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A négy gyertya- történet Ádvent idejére
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya. Olyan nagy volt a csend körülöttük,
hogy tisztán lehetett érteni, amit egymással beszélgettek.
Azt mondta az első:
-ÉN VAGYOK A BÉKE! De az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el
fogok aludni. – Néhány pillanat múlva már csak egy vékonyan füstölgő kanóc emlékeztetett a hajadon fényesen tündöklő lángra.
A második azt mondta:
-ÉN VAGYOK A HIT! – Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme
tovább égnem. – A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot.
Szomorúan szólt egy harmadik gyertya:
-ÉN A SZERETET VAGYOK! – Nincs már erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek velem, semmibe veszik, hogy milyen nagy szükségük van rám. – Ezzel kis is aludt.
Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott:
- De hát mi történt? Hiszen nektek égnetek kéne mindörökké! – Elkeseredésében hirtelen
sírva fakadt.
Ekkor megszólalt a negyedik gyertya:
- Ne félj! Amíg nekem van lángom, újra meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát.
ÉN VAGYOK A REMÉNY!
A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a még égő gyertyát, s lángjával új életre keltette a többit.
- Add,Urunk, hogy soha ki ne aludjon a remény! Hadd legyünk eszköz a kezedben, amely
segít megőrizni gyermekeink szívében a hit, remény, szeretet és béke lángját!
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Tisztelt Kisköreiek!
Szeretném megköszönni, ezúton is, hogy az októberi választáson ismét bizalmat szavaztak nekem. Nagy
öröm és felelősség, az az eredmény, amely kialakult. A szavazók csaknem 64%-a gondolta azt, hogy az új
szemlélet, a megbecsülésen és szereteten alapuló önzetlen, elvégzett munka többet ér, mint a mocskoló,
hazug szavak, a soha be nem váltott ígéretek. Köszönöm a családomnak és mindazoknak, akik közvetlenül
ki voltak téve a mocskolódásnak, hogy kitartottak, és szeretetükkel erősítettek, segítettek. A képviselő-testülettel közösen azon leszünk, hogy az elindult fejlődés ne álljon meg, hogy minden lehetőséget kihasználjunk arra, ami a lakosság érdekeit szolgálja.
Az év utolsó napjaiban egyenleget, elszámolást szoktunk végezni és köszönetet, jókívánságokat mondani.
Önöknek, Tisztelt Olvasók idén is naptárral és ott szereplő idézettel rovom le jókívánságaimat, köszönetemet. Itt az újságban az intézményeinknek mondok köszönetet. Minden közalkalmazott és köztisztviselő
azon dolgozott, hogy a település és a településen élők minden támogatást, ellátást megkapjanak. Ebben az
évben szinte minden területet ellenőrzött a szakhatóság és soha elmarasztalásra, büntetésre, visszafizetésre
nem került sor. A pontos és összehangolt munka eredménye, amely az együttműködésen alapul. A rendezvényeink lebonyolításában részt vettek a kulturális közfoglalkoztatottak és a középiskolások is, akik a
gyakorlatukat az önkormányzatnál végezték. A közfoglalkoztatásban résztvevők közül sokan a településen
értékteremtő munkát végezve részt vettek, vesznek a szolgálati lakások felújításában, kerítésépítésben, eszközök felújításában. Intézmények, civil szervezetek támogatásával élénkíteni szeretnénk a helyi közösségek megtartó erejét.
A jövő évben elsődleges cél:
• A tisztességes gazdálkodás folytatása
• Közfoglalkoztatás átszervezése, hatékonyabbá tétele
• Szociális szövetkezet létrehozása
• Pályázatok kihasználása
• Állami területek önkormányzati igénylése
A 2014 legfontosabb eseménye a termálkút adósságának rendezése, amelyet ez év végéig megteszünk, annak érdekében, hogy a fejlesztés ott is megindulhasson, jog tiszta helyzet megteremtésével.
Tisztelt Olvasó!
Mindenkinek Áldott Karácsonyt, és Boldog Újévet kívánok Ady Endre versének részletével.
Adjon Isten békét, kedvet
Asszonyoknak, embereknek,
Sok örömet mindenkinek,
Pénzt, szerelmet, vágyat, hitet.
Gyönyörű-kék itt az Ég.
Adjon Isten ifjúságot,
Szabadságot, boldogságot,
Egészséget, pénzt és hitet,
Szerelmet, hírt mindenkinek.
Gyönyörű-kék itt az Ég.
Magyar Csilla
polgármester
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Megalakult az új képviselő-testület
2014. október 17-én megtartotta alakuló ülését az új képviselő-testület. Az alakuló ülésen megjelenteket Magyar Csilla polgármester köszöntötte, és a Himnusz elhangzása után
ismertette az ülés napirendjét.
Elsőként Oláh Jánosné a Helyi Választási Bizottság elnöke
adott tájékoztatást a választás eredményéről. Az elnök ismertette a polgármester és képviselő jelöltekre leadott szavazatok számát, s a négy polgármester jelölt közül a választás nyertese 830 érvényes szavazattal Magyar Csilla lett.
A 28 képviselőjelölt közül a megválasztott képviselők a
kapott szavazatok csökkenő száma alapján: Oláh Ferencné,
Fejes Lőrinc, Németh Mihályné, Takács Attila, Pócs János,
Holló Gyula.
A Helyi Választási Bizottság elnöke előtt a képviselők letették az esküt, és átvették a megbízóleveleket, majd az
esküt tett képviselők előtt Magyar Csilla polgármester is
letette az esküt és átvette megbízólevelét.
Ezt követően Magyar Csilla polgármester ismertette
programját. Az új önkormányzati ciklusban legfontosabb
céljának határozta meg az önkormányzati törvényben
meghatározott kötelező feladatok biztosítását az állami
feladatfinanszírozás révén. Az itt élő emberek szociális
helyzetének javítását, megerősítését. A település megtartó
erejének fokozását, amelyhez átfogó komplex fejlesztési
programok kidolgozása szükséges a gazdaságfejlesztés,
munkahelyteremtés, idősgondozás, szociális ellátás, oktatási, nevelési intézmények szakmai és infrastrukturális
fejlesztése, idegenforgalmi fejlesztések területén. E célok
megvalósításához elsődleges feladat a termálkutat terhelő
adósság megszüntetése, a pályázatok adta lehetőségek maximális kihasználása.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 74. §. (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület megbízatásának időtartamára a polgármester
javaslatára titkos szavazással alpolgármestert választhat.
A polgármester javaslatával egyetértve, Takács Attila önkormányzati képviselőt titkos szavazással alpolgármesterré választotta meg a képviselő-testület, aki tevékenységét

társadalmi megbízatásban látja el. E törvény szigorúan
meghatározza a polgármester, alpolgármester illetményének megállapítását, a törvény 71. §. (2) és (4) bekezdései,
valamint 80. §. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
állapította meg a testület a polgármester és az alpolgármester havi illetményét, mely az előző ciklusban meghatározottaktól lényegesen kevesebb.
Az érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében megválasztotta a testület a Pénzügyi és Jogi Bizottság, valamint a Humán Bizottság tagjait.
A Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökének: Oláh Ferencné önkormányzati képviselőt,
Tagjainak: Fejes Lőrinc, Holló Gyula, Takács Attila önkormányzati képviselőket,
Kültagjainak: Bagi Zoltán és Veréb Roland kiskörei lakosokat.
A Humán Bizottság elnökének: Pócs János önkormányzati
képviselőt,
Tagjainak: Fejes Lőrinc, Németh Mihályné, Takács Attila
önkormányzat képviselőket,
Kültagjainak: Hajdú Zsolt és Honvisák Jánosné kiskörei
lakosokat.
Utolsó napirendi pontban Magyar Csilla polgármester tájékoztatta a képviselőket arról, hogy megválasztásuktól
számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenni.
Nyilatkozni kell a képviselőknek arról is, hogy a törvényben szabályozott összeférhetetlenségi tevékenységet nem
folytatnak. Ezen kívül köztartozásmentes adatbázisba való
felvételt kell kezdeményezni, melyet a NAV honlapján lehet megtenni, valamint 3 hónapon belül kötelező továbbképzésen kell részt venni a képviselő-testület tagjainak.
A polgármester megköszönte minden megjelentnek a részvételt, s a Szózat elhangzása után az ülést bezárta.
Pócs Jánosné
jegyzőkönyvvezető
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Tisztelt kiskörei lakosok!
Először is szeretném megköszönni az Önöktől kapott 484
szavazatot, mellyel lehetőséget adtak számomra, hogy
folytathassam a 2010. októberben önkormányzati képviselőként megkezdett munkámat.
1975. június 6-án születtem
Egerben. Születésem óta Kiskörén élek. Általános iskolai
tanulmányaimat helyben végeztem. Később Egerben, a Gép- és Műszeripari Szakközépiskolában érettségiztem 1993-ban. Ezt követően Debrecenben
a Kossuth Lajos Tudományegyetem Műszaki Főiskolai Karán
szereztem gépészmérnöki diplomát (épületgépész szakirány)
1996-ban. 2003. március 1-én kerültem a KÖTIVIZIG Kiskörei Szakaszmérnökség személyi állományába, ahol felszíni
vízgazdálkodási ügyintézőként a Tisza-tóval kapcsolatos feladatok mellett, a szakaszmérnökség igazgatási feladatait végeztem. 2007. augusztus 1-től szakaszmérnökség vezető-helyettesi kinevezést kaptam, mely munkakörben jelenleg is
dolgozom. 2007. júniusban Baján az Eötvös József Főiskola
Műszaki Fakultásán végeztem építőmérnökként (vízrendezés-vízhasznosítás szakirány). 2010. novemberben a Magyar
Mérnöki Kamaránál sikeres vizsgát tettem és felelős műszaki
vezetői, valamint műszaki ellenőri szakmagyakorlási jogosultságra tettem szert vízgazdálkodási létesítmények építése szak-

területen. Jelenleg ár- és belvízvédelmi szakmérnök képzésen
veszek részt szintén a bajai főiskolán. Tagja vagyok a Magyar
Hidrológiai Társaságnak.
Sok szállal kötődök Kisköréhez, ezért is élek itt családommal.
A 2010-2014. közötti időszakban is tagja voltam az Önkormányzat képviselőtestületének, ahol mindkét bizottság munkájában aktívan részt vettem. Célom Kisköre további fejlesztési lehetőségeinek feltárása és megvalósítása, gazdasági és
turisztikai területeken egyaránt. A 2014. október 17-én megtartott alakuló ülésen Magyar Csilla Polgármester Asszony
javaslatára, a képviselőtestület egyhangúlag megválasztott
alpolgármesternek. Ezzel kapcsolatosan fő feladatom, a jelenleg is folyamatban lévő, valamint a 2014-2019. közötti önkormányzati ciklusban megvalósítandó projektek koordinálása,
illetve a Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda munkájával történő szoros együttműködés.
Úgy gondolom, hogy a tanulmányaim során szerzett ismeretekkel, illetve a munkakörömből adódó szakmai kapcsolatokkal híven tudom szolgálni Kisköre érdekeit. Azonban ehhez a
munkához igen nagy szükség van az Önök álláspontjainak, véleményeinek és igényeinek megismerésére is. Ezért tisztelettel
kérem Önöket, hogy az előző négy év gyakorlatával ellentétben a képviselői fogadóórákon engem és képviselőtársaimat
bátran keressenek fel bármilyen elképzeléssel, problémával.
Hiszen Önök jóvoltából lehettünk képviselők, Önökért és Kisköréért kell dolgoznunk.
Takács Attila
alpolgármester
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Tisztelt Kiskörei Lakosok!
Szülőfalum Bodony, a Mátra
északi oldalán, Kékes és Galya szomszédságában található. Szüleim és nagyszüleim
nagy szeretetben neveltek fel.
Fontos szerepet játszott az
életemben Fias István szalézi
Don Bosco rendi plébános,
aki gondoskodott a faluban
élő gyermekek hitoktatásáról
és neveléséről.
Általános iskolai tanulmányaimat Bodonyban kezdtem,
majd Parádon folytattam, később pedig már a Miskolci Szakközépiskolában tanultam a vízgazdálkodásról.
A főiskolát Baján végeztem, mérnöki, majd két szakmérnöki
diplomát szerezve.
A KÖTIVIZIG Kiskörei Szakaszmérnökségen 1984-ben szakágazati előadóként a Tisza-tóval kezdtem el foglalkozni,

Tisztelt Kisköreiek,
Kedves Barátaim!
Remélem senkit nem sértettem meg a fenti megszólítással, de úgy érzem, minden
kiskörei lakos valamilyen
szinten a barátom is, hiszen ez
a majd háromezer ember egy
szűk közösséget alkot, egy
nagycsaládot, melynek tagjait
van szerencsém ismerni! Ennek a közösségnek köszönhetem, hogy most írhatok önöknek pár sort, és aki mégsem
ismer, annak bemutatkozha-

tom.
Holló Gyulának hívnak, nős vagyok, két gyermek édesapja.
Születésem óta itt élek Kiskörén, minden emlék ide köt, jó is,
rossz is.
Itt végeztem az Általános Iskolai tanulmányaimat, az akkori,,ódon˝ falak között.
A fiatalok, sport múltamról és jelenemről ismerhetnek, az idősebb korosztály pedig, a gátőr, Bóka Feri bácsi unokájaként
tud azonosítani.
Nem szeretném hosszúra nyújtani bemutatkozásom, mert úgy
érzem, hogy minden kiskörei lakos az ismerősöm, és sok újat
úgysem tudnék magamról mondani!
Inkább megragadnám az alkalmat, hogy ismét köszönetemet
fejezhessem ki, az Önkormányzati választáson belém vetett
bizalomért!
Október 12-én újra felhatalmazást kaptam önöktől, amiért
nagyon hálás vagyok, mert így úgy érzem jutalmazva lett az
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majd 1989-től vízgazdálkodási csoportvezetőként folytattam
a szakmai munkát. 2000. októberétől vagyok a szakaszmérnökség vezetője.
Kiskörén születtek és tanultak gyermekeink, akik ma már felnőttek és dolgoznak. Munkatársaimmal együtt Magyarország
legnagyobb vízgazdálkodási létesítményeinek - a Kiskörei
Vízlépcsőnek és a Tisza-tónak - vagyunk felelős „gazdái”.
Munkám révén a tó turisztikai fejlesztésében aktívan részt veszek és jó kapcsolatot alakítottam ki a települési vezetőkkel,
döntéshozókkal, szakigazgatási szervekkel és az idegenforgalmi szakemberekkel. Ezt a kapcsolati tőkét, valamint a több
évtizedes tapasztalatomat, tudásomat szeretném képviselői
munkámban Kisköre település javára fordítani.
A választók bizalmából - amit ezúton is tisztelettel megköszönök – lettem önkormányzati képviselő. Tagja vagyok minkét
képviselő-testületi bizottságnak.
Célom a település további fejlesztése érdekében, a széles ös�szefogáson alapuló hatékony és eredményes munkavégzés.
Fejes Lőrinc
önkormányzati képviselő

elmúlt négy év munkája is, és megerősített abban a hitemben,
hogy jó utat választottam, és ott folytassam, ahol 2010-ben
elkezdtem.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom színeiben, immáron a
második ciklusnak indulhatok neki, hittel, szívvel, becsülettel!
Személyemben, nemcsak a testület politikai palettája lett színesebb, hanem egy olyan embert választottak, aki a választók
akaratát, érdekeit fogja érvényesíteni, képviselni!
Én, az ,,egyszerű,˝ hétköznapi emberek küldöttjének, követének érzem magam, akihez bármikor fordulhatnak, bármilyen
közösséget, egyént érintő problémával!
A jövőt, csak együttesen, közös erővel tudjuk építeni.
A két legfontosabb dolog, amiért mindannyiunknak küzdenünk kell, és ami meghatározza Kisköre jövőjét, meg tudja
fordítani az elvándorlást, és a város elöregedését, a KÖZBIZTONSÁG, és a LÉTBIZTONSÁG!
Véleményem szerint, ez a két szó az alapja mindennek.
Biztonságban érezzük magunkat és családunkat, vagyonunkat, értéktárgyainkat, ez alapvető elvárás mindenki részéről!
Létbiztonság, munkahelyteremtés, kenyér az asztalra, PÉNZ!
Úgy gondolom, a második szó jelentőségével is tisztában van
mindenki, mert a mindennapjaink részét képezi.
Fontosnak tartom még, hogy Kisköre felemelkedése érdekében, mindenfajta egyéni, vélt, vagy valós sérelmet félre kell
tenni, és közösen, együttes erővel túljutni a nehézségeken.
Keresni kell a problémák gyökerét, és arra a kompromisszumos megoldásokat.
Én, a párbeszéd híve vagyok, bármikor, bárkivel szívesen leállok beszélgetni, és el is várom önöktől, (tőletek) hogy a problémákkal megkeressenek, és forduljanak hozzám bizalommal!
Tisztelettel: Holló Gyula
önkormányzati képviselő (Jobbik)
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Tisztelt Olvasók,
Kedves Kiskörei Lakosok!
Ezúton szeretném hálás szívvel megköszönni a bizalmat,
amit Önöktől kaptam, melynek eredményeként ebben
az önkormányzati ciklusban,
mint önkormányzati képviselő
tevékenykedhetem Önökért.
A munkám folytán napi szoros kapcsolatban vagyok az
emberekkel. Éppen ezért az
életem mindenki számára nyitott könyv, az életpályám és
tevékenységem nagyon sokan
ismerik, de azért szeretnék röviden bemutatkozni: 1955. július 12-én születtem Hevesen. Szüleim és nagyszüleim tősgyökeres kisköreiek voltak, akik halászattal foglalkoztak, egy
lánytestvérem van, aki szintén itt él Kiskörén. Én a középiskolai tanulmányaimat Egerben, a Gárdonyi Géza Gimnázium
egészségügyi szakán végeztem. 1973-ban, az érettségit követően Hevesen a Rendelőintézetben helyezkedtem el. 1974-ben
férjhez mentem, ezért hazajöttem dolgozni. 1975-ben megszületett a fiam. A helyi bölcsődében 3 évet dolgoztam, majd
utána több mint 35 éve körzeti ápolóként végzem a munkámat.
Úgy érzem a másokkal való törődés, a betegeken való segítés
a küldetésem, a misszióm. A hivatásom pontos és szakszerű
ellátása számomra mindig az első helyen állt. Szakmai ismereteim bővítése és munkám magasabb szintű végzése érdekében rendszeresen képzéseken, tanfolyamokon vettem részt, s
így megszereztem a fizikoterápiás asszisztens, a foglalkozás
egészségügyi szakápoló, a H.I.D. szakápolói képesítéseket.
Az emberekkel közeli, állandó napi kapcsolatban vagyok. A
munkám során kikérik véleményemet, a problémáikra megoldást keresnek, és kérik a segítségemet.

Szeretettel köszöntöm
Kisköre város lakosságát!

mogatni fogok.

Szívből köszönöm azt az 561
szavazatot, melynek segítségével első helyen kerültem be
a helyi képviselőtestületbe. Az
elkövetkező években a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökeként fogok tevékenykedni. Ez
hatalmas lehetőség, és ugyanakkor hatalmas felelősség is
számomra. Biztosítom Önöket, hogy programunkhoz,
programomhoz hű leszek,
minden építő elképzelést tá-

Kisköre közéletében kezdetektől fogva szorosan részt veszek,
a tanácsi rendszerben mint tanácstag, a rendszerváltás utáni
évtizedekben, mint önkormányzati képviselő. Csak az elmúlt 4
évben nem voltam benne, ami nem véletlenül történt.
A mostani ciklusban nagy feladat hárul ránk, ami igazi küldetés és megmérettetés. Ma a lakosság nagy része létbizonytalanságban és mélyszegénységben él, aminek következtében
széthúzás, megosztottság és ellenségeskedés tapasztalható.
Nagyon fontos lenne, hogy állandó, biztos megélhetésük legyen a munkaképes korúaknak. Fejlesztéseket kell végrehajtanunk, munkahelyeket kell teremtenünk, ki kell használni
az adottságainkat, lehetőségeinket. Meg kell oldanunk, hogy
Kisköre élhető város legyen, hogy az emberek szeretetben éljenek, ne pedig egymás szemét vájják ki!
Ezt egy módon tudjuk megoldani: El kell határolódni az úgymond „nagy politikától”. Véleményem szerint nekünk itt nem
szabad, sőt tilos azzal foglalkozni, hogy ki melyik pártnak,
vagy tábornak a tagja. Mi a testületben valamennyien kisköreiek vagyunk, a városért, a lakosságért kell, hogy tegyük a
dolgunkat. Egy jó közösséggé kell válnia a településnek, mert
a jó közösségnek összetartó ereje van.
Jean Vanier írta le a következőket, ami az én hitvallásom is:
„A közösség valahová tartozás és nyitottság, ugyanakkor szeretet is minden ember iránt. Más szóval úgy is mondhatnánk,
hogy a közösséget ez a három tényező határozza meg: minden
embert szeretni, egymással szorosan összetartozni, és megélni
a küldetésünket.”
Én ezek szerint élek, végzem a dolgom, s bízom benne, hogy
valamennyien így teszünk.
Közelednek év végi ünnepek, én ez úton kívánok valamennyiüknek békés, boldog, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, és
sikerekben gazdag, nagyon boldog új esztendőt.
Tisztelettel:

Németh Mihályné Nagy Éva
önkormányzati képviselő

Célom egy olyan élhető város kialakításában való közreműködés, amely az itt élő emberekre fókuszál. Elsősorban munkahelyteremtés, értékteremtő közmunka, szociális és önellátó
gazdaság kialakítását tartom szükségesnek. Emellett vagy ezzel összhangban az idegenforgalmi fejlesztésekre is odafigyelek, mert a közvetett és közvetlen adóbevételekre is szükség
van, hiszen egy harmonikusan rendezett, élhető város és az
idegenforgalom kölcsönhatással van egymásra. Természetesen
nem feledkezem meg az iskoláról sem, mert nélküle településünk az enyészet martalékává válik.
Gyermekkorom egy részét Kiskörén töltöttem, itt jártam óvodába. Nagyszüleim ügyesen egyengették utam, megszerettették velem a földet, a munkát, a természetet, s mindezt olyan
rafináltan tették, hogy a munka nehézsége, fárasztó volta soha
fel sem tűnt. A föld az életem részévé vált.
Hat éves voltam, mikor Kazincbarcikára költöztünk. Szerettem
a szép, új, fiatal várost is, de soha nem nyújtotta számomra azt
a szabadságot, amit a vidék. Az iskolai szünidőben ezért min-
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dig visszatértem nagyszüleimhez. Hatodik osztályos koromtól
rendszeresen részt vettem a TSZ nyári betakarító munkájában.
Szállítójegyek írása, szálas- és szemestakarmány mázsálása
volt a feladatom. Munka közben egy kis szórakozásra is jutott
időm. Hajtottam a lovas fogatot, ebédidőben segítettem a lovakat megitatni a Jászsági Főcsatornából, ültem kombájnban,
s naponta több km-t kerékpároztam. Esténként, munka után
összesítettem a napi forgalmat, így mindig naprakész bizonylatokkal rendelkeztem.
Biológia-matematika tagozatos gimnáziumban érettségiztem
Kazincbarcikán. Majd a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán tanítói diplomát, az Eszterházy Károly Főiskolán pedig
tanári diplomát szereztem. Több mint 30 éve tanítok a helyi
általános iskolában. Ez idő alatt több tanfolyamon, képzésen
vettem részt. Ezek közül a fontosabbak: Közlekedésismeretek szakoktató; Iskolai rendszergazda; ECDL vezető oktató,
tanfolyamvezető; Pályaválasztási információk kezelése az iskolában; Pedagógiai tanácsadási módszerek a pályaválasztás
segítésében; Olvasás, szövegértés és tanulási kompetencia fej-

lesztése a „nem szakrendszerű” oktatásban.
1981-ben házasságot kötöttem Oláh Ferenc kiskörei lakossal,
aki a TSZ-ben dolgozott áru- és termékforgalmazóként. Jelenleg őstermelő. Három gyermekünk született. Az idősebb fiunk
az ELTE-n végzett, jogász, és Budapesten él. A kisebbik fiunk
szakács, ő Londonban dolgozik. lányunk a BGF/KVIK hallgatója.
Egyéb elfoglaltságom az éneklés. Tagja vagyok a helyi Őszidő
Nyugdíjas Klub népdalkórusának. Tisztelem, szeretem Őket,
és nagyon örülök, hogy befogadtak maguk közé.
Szabadidőmben mindig azt teszem, ami saját magamnak leginkább megfelel az adott időpontban. Varrok, olvasok, kerékpározom, gazdálkodom, vagy utazom.

Tisztelt kiskörei lakosok!

tőséget teljes mértékben kihasznál. Nem ez az elsődleges cél
a munkahelyteremtésre, hanem üzemekben, vállalkozásokban
történő foglalkoztatás, amihez szorgalmazzuk az ipari park létrehozását, valamint keressük a lehetőségeket Uniós források
kihasználására.
Kiskörén az időskorúak száma jelentős mértéket ölt, akik közül
sok az egyedülálló, a saját maga ellátását nehezen megoldani
képes idős ember. Az irántuk való tiszteletet, megbecsülést, és
gondoskodást jól mutatja az önkormányzat által adományozott
Erzsébet utalvány is, melyet a jövőben is szeretnénk folytatni. A Heves megyei Területfejlesztési Operatív Programban
pedig elsőbbséget élvez egy bentlakásos idősek otthona létrehozása, amely a településen élő szociális szakemberek számára is munkahelyet teremtene, biztos megélhetést nyújtana.
Mindezek mellett, fontos az idegenforgalom fejlesztése amely,
ugyancsak munkahelyteremtő erővel bír s az önkormányzat
számára is bevételt jelent, ami a település további fejlődését
szolgálja.

Kiskörén élek, itt születtem
1957. március 21-én. Általános iskolai tanulmányaimat
a helyi általános iskolában
végeztem el 1971-ben, majd
négy év múlva a gyöngyösi
Mezőgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem. A szakközépiskola befejezése után a
helyi termelőszövetkezetben
kezdtem el dolgozni, mint
ágazatvezető, majd növényvédő technikusként. 1987-ben
házasságot kötöttem, a házasságból egy lányom született.
1992. június 2-ától a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Kiskörei Üzemegységénél dolgozom.
2002. októberében választottak meg először önkormányzati
képviselőnek, s azóta minden önkormányzati választáson bizalmat kaptam, így most is, melyet ezúttal megköszönök azoknak az embereknek, akik szavazatukkal támogattak, bizalommal voltak irántam.
A jövőre nézve fontos a fiatalokkal való törődés, megtartásuk
a településen, valamint az idős emberek iránti tisztelet, a megbecsülésük, a róluk való gondoskodás.
A fiatalok megtartásának egyetlen módja van, a munkahelyteremtés. Sajnos Kiskörén és környékén ipari vállalkozás
nincs, így az önkormányzat egyetlen lehetősége jelenleg a
start közmunkaprogramban történő foglalkoztatás, mely lehe-

Köszönöm, hogy meghallgattak!
Tisztelettel:

Oláh Ferencné
önkormányzati képviselő

A fiatal-és időskorúak mellett nem lehet figyelmen kívül hagyni a szociálisan nehéz helyzetben lévő, rászoruló emberek segítését, támogatását sem.
A munkám lehetővé teszi, hogy közvetlen kapcsolatban vagyok a település lakóival, akik problémáikkal, panaszaikkal
hozzám fordulnak, de képviselői fogadóórámon is éljenek
azzal a lehetőséggel, hogy problémáikat megbeszéljük, közös
megegyezéssel megoldást találjunk.
Pócs János
önkormányzati képviselő
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Október 23-i megemlékezés
Kisköre Városi Önkormányzat az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére városi ünnepséget tartott. A megemlékezésen beszédet mondott Magyar Csilla polgármester. Az
ünnepi műsort a Klebersberg Intézményfenntartó Központ
Kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskola 8. osztályos diákjai
adtak. A gyerekeket felkészítette Kecső Terézia és Csombok
Gyula osztályfőnök.
Az ünnepség a Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét
az iskola énekkarának közreműködésével. Az énekkart felkészítette Baginé Czékmán Dóra. A zenei anyagot Kovács Tibor
biztosította.
Gondolatban visszamegyünk egy fél évszázadot az időben. A
magyar történelem egyik jelentős eseményére emlékeztünk,
ami 1956. október 23-án kezdődött. Ez az ünnep magába sűríti
mindazt, amit a magyarság kívánt, amire vágyott, amit magának követelt.
Az ünnep jelkép és tanítás. Jelképe a hősiességnek, tanítás arról a nemzeti egységről, amely a felkelés tüzében, egyéni és
közösségi áldozatok között született.
A Szózat meghallgatása után az ünnepség hátralévő részében
a pártok, egyesületek, civil szervezek képviselői elhelyezték
koszorúikat az 1956-os hősökre emlékezve a Szent István
Parkba.

Kisköre Városi Önkormányzat nevében koszorút helyezett el
Takács Attila alpolgármester úr és Tóth János Zoltán jegyző úr
Az Óv-Lak Óvoda nevében Feketéné Perge Veronika óvodavezető és Síposné Kohári Edit óvodavezető helyettes
A Klebersberg Intézményfenntartó Központ kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskola nevében Tóthné Csernei Mária igazgatóhelyettes és Grónásné Miklovics Magdolna tanár
A Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. nevében Pócs János
kiskörei üzemegység dolgozója és Bodor János
A KÖTIVIZIG Kiskörei Szakaszmérnökség nevében Fejes
Lőrinc szakaszmérnök úr
A Tiszavíz Vízerőmű KFT. nevében Berényi József erőművezető úr
A FIDESZ nevében Pócs Ágnes és Varga József
A Jobbik Magyarországért Mozgalom nevében Holló Gyula a
helyi szervezet vezetője
Kisköréért Lokálpatrióta Egyesület nevében Fekete Pál koszorúzott.
Köszönjük a gyerekeknek és a felkészítő tanároknak ezt a
színvonalas műsort.
Pallagi Flóra
kulturális asszisztens
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Táncház
“Félre bánat félre bú” címmel, tavasszal táncházat indítottunk felnőtteknek, s tizenöt-húsz érdeklődővel, nagy örömmel
kezdtünk ismerkedni a magyar néptánc alapjaival.
Mivel ez az érdeklődés is “elnőiesedett” a férfiak hiányában
az asszony bálok táncait vettük elő. Ez a szokásrend általában azokon a vidékeken vált ismertté, ahol a férfiak messze
dolgoztak, sokukat katonának vittek, vagy böjti “tánctilalmi”
időszak volt.
Megismertük az általánosan táncolt lassú-friss csárdásokat,
ugrós táncokat és karikázókat.
A lelkes csapat olyan öröm táncot járt, hogy számomra is meglepetést okozva, nagyon hamar eljutottunk az improvizációs
szintű táncolásig.

November hónapban, befejeztük ez évre a táncházunkat, figyelembe véve az Adventi időszakot is, de januárban a farsang
idején újra találkozunk és tovább gyarapítsuk tánctudásunkat.
Természetesen továbbra is várunk minden érdeklődőt a foglalkozásainkra, attól függetlenül, hogy kezdő vagy haladó, vagy
csak szórakozni vágyó.
Köszönöm a Hivatal támogatását, hogy megvalósíthattuk tervünket és nem utolsó sorban köszönöm a megjelent érdeklődőknek a részvételüket.
Találkozunk Januárban!
Boldog Új Esztendőt Kívánva: Kovács Tibor a Népművészet
Ifjú Mestere, néptánctanár!

Helyünkbe jött a SZÍNHÁZ
Véletlenül jutott tudomásomra, hogy Hevesen alakult egy
felnőtt színjátszó társulat, a Blaha Színkör. Olvastam, hogy
nagy sikereket aratnak a környező települések rendezvényein.
Rögtön arra gondoltam, miért ne játszhatnának Kiskörén is.
Kerestem a kapcsolatot a társulat vezetőjével, s kiderült, hogy
személyesen ismerjük egymást. Erdészné Turcsányi Katalin
a Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója egyben a
Blaha Színkör művészeti vezetője és rendezője is.
Brandon Thomas: Charley nénje című zenés komédiáját tűzték
műsorra. Megállapodtunk egy novemberi hétvégében, s mind
az önkormányzat, mind a Művelődési Ház vezetője támogatásáról biztosított. Szándékom az volt, hogy – kissé önző módon
- elsősorban óvodás gyermekeink szüleinek szervezek kulturális programot, hiszen igen kevesen engedhetik meg maguknak, hogy akár a megyeszékhely, akár a főváros színházaiba
eljussanak.
Ám a szülők körében az érdeklődés nem nagy volt, így szélesebb körben is meghirdettük a fennmaradó helyeket. 120
fős létszámra készültünk, de a belépőjegyek pillanatok alatt
elfogytak, így 140-re bővítettük a nézőteret. Örömmel töltött
el, hogy településünkön milyen sokan szomjaznak a kultúrára.
A Művelődési Házba belépve már az igényesen elkészített díszlet is lenyűgöző látványt nyújtott, igazi színházi miliőt va-

rázsolt a terembe. A zenés komédiát ismertük ugyan, mégis
óriási élmény volt végigkísérni a humoros történetet olyan
előadók tolmácsolásában, akiket az élet más területéről ismerhetünk. A közönség nagy elismeréssel adózott az amatőr színészek fergeteges előadásának.
A rendezvény végén és azóta is kapom a pozitív visszajelzést
a közönségtől, s a darab sikere valamint a telt házas előadás
arra ösztönöz, hogy folytassuk a „színházi esték” programsorozatot.
A társulat vezetőjével máris megállapodtunk egy februári időpontban, amikor egy Molnár Ferenc darabot láthatnak a kisköreiek a Blaha Színkör bemutatásában.
Köszönöm a Blaha Színkör színészeinek a csodás élményt, az
önkormányzatnak az anyagi támogatást, a Művelődési Háznak
az előkészületekben nyújtott segítséget, s nem utolsó sorban a
lelkes közönségnek a részvételt, a tapsot.
Találkozunk februárban…
Feketéné Perge Veronika
Óvodavezető
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Adventi Kézműves Ház a könyvtárban
Az elmúlt időszakban négy alkalommal került megrendezésre az iskoláskorú gyermekek számára az Adventi Kézműves
Ház. A foglalkozások november 15-től december 6-ig minden
szombaton 9-12 óráig tartottak. Az érdeklődő gyermekek apró
ajándékokat, mécses tartót készíthettek só-liszt gyurmából,
papírból pedig angyalkát, szalvétagyűrűt, karácsonyfát, karácsonyfadíszeket, szalvétatartót, asztali díszeket.

Szeretnénk, ha az Adventi Kézműves Ház hagyománnyá válna
városunkban, ezért tervezzük, hogy a következő évben is szervezünk ilyen jellegű foglalkozásokat az alkotni vágyó gyermekeknek.
Balla Zsuzsanna
könyvtáros
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Országos Könyvtári Napok – Találkozzunk a könyvtárban!
Az Országos Könyvtári Napok programsorozata ma már épp’
úgy hozzá tartozik az októberi napok hangulatához, mint a
pirregő tücskök kedves, nyárbúcsúztató muzsikája. 2014-ben
október 13-20. között hangzott el országszerte a hívogatás: Találkozzunk a könyvtárban!.
A programsorozathoz csatlakozva könyvtárunk is részt vett
különböző rendezvények szervezésével. Az eseményeket a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával sikerült megvalósítanunk. A lakosságot érdekes programokkal csalogattuk be a
könyvtárba.
November 17-én az Együtt az egészségünkért! című programelem került megvalósításra. E napon ingyenes látásvizsgálatot, valamint különböző szűrővizsgálatokat (BMI-index
megállapítás, vércukor- és koleszterinszint mérés) szerveztünk.

November 19-én „Csókolom, Pókmajom! avagy hogyan szerettessük meg a verset az általános iskolás gyermekekkel”
című előadásával örvendeztette meg a 4. osztályos kisdiákokat Komlóné Szabó Ági a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár módszertani osztályának munkatársa.
A Könyves Vasárnapon Molnár Péterné Kálmán Aranka
könyvbemutatóján vehettek részt az érdeklődők. Könyve „…a
róna, hol születtem” – a Petőfi - szülőhely vita címmel jelent
meg. A könyv teljességre törekedve bemutatja azokat az érveket, melyek Kiskőrös, Kiskunfélegyháza és Szabadszállás
mellett szólnak. Érdekes, elgondolkodtató előadást hallhattunk Petőfi szülőhelyéről.
Balla Zsuzsanna
könyvtáros
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Novemberi Egészséghónap
A programot Magyar Csilla
polgármester asszony nyitotta
meg, és arra kérte a gyerekeket, hogy sportoljanak rendszeresen, táplálkozzanak és
éljenek egészségesen.
Az egészséghónap alkalmából
Német Mihályné Éva néni a
vércukorszint vizsgálatával
hívta fel a diákok figyelmét a
helyes táplálkozásra és a rendszeres testmozgásra.
Megannyi érdekes dolgot tudhattunk meg tőle szervezetünk
működéséről és a népbetegségnek számító Diabéteszről.
Fontos, hogy figyeljünk, és
időnként ellenőriztessük a
vércukorszintünket.
Az alatt a néhány óra alatt
ameddig tartott a vizsgálat,
több tanulónál is igen magas
vércukorszintet mutatott a készülék.
A kóla és a csipsz nem megfelelő reggeli egy fejlődő
szervezet, de még egy felnőtt
számára sem, hogy az energiaitalokról már ne is beszéljek.

Sose feledd, az vagy,
amit megeszel!
Novemberben egészséghónapot hirdettünk tanulóink részére, azzal a szándékkal,
hogy felhívjuk figyelmüket arra, mennyire
fontos egészségünk megőrzése. Nap, mint nap tudatosan sokat
kell tennünk azért, hogy a betegségeket megelőzzük.
Az immunrendszer erősítésének receptje:
► Sok alvás /gyermekkorban legalább napi 10 óra/
► Egészséges táplálkozás
► Édességek fogyasztásának csökkentése
► Rendszeres testmozgás, sport
► Személyi higiénia
Mindezeket figyelembe véve
terveztük meg közösen a hónap
programjait.
Tanulóink gyógyteákat /kamilla, csipkebogyó, hárs, citromfű/ kóstoltak, nyársakra húzott
gyümölcsöket /banán, alma,
kivi/ fogyasztottak.
Alkalmuk volt egészséges
szendvicsek kóstolására is,
amit barna kenyérből, vajból és

különbözőző növényi csírákból készítettünk a számukra.
Tanulóink megismerkedhettek a szárított gyümölcsök íz
világával, banán, kivi, alma
és még sok más gyümölcskülönlegesség várta őket.
Sokféle mozgásos programot kínáltunk a számukra. A november elején az időjárás még lehetővé tette, hogy a szabadban
rendezzünk sportdélutánokat, játékos csapatversenyeket és
futásbajnokságot. Az idő rosszabbra fordulásától a tornateremben folytatódtak a versengések. Az osztályok barátságos
kézilabdatornán és futballmérkőzéseken küzdhettek meg egymással.

A hónap második felében került sor a gyalogtúrára, úti célja az
ökológiai hallépcső megtekintése volt.
KÖTIVIZIG szervezésében környezetvédelmi előadást hallgattak meg a felsős diákjaink. Az ökológiai hallépcső építéséről és a vízi világban betöltött szerepéről a látványos prezentációt Takács Attila szakaszmérnök helyettes előadásában
tekinthették meg a tanulók.

Fogápolási előadás keretében az alsó tagozatos gyerekek Jozefovics Judit fogorvosnő segítségével fogaink védelméről és
a fogászati kezelésekről hallhattak. Az ismeretek elmélyítését
szolgálta a néhány nappal később kitöltött fogtotó is, mely

KÖREKÉP
az előadás anyagára
épült.
A felső tagozatos tanulók a hajápolásról,
igényes frizurák készítéséről tekinthettek
meg bemutatót, Nagy
Andrea fodrásznő tolmácsolásában.
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Reméljük, sikerült minden gyermeknek megértenie, hogy akkor válhat belőle energikus, életerős felnőtt, ha rendszeresen
mozog, egészségesen táplálkozik, és legfőképpen tartózkodik
a káros szenvedélyektől.

A hónap programjai
között szerepelt még
tisztaságvizsgálat,
tökfaragás,
rajzpályázat, plakátkészítés
is, melyet a projekthez kapcsolódva „Az
egészség a legnagyobb kincs” címmel
hirdettünk.
A közelgő AIDS világnap alkalmából november végén Lólé
Mihály törzszászlós úr előadást tartott az AIDS-ről, a káros
szenvedélyekről és a fiatalkori bűnözésről 8. évfolyam részére,
ahol a tanulóinknak alkalma volt kötetlen beszélgetés keretében ismereteik bővítésére és kérdéseik feltevésére.
A programsorozat zárásaként iskolánk vendége volt Hídvégi
Üstös Pál túlélési- és navigációs specialista, ultrasportoló, a
Tisza Nagykövete, aki küldetésének tekinti az egészséges életmód és a környezetvédelem ügyét. A gyerekeknek izgalmas
utazásairól tartott kisfilmes élménybeszámolót. Iskolánk udvarán közös diófaültetéssel zárult egészséghónapunk.

SULI HÍREK
Novemberben iskolánkba látogattak az Óv- Lak Óvoda végzős ovis csoportjai. Leendő tanító nénik segítségével megtekinthették az iskolát, amely következő tanévtől már a második
otthonuk lesz.
A délelőtt folyamán Kovács Tibor tanár bácsi vezetésével vidám táncórán vehettek rész. Reméljük jól érezték magukat nálunk és jövőre örömmel jönnek iskolába!

Antalné Kókai Rozália és Grónásné Miklovics Magdolna
Munkaközösség vezetők
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KÓRUS
AZ OVIBAN
Iskolánk énekkórusa Baginé Czékmán Dóra tanárnő vezetésével december 4-én meglepetés Mikulás műsorral ajándékozta
meg az Óvlak Óvoda ovisait és valamennyi dolgozóját.
Magukkal vitték a szeretet és a karácsony szellemét, üzenetét.

TUDÁSFÓRUM
Intézményünk pedagógus közössége
igyekszik mindent megtenni iskolánk
jövőjéért. Ha kell, ismét iskolapadba
ülünk és képezzük magunkat, ha kell,
team munkában dolgozunk. A lényeg
a közös értékelés, gondolkodás, ötletgyűjtés a cél érdekében.
Tantestületünk decemberben elején a
„Tudásfórum 3.3” - A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szervezetfejlesztő műhelymunkáján vett részt.
A délután első felében Kovács Márton intézményvezető előadásában hallhattunk a KLIK szervezetfejlesztési folyamatáról,
a jövőkép kialakításáról, a második felében pedig témacsoportonként cselekvési tervet készítettünk.
Czankné Kovács Györgyi
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Adventi gyertyagyújtás
Hagyományainkat megőrizve, ahogy minden évben, ebben az
évben is a Kiskörei Városi Önkormányzat adventi koszorút állított a Szent István Parkban. A városi koszorút ezúton is szeretnék megköszönni Juhász Józsefnek.
Advent első vasárnapján november 30-án délután 16:00 órakor került sor az első gyertya meggyújtásra a városi adventi
koszorúnál.
Balla Zsuzsanna Advent című verssel, köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően Magyar Csilla polgármester osztotta meg
adventi gondolatait a jelenlevőkkel. Ez a néhány perc meghitt
hangulatban telt. A hideg időjárás ellenére is sokan részt vettek
az első gyertyagyújtáson.
Minden adventi gyertya egy fogalmat szimbolizál: a hitet, a
reményt, a szeretetet és az örömöt. Ezeket, a fogalmakat párba
állították egy-egy személlyel vagy vallási közösséggel, s így
vonult be az ünnepnaptárba:
► Ádám és Éva – akiknek elsőként ígérte meg a megváltást
Isten. Ez a hit gyertyája. (lila)
► Zsidó nép – akinek Isten megígérte, hogy közülük származik majd a Messiás. Ez a remény gyertyája. (lila)
► Keresztelő Szent János – ő hirdette Jézus eljövetelét előkészítve az utat Jézushoz. Ez a szeretet gyertyája. (lila)
► Szűz Mária – a makulátlan istenanya. Ez a rózsaszín
gyertya az örömé.

Adventi Gyertyagyújtás időpontjai
2014. november 30. 16:00
Közreműködött: Balla Zsuzsanna és Farkas Dóra
Elmondta Adventi gondolatait: Magyar Csilla polgármester
2014. december 07. 16:00
Közreműködött: Barátság Dalkör
Elmondta Adventi gondolatait: Oláh Ferencné
önkormányzati képviselő
2014. december 14. 16:00
Közreműködött: KLIK Kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskola
Elmondta Adventi gondolatait: Kovács Márton intézményvezető
2014. december 21. 16:00
Közreműködött: ÓV-LAK Óvoda óvónői kórusa
Őszidő Nyugdíjas Klub énekkara
Elmondta Adventi gondolatait: Feketéné Perge Veronika
óvodavezető
Lénárt Márta
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KISKÖRÉN JÁRT A MIKULÁS
Idén december 5-én is meglátogatott minket a mikulás. A délelőtt folyamán előadással kedveskedtünk a városi Művelődési
ház nagytermében az óvodásoknak és a kisiskolásoknak. Két
egymást követő időpontban előadásonként 150 gyermeknek
szólt a Vitéz László és a mikulás című bábelőadás. A csengő megszólalása jelezte a mikulás érkezését, amit a gyerekek
izgatottan fogadtak. A télapót köszöntve megszólalt a” hull a
pelyhes” című dal. Ezt követőn a gyerekek a műsoron aktívan
részt vettek, vidáman énekeltek és táncoltak. A kedves mosolygós arcok már nagyon várták a mikulás ajándékát, amit

az előadás után adott át a krampusz segítségével. A délután
folyamán 3 órakor megérkeztek a 3 év alatti gyermekek és
akik a környező települések intézményeibe járnak. Név szerint
szólított mindenkit és egyesével adta át ajándék csomagját. A
Kiskörei Városi Önkormányzat a településen élő gyermekeknek összesen 498 csomagot biztosított. Reméljük, hogy a kis
arcocskákra sikerült mosolyt csalni.
Pallagi Flóra
kulturális asszisztens
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Advent a fővárosunkban
December 14-én iskolánk néptánc tanszakának legügyesebb
táncosai nagy izgalommal indultak Budapestre. Sokan még
először jártak a gyönyörű fővárosunkban.
A gyerekek első élménye a Budai várban kezdődött, sétáltunk
a Halászbástyán, megnéztük a Mátyás templomot, a Sándor
Palotát és gyönyörködtünk az elénk táruló panorámában. Később indultunk a XV. kerületbe az ÉNO Napközi Otthonába,
ahol megebédeltünk. Ebéd után, a közös próbán a gyermekeink megismerkedtek a középfokban értelmileg akadályozott
illetve autista felnőtt szereplőkkel, akikkel könnyedén megbarátkoztak. Késő délután együtt indultunk a Salkaházi Sára Katolikus Templomba az Adventi koncert helyszínére. A műsorban felléptek súlyosan halmozottan sérült gyerekek, fiatalok és
felnőttek, akik nagy lelkesedéssel vettek részt a programban.
St. Martin előadóművész és társulata is részt vett a koncerten.
A Kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskolában működő Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola néptáncosai és az értelmi
Fogyatékosok Napközi otthonának közös pásztorjátéka nagy
sikerrel zárta a programot. Ezt a pásztorjátékot azzal a szándékkal hozták létre, hogy az év legszebb időszakát közösen
ünnepelhessék. Az adventi koncerten Magyar Csilla Kisköre
polgármestere is részt vett, aki büszkén és boldogan gratulált a
táncosoknak a sikerhez. Talabér Márta Várpalota polgármestere megvendégelte a szereplőket.
A vacsora után meglepetésképpen megnéztük a karácsonyi
fényekben pompázó fővárost, majd elfoglaltuk szálláshelyünket. A másnap első programja a Nemzeti Színház megismerése volt. Körbevezettek és megismertették velünk a színház
történetét, életét és érdekességeit. Megnéztük a panoráma lif-

tet is. Következő helyszín a Kossuth tér volt, ahol kíváncsian és megilletődve nézték a Parlamentet és a körülötte lévő
látványosságokat, többek között a 19 m magas karácsonyfát.
Elsétáltunk a Vörsmarty téren, ahol egy Mc Donalds-ban
megebédeltünk a gyerekek nagy örömére. A utolsó program az
Adventi vásár volt, ahol elköltötték zsebpénzüket. Nagyon jól
érezték magukat, élményekkel gazdagon tértek haza.
A táncot betanította és a programot szervezte Kovács Tibor
tanár bácsi, a gyerekek kísérői Csikósné Éva néni, Molnár Erika és Soltészné Bíró Gabriella volt, akik segítették Tibi bácsi
munkáját és felügyeltek a gyerekekre.
Csikós Tiborné, Molnár Erika,
Soltészné Bíró Gabriella
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Adventi Kézműves Vásár a Szent István parkban
A karácsonyi hangulat előcsalogatásához idén is megrendezésre került városunkban a szinte már hagyománnyá vált Adventi
Kézműves Vásár. A pavilonsátrakban karácsonyi ajándékokat,
fenyődíszeket, asztaldíszeket, ablakdíszeket, igényes, válogatott ajándéktárgyakat lehetett vásárolni. Az érdeklődők az
ÓV-LAK Óvoda, a 3.a osztály, a 4. a osztály, a 7. b osztály, a
Vásárhelyi Pál Általános Iskola Szülői Munkaközössége, a Tiszavirág Mozgáskorlátozottak Klubja, Pintér Béla, Tóth Lászlóné, a Művelődési Ház és a Városi Könyvtár standjain árult
portékák közül válogathattak.
Vásár nincs forralt bor és meleg tea nélkül, ezért a fázós vendégek számára ezzel is készültek a vásározók. Vendégcsaloga-

tóként egy kis lila hagymás zsíros kenyér került a forralt boros
sátor melletti asztalra.
Az ide látogatók megcsodálhatták a város karácsonyfáját is,
mely gyönyörű ezüst díszben pompázik.
Balla Zsuzsanna
könyvtáros
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Elkészült a kiskörei halátjáró
Október közepén helyezték próbaüzembe a kiskörei ökológiai
halátjárót. A beruházás a Komplex Tisza-tó Projekt keretében
valósult meg, a létesítmény Európa leghosszabb hallépcsője.
A vízlépcső kereszt irányú akadályt jelent a halak számára Kiskörén, ezért a Komplex Tisza-tó Projekt részeként, mintegy
740 millió forint ráfordítással ökológiai halátjárót létesítettek.
Ennek feladata, hogy a Tisza-tó és az alvízi folyószakasz között megteremtse a szabad átjárhatóságot elsősorban a halak
számára, ám minden vízben élő állatnak segítséget nyújt.
Nyáron, a szárazabb időszakban a szintkülönbség akár tíz méter is lehet, a mesterséges lépcsők sorozata akkor is biztosítja az átjárhatóságot. A létesítmény a vízlépcsőt megkerülve,
a régi Tisza-meder nyomvonalán halad 1370 méter hosszan,
amely Európa leghosszabb hallépcsője. Október 16-án kezdődött a próbaüzem, amely egy évig tart. Ez idő alatt halászati
szakemberek, halbiológusok vizsgálják, hogy milyen fajtájú
halak használják, és milyen irányban úsznak – magyarázta Fejes Lőrinc, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Kiskörei Szakaszmérnökségének vezetője. Egy-egy lépcső 20 méter

távolságra van egymástól, a csobogó víz szintkülönbsége 1015 centiméter, amelyen a halak kényelmesen fel tudnak úszni.
A létesítmény mentén három pihenőtó is van.
A hallépcső egy új és kiváló turisztikai látványossága lehet
Kiskörének, további fejlesztéssel pedig vadvízi evezőspálya is
kialakítható a különleges sportág kedvelői számára, amely az
első ilyen pálya lenne Magyarországon.

Tájékoztató szociális étkeztetésről
Kik igényelhetik a szociális étkezést?

Hogyan igényelhető a szociális étkezés?

Azok a kiskörei lakosok, akik tartósan vagy átmeneti jelleggel
önmaguk és/vagy eltartott családtagjaik részére (koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
szenvedélybetegségük miatt) nem képesek étkezésükről más
módon gondoskodni.

Ez a szolgáltatás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető
igénybe. Az ellátást kezdeményezheti még a háziorvos, családsegítő szolgálat és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan,
idős vagy szociálisan rászorult emberről tudomást szerez. Az
ellátásra vonatkozó igény előzetesen szóban, majd írásban
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nyújtható be a Polgármesteri Hivatalban a Szociális és Hatósági Irodán, illetve a házi gondozókon keresztül.
Minden évben a Képviselő-testület határozza meg a díj mértékét, melyet az Önkormányzat helyi rendelete szabályoz. Az
ellátási forma határozatlan időre vehető igénybe.

viszik. Konyhánk az ÁNTSZ előírásainak megfelelően került
kialakításra. Az ebédet a tiszafüredi Hableány Bt. biztosítja az
igénylőknek.
Mennyibe kerül?

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet,
illetve az indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselő terjeszti
elő.

A térítési díjat a szolgáltatást igénylők havonta fizetik. Kisköre
Városi Önkormányzat 17/2014.(XII. 17.)) önkormányzati rendelete szabályozza a térítési díjakat.
1. Szociális étkezés térítési díja: 320 Ft/adag/nap
2. Ebéd házhoz szállítás díja:
50 Ft/nap

Hol étkezhetnek a szolgáltatást igénylők?

A térítési díjak tartalmazzák a 27 %-os Áfát.

Az étkezés a hét minden munkanapjára igényelhető a lakosság szükségleteinek megfelelően, az önkormányzat Szociális
Épületének tálalókonyhájából (3384 Kisköre, Kossuth L. út
1.) vihető el, illetve térítési díj ellenében a házi gondozók ki-

Antal-Bakó Beáta
Szociális és Hatósági Iroda
irodavezető

Gólyahír
- Kürti László
- Duka Dominik Nikolasz
- Simon Lotti Iringó
- Balogh Tibor Péter
- Kassai László Szilárd
- Novotnik Hanna

2014. 09. 02.
2014. 09. 19.
2014. 09. 26.
2014. 10. 04.
2014. 10. 14.
2014. 10. 19.

- Vámosi Roland
- Száva Rudolf Junior
- Barkóczi József
- Piroska Blanka
- Kassai József Milán

2014. 11. 13.
2014. 11. 17.
2014. 11. 20.
2014. 12. 08.
2014. 12. 08.

Áldott, kegyelemmel teljes karácsonyt,
és boldog új évet kíván
Kisköre Városi Önkormányzat
képviselő-testülete nevében
Magyar Csilla
polgármester

Felelős kiadó:
Kisköre Városi Önkormányzat
3384 Kisköre, Széchenyi út 24.
Tel.: 0636/358-311
Fax.: 0636/558-021
E-mail: titkarsag@kiskore.hu

Tóth János Zoltán
jegyző

Felelős szerkesztők:
Antalné Kókai Rozália, Balla Zsuzsanna, Czankné Kovács
Györgyi, Csikós Tiborné, Fejes Lőrinc, Feketéné Perge Veronika,
Grónásné Miklovics Magdolna, Holló Gyula, Kovács Tibor,
Lénárt Márta, Magyar Csilla, Molnár Erika, Németh Mihályné,
Oláh Ferencné, Pallagi Flóra, Pócs János, Pócs Jánosné,
Simon Zsolt, Soltészné Bíró Gabriella, Takács Attila.

