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Kisköre Város Önkormányzatának idõszaki kiadványa

Õsztõl rendelkezésre állnak a mentõk
Kiskörén megkezdték a mentési pont kialakítását
Üzembe állhat Kisköre saját mentõpontja tudtuk meg Magyar Csillától, Kisköre Város
polgármesterétõl. Az önkormányzat és az
Országos Mentõszolgálat vezetése folyamatosan egyeztet a mentõpont kialakításának
szakmai feltételeirõl, s a város már neki is
kezdett a pont számára kijelölt épület rendbetételének. Az egyelõre egy mentõautót és
a hozzá szükséges személyzetet jelentõ
mentési pont a rendõrség székhelye mellett
lelhet állandó otthonra Kiskörén, az elõkészítés jegyében elindult a festés és az
épület átalakítása.

A mentõpont létesítése ügyében Magyar
A polgármester elmondta, a mentõpont
kialakítása azt jelenti, hogy minden nap - az Csilla kereste meg a szaktárcát a sürgõsségi
éjszakák kivételével - egy Hevesrõl kivezé- betegellátás hatékonyságának javítása érdenyelt mentõegység állomásozik majd õsztõl kében Kisköre tekintetében.
a tóparti településen. Az éjjeli átvezénylést
egyelõre a vezénylési adatok nem indokolják
- írta a nyár elején Magyar Csillának Zom- BEKÖSZÖNTÕ
bor Gábor, az egészségügyért felelõs
államtitkár. Késõbb, szükség esetén és az
elérhetõ források biztosítása esetén azonban
Tisztelt Olvasók!
szó lehet mentõállomássá bõvítésrõl is elõlegezte meg akkori levelében az államEgy hosszabb szünet után, új formátitkár.
ban s némi vérfrissítés után jut el
Önökhöz most jól megszokott
olvasnivalójuk a város közügyeirõl,
történéseirõl. A rendszeresen az
internetet böngészõ kiskörei olvasók
talán már tudják: a legnagyobb közösségi oldalon immár lényegében
naponta frissülõ információk, képanyagok biztatják böngészésre az
érdeklõdõket a Kisköre Online oldalán. A kézbevehetõ, polcra gyûjthetõ
összegzést pedig továbbra is a
KÖREKÉP igyekszik biztosítani,
ebben a modernebb, megújult keretben.
Reméljük, hogy törekvésünk
elnyeri az Önök tetszését is, de
természetesen semmi nincs elõre
kõbe vésve. Az észrevételeket, ötleteket, kritikákat a kiadvánnyal
kapcsolatban tisztelettel várjuk a
kiskoreonline@gmail.com e-mail
címen, avagy a Facebook-on. Szerkesszük továbbra is közösen a
KÖREKÉP-et!
Kellemes idõtöltést kíván
A szerkesztõ
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Szabó Zsolt:
Újabb ezer évnyi magyar ittlét a cél
Elismeréseket is átadtak a kiskörei Szent István-napon.
- A jövõt illetõen egy célunk van: hogy
családjaink még legalább ezer évig itt éljenek
ezen a földön, ebben az országban. Ezért
mindent megteszünk - emelte ki a kiskörei
Szent István-napi ünnepségen felszólaló
Szabó Zsolt államtitkár, országgyûlési
képviselõ, Széchenyi Istvánt idézve: - Ne
feledjük, hogy az emlékezés nem csupán
illendõségünk vagy kötelességünk, hanem
felelõsség is. A mi felelõsségünk, hogy
gyermekeink és unokáink sok-sok év után is
hirdessék: tiszteld a múltat, hogy érthesd a
jelent, és munkálkodhass a jövõn.
- Itt fonódik össze az emberek munkája a
misztikum lényegével. Hála illeti azokat a
Heves megyei gazdákat, akik megtermelték
a gabonát, s felajánlották kenyér sütésére,
hogy minden asztalra eljusson egy-egy
szelet belõle - fogalmazott beszédében
Magyar Csilla kiskörei polgármester a
Magyarok Kenyere-mozgalmat méltatva.
Szerinte a Szent István-i örökséghez
tartozik az is a magyar nyelven és kultúrán
kívül, hogy ma itt vagyunk, és közösen
dolgozunk, egymás munkáját megbecsülve.
- Olvastam egy ház falán: a ház téglákból
áll, az otthon pedig szeretetbõl. A település
lakosokból áll, a közösséget pedig a szeretet
erejével kell összekovácsolni - hangoztatta
Magyar Csilla.
Idén két polgár érdemelte ki életútjával,
példamutatásával a „Kisköréért” kitüntetõ
díjat: Pócs József, illetve Berényi József.

Berényi József Kiskörén született. 1985 óta
az ország legnagyobb teljesítményû vízerõmûvében, a Kiskörei Vízerõmûben tölti be az
erõmûvezetõi munkakört, s irányítja a Tisza
folyó által biztosított vízenergia elektromos
célú hasznosítását. Részese volt a gépészeti és
villamos berendezések az elmúlt évtizedekben
végrehajtott felújítási munkáinak, melyek
alapul szolgálnak ahhoz, hogy hosszú távon is
mûködhessen az erõmû.
1994-tõl 2014-ig Kisköre Város ÖnkorPócs József Kiskörén született. 1996-ban egy mányzatának képviselõ-testületi tagja is volt.
régen dédelgetett álmát valósította meg azzal, A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökeként
hogy kerékpáron, egyedül világot láthasson. tevékenykedett, s alpolgármesteri tisztséget
4300 km-t megtéve egészen a Közel-Keletig,
Egyiptomba jutott el. A következõ nyáron még
ennél is magasabbra tette a mércét, 11 ezer
kilométert megtéve Thaiföldre jutott el,
Oroszországon át. Részt vett egy nyugateurópai körúton, majd Olaszországba kerékpározott el két kiskörei diákot is magával víve. Négyéves mérleget vontak Kiskörén.
Volt Szlovákiában, Szlovéniában, Horvátországban, és Romániában, szintén több kerék- Sikeresnek mondható Kisköre 2011-tõl
pártúrát szervezett és tett meg Magyarországon 2015-ig tartó pályázati szereplése. Az
- például körbekerékpározta társaival a elmúlt években folyamatosan fejlesztett a
Balatont, és természetesen több alkalommal a város önkormányzata. Párhuzamosan fuTisza-tavat is.
tott több pályázat is - mondta el az idén tíz
1999-ben a Kiskörei Sportegyesület kerék- esztendõs városi rangját ünneplõ település
páros szakosztályának vezetõje lett. Élményeit polgármestere, Magyar Csilla.
sok emberrel osztotta meg a településen,
- A pályázati lehetõségeinket teljes
hagyományt teremtve a kerékpározás, mint mértékben ki tudtuk használni. Olyan
szabadidõs tevékenység elterjesztésével.
városképet sikerült kialakítani, ami nemcsak

töltött be. Elvállalta Kisköre-Kömlõ és Tiszanána települések önkormányzati társulásának
elnöki tisztségét is. Képviselõi munkássága
során a lakosság érdekeit szolgálta, tudásával,
tapasztalatával arra törekedett, hogy Kisköre
fejlõdjön.
Az ünnepnap hivatalos részét a Szent
István-szobor megkoszorúzása zárta Szabó
Zsolt, Pócs József és Magyar Csilla által,
majd két amatõr rockegyüttes fellépése után
a Zanzibár együttes adott élõ koncertet, az
esõre hajló idõjárás ellenére is szép számú
hallgatóság elõtt.

Másfél milliárdnyi fejlesztési siker az
együttmûködés jóvoltából
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egy háromezres kisvárost, de egy nagyobb
települést is büszkeséggel tölthet el fogalmazott a városvezetõ, hozzátéve:
legalább másfél milliárd forint fejlesztési
forrást sikerült négy év alatt a településre
hozni.
Lényegében az összes közintézményünket megújítottuk, és az energetikai
pályázatokon is jól szerepeltünk - ecsetelte
a polgármester.
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Kiskörén szeretnek nagyokat harapni a tortából
Több, mint 300 millió forintból hivatalosan is lezárult a szociális városrehabilitáció.
A könyvtár elõtti nemzetiszínû szalag
átvágásával fejezõdött be Kiskörén a szociális városrehabilitációs projekt. A megyei
könyvtárat vezetõ Tõzsérné Géczi Andrea
arról beszélt, intézményük megyeszerte 42
könyvtár megújulásában vett részt, ezek
egyike a kiskörei.
A mai könyvtár épülete a település
második legrégebbi épülete, az elsõ a templom - mindkét épület megújult. Emellett
közösségépítés zajlott, járdák készültek, s a
könyvtárban helye lett egyéb feladatokat
ellátó személyeknek is. Így például a
falugazdásznak, az Õszidõ Nyugdíjas Klubnak és egyéb civil szervezeteknek, vagy az
erdõbirtokosságnak. Augusztustól rendelkezésre áll két szociális bérlakás is a projekt
segítségével.
- Szeretünk a tortából nagyokat harapni fogalmazott köszöntõjében
Magyar Csilla polgármester
Közel 316 millió forintból
valósulhatott meg a nagy
átalakulás, tavaly már átadták
az egyházzal közösen megújított templomot, 2015-re
maradt a könyvtár.
- Kinyílt a tér, fiatalosabb,
gyermekközpontúbb lett az
intézmény, új színekkel,
interaktív lehetõségekkel lett
gazdagabb. Mi 2012 óta
tulajdonképpen folyamatosan építkezünk,
ami sok költözéssel jár. Most is folyik az
óvoda bõvítése, és saját erõbõl kezdtük el a
régi óvodaépületünk belsõ felújítását, a
vizesblokkokat és a gépészetet, szeptember
elsejére szeretnénk ezzel is készen lenni. emlékeztetett a polgármester.
A fejlõdés Szabó Zsolt államtitkár,
országgyûlési képviselõ szerint is szembetûnõ.
- Már nem az elsõ alkalommal adunk át

megújult épületeket ezen a településen.
Kisköre fejlõdik, az itt élõ dolgos emberek
építenek, szeretnék rendben tartani a
városukat, és erre minden esélyük meg is van
- ecsetelte Szabó Zsolt államtitkár.
- Kisköre polgármesterével, Magyar
Csillával nagyon jól tudunk együtt dolgozni.
Õ a motor, amit pedig kitalál, igyekszem
segíteni, pénzügyileg támogatni. A gondolat, amivel indult, hogy minden évben egy
pályázatot megvalósíthassanak, teljesül.

Kisköre istenadta adottságokkal rendelkezik
a Tisza mellett, egy turisztikailag kiemelt
hely. A tó túloldalán Fazekas Sándor miniszter úr az országgyûlési képviselõ, vele is nagyon jó a kapcsolat, egyeztetünk, hogy
együtt tudjunk fejlõdni - fejtette ki Szabó
Zsolt.
Az államtitkár - más üzleti és közhivatali
partnerek mellett - az ünnepségen elismerést
vehetett át Kisköre fejlesztésének támogatásáért.
Magyar Csilla meglátása alapján a
következõ cél területfejlesztési forrásokból
a munkahelyteremtés felpörgetése, és több,
mint három kilométernyi belterületi út
felújítása, továbbá parkolók építése Kiskörén. A turizmus bõvítését Tiszanánával öszszefogva képzelik el, egy evezõs pályát alakítanának ki a hozzá tartozó szálláslehetõségekkel. De kiérlelt ötletük van a már
megvalósult hallépcsõhöz, mint látványossághoz kapcsolva egy kerékpáros pihenõpark elkészítésére is.

Kiemelt kormánydöntéssel újul meg a kiskörei tornaterem
Szigetelnek és nyílászárókat cserélnek az õsszel.
Kisköre önkormányzata rendkívüli ülésén
döntött arról, hogy - élve a kormányzat által
egy kiemelt kormánydöntés által felkínált
lehetõséggel - korszerûsítteti tornatermét.
Errõl számolt be a HatvanOnline-nak Magyar Csilla kiskörei polgármester.
A KEOP-programban „középületek kiemelt jelentõségû épületenergetikai fejlesztése” címen nyílik meg az út a fejlesztésre
Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért,

valamint kiemelt közszolgáltatásokért
felelõs államtitkár, egyben térségi országgyûlési képviselõ újabb hatékony lobbija
után.
A maximálisan 150 milliós elérhetõ
keretösszegbõl 40,8 millió forintra pályázik
a helyhatóság, nulla forint önerõ igénye
mellett. A pénzbõl homlokzati és lábazati
hõszigetelés készül, illetve hatszáz négyzetméternyi padlásszigetelés felhelyezése és

24 nyílászáró cseréje lesz a közbeszerzés
után kiválasztott kivitelezõ feladata a
projektben.
Miután egyébként a komplett iskolaépületen már 2012-re elérték a felújítást, erre
a pályázati körre mindössze a tornaterem
szigetelése maradt a Vásárhelyi Pál Általános Iskolában - hangsúlyozta Magyar Csilla.
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Jó gazdái lennének a
Zsongónak és a varrodának

Játszóteret és
járdákat is építenek
Kreatívan használják a közmunkát
Kiskörén.

Két állami épület érdemi hasznosítását célozták meg Kiskörén.
Nemrég arról döntött Kisköre Város
képviselõ-testülete, hogy két épületet meg
kíván szerezni az államtól térítésmentes
önkormányzati hasznosítás céljával. Márciusban el is indították a bérbevételt, s 23
millió forint összértékben energetikai
pályázatot is be kívánnak nyújtani a kormány által biztosított lehetõséggel élve.
Az egyik érintett épület egy volt varroda,
a másik a vízügy által kezelt és használt
„Zsongó”, tájékoztatott Magyar Csilla, a
város polgármestere.
- Legutóbb testépítõk edzõterméül
szolgált ez utóbbi hely, amelynek egyébként
nincs érdemi vízellátása, fûtése, és az
illemhely állapota is aggasztó. Az önkormányzat elsõ lépésben kívülrõl rendbetetetné az objektumot: nyílászárókat cserélünk rajta, és korszerûsítenénk a tetõszigetelést is nagyjából októberre. A belsõ
felújításra a tetõszigetelés és a csapadékvízelvezetés megoldása után nyílhat lehetõség.

A munkát saját erõbõl mindenképpen
elkezdjük, s késõbb lehet arról is dönteni
majd, hogy pontosan milyen új közösségi
funkciót kapjon a Zsongó és a varroda, de
elsõsorban munkahelyteremtõ beruházásban gondolkodunk - összegezte a polgármester.
- A legfontosabb addig is annak világossá
tétele, hogy az önkormányzat törõdik a
területén lévõ elhagyott állami épületekkel,
jó gazdája szeretne azoknak lenni, s
igyekszik hasznos céllal betölteni a ma
üresen álló épületeket. Késõbb más hasonló, jobb sorsra érdemes ingatlanok is
sorra kerülhetnek, mert nem tûrhetjük
felelõs, a közösségi tereket folyamatosan
szépítõ önkormányzatként, hogy a turisztikai szempontból egyre keresettebb Kiskörén ilyen építészeti szégyenfoltok maradjanak fenn. Sok-sok éve nézzük õket, de
végleg megszokni így, ezekben az állapotokban nem szeretnénk - húzta alá Magyar Csilla.

Városszépítõ projekt Kiskörén
30-40 évvel ezelõtt úgy hívták: társadalmi fogadja, bár egy pár évet várni kell még, míg
munka, kommunista szombat, most úgy, civil megnõnek a növények.
szervezeti kezdeményezés, projekt, pályázat.
- Gyakran elhangzik az a panasz, hogy a
nyugati városrészt nem fejlesztik úgy, mint
Az elnevezésen túl az a különbség, hogy más területeket. Most ezt figyelembe véve a
régen meghatározták, mit kell csinálni, most József Attila úti szabad területen ültettünk
pedig a civil szervezetek maguk döntik el, öt tölgyfát, telepítettünk hulladékgyûjtõt,
mit akarnak tenni a településükért, szûkebb ülõpadot, hogy a gyalog közlekedõk meg
környezetükért és pályázhatnak anyagi tudjanak pihenni, vagy hogy a közelben
lakók kiülhessenek egy közös beszélgetésre.
forrásokra.
- A Vasút úti szabad területen a
Így volt ez ebben az esetben is, mikor
felvállalta a Mark Egyesület a hat kisprojekt fiataloknak alakítottunk ki egy szabadtéri
közül a település szépítését. Ez az egyesület közösségi helyet, ahol találkozhatnak,
nem kiskörei székhelyû, sajnálatos, hogy a edzhetnek a fitnesz eszközökön. Örömmel
nálunk bejegyzett közel húsz egyesület nem láttam, hogy használják is már. Ez késõbb
mozdult meg a település érdekében. Tudni bõvíthetõ más eszközökkel, hely van hozzá.
- A Széchenyi úton a sorompói bolt
kell, hogy a kormány egyre több pályázati
lehetõséget, pénzt biztosít a civil szerve- közelében elhelyeztünk hulladékgyûjtõket,
zetek részére. Éppen ezért biztatnám a az iskolánál, a Polgármesteri Hivatalnál
kisebb-nagyobb közösségeket egyesületek padokat, kerékpártárolókat raktunk ki, hogy
létrehozására a közös elképzeléseik megva- a lakosság kényelmét szolgálják.
- Kikerült két információs tábla: az egyik
lósítása érdekében. A pályázati lehetõségekrõl tájékozódni lehet a www.kerdezzter- a Dobó-Petõfi- József Attila-Jókai út keresztezõdésében az idegenek tájékoztavezzpalyazz.hu oldalon.
A városszépítõ projektben mi a követ- tására, a másik a Polgármesteri Hivatal elé a
lakosság számára az épületben való eligakezõ terveket valósítottuk meg:
- A Kossuth út végére bokrokat, fákat zodás megkönnyítésére.
- A pozitív esztétikai hatás érdekében
ültettünk, hogy a Tiszanána felõl érkezõket
kellemes látvány, úgynevezett „zöld kapu” virágosítottunk több helyen. A Polgár-
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Új játszótér épül hónapokon belül
Kiskörén. A Tisza II. lakótelepen jelenleg
egy régi vasmászóka jelenti a játéklehetõséget a kicsik számára, ide tervezik
korszerû, biztonságos és gyermekbarát
kültéri játszóeszközök mielõbbi telepítését, a közmunkások bevonásával.
A Klapka úton és a már említett lakótelepen megújul a település leghosszabb
egybefüggõ járdaszakasza is mostanában,
mégpedig szintén közmunkából. 2011 óta
mindig igyekezett erejéhez mérten törõdni
a város járdáival Kisköre vezetése, s a Start
közmunkaprogram jó lehetõséget kínált
erre a fejlesztésre is - számolt be a
részletekrõl Magyar Csilla polgármester.

Kisköre több, mint
tízmilliós kiegészítõ
forráshoz jutott
Rendkívüli költségvetési támogatásokról
döntött a Belügyminisztérium, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium, országos szinten
összesen 3,6 milliárd forintot osztottak szét
399 település között. Heves megyébõl 27
helyhatóság kapott támogatást.
Ebben a körben szeptember végén
Kisköre is részesült a keretbõl, a Tiszaparti város 15 millió forinthoz jutott
hozzá. A célok kapcsán Kisköre polgármestere, Magyar Csilla kifejtette: a
tizenötmilliós keretbõl településüzemeltetésre 12,7 milliót fordítanak, gyermekétkeztetésre 800 ezer forintot, igazgatási
feladatok, illetve óvodai feladatok ellátására 700-700 ezer forintot, kulturális
feladatokra pedig százezret költenek.

mesteri Hivatal elé virágokat ültettünk. A
templom két oldalán levõ kerítés mellé futó
loncot telepítettünk, mert sokan kifogásolták a tuják kivágását. Jövõre már újra zöld
lesz ez a sáv. Futó rózsák fogják díszíteni a
könyvtár elõtti tér apácarácsát.
Bízom benne, hogy munkánk eredménye az
Önök örömére és kényelmére szolgál! Azért
csináltuk, hogy így legyen. Köszönöm azoknak, akik jó szívvel segítettek a megvalósításban!
Abban is bízom, hogy egyre többen magukénak
érzik a település egészét, és óvják, építik azt.
A Mark Egyesület képviseletében:
Honvisák Jánosné
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INTERJÚ

Életet óv a mentõpont, értékké válik a termálvíz
Magyar Csilla polgármestert a legutóbbi önkormányzati választás óta elmúlt 365 nap eredményeirõl kérdeztük.
Épp egy év eltelt az új ciklusból, hogyan
értékeli ezt az idõszakot a város mindennapi
mûködése és a fejlesztések terén?
Ahogyan eddig is, az építés, a munkavégzés számunkra a legfontosabb feladat, és
a munka nem is áll meg, hiszen egyre-másra
jönnek a kihívások, amelyekbõl természetesen igyekszünk a város, a közösség számára a lehetõ legtöbb pozitívumot kihozni.
Folyamatos Kiskörén az elkezdett projektek
lezárása, az új fejlesztések elindítása, a
közösségi programok szervezése, illetve a
törvényi változásból eredõ, a lakosság
érdekében hozott rendeletek megalkotása is.
A képviselõ-testület továbbra is minden
döntésével az itt élõ lakosok, a település
érdekét szeretné képviselni. Természetesen
az eszközeink néha korlátozottak, de azon
dolgozunk, hogy minden lehetõséget
felkutassunk és felhasználjunk a fejlõdés
érdekében.

lakosság életminõségének javítása érdekében, a lakosság egészségügyi biztonsága természetesen a legfontosabb értékek között
szerepel. A mentõpont egy kisebb siker, egy
kezdõ lépés ahhoz, hogy a település mielõbb
önálló mentõállomással rendelkezhessen, ez
a valódi célunk, és már ennek is van
valamiféle szakmai háttértámogatása.
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a
mentõpont esetében bevezetendõ napi 12
órás szolgálat olyan hiányosságot pótol,
amely egyébként nemcsak a kisköreieknek,
hanem a környezõ településeknek is az
érdekét szolgálja, és azt gondolom, hogy a
Egy másik fontos lépés a mentõpont leendõ mentõállomás sem csak a kisköreiek
nemrég bejelentett kialakítása. Miért fon- életbiztonságára lehet jó hatással. Bízom
tos Kiskörének, hogy önálló mentõponttal benne, hogy az állomás megvalósulásáról is
beszámolhatok a ciklus végéig.
rendelkezhessen?
A mentõpont létesítése is jó bizonyíték
F.Z.
arra, hogy a város vezetése elkötelezett a
sem, hogy a termálkút és a hozzátartozó
földterület tehermentesítése végre, hosszú
idõ után megtörténhetett. Ez a lépés
hiányzott ahhoz, hogy az új uniós fejlesztési
ciklus kapcsán felkészülhessünk a kiskörei
termálvíz hasznosítására. Meggyõzõdésünk,
hogy ahogy a Tisza-tó adottságait próbáljuk
kihasználni Kisköre turisztikai vonzerejének
erõsítésében, úgy nem mehetünk el a termálvíz hasznosításának lehetõsége mellett.
Szeretnénk mi lenni itt a tó partján az a
település, ahol egyszerre lehet természetes
vizekben és termálvízben is megmártózni.

Milyen projektekben volt segítségére
2010 óta a városnak Szabó Zsolt államtitkár,
és miben ígért segítséget a továbbiakban?
Az Államtitkár úr többször is kifejezésre
juttatta, hogy nagyon kedveli Kiskörét,
szeret velünk dolgozni, ez véleményem
szerint meg is látszik a fejlesztések lendületén. A nagy projektek mellett a most lezárult napelemes rendszer kiépítése, a térfigyelõ rendszer telepítése területén is komoly segítséget kaptunk tõle, és nem
szeretném kihagyni annak megemlítését

Október 31-én lomtalanítás
lesz Kiskörén
A háztartásban keletkezett lomot az
ingatlan elõtti közút mellé kell kihelyezni
a lomtalanítás reggelén. Az apróbb méretû
lomokat kérjük zsákban, vagy dobozban
kihelyezni, a nagyméretû lomokat szétszedett állapotban. Köszönjük!

Kisköre legifjabb lakói
Gyetvai Kamilla
Milák Armandó
Molnár Boglárka
Pálfi Zita
Balogh Gyula Dzsúlió
Borbély Erzsébet Izabella
Csajbók Vivien
Mezei Kamilla
Csonka Lorenzó
Kállai László
Varga Miklós Benjámin

2015. 06. 06.
2015. 06. 15.
2015. 06. 16.
2015. 07. 03.
2015. 07. 16.
2015. 07. 19.
2015. 07. 26.
2015. 08. 28.
2015. 08. 12.
2015. 09. 28.
2015. 10. 14.
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ÓVODAI HÍREK

Új kihívások, új lehetõségek
Megkezdõdött a 2015/2016-os nevelési év
az óvodában. A nemzeti köznevelésrõl szóló
törvény ez év szeptemberétõl elõírta a 3 éves
gyermekek kötelezõ óvodáztatását.
Ahhoz, hogy ennek a követelménynek
maradéktalanul eleget tudjunk tenni,
szükségessé vált az óvodai férõhelyek bõvítése. Önkormányzatunk pályázati forrásból a Béke úti épületünkhöz egy új, 50 négyzetméteres csoportszobát, öltözõt, mosdót,
raktárt és szociális helyiséget építtetett.
Ezzel megszûnt a 15 éve „ideiglenesen”
mûködõ Arany János úti telephelyünk, és a
múlté lettek az ezzel kapcsolatos nehézségeink is.
Várhatóan csökkennek a két korszerûtlen
épület fenntartásából adódó kiadásaink is,
ugyanis az új csoportszoba építésével egy
idõben megtörtént az 1975-ben épült Béke
úti óvodaépület teljes felújítása is. A
fenntartó önkormányzat saját forrásból és a
Kisköre Város Fejlesztéséért Közhasznú
Alapítvány támogatásából elvégeztette az
épület teljes gépészeti korszerûsítését. A
csoportszobák az új burkolattal, az új
beépített
bútorokkal,
szõnyegekkel,
függönyökkel teljesen új arculatot kaptak. A
gyermekmosdók teljes felújítása nem csak
funkcionális, de esztétikai szempontból is
tökéletes lett. A gyermekek és a felnõttek is
nagy örömmel vették birtokba megszépült
második otthonukat.
Jól halad a beszoktatás
Az új óvodások folyamatosan érkeztek
szeptemberben. Eredményes a beilleszkedésük, hiszen a reggeli sírás már csak addig
tart, amíg elválnak a szüleiktõl. Fokozatosan
szoktatjuk õket az óvodai szokásrendhez,
hiszen közösségben élni csak úgy lehet, ha
az alapvetõ szabályokat minden gyermek
betartja. Ez azoknál a gyermekeknél megy
nehezen, ahol a családban nem állítottak fel
szabályokat, nem voltak korlátok, a gyermek azt tanulta meg, hogy mindent
megtehet, minden úgy történik, ahogyan õ
akarja. Õk itt találkoznak elõször azzal a
ténnyel, hogy nem minden az övék, hogy
várniuk kell egy-egy játékszerre, hogy
alkalmazkodni kell társaikhoz és az óvodai
napirendhez. Ebben a szocializációs folyamatban van nagy jelentõsége az intézményi
nevelésnek, hiszen sok gyermek életében ez
az elsõ igazi közösség, itt kell megtanulniuk
egymásra figyelni, türelmesen kivárni,
mások akaratát elfogadni, itt tapasztalják
meg a közösséghez tartozás fogalmát, az
összetartozás élményét.

6

Így változik az óvodai gyermekétkeztetés
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény szeptember
elsejétõl hatályos módosítása alapján a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a három
vagy több gyermeket nevelõ családoknak,
a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek szüleinek sem kell fizetniük a
bölcsõdei és óvodai étkeztetésért.
Ingyenessé válik a gyermekétkeztetés a
két- és egygyermekes családok számára is,
ha a családban az egy fõre jutó jövedelem
nem haladja meg a minimálbér nettó
összegének 130 százalékát, azaz 2015-ben
a 89.408.-Ft-ot. A térítésmentes étkezés
egy nyomtatvány kitöltésével igényelhetõ.
A gyermekétkeztetés során ingyenes
étkezést kell biztosítani a bölcsõdei
ellátásban és az óvodai nevelésben részesülõ gyermek után, amennyiben
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
c) olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

d) olyan családban él, amelyben három
vagy több gyermeket nevelnek,
e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
f) olyan családban él, amelyben a szülõ
nyilatkozata alapján az egy fõre jutó
havi jövedelem összege nem haladja
meg a kötelezõ legkisebb munkabér
személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének
130%-át [2015. évben a 89 408 Ft-ot].
A kedvezmény igénybevételéhez a
kapcsolódó kormányrendeletben elõírt
nyilatkozatot kell az intézmény vezetõjéhez benyújtani a nevelésben részesülõ
gyermek után. A nyilatkozat az óvodában
kérhetõ, de a kiskore.hu oldalon az
intézmények menüpontból is letölthetõ.
Az ingyenes étkezés egyszerre csak egy
jogcímen vehetõ igénybe. A jövedelemrõl
történõ nyilatkozat mellé az óvoda nem
kér jövedelemigazolást, ám a nyilatkozatot a szülõk büntetõjogi felelõsségük
tudatában teszik meg.

Ajtót nyitottunk
Szeptember végén a „Magyarország - Tisza-tó, Szeretlek”, illetve a Nyitott Intézmények
Hétvégéje program keretében kinyitottuk az óvoda kapuit is, hogy az érdeklõdõk megtekinthessék az új és felújított intézményünket. Az óvodai élet zavarása nélkül lehetõség volt
bepillantani épületünk minden „rejtekébe”. A lehetõséggel ezúttal nem sokan éltek,
reméljük, hogy csak az idõjárás volt az oka az érdektelenségnek. Köszönjük azoknak, akik
mégis ellátogattak hozzánk, és együtt örültek velünk megszépült óvodánknak! Köszönjük
az önkormányzatnak, a támogatóknak, a kivitelezõknek és minden segítõnknek, hogy
ezzel a felújítással a kiskörei óvodások is modern körülmények között, csodás környezetben tölthetik mindennapjaikat.
Fõ a biztonság

közös élmény mellett egy másik célunk is
megvalósult: húsz futóbiciklit vásárolhatunk
A szeptember 16-22. között megrendezett az óvodának.
Európai Mobilitási Hét - Autómentes nap
Három évtõl kötelezõ
címû program jegyében ismerkedtünk városunk közlekedésével. Közlekedési témájú
film vetítésén jártunk a könyvtárban, ügyes- Az új tanévben megszûnt az óvodáztatási
ségi játékokat játszottunk, aszfaltrajzot támogatás igénylésének lehetõsége. Mivel
készítettek a gyermekek, kerékpártúrát szer- sok szülõ érdeklõdik, ezért itt is szeretném
veztünk a szülõkkel együtt a Hallépcsõhöz. tájékoztatni õket, hogy az óvodáztatási
A gyermekek számára korábban már támogatás célja az elõzõ években az volt,
nyertünk kisméretû láthatósági mellényt, hogy a szülõk minél korábbi életszakaszban
így a kerékpáros közlekedés szabályait írassák be, és rendszeresen járassák óvodába
betartva kerekezhettünk végig a városon a gyermeküket. 2015. szeptember 1-tõl mingyerekekkel és a szülõkkel. Köszönöm a den 3 éves gyermeknek kötelezõ óvodába
részvételt azoknak a szülõknek, akik a cél járni, így a támogatás okafogyottá vált.
Feketéné Perge Veronika, óvodavezetõ
érdekében nyeregre pattantak velünk! A
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Barátságosabb,
tágasabb óvoda
vár a kicsikre
Kiskörén bõvült és meg is újult az óvoda.
A hetvenes évek közepén adták át azt a
kiskörei óvodaépületet, amelynek bõvítését a nyáron fejezték be a városban.
2013-ban megtörtént az eredeti résznél a
nyílászárók cseréje és a hõszigetelés rendezése, egy évvel késõbb új konyhával
bõvült az épület - mindezeket az önkormányzat saját forrásaiból vállalták fel.
2015-ben pedig egy minisztériumi
meghívásos pályázaton indult sikerrel a
település, az óvoda új csoportszobával,
szociális helyiséggel es tárolóhelyiséggel
bõvült. Ugyanakkor saját forrásból a régi
épületben tulajdonképpen a teljes épületgépészet megújult, az épületet kifestették,
s új bútorokkal látták el az intézményt.
Mindemellett új külsõ térburkolattal gazdagodott az óvoda, amelynek játszóudvara
is megszépül a beruházás által.
A bõvítést a három éves kortól kötelezõvé tett óvodába járás tette sürgetõvé,
miközben legalább tíz éve létezett már az
intézményben egy úgynevezett szükségcsoport is a kényszerûség okán, õk külön
helyen mûködtek.
Az új szárny elkészítésére 23 milliós
pályázati forrást fordíthatott Kisköre
Város önkormányzata, s a régire több mint
harmincmilliót áldoztak az elmúlt három
esztendõ alatt. Öt csoportban 125 gyermek számára lesz õsztõl vonzóbb, tágasabb a mindennapi környezet. És persze
a felnõttek, a munkavállalói közösség is
komfortosabb, XXI. századnak megfelelõ
munkafeltételek között végezheti tovább
megbecsülést érdemlõ, áldozatos munkáját.

2015. október
AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

Az ország és Kisköre pedagógusbüszkeségei
Óvodai és iskolai pedagógus is birtokolhatja a szakma legnagyobb elismerését.

Az iskolai pedagógusok közül Kiskörérõl
Krajnyik Évát díjazta Balog Zoltán emberi
erõforrás-miniszter. A szakember már
gyermekként mai munkahelyére, a Kiskörei
Vásárhelyi Pál Általános Iskolába járt. 1976tól ott tanít, hét esztendõn át igazgatta is az
intézményt. Volt tanárai lényegében a
kollégáivá váltak. Sokat tett a közösségi
munka szervezéséért már kisdobos-vezetõként, késõbb rajvezetõként is. Munkája
kapcsán 1991-ben megkapta az akkori

mûvelõdési és közoktatási miniszter dicsérõ
oklevelét. Fõ célja az oktatás terén az egészséges osztályközösségek kialakítása, a
pedagógus ezt tartja a hatékony tanítás
alapfeltételének. Krajnyik Évának az
iskolában eltöltött negyven év alatt fontos
szerepe volt abban, hogy a környék
településeirõl is mind többen íratták
Kiskörére be gyermekeiket. Felterjesztését a
Pedagógusnapra kiérdemelt Németh Lászlódíjra a teljes intézményi kollektíva támogatta.

Feketéné Perge Veronika óvodavezetõ is
az ország szakmai élvonalába tartozik díja
alapján az idei Pedagógusnap óta. 1976-tól
dolgozik óvónõként, 2002-tõl a kiskörei
Óv-Lak óvodát irányítja, s 1984-ben
miniszteri elismerést szerzett. Munkájában
maximalista, gyermekközpontú óvodát
próbál mûködtetni. A családokkal partnerségre törekszik, sokat tesz a közösség

életéért, nem csak az óvodán, hanem az
egész településen belül. Vallja, hogy minden
pedagógus lámpásként dolgozik egy
település életében. Ezt a szemléletét sikeresen terjesztette el a mindennapokban is.
Feketéné Perge Veronikát az önkormányzat
terjesztette fel sikerrel a Brunszvik Terézdíjra.

Filcmesék és Meseerdõ
Gyermekközpontú programok Kiskörén.
Több projekt is zajlott Kiskörén a miskolci
gyökerû Holdam Egyesület szervezésében.
Nemrég a kiskörei iskolában tartottak családi rendezvénydélutánt, ahol volt Meseerdõfoglalkozás, gyermekzumba, filcmesék,
zenés mondókázás és kézmûveskedés, majd
egy Mintapinty-koncert zárta az eseményt.
A Holdam Egyesület eredendõen
szüléssel, születéssel, családokkal foglalkozik. Korábban nyertek egy pályázatot
Kiskörén, s így tartanak több klubfoglalkozást a településen. Ezek az összejövetelek a szülésre való felkészítés és a
gyermekek fejlesztése köré épülnek.
Avatott szakemberek tartják a foglalkozásokat, melyeknek az eddigi visszajelzések alapján pozitív a fogadtatása - közölte
Zámborszky Eszter kulturális szervezõ.
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KÉPGALÉRIA

Ilyen volt...

Ilyen lett...
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

A gondokat itthon hagyták, a szakmát nem
Fejes Lõrinc és Lovas Attila Kiskörérõl járta meg a „Camino”-t
A Kötivizig-et irányító Lovas Attila és a
kiskörei szakaszmérnökséget vezetõ Fejes
Lõrinc együtt vágtak neki néhány hónappal
ezelõtt a csaknem kilencszáz kilométeres
spanyolországi zarándokútnak, az El Camino-nak. Nem csak az általános „végállomásig”, Santiago de Compostela-ig járták
végig az utat, hanem eljutottak az Atlantióceánig is.
A két szakember korábban, még egyszerû
beosztottként barátkozott össze a vízügyi
igazgatóságon, aztán együtt is túrázgattak.
A Camino végigjárása Lovas Attila ötlete
volt, aki egyrészt túlesett egy komoly
betegségen, másrészt közelgett az ötvenedik
születésnapja. E két tény indította el õt az
úton kollégájával, májusban. A franciaországi Saint-Jean-Pied-de-Port-ból vágtak
neki a gyaloglásnak, napi 20-30 kilométeres
részletekben, a zarándokok által legkedveltebb „francia” útvonalat követve.
Mi is az az El Camino?
Az Észak-spanyolországi Szent Jakab-út
(Camino de Santiago) egy õsrégi zarándokút. Az utat az elmúlt ezer év alatt több
millió zarándok járta végig. Az út lelki megújulást, megerõsödést adhat a zarándokoknak, ez a világ legnépszerûbb keresztény
zarándokútj. Épületeivel 1993-ban elnyerte
a Világörökség címet is, 1987-ben az elsõ
Európai Kulturális Útvonalnak nyilvánították.
Lovas Attiláék az ismerõsökkel közben email-en tartották a kapcsolatot, és naplót is
vezettek a történésekrõl. Eszerint a Pireneusokon való átkelésen egyfajta Erdély-érzet
lett rajtuk úrrá, és pünkösd idején is
Csíksomlyó jutott elõször az eszükbe a
„Nyereggel” és az ottani zarándoktársakkal.
A zarándokút fejben dõl el, a test
szenvedi végig s a léleknek szól
„A test igénye kezd háttérbe szorulni, s
helyébe lép a lélek, a szellem, a gondolkozás”
- rögzítették május 18-án. Ennek megfelelõen igyekeztek is mindig a lehetõ legegyszerûbb, csoportos-emeletes ágyas szállásokon meghúzódni éjszakára, s megelégedtek a zarándokmenüvel is. „Minden nap
egy külön élmény a természetben és a
települések mûemlékeit csodálva. (…) Ha
fejben eldönti valaki, hogy végigjárja, már
csak a tempójától és az idejétõl függ, hogy
meddig is tart az õ camino-ja…” - jegyzik
meg május 25-én.
Június 17-én érték el Santiago de Compostela-t, akkor látták meg a Szent Jakabkatedrálist, ezután további háromnapi
gyaloglással érték el az óceánt Finisterránál.

Business Class már a Camino-n is
Persze a zarándokúton is egyenesen arányosan nõ a hírnévvel együtt a keresztényi
szemléletet kevésbé õrzõ üzleti szolgáltatások száma: Lõrinc és Attila is látott olyan
„turistazarándokokat”, méghozzá csak az
utolsó száz kilométeren, akiket elõre
lefoglalt panziók láttak vendégül, a csomagjaikat pedig taxik vitték. Ezzel szemben
a két magyar tízkilós hátizsákkal rótta a
kilométereket. Volt olyan szakasz, ahol 25
kilométeren át sem falu, sem víz, sem fáktól
származó hûs árnyék nem került az útjukba,
s mindig a természetben vezetõ erdei utakat
követték, ha lehetett.
Camino, vizes szemmel
A zarándokútra kelésnél elméletileg egyfajta
elvárás, hogy minden otthoni dolgot maga
mögött hagyjon az ember, mielõtt elindul a
cél felé. A két vízügyi szakember azonban
nem állta meg, hogy a szakmáját ne „vigye
magával”, amerre jártak, nem csak a belsõ
békét és a csillagok állását fürkészték vigyázó szemmel, hanem a spanyol vízügyi
mûtárgyakat, vagy a folyókat, patakokat is,
amelyeken átkeltek.
A szakmai szempontból érdekes megfigyeléseket hazatértük után egy vízügyi
lapban, a Hidrológiai Tájékoztatóban adták
közre.
„Az utunk mentén fekvõ nagyobb táro-zók:
az Arga folyón az Embalse de Eugul, az Oca
folyón az Embalse de Alba, a Sil folyón az

Embalse de Bárcena, Portomarínnál az
Embalse de Belesar, az Iso folyón az Embalse
de Portodemouros. A mesterséges öntözõcsatornáknak se szeri, se száma. Nagyon fejlett
az öntözési kultúra, több évszázados hagyományokkal és létesítményekkel.
Utunk során számtalan, változó korú és
méretû csatornát láttunk, kereszteztünk. A
többségük betonból készült csatorna. Az
öntözést hetekig szemlélhettük, annak minden
módjával találkoztunk. Minden növényi
kultúrát öntöznek, kivétel nélkül: a gyümölcsösöket, a szõlõket, a kalászosokat, a konyhakerti növényeket, de még a lucernát is. Az
öntözõvíz valóban a gazdák földjére van
eljuttatva.
Nagy élmény volt a lenyûgözõ Kasztíliai
Csatorna (Canal de Castilla) mellet több
kilométert gyalogolni a fák árnyékában,
egészen Frómistáig. Ezt a csatornát a XVIII.
században építették, hossza 210 km. Öntözésre és a termények szállítására - állatok
vontatta uszályokon - szolgált, de gyorsfolyású
vize malmokat is hajtott. Ötven eredeti
zsilipjének helyreállítását tervezik. Zarándokutunk az egyik zsilipkapun vezetett át. Ma már
csak öntözésre és szabadidõs tevékenységre
használják a szépkorú csatornát.”
Fejes Lõrinc és Lovas Attila egyvalamiben
már most biztos: hogy jövõre is mennek persze újra együtt. Egy bevált útitársat kár is
lecserélni, mondják, de útvonalból majd egy
másikat választanak.
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Elsõ nap az iskolában
Ötödikesek kísérték a városon át a leendõ elsõsöket a kiskörei suliba.
Nem csak a könnyezõ óvónõk és szülõk
miatt kellett a zsebkendõ az iskolatáskába,
amúgy is kétszeresen szomorú reggel virradt
a kiskörei elsõ osztályosokra: elõször is el
kellett hagyniuk a nemrég felújított és
kibõvített óvodát, majd be kellett illeszkedniük a Vásárhelyi Pál Általános Iskola
legifjabb tanulóinak csapatába. Ez utóbbi
feladatot jelentõsen megkönnyíthette számukra a biztató fogadtatás, hiszen egyrészt
- hagyományteremtõ jelleggel - értük jöttek
az oviba az ötödikesek és kézen fogva õket,
közösen sétáltak át velük a suliba, másrészt
emléklappal fogadta õket új otthonuk, az
iskola.
Kovács Márton intézményvezetõ beszéde
szerint az iskolakezdés izgalmakat és kihívásokat generál a tanulókban, a pedagógusokban és a szülõkben is, mert mindenkinek
el kell végezni közülük a saját dolgát ahhoz,
hogy helyesen mûködjön a közoktatás néven ismert folyamat. Ugyanakkor megköszönte a kiskörei önkormányzat fejlesztéseket minden esetben támogató hozzáállását is.
Az igazgató ezen túl hosszan méltatta az
idén harminc esztendeje a nagy vízügyi mérÚtra keltek, sokat láttak
Nyertes pályázatoknak köszönhetõen
õsszel a következõ kirándulásokon vettek részt a diákok:
- az 1-2. osztályosok Egerben,
- a 3-4. osztályosok Szilvásváradon,
- az 5-6. osztályosok Aggteleken,
- a 7-8. osztályosok Hatvanban a
Vadászati Múzeumban és a Budai Várban
tettek látogatást.
A nyár is mozgalmas volt
Júniusban labdarúgó, valamint néptánc
tábor volt iskolánkban. A programok
zárásaként a kis labdarúgók egy jászberényi iskola csapatával mérték össze
tudásukat. Augusztusban az Erzsébettáborban harminc tanulónk nyaralt a
Balatonnál, a strandolás mellett megismerkedtek a környék nevezetességeivel
is. A gyerekek szállítása az önkormányzat autóbuszával történt, amelyet
díjtalanul biztosítottak számunkra.
Köszönöm Polgármester Asszonynak és
a képviselõ-testület tagjainak az önzetlen
támogatást, a táborokban dolgozó
pedagógusok eredményes munkáját!
Kovács Márton intézményvezetõ
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nök, Vásárhelyi Pál nevét felvett intézmény
szakmai örökségét, s ebben késõbb partnerre talált Járdán Józsefné egykori iskolaigazgató-elõdjében is. Járdán Józsefné, Fejes

Lõrinc szakaszmérnökség-vezetõ és Berényi
József erõmûvezetõ egyébiránt most vehette át az emlékév megünnepléséhez nyújtott
segítségéért az intézmény ajándékait.

A Csík Zenekarral közös
színpadon táncolva
Megint volt Néptánctáborunk, június 22. és
27. között. Mondom ezt nagy örömmel és
sok-sok köszönettel, mindazoknak, akik
ezt lehetõvé tették. Fontos ezt elmondanom, mert anyagilag támogatott bennünket
a Harmónia Mûvészeti Iskola, a szülõk
gyermekenként, valamint a város önkormányzata. Így egy nagyon tartalmas és sikeres táboron vagyunk túl.
A hét elsõ részében a negyedikes (már
ötödikes) „válogatott” csapattal dolgoztunk. Elkészítettük a Pünkösdölõ címû koreográfiánkat, amely a régi helyi szokásokat
elevenítette meg, s frissében be is mutattuk
nagy-nagy sikert aratva az abádszalóki
Kompér Fesztiválon. Ráadásul élõ zenekari
kísérettel tettük ezt úgy, hogy a város

utcáján menettáncunkkal csalogattuk az
érdeklõdõket.
A tábor második részében a budapesti
ÉNO-t láttuk vendégül (õk a múlt év
decemberében hívtak meg egy templomi
közös mûsorra) s készítettük el közösen a
„Te majd kézen fogsz és hazavezetsz” címû
nagyszabású táncunkat. Majd a hetet zárva,
bemutattuk a koreográfiát a Csík zenekar
élõ koncertjén, több száz nézõ elõtt.
Köszönöm a gyerekeknek lelkes, odaadó
munkáját! Büszke vagyok rájuk és bízom
benne, hogy méltón képviseltük a Harmónia Mûvészeti Iskolát és a Vásárhelyi Pál
Általános Iskolát.
Kovács Tibor
néptánctanár
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Felszerelték a napelemeket
Befejezõdött a kiskörei Városháza valamint a
Városi Könyvtár megújuló energia-alapú
fejlesztése, amelynek keretében napelemes
rendszert telepítettek a két épületre.
A beruházás teljes költsége több mint
bruttó 21 millió forint volt, amelyet az
Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósítottak meg.
A projekt legfontosabb célja az volt, hogy
minél kisebb legyen az intézmények
hálózati villamosenergia-felhasználása. A
napelemek felszerelésével jelentõs összeget
spórolhat meg a kiskörei önkormányzat az
épületek fenntartása során, hiszen ezek a
korszerû berendezések már szûrt fény esetén is képesek elektromos áramot termelni.
Ezentúl a két épület teljes éves energiafelhasználásának 94,5 százalékát nyerik
megújuló energiából. Így elmondható, hogy
nemcsak gazdaságos, de környezetbarát is
lesz a két intézmény mûködtetése, a napelemek használatával.
A Városháza és a Városi Könyvtár napelemes rendszerének kialakítására Kis-köre
Város Önkormányzata közel 21 millió
forintos európai uniós támogatást kapott az
Európai Regionális Fejlesztési Alaptól. A
EU az elszámolható költségeket 100%-os
intenzitással finanszírozza, a nem elszámolható költségeket pedig az önkormányzat
saját erõbõl fedezi.

Zajlik a Vásárhelyi Pál Általános Iskola tornatermének energetikai korszerûsítése, a
felállványozott épület hõszigetelése történik.

Tucatnyi kamera
vigyázza a közrendet

A közmunkások segítségével elkészült munka nyomán
a Tisza II. lakótelepen már az új, minõségi járdán
közlekedhetnek a járókelõk, s a városközpont irányában is jól haladnak már az építéssel.

Felszerelték a pályázati
úton elnyert térfigyelõ
kamerákat a város utcáin:
14 kamera és a tõlük befutó
képeket összegzõ digitális
központ áll szolgálatba
Kiskörén.

A megélt kor, az elvégzett munka tisztelete
645 nyugdíjas korát élõ kiskörei polgárt
köszöntött fel az Idõsek Napjára Kisköre
Város nevében Magyar Csilla polgármester
az alábbi sorokkal:
„Mint fehér gyertya
az oltár felett,
oly szép az arc,
ha megöregedett.”
Joseph Campbell
Tisztelt Megajándékozott!
Kisköre Városi Önkormányzat nevében
tisztelettel köszöntöm Önt, az Idõsek
Világnapján.
Immár harmadik éve köszönthetem településünk minden 60. életévét betöltött
lakosát, nemcsak levelemmel, hanem ajándékkal is.
Az az értékrend, amelyet Képviselõ-

testületünk képvisel, megköveteli, hogy
azokat az embereket, akik felneveltek,
munkájukkal és életükkel példát adtak
számunkra megajándékozzuk. Nem lehet
anyagi értékben kifejezni az értünk és településünkért végzett áldozatos tevékenységeket.
Emlékszem az utcánkban lakók vigyázó
tekintetére, az óvodában megízlelt ízekre, a
korlátokat szabó szeretetteljes nevelõkre,
tanítókra, tanárokra; azokra az idõsekre,
akik tapasztalataikkal, bölcsességükkel tanítottak az ÉLET-re.
Boldogság és büszkeség számomra, hogy
ebben az évben is köszönetet mondhatok
Önnek.
Képviselõ-testületünk, nemcsak a választás évében, nem kampányfogásként használja az idõsek napi ajándékot, hanem
rendeletbe iktatva biztosítjuk azt, hogy
minden évben október elsején köszönetet

mondjunk Önnek Erzsébet-utalvány formájában.
Szeretettel kívánok Önnek erõt, egészséget, szeretetet, sok boldog évet!
Magyar Csilla
polgármester

„Van, ami mindenhol egyforma. A gyerekek kacagása, a szegényeket sújtó nyomor
és az öregek ráncai - azok különösen.
Minden ember egyformán hajlik meg, s a
ráncok is egyformán ülnek ki az arcokra.
Bennük az egész élet - öröm, bánat,
szenvedés, boldogság, nélkülözés, minden.
Kezdem néha azt hinni, - sok-sok év után -,
hogy egyszer bizony az én hátam is
meghajlik, mint a fenyõ Isten elõtt.”
Magyarosi Árpád
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Helyi érték nélkül nincs hagyomány, sem turizmus
Az értéktár-program szakmai napját tartották Kiskörén.
Sok esetben máshol élõ emberek kutatják
eredményesen azt, amit mi, helyiek sem
ismerünk, õk azok, akik általában könyveket
és tanulmányokat írnak a kiskörei értékekrõl
- így köszöntötte a Mûvelõdési Központban
rendezett Értéktár-szakmai nap vendégeit
Magyar Csilla, a város polgármestere. Mint
mondta, ez a program talán a legjobb ötlete
volt a Nemzeti Mûvelõdési Intézetnek, mert
segít észrevetetni egy adott település
lakóival mindazt, amit talán nehezen
fedeznek fel értékként maguk körül.
Dr. Dávid Lóránt, az egri fõiskola tanszékvezetõje, egyben a megyei Értéktárbizottság tagja arról beszélt: turisztikai
szempontból egyelõre nem az egész délhevesi térség, inkább csak a Tisza-tó környéke érdekes a megyébe látogatóknak,
legalábbis a statisztikákra tekintve. Az egri
vár és a sástói Oxygen Adrenalin Park
mellett a poroszlói Ökocentrum, ami
nagyon sok érdeklõdõt vonz. Attrakció és
infrastruktúra-fejlesztés nélkül nem lehet
beindítani egy térséget, ezt mutatja Poroszló
példája is, hangoztatta a szakember. Maga a

Meg is mutatták, nem csak
beszéltek róla
A szakmai naphoz kapcsolódva ki
lehetett próbálni többek között a
halászháló-csomózást, a fafaragást,
megkóstolni a körei herõcét, s kiállították a helyi alkotók terítõit,
falvédõit, gyufamakettjeit és festményeit is.
turizmusüzemeltetés több, mint jövedelemszerzés, mert közösségteremtõ és értékfeltáró ereje is van - emlékeztetett a tanszékvezetõ.
Az Eger Térsége TDM Egyesületet
irányító Pataki Sándor kifejtette, szükség
van a turizmus fellendítéséhez a helyi önkormányzat elkötelezettségére, a közigazgatás és a turisztikai szereplõk közötti bizalomra, s a célok megfogalmazására legalább
hároméves távlatban. Nem szabad túlígérni
az adott hely kínálatát, s csalódást okozni
sem érdemes a vendégnek - egészítette ki
Pataki Sándor.

A szervezõ Nemzeti Mûvelõdési Intézet
módszertani referense, Dr. Kelemen Éva
elmondta, a megye 121 településébõl 33-on
rögzíthetett már helyi értéktáras kezdeményezést, az egész országban pedig jelenleg
egy híján ötszáz helyi értéktár-bizottságot
alapítottak meg, több, mint ezer regisztrált
értékkel.
Honvisák Jánosné, a kiskörei bizottság
vezetõje jelezte, várják az ötleteket a
települési szinten, s felidézte: Kiskörén már
a hetvenes évektõl õrzik a hagyományokat, a
tájház berendezése például tízéves gyûjtés
eredménye volt, tehát az értékek õrzését
korábban is fontosnak tartották itt. A
kézimunkaszakkörök, alkotótáborok jelentõségét is méltatta. A helyi lakosságtól
kérdõívek segítségével szeretnék megismerni, mit tartanak helyi értéknek Kiskörén.

Az Összetartozás
(két) Napján
A fõtéren mulatott egész Kisköre.

Folklórtalálkozóval ünnepelt évforduló
Népdalkörök seregszemléje Kiskörén.
Folklórtalálkozót tartottak Kiskörén kilenc hagyományõrzõ
csoport fellépésével. Többek
között Hevesrõl, Abádszalókról,
Andornaktályáról, Tardról is
érkeztek férfi-, nõi és vegyeskórusok, de bemutatkoztak
népi játékukkal a helyi iskolások is.
A rendezvénysátorban a színes
viseletek között gyönyörû palóc
népviseleteket is meg lehetett
Az esõs idõ napközben nem tette lehetõvé, hogy a
csodálni.
fellépõk felvonuljanak Kisköre fõutcáján, de a
A találkozót ebben az évben az
vendégek mégsem unatkoztak órák hosszat: az
Õszidõk Nyugdíjas Klub és
eredetileg a felvonulásra szánt idõt végigtáncolták a
Hagyományõrzõ Egyesület harsátorban. A napot a több helyszínen eljátszott
minc esztendõs fennállásának
szentistváni matyó lakodalmas zárta, amelynek
megünneplésével is egybekötötték.
részeként a fõutcán is ropták a résztvevõk.
Járdán Józsefné klubelnök emléMagyar Csilla polgármester köszönkezett meg a három évtized eredményeirõl,
felsorolva a már elhunyt egykori tagok tõjében a hagyományõrzés jelentõségére
névsorát, s felidézve a csoport elõzményeit: a hívta fel a figyelmet.
- A népdalkör is Kisköre egyik értéke. Ma
Terefere Asszonyklub és Népdalkör,
ez az egész nap nekik szól, róluk szól és
valamint a Pipázó Férfiklub munkásságát.
- Azon az úton járunk, amelyet elõdeink értük szól, az egymás iránti tiszteletrõl,
kitapostak nekünk, tovább visszük a hiszen harminc évig együtt lenni nem
hagyományokat. Nem volt lehetetlenség, egyszerû, de a szeretet összetartotta ezt a
egy volt a jelszó: mindenki egyért, egy közösséget - fogalmazott a polgármester.
mindenkiért - jegyezte meg Réti Lajosné.
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Június 27-én és 28-án a Közösségi Téren
ünnepelte tíz esztendõs várossá nyilvánítását Kisköre, egyben városnapokat is
tartva. Az ünnepen felosztották a születésnapi tortát is, amelynek tetején egy
nagy tízes díszlett.
A nótabarátokat Tarnai Kiss László
várta, a rockrajongókat a Hooligans
kényeztette, a Csík Zenekarra pedig
fõként a hagyományos magyar muzsikát
alternatív dallamokkal keresztezni szeretõ
rajongók látogattak ki. Volt látványos
kerékpáros és motoros ügyességi show,
illetve brazil táncshow. Dér Heni, Antal
Timi és Balázs Fecó is ellátogatott a
kiskörei színpadra, s most újították meg a
testvértelepülési szövetségeket is.
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Olyan jól fõztek, hogy minden elfogyott
A Beatrice a Tankcsapdát váltotta a
színpadon a VIII. Csülökfõzõ Fesztiválon.
A magyar rockzene egyik állócsillagával, a
Tankcsapdával nyitották a fesztivált a
kiskörei strandon és Beatricével zárták a
szervezõk a város önkormányzatával együttmûködve. A két nagykoncert között is
bõven volt látnivaló, és fõként kóstolnivaló:
a szombati napra iktatták be idén a VIII.
Csülökfõzõ Fesztivált.
Tizenkét csapat gondolta úgy, hogy
bográcsot és fakanalat ragad a parton. Fõtt
csülök kategóriában a Vadröfik vitték a
pálmát, sült csülök kategóriában a Kiskörei
Vadászok töltött csülke nyert, egyéb kategóriában a Kárászok csülkös-babos káposztája aratott. A zsûri különdíjára érdemesnek
bizonyult a Sebihús-Tébatûz csapat, a TRVZrt Vízmû és a Lecsü-Csülök - utóbbiak
csülkös pacalpörköltjükkel indultak. Atti
Csülkös Angyalai begyûjtötték az egyéb
kategória ezüstérme mellé a közönségdíjat is
csülkös lángossal tálalt lecsóágyas csülkükkel,
A „csülökizzasztóan” forró nyári nap
ellenére is teljesen elfogyott minden csapat
minden étke - jól fõztek a versenyzõk.
Az eddigi sok száz Beatrice-koncert
közül bizonyára különleges emlék lesz a
zenekarnak a Csülökfesztivált záró fellépése. A ’Ricse tagjai óriási show-t mutattak
be: volt szájjal gitározás, az úttörõkorból

ismert dalok felidézése, és még hip-hopbetét is, amelynek végén egy hatalmas
Ramones-tábla került A Nemzet Csótánya,
Feró nyakába. És persze elénekelték,
mennyire élvezik õk a strandot.

Vizek és erdõk finomságai a tóparton
Lezárult az ötödik Hal-és Vadfõzõ Fesztivál Kiskörén.
Fõtt és sült hal-, és vadételek
egyaránt biztató eredménnyel
kerültek terítékre az idei Hal- és
Vadfõzõ Fesztiválon a kiskörei
strandon. A zsûri elnöki tisztét
Bodrogi Gyula színmûvész vállalta
fel, s mint megemlítette, nagyon
nehéz dolguk volt a minõsítés alatt és nem csak a meleg okán. Lehetett
éneklõ szakácsokat hallgatni, illetve
Jakab Tibor természetfotóit és
idomított sólymokat csodálni. Az
A'la Carte Showband-et követõen
este tíztõl DJ Dennis következett.
Ezen a napon választották ki a Tiszató Szépe elõválogatója során azt a
tizenkét lányt is, akik augusztusban
az abádszalóki döntõben versenyeztethették bájaikat a királynõi koronáért.
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PARTI HANGULAT

Szarvasi királynõje
van a Tisza-tónak

Bevált a meghívás, jöttek a strandolók
Kipróbált recept a térségi összefogásra
Minden meginvitált település élt a kiskörei
strand által felkínált lehetõséggel, amelynek
lényege az volt, hogy hét héten keresztül
ugyanennyi környékbeli település lakói
strandolhattak ingyen egy hétig Kiskörén.
- A települések megismerhették egymást.
A térséget így lehet elõre vinni,
összefogással és együttmûködéssel, erõsítve
a kapcsolatot a többi Tisza-tavi településsel
- értékelte a kiskörei önkormányzattal
lebonyolított közös akciót Pataki Zsolt, a
Kiskörei Szabadvizû Strand üzemeltetõje.

Hevesi lány lett az elsõ udvarhölgy a
szépségversenyen.
Huszonhatodik esztendeje rendezik meg
A Tisza-tó Szépe szépségversenyt a térség
egyik legnagyobb múltú megmérettetéseként. Az abádszalóki strandon otthonra talált versenyen az évek sora alatt
olyan neveket ismerhetett meg a magyar
férfitársadalom, mint például Debreczeni
Zita, vagy Bódi Sylvi.
A versenyt idén elõször a döntõ
házigazdája, Abádszalók együtt rendezte
az elõválogatónak helyet adó Kiskörével a
Tisza-tavi régió egységét jelképezve, s a
gyõztesnek járó díjat, egy görög utat is
Kisköre önkormányzata ajánlotta fel.
A szépségkirálynõ 2015-ben a szarvasi
Kunos Nóra lett, az utcai viseletet, fürdõruhát és estélyi ruhát is felvonultató
hölgykínálatból az õ fejére került fel a
korona.
Az elsõ udvarhölgy címét hevesi lány,
Ádám Olívia érdemelte ki, rajta kívül még
egy hevesi versenyzõ, a több versenyen is
nagy rutint szerzett Sándor Tímea is
indult, de õ ezúttal nem szerzett helyezést.
A második udvarhölgy rangját a debreceni
Deli Kincsõ viselheti.
(Fotógaléria: a hátlapon)

Csak egy kártya kellett
Egy egyszerû lakcímkártya felmutatásával a kezdeményezés utolsó két hetében Tiszanána
és Sarud lakó élhettek a lehetõséggel, de jutott egy hét Tiszafüred, Tiszaszõlõs,
Tiszaderzs, Abádszalók, és Poroszló lakóinak is. A településre látogatóknak ajánlották a
vízerõmû, a hallépcsõ, valamint a templom és a tájház megtekintését is.

Megadta a módját a homokfocinak
Fegyvernek

A torna végeredménye:
I. Fegyvernek
II. Kunhegyes
III. Besenyõtelek
IV. Nagyiván
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fotó Bordás Judit

Megyeközi strandfoci-fieszta a kiskörei kánikulában.
Brazíliát idézõ forróságban rendezték meg a
strandon a Kisköre Vándorkupájáért meghívásos strandlabdarúgó-kupát. Az elsõ
alkalommal megrendezett versenyre nyolc
csapat kapott meghívást: a megyébõl Kisköre, Tiszanána, Besenyõtelek és Heves,
Jász-Nagykun-Szolnok megyébõl Jánoshida, Fegyvernek, Kunhegyes és Nagyiván.
Az egyik csoportból Fegyvernek és
Kunhegyes, a másik csoportból Nagyiván és
Besenyõtelek jutott a legjobb négy közé. A
helyosztók után a harmadik helyet Besenyõtelek szerezte meg. A döntõben Fegyvernek diadalmaskodott Kunhegyes ellen.
A dobogós helyezések mindkét esetben
büntetõrúgásokkal dõltek el.

Jövõre szeretnék kibõvíteni a programot,
már nem csak a part menti, hanem más,
térségbeli települések lakóit is meghívva.
- Szimpatikus, hogy végre nem csak
beszélünk egymás megismerésérõl, hanem
tenni is próbáltunk, és van foganatja.
Önkormányzatunk szívesen segít más
településeknek is hasonló elképzelések
véghezvitelében, hiszen mi már rendelkezünk egyfajta recepttel - egészítette ki
Magyar Csilla, Kisköre polgármestere a
strandüzemeltetõk véleményét.

A mérkõzések szünetében kiskörei és
jászberényi általános iskolások mutatták be
focitudásukat a homokpályán. A meccseken ott volt Sipos Jenõ, a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivõje is.
A torna legértékesebb játékosának Faragó Attilát (Fegyvernek) választották, a
legjobb kapus Papp Tamás (Nagyiván) lett,
míg a torna gólkirálya a kiskörei Balázs
Zsolt lett - mondta el Bordás Imre fõszervezõ. Jövõre nevezéses jelleggel, várhatóan
kétnaposra bõvítve újra lesz homokfocirangadó a kiskörei strandon.

Hûvös hullámok,
ízléses homokvárak
Családi vetélkedõ a strandon.
Család a strandon címmel rendeztek egész
napos családi vetélkedõt a kiskörei
strandon. A partra a szeszélyes idõjárás
ellenére is szép számmal érkeztek a
pihenni vágyók. Aktívan bekapcsolódtak
az ügyességi versenyekbe, a vízi
vetélkedõkbe, s népszerû volt a tó iszapját
alapanyagként használó homokvárkészítés
és a kavicsfestés is. A töltés tetején kapott
helyet az aszfaltrajzverseny.
A tó ismeretérõl a Tisza-tavi kvíz
eredményes kitöltésével számolhattak be
az versenyzõk. A legjobban itt Gyarmati
Flóra teljesített. A homokvárépítést a
Mándoki család (Ninja-Go) csapata
nyerte,
különleges
technikájukért
közönségdíjat kaptak az Iszaptúrók Fehér
Márton vezetésével. Az aszfaltrajzok
legszebbjét Varga Blanka készítette el,
különdíjat Lukácsovics Flóra kapott.
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TEKERÕS TURIZMUS

Tekerve ismerszik meg igazán a tópart
A szálláshelyek fejlesztésére összpontosítanak a Tisza-tónál.
- Kerékpáron körbetekerve a saját
szemével is jobban látja az ember
a fejlesztésre érdemes területeket
- fejtette ki lapunknak Szabó
Róbert, a megye közgyûlését és
egyben területfejlesztését irányító elnök. Az állítás igazolására
õ is nyeregbe pattant a Tour De
Tisza-tó ama szekciójában,
amelynek tagjai a több száz
versenyzõt egyesítõ mezõnyhöz
lazán kapcsolódva sorra ismerkedtek meg a tóparti települések
helyi értékeivel.
- Kovács Sándor, a Tisza-tó miniszteri
biztosa társaságában a környékbeli polgármesterekkel arról beszélgettünk, hogy
milyen területfejlesztési forrásokra érdemes
ötleteket lehet találni még a térségben. A
Tisza-tó környéke az elmúlt években is

sokat fejlõdött, de még mindig rengeteg
potenciál van a tó turizmusában. A legfontosabbnak a szálláshelykínálat minõségi fejlesztését tartom. Érdemes ebben munkálkodni, mert így lesz több vendégéjszaka és
bevétel. Az infrastruktúrán van még mit

Tóparti kultúrkör Kisköre érintésével
Tour D'Opera=Tisza-tó+kerékpár+magaskultúra.
- Négy évvel ezelõtt
jártam a tó partján. A
színház és az opera
világában dolgozom.
Ráadásul szeretek biciklizni: ez a három
szerelmem. Nyughatatlan emberként azt
szerettem volna, hogy
ezt a csodát itt más is
lássa egy kulturális
programmal egybekötve. De azért nagyon
nehéz volt összehangolni a komolyzene mûfaját a kerékpározással - ismerte el a KÖREKÉP-nek Debreczeni Ildikó, a Tour D'Opera ötletgazdája
Kiskörén.
Annyira nehéz, hogy Európában egyelõre
nincs is hasonló másik projekt a nyugati
operaházakba szakemberként is bejáratos
szervezõ szerint. Tavaly õk is kísérleti
jelleggel, mindössze három állomással,
kicsiben kezdtek bele a programba, s most
már tizenegy helyre szerveztek szórakoztató megállókat végig a tó körül.
A mintegy kétszázötven résztvevõ nagyobb része a Dunántúlról, a fõvárosból,
illetve egészen messzi távlatokból érkezett a
kulturális kerekezésre, a környékbõl jelentkezõk pedig teljesen ingyenesen kapcsolódhattak be egy nagy gesztusként. S ha

fejleszteni, de már történt elõrelépés: a kikötõk, a strandok
szépülnek - említette meg Szabó
Róbert.
A tóparti települések komplex
fejlesztését összehangoló tanács
több megye együttmûködésében
dolgozik eredményesen, erõs és
szoros kommunikáció van a
szereplõk között, mondta a
közgyûlési vezetõ.
A két keréken szemlélõdõ
szakembercsapat minden állomáson elidõzött. Kiskörén elõbb
Magyar Csilla polgármester fogadta õket
friss bélessel és elérhetõ volt a kiskörei
turisztikai kiadvány is, amely a nyár
eseményeit taglalja. Késõbb pedig Fejes
Lõrinc vízügyi szakértõ tartott elõadást a
vendégeknek a hallépcsõnél.

Felfestéssel várták
a mezõnyt a fiatalok
Kiskörén már alakul az országúti
kerékpáros körversenyek rajongótábora.
Legalább tízszeres idõtartamú elõkészítés
egy bõ kétperces átsuhanásért - azok a
kiskörei fiatalok, akik a városon áthaladó
Tour D'Hongrie versenyzõit biztató
alkalmi útfestéseket elkészítették, legalábbis így érezhették. Elõször precíz
sablon készült, majd jöhetett a neonfesték,
és kész volt a grafika, amely a sötétben is
sokáig emlékezteti majd a Kiskörén
áthaladókat, hogy ugyanarra járnak,
amerre a nagy biciklis futam. Két helyre, a
Városháza és a Mûvelõdési Ház elé is
megrajzolták a mintát.

folytatják jövõre a programot, akkor is
marad helyszínként a Tisza-tó, ígérte
Debreczeni Ildikó.
- Nagy tisztelet jár azért, hogy negyven
fokban végigbiciklizik ezt a gyönyörû tavat,
amely Kisköre, a Tisza-tó bölcsõje nélkül
nem jött volna létre - ezekkel a szavakkal
elõbb Kisköre polgármestere, Magyar Csilla
köszöntötte a vendégeket, majd Fejes
Lõrinc szakaszmérnökség-vezetõ mesélt
nekik a hallépcsõ titkairól.
A kisköreiek frissen készült herõcével
várták a mûértõ biciklistákat, a tópartra
rögtönzött színpadon - díszletként a vízierõmûvel - pedig fiatal szolnoki táncmûvészek léptek fel, Szitt Melinda tanítványai a
Mozdulat Táncmûhelybõl. Nagy sikert
arattak a táncosok, nemkülönben a herõce.
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PÁLYÁN VAGYUNK

Szintet lépett, új csapatot állított a KLSE
Az elmúlt év sikereinek köszönhetõen
csapatunk egy osztállyal fentebb kezdhette
meg a 2015/16-os labdarúgó idényt. Ennek
köszönhetõen immáron a Heves Megyei III.
osztályban szerepelhetünk. A váltás
elõfeltételeit Kisköre önkormányzatának
támogatásával sikerült megteremtenünk,
mind anyagi, mind személyi támogatás
formájában.
Pályára lépett a fiatal erõ
Az osztálylépéssel egy „új” csapat szerepeltetése is kötelezõvé vált, mégpedig az
ifjúsági csapaté. Talán ez volt az új idény
legnagyobb kihívása: összeszedni azt a
mintegy húsz 14 éven felüli fiatalt, akik
teljes odaadással képesek játszani a csapatért
és a szurkolókért. Úgy gondolom, ez
sikerült is.
Összesen 22 fõnyi új, ifjúsági korú labdarúgót igazoltunk le, akik közül tizennyolcan kisköreiek, négyen pusztataskonyiak. A szezon számukra felemásan
sikerült eddig, ám nem gyõzzük hangsúlyozni, hogy egy fiatal és teljesen új csapatról van szó, így idõre lesz szükség a legjobb
eredmény elérésére. Mi azon dolgozunk,

feladatokat lát el. Célkitûzésünk
hogy meccsrõl-meccsre jobaz elsõ öt hely valamelyikébak legyenek, amit az
nek a megszerzése, amit
eredmények pontosan
eddig tartunk is. Jelen
mutatnak is. Jelenleg
pillanatban hat gyõzeUngvári István foglemmel, egy döntetlenlalkozik velük, aki
nel és két vereséggel
egyben a felnõtt
állunk a negyedik helyen.
csapat csapatkapitáTávlati célunk a
nya is, így talán
sportpálya egyre szebbé
jobb emberre nem is
tétele, amelyet már meghárulhatott volna ez
kezdtünk a nézõtéri paa feladat. Mindendok korszerûsítésével, korláképpen olyan személytok festésével, és két új csenek kell irányítania egy
repad felállításával. Reméljük, hogy
ilyen csapatot akire felnéznek,
és példaként tekintenek rá, õ pedig pont a közeljövõben tovább fogunk szé-pülni,
amihez elengedhetetlen az a kitartás, ami
ilyen.
jellemzi a munkánkat, most már mint-egy
Biztatóak a felnõttek eredményei
másfél éve.
Abban bízunk, hogy a továbbiakban is
Felnõtt csapatunk kissé megváltozott, mivel
ketten eligazoltak és voltak olyanok, akik ennyi támogatást kapunk a szurkolóinktól,
abbahagyták az aktív futballt. Helyükre mivel nem titok, szinte Kiskörén járnak a
érkeztek kiskörei fiatalok, akik nagy legtöbbet focimeccsre. Ez nekünk nagyon jó
erõsítést jelentenek a csapat számára. Rajtuk érzés, és egy jó visszajelzés, hogy van értelkívül hárman érkeztek Abádszalókról, me annak a munkának amit csinálunk.
Hajrá Kisköre!
köztük Kovács János is, aki már játszott
Bódi Máté, alelnök
Kiskörén régebben, most pedig edzõi

SZÉPSÉGEK A PARTON - GALÉRIA
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