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Kisköre Város Önkormányzatának idõszaki kiadványa

Csak néhány percre kell megállnunk
A Mûvelõdési Házzal szemközti parkban
gyûltek össze december harmadik napján
este a kisköreiek, hogy közösen ünnepeljék
Advent elsõ vasárnapját. Az ovisok adtak
mûsort, s az óvónõk kórusa is énekelt, karácsonyra hangoló dallamokat.
- Ilyenkor, advent idején nyitottabbak
vagyunk, a Legfõbb Jó szerint élünk, befogadóbbak vagyunk a hozzánk érkezõ életörömökre. Csak néhány percre kell megállnunk, míg a gyertya lángja világít és Advent
angyala leszáll közénk - osztotta meg ünnepi gondolatait az egybegyûltekkel Siposné Kohári Edit megbízott óvodavezetõ, aki
végül meggyújtotta az elsõ adventi gyertyát
is a város koszorúján.
Az ünnepség vendégséggel, rétessel és
teával a Mûvelõdési Házban ért véget, ahol
felhívták a figyelmet a Kiskörei Értéktár
fontosságára is.
December 10-én pedig a címlapon olvasható Dsida Jenõ-vers felolvasása és gyermekek és felnõttek közös éneke után a
térség parlamenti képviselõje, Szabó Zsolt
államtitkár köszöntötte az ünneplõket, s

gyújtotta meg a második gyertyát, a reményét. Szavai szerint a karácsony erejét mutatja, hogy két korosztály együtt fakad dalra.
- Rengeteg fényben gyönyörködhetünk,
azonban egyetlen olyan fényforrás van, ami a
legközelebb áll a szívünkhöz-lelkünkhöz: a
gyertya fénye. Adventkor örömet okoz
nekünk a gyertya apró lángja, hitünk erõs
kereszténységünkben, hazánkban, családunkban. Most a remény gyertyáját gyújtjuk
meg, a reményét, hogy a következõ esztendõ
szebb és jobb lesz minden családban itt
Kiskörén is, mint az elõzõ volt. A negyedik
gyertya a szeretet gyertyája, a legfontosabb
az önzetlen szeretet, ami körbevesz bennünket, amit másoktól visszakapunk ecsetelte az ünnepi szónok, aki végül erõs
családokat, békét, biztonságot és fejlõdést
kívánt 2018-ra a város lakóinak.
Ezután a templomba invitáltak mindenkit
a Váci Fehérek Temploma Szent
Domonkos Kórusának karácsonyváró
koncertjére, melyet nem zárhatott más dal,
csakis a Mennybõl az angyal.

Jövendõ havak
himnusza
Üdvözlégy, tiszta hó,
végtelen fehérséggel felszikrázva,
sötét, fagyos és hosszú éjszakákon
derengõ fénnyel bíztató Üdvözlégy, áldott tiszta hó!
Üdvözlégy, némaság,
melyben angyalos pihék szállingóznak
és feszül, lüktet százezer ujjongás
mint égfelé-tárt havas ág Üdvözlégy, puha némaság!
Üdvözlégy, sejtelem,
korcsolyázatlan jövendõnk vidéke,
messze-érzõ álmunk
szánkázik néha csendesen Üdvözlégy, szûzi sejtelem!
Üdvözlégy, Eljövõ,
ki sáros, szürke, sívár világunknak
mondod, takarva bolyhos hermelinnel:
- Aludj, torony! Aludj, tetõ!
Üdvözlégy, titkos Eljövõ!
Dsida Jenõ
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ITT TÖRTÉNIK KISKÖRÉN

Fejlesztési hírek: tüzelõ, víztámogatás,
pluszpénz a könyvtárnak
A kiskörei fejlesztési pályázatok közül több
már támogatást is kapott. A kikötõfejlesztés már nyert, így ott készülnek a
kiviteli tervek, s következhet utána a közbeszerzés. A barnamezõs városrehabilitációs programban egy régi motelépületet
hasznosíthatnak, ebbõl konferenciaközpont és civilház lesz. A régi GMSZ-üdülõ
helyén pedig sportkomplexumot építenek
pihenõparkkal, s a strand felújítása is
lehetséges.

A szociális városrehabilitációs projektet
két városi szegregátum „szoft”, tehát
humán jellegû fejlesztésére is már megnyerte Kisköre önkormányzata, rögzítette
Magyar Csilla polgármester. Közlése alapján
már õk is nagyon várják további beadott
területfejlesztési pályázataik mihamarabbi
elbírálását. A második körben ugyanis
tervezik piackorszerûsítési, barnamezõs,
zöldmezõs és turisztikai beadványok
versenyeztetését is.

Milliárdok a vízkár ellen
A Kormány nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentõségûvé nyilvánított vízügyi
projektekkel összefüggõ hatósági ügyeket.
Kisköre érintett a Nagymûtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója címû projektben,
mégpedig a kiskörei vízlépcsõvel. Ez egy
több, mint tízmilliárdos komplex KEHOPberuházás, de nem csak Kiskörére érvényesen, az ország más vízügyi nagymûtárgyaira is ebbõl jut pénz. „Az üzemirányítási
és monitoring hálózat fejlesztése” címû
projekt nyitórendezvényét pedig nemrég
tartották a kiskörei vízügyi szakaszmérnökségen. A projekt célja, hogy a meglévõ
tározók összehangolt üzemrendjét ki tudják alakítani a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéseként.
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Kisköréé a legtöbb
hozzájárulás
szociális tüzelõre
A Belügyminisztérium által meghirdetett
idei szociális tüzelõanyag-pályázaton a
térségben Kisköre nyerte el a legmagasabb
összeget, 4,7 millió forintot.

Kihirdették az idei könyvtári érdekeltségnövelõ támogatások nyerteseit is: Kisköre
mintegy 150 ezer forintos támogatást
kapott a programban.

Szabó Zsolt államtitkár, a térség országgyûlési képviselõje kifejtette, a 2,5 milliárd
forint értékû kiemelt projekt részben az
Európai Unió, részben a magyar kormány
támogatásával valósul meg 2019-ig.

Sveiczer Sándor, Heves polgármestere.
Magyar Csilla, Kisköre polgármestere elmondta, hogy bár napelempark épül és
adott a vízerõmû, városuknak zöld területen még van több kiaknázatlan lehetõsége:
a termálvíz és a geotermikus energia. A
rendezvényt követõen klímatudatos tapasztalatcsere-program vette kezdetét.

Irány a munka, mert mindenkire
szükség van
Aláírták Hevesen a dél-hevesi foglalkoztatási paktumot, mint Szabó Zsolt államtitkár felhívta a figyelmet, elsõként beérkeztetve az országban a hasonló pályázatok
sorában. Az egyik résztvevõ Kisköre,
Magyar Csilla polgármester szerint a város
összes pályázatában szerepel a szakképzett
munkaerõ megteremtésének igénye, illetve

Két térségi település kapott rendkívüli önkormányzati támogatást a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium áldásával most Szabó Zsolt államtitkár választókörzetében. Tarnabod mintegy
egymilliót, Kisköre pedig kereken hatmillió forintot könyvelhet el.

Támogatták a
város bibliotékáját

Klímatudatosságról Hevesen
A megyei önkormányzat és az Északmagyarországi Társadalmi Célú Humánerõforrás Fejlesztõ Nonprofit Kft. közösen
szervezte meg Megyei Workshop önkormányzatoknak címû rendezvényét Hevesen. Fontos, hogy az önkormányzatok
munkatársai és a civil szervezetek megismerjék a megye klímastratégiáját - tárta fel

Rendkívüli támogatás a kormánytól

az alacsony képzettségû munkavállalók
elhelyezkedésének támogatása. A partnerek
között szerepel több önkormányzat, cég,
civil szervezet, a megyei közgyûlés, a kormányhivatal, a megyei iparkamara, egyházi
intézmény, az agrárkamara, egy roma önkormányzat, a Máltai Szeretszolgálat és a megyei
szakképzési centrum is mások mellett.

44 milliós
csatornatámogatás
érkezett
Eldõlt, ebben az évben mely térségi
települések részesülnek állami víz-, és
csatornatámogatásban. A térségbõl Kisköréé a legmagasabb összeg, közel 44 millió
forint jut városunknak. Országosan 743
település érint összesen 6,3 milliárdnyi
támogatás a Belügyminisztérium keretébõl.

Pénzt ért a hivatali
dolgozóknak a
pontos gyorsaság
Közel ötvenmillió forintot osztott fel 99
települési önkormányzat között a kormányzat úgynevezett „jó adatszolgáltatásért” cserébe. Kisköre is érintett a témában,
306 ezer forint támogatással. A központi
adatszolgáltatásban részt vevõ önkormányzati dolgozók juttatására lehet
jutalomként felhasználni az említett
összeget, a hivatal határidõre szolgáltatta a
kormányzat által kért adatokat. Három
dolgozó volt érdemes a jutalmazásra ebbõl
a Nemzetgazdasági Minisztérium által
adott forrásból.
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ÉVÉRTÉKELÕ

A cél csak az építés lehet
Több fontos fejlesztés is túl van már Kiskörén a tervek alapvetõ körvonalazódásán:
pályázatot nyertünk a kikötõ fejlesztésére és a szociális városrehabilitációra is. Magyar
Csilla polgármesterrel értékeltük a mögöttünk hagyott esztendõt.
Mi Kisköre jövõképe, milyen alapvetések
alapján próbált pályázati lehetõségekkel élni
az önkormányzat, a helyi civil közösség?
- Élhetõ település fenntartása, a településen élõk számára alapvetõ szolgáltatások
biztosítása, pályázatok révén egyéb kiegészítõ, a város lakossága számára fontos
szolgáltatások megteremtése. A turizmus,
mint gazdasági potenciál megragadása. Egyrészt azokat a kötelezõ települési fejlesztéseket vettük számba, amelyek nagyon
fontosak az itt élõ emberek számára, ilyenek
a járdák, helyi utak felújításai, a közintézmények állaga és állapota. Másrészt figyelembe kell vennünk a turisztikai lehetõségeinket, olyan alapvetõ fejlesztések, amelyek a meglévõ értékek felújítását célozzák,
de új attrakciókkal a vendégek számának
növelését célozzák meg. A civil szervezetek
közösségépítõ, oktató-nevelõ, figyelemfelhívó akciókban vettek részt.
Kikötõ, szociális városrehabilitáció több pályázat nyert máris támogatást közel
egymilliárd forint értékben. Várhatóan mikor valósulnak meg az elnyert projektek?
Reményeink szerint 2018 elsõ és második
félévében a beruházásaink elkezdõdnek és
lesz olyan, amelyet le is zárhatunk. Nagy
öröm, hogy a múlt héten megérkezett, a
szociális városrehabilitációs pályázatok
támogatási okirata, amely két településrész
útjainak felújítását hozza el és csapadékvíz
elvezetési gondokat orvosol. Közösségi
terek és szociális bérlakások kialakítására is
lehetõségünk lesz. Ezúton köszönöm a
Hegedûs, Újélet és Lehel út lakóinak a
türelmet és a hitet. Nagyon boldog vagyok,
hogy karácsony elõtt sikerül megkötni a támogatási szerzõdést és a szakmai stáb azon munkálkodik, hogy a munkálatokat minél elõbb
el tudjuk kezdeni. A képviselõk többsége
azon dolgozik évek óta, hogy a közösség, a
település sikeres legyen. Ez nem megy egyik
napról a másikra, nem adják könnyen a
sikert, de mindennap közelebb kerülünk a
céljaink eléréséhez. A cél csak az építés
lehet. Ha sikeres település akarunk lenni,
akkor ahhoz erõ, munka és hitelesség kell.

Lesznek-e egyedi különlegességek, attrakciók?
Kisköre nemcsak a saját pályázataitól
várhat elõrelépést, az elmúlt hetekben több
olyan fejlesztés is zöld utat kapott a
kormány által, amelyek egyediségükkel a
település és a térség idegenforgalmi szerepét
erõsítik. Az egyik a családi lakóhajóprogram, ennek egyik bázisa Kisköre lesz. A
másik a Hallépcsõ mellett vízi sportközpont
kialakítása, s felújítják több, mint egymilliárd forintból a kiskörei Tisza-hidat is.
Így nyílhat megoldás a szakképzett munkaerõ helyben tartására, az ingatlanok iránti
érdeklõdés és azok értéke máris emelkedik.
Egy településvezetõnek ma már nem elég, ha
ül a székében és arra vár, hogy csoda
történik. Ma menni kell minden lehetõség
után. Taposni, jövõképet vázolni és hitelesen
kiállni a település érdekéért. A fejlõdéshez
idõ és munka kell, ingyen semmit nem
adnak.
Hogyan segíti a tervezéstõl a lobbiig az
egyes projektek elérését Szabó Zsolt
államtitkár?
Szabó Zsolt az az országgyûlési képviselõ,
aki eltökélt a választókerülete fejlesztésében, nagyon sokat dolgozik azon, hogy a
rábízott települések sikeresek legyenek.
Látható az a minõségi változás, amelyet
2013-tól megélünk a településen. Minden
elképzelést elétárhatok, a megoldások felé

További beadott
pályázataink
Barnamezõs városrehabilitáció: a Motel épületének felújítása, ahol konferenciaközpont, civil szervezetek részére irodák és bérelhetõ irodák
lesznek kialakítva.
Piacfejlesztés: a helyi termelõk
részére komfortosabbá tesszük az
eladóteret, valamint a csapadékvíz
elvezetésre és a parkolás helyzetére is
megoldást kínálunk.
Barnamezõs városrehabilitáció II.:
Sportközpont kialakítása. A helyi
sportegyesületek és civil kezdeményezések részére kulturált körülmények,
az idelátogatók részére aktív pihenési
alternatíva biztosítása a célunk.
Zöld Város-városrehabilitáció: A
sport központ melletti területen sport
és szabadidõs területrendezés a
tájépítészet eszközeivel. Pihenõpark,
foot-golf, játszópark kialakítása.
Turizmusfejlesztés II.: A kikötõ
fejlesztése mellett a Szabadvizû Strand
fejlesztésére is pályáztunk. A partrendezés mellett az infrastruktúra és a
közösségi terek felújítása, az önkormányzati tulajdonú kiszolgáló létesítmények modernizációja, a mentett
részen új attrakció megvalósítása
szerepel a tervekben.
tereli a gondolatokat. Értékes a Képviselõ úr
egyenessége, valamint az a tudás, amellyel
valamennyi településrõl rendelkezik. Nem a
levegõbe beszél, a megbeszéltek szerint
cselekszik. Harminc éve nem látott fejlesztésnek lehetünk tanúi Kiskörén és ennek fõ
mozgatórugója Szabó Zsolt államtitkár úr.
Most is sikeres évet zárhatunk, amelynek
végére érve ezúton szeretnék áldott karácsonyt és boldog, békés új esztendõt Kisköre minden lakójának, s köszönetet mondani mindenkinek, aki segíti a munkánkat,
akárcsak egy virág szeretetteljes gondozásával, akár nagyprojektek elérésével mindenkire szükség van a sikerhez.
Faragó Zoltán
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KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

Rendelet a települési támogatásokról
Kisköre Városi Önkormányzat képviselõtestülete 2017. augusztus 31-én elfogadta a
települési támogatásról szóló önkormányzati rendeletet. A rendeletet Magyar Csilla
polgármester és Tóth János Zoltán jegyzõ
által javasoltak alapján fogadta el az ülésen
részt vevõ öttagú testület - Magyar Csilla
polgármester, Takács Attila alpolgármester,
Fejes Lõrinc, Oláh Ferencné, Pócs János
képviselõk.
Ebben a rendeletben több új támogatási
formáról döntöttek a képviselõk, amelyek a
lakosság segítését szolgálják. Ezek a következõk:

2016. évi rendelet
Pénzbeli ellátások formái:
- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
- gyógyszer kiadások viseléséhez,
- tanulmányi kiadások viseléséhez,
- gyermekek étkeztetésének rendszeres kiadásnak viseléséhez,
- rendkívüli települési támogatás
- véradók támogatása
Természetbeni ellátás formái:
- idõsek támogatása

2017. évi rendelet
Pénzbeli rendszeres ellátások formái:
- lakhatási támogatás
- gyógyszer támogatás,
- tanulmányi támogatás
- gyermekek étkeztetési támogatás
- hulladékszállítási díj támogatása
Pénzbeli eseti támogatások
- rendkívüli települési támogatás
- idõsek támogatása
- temetési támogatás
- véradók támogatása,
- tanulmányi támogatás,
- hátralékkezelési támogatás
Mint ahogy a vastag betûvel írtak is jelzik,
új támogatási formaként került bele a
rendeletbe a hulladékszállítási díj támogatás
és a hátralékkezelési támogatás.

Ezen felül:
- A temetési támogatás keretében nincs
jövedelem határ megszabva, így akinek
családjában haláleset történik, igénybe
veheti a támogatást.
- A gyógyszer támogatás keretében egy új
támogatási forma került a rendeletbe, amely
az onkológiai kezelési támogatás.
- A tanulmányi támogatáshoz belekerült

az Arany János Tehetséggondozó Program
és a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati szociális támogatás.
- Több támogatási formánál az egy fõre
esõ jövedelmet kedvezõ mértékben szabályozták.
- Az idõsek támogatását 3000,-Ft-ról
4000,-Ft-ra emelték.
További részletes tájékoztatást ad Kisköre
város honlapján a 2017. évi rendeleteknél
megtalálható „települési támogatásról” szóló
önkormányzati rendelet.
Kisköre Városi Önkormányzat képviselõtestülete a 2017. augusztus 31-i képviselõtestületi ülésén a települési támogatásról szóló rendelet mellett a Szervezeti és Mûködési
Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletet is elfogadta, melyet Magyar Csilla
polgármester terjesztett elõ. A rendeletet
Tóth János Zoltán jegyzõ készítette el.
A tapasztalatok alapján módosították a
képviselõk fogadóóráit, úgy, hogy a „képviselõk neve mellett található magántelefonszámon elõre egyeztetett idõpontban
ügyfélfogadást tartanak a Polgármesteri
Hivatal helyiségében”.
További részletes tájékoztatást ad Kisköre
város honlapján a 2017. évi rendeleteknél
megtalálható Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet.

GASZTRONÓMIA

Évtizede versengünk csülökmûfajban
Épp idén tízéves a Kiskörei Csülökfõzõ
Fesztivál, a szokásokat követve ismét a
Szabadvizû Strandon megrendezett gasztroversenyre ebben az esztendõben tizennégy
csapat nevezett be.
A fõtt csülök kategóriában a Csülök
Maffia nyert a Csülök Tanoncok és a
Quintesszencia elõtt. Sült csülökben a
legmaradandóbbat Lex Mátyás családja
alkotta a Pörcrepontos, illetve a Szupernagyik csapata elõtt. Az egyéb csülökételek
kategóriájában a Paksi család gyõzött a
Vásárhelyi Pedagógusok és a Tiszafüredi
Vadásztársaság kollektívája elõtt.
A közönségdíj a Mozdulj Kisköre Ifjúsági
Egyesület csapatáé, különdíjas lett a Jobbik,
a polgárõrök és Pócsék csapata. Fejes Lõrinc
képviselõ csónaktúrát rejtõ felajánlása pedig
a Heves Vegyes csapaté.
A napot A Nyughatatlan, illetve a Tûzkerék XT-blueszenekar fellépései zárták.
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1956 üzenete: nem szabad félni
Az általános iskolások mûsorát és Siposné
Kohári Edit szavalatát követõen Magyar
Csilla, a város polgármestere szólt elsõként
a kiskörei ünneplõkhöz az 1956-ban, épp
61 esztendeje lezajlott forradalom és
szabadságharc emlékünnepén a Mûvelõdési
Házban.
- Ezek a gyermekek nem tudhatnak a
történelmi tettrõl, amelyet 1956 jelent
nekünk. A történelemkönyvbõl talán egykét oldalt idézhetnek, a középiskolában
esetleg egy kicsit többet tanulnak. De ma
már olyan élõ ember is nagyon kevés van, aki
az igazságot vagy annak egy töredékét meg
tudja nekik tanítani - nyomatékosította
Magyar Csilla.
Most avatták fel a templomkertben fellelhetõ új Emlékpontot, amelyre a település
nemrég félmilliós pályázati támogatást
kapott. Az Emlékpont a méltó emlékidézés
új helyszíne lehet, a mellette található
templomhoz hasonlóan elmélyedésre, gondolkodásra készteti a kisköreieket, akik
szeretnek és akarnak gondolkodni - tette
hozzá a polgármester.
- Hiszen 1956 október huszonharmadika
egy forradalmi pillanat, egy szikra volt a
magyarság életében. Ennek a több, mint
ezeréves múltnak egy apró szikrája, mégis
olyan hatalmas erõt sugárzott egész Európa
számára, amely büszkeséggel tölthet el
minden magyar embert. Annyira közel van
ez az élmény: itt éltek, itt élnek egymás
mellett azok, akik elnyomók voltak és azok,
akik elnyomottak. És szembe kellett nézniük minden nap egymással azoknak, akik

bûnt követtek el és a rabságot adták az
embereknek és azoknak, akik ki akartak
törni ebbõl a rabságból - jelentette ki Magyar Csilla.
Hozzátette: - Azok a fiatalok, akik itt
ülnek, nem is tudhatják, milyen volt az ötvenes, hatvanas, hetvenes években félelemben
élni. Attól félni, hogy a szomszédom besúg.
Attól félni, hogy mert elmegyek a templomba, kirúgnak a munkahelyemrõl. 56-nak
az a legfontosabb üzenete, hogy ne féljünk összegezte Kisköre polgármestere.
- A kehely, amelyben a magyarok vércseppjei szentelik meg az éltetõ italt, a
világot arra inti, hogy nagyobb gonddal és
tisztább lélekkel õrködjék az emberi lét
méltósága fölött - idézte ezt követõen
Tamási Áront az ünnep fõszónoka, Szabó

Zsolt államtitkár, térségi parlamenti képviselõ.
- Õrzõkké lettünk hát. Azok is maradtunk. A méltóságot õrizzük tovább. A hitet,
hogy soha ne adjuk fel. Áldozat tán sosem
volt ennél reménytelibb és maradandóbb fogalmazott ezután a politikus.
Kisköre is része annak a térségfejlesztésnek, amely a városban is megmutatkozik
hamarosan - jelezte végezetül Szabó Zsolt:
sorolva, hogy vannak terveik lakóhajóprogramra, hidat újítanak fel, utakat
építenek s iskolát bõvítenek Kiskörén. Ide
sorolható a Zöld Város-program, a
sportcentrum és a kikötõfejlesztés is - így
kívánják továbbvinni a városban az 56-os
ifjak forradalmi szellemét.
F.Z.

KULTÚRA

Olvasótábor elõször, de nem utoljára
Idén elsõ alkalommal szerveztek
olvasótábort Kiskörén a fiatalságnak a
Kisköre Városi Könyvtár és a Kiskörei
Mûvelõdési Ház dolgozói. 2017. július 24 és
28. között 13 gyermek vett részt a zömében a
Városi Könyvtárban tartott táborban. A
gyerekek a szórakoztató interaktív
programok során minden reggelt egy kis
átmozgatós, ébresztõs reggeli tornával
kezdtek a Mûvelõdési Házban. A
legfontosabb szempont az volt, hogy jól
érezzék magukat és mindenki megtalálja a
kedvének valót. A délutáni kézmûves
foglalkozásokon, voltak akik festettek,
színeztek, de voltak olyanok is akik inkább
könyvet olvastak pihenésképpen.

Hétfõn a gyerekek megismerhették a
könyvtárat is és minden olyan könyvet
elolvashattak, amik õket érdekelhették.
Megtanulták a gyerekek, hogy hogyan kell
egy könyvtárban viselkedni, hogyan kell egy
könyvet kikölcsönözni és megismerhették az

olvasáson túli könyvtári programokat is.
Kedden a mozgásé volt a fõszerep, ahol
különbözõ ügyességi csapatfeladatokat
kellett megoldaniuk a gyerkõcöknek.
Szerdán a Kisköre Strandra is kilátogattak,
ahol a gyerekek állatokat simogathattak,
standfocizhattak, úszhattak, vagy csak a
parton napozhattak. Csütörtökön virágokat
és a különbözõ szobrokat néztek meg a
parkban, majd a délelõtti órákban ellátogattak
a játszótérre. A délutánt a rendezvénytéren
töltve
további
ügyességi
feladatok
kipróbálására nyílt lehetõség. Pénteken pedig
a rendezvény téren található kemencében
kenyérlángos készítettek a Kiskörei Õszidõ
Hagyományõrzõ Nyugdíjas Egyesülettel.
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Pillanatkép a kiskörei közmunka-eredményekrõl
A 2017-2018-ban a START Mezõgazdasági közfoglalkoztatási program, a Helyi sajátosságok és a Hagyományos program keretein belül
2017. novemberig megvalósult munkálatok eredményeinek összefoglalása
1. Mezõgazdaság:
- Két helyszínen termeltünk konyhakerti
növényeket, salátát, retket, zöldségféléket,
paprikát, paradicsomot stb. elsõsorban primõr felhasználásra, elsõsorban óvodai étkeztetésnél került felhasználásra. A termelési feleslegbõl lecsót, paradicsomlét, szárí-

2. Helyi sajátosságok:
- A nyugati temetõben befejezéséhez
közeledik a tervezett járda építése
- A Tisza II. lakótelepnél - távolsági buszok végállomása - buszmegállót építettünk,
melyet 2017. júniusban adtunk át.
- A munkaterv szerint folyamatban van a

Széchenyi úton egy szolgálati lakás felújítás.
A lakás szakember elhelyezésére, befejezésének határideje 2018. február 28.
- A közfoglalkoztatás feltételeinek jobb és
biztonságosabb kiszolgálása érdekében - a
gépek, szerszámok, anyagok tárolására fedett, zárható raktárt építettünk.

3. Hagyományos program:
- A keleti temetõben 2db 10 férõhelyes és
3 db 15 férõhelyes urnafalat építünk, amelyhez 1,5 méter szélességû, 85 méter hosszúságú járdát építettünk.
- A 2016. év végi közmeghallgatáson
elhangzott lakossági igényeknek eleget téve
a Gárdonyi úton járdát építettünk, a járda
hossza 395 méter, szélessége 1 méter.
4. Közút
- Az elõzetes tervek szerint megtörtént az
Újélet út aszfaltburkolatának kátyúzása.
Összesen 98 négyzetméteren valósult meg a
javítás 20 tonna aszfalt felhasználásával.
Katona György
tott zöldséget állítottak elõ dolgozóink közétkeztetési, szociális igények kielégítésére.
A megtermelt zöldségfélék összességének
piaci értéke megközelítõleg 700 ezer forint.
2016-os évben megkezdtük és jelenleg is
folyik a takarmányozáshoz szántóföldi növénytermesztés: kukoricát, tritikálét, árpát
és takarmánytököt termesztünk az állatok
ellátásához összesen 72 ezer négyzetméteren. A termények betakarítása megtörtént.
Jelenleg majorságunkban 72 süldõ és 15
sertés nevelésérõl gondoskodunk, az állományt inszeminálással szaporítjuk, de jövõre szeretnénk ezt természetes útra váltani.
2016 õszén vásároltunk 20 jerkét és egy
törtel kost, ennek eredményeként októberben megszületett elsõ bárányunk és további
7 anya ellését várjuk Idén 56 sertést értékesítettünk.
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Rendszeresen érkezhetnek csomagok a
rászorulóknak
Kiskörét is érintõ országos szegénység-,
ezen belül gyermekszegénység elleni
program indul - közölte lapunkkal Magyar
Csilla polgármester.
- A Rászoruló Személyeket Támogató
Operatív Program jegyében alapvetõ fogyasztási cikkek érkeznek a Szociális és
Gyermekvédelmi Fõigazgatóság közremûködésével. A rászoruló személyek számára
tartós élelmiszert osztanak alapvetõ fogyasztási cikkekkel együtt havi rendszerességgel,
elõre láthatóan 2023-ig, vagy amíg a program forrása tart - ecsetelte a városvezetõ.
Csomaghoz jutnak a rendszeres gyer-

mekvédelmi kedvezményre jogosult, de
intézményi ellátásban nem részesülõ 0-3
éves korú gyerekek, illetve nyaranta a 7-14
éves korú gyerekek családjai, illetve olyan
várandós anyák várandósságuk elsõ három
hónapjától, akiknek a háztartásában él aktív
korúak ellátására jogosult személy. A
projekt késõbb a tervek szerint kiterjed szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességû személyekre és alacsony jövedelmû idõskorúakra is.
A rászorulók listáját a Fõigazgatóság
állítja össze külön minden egyes hónapban mondta el Magyar Csilla.
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Aranybetûkkel vésték fel az építõk nevét
A városi önkormányzat által az elmúlt években, évtizedben kitüntetett személyiségek
nevét mostantól egy aranybetûs emléktábla
õrzi a Városházán, s a táblán még rengeteg
hely van ahhoz, hogy felvéssék a következõ
olyan kisköreieket, akire büszke a város
például városfejlesztés, sporttevékenység,
közösségi életfejlesztés terén.
De rajta vannak a tiszteletbeli és a "rendes"
díszpolgárok is, a közoktatásért sokat tett
helybeliek, a kultúra iránt elkötelezett polgárok, a városi emlékplakettek tulajdonosai,
a Pro Urbe-díjasok is. A táblát Szabó Zsolt
államtitkár és Magyar Csilla, Kisköre polgármestere leplezte le, majd a köszönet
hosszas percei következtek - szép számmal
jöttek el ugyanis azok a tiszteletben tartott
kisköreiek, akiknek a neve már fent szerepel
a falon.
A névsorban szereplõ kisköreiek Magyar
Csilla vélekedése alapján évtizedekig építették a várost - illetve a korábbi nagyközséget - munkájukkal, áldozatkészségükkel,
erényeikkel. „Kötelességünk és felelõsségünk a múltat megbecsülni, azokat az
embereket, akiket grémium választott arra,
hogy kitüntetõ díjat kapjanak”. - rögzítette a
polgármester, hozzátéve: rajtuk kívül is
sokan vannak még a településen, akik nem

kapták még meg a megfelelõ megbecsülést.
Ezen a napon az ünnepélyes kenyérszentelés után megkoszorúzták Szent István
szobrát is a templommal szemközti parkban, Szabó Zsolt államtitkár köszöntõje

után. Az ünnepi szónok figyelmeztetett,
délrõl ma is olyan ellenség támad felénk,
„amit el sem tudunk képzelni”, ezért fontos,
hogy kerítéssel védekezzünk, s így õrizzük
meg többségi keresztény országunkat.
- Erõsítsük meg családjainkat, tanítsuk
meg gyermekeinknek a történelem tiszteletét, tanítsuk meg, hogyan kell tisztelve
másokat, de küzdeni a hazáért - jelezte
Szabó Zsolt.
A napot Farkas Dóri és a Hevesrõl érkezõ
Szalkári Réka és Pintér Martin duója, majd
Rúzsa Magdi színvonalas élõ koncertje és
tûzijáték zárta a Közösségi Tér színpadán,
erre is több százan voltak kíváncsiak.

Készül a Kiskörei Értéktár
Nemrég került fel Kisköre honlapjára a
város értéktára. Helyi, megyei és országos
szinten is elkezdõdött a magyar értékek
összegyûjtését és megõrzését szolgáló
feltáró munka. Az értéktárak létrehozása azt
a célt szolgálja, hogy nemzeti értékeinkrõl
országos adatbázis készüljön. A helyi
értéktár feladata a település területén és
környékén fellelhetõ értékeket összegyûjteni a lakosok javaslatai alapján, rendszerezni, közzétenni. A felvételt az értéktárba bárki kezdeményezheti. Tisztelettel várunk
tehát minden olyan ötletet,
ami egy-egy helyi értéket az
értéktárba való felvételre
javasol.
A javaslathoz az adatlapot
a kiskore.hu-ról töltheti le,
de Kiskörei Helyi Értéktár
Javaslattételi Nyomtatvány a
Mûvelõdési Házban és a
Városi Könyvtárban is kér-

hetõ. A kitöltött adatlapot, fotót a kiskore.ertektar@gmail.com e-mail címen várjuk,
vagy a Mûvelõdési Házban és a Városi
Könyvtárban is leadhatják. Az értéktárba
felvételre került értékek leírással és fotóval
együtt felkerülnek az értéktár honlapjára,
így
mindenki
megismerheti
õket.
Bekerülhetnek a Heves Megyei Értéktárba,
onnan pedig a Magyar Értéktárba, majd a
következõ lépcsõfokként a Hungaricumok
Gyûjteményébe.
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Hírek a Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú
Egyesület életébõl
2017 végéig folyamatos a LEADER Helyi
Akciócsoportok Helyi Fejlesztési Stratégiáin alapuló vidékfejlesztési felhívások megjelenése - közölte lapunkkal Magyar Csilla, a
Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület elnöke.
A helyi kezdeményezések támogatására a
Miniszterelnökség a Tisza-Tarna-RimaMente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület
részére 514 143 497,-Ft keretösszeget hagyott jóvá.

- Akciócsoportunk a Helyi Fejlesztési
Stratégiáját úgy alkotta meg, hogy az
illetékességi területeire jutó fejlesztési
források felhasználásával a 2020-ig tartó
idõszakban a helyi igényeknek megfelelõ
projektek, fejlesztések valósuljanak meg.
Egyesületünk célul tûzte ki a vidéken élõk
számára lakóhelyük élhetõbbé és vonzóbbá
tételét, szolgáltatásaik fejlesztését, a helyi
gazdaságok erõsítését. Ezen célok elérésének eszköze a Vidékfejlesztési Program
LEADER kezdeményezése, melyre öt Helyi
Felhívás kerül meghirdetésre. Az elõkészített helyi pályázati felhívások megjelenése
megkezdõdött, az elsõ kiírások fõként
gazdaságfejlesztési célokat szolgálnak ecsetelte Magyar Csilla.
Számos fórumot tartottunk a térségben,
ezzel biztosítva a LEADER program nyilvánosságát. A fórumokon a kiírásra kerülõ
LEADER pályázatokat ismertettük a megjelent közösségi szereplõknek, azzal a céllal,
hogy megismerjék lehetõségeiket, azt minél
hatékonyabb módon tudják érvényesíteni,
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ezzel is hozzájárulva a térség fejlõdéséhez.
Egyesületünk öt intézkedést (pályázati
kiírást) fogalmazott meg:
- Települési szolgáltatások fejlesztése
- A térség turisztikai kínálatának bõvítése
- Helyi terméket elõállító, feldolgozó, forgalmazó vállalkozások támogatása
- Az Akciócsoport településeinek környezettudatos fejlesztése, lakosaik életminõségének javítása
- Társadalmi beilleszkedést elõsegítõ, ér-

téktudatos és befogadó helyi társadalom
megteremtése
Érdeklõdni e-mailben, a ttrmleader@kiskore.hu címen lehet. Arra szeretnénk kérni
leendõ ügyfeleinket, hogy kérdéseiket elektronikus úton tegyék fel munkatársainknak,
hogy minél pontosabban tudjanak tájékoztatást adni kérdéseikre.
A Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért
Közhasznú Egyesület 2017. szeptember 4.
napján pályázatot nyújtott be a LEADER Helyi Akciócsoportok együttmûködési
tevékenységeinek elõkészítése és megvalósítása címû felhívásra.
A pályázatok a következõ tartalommal
kerültek beadásra:
- Nemzetközi együttmûködés kialakítása a fenntartható turizmus érdekében a
Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Egyesületnél
Nemzetközi együttmûködésünk arra
irányul, hogy egy hasonló adottságokkal
bíró térség tapasztalatait megismerjük és a
partnereinkkel közös együttgondolkodás

folyamán a meglévõ lehetõségeinket strukturált formában tudjuk a lehetséges célcsoportunk elé tárni. A lengyel partner kiválasztását indokolja egyfelõl az, hogy az
Észak-Magyarországi Régióban hagyományosan jelentõs volt régebben a Lengyelországból érkezõ turisták jelenléte, amelyet
indokolt a két térség földrajzi közelsége.
- A Tisza-tó kerékpáros turizmusának
fejlesztése
A projekt eredményeként a HACS-ok
területén mûködõ turisztikai szolgáltatók a
kerékpáros turizmushoz kapcsolódó szolgáltatás nyújtás színvonalát fejlesztik. A
turizmus fejlesztése és gazdasági kapcsolatok erõsítése hangsúlyos fejlesztési prioritásként jelenik meg az Egyesület céljai között.
- Gasztro-kultúra az ökoszisztémában
A projekt megvalósítása során a vállalkozói partner szervezetek a Tisza-tavi ökoszisztéma legkisebb mértékû háborításával
végez gazdaságfejlesztést, mely kapcsán a
megvalósításban és az üzemeltetésben is
kiemelt és elsõdleges cél a környezettudatosság szemlélete. A koordináló szervezet
tudásátadó bemutató napokat szervez,
melyet a kapcsolódó egyéb szolgáltatók számára is megnyit, biztosítja a teljes körû
nyilvánosságot.
A térség szereplõi számára segítséget
kívánunk nyújtani új ötleteik megvalósításában, a forrásokhoz való hozzájutás megtalálásában. Kapcsolatainkat nem csak a
TTRM területén belül, hanem azon kívül is
szeretnénk tovább erõsíteni, bõvíteni,
szeretnénk megtalálni azokat a kapcsolódási
pontokat, melyek pozitív társadalmi, gazdasági hatásokat generálhatnak. Szeretnénk
ösztönözni az innovációt, az újszerû gondolkodásmódot, a térségünkben élõ emberek képességeinek nem mindennapi kibontakozását. Célunk a hosszú távú fejlõdés
megteremtése a területünkön található
erõforrások ideális felhasználásával.
Magyar Csilla TTRM elnök
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Óvodai pillanatok
Május végén az óvodai évzáró
ünnepségen búcsút vettünk
nagycsoportosainktól. Tarisznyájuk sok-sok élménnyel,
programmal lett megtöltve,
melyre mindig szívesen fognak
visszaemlékezni.
Jó kapcsolatot ápolunk a
Vásárhelyi Pál Általános Iskolával, kölcsönösen segítjük
egymást abban, hogy minél
zökkenõmentesebb legyen a
gyermek óvoda-iskola átmenete. Az elmúlt tanévben sok
közös programunk volt: „Sulinézõ” - benne néptánc, kézmûves foglalkozás-ismerkedés az
iskolában folyó munkával. Majd
miután elröpült a nyár, már
hagyományként, a tanítónénik
és leendõ ötödikes diákok kísérték át az új
elsõsöket a tanévnyitó ünnepségre, helyüket
pedig átvették az új óvodások.
Szeptemberben a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai elvégezték a szûréseket,
melyek eredményeirõl a szülõk megkapták a
tájékoztatást. Az októberi jelmezes fényképezés nagy örömére szolgált minden
csemetének és szüleinek. A november még
tartogatott meglepetést számukra, hisz
bábelõadással kedveskedtünk immár sokadik alkalommal óvodásainknak a Galagonya
bábszínház jóvoltából.

Újdonságként idén elõször tartottunk
Márton napi Szöszmötölõt, majd este
kezdetét vette a gyertyafényes felvonulás a
saját készítésû lámpásokkal. Szeretnék ezzel
hagyományt teremteni. December 6-án az
óvodába is megérkezett a Télapó, akit
énekkel versekkel vártunk. A hagyománnyá
vált Mikulás-szolgálat sok család Mikulásvárását tette örömtelibbé. Az önkormányzat
jóvoltából minden óvodás megkaphatta a
várva-várt csomagot.
Megtiszteltetés volt számunkra, hogy az
elsõ adventi gyertya meggyújtásának han-

gulatát az óvoda dolgozói és
gyermekei varázsolhatták meghittebbé. Az elõadók tavalyi
sikerén felbuzdulva december
11-én a Mûvelõdési Házban
megrendezett zenés táncos
karácsonyi mûsorral kedveskedtünk gyermekeinknek Gregus Anikó és társa elõadásában.
Péntekenként a könyvtár ad
helyet a karácsonyi kreatív
délelõttöknek, melyen csoportonként felváltva alkothatnak
az ovisok. Az adventi vásárra és
az óvodáért szervezett jótékonysági sétára illetve futásra
szeretettel várunk minden
kedves érdeklõdõt. A 2018-as
év még sok meglepetést
tartogat. Az elmúlt évben óvodánk nagycsoportosai elsõk lettek a hevesi
Csodavár óvodában megrendezésre került
X. óvodai KI MIT TUD?-on, ezzel immár
harmadik alkalommal miénk lett a
megrendezés joga.
Az év végéhez közeledve magam és
munkatársaim nevében békés, boldog
karácsonyi ünnepeket kívánok minden olvasónak és kiskörei lakosnak!

Siposné Kohári Edit
megbízott óvodavezetõ
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Továbbfejlesztik a Vásárhelyi iskolát
Három másik megyei iskolával egyetemben
a kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskola is
elnyert egy csaknem 320 millió forint értékû
pályázati támogatást infrastrukturális fejlesztésre, a hátránykompenzáció és a minõségi oktatás elõsegítéséért. A pályázatot az
Egri Tankerületi Központ nyújtotta be.
A munkálatok várhatóan tavasszal indulnak, és megközelítõleg 15 hónapig tartanak
majd. Felhúznak egy új épületet, amelyben
szaktantermek, fejlesztõ- és tehetséggondozó foglalkozások kapnak helyet.

A részletek

- Erre azért van nagy szük-ség, mivel
minden nagyobb rendezvényünk-nek a
tornaterem adott otthont. Szeretnénk ezt
kiváltani, és az új épület-ben nagyobb
volumenû programokat is tartha-tunk majd
- fejtette ki az igazgató, s kiemelte azt is,
hogy fontosnak tart-ják a különbözõ mûvészeti foglalkozásokat, és a lemaradó gyermekek felzárkóztatását, fejlesztését. Itt
minderre lehetõség lesz.
A fejlesztés megteremti annak a
lehetõségét, hogy Kiskörén legyen egy, a
XXI. századi kihívásokra felkészült, a
modern kor igényeinek megfelelõ neveléstoktatást nyújtó befogadó iskola, amely
biztosítani
tudja
a
továbbtanulás,
pályaválasztás elõtt álló tanulók minõségi
oktatását.
A Kiskörei Vásárhelyi Pál Általános
Iskolában megvalósuló projekt során
bekövetkezõ módszertani megújulás, az új
oktatási módszerek alkalmazása és
beépülése az intézmény pedagógiai
programjába és helyi tantervébe lehetõvé
teszi a hátrányos/halmozottan hátrányos
helyzetû tanulók oktatását, fejlesztését,
csökkentik a tanulói lemorzsolódást, a
végzettség nélküli iskolaelhagyást.
F.Z.
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- Új épület építése szaktantermek, fejlesztõ és tehetséggondozó foglalkozások
biztosításához
- Új aszfaltos kézilabda sportpálya építése 42 x 24 m-es méretben, tekintettel arra,
hogy Kiskörén van az SBS Eger-Eszterházy Szabadidõ és Sportegyesület
utánpótlásbázis
- A kazánház belsõ felújítása és nyílászárók cseréje
- Az ipari kémény lebontása
- A tornatermi sportpadló burkolatcseréje
A beruházással érintett épület több ütemben épült. A jelenlegi épület régi szárnya
még 1929-ben került átadásra földszint és 1 emelet, szintenként 4-4 tanteremmel. Az
épületben még helyet kapott egy nevelõi szoba, igazgatói iroda és egy mûhelyterem
is kialakításra került az emeleten. Az épület két végén egy-egy két szobás szolgálati
lakás volt. 1985-ben adták át az épület új szárnyát amellyel a tantermek száma 16-ra
bõvült fel, valamint ekkor épült meg az 540 négyzetméteres tornaterem is. Legutóbb
2012-ben és 2016-ban volt külsõ felújítás az épületen a KEOP 5.7.0 pályázat
keretében. Ekkor az épület valamennyi homlokzata felújításra került, hõszigetelve
lett az épület, valamint a nyílászárók egy része korszerû mûanyag nyílászáró
szerkezetekre lettek cserélve. Az épület padlásfödéme is hõszigetelésre került a
beruházás során.

Megérkezett a Mikulás

A Mûvelõdési Házban gyûltek össze kicsik és nagyobbak, hogy találkozzanak a
Mikulással és segítõivel.
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„Úgy szeretem Rodostót, hogy el nem felejthetem Zágont.”
Erdélyi kiránduláson a vásárhelyisek
A nap még Kiskörétõl keletre cirógatta a
bérceket, mikor a Vásárhelyi Pál Általános
Iskola csapata hajnalban gyülekezett az
iskola elõtt. Tíz diákot odaadó szeretettel
készítettek szüleik a nagy útra. Négy
tanárnõ és az intézményvezetõ szakmai
közremûködésével koordinálta a kis csapatot. Két sofõr váltva vezette a kisbuszt Magyarország tündérkertjét járva öt napon át.
Elsõ nap a hajnali indulást követõen,
kilenc óra körül megérkeztek a határhoz,
ahol a gyermekek rögtön jelezték a szüleiknek, hogy
elhagyták Magyarország területét. Pár órával késõbb már
feltûnt a távolban a Tordaihasadék. Elsõ állomásuk a
Tordai Sóbánya volt. Varázslatos tárnái elbûvölték a látogatókat. Ezt követõen Segesvár irányába indultak. A
közelben látták élve utoljára
Petõfi Sándort 1849. július 31én, és a segesvári csata tömegsírjában temették el feltételezhetõen. Fehéregyházán megtekintették a Petõfi Múzeumot.
Petõfi Sándor szobránál koszorút helyeztek el. Este
érkeztek Zágonba, ahol szívélyes fogadtatás,
és finom, meleg vacsora várta az elcsigázott
utazókat.
A második napon délelõtt ellátogattak a
Mikes Kelemen Általános Iskolába, ahol kis
mûsorral és ajándékokkal készültek a vendéglátók. Az iskola könyvtára részére könyvek kerültek átadásra ünnepélyes keretek
között. A két intézményvezetõje kezdeményezte a két iskola közötti kapcsolatfelvételt. A rövid látogatást és ismerkedést követõen, megtekintették a község gyönyörû
templomait, valamint lehetõségük adódott
kipróbálni a Zágoni Sportcsarnok pályáját
egy rövid focimeccs keretében. Délután
ellátogattak Sepsiszentgyörgyre, ahol megnézték a Székely Nemzeti Múzeum épületét
és informatív tárlatait. A Kós Károly hihetetlenül formagazdag, és a legapróbb részletekig kidolgozott tervei alapján felépült
múzeum egyes részei még a közelmúltban is
bõvültek új színfoltokkal, lassan teljes
egészében megvalósítva a mester elképzeléseit. Rövid városnézés után, ezt a napot
Zágonban a Mikes-tölgyek, és a MikesSzentkereszty kastély megtekintése zárta. A
Mikes Kelemen Emlékházban négy híres
embernek van kialakítva emlékszoba, akik
kötõdtek Zágonhoz: Mikes Kelemen, Kiss
Manyi, Csutak Vilmos és Domokos Géza.

A harmadik napon Márton János igazgató
úr kalauzolta a kis csapatot, Csomakõrös
volt az elsõ állomás, Kõrösi Csoma Sándor
szülõhelye, ahol még ma is híven õrzik a
nagy világutazó emlékét. Kovászna irányába
indultak tovább, ott megkóstolták a
borvizet, és megtekintették a Pokolsár
fortyogó iszapvulkánját. Kézdivásárhelyen
az Incze László Céhtörténeti Múzeumba
látogattak, ahol megismerkedhettek a helyi
céhek mûködésének érdekességeivel, és

mellszobrát a Mikes Kelemen Emlékház
szoborparkjában. A koszorúzás után a gyerekek kipróbálhatták az automata bowling
pályát.
Az ötödik napon reggel megköszönték a
csodálatos vendéglátást, és nyolc óra körül
indultak haza. Útközben ellátogattak
Farkaslakára, megkoszorúzták Tamási Áron
síremlékét. Korondon is megálltak egy rövid
idõre, hogy eredeti székely népmûvészeti
alkotásokat vásárolhassanak az otthoniak-

láthatták a híres Zsuzsi és Andris babákat.
Nyerges-tetõn koszorút helyeztek el a hõs
székely szabadságharcosok emlékére állított
kõoszlopnál. A Szent Anna-tó legendájának
megismerése után, magát a krátertavat is
látták, és végigjárták a Mohos-tõzeglápban
kialakított természetvédelmi tanösvényt is.
A Bálványosi-hágón felkapaszkodtak a
Büdös-hegy déli oldalán lévõ Büdös-barlanghoz, néhányan a mofettába is bemerészkedtek. Dálnokon, Dózsa György szülõhelyén is jártak, az 1514-es parasztfelkelés
vezérének monumentális emlékmûvét látták
a település központjában. Végül Maksa
határában Gábor Áron síremlékénél helyeztek el emlékkoszorút.
A negyedik napon Nagy Réka történelem
tanárnõ vezetésével Brassóba indultak, de út
közben tettek egy kis kitérõt Törcsvár felé,
ahol halhattak a vár történetérõl, és a helyi
népi építkezés jellemzõirõl, valamint Erdély
történetérõl néhány fontos információt.
Brassópojána sífelvonójával 1030 méter
magasságra jutottak, ahonnan csodaszép
látvány tárult eléjük. Brassó városában pedig
a híres Fekete templomban jártak, ami a
gótikus építkezés egyik legszebb erdélyi
példája. Az esti órákban az egyesület tagjai
Zágonban Kis József polgármester úrral
közösen megkoszorúzták Mikes Kelemen

nak. A Parajdi Sóbánya monumentális tárnái
lenyûgözték õket. Néhány percre megpihentek Szovátán is a Medve-tónál. Este
kilenc körül lépték át a határt, és a zónaidõnek köszönhetõen éjszaka tizenegy óra
körül, már Kiskörén voltak. Tömérdek
élménnyel gazdagodva, kissé kimerülten
ölelték át az õket váró szeretteiket az iskola
elõtt.
A kiskörei gyermekek ezen tartalmas öt
nap alatt láthatták, mit jelent határon túli
magyarként õrizni a magyar identitást,
nyelvet, kultúrát. Õk sokkal nehezebb
körülmények közt tudnak magyarként élni,
gondolkodni, szeretni. Ezt a kiskörei gyermekek is láthatták és szívükkel átérezhették.
Reméljük, hogy a tartalmas, gazdag program
mellett lelkiekben is gyarapodott a mi kis
iskolai közösségünk és erõt tudtunk adni a
határon túli magyarságnak, hogy soha nem
maradnak egyedül.
Köszönetünket fejezzük ki vendéglátóinknak a szívélyes baráti fogadtatásért és
vendéglátásért: Kis József úrnak Zágon
polgármesterének, Márton János úrnak a
Mikes ház igazgatójának és dolgozóinak,
Bartos Zsolt úrnak a Mikes Kelemen Általános Iskola Igazgatójának és pedagógusaiknak.
A Suliújság szerkesztõi
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Valami megmozdult az ifjak életében
A Mozdulj Kisköre Ifjúsági Egyesület 2016/2017-es programjai részletesen.
2016 õszén az Egyesületben vezetõségváltás
történt, aminek köszönhetõen teljesen új
szemlélettel és új látásmóddal indultunk
útnak. Az önkormányzatnak köszönhetõen
használhatjuk azóta a Béke úton található
Ifjúsági Házat, amit igyekszünk programokkal megtölteni.

Több programot is szerveztünk, amit
mind a kiskörei, mind a környékbeli fiatalok
is élveztek. Télen részt vettünk az adventi
vásáron, ahol az Egyesület szorgalmas
fiataljai készítettek saját kezûleg karácsonyi
ajándéktárgyakat, illetve mézeskalács figurákat, ezeket a vásáron megjelent kisköreiek
örömmel el is fogyasztották. A hideg télnek

köszönhetõen rengeteg hó esett le, amit
kreatívan próbáltunk eltakarítani. Egy egész
napos foglalkozás keretein belül felépítettünk egy hóembert, ami nem a legszebb lett,
de egy csapatként, közösen építettünk fel.
Próbáltuk a programjainkat úgy felépíteni, hogy ne csak kültéri, hanem beltéri
programok is legyenek. A nyár elejéig
több programunk
is volt az Ifjúsági
Házban. Szerveztünk Ifjúsági Filmklubot, Amatõr
Fõzõklubot, Pókerversenyt, Társasjáték esteket,
Ping-pong versenyt illetve Kupakgyûjtést, amihez egész Kisköre csatlakozott.
A Kupakgyûjtés a kedvenc programunk,
ugyanis ez remek közösségépítõ akció, a
gyûjtésben nem csak fiatalok, hanem szépkorúak, aktív dolgozók, egyesületi tagok
barátai és közintézmények dolgozóik is
segítettek nekünk.

Május ötödikén tartotta az Egyesület az
elsõ évfordulóját, ahol a volt és aktív tagok
gyûltek össze egy közös bográcsozásra,
illetve meghívott vendégekkel másnap elültettük az Egyesület elsõ fáját a Rendezvénytéren, amit azóta is rendszeresen gondozunk.
A szabadidõs programok közül törekedtünk arra, hogy az egészséges életmódra való
nevelést is tudatosítsuk a fiatalokban, ezért
szerveztünk séta-, kenu- és kerékpár túrákat.
Ami az Egyesület legjelentõsebb és legfontosabb rendezvénye, azt Kisköre Város
Önkormányzatával közösen hoztuk létre:
ez a Kiskörei Ifjúsági Nap, amit idén már
másodjára valósítottunk meg. Ami külön
öröm volt számunkra, hogy míg tavaly 14
fiatal segítette a munkánkat, addig idén már
24 fõre nõtt az aktív fiatalok száma.
A Mozdulj Kisköre Ifjúsági Egyesület
folyamatosan tart tagfelvételt. Akit érdekel a
munkánk, és egy remek csapat tagja akar
lenni, akkor jelezze felénk ezt bátran Facebook-on vagy az mkie@kiskore.hu mail
címen.
Hajdú Péter elnök
Mozdulj Kisköre Ifjúsági Egyesület

Mi újság a KLSE-nél?
A KLSE 2014 augusztusában néhány
év kihagyást követõen alakult újra. A
labdarúgó sportélet a 2014/15.
szezonban, a Megyei IV. osztályban
kezdõdött, ahol szurkolóink nagy
örömére a csapat 18 gyõzelemmel, 3
döntetlennel és 6 vereséggel (57
ponttal) bajnokságot nyert. Ezzel
csapatunk esélyt szerzett a Megyei
III. osztályú indulásra.
A 2015/16. évi szezonban a felnõtt
csapatunk a Megyei III. bajnoki kiírásban a
4. helyen zárt 14 gyõzelemmel, 5 döntetlennel és 5 vereséggel (47 ponttal). Átszervezéseknek köszönhetõen a vezetõség
döntési helyzet elõtt állt. Lehetõség volt
indulni a Megyei II. bajnokságban, vagy
maradni az adott Megyei III. bajnoki
kiírásban. A felnõtt csapatra váró kihívások
miatt, illetve az utánpótlás nevelés érdekében a vezetõség a továbblépés mellett döntött. Így 2016 õszén a csapat a Megyei II.
bajnokság Keleti csoportjában indulhatott.
A 2016/17. évi szezonban a felnõtt csapatunk a Megyei II. bajnoki kiírás Keleti
csoportjában a 7. helyen zárt 13 gyõze-

 12

lemmel, 4 döntetlennel és 9 vereséggel (43
ponttal). A nyári idõszakban távoztak
játékosok az egyesülettõl, illetve tértek
vissza eddig más településen futballozó
kiskörei játékosok. Nagy lelkesedéssel
indult a csapat neki a 2017/18. évi Megyei II.
bajnokság Keleti csoportra kiírt õszi
bajnokságnak. Jelenleg a csapatunk az õszi
szezont követõen 16 pontot szerzett 4
gyõzelemmel, 4 döntetlennel és 5 vereséggel, így a 9. helyen áll, 23 lõtt és 20 kapott
góllal. A középmezõny kiegyensúlyozottságát bizonyítja, hogy az 5. helyen álló
Domoszlónak 20 pontja van. Azonban a
srácok lelkesedése és akarata töretlen. Az

eddigi mérkõzések során voltak
egyenrangú ellenfeleink. Hol a
szerencse, hol a játékvezetõk álltak
az ellenfeleink mellé. Ennek
köszönhetõ a jelenlegi helyezés.
Úgy gondolom azoknak a játékosoknak, akik hétrõl-hétre felveszik
a kiskörei mezt, így képviselve ezzel
településünket, csak nagy-nagy köszönet jár.
A felnõtt csapat edzését Szabó
Tibor, az ifjúsági csapat edzését id. Ungvári
István, az utánpótlás csapat edzését Budai
Zoltán irányítja.
Ezúton szeretném megköszönni az
Egyesület támogatóinak az anyagi támogatást, elsõsorban Kisköre Város Önkormányzatának, illetve azoknak, akik mindig is
hittek benne, hogy a kiskörei labdarúgást újjá
lehet éleszteni. Köszönjük szurkolóink
biztatását, akik szabadidõt nem kímélve,
sokszor az idõjárás viszontagságaival dacolva
együtt örülnek a csapat sikereinek, illetve
bizonyos kudarcokat követõen bátorítják a
srácokat. Továbbra is… Hajrá Köre!!!
KLSE vezetõsége
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Rafting Kiskörén: volt már rá példa a hallépcsõn

Vadvízi evezõspálya tanulmánytervének
elkészítésére adhat támogatást a magyar
kormány, mégpedig kiskörei helyszínnel. A
Magyar Kajak-Kenu Szövetség konferenciáján az ötlet már megvalósítható-megvalósítandó lehetõségként vetõdött fel. A
kormány 80-100 milliárd forintot tervez az
aktív turisztika fejlesztésére fordítani az
elkövetkezõ években.
Az aktív kikapcsolódásért felelõs kormánybiztos, Révész Máriusz a HVG-nek
elmondta:
A hajókat egy felvonórendszer szállítaná
vissza a kiindulópontra, míg a „legénység” a
parton gyalogolna vagy egy felsõ ágon
evezhetne vissza.
A beruházástól a Tisza-tó turisztikai
vonzerejének javulását reméli a kormány,
amely információink szerint kétszázmilliós
nagyságrendû forrást csoportosít át a
közeljövõben tanulmányterv elkészítésére.
A teljes beruházás az egyelõre távoli, még a
pontos költségszámítások elõtti becslések
szerint 2-2,5 milliárd forintba kerülne.
Mivel a hallépcsõ készítésekor a terület
átalakítását érintõ környezetvédelmi tanulmányok és hatásvizsgálatok nagyrészt megszülettek, a pályát akár 2020 nyarán birtokba
vehetnék a sportolók és a családosak.
Magyar Csilla, a város polgármestere
elmondta, valóban van ilyen elképzelés, és
Kisköre adottságai ehhez a turizmus és a
sport fejlesztési irányából is megvannak: van
ötlet, van víz, van hallépcsõ és a magyar
kreativitás is világszerte elismert. Hozzátette, terveikben más egyedi turisztikai

látványosság kivitelezése is szerepel, hiszen
jól tudják Kiskörén: azzal lehet versenyezni
a turizmusban, ami másnak, máshol még
nincs. Bolondos ötletnek tartották annak
idején magát a hallépcsõt is, ma pedig
turisztikai látvá-nyosság, zöld beruházás és

kuriózum, ami nincs máshol, csak Kiskörén
- emlé-keztetett a városvezetõ.
Rafting pedig már volt a kiskörei hallépcsõnél, ahogy fotónkon is látható: az egyik
Tisza-tavi VIP kerékpártúra alkalmával.
F.Z.

Napelemre hangolva
A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánított
több helyszínen napelemes erõmûvek
megvalósítására irányuló beruházásokkal
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyeket - olvasható a Magyar Közlönyben. Az
ország több mint száz megjelölt települése között szerepel Kisköre is.
Magyar Csilla kiskörei polgármester

érdeklõdésünkre felvázolta, örvendetes,
hogy Kisköre egy újabb zöldenergiaberuházással lesz gazdagabb a vízerõmû
mellé, s arra is felhívta a figyelmet, hogy
kedvezõ helyzetben vannak a városban a
zöldenergia-befektetõk, hiszen a meglévõ
erõmûhöz járó távvezetékek csatlakozási
könnyebbséget jelentenek egy naperõmû
üzemeltetéséhez.
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TURIZMUS

Egyre többen választják nyaranta a kiskörei strandot
Az elmúlt évek legjobb szezonját zárta idén
a Kisköre Strand. Kedveztek a vendégeknek,
felújították a csúszdát, és a gyermekek
számára külön ugrálóvárat, homokozót és
csúszdát biztosítottak idén. A szezont
szeptember kilencedikével a csülökfõzõ
fesztivállal fejezték be.
Az extrém meleg megtette a hatását,
mindenki vízközelben akart lenni, így a
kiskörei strandnak is jelentõsen nõtt idén a
forgalma, amihez nagyban hozzájárulhatott,

a part tisztasága, a családbarát fogadtatás és a
csend, a nyugalom - fogalmazott Pataki
Zsolt, a strand üzemeltetõje. Hozzátette,
mióta átvették a strand üzemeltetését
többszörösére nõtt a látogatók száma.
Eleinte pár tíz - pár száz vendég használta, a
kerékpárosok viszont nem álltak meg.
Megfogalmaztak egy irányt: kerékpárbarát, családbarát turisztikai vonalat. A
második évben már érdeklõdtek a két
kerékkel közlekedõk is, de mostanra elérték

Nem volt gond a vízminõséggel sem
Heves megyében négy helyszínen lehet természetes vízben megmártózni: a Tisza-tó
partján: Poroszló, Sarud, Tiszanána-Dinnyéshát és Kisköre szabadvizû strandjainál.
Az üzemeltetés megfelelõségét - beleértve a vízminõséget is - a Füzesabonyi Járási
Hivatal Népegészségügyi Osztálya rendszeresen ellenõrzi. A hatóság szerint a
fürdõhelyek üzemeltetõi tisztában vannak a jogszabályi elõírásokkal és be is tartják
azokat.A fürdõvíz szezonális laboratóriumi vizsgálatai alapján elmondható volt, hogy
mind a négy szabadvizû strand - tehát a kiskörei is - vízminõsége kiváló minõsítésû.

a hatezres látogatószámot is. A strand
üzemeltetõje hozzátette, kedvezni akartak a
kerékpárosoknak is, ezért bevezették, hogy
egy órán keresztül ingyenesen bent tartózkodhatnak és áthaladhatnak a kerékpárúton.
Folyamatosan bõvítik a lehetõségeket és
fejlesztik a már meglévõket, így dolgoznak a
zöld terület karbantartásán, a kiszolgáló
egységek megújításán. Minden évben egyegy új mozzanattal bõvítik a szolgáltatásaikat. Tavaly egy állatudvart hoztak létre,
melyet nagyon szeretnek a gyerekek és a
turisták - tudtuk meg az üzemeltetõtõl. Idén
pedig sikerült a csúszdát teljes egészében
megújítani. Új festést, elektromos technikát, szivattyú részt, és új vízellátást kapott, a
felsõ részét pedig egy napozóterasszal
bõvítették. Beüzemelték a gyermekcsúszdát
is, melyet gyermek részére ugrálóvárral és
homokozóval egészítettek ki. Sõt a családoknak is kedveznek.
„Nyitottunk a csendes, családbarát turisztika irányába. Elindítottuk a Család a
Strandon programunkat, amikor településeket fogadunk és látunk vendégül” - mondta
el Pataki Zsolt. A családoknak kedvezményes belépõvel és ajándékokkal is készültek.
Nagy sikere volt a családos rendezvénynek
is, ismét sokan választották a városi strandot
a kánikulában arra, hogy egy picit lehûljenek.

SPORTOS ÜGYEK

Tóparti maraton: teljesítve
Az ULTRA TISZA-TÓ 111, avagy az UB KISKÖRE egy hamisítatlan tókerülõ futókaland,
amelyet idén elõször rendeztek meg. A versenynek Kelet-Magyarország egyik legszebb
természetvédelmi övezete, a Tisza-tó környéke adott otthont, így a futók tiszta levegõn,
szép környezetben teljesíthették az általuk kiválasztott távokat.
A Mozdulj Kisköre Ifjúsági Egyesület
csapata is nevezett a futóversenyre. 2017.
július 15-én 11 óra 35 perc alatt a 8 kiskörei
futó összesen 111 km-t teljesített.
A kiskörei csapatból Hajdú Péter indította a távot, majd Magyar Levente István
váltotta aki egyben futotta le a bevállalt
félmaratonját. A váltópontnál várakozva
Abádszalókon megérkeztek a fekete felhõk
és a villámok, majd szakadó esõben futotta
végig a távját Ungvári László Kisköréig.
Miután az esõ elcsillapodott kezdte meg
útját Ungvári István Dinnyéshát és Sarud
között, illetve Sipos Miklós Sarud és
Poroszló között, ahol szakaszában a 39.
helyezést érte el, illetve Blahó Gergõ, aki a
szakaszában 75. helyezést érte el a forduló
ponttól Sarudig.
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Majd a következõ esõs szakaszt Molnár
Dorottya futotta Sarud és Dinnyéshát
között, ahol szintén a távja egész területén
végig szakadt az esõ. Ezt követõen újra
kisütött a nap és a levegõ is párás lett - ebben
az idõben teljesítette távját Nagy András,
aki a Dinnyésháttól Abádszalókig tartó
szakaszon a35.-ik legjobb futó lett.
Tiszaszõlõsig Blahó Gergõ teljesítette a
távját, majd Sipos Miklósnak adta át a
stafétát az utolsó váltópontig Tiszaörvényig,
ahol a távot naplementével kezdte, majd
sötétben ért be a váltópontra. Az utolsó
szakaszt Hajdú Péter futotta le fejlámpával,
és mielõtt a célba beért volna a csapat többi
tagja bevárta és az utolsó 100 métereket
közösen futották le, és közösen értek be
együtt a célba.

A futók mellé lelkes segítõk is szegõdtek,
akik sofõrként segítették a csapatot, és
elszállították õket a váltópontokhoz.
A csapat tagjai és vállalt kilométereik: Blahó Gergõ (20,1 km) - Hajdú Péter (12,6
km) - Magyar Levente István (22,1 km) Molnár Dorottya (9,0 km) - Nagy András
(12,4 km) - Sipos Miklós (19,1 km) Ungvári István (9,0 km) - Ungvári László
(6,6 km)
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Road: van még bennünk spiritusz
Még az esõ sem vette el a bulizók kedvét: a megyei gyökerû Road zenekar húzós, feszes koncertjével zárult a II. Kiskörei Ifjúsági Nap.
Molnár Máté, a csapat frontembere a
Köreképnek nyilatkozva arról beszélt: az
idei koncertmûsor-gerinc javarészt a kedvenc fesztiváldalaikat tartalmazza. A 2004
óta aktív Road mára a legnépszerûbb magyar
rockegyüttesek közé dolgozta be magát.
- Évrõl évre, lemezrõl lemezre történik a
változás, és ez így van jól. Még érezzük,
hogy van bennünk ötlet, spiritusz, van még
egy csomó dolog, amit nem mutattunk meg.
Az elmúlt tizenhárom évben mindig voltak
olyan impulzusok, amik új hatásként értek
bennünket, igyekszünk mindig nyitott
szemmel járni a világban. A mai napig tele
van a padlás ötletekkel. Nem mindig
könnyû az út, de élvezzük - mondta el
Molnár Máté.
- A profizmusra törekvés nem kényszer
bennünk. Mindig megkóstoltunk újabb és
újabb ízeket, ezeket színpadra kell vinni,
ettõl jobban érezzük magunkat. Mi így
szeretnénk csinálni - tette hozzá a Gyöngyösön született, domoszlói énekes.
- A Mátra, a Tisza-tó, Heves megye
gyermekkoromtól bennem van, kicsit
mindig nagyobb mosollyal érkezem meg a
megyei helyszínekre, mert plusz kötõdésem
van. Hevesi gyerekek vagyunk mindanynyian, és ez így is marad - vélekedett Molnár
Máté, aki szerint elõnye a vidéki létnek,
hogy az erdõ szélén laknak mindannyian:
így a betonflaszter és a villamoscsilingelés
helyett nekik a madár csicsereg.
A napot szervezõ Mozdulj Kisköre!
Ifjúsági Egyesületet irányító Hajdú Péter
szerint a délutáni buborékfújó meglepetésmegmozduláson közel száz fõ vett részt. Az
ezt követõ csapatversenyekre kilenc csapat
nevezett be, nem csak kisköreiek. A gyõzelmet a Magyar Csilla polgármester vezette
„felnõtt ifjúsági” csapat tudhatta magáénak.
16 órától a Revival, majd a Dan zenekar
játszott a fiataloknak, a Road után pedig
diszkó volt kora hajnalig. Idén is állt a
szelfifal, a generációk közötti párbeszédet
erõsítve a városi idõsegyesület tagjai kenyérlángost sütöttek az ifjabb korosztálynak.

Az egyesület használhatja az Ifjúsági
Házat, ez nagy elõrelépés a 2500 fõs
településen 51 tagú civil szervezet életében.
Itt volt FIFA-bajnokság, csocsóbajnokság,
palacsinta-, és gofrisütés, harminc fõ vett
részt általában a közös rendezvényeken tette hozzá Hajdú Péter.

15 

korekep_2017_2.qxd

2017.12.13.

4:48

Page 16

IV. évfolyam 2. szám

2017. december

SZTÁRKLIKK

Rúzsa Magdi: Nem vagyok
hátradõlõs típus
A mások dalait éneklõ megasztáros kezdetek
után bõ egy évtizede már a saját útját járja
Rúzsa Magdi önálló zenekarával és saját
dalszövegeivel. Az énekesnõ komoly
látvánnyal és hangzással érkezve Kiskörén
lépett fel augusztus huszadikán, itt adott
interjút nekünk egy ütõs koncert után.
- Amikor elindultam, akkor is az volt a
cél, hogy egy nap saját dalaim legyenek.
Olyan dalok, amiket ismer a közönség,
amiket majd énekelhet velem. Tényleg ez
volt anno a nagy álom az Arénában, nekünk
ott volt a döntõnk. És nagyon jó érzés volt
elõször megtapasztalni, hogy milyen 12 ezer
ember ereje. És akkor elhatároztam, hogy
nagyon szeretnék úgy dolgozni, hogy vissza
tudjak menni oda, az Arénába, hogy úgy
menjek vissza, hogy az emberek már
miattam legyenek ott, rám legyenek
kíváncsiak, az én dalaimat akarják hallani és
énekelni - mondta az énekesnõ. Ez a pillanat
el is jött nemrég, egy önálló arénakoncerttel.
- Jó lenne a nagy öregek nyomdokaiba
lépni, majd ha nekem is két és fél órányi
slágerem lesz, akkor elégedett lehetek majd.
Hátradõlni nem fogok, nem az a típus
vagyok, de nagyon jó lenne ezt megcélozni folytatta Rúzsa Magdi.
- Volt egy idõszak, amikor nekem ezt
kötelezõen kellett csinálnom - válaszolta
arra a kérdésünkre, nem lenne-e egyszerûbb
gépi alapokra énekelni, mint annyi más
elõadó. - És én akkor azt éreztem, ha errõl
szól ez a pálya, én nem szeretném csinálni.
Akkor sem playbackeltem, mindig élõben
énekeltem, de vinni kellett magunkkal CDt, és arra kellett ráénekelni. Úgy éreztem, ez
engem felõröl és szétéget. Nekem arra volt
szükségem, hogy zenéljünk, hogy minõségi
dolgot tudjunk adni az embereknek, hogy
saját legyen az a valami, amit viszek
magammal. A mai napig arra törekszem,
hogyan tudom építeni ezt az egész
produkciót, hogy még különlegesebb, még
több legyen - árulta el az énekesnõ,
hozzátéve: - Nem biztos, hogy mindenki ezt
választaná, ez a nehezebb út. És hiszek
abban, hogy a végén nekem lesz igazam.
Ugyanakkor Rúzsa Magdi azt mondja, ha
nem sikerült volna a Megasztár kezdõlökése
nélkül, saját erõbõl, egyedi hangjával
meghódítani a magyar közönséget, szívesen
maradt volna eredeti, szülésznõi hivatásánál
is.
F.Z.

 16

Kisköre Város Önkormányzatának idõszaki kiadványa. • Felelõs kiadó: Kisköre Önkormányzata • Szerkesztõség és hirdetésfelvétel: kiskoreonline@gmail.com • Felelõs szerkesztõ, fotók: Faragó Zoltán • Tördelés és nyomdai elõkészítés: Garamond
Grafikai Mûhely Bt. • Terjeszti az Önkormányzat • Készült 1100 példányban

