost felajánló
támogatásával közel 600 jégrémet osztottunk ki a gyermekek
között, valamint egész délután üdítõvel vendégeltük meg õket.
A rendezvénynek este hat órakor lett vége, ahonnan a gyerekek
színes élményekkel térhettek haza.
Balla Zsuzsanna
kulturális asszisztens
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Táncház felnõtteknek
„Félre bánat félre bú…” címmel, tavaszköszöntõ Táncház
indult felnõtteknek május harmadikán a kiskörei Mûvelõdési
Házban, kétszer hat foglalkozással, amit tavasszal és õsszel
rendezünk.
A Táncház mozgalom elindítása, még a hetvenes években
vetõdött fel Tímár Sándor Erkel díjas koreográfusban azzal a
gondolattal, hogy a nép táncát vigyük le a színpadról a
közönségnek, tanítsuk meg õket és utána újra tegyük színpadra,
mint elõadó mûvészet. Számos helyen megalakultak a
táncházak és tanultak, idõsek, fiatalok, gyerekek néptáncot.
Ezzel a gondolattal indult el Kiskörén is ez a felnõtteknek

ajánlott Táncház. Tizennyolc fõvel kezdtük meg a tánctanulást s
hat alkalmon már túl vagyunk, megismerve környékünk,
valamint moldvai és Mezõföld táncait, Június 21-én pedig élõ
zenekari kísérettel tartjuk az elsõ idõszak záró foglalkozását.
Erre a mulatságra ez úton is szívesen invitáljuk mind azokat is
akik eddig nem vettek részt a Táncházban, szeptembertõl pedig
várunk mindenkit akik eddig is itt voltak, és azokat is akik ez
után szeretnének bekapcsolódni mulatságunkba.
Kovács Tibor
néptánc tanár
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Tisztelt Kiskörei Lakosok, Kedves Olvasók!
Köszönjük a Kisköre Városi Önkormányzatának, hogy lehetõséget
teremtett számunkra, hogy e helyi lapban bemutatkozhassunk.
Hamarosan vége a tanévnek, indul a nyári turisztikai szezon, s
reméljük, hogy e pár sor írásos bemutatkozása mellett, minél többükkel találkozunk majd a Kiskörei Szabadvízû Strandon, s talán már pár
gondolat ismeretében nem is leszünk majd ismeretlenek.
A Város Önkormányzata nyilvános pályázatot tett közzé az itteni
strand és kemping bérlet útján történõ üzemeltetésére. Örültünk, hogy
az Önkormányzat döntése értelmében hét évre cégünk, az abádszalóki
székhelyû Kemejkert Kft. nyerte el a mûködési jogot. Az Önkormányzattal ez év március közepén kötöttük meg a bérleti szerzõdést.
Ezt követõen reméljük valamennyien látják, akik arra járnak, hogy
nagy lelkesedéssel kezdtük meg a rendcsinálást, a part rendezését, a
zöld területek karbantartását, a parkoló csinosítását. Hozzákezdtünk
tehát a tavaszi felkészüléshez. Rendbe tettük az öltözõk, vizesblokkok
tetõszerkezetét, pótoltuk a belsõ berendezéseket. Mûködõképes
állapotba hoztuk a homokfoci pályát, beavatkoztunk a szennyvízrendszer hibáinak elhárításába, használhatóvá tettük az elektromos
rendszert, a teljes térvilágítást. Eltávolítottuk a balesetveszélyt leginkább okozó száraz farészeket. Nagyszámú virágpalánta kiültetésével
is szépítettük a környezetet. Az ivóvízrendszert olyan állapotba
hoztuk, hogy megkaptuk az ÁNTSZ vízmintavételére vonatkozó
kedvezõ döntését. Az ÁNTSZ-szel, a Vízirendészettel megtörtént a
strand mûködési engedélyéhez szükséges helyszíni bejárás, sikerrel.
Találkoztunk a strandon különbözõ szolgáltatást végzõ vállalkozók
többségével, s egyeztettük az érkezõ vendég kiszol-gálására
vonatkozó közös feladatunkat. Több üzlettel aztán szerzõ-dést
kötöttünk, s a nyár folyamán majdnem minden vendéglátó egység
kinyit, várjuk a vendégeket. Látható, hogy több keres-kedelmi egység
megújult, megszépült, s van, ahol a munka még folyamatban van.
Jól sikerült együttmûködésünk eddig is már az Önkormányzattal,
kölcsönösen segítjük egymás munkáját, azt hisszük, hogy jól
vizsgázott a Városi Majális a strandon.

Kik is vagyunk mi?
Cégünk, a Kemejkert Kft., mint említettük abádszalóki székhelyû, a
turisztikai szolgáltatások területén évek óta fizetõvendéglátással,
magánszállásadással foglalkozik. Vendégeink közül sokan
visszatérõek, ez talán minõsítés is munkánkra. Foglalkozunk
horgászturizmussal, melyet kiskörei mûködésünk során is
szándékozunk segíteni. Cégünk fontos profilja volt a kertépítés,
parkosítás, kertészeti öntözõrendszerek telepítése, szökõkutak, udvari
dísztavak építése és mûködtetése, valamint az építés mellett az
elvégzett munkák gondozása, karbantartása. Referenciánk elsõsorban
Törökszentmiklós, Kunhegyes, Tiszafüred, Abádszalók,
Szandaszõlõs, Debrecen, Békésszentandrás településeken lelhetõk
fel. Ezt a környezet szépítést a Kiskörei Szabadvízû Strandon is
láthatják majd.
Hosszabb távra érkeztünk Kiskörére, célunk, hogy egy új, önálló
arculatot adjunk a strandnak. Nagyon fontos feladatunk a
vízinövények (sulyom, hínár, stb.) szabályozása. Rengeteg sulymot,
szemetet, kagylót, uszadékfát stb. kiszedtünk máris a tavasz folyamán.
Amint õsszel visszamegy a Tisza-tó vize a téli vízszintre, úgy a
Vízüggyel egyeztetve kitárcsázzuk, majd kitoljuk a strandi részrõl az
üledéket, a sulymot, az iszapot, s helyét friss fövennyel töltjük majd
fel.
A kempingbe egyedi ötletünket a Magyar Versenyhivatal által
levédetett termékünket, az úgynevezett „NÁDHÁZ”-at fogjuk
telepíteni a kempingezõ vendégek fogadására. E „NÁDHÁZ”

prototípusa a strandon felállítva máris látható. Szeretnénk család-barát
környezetet kialakítani, segíteni a kerékpáros turizmust, a horgászatot.
Olyan turizmust akarunk, melyben jól jár Kisköre Város
Önkormányzata, jól járnak, de nem csak a strandi helyi vállalkozók,
jól jár Kisköre lakossága. Amennyiben közösen összefogva több
vendéget hozunk, – mert érdemes lesz idehozni – úgy a vendég, majd
itt költi el a pénzét, itt veszi igénybe a szolgáltatásokat, itt fizet majd
szállásbérletet, idegenforgalmi adót. S ha ezt közösen jól csináljuk,
akkor jó hírét viszi a településnek.
Mi ezt akarjuk, ehhez ajánljuk magunkat, segítségünket.
Pataki Zsolt
Kemejkert Kft.
Tisztelt Szállásadók!
2014. évtõl kezdõdõen az idegenforgalmi célú szálláshely
szolgáltatást végzõ magánszemélyek pénztárgép használatra
kötelezettek a vonatkozó jogszabályok értelmében. Ebben a
tekintetben – az állásfoglalások alapján – a településen végzett
tevékenység az 5520 TEAOR szám alá tartozik, így vonatkozik rá
a kötelezõ a pénztárgép használat. Ezt – a nem kevés anyagi
befektetéssel járó – kötelezettséget ki lehet váltani azzal, ha a
szállásadó bizonylatolási kötelezettségének – teljes körûen –
számlaadással tesz eleget. (Abban az esetben is, ha ezt a vendég nem
kéri, és nyugta helyett is.) Ennek alapvetõ feltételét – a számla
kiállításához szükséges adatok biztosítását a vendég részérõl – a
vendégkönyv vezetési kötelezettség biztosítja.
Abban az esetben, ha a szállásadó ezt a lehetõséget választja,
választását be kell jelentenie az állami adóhatósághoz (Nemzeti
Adó és Vámhivatal). A bejelentés jogszabály szerinti határideje már
lejárt, melyet igazolási kérelem benyújtásával lehet kimenteni.
A bejelentést követõen a kiállított és a vendég részére átadott
számlák adatairól hetente, az adott hetet követõ hét csütörtök
napjáig adatszolgáltatást kell teljesítenie, szintén az állami
adóhatósághoz. Nemleges adatszolgáltatást nem kell teljesíteni, tehát
arról a hétrõl, vagy szezon utáni idõszakról, amikor nem volt vendég
nem kell adatlapot küldeni.
Még egy fontos dolog: a vendég részére készült számlán a szállásdíj
összegén túl az idegenforgalmi adó is szerepeltethetõ, feltüntethetõ, de
lehet róla külön bizonylatot is kiállítani, ami egy bevételi
pénztárbizonylat lehet, de másik számla, esetleg nyugta semmi esetre
sem. Nagyon fontos, hogy az adatszolgáltatásban viszont csak a
szállásdíjat kell szerepeltetni, az idegenforgalmi adó összegét
nem!
A bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése kizárólag
elektronikus úton, az adóhatóság honlapjáról letölthetõ
nyomtatványokon lehetséges. Ehhez a szállásadónak rendelkeznie
kell ügyfélkapus elérhetõséggel, valamint e-mail címmel. Ennek
létrehozását az okmányirodában lehet kezdeményezni. A bejelentésre
a PTGSZLAB ADATLAP, a heti adatszolgáltatás teljesítésére pedig
a PTGSZLAA ADATLAP szolgál. Ezeket kell elektronikusan
küldeni.
Összefoglalva a teendõket:
- Javasoljuk mindenekelõtt ellenõrizni, hogy adóbejelent-kezési
adatlapjuk, melyet a tevékenység megkezdését követõen küldtek be az
állami adóhatósághoz, milyen TEAOR számot tartalmaz.
Amennyiben nem az 5520-at, azt módosítani kell az adóhatóság
honlapján található 14T101 bejelentõ és változás bejelentõ lapon,
mely elektronikusan és postai úton egyaránt beküldhetõ, az
adóhatóság fent már megjelölt címére.
- Fel kell keresni az Okmányirodát Hevesen, ügyfélkapu nyitás
céljából.
- Be kell küldeni a PTGSZLAB ADATLAPOT a teljes körû
számlázás választásáról.
- Hetente teljesíteni kell a PTGSZLAA ADATLAPON az
adatszolgáltatási kötelezettséget
Baloghné Szilágyi Tünde
turizmus szervezõ
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Dél-Hevesi Kistérségi Társulás
3371 Átány, II. Rákóczi F. út 60.

www.helyiertekkozosnevezo.hu
tamop513heves@gmail.com

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Helyi érték, közös nevezõ” azaz a mélyszegénységben élõk társadalmi
integrációjának elõsegítése a Dél-Hevesi Kistérségben.
A Dél-Hevesi Kistérségi Társulás, a Dél-Hevesi
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény és a Magyar Máltai
Szeretet-szolgálat „Befogadás” Nonprofit Kft.
170.710.000,- Ft támogatást nyert a „Közösségi
fe l z á r k ó z t a t á s a m é l y s z e g é n y s é g b e n é l õ k
integrációjáért” címû pályázati kiíráson.
A „Helyi érték, közös nevezõ” projekt 2012. február 01.
és 2014. július 31. közötti idõszakban a Dél-Hevesi
Kistérség 8 településén (Átány, Erdõtelek, Erk, Kisköre,
Kömlõ, Tarnabod, Tarnazsadány, Tiszanána) valósítja meg
programját.
A Dél-Hevesi Kistérségi Társulás, mint fõpályázó/fõkedvezményezett koordinálja a projekt adminisztrációs feladatait, biztosítja a nyilvánosságot. Falunapi
rendezvényekkel különbözõ társadalmi csoportokat hoz
közelebb egymáshoz, kapcsolatot tart a településvezetõkkel, mint döntéshozókkal.
A Dél-Hevesi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény a
szociális szolgáltatások megerõsítésével konzorciumi
partnerként vesz részt a megvalósításban. A projektben
szociális szak-embereket foglalkoztat az adott
településeken. Feladataik az ügyintézési szolgáltatások
bõvítése, csoportfoglalkozások tar-tása, adósságkezelés.

A projekt az Új Széchenyi Terv keretében az Európai
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

Dél-Hevesi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
3371 Átány, Kossuth u. 2.

Gólyahír
- Csege Dalma Lara
- Csege Enikõ Hanna
- Oláh Gergely
- Fehér Patrícia Paula
- Rácz Patrik
- Malinóczki Krisztina
- Lukács Alexandra
- Õzse Hella
- Illés Melissza Hajnalka
- Sipos Dániel Róbert
- Budai Zsófia
- Lólé Tivadar Mátyás
- Machler Hanna Viktória
- Fátyol Dániel Károly
- Simon Alexandra
- Molnár Zoltán
- Lányi Nándor
- Vágó-Fekete Liza Fédra
- Krispán Milán
- Fazekas Nóra

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat „Befogadás”
Nonprofit Kft., mint konzorciumi partner a civil szférát
képviseli. Munkatársaik közösségfejlesztési tevékenysége
többek között klubfoglalkozások tartása (sport, háztartási,
gazdálkodási, álláskeresõ...), térségi szintû társadalmi
események szervezése, közösségfejlesztéshez kapcsolódó
feladatok koordinálása.
A projekt eredményeként a különbözõ társadalmi csoportoknak újabb lehetõséget/színteret biztosítunk a
párbeszédre rendezvényeink által. A településvezetõknek,
intéz-ményvezetõknek döntéshozói klub keretén belül
fórumot biztosítunk problémafelvetésre, megoldás
keresésére. Projektünk fõ célja a mélyszegény társadalmi
rétegbe tartozók önellátási, ügyintézési képességeinek
fejlesztése, képzésbe juttatása, valamint önkéntes hálózat
kialakítása, mûködtetése. Projektünk jó példa az
önkormányzati, a szociális és a civil szféra összefogására.
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Magyar Máltai Szeretetszolgálat „Befogadás” Np. Kft.
3369 Tarnabod, Gazdakör u. 20/a.

Felelõs kiadó:

Kisköre Városi Önkormányzat
Tel.: 0636/358-311
Fax.: 0636/558-021
E-mail: titkarsag@kiskore.hu
Felelõs szerkesztõk:
Balla Zsuzsanna, Baloghné Szilágyi Tünde, Bodó Lilla,
Dr. Szabó István, Erdészné Turcsányi Katalin,
Feketéné Perge Veronika, Járdán Józsefné,
Kovács Márton, Kovács Tibor, Magyar Csilla,
Pallagi Márta, Pataki Zsolt, Patkó Istvánné,
Soltészné Bíró Gabriella, Tóth János Zoltán, Tóth Pálma

