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Tisztelt Kisköreiek!
A nyár a pihenés, a kikapcsolódás, a
szórakozás idõszaka általában, de az idei
nyár az önkormányzat számára munkával
telt, fontos és felelõsségteljes feladatok
végrehajtásával.
Beruházások indultak, pályázatokat
készítettünk, amelyekrõl a továbbiakban
olvashatnak aljegyzõ úr cikkében.
Tervet nyújtottunk be annak érdekében,
hogy az október elejétõl, február végéig
tartó közfoglalkozási idõszakban minél
több embert tudjunk felvenni, hogy megélhetésüket megkönnyítsük a nehéz téli
hónapokra. (80+40+50+40+20=210 fõ)
Készültünk az új Uniós ciklus, fejlesztési
lehetõségeire.
Új korszak kezdõdik az Európai Uniós
támogatások vonatkozásában, hiszen a
kormány meghatározta a források felhasználásának fõirányait. Ez alapján a kiemelt
fontosságú területek:
·
A gazdasági szereplõk versenyképességének javítása és nemzetközi
szerepvállalásuk fokozása.
·
A foglalkoztatás növelése (a gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási, oktatási,
társadalmi felzárkózási szakpolitikák által) tekintettel a területi különbségekre.
·
Az energia- és erõforrás hatékonyság növelése
·
Társadalmi felzárkózási és népesedés kihívások kezelése
·
A gazdasági növekedést segítõ helyi és térségi fejlesztések megvalósítása.
2020-ig kiosztandó támogatásokhoz gyorsabban és kevesebb adminisztrációval,
közvetlenül a minisztériumokon keresztül lehet hozzájutni.
Önkormányzatunk készült az új pályázati ciklusra, amely egyedülálló lehetõséget
jelenthet a kitörésre. A megyei önkormányzat területfejlesztési, valamint a Tisza-tó
területfejlesztési programok tervezésénél meghatároztuk a fejlesztésre váró
területeket. Legfontosabb szempontunk:
·
foglalkoztatottság növelése,
·
szociális ellátások javítása,
·
óvoda fejlesztés
·
egészség megõrzés és tehetséggondozás megvalósítása a sporton keresztül
·
megújuló energiahasznosítás: napelemes rendszerek, épületenergetikai
fejlesztések
·
idegenforgalmi beruházás megvalósítása
o
Termálfejlesztés a Tisza-tónál komplex program
o
horgász, kerékpáros turizmus fejlesztése
o
Tisza-tavi arculatformáló projekt a vidéki létforma létjogosultságáért, az
értékteremtõ foglalkoztatásért és fenntartható fejlõdésért a kiskörei strand területén
A településünkön megkezdett fejlõdést biztosítani szeretnénk a fent vázolt
programokkal. A 2006-2013-as évi pályázatok fõ profilja nem a munkahelyteremtés
volt, ezért a mi településünkön jelenlévõ munkanélküliség problémáját sem lehetett
ezzel az eszközzel orvosolni.
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A megvalósult projektek leginkább a
lakosság, az önkormányzat szolgáltatásait igénybe vevõk komfortérzetén javított. Bízunk benne, hogy a megújult közösségi épületek létrehozása, valamint a
tervezett fejlesztések megvalósulása, segít visszaszorítani a városból történõ elvándorlást, új arculatot teremt, és pozitív
jövõképet nyújt mindenki számára.
Célunk, hogy mind többen jussanak
munkához, így bérbõl éljenek és ne
segélybõl.
A fejlesztések megvalósításához
nélkülözhetetlen a stabil gazdálkodás,
melyet elértünk, valamint a megyei
önkormányzattal, a Tisza-tavi terület-

fejlesztési döntést hozókkal és a kormánytagokkal kialakított jó partnerkapcsolat. Elismerést váltott ki, azaz
akarat és egyedül a település érdekét
szem elõtt tartó magatartás, amelyet
mindig képviseltem. Ezek a kapcsolatok
az elmúlt négy évben is segítettek abban,
hogy Kisköre épüljön, fejlõdjön, ezután
is rendelkezésemre állnak a település
érdekeit képviselve.
A Megyei Kormányhivatal elismerte a
település fejlesztéséért kifejtett munkámat azzal, hogy a Hevesi Járás területérõl
Kisköre Város polgármestereként én
képviselhetem az önkormányzati szektort az úgynevezett S3 munkacsoportban.

A munkacsoport feladata olyan
dokumentum összeállítása, amely alapja
lesz a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (GINOP) fejlesztésre
fordítható források megfelelõ felhasználásához.
Bízom abban, hogy a megkezdett
munkát folytatni tudom, ugyanolyan
lelkesedéssel, kitartással és odaadással,
mint ahogyan azt eddig is tettem, és tenni
szeretném az Önök további bizalmának
köszönhetõen.
Magyar Csilla
polgármester

Kisköre Város Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetérõl,
valamint a késõbbi éveket terhelõ pénzügyi kötelezettségekrõl az alábbi

H I R D E T M É N Y -t
teszem közzé a 2014. szeptember 1-jei állapotnak megfelelõen
Az Önkormányzat vagyoni helyzetének bemutatása :
Az Önkormányzat 2010-2013.évi egyszerûsített mérlege
ezer forintban
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Az Önkormányzat pénzügyi helyzetének bemutatása:
Bankszámlák egyenlege (2014. 09.01.)
Költségvetési elszámolási számla
Állami hozzájárulás számla
Gépjármûadó számla
Iparûzési adó számla
Letéti számla
Telekadó számla
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
Idegenforgalmi adó épület után
Magánszemélyek kommunális adója
Termõföld bérbeadásából származó adó
Egyéb bevétel számla
Bírság beszedési számla
Pótlék beszedési számla
Talajterhelési díj számla
Illeték beszedési számla
Idegen bevételek
Befejezett víziközmû számla
Mezõõri járulék számla
Egészséges Kisköre elk. számla
Start közmunkaprogram számla
Építményadó számla
Szoc. Városrehab elk. Számla
Polgármesteri Hivatal költségvetési számla
Óvoda költségvetési számla

1.860.122,- Ft
26.403.633,- Ft
188.149,- Ft
242.660,- Ft
0,- Ft
3.174,- Ft
47.740,- Ft
635,- Ft
706,- Ft
0,- Ft
7.043,- Ft
20.500,- Ft
734,- Ft
24.121,- Ft
210.092,- Ft
462.516,- Ft
446.700,- Ft
450.258,- Ft
2.301.781,- Ft
27.056.059,- Ft
24.734,- Ft
18.555.020,- Ft
87.992,- Ft
25.898,- Ft

Bankszámlák összesen:

78.420.267,- Ft

Pénztárak egyenlege (2014.09.01.)
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Óvoda
Pénztár összesen :

87.785,- Ft
42.420,- Ft
24.525,- Ft
154.730,- Ft

Követelések állománya:
2014 I. félévi adókövetelések
Vevõ követelések
Csatorna követelések
Egyéb különféle követelések

66.013.183,- Ft
3.253.721,- Ft
4.325.900,- Ft
7.268.079,- Ft

Követelések összesen:

80.860.883,- Ft

2.
3.
4.
5.
6.

NKA 3505/2745 „A kiskörei Városi Könyvtár
szakmai eszközfejlesztés, korszerûsítés támogatására”
lehívható 2.474.995,- Ft
ÓFB-14-004 „Óvodai férõhelybõvítés támogatása”
lehívható támogatás 21.800.000,- Ft
ÉMOP-3.1.1-12-2013-0005 „Szociális
Városrehabilitáció Kisköre megújításáért” lehívható
támogatás 265.136.092,- Ft
NKA 3236/168 „Tájház felújítás” lehívható
támogatás 1.500.000,- Ft
201050 „Térfigyelõ rendszer létesítése Kiskörén”
lehívható támogatás 15.394.176,- Ft

Az Önkormányzat koordinálásával futó pályázatok:
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1585 „Egészséges
Kisköre”
2.
NKA 3505/2745 „A kiskörei Városi Könyvtár
szakmai eszközfejlesztés, korszerûsítés támogatására”
3.
ÓFB-14-004 „Óvodai férõhelybõvítés támogatása”
4.
ÉMOP-3.1.1-12-2013-0005 „Szociális
Városrehabilitáció Kisköre megújításáért”
5.
NKA 3236/168 „Tájház felújítás”
6.
201050 „Térfigyelõ rendszer létesítése Kiskörén”
7.
KKETTKK-CP-04 „Megemlékezés az I.
világháborúról és a kiskörei hõsökrõl, áldozatokról”
8.
NKA 3604/99 „Kézmûves alkotótábor Kiskörén”
9.
KEOP-4.10.0/N. „Napelemes rendszer telepítése
Kisköre középületeire”
10.
1198/2014 „Ovi-Foci mûfüves pálya kialakítása”
1.

Támogatások összesen: 307.203.387,- Ft
Startmunka program keretében értékteremtõ
közfoglalkoztatás:
Önkormányzatunk 100 %-os támogatottsággal az alábbi
támogatásokban részesül
- Mezõgazdasági program elem
A támogatás összege

Pénzeszközök és követelések összesen:
Rövid lejáratú kötelezettségek állománya:

159.435.880,- Ft
28.171.229,- Ft

20 fõ
2014.03.01-2015.02.28.
25.856.786,- Ft

- Mezõgazdasági földutak karbantartása
80 fõ
2014.08.01-2015.02.28.
40 fõ
2014.10.01-2015.02.28.
A támogatás összege
74.366.721,- Ft

Hitelállomány:
Rövid lejáratú hitelek: hitelállománnyal az
Önkormányzat nem rendelkezik.
Hosszú lejáratú hitelek: hitelállománnyal az
Önkormányzat nem rendelkezik.

- Egyéb értékteremtõ közfoglalkoztatás
60 fõ
2014.05.01-2014.09.30.
A támogatás összege
33.165.469,- Ft
Támogatások összesen:133.388.976,- Ft amelybõl
Bértámogatás
Beruházási és dologi támogatás

Az Önkormányzat részére megítélt, az Önkormányzat
részére lehívható támogatások
-

folyamatban lévõ beruházások - :
1.

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1585 „Egészséges
Kisköre” lehívható támogatás 898.124,- Ft

117.418.406,- Ft
15.970.570,- Ft

Kisköre, 2014. szeptember 1.
Magyar Csilla
polgármester
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Kisköre lendületes fejlõdésnek indult
asszonnyal jól tudunk együtt dolgozni, Kiskörén folytatni kell a
megkezdett munkát, ehhez újra bizalmat kell szavazni neki.
Nemrégiben elindult a szociális városrehabilitációs pályázat,
melynek keretében megújul a könyvtár, a templom és annak
kertje is. Szükséges még a turizmus maximális kihasználása is,
hiszen a település rendkívül jó természeti adottságokkal,
természeti kincsekkel rendelkezik, amikre méltán lehetnek
büszkék a kisköreiek. S annak ellenére, hogy a dél-hevesi
térségnek eddig nem én voltam az országgyûlési képviselõje, az
elmúlt egy évben sok mindent sikerült elérni itt is. Több
útszakaszt felújítottunk, egészségügyi és kulturális
intézményeket adtunk át. Mindenki számíthat rám, ha tudok,
akkor segítek. Magyar Csilla polgármester pedig garanciát
jelent a megkezdett munka folytatására.
A kép forrása: www.hatvanonline.hu
- Az országgyûlési választások után államtitkári kinevezést
kapott. Melyek azok a területek, amelyek új feladatához
tartoznak?
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárának
neveztek ki, így olyan területek tartoznak hozzám, mint a
közszolgáltatások, fogyasztóvédelem, energiafejlesztés vagy
például az alternatív energiagazdálkodás. Ez a feladat nagyon
nagy megtiszteltetés és egyben kihívás, arra törekszem, hogy
mindig alázattal szolgáljam a nemzetet és Magyarországot.
Ennek a térségnek még nem volt olyan országgyûlési
képviselõje, aki államtitkár lett volna, így ez egyben egy
lehetõség is, ami elõnyökkel járhat a hatvani és a hevesi
térségben élõknek.
- A Tüskében és a Megyehatárban sokszor olvasni arról, hogy
sokat jár Kiskörére. Mi a benyomása a településrõl?
Kisköre egy barátságos, szép város, ahol az elmúlt négy
évben rengeteg pozitív változás ment végbe. Több nagy
beruházás is megvalósult a településen, és újak is indulnak,
amelyek mind az itt élõk érdekeit szolgálják. Jó irányba halad a
város, amihez a kisköreiek dolgos lelkülete szükséges.
- Mit gondol, milyen fejlesztéseket lehet még elérni Kiskörén?
Egy olyan négy éves Fidesz-KDNP kormányzás van
mögöttünk, ami után jelentõs sikereket tudunk felmutatni. A
legnagyobb fejlõdést pedig olyan településeken értük el, ahol a
vezetõk hasonlóan gondolkodtak. Magyar Csilla polgármester

Balla Zsuzsanna
kulturális asszisztens

Tisztelt Kisköreiek!
Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt
közszolgáltatásokért felelõs Államtitkár Úr a Csülökfesztiválra
ajándékot hozott településünknek, mégpedig útfelújítást. A
3209 számú, Tarnaszentmiklós – Heves keresztezõdéstõl Kiskörére érkezõ út hiányzó szakaszának új burkolattal való ellátását.
Államtitkár Úrral és Mikesz Csaba, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatójával folytatott megbeszélésünk során az a megállapodás született, hogy az érintett
útszakasz 11 centiméteres új burkolatot kap és ahol szükséges
megerõsítést is. A résztvevõkkel egyetértettünk abban, hogy
olyan felújítás szolgálja az itt élõk érdekeit, amely nem látszatmegoldás, és nem a kampányról szól, hanem a közlekedés biztonságról és az idõtállóságról. A terveket Igazgató Úr elkészíttette és a forrást megigényelte.
A kivitelezés idén október közepén elkezdõdik nagy örömünkre, melynek eredményeként be tudunk csatlakozni a fõútvonalhoz és az M3-as autópályához is. Reményeink szerint ez
a beruházás élénkíti majd a térségi gazdaságot és a turizmust is.
Magyar Csilla
polgármester

Tisztelt Választópolgár!
2014. október 12-én újra választ az ország. Magyarország
Köztársasági elnöke kitûzte az Önkormányzati választások
napját. Kisköre Város Önkormányzatának Képviselõ testülete a
törvényi elõírásoknak megfelelõen 2014. augusztus 25-én
megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait.
A Helyi Választási Iroda indítványára a Helyi Választási
Bizottság tagjait a következõ személyek alkotják: Oláh
Jánosné, Forgács Lászlóné, Honvisák Jánosné, póttagjai: Bacsu
Miklósné, Petrócki Istvánné.
2014. augusztus 18-án a Helyi Választási Iroda a központilag
meghatározott polgármester jelöltséghez valamint képviselõ
jelöltséghez szükséges aláírások számát közleményben tudatta
a helyben szokásos módon. Kisköre vonatkozásában a polgármester jelöltséghez 69 érvényes aláírásra, a képviselõ jelöltséghez pedig 23 érvényes aláírásra volt szükség.
2014. augusztus 25-tõl lehetett az ajánlóíveket igényelni a

Helyi Választási Irodától. A Helyi Választási Bizottság 2014.
szeptember 5-én megtartotta az alakuló ülését. Az alakuló ülésen megválasztotta az elnököt, valamint az elnökhelyettest. A
Helyi Választási Bizottság elnöknek Oláh Jánosnét, elnökhelyettesnek Forgács Lászlónét választotta. Az ajánlóíveket
2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kellett leadni a Helyi
Választási Irodánál. Kisköre településen 4 polgármester jelöltet
és 28 képviselõ jelöltet vett nyilvántartásba a Helyi Választási
Bizottság. Az eddigiektõl eltérõen a szavazólapon a
polgármester jelöltek, valamint a képviselõ jelöltek nem abc
sorrendbe kerülnek fel, hanem sorsolással lett meghatározva a
sorrend. A Helyi Választási Bizottságnak törvény szerint 2014.
szeptember 8-án 16.00 óra után kellett meghatározni a
sorrendet. A Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8-án
16.30 perckor ülésezett és sorsolással döntötte el a jelöltek
sorrendjét.
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A szavazólapon a polgármester jelöltek a következõképpen
lesznek feltüntetve:
1. Molnár József független jelölt
2. Magyar Csilla FIDESZ-KDNP JELÖLTJE
3. Oláh Zoltán független jelölt
4. Szén József független jelölt
A szavazólapon a képviselõ jelöltek a következõképpen
lesznek feltüntetve:
1. Kádár Ferenc független jelölt
2. Pócs János FIDESZ-KDNP JELÖLTJE
3. Kovács Márton független jelölt
4. Csajbókné Deme Mária független jelölt
5. Nagy Lajos független jelölt
6. Fehér János független jelölt
7. Piroska Péter független jelölt
8. Bányai Irma Katalin független jelölt
9. Oláh Ferencné FIDESZ-KDNP JELÖLTJE
10. Szabó Tibor JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM JELÖLTJE
11. Németh Mihályné független jelölt
12. Szilágyi Szabolcs független jelölt
13. Fejes Lõrinc FIDESZ-KDNP JELÖLTJE
14. Takács Attila független jelölt
15. Farkas Antal független jelölt
16. Antal Péter független jelölt
17. Czank József László független jelölt
18. Holló Gyula JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM JELÖLTJE
19. Magda Attila független jelölt
20. Lányi Gábor JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM JELÖLTJE
21. Patakfalvi Imre független jelölt

22. Bagi Zoltán JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM JELÖLTJE
23. Hollóné Horváth Éva JOBBIK
MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM JELÖLTJE
24. Hajdú Zsolt független jelölt
25. Oláh Sándor független jelölt
26. Kolozsvári Katalin független jelölt
27. Székely Béla független jelölt
28. Kalmár Zoltán független jelölt
Az önkormányzati választással párhuzamosan egy napon lesz
a nemzetiségi választás is. Kisköre vonatkozásában a
nemzetiségi önkormányzatba 3 képviselõt választhatnak azok a
választópolgárok, akik nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti
kérelmet nyújtanak be. A nemzetiségi szavazókör az ÓV-Lak
Óvoda épületben lesz, tehát aki a nemzetiségi névjegyzékben
szerepel, ott szavazhat a nemzetiségi képviselõ jelöltekre. A
Helyi Választási Bizottság három jelöltet vett nyilvántartásba. A
Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8-án sorsolással
meghatározta a szavazólapon szereplõ nemzetiségi képviselõ
jelöltek sorrendjét.
A szavazólapon a nemzetiségi képviselõ jelöltek a
következõképpen lesznek feltüntetve:
1. Farkas Antal LUNGO DROM ORSZÁGOS CIGÁNY
ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG
JELÖLTJE
2. Patakfalvi Imre Károly LUNGO DROM ORSZÁGOS
CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI
SZÖVETSÉG JELÖLTJE
3. Patakfalvi Imre LUNGO DROM ORSZÁGOS CIGÁNY
ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG
JELÖLTJE
Tóth János Zoltán
Helyi Választási Iroda Vezetõje

Kézmûves alkotótábor Kiskörén
Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a közösségi kulturális programok, hagyományok és értékek ápolására, közmûvelõdési intézmények, a
lakosság mûvészeti kezdeményezéseinek támogatására. Alapvetõ fontosságú
a mûvészeti értékek megõrzése, létrehozásának ösztönzése, a turizmus fellendítése érdekében rendezvények szervezése. Éppen ezért Honvisák Jánosné
tanítónõ segítségével szeretnénk újraéleszteni azt a kezdeményezést, melynek
a korábbi években igen nagy sikere volt Kiskörén. A pályázat lehetõséget ad a
kézmûves táborok újra indítására, melynek célja a falusias környezet, a népi
hagyományok, a kézmûvesség megismertetése a gyerekekkel. A tanítónõ
1975. óta vezet népi díszítõmûvészeti, tûzzománc szakkört, gyermekek és
felnõttek számára egyaránt a mai napig. Az oktatók között még további olyan
kiváló, sok évtizedes tapasztalattal rendelkezõ szakemberek vannak, mint
Kovács Tibor a Népmûvészet Ifjú Mestere, Lassú Imre nyugdíjas pedagógus,
fazekas és Kiss Lajosné a Hevesi Népmûvészeti és Háziipari Szövetkezet népi
iparmûvésze, akik elkötelezett hívei a hagyományõrzésnek.
A résztvevõ általános iskolás gyermekek, akik a megye több pontjáról és
más megyékbõl is érkeznek, egy hetet tölthetnek falusias környezetben magánházaknál elszállásolva, bevonva õket a házimunkába is. A foglalkozások
négy munkacsoportban (agyagozás, szövés, fémmegmunkálás, néptánc)
történnek, napi 6 óra idõtartamban. Ezt követõen szabadfoglalkozás, minden
este közös táncház, ahol a napközben begyakorolt lépéseket lehet a tábor
lakóinak bemutatni. A gyermekek ellátogathatnak a Hevesi Népmûvészeti és
Háziipari Szövetkezetbe, ahol a házi szövést, néprajzi emlékeket tekinthetik
meg, valamint lesz kecskefejés is. Emellett lehetõséget biztosítunk a Tiszatónál fürdõzésre, kerékpározásra, a Tájház, Kiskörei Vízerõmû, vízlépcsõ
látogatására. Mindez ingyenesen vehetõ igénybe a tábor lakóinak, s
amennyiben a pályázat támogatást nyer, úgy jövõ év júliusában valósul meg.
Dr. Szabó István
aljegyzõ

Energetikai korszerûsítés
a Polgármesteri Hivatal
és a Városi Könyvtár épületén
Az önkormányzat lehetõséget kapott a
közintézményeinek energetikai felmérésére a
Környezet és Energia Operatív Program európai
uniós pályázata révén, kifejezetten a villamos
energia fogyasztást megvizsgálva. Az elkészült
energetikai tanulmány szerint a két meghatározó
fogyasztási hely a Polgármesteri Hivatal és a
Könyvtár épülete. Ez alapján az önkormányzat
pályázatot nyújtott be a két épület napelemekkel
történõ felszerelésére, 25.562.550,- Ft támogatást
igényelve. A napelemek a két épület szinte teljes
villamos energia fogyasztását kiváltanák, mellyel
évente többszázezer forintos költséget spórolna
meg a költségvetésnek. Az önkormányzat ebben az
évben további energetikai pályázatok benyújtását
készíti elõ, többek között a közvilágításra, valamint
az Arany János úti Óvoda komplex energetikai
fejlesztésére, mely az épület napelemekkel való
ellátását, fûtéskorszerûsítést, külsõ nyílászárók
cseréjét, valamint hõszigetelését foglalja magába.
Az Európai Unió a következõ, 2014-2020
programozási idõszakban nagy hangsúlyt fektet az
energetikai korszerûsítésre, így további hasonló
pályázatok megjelenése és benyújtása várható.
Dr. Szabó István
aljegyzõ
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Közbiztonság növelése Kiskörén

Óvodai férõhelybõvítés
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma felismerte azt
a problémát, hogy országszerte sok óvoda
férõhelyhiánnyal küszködik. A kiskörei ÓV-LAK
Óvoda is ebbe a körbe tartozott, de ez az állapot
hamarosan megszûnik, ugyanis az önkormányzat az
Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ meghívásos
pályázatára 21.800.000,- Ft vissza nem térítendõ
támogatást nyert el. A támogatás alkalmas arra, hogy a
férõhelyhiány megszûnjön, hiszen a meglévõ
épülethez hozzáépítéssel több, mint 100 m2-en kerül
kialakításra egy 25 fõ befogadó képességû
csoportszoba, folyosó, tisztítószer raktár, mosdó,
öltözõ és szertár. Mérföldkõ a Minisztérium
támogatása folytán megvalósítandó beruházás, hiszen
a következõ években már nem kell attól tartani, hogy
férõhely hiánya miatt nem tudja az Óvoda a
jelentkezõket felvenni, s az óvodai dolgozók
komfortosan végezhetik munkájukat, nem kell többé a
hely szûkétõl sem tartani. A Béke úti Óvoda hatalmas
fejlõdésen ment keresztül az elmúlt években, mely
kezdõdött a külsõ hõszigeteléssel, nyílászáró cserével,
akadálymentesítéssel, folytatódott a belsõ festéssel,
mosdó helyiségek rendbe tételével, a fõzõkonyha
felújítással, s így már a kapacitása is bõvülni fog.
Dr. Szabó István
aljegyzõ

Kisköre Városi Önkormányzat 15.394.176,- Ft vissza nem térítendõ
támogatást nyert el a Belügyminisztérium térfigyelõ kamerarendszer
bõvítésére meghirdetett pályázatán. A meglévõ kamerarendszer a
település központját figyeli, az új térfigyelõ rendszer a Kiskörére bejövõ
közutakat, a Temetõt, az Üdülõterületet és a Hajókikötõt fogja
megfigyelni. A tizennégy darab új kamera helyét az önkormányzat a
kiskörei Rendõrõrssel egyeztetve határozta meg, s mivel a pályázati
kiírás nem teszi lehetõvé a megfigyelõ központ Rendõrségre történõ
telepítését, a felújítás alatt álló Széchenyi út 41/A. szám alatti Polgárõr
Irodában kerül elhelyezésre. A pályázat közbeszerzési eljárása lezárult, a
kivitelezõvel a szerzõdés megkötésre került, s a beruházás még idén
megvalósul.
Dr. Szabó István
aljegyzõ

Jól halad a Szociális városrehabilitáció
Tartják az ütemtervet a vállalkozók a „Szociális Városrehabilitáció
Kisköre megújításáért” címû pályázat keretein belül megújuló Kiskörei
Római Katolikus Egyházközség temploma és templomkertje, a
Könyvtár épülete, a HESI épület, és a Széchenyi úti gyalogos járda
kivitelezése kapcsán. A beruházás összköltsége 315.933.329,- Ft, melyet
vissza nem térítendõ, 100%-os támogatás formájában nyert el az
Önkormányzat.
Dr. Szabó István
aljegyzõ

Lezárult a 2014. évi közétkeztetési pályázat
Az önkormányzat lényegesen kedvezõbb feltételek mellett
szerzõdött az étkeztetést nyújtó szolgáltatóval, mint az elmúlt
években. Ezáltal mind az idõsek, mind a támogatásban nem
részesülõ gyermekek szüleinek kevesebbet kell fizetniük az
ebédért. Az idõsek 350 Ft-tal, míg a gyermekek után 167,- Ft-tal
kell kevesebbet fizetni egy adag ételért. A közétkeztetési
pályázat közbeszerzési eljárása eredményesen lezárult, az

önkormányzat megkötötte a szerzõdést a szolgáltatóval. Az
étkeztetés helyszíne is megváltozik, hiszen eddig a gyermekek
az Ezüst Horgony étteremben ebédeltek, ezentúl alig pár
méterre az Iskolától, a felújított Szociális Intézményben
étkezhetnek.
Dr. Szabó István
aljegyzõ

Óvodai élet
A nyári szünetben teljesen megújult óvodánk fõzõkonyhája.
Az új fõzõ- és sütõberendezéseken, mosogatókon, munkaasztalokon túl új fali – és padlóburkolatot kapott a helyiség, s
kisebb belsõ átépítés is történt. Így most korszerû eszközökkel,
higiénikusabb körülmények között készül a finom ebéd
óvodásaink számára.

Új

Régi

Férõhely kihasználtságunk 100 %-os, ebben az évben minden
felvételi kérelmet teljesíteni tudtunk. Csak azok a gyermekek
maradtak ki az óvodai nevelésbõl, akik nem rendelkeznek
érvényes személyi okmányokkal. Nehezen tudjuk megértetni a
szülõkkel, hogy az óvodás gyermekek is bekerülnek az Oktatási
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Hivatal Központi Információs Rendszerébe, s csak érvényes
okmányok alapján történhet az adatbevitel. Az áprilisi beiratkozáskor felhívtam az érintett szülõk figyelmét, mégis vannak
olyanok, akik az eltelt 5 hónap alatt sem pótolták a hiányzó igazolványokat. 2015 szeptemberében, amikor három éves kortól
kötelezõ lesz az óvodai nevelés, ez komoly gondot okoz majd.

gyermekek. Az óvodának az a feladata, hogy a nevelés területén
minél magasabb színvonalon biztosítsa azokat a szakmai és
személyi feltételeket, melyek elengedhetetlenek a képességek

Új

Új
Elbúcsúztunk nagycsoportos gyermekeinktõl, õk megkezdték iskolai tanulmányaikat. Máris nagyon hiányoznak, de megüresedett helyüket fokozatosan foglalják el a kicsik. Szeptember
1-tõl folyamatosan, kisebb csoportokban érkeznek az új óvodások, így tesszük könnyebbé számukra az elválást szüleiktõl.
Intézményünk minden dolgozója arra törekszik, hogy a
hozzánk járó gyermekek szeretetben, biztonságban, otthon
érezzék magukat közösségünkben. Gondtalan és örömteli gyerekkorukat újabb élményekkel, tapasztalatokkal gazdagítjuk,
eközben játékosan fejlesztjük személyiségüket, különbözõ
egyéni képességeiket, hogy az itt szerzett tudással megállják
helyüket az elkövetkezõ életszakaszokban.
Célunk, hogy a gyermekek az iskolai élet megkezdésére rendelkezzenek megfelelõ önismerettel, önértékelõ képességgel,
tudjanak önállóan gondolkozni, testi-lelki-szellemi fejlettségük
megfeleljen az óvodáskor végére elérendõ szintnek.
„A gyermekeknek két dologra van szükségük: erõs gyökerekre
és könnyed szárnyakra.”
A gyökeret a szülõi ház jelenti, a családi háttér, s az a szeretet
és gondoskodás, melyet magukkal hoznak a közösségbe kerülõ

kibontakoztatásához, a tehetség felszínre hozásához – vagyis a
„szárnyaláshoz”. Kötelességünk, hogy a gyengébb képességû,
hátrányos helyzetû, kevésbé szilárd gyökerekkel rendelkezõ
gyermekek számára is esélyegyenlõséget biztosítsunk.
2000 szeptemberében – az akkori gyermeklétszám
szükségessé tette az óvodai férõhelyek bõvítését. Az
önkormányzat az Arany János úti volt bölcsõde épületében
alakított ki ideiglenesen egy csoportot. Ez az „ideiglenes”
csoport 14 éve mûködik óvodánk telephelyeként, azóta nem
sikerült a Béke úti épületet bõvíteni. Nem szerencsés ez a
helyzet szakmailag sem, ezenkívül a két épület fenntartása
gazdaságosság szempontjából sem elhanyagolható.
2014 júniusában az önkormányzat pályázatot nyújtott be az
Emberi Erõforrások Támogatáskezelõhöz, s az OFB-14
pályázat keretében 21.800.000 Ft támogatást nyert óvodai
férõhelyek bõvítését célzó beruházások támogatására. Így
remélhetõleg a 2015/2016-os nevelési évben már a Béke úti
épületünkben indul az 5. csoportunk is. Az Arany János úti
épületet pedig „visszaadjuk” egyéb, önkormányzati feladat
ellátásának céljára.
Feketéné Perge Veronika
óvodavezetõ

A Kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskolában is
megkezdõdött a 2014/2015-ös tanév
Kedves Olvasó röviden tájékoztatom Önöket a tanév
feladatairól:
A nyár folyamán két turnusban 60 diákunk nyaralt
Fonyódligeten (az Erzsébet Táborban). Köszönöm a táborban
dolgozó pedagógusok munkáját, ugyancsak köszönöm az
Önkormányzatnak, hogy az autóbuszt díjtalanul biztosították a
gyerekek utazásához.
Minden tanév új kihívást, új feladatot jelent a
gyermekeknek, a szülõknek és a pedagógusoknak egyaránt.
Az új közoktatási törvény értelmében 2014. szeptember 01jétõl bevezetésre került:
- Az idegen nyelvi felmérés
- A fizikai állapot felmérése (Net-fit)
- A kísérleti tankönyvek mellett szeptembertõl már az 1-2., 56. évfolyamon kell az új kerettantervek szerint tanítani

- Az új tanévben az 1-3., az 5-7. osztályban kötelezõ lesz a
mindennapos testnevelés
- Elindul az új tanfelügyeleti rendszer
Ezen kívül intézményi szinten valamennyi osztályunkba
bevezetjük az online /be és kimeneti mérést/.
Intézményünk fontosabb feladatai:
- A nevelõ-oktató munkánkba még jobban beépíteni
Vásárhelyi Pál szellemiségét, munkásságát.
- A tanulók többsége aktívan vegyen részt a Vásárhelyi
Egyesület munkájában.
- Jobban kihasználni a település adottságait (kihelyezett
tanítási órák: Tájház, KÖTIVIZIG,Tiszavíz Vízerõmû kft)
- Egészséges életmódra nevelés, pl. gyógy- és
fûszernövények termesztése, felhasználása, illóolajok
használata…

8
A tanévben a következõ
szakköröket tervezzük:
helytörténeti
irodalom
matematika
angol
dráma, mese

informatika
labdajátékok
tenisz
énekkar
hangszeres oktatás (furulya,
zongora, szintetizátor)
Suliújság szakkör

KISKÖREI VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA
2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAMJA
09. 01. (hétfõ) 0800
0900-1145
09.05. (péntek) 1300
09.08. (hétfõ)
1400
09.10.(szerdától) 0700
09.10. (szerda) 1400
09.16. (kedd) 1700
09.17. (szerda) 1700
2. hét 1600
09.22. (hétfõ) 0900
09.18. (csüt.) 1600
09.25. (csüt.) 1700
09.26. (péntek)
1400

10.03. (péntek) 1300

Ünnepélyes tanévnyitó
Az osztályfõnökök vannak az osztályokkal,
a „napközis” nevelõk is délelõtt dolgoznak
2014/2015-ös tanév Munkatervének elkészítése
Bizonyítványok, naplók, órarendek leadása,
A kerékpárral közlekedõ gyerekek
(szülõi engedélyek összegyûjtése)
A mûvészeti oktatásis kezdõdik
A délutáni foglalkozásra vissza jövõ, és
vissza nem térõ gyerekek szülõi igazolások összesítése.
Orvosi vizsgálat a dolgozók részére
Vezetõségi ülés
Szülõi értekezlet 1-4. osztály
Szülõi értekezlet 5-8. osztály
Tímár-féle bemeneti mérés
A pákozdi csata emlékére akadályverseny
A „Vásárhelyi Egyesület”elnökségi ülése
KÖTIVIZIG-Panoráma terem
SZMK választmányi ülés,
Természettudományi terem
Itthon Vagyok! Magyarország Szeretlek!
Idõsek napja, zenei világnap, népdal éneklési
verseny, néptánc bemutató
Pályaválasztási tájékozató füzetek megrendelése
A veszélyeztetett és hátrányos helyzetû
tanulók nyilvántartásának elkészítése
Jelentkezés szaktárgyi versenyekre
Tanmenetek, munkatervek, statisztikák
elkészítése, leadása
A pólórendelések leadásának hi. 800 Ft/db

intézményvezetõ
osztályfõnökök
napközis nevelõ
int.vez., oszt. fõnökök
oszt. f., mk. vez.
oszt. fõnökök, int. vez.
mûvésztanárok
oszt. fõnökök
int. vez..
int. vez.
osztályfõnökök
osztályfõnökök
fejlesztõ ped.
DÖK vez. oszt.fõnökök
Elnök, Alelnök
SZMK elnök
intézményvezetõ
szaktanárok
8.a/b osztályfõnökök
osztályfõnökök
GYIV felelõs
szaktanárok
int.vez., int.vez.h. mk.vez.
Kovács Márton
iskolaigazgató
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Projektnyitó rendezvény
Kisköre Városi Önkormányzat 2014. június 12-én rendezte meg a „Szociális Városrehabilitáció Kisköre megújításáért” projekt
ünnepélyes megnyitóját. A különleges eseményen jelen volt Dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter és Szabó Zsolt
fejlesztési államtitkár, országgyûlési képviselõ is.
A projektnyitó rendezvény elsõ fellépõje Sebõk Ábel nagycsoportos óvodás volt, aki Kányádi Sándor egyik versét szavalta el.
Ezt követõen Magyar Csilla polgármester köszöntõjét hallhattuk, majd átadta a szót Szabó Zsolt államtitkár úrnak.
Dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter úr ünnepi beszéde után a kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskolában mûködõ
Harmónia Mûvészeti Iskola néptánc tagozatának 5. b osztályos tanulói adtak mûsort.
Az ünnepséget Zakar László tervezõ úr projektbemutató elõadása zárta.
A képek forrása: www.hatvanonline.hu
Balla Zsuzsanna
kulturális asszisztens

Összetartozás napja – Kiskörei Városnapok
A szociális városrehabilitációs projekthez kapcsolódott ez a
kétnapos rendezvény – Összetartozás Napja – Kiskörei
Városnapok, amely 2014. 06. 28-29-én került megrendezésre.
Szombaton és vasárnap a gyermekek szórakoztatásáról

ingyenes ugrálóvár, kézmûves foglalkozás, csillám-és
hennatetoválás és a Lónak vélt menyasszony címû színelõadás
gondoskodott. Ezen a napon Rákóczi Feri kalauzolt el minket a
programok sokaságában.
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Az egész napos kirakódó vásár kínálatából válogathattak a
helyiek és a hozzánk érkezõ látogatók. Hatalmas nagy üstben
3000 adag babgulyás fõtt a kedves vendégek számára.

Kicsik és nagyok
részére egyaránt mulatságos és vidám pillanatokat szereztek a hozzánk érkezõ fellépõk.
Az elsõ napon többek
közt a helyi fellépõk ÓVLAK Óvoda óvodásai,
KLIK Kiskörei Vásár-

helyi Pál Általános Iskolában mûködõ Harmónia
Mûvészeti Iskola Néptánc
Tagozatának mûsora szórakoztatta a közönséget,
késõbbiekben pedig az
ismert fellépõk Varga
Viktor, Vastag Csaba, és a
Desperado. Este 20:30-tól
a Piramis adott élõ nagykoncertet sokak örömére. A napot tûzijáték zárta, ezután Dj
Forest gondoskodott a jó hangulatról.
Vasárnap sem volt hiány izgalmas programokból. A nap
házigazdája Kovács Robi volt, aki ismertette a további
programokat. A nap kezdeteként Erdõs Csaba motoros
bemutatója a közönség néhány tagjának bevonásával
kápráztatta el a kedves nézõket. Ezt követõen az Õszidõ
Nyugdíjas Klub énekkara, Barátság dalkör, az ÓV-LAK Óvoda
Óvónõi kórusának mûsora és Farkas Dóra elõadása nyûgözte le

a közönséget. Ezen a napon is érkeztek hozzánk neves fellépõk,
Musical For You, Appril Project a Maklári Leksysteme Sport
Klub ugrálóköteles csapata és Bereczki Zoltán szórakoztatta a
közönséget.
Bodó Lilla
turisztikai informátor

11

IV. Hal- Vad Fõzõ Fesztivál és Tisza királynõje választás
Borús napra ébredtünk
2014.07.11-én reggel, a
fõzõverseny elsõ napján…
Sajnos az egész napos
szûnni nem akaró esõ
megpecsételte az aznapi
programok sorsát. Ezért a
Neoton élõ nagykoncertet
is át kellett tenni egy másik
idõpontra.
Másnap – bízva abban,
hogy jó idõ lesz – reggel 6
órától a fõzõversenyre
benevezett csapatok gyülekeztek a számukra kijelölt helyeken, s lázasan készülõdtek a fõzéshez. Már
kora délelõtt ínycsiklandó
ételek illata lengte át a
szabad strand területét. A
versenyen több kategóriában lehetett nevezni, melyek a következõk voltak:
sült hal, fõtt hal, sült vad és
fõtt vad, egyéb hal- és
vadételek.
Délelõtt 10 órakor
Magyar Csilla polgármester megnyitotta a fõzõversenyt. Ezt követõen
a gyermek szépségverseny jelöltjei varázsolták
el a közönséget. A kora
délutáni órákban került
sor az ételek zsûrizésére,
majd az eredményhirdetésre.
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A Wolksvagen bogarak felvonulása délután kettõ órakor vette kezdetét a Tisza Királynõ választás jelöltjeivel. A Bogarak a
városközpontban, a Mûvelõdési Ház elõtt álltak meg, itt lehetett õket fotózni. Eközben a rendezvénytéren a vendégeket Country
táncbemutatóval szórakoztatták.
Délután négy órakor a Tisza Királynõ jelöltek fürdõruhás felvonulását láthatták. Fél hatkor a szépségjelöltek a Pannon Mod
kollekció ruháit mutatták
be. A verseny idei
gyõztese Ugrai Klaudia
egri versenyzõ lett, majd
a zsûri, Bíró Ica elnökletével elsõ udvarhölgynek Poharelec
Noémit Gyomaendrõdrõl, a második
udvarhölgynek pedig a
budapesti Nagy Lillát
választotta.

Az est további részében a Fantom együttes
szórakoztatta a közönséget, a sztárvendég
Charlie volt.
Balla Zsuzsanna
kulturális asszisztens

Megemlékezés az I. világháborúról és a kiskörei hõsökrõl, áldozatokról
Száz évvel ezelõtt július 28-án üzent hadat az Osztrák-Magyar
Monarchia Szerbiának, miután egy hónappal korábban egy szerb
diák, Gavrilo Princip merényletben megölte a Szarajevóba látogató trónörököst, Ferenc Ferdinándot és feleségét. A konfliktus
egy hét alatt világháborúvá terebélyesedett, a háborúba augusztus 4-ig a Monarchia oldalán Németország, Szerbia oldalán
Oroszország, majd Franciaország és Nagy-Britannia is belépett,

és 1917-ben hadat üzent a központi
hatalmaknak az Egyesült Államok is.
A négy évig tartó világháború a
korábbi háborúkhoz képest elképzelhetetlen pusztulást okozott: 10
millióan haltak meg, 20 millió volt a
sebesültek száma, a polgári lakosságot mérhetetlen szenvedés sújtotta.
A kiskörei hõsökre és a háború
áldozataira emlékezett a város
augusztus 4-én a Szent István
parkban. A megemlékezés a Középés Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
(1122 Budapest, Határõr út 35.) által
kiírt KKETTKK-CP-04 kódszámú,
KKETTKK 2014/P04/117/94 TSZ
számú, „Megemlékezés az I. világháborúról és a kiskörei
hõsökrõl, áldozatokról” címû pályázat keretén belül valósult
meg, melynek támogatási összege: 400.000,- Ft volt.
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A háborúban rengeteg
ember meghalt, megsebesült vagy nyomorékon
tért haza szeretteihez. A
megemlékezésen jelen
voltak az elsõ világháború áldozatainak
leszármazottai is.
Az ünnepséget a Himnusz hangjainak felcsendülése nyitotta meg,
majd Szabó Dorina
elõadásában hallhattuk A
jó lovas katonának címû
magyar népdalt. Ezt
követõen Sebõk Ábel
szavalta el az ünneplõ
közönségnek Kányádi
Sándor: Kicsi falumból
való címû szívhez szóló
versét. Az Õszidõ Nyugdíjas Klub énekkara egy
népdalcsokrot állított
össze – ezzel tisztelegve
a hõsök és áldozatok
elõtt. Gyóni Géza: Kossuth katonái címû versét
Vincze Andrásné szavalatában hallhatták a jelenlévõk. A Barátság
Dalkör is egy népdalcsokorral készült a megemlékezésre. Ezt követõen a
Kossuth Lajos táborában
címû népdalt énekelte el
Szabó Dorina.
Az ünnepség további
részében Magyar Csilla
Kisköre város polgármestere osztotta meg
gondolatait az ünnepi
beszédében.
A megemlékezési ünnepség utolsó momentumaként koszorúk elhelyezésére került sor. A koszorúzás után az ünneplõ közönség
minden tagja egy mécsessel jelképezve meggyújtotta a megemlékezés lángját.
Balla Zsuzsanna
kulturális asszisztens
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Neoton Família élõ nagykoncert és Caramel koncert képekben
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Bûnmegelõzõ nap
A „Szociális Városrehabilitáció Kisköre megújításáért”
címû pályázat keretein belül került megrendezésre 2014.
augusztus 16-án a városi bûnmegelõzõ nap. E pályázat ad
lehetõséget az új polgárõr iroda kialakítására is. A rendezvényen
több szervezet is képviseltette magát. Jelen volt a Heves Megyei
Rendõr-fõkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály
Közterületi Forgalomellenõrzõ Alosztálya, valamint az Agria

Beavatkozó Alosztály; a Hevesi Rendõrkapitányság Kiskörei
Rendõrörs, illetve a Tiszai Vízirendészeti Kapitányság Kiskörei
Vízirendészeti Rendõrörs tagjai, a Kiskörei Polgárõr Egyesület,
a katasztrófavédelmet pedig a Tiszanánai Önkormányzati
Tûzoltóság képviselte.

fegyverzeti bemutatón, baleset-megelõzési programon, vízi
közlekedési TOTO-t tölthettek ki a gyermekek,

megismerkedhettek a vízi mentõeszközökkel, kipróbálhatták a
tûzoltók légzõkészülékét is.
Osztatlan sikert aratott a kicsiknél, hogy beülhettek egy
rendõrségi szolgálati gépjármûbe, felmászhattak a
tûzoltóautóra, valamint a vízirendõrség jet-skijére.
Kísérõprogramként ugráló várban tölthették el az idõt a
gyermekek, akinek
pedig volt kedve,
készíttethetett magának csillámtetoválást
vagy hennafestést.
Balla Zsuzsanna
kulturális asszisztens

A program fõleg a fiatalabb korosztályt célozta, de a felnõttek
is válogathattak a kínálatból. A délután a bûnmegelõzõ
elõadásokról és tájékoztatókról szólt. Ezen kívül részt vehettek
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Augusztus 20.
Augusztus 20. az év 232. (szökõévben 233.) napja a Gergely-naptár szerint. Az évbõl még 133
nap van hátra. Augusztus 20. az egyik legõsibb magyar ünnep, Szent István király ünnepének napja.
A keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja.
Mi juthat eszünkbe Augusztus 20-ról? - eszünkbe jut Szent István; az államalapítás; az új kenyér;
az alkotmány és a Szent Korona ünnepe.
Másként fogalmazva: Magyarország nemzeti
és állami ünnepe – I. István király temetésének és
szentté avatásának évfordulója; Szent István király
ünnepe; az Új Kenyér ünnepe.
Augusztus 20-án a nap végén nem csak az Új
kenyér és az államalapítás ünnepe ér véget, de a
nyár is. Ezen a napon véget ér a nyár és a
gyermekek részére a szünet is. Megkezdõdik az
iskolára való készülõdés.
Ezen a napon Kisköre Városi
Önkormányzat igyekezett olyan
p r o g r a m e l e m e k e t
belecsempészni a napba, mely
mindenki számára megfelelõ.
Délután 16:00 órakor Szent
misével kezdõdött a program. A
Mûvelõdési Házban a szép
számban megjelent hívõk
énekétõl és imáitól volt hangos a
nagyterem. Ezt követõen a Szent
István parkban került sor
koszorúzásra és a Tájház udvarán
a kenyérszentelésre, ahol a
hagyományokhoz híven az Új
kenyeret minden vendég
megízlelhette. Ünnepi beszédet mondott Magyar
Csilla polgármester, majd Farkas Dóra elõadása
kápráztatta el a nézõket. Az ünnepi mûsor
zárásaként a PÁTRIA Néptáncosainak mûsorát
tekinthették meg. A gyermekek szórakoztatásáról
ugrálóvár, henna és csillám tetoválás

gondoskodott. Kiegészítõ
programként Mester Csaba
karikatúrista gondoskodott a
humoros rajzok elkészítésérõl.
Este a United együttes élõ
koncertje szórakoztatta a szép
számban összegyûlt szórakozni
vágyókat.
A United sztárvendége Tóth
Vera volt, aki lélegzetelállító
hangjával varázsolta el a
közönséget. Az estét a parkból lõtt
tûzijáték zárta.
Bodó Lilla
turisztikai informátor
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Akikre büszkék vagyunk…
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kiskörei szakaszmérnökségének dolgozói
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Kiskörei
Szakaszmérnökség elkötelezett az állami tulajdonban lévõ
Tisza-tó kezelésében, valamint az ott megvalósítandó
területfejlesztési projektek megvalósulásában. Mindemellett a
2013. évben lezajlott minden
idõk legnagyobb dunai árvizében
aktívan és szakmai kompetenciájáról maximálisan számot
adva kiemelkedõ védelmi munkát végzett. Mint a Tisza-tó „gazdája” mûködése során szerteágazó kapcsolati rendszerrel
rendelkezik, amely a Tisza-tó
környéki települések gazdálkodóival, önkormányzataival,
turisztikában résztvevõ vállalkozásaival, a Tisza-tó vízelvezetõ csatornái összekapcsolódásaként a Tisza-tó tágabb térségének
politikai, gazdasági és állami potenciáival,
szakembereivel együttmûködik, és jó
kapcsolatot ápol. A Szakaszmérnökség
munkatársai évtizedek óta (40 éve) végzik
sokrétû feladataikat magas szakmai színvonalon, nagy elkötelezõdéssel. Jelen vannak
a vész idején és jelen vannak a fejlesztések, a
fejlõdés területén is.
A 2012-ben megvalósítási szakaszba
érkezett Komplex Tisza-tó projekt szellemi és
megvalósítási gazdája a szakaszmérnökség.
A Komplex Tisza-tó projekt új lehetõségeket
és megújulást jelent a Tisza-tó és környezõ
települések életében, hiszen a megalkotása
óta a legnagyobb beruházás, melynek
folytatását a II. ütemben már támogató
nyilatkozattal ismerte el a pályázati
közremûködõ hatóság. A KÖTIVIZIG Kiskörei
Szakaszmérnöksége évtizedek óta dolgozik azon, hogy a Tiszató fennmaradjon, a mezõgazdasági és turisztikai
gazdaságélénkítésben játszó szerepét maximálisan
kihasználják.
Munkájukat alátámasztja a sok lezárult és folyamatban lévõ
projekt is.

Heves Megye Közgyûlése Telekessy István területfejlesztési
díjat adományozott a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Kiskörei Szakaszmérnökségének, a Tisza-tó „gazdájának”. A
rangos elismerést ünnepélyes
keretek között adta át a közgyûlés
június 27-i ülésén Szabó Róbert
megyei elnök és dr. Barta Viktor
fõjegyzõ – Lovas Attila, a
KÖTIVIZIG igazgatójának
jelenlétében – Fejes Lõrinc
kiskörei szakaszmérnöknek.
A Heves Megyei Közgyûlés
2012-ben alapította a Telekessydíjat, hogy ezzel is kifejezésre
juttassa megbecsülését azoknak a
személyeknek és szervezeteknek, amelyek kiemelkedõt
alkottak a terület- és vidékfejlesztés terén, és példamutató
munkájukkal hozzájárulnak a megye jó
hírnevének öregbítéséhez.
A kiskörei kollektíva elismerésének indoklásában szerepel, hogy a szakaszmérnökség
elkötelezett a Tisza-tó kezelésében, valamint
az ott megvalósítandó fejlesztési projektek
megvalósulásában. Ezen kívül a tavalyi,
rekorder dunai árvíz elleni védekezésben is
aktív szerepet játszott, bizonyítva szakmai
kompetenciáját.
Mint a Tisza-tó „gazdája”, szerteágazó
kapcsolatot ápol a tározó környéki települések
önkormányzataival, gazdálkodóival, együttmûködik a tó tágabb térségéhez kötõdõ
politikai, gazdasági szereplõkkel. A szakaszmérnökség munkatársai immár négy évtizede
végzik sokrétû feladataikat magas szakmai
színvonalon, védekezési periódusokban és
békeidõben egyaránt.
Az indoklás megemlíti azt is, hogy a szakaszmérnökség a
2012 végén megvalósítási szakaszba lépett Komplex Tisza-tó
Projektnek is gazdája. A fejlesztés új lehetõségeket jelent a
Tisza-tó és környezõ települések életében, hiszen a tározó
létrejötte óta a legnagyobb beruházás, amelynek folytatása
tervezés alatt áll.

Akikre büszkék vagyunk…
Fejes Lõrinc, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kiskörei szakaszmérnöke
Ti s z a r o ff K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a
„Tiszaroffért” emlékérmet adományozott Fejes
Lõrincnek, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság kiskörei szakaszmérnökének.
A település képviselõ-testülete azért alapította
a díjat, hogy méltó módon kifejezésre juttassa a
község elismerését és megbecsülését azok iránt,
akik Tiszaroff fejlõdéséért kiemelkedõen
dolgoztak.
Fejes Lõrinc is odaadó munkájáért kapta a
kitüntetést, amivel nagymértékben hozzájárult a
falu árvízbiztonságának megtartásáért,
javításáért. Az indoklásból az is kiderül, hogy

kiskörei szakaszmérnökünk sokat tett azért,
hogy kiváló kapcsolat alakuljon ki Tiszaroff
önkormányzata és lakossága, valamint a vízügyi
igazgatóság között.
A díjat 2014. augusztus 16-án, a XVI.
Tiszaroffi Találkozó programjainak részeként
adták át, dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi
miniszter és Kamarás Zsolt polgármester
jelenlétében.
Önmagáért beszél az a tény, hogy a
„Tiszaroffért” emlékéremmel elismertek közül
egyedül Fejes Lõrinc nem a község polgára,
hiszen nem ott él és dolgozik.
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Kézen fogva – Néptánccal a fogyatékkal élõkért
Teljesen véletlenül kerültem kapcsolatba 1999-ben a
fogyatékkal élõ fiatalokkal. Az andornaktályai intézet, keresett
meg és kért fel, hogy segítsek felkészülni a néptáncosainak egy
fesztiválra, mert a tánctanáruk váratlanul elment és szeretnének

eljutni erre a bemutatóra. Komoly tartózkodással kezdtem el
dolgozni a fiatalokkal, de olyan szeretetet, ragaszkodást kaptam
tõlük, hogy az egyszeri felkérés, több éves tanítássá vált. Egyre
jobban rájöttem a személyiségeikre, s a különleges táncoktatást
igénylõ módszertan is kezdett kialakulni.
A több éves együttmûködés közben felkért szakmai
zsûrizésre a Magyar Speciális Mûvészeti Mûhely Egyesület, a
minden évben megrendezésre kerülõ Speciális Mûvészeti
Fesztiválra. Idõközben elvégeztem a Magyar Táncmûvészeti
Fõiskola Néptánc pedagógus szakát, ahol éppen ebbõl a
speciális oktatást igénylõ munkámból írtam meg a
szakdolgozatomat, a Néptánc, mint fejlesztõ módszertan
címmel.

A Mûvészeti mûhely által alapított
„Értelmileg sérült
embertársainkért”
emlékplakettet kaptam meg, nagy megtiszteltetéssel az elmúlt években tett tevékenységem eredményeként.
Ez nagy öröm számomra, mert olyan
személyek mellé
sorakozhattam többek között, mint St.
Martin elõadómûvész, vagy mint
Göncz Árpádné.
Bízom benne, hogy
munkámmal továbbra
is hozzájárulhatok
sérült személyek
mozgásfejlesztéséhez, hiszen Õk is egész emberek, csak az élet egy kicsit mást
szánt nekik.
Készülõben van a fogyatékkal élõk mozgás és koordinációfejlesztését elõsegítõ, néptáncra épülõ módszertani könyv
kiadása, amelyet a tizenöt év gyakorlati tapasztalatai alapján
állítottam össze.
Kovács Tibor
néptánc pedagógus

A Kulturális Örökség Napja kapcsán…
Minden ember abban a közegben kulturálódik, amelyikben
él. Ha gazdag az a kultúra amelybõl „táplálkozik”, akkor õ is
gazdaggá válhat. Azt a kultúrát, amiben élünk, elõdeinktõl
kapjuk örökségül ajándékba. Ha megbecsüljük, építünk rá,
továbbfejlesztjük, nagy hasznunkra válhat.

Gondoljanak csak az évszázadokon át kimûvelt magyar
nyelvre. Ilyen gazdag öröksége kevés népnek van. Büszkének
kell lennünk rá és méltóképp kell használnunk, példát adva
gyermekeinknek is. De gyönyörû a magyar nép tánca, zenéje is.
Szívet melengetõ a néptáncot tanuló osztályok egy-egy
fellépése, de a felnõttek is élvezhetik õsztõl újra a
magyar zene és tánc áldásos hatását, ha eljönnek a
szombatonként megrendezendõ táncházba.
Az épített örökséget is õriznünk kell! Ennek több
példáját is látjuk most településünkön. Visszaállítják
eredeti formájába a könyvtár épületét, mely 1901ben épült, felújítják a templomot, és megújult a
Tájházunk is. Azt hiszem, méltóképp bánunk épített
örökségünkkel, mit elõdeink hagytak ránk.
A tárgyi örökséget a Tájházunkban õrizzük. A
felnövõ nemzedék megismerheti általa, hogyan éltek
déd és ükszüleik. Az ott bemutatott tárgyakat 1976tól 86-ig gyûjtöttük össze gyerekekkel. A ház 1856ban épült. Nagy Lajos módos gazda tulajdona volt. A
nyolcvanas évekig ebben éltek és nevelték három
lányukat. Szerencsére Õk megõrizték eredeti
szerkezetét, így nem volt nehéz visszaállítani a régi
állapotába. A falu lakosainak önzetlen segítségével
ez sikerült is. Figyeltük, hol bontanak régi házat,
ahonnan régi típusú ablakokat tudunk kiszedni és
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beépíteni ide, visszaépítettük a kemencét, a beépített
sparheltet. Jöttek asszonyok tapasztani, meszelni.
Szép példája volt a közös összefogásnak. Azóta volt
több felújítás rajta. Legutóbb a hátsó falat szigeteltük
alá pályázati pénzbõl. Most megújult a tetõ és az
elektromos hálózat. A fészert el kellett bontani, mert
már rossz állapotú volt. Helyette megépült a kültéri
kemence, lehetõséget teremtve az udvari sütésfõzésre. A Tájház felújításával újra megteremtettük
annak lehetõségét jó pár évre, hogy a felnövõ
nemzedék láthassa, hogyan éltek elõdei,
szembesülhessen a fejlõdéssel, ami büszkeséggel
töltheti el, de azt, hogy honnan indultunk, sosem
szabad elfelejteni. Erre emlékeztet a Tájház. Óvni,
becsülni kell a múlt tárgyi emlékeit!
Éppen ezért, 28 év után újra gyûjtõmunkába
kezdünk, bár közben is gyarapodott a tárgyak száma,
legutóbb például Borszéki doktor lányától, Zsuzsától
kaptunk fali dísztányérokat, melyek a kiskörei
nappalijuk falát díszítették hajdan. Nagyon hiányzik
most 2 db szalmazsák, amit örömmel vennénk, ha
lenne valakinek, de bármilyen szerszám, bútordarab, irat,
könyv, fotó, ami a múlt emléke helyet kap a Tájházban, ha
felajánlják. Szeretnénk, ha a gyermekeink sokáig
töltekezhetnének a múlt emlékeibõl, és nem utolsó sorban, hogy
látnivalót biztosítsunk a településünkre látogató turistáknak is.

A gyûjtõmunkára felhívást kaptak a diákok is. 15-étõl 25-ig
reggel fél 8-tól 8-ig veszem át az iskolában a gyûjtött tárgyakat,
oda bárki behozhatja. Köszönöm szépen a jövõ nevében is!
Honvisák Jánosné

Itthon vagy- Magyarország szeretlek!
Idõpont: 2014. szeptember 27.
Helyszín: Ifjúsági Ház udvara (Béke út 3.)
14:00
17:00
17:20
18:00
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00-tól

Magyarország Szeretlek Kisköre vetélkedõ általános iskolásoknak a Mûvelõdési Házban
KLIK Kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskolában mûködõ Harmónia Mûvészeti Iskola néptánc
tagozatának mûsora
Valcer Táncstúdió mûsora
Farkas Dóra elõadása
Márton Béla mûsora
Köszöntõ: Magyar Csilla polgármester
Közösségépítõ munkáért díjátadás
Bikini együttes élõkoncert
Szent Mihály napi jelzõtûz meggyújtása
Tûzzsonglõr show
Disco
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Felhívás
Kisköre Városi Önkormányzat rajz- és fotópályázatot hirdet
a Kulturális Örökség Napja kapcsán
„A város és a családom” címmel
A rajzok témája: a város és a családom a jövõben. Engedd el a fantáziádat és rajzold le milyennek képzeled el a várost és
családodat a jövõben. A mûvek bármilyen technikával, bármilyen méretben készülhetnek. Készíthetik egyének és csoportok is.
Egy pályázó több alkotást is benyújthat. Értékelése és jutalmazása korosztályonként történik. A legeredményesebb pályázók
felkészítõ tanárait is díjazzuk.
A lap hátoldalán legyen feltüntetve:
?
alkotó neve
?
kora, osztály
?
lakcíme
?
gyerekeknél a felkészítõ tanár neve
Azt szeretnénk, ha fiatalok, felnõttek is rajzeszközt fognának, hiszen tudjuk, hogy sokan szeretnek alkotni az idõsebb korosztály
körében is. Ajánljátok ezt a lehetõséget ismerõseiteknek, barátaitoknak!
A fotópályázat témája: a város múltja és jelene. A fotókat digitális formában lehet benyújtani a konyvtar@kiskore.hu címre,
pályázónkként három darabot.
A következõ adatokat mellékeljétek:
?
név
?
cím
?
telefonszám
?
életkor
?
e-mail cím
A pályamunkákból kiállítást rendezünk.
Benyújtás ideje: 2014.11. 20.
Benyújtás helye: Kisköre Mûvelõdési Ház, Kisköre Városi Könyvtár

Gólyahír
- Krispán Milán
- Fazekas Nóra
- Tolnai Lili Fruzsina
- Lólé Romina
- Vona Nimród
- Konkoly Olivér Szebasztián
- Lászka Hédi Natália
- Patakfalvi Dániel
- Kürti László

Felelõs kiadó:
05.17.
05.19.
05.23.
05.31.
07.21.
07.25.
08.10.
08.28.
09.02.

Kisköre Városi Önkormányzat
3384 Kisköre Széchenyi I. út 24.
Tel.: 0636/358-311
Fax.: 0636/558-021
E-mail: titkarsag@kiskore.hu
Felelõs szerkesztõk:
Balla Zsuzsanna, Bodó Lilla, Feketéné Perge Veronika,
Honvisák Jánosné, Kovács Márton, Magyar Csilla,
Dr. Szabó István, Tóth János Zoltán

