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Közremûködik: az Egri Bükkalja Férfikar
     

Az énekkar 8 éve mûködik ebben a felállásban. 
Leginkább liturgikus eseményeken énekelnek, 

de évente egy-egy koncerten is fellépnek.
12 tagú a kórus.

Karvezetõ: Balázs Norbert
     

A szentmisén elhangzik a Rorate coeli... 
kezdetû gregorián ének,

majd Halmos L. Missa Verna címû miséje.
Áldozásra egy ismeretlen szerzõ

Adoro te devote motettája.
     

A szentmise után egy 15-20 perces 
hangverseny következik.

Elõbb az énekkarral, azt pedig
egy 20-25 perces orgonakoncert követi.

     

A mûsorszámok:
     

- Kodály: Ave Maria
- Finn ének: Mind ez világ örvendezzen!

- Bárdos: A szép Szûz Mária
- Palestrina: Karácsonyi himnusz

- Kertész: Ó, Jézus
- Deák: Pásztorok

- Ismeretlen: Zengjétek
     

- John Stanley: Trompet Voluntary
- J. S. Bach: Air

- C-dúr preludium
- Adagio

- V. Lübeck: F-dúr preludium és fúga
- J. S. Bach: In Dulci Jubilo

- Liszt F.: Nun Danket Alle Gott
     

     Orgonál: Balázs Márk

Énekkari blokk:

Orgona blokk:

Meghívó
Orgonaszentelés és koncert

december 22-én,
szombaton este 17 órakor
a Katolikus templomban.

A 35 éves Tavaszi Szél

A közelmúltban egy rangos meghí- szerint sok-sok szépet megtudtunk a 
vásnak tettünk eleget. A kerekegyházi népdalkör életérõl. Az elõzõ vezetõk is 
Tavaszi Szél Népdalkör 35 éves jubi- mind lelkiismeretesen vezették a csopor-
leumi rendezvényére hívták népdal- tot. Így még az „aranyak” is megcsendül-
körünket. tek a hosszú éveken át. Kitûnõ nóta-

35 év egy ember életében is szép idõ, fájukat régóta csodálom én is. Simonné 
de ha egy népdalkör mondhatja magáról és Melegné sok szép balladát elénekelt 
ezt, az csodálatos. Hány gyönyörû dal már. Mikor még Kántor úr volt a veze-
hangzott el ennyi év alatt a testvérekké tõjük sok szép vallásos éneket is hallot-
kovácsolódott  tagok  ajkáról. tunk tõlük.

A tíz órakor kezdõdött mûsorban Fölemelõ érzés volt, mikor a polgár-
elõször is Kodály Zoltánnak adóztunk. mester úr elõhívta a régi tagokat is, 
„Serkenj fel kegyes nép! Mosolyog az megköszönve a régi közremûködésüket 
hajnal, Aranyszál tollakkal repdes, mint és gyönyörû csokor virágot adott át 
egy angyal.” Az egyik legszebb köszön- nekik. Úgy éreztük, ebben a városban 
tõt  énekeltük  közösen. megbecsülik az éneket szeretõ embere-

Egy igen érdekes kiállítást nyitott ket. Erzsike egy szál maga gyönyörûen 
meg Csenki Katalin védnök, a Megyei citerázott. Mûsoruk szépen összeállított 
Közmûvelõdési Intézet tanácsosa. Ko- csokor volt.
dály életérõl és mûveirõl tartott rövid Gratulálunk! Kívánjuk, még sok szép 
beszédet, majd Kodály Esti dalát citera évet énekeljenek együtt. Adják át a fiata-
kísérettel közösen énekeltük. A kiállítá- loknak a gyönyörû dalokat, mint például 
son megtudtuk - többek közt - fiatalkori a Gyöngyösbokréta Táncegyüttesnek! 
élete több részletét. Családi életének Gratulálunk nekik is!
kötõdéseit, korabeli képekkel illuszt- A szép mûsor végén még egyszer az 
rálva. Eddig ugyanis legtöbben csak idõs asztalhoz invitáltak bennünket, majd a 
Kodály képeket ismertünk. Igazán érde- Pongrácz tanyán várták a csoportokat. 
kes gyûjtemény! Finom ebéddel vendégelték meg az 

Belépve a színházterembe meglepõd- együtteseket. Az ebéd után még a nótán-
ve fogadtuk a házias vendégfogadást. kat is elhúzták! Közös énekléssel kö-
Hosszú asztalok megterítve, s rajta házi szöntünk el egymástól a búcsúzáskor!
sütésû sütemények és italok sorakoztak. 
Szíves unszolásra megkóstoltuk õket. Igazán szép nap volt! Köszönjük!
Nemcsak mutatósak, de finomak is 
voltak. Szabadszállási Kiskun Népdalkör
Dr. Kelemen Márk polgármester köszön- Kovács Imréné
tõje után a meghívott népdalkörök adták együttes vezetõ
elõ mûsorukat. Itt minden együttes meg-
emlékezett a mi közös tanárunkról, dr. 
Kálmán Lajosról. A mûsor szóvivõje, 
Szabó Elemérné Adélka, elmondása Kép: népdalkör 051; 059;066;141;192

képgaléria: www.kerekegyhaza.hu

2008. január 12-én,
18 órai kezdettel

A Római Katolikus Templomban
ismét megrendezésre kerül

az elmúlt évben elõször
nagy sikerrel megtartott

és máris tradíciót teremtõ
   

   

Fellépnek a Mûvészeti Iskola
növendékei, helyi mûvészek

és együttesek.
Minden érdeklõdõt szeretettel 

várunk!
   

Polgármesteri Hivatal

ÚJÉVI KONCERTÜNK.

MeghívóMeghívó

K u l t ú r a
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K ö s z ö n t õ
Kedves Olvasók,
tisztelt kerekegyházi 
Polgárok!

Kérem továbbá, hogy ha városunkat, a képviselõ-testület 
vagy a polgármester munkáját, tevékenységét érintõ 
bárminemû kérdésük és észrevételük van, azt a valós 
tények megismerése és az objektív véleményalkotás 

A hírlevél tartalmának kia- érdekében szintén tegyék fel, vagy jelezzék elérhetõ-
lakításában az Önök se- ségeinken.
gítõ közremûködésére to-
vábbra is folyamatosan      Cím: Kerekegyháza, Fõ u. 47/a.
szükségünk van. Ezért ké-      Tel.: 76/546-040; Fax: 76/546-049
rem, hogy amennyiben      E-mail: kerpolhi@kerekegyhaza.hu 
közérdekû észrevételük,      mark.kelemen@kerekegyhaza.hu
javaslatuk, vagy megjelen-

tetni kívánt anyaguk van, jelezzék azt számunkra akár Segítõ közremûködésüket köszönve, tisztelettel:
személyesen, akár írásban, illetve elektronikus úton a 
Polgármesteri Hivatal alábbi elérhetõségein. Dr. Kelemen Márk polgármester

      arácsony szent ünnepe mindannyiunkban megszólaltatja a szeretet 

örök csengettyûjét. Ez a hang a családot, az otthon melegét juttatja 

eszünkbe. Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk és arra 

gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak akik fontosak 

számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk. Nem drága ajándékok jelentik 

szeretetünket, hanem hogy önmagunkból mit adhatunk. Az az ember,

aki nem csak saját magáért él, aki igazi harmóniát tud teremteni belsõ 

világában, saját lelkében és a maga környezetében, mindenekelõtt 

családjában, ami talán kisugározhat a barátok, munkatársak felé is.

Ahol harmónia, béke, szeretet van, ott meghitt, bensõséges kapcsolatokra 

épülõ családot lehet teremteni, amely érzelmi-lelki közösséget,

élményt nyújt. 

Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon melegét valósággá, megélhetõvé 

tenni, ami végig kíséri egész életünket és mindig megadja számunka a 

megújulás lehetõségét.

MÓRA LÁSZLÓ:

Karácsony édes ünnepén

Legyen ma templom minden ember szíve, 
Melyben a lélek szárnyat bontogat! 
Karácsony édes ünnepén 
Legyen imádság minden gondolat. 

Legyen ma templom minden ember szíve, 
S legyen a templom tiszta, szent fehér. 
Karácsony édes ünnepén 
Istennek tetszõ legyen a kenyér. 

Szálljon szívünkbe áldott akarat, 
Ez kösse egybe mind a kezeket. 
Karácsony édes ünnepén 
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet! 

Akinek könnyet osztogat az Élet 
És kín a napja, kín az éjjele, 
Karácsony édes ünnepén 
Ne fuss elõle! Óh beszélj vele! 

Testét takard be s enyhítsd sok sebét! 
Óh lásd meg, tudd meg: testvér õ veled. 
Karácsony édes ünnepén 
A szíved szépül, õt ha öleled. 

Az emberszívek örökélõ õre 
Tegye ma össze mind a kezeket! 
Karácsony édes ünnepén 
Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet! 

Karácsonyi gondolatok és köszöntõ

Kerekegyháza minden Polgárának
Békés, meghitt,

Szerettei körében eltöltött
Karácsonyi Ünnepeket

És eredményekben gazdag
Áldott új esztendõt kíván

Kerekegyháza Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete,

a Polgármesteri Hivatal és Intézményeinek
dolgozói nevében

Dr. Kelemen Márk
polgármester

K
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Fergeteges Szüreti Napok
                         Kerekegyházán
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A kerekegyházi Nyugdíjas Klub 2007. szeptember 18-án 
ünnepelte fennállásának 25 éves évfordulóját.

A meghívott vendégklubok mûsorral köszöntötték a jubilálókat. 
Városunk polgármestere, dr. Kelemen Márk, meleg szavakkal köszön-
tötte a klub tagjait és adta át az Emléklapokat és a virágokat az alapító 
tagoknak, valamint Emléklapot adott Turán Ferencnének munkája 
elismeréséért, mivel õ a klub gazdasági vezetõje.

Az „Életet az éveknek” Megyei Egyesület elnökhelyettese Díszokle-
velet adott át a jubiláló klubnak és a klub vezetõjének.

Finom ebéddel kedveskedtünk mindenkinek, aki velünk ünnepelt. 
Az ebédet Szûcs Bálint készítette el munkatársaival, akiknek itt köszön-
jük meg a munkájukat. Nagyon jó hangulatban telt el ez a szép nap.

Itt szeretnénk megköszönni Polgármester úrnak és a Képviselõ-
testületnek, az Ötvös házaspárnak, Marikának és Lacinak, Pinczel 
Sándornak valamint Boldizsár Andrásnak és feleségének az anyagi 
támogatást. Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik ajándék-
tárgy és zsákbamacskához való tárgyakkal segítették rendezvé-
nyünket.

Kívánunk nekik és minden jó szándékú embernek jó egészséget, 
munkájukhoz sok sikert, magánéletükben boldogságot a klub 
valamennyi tagja nevében.

Bognár Tibor Pálné
klubvezetõ

 ÓRIÁSI ÉRDEKLÕDÉS ÖVEZTE AZ IDEI
          IDÕSEK KARÁCSONYA MEGHITT ÜNNEPSÉGÉT

K u l t ú r a

25 éves a Nyugdíjas Klub

2007. december 6-án, 14 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal és a Katona József Mûvelõdési Ház szervezé-
sében, immár hagyományosan megrendezésre került az „ Idõsek karácsonya”. Az önkormányzat meghívásának 
soha nem tapasztalt számban tettek eleget nyugdíjasaink, aminek nagyon örülünk és amit ezúton is köszönünk.

Dr. Kelemen Márk polgármester úr az adventtel és a kará-
csony lényegével kapcsolatos verssel és gondolatokkal 
köszöntötte az egybegyûlt több száz nyugdíjast, majd Gábor 
Imre plébános úr szavai adtak lelki feltöltõdést és megújulást 
az egybegyûlteknek.

A meghitt, meleg szavakat követõen Gergely Róbert mû-
vész úr színvonalas és fergeteges mûsora szórakoztatta az 
idõseket az elmúlt évtizedek slágereivel. Befejezésképpen - 
tekintettel a közelgõ karácsonyi ünnepre - szaloncukor 
csomagokkal kedveskedtünk minden megjelent vendé-
günknek.

A visszajelzések és felszabadult mosolyok alapján 
reméljük és bízunk benne, hogy sikerült mindenki számára 
kellemessé és maradandóvá tenni ezt a délutánt. 

Polgármesteri Hivatal
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Az ünnep képei

Aprók köszönete
A helyi Mûvelõdési Ház zsúfolásig meg- A gyerekek igyekezete, hogy a rendel-

telt, az óvoda apraja-nagyja lázasan kezésünkre álló rövid idõ alatt „megta-

készült a megemlékezésre. A legkisebbek nulják” a produkciót, külön tiszteletet és 

kivételével minden csoport készült egy elismerést érdemel.

rövid kis mûsorral. Az ünnep estéjén osztatlan siker és 

elismerés koronázta mindenki munkáját, 

A dalok, versek, a kis mese, a táncok melyet ezúton is köszönünk.

egyaránt nagy sikert és tetszést arattak, a A kiállításon is sok érdeklõdõ ember 

közönség sem fukarkodott a tapssal. fordult meg, láthatóan tetszettek az óvo-

Minden csoportvezetõ óvónõ igyeke- da mindennapi életébõl készült képsorok, 

zett egy látványos, jól felépített produk- valamint a gyermekmunkák.

ciót elõadni. Lelkesedésben nem volt hiány, A szüreti rendezvény elõestéjére ter-

a szülõk is nagyon segítõkészek és együtt- vezett mûsoros megemlékezés elérte a 

Októberben ünnepeltük az óvoda mûködõk voltak, csak a felkészülési idõ célját, méltóképpen ünnepeltük meg az 

alapításának 80. évfordulóját egy ki- volt kínosan rövid. Izgultunk mindany- óvoda fennállásának 80. évét. Aprók és 

állítással egybekötött gyerekmû- nyian, nehogy egy betegséghullám meg- nagyok munkáját elismeréssel nyugtázta 

sorral. hiúsítsa a terveket és a készülõdést. a kisváros lakossága.

Fõ utcai óvodásokRákóczi utcai óvodások

2007. év   IV. szám
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Andrássy utcai óvodások

Ha szüret, akkor mulassunk! Ügyes kezek

2007. december

További meglepetést a másnapra ter- Azokra is gondoltunk, akik szórakozni Külön köszönet a szülõknek és minda-

vezett kézmûves program tartogatott. Két szerettek volna, mert lehetett horgászni, zoknak, akik adományaikkal segítették az 

sátorban készültünk arra, hogy a gyerekek zsákbamacskáért. Legalább akkora sikere óvoda alapítványát. Karácsonyra ebbõl ve-

találjanak maguknak egy kis szórakozás- volt ennek a játéknak, mint a rajzolásnak, szünk játékokat a gyerekcsoportok részére.

sal egybekötött elfoglaltságot. Apró tár- festésnek.

gyakat lehetett saját kezûleg készíteni tex-

tilfestéssel, nyomdázással. Meglepõen sok Úgy érezzük tartalmas és szórakoztató Kanizsai Józsefné

érdeklõdõ és résztvevõ próbálta ki a lehe- idõtöltést tudtunk kínálni a nézelõdõ, kí- óvodavezetõ

tõséget. A végeredménnyel is elégedettek váncsiskodó gyerekeknek a szüreti felvo-

voltak, boldogan vitték haza alkotásaikat. nulás idején.
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Ez év október 6-án, a Szüreti Napok rendezvénysorozat napi látogatások száma is, legnépszerûbb alap szolgáltatásaink 
keretében átadásra került a csodálatosan felújított (André- az internet-használat, a csocsó és a társasjátékok.
ház) könyvtár és ifjúsági klub. Nagyon régi igény és álom 
teljesült ezzel, hiszen megvalósult végre az ifjúság sza-
badidejének kultúrált körülmények és feltételek között kedd – MAKETT KLUB (vezetõ: Szeles János),
történõ eltöltésének lehetõsége. csütörtök – PÓKER-KLUB 

(vezetõ: Furdan Ferenc),
• A Kerekegyházi szombat – FILM-KLUB 

(vezetõ: Turcsán Szabolcs) Ifjúsági Információs és 
Közösségi Pontot ünnepélyes 

• A Humán Szolgáltató Központ-keretek között átadta a fiataloknak 
tal együttmûködésben elõkészü-dr. Kelemen Márk polgármester 
let alatt áll egy korrepetáló prog-úr, a klub mûködésének kiötlõje, 
ramunk, mely napi rendszeres-mentora és Szabó Csaba, a 
séggel fog mûködni, szintén elõ-kecskeméti HELPI Ifjúsági Infor-
készületben van már a saját hon-mációs Iroda és Módszertani 
lapunk is, mely jelenleg a Központ vezetõje, és a Magyar-

 cí-országi Ifjúsági Információs 
men tekinthetõ meg. A fórum már Irodák Szövetségének alelnöke.
üzemel, várjuk javaslatokat.

• Kiállítás nyílt továbbá Szécsényi István, Szabó Tamás és 
• A VÉSZLEJÁRAT technikai, eszköz és bútorállománya Derdák Zoltán Tamás munkáiból, és az est zárásaként fellépett a 
felajánlásokból állt össze, ezzel is példázva városunk kecskeméti Orlando Group zenekar.
összetartó erejét. Számítástechnikai eszközeink túlnyomó 
részben elavultak, ezek fejlesztésére kérjük és várjuk városunk • Külön öröm számunkra, hogy a VÉSZLEJÁRAT csapata meg-
polgárainak segítségét.szerezte a Pörköltfõzõ versenyen a zsûri különdíját. Nyitóren-

dezvényünkön közel 300 kerekegyházi polgár fordult meg, az 
• Következõ nagyobb szervezett eseményünk december 15-én Orlando Group zenekar nagy sikerû koncertjét több mint száz 
lesz, további kerekegyházi fiatal mûvészek munkáit mutatjuk fiatal hallgatta meg.
be, megrendezésre kerül az elsõ csocsó versenyünk, az estet 
pedig koncerttel zárjuk majd. Köszönjük a Képviselõ-• A VÉSZLEJÁRAT ismertsége és népszerûsége terjed a 
testületnek és minden segítõnek a támogatását.fiatalok körében, az Általános Iskola osztályai osztálybulikat 
Várjuk kedves látogatóinkat!szerveztek, és további osztálybulik vannak elõkészületben. Nõ a 

• Szervezett programjaink napi bontásban:

VÉSZLE-
JÁRAT

www.veszlejarat.extra.hu

Sok tehetséges mûvész, és leendõ mûvész él városunkban, 
akikre mûveik láttán méltán büszkék lehetünk. Az elõzõ 
számainkhoz hasonlóan szeretnénk megismertetni Önökkel 
egyet közülük, saját bemutatkozó sorai és a mûveirõl készült 
fotók segítségével.

Ordasi Ágnesnek hívnak. Születésem óta Kerekegy-
házán élek szüleimmel és a nem sokkal utánam érkezett 
húgommal. Jelenleg az ÁFEOSZ Kereskedelmi és Közgaz-
dasági Szakközépiskola 4. évfolyamos tanulója vagyok. 
Már kiskoromban is lekötött az alkotás. Mindent 
lerajzoltam, lefestettem, összeragasztottam, összevarr-
tam, levágtam…, ami a kezembe került. Általános 
iskolában pedig szívesen rajzolgattam azok helyett is, 
akiket kevésbé vonzott ez a tantárgy.

Felsõbb osztályban Ferenczné Csertõ Ágnes tanárnõ 
volt az, akinek képzõmûvészeti szakkörein tudatosan kiél-
hettük magunkat a hozzám hasonló érdeklõdésûekkel. 
Különféle anyagokkal, formákkal, technikákkal ismer-
tetett meg minket.

A továbbtanulás nagy fejtörés okozott. Végül azonban 
egy mûvészeti osztály helyett az ÁFEOSZ- t választottam. 
Az elsõ évet a tanulásnak szenteltem. A 10. évfolyam 
kezdetén hallottam a méltán elismert Szappanos István 
kecskeméti festõ vizuális szakkörérõl, aki egykor a Tanító-
képzõ Fõiskola rajz tanszékének vezetõje volt. Azóta 
hozzá járok, Õ az, aki csendes patronálással vezet a 
festészet útvesztõjében, hogy minél inkább megtalál-
hassam a nekem leginkább kifejezõ eszközt, anyagot, 
technikát.

Idén nyáron az a megtiszteltetés ért, hogy meghívtak 
az izsáki alkotótelep mûvészei közé. Hatalmas élmény 
volt, és rengeteg köszönettel tartozom a résztvevõ alko-
tóknak, akik kivétel nélkül nagyon sokat segítettek, mint a 
tábor legfiatalabb résztvevõjének, hogy minél többet 
megtanulhassak a plein air festészetrõl. A tanultakat már 
többször volt lehetõségem alkalmazni bükki kirándulá-
saink alkalmával is szakkörös barátaimmal.

Leginkább pasztell és akvarell képeket készítek. Jövõre 
vonatkozó elképzeléseimben fontos szerepe van az 
alkotómûvészetnek. 

VÉGRE VAN „A HELY” A FIATALOK SZÁMÁRA
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Nem mindennapi látogatókat fogadott a kerekegyházi Polgármesteri 
Hivatal október hónapban. A polgármester úr hivatali látogatáson fogadta a 
kisváros óvodájának nagycsoportosait.

Kedves meghívásnak tettünk eleget a látogatásunkkal: Dr. Kelemen Márk polgár-
mester úr lehetõvé tette, hogy a kisváros érdeklõdõ óvodásai betekintést nyerjenek a 
hivatal munkájába. Köszönettel vettük a meghívást, kíváncsian és nagy izgalommal 
indultunk a látogatásra, az esõs idõ sem szegte kedvünket. Érkezésünk sem maradha-
tott titokban, mert a hivatali csendet hangos gyerekzsivaj, nyüzsgés váltotta fel. A hi-
vatal dísztermében történt a kölcsönös ismerkedés. 

A polgármester úr, valamint a jegyzõ úr személyesen mutatkozott be, majd a pol-
gármester úr ismertette röviden a hivatal munkáját. A gyerekeknek kérdéseket is 
lehetett feltenni, amelyek között voltak nagyon is hangsúlyos, mindennapi életünk-
kel kapcsolatosak; pl. van-e elég pénz, amiért a felnõtteknek dolgozniuk kell. A te-
remben lévõ zászlókról is érdeklõdtek a gyerekek, a magyar zászló mellett, így is-
merkedtek meg a kisváros jelképét hordozó zászlóval is.

Egy kedves meglepetésként, a Didergõ király c. mesét mesélte el a polgármester 
úr, amit a gyerekek figyelmesen hallgattak végig. Ezután körbejártuk a hivatali szo-
bákat, a gyerekek mindent nagyon megnéztek, kérdésekkel halmoztak el mindenkit. 

Visszatérve a díszterembe, újabb meglepetés várta a gyerekeket, egy kis édes-
séggel, üdítõvel kínálták a házigazdák a vendégeket. Ajándékba minden gyermek 
kapott egy szép kivitelû, praktikus, helyi, térképet tartalmazó kiadványt.

Egyszóval, nagyon jól sikerült a látogatás. A gyerekek lelkesen mesélték szüle-
iknek, hol jártak délelõtt, és büszkén mutatták meg a Kerekegyháza utcatérképét rejtõ 
ajándékkönyvecskét. Ami pedig a jövõt illeti, jövõre is szívesen látja az óvodásokat a 
polgármester úr és a hivatal.

Köszönjük a kedves meghívást, a lehetõséget, a kedves vendéglátást, egy év 
múlva találkozunk újra. 

Kanizsai Józsefné
óvodavezetõ

2007. december

Csendélet virággal A templom Kerekeskút

„Magasrangú”, alacsony termetû
állampolgárok látogatása a kerekegyházi Polgármesteri Hivatalban

Ezúton kívánunk a város minden 

lakosának Kellemes Karácsonyi 

Ünnepeket és Boldog Új Évet, 

megköszönve az egész éves együtt

mûködést és segítséget,

az óvoda nevelõtestülete, dolgozói és

a gyermekközösség nevében!
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Tájékoztató

Kerekegyháza Város Önkormány-

zat Képviselõ-testülete 2007. szep-

tember 27-én hozta meg döntését a 

jegyzõi munkakör betöltésérõl. A Kép-

viselõ-testület 160/2007. (IX. 27.) sz. 

határozatával Kerekegyháza város 

jegyzõjévé Vincze Miklós Urat nevezte 

ki 2007. október 15. napjától határo-

zatlan idõre.

Vincze Miklós 1991-ben kezdett el 

dolgozni, elsõ munkahelye Kecskemét 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-

vatalának Lakásgazdálkodási Cso-

portja, ahol lakásügyi ügyintézõ volt 

1995-ig. 1996 és 1998 között kis kité-

rõt tett a közigazgatásból, egy szállít-

mányozási kft-nek volt az ügyvezetõje. 

1999-tõl 2001-ig a kunbaracsi pol-

gármester felkérésére másodállásban 

jegyzõként dolgozott a településen.

1998-tól–2005-ig ismét Kecskemét 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-

vatalánál vagyongazdálkodási ügyin-

tézõként dolgozott. 2005 februárjától 

jegyzõi kinevezéséig Kecskemét 

Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala Városfejlesztési és Közbe-

szerzési Osztály Projektmenedzseri és 

Közbeszerzési Csoportjánál csoport-

vezetõi beosztásban látta el feladatát. 

2006-ban, 37 évesen Kecskemé-

ten több száz köztisztviselõ közül Az 

év köztisztviselõjévé választják.

Verosztáné Csorba Mónika aljegy-

zõ Asszony is újra munkába állt dr. 

Kovács Huba Úr nyugállományba vo-

nulásával egyidejûleg.

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki 

dr. Kovács Huba aljegyzõ Úrnak a 

jegyzõi feladatok rendbetételében, a 

hivatal jogszerû mûködésének kialakí-

tásában ez év folyamán végzett lelki-

ismeretes és kiemelkedõ munkájáért.

Polgármesteri Hivatal

Új jegyzõje van városunknak

2007. december

Bemutatkozik a Rév
A Rév Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat elsõsorban az alko- fontosnak tartjuk, hogy a közösségi ellátási formáink (a szenvedélybete-

hol- és drogproblémákkal, játékszenvedély betegséggel küszkö- gek közösségi ellátása, valamint a pszichiátriai betegek közösségi ellá-
tása) a lakóhelyükön is mûködjön, és az érintetteknek vagy a családtag-dõknek és családtagjainak nyújt segítséget 2000 óta. Tevékeny-
jaiknak segítséget nyújthassunk. A közösségi ellátás célja, hogy a szen-ségünknek fontos részét képezik a pszichiátriai betegeknek és 
vedélybetegeknek, pszichiátriai betegeknek lakó környezetében is teljes családtagjaiknak nyújtott szolgáltatásaink.
körû segítségnyújtást biztosítson. Ezen komplex segítségnyújtás fontos 
része, hogy a szenvedélybeteg vagy pszichiátriai beteg mindennapi élet- A Rév jelenlegi tervei között szerepel az, hogy Kecskemét és Kistér-
vitelének fenntartásában, képességük megtartásában nyújtson segítsé-sége többcélú társulás lehetõségeit szem elõtt tartva folyamatosan 
get, az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésbe bejutást segítse, szorgal-építse az ellátórendszerét a kistérség területén.
mazza. A segítõ tevékenység gerincét a Révben a pszichoszociális 
tanácsadás és addiktológiai konzultáció, tanácsadás jelenti.  ybeteg-segítõ Szolgálat megkezdte tevékenységét 

az önkormányzattal együttmûködve Kerekegyházán is. Az egyre bõvülõ 
 A rév alacsonyküszöbû tanácsadó. Mit jelent ez?szolgáltatási kört, a sokféle szakemberbõl álló munkacsoportunk bizto-

Az alacsonyküszöbû intézményi forma teszi lehetõvé a kliens központú, sítja. Fõállású munkatársaink segítõ szakemberek. Jellemzõen szociá-
vagy elfogadó magatartás következetes alkalmazását. E két fogalmon e lis munkások, szociálpedagógus, szociálpolitikus, mentálhigiénés szak-
helyen azt értjük, hogy a Révben az absztinencia a terápiás folyamat cél-ember, addiktológiai konzultáns. 
ja, de a folyamatban való részvételnek nem feltétele. A Rév biztosítja  
kliensei számára a lehetséges félreértések, elõítéletek miatt az ano- Az iskolai drogmegelõzõ tevékenységbe bekapcsolódnak 
nimitást. pedagógusok is. A megelõzés a legolcsóbb és egyben a leghatékonyabb 

beavatkozási forma. A segítõ szolgáltatásainkat közel visszük az 
 Hol és hogyan érhetõk el szolgáltatásaink? érintettekhez, így utcai megkeresõ tevékenységet és egészségügyi 

Az elsõ segítségkérés elõtt érdemes telefonon idõpontot kérni, így ártalomcsökkentést is végzünk mûködési területünkön. A szer-
elkerülhetõ a várakozás, vagy az esetleges nem kívánt találkozás. Krízis használókat (köznyelven a „szipusokat”) az utcán szólítjuk meg. A Rév 
helyzetben vagy sürgõs esetben természetesen bejelentkezés nélkül is Bács-Kiskun megyében egyedüli szolgáltatóként biztosítja az 
fogadunk bárkit.úgynevezett „elterelést”, azaz megelõzõ-felvilágosító szolgáltatást, 

melyet a kisebb súlyú kábítószerrel való visszaélést elkövetõk számára 
Kecskeméten munkaidõben:tesz lehetõvé a magyar büntetõjog. Az „elterelés” legalább egy hat hóna-

9 órától 16 óráig a Fecske utca 20. szám alatt.pos, önként vállalható program.
Hétfõ: Tiszakécske, Béke u. 138.
Kedd: Kerekegyháza, Fõ u. 43. Kecskeméti nappali intézményünkben is elérhetõek szolgáltatá-

9-15 óráig (ügyeleti idõben hívható telefon: 06-30/289-6712)saink. A nappali intézmény célja, hogy segítse a társadalomba, a munka 
Szerda: Helvécia, Sport u. 40.világába történõ visszailleszkedést a szenvedélybetegek számára. A 

Csütörtök: Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106.nappali ellátó intézményünkben klienseink az alapvetõ szociális szük-
ségleteiket is kielégíthetik pl.: tisztálkodhatnak és moshatnak is. Ezeken az elérhetõségeken kívül, lakóhelyén érdeklõdjön

háziorvosánál vagy a családsegítõ szolgálatnál!
 Szándékunk szerint a kistérség településein élõk számára is elérhe-

tõvé szeretnénk tenni ezen ellátási formáinkat, valamint kiemelkedõen Fehérné Karádi Anita

‡

‡‡

‡‡

‡‡

‡‡

‡‡

‡‡

‡

A Rév Szenvedél
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Hölgyeim és Uraim! fejezõdött be november 10-én. Az októ- pillanatok folytatására kell törekednünk, 
ber 23-i budapesti tömegtüntetés még köszönettel adózva és fejet hajtva 1956 

Emlékezzünk ma 1956. október 23-a aznap éjjel fegyveres felkeléssé nõtt, a hõsei elõtt.
és az azt követõ terror véres idõszakára, kommunista pártvezetés ellenséges reak-
valamint 2006. október 23-a számos ciója és a fegyvertelen tömegre leadott 
ártatlanul megalázott áldozatára. véres sortûz következtében.

A fegyveres felkelés a kormány buká-
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! sához, a szovjet csapatok visszavonulá-

Az 1956-os forradalom Magyaror- sához, majd a többpártrendszer vissza-
szág népének a diktatúra elleni forradal- állításához és az ország demokratikus 
ma és a szovjet megszállás ellen folyta- átalakulásához vezetett. Az új kormány 
tott szabadságharca, melyet joggal ne- november elsõ napjaiban megkezdte a 
vezhetünk a 20. századi magyar történe- tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet 
lem egyik legmeghatározóbb ese- csapatok teljes kivonásáról, a Varsói 
ményének. Szerzõdésbõl való kilépésrõl és az ország 

Buda Ferenc: Rendsemlegességérõl.
Október 23. a nemzet történelmében Miután azonban a szovjet politikai 

Hazánk zúzott szívén a véra gyõzelem és a diadal napja. Ma ezt a si- vezetést a nyugati nagyhatalmak biztosí-
hûlõ patakban omlik, alvad.kerrel megvívott küzdelmet idézzük em- tották arról, hogy nem nyújtanak segítsé-
Rõtcsillagos, komor, kövérlékezetünkbe. Minden évben e napon get a magyar kormánynak, november 4-
tankok teremtenek nyugalmat.hálás kötelességünk tisztelettel megem- én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli 

lékezni holtakról és élõkrõl, a forradalom háborút indítottak Magyarország ellen. 
Törik a csend, szilánkja pattan,magasztos és tragikus pillanatairól. Az Hazánk, mint már annyiszor, most is 
füstölve száll a pillanatban.emlékezés nem csak azt jelenti, hogy a egyedül maradt, így az aránytalan túlerõ-

múlt felé fordulunk, hanem azt is magá- vel szemben több napon át folytatott sza-
Húsunk emésztõ gyilkos hordák

ban kell foglalnia, hogy levonjuk a meg- badságharc elbukott. minden erõnket megrabolták.
felelõ tanulságot, és azt a jelenünk és 
jövõnk szolgálatába állítjuk. A forradalom alapkövetelését, mely Kezünkben fegyver, s jóremény

1956 erõt és erkölcsöt ad, 56-nak erõt szerint vissza kell szerezni Magyaror- csak halottaink hûlt szemén.
és erkölcsöt kell adnia a nemzetnek. Arra szág függetlenségét, az egész nemzet 
hívja fel a figyelmet, hogy a legfonto- osztotta. Minket meggyaláztak, megöltek,
sabb, legalapvetõbb kérdésekben, így Az 1956-os forradalom fõ követelé- hernyótalpak halomra törtek,
1956 eszméjében és megítélésében is sei 1989/90-ben akkor azt hittük megva- töltött ágyúcsövekkel vártak,
nemzeti egységnek kell érvényesülnie. lósultak. Akkor hitünk szerint Magyaror- tízszeres vasgyûrûbe zártak,

1956. október 23-án mindenki egyet szág független, szabad és demokratikus bombáztak, lõttek, aprítottak,
fegyvert letenni szólítottakakart: szabadságot, demokráciát. Amikor jogállammá vált. Az 1956-os forradalom 
hazug szavakkal, fenyegetve,azonban a szabadságunkat eltiporták, és az 1989-es rendszerváltozás lényegi 
hivatkozván békére, rendremáig hatóan megosztottá vált a nemzet közös pontja, hogy mindkettõ elutasította 
de nekünk nem kell semmiazokra, akik a megtorlást vállalva sem az állampárti kommunizmust, amit nap 
rend,engedtek az általuk képviselt eszmékbõl, mint nap el kell utasítanunk õseink emlé-
ha tûz s terror teremti meg,értékekbõl és azokra, akik behódoltak az kének adózva. 
minékünk nem kell jóbarátság,elnyomásnak érdekbõl, kényszerbõl, és Október 23. a törvény szerint nemzeti 
ha ágyúszóval magyarázzák,sokan, akik a túlélés reményében elhitték ünnep. Nem azáltal válik azonban 
minket nem gyõz meg érv,az élni hagyás hazug ígéretét. nemzeti ünneppé egy múltbéli esemény, 
sem eszme

Igen Hölgyeim és Uraim, 2007. igaz- mert jogszabály elõírja, hanem azáltal, 
bombázva és szuronyt szegezve!

sága és hazugsága, a tények és a bûnök hogy a nemzet szívébe fogadja, a nemzet 
tisztánlátása és elhomályosítása már 51. emlékezetének részévé válik. A véres, megfeszített Béke
éve újra és újra karcolja, opálosítja 1956 Amikor 1989-ben kikiáltották a köz- lenéz a fegyverek csövére.
kristálytiszta erkölcsi, etikai és politikai társaságot, a magyar nép végre kezébe 
értékeit, de higgyék el, csak rajtunk kapta a sorsát, és csak rajtunk múlik, ho- Hazánk zúzott szívén a vér
múlik és 56 újra fényesen, és mindenki gyan tudunk élni a lehetõséggel. görcsös, sajgó csomókba alvad.
által a valóságában láthatóan, tisztán Az ember veleszületett joga a sza- Rõtcsillagos, komor, kövér
ragyog. badság. Az 1956-os forradalom magában tankok teremtenek nyugalmat. 

foglalta a hitet, amely éltette a reményt, a 
Tisztelt Ünneplõk! lelkesedést, de az elkeseredettséget, a 

Az 1956-os forradalom a budapesti kétségbeesést is. Ezt soha nem feled- Köszönöm, hogy meghallgattak.
diákok békés tüntetésével kezdõdött hetjük el.
1956. október 23-án, és a fegyveres fel- A múltat nem lehet meg nem történtté Dr. Kelemen Márk
kelõk ellenállásának felmorzsolásával tenni, de tanulva a hibákból, a dicsõséges polgármester

ÜNNEPI BESZÉD - OKTÓBER 23.

2007. év   IV. szám
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FELNÕTT IRODALOM

Magyar mûvek

Regények

IFJÚSÁGI IRODALOM

OLVASÓTERMI KÖNYVEK

• Csernus Imre: A nõ (pszichoterápia, interjú)

• Albert Györgyi: Miért pont én?  - Miért pont õk?

• Vámos Miklós: Utazások Erotikában

• Müller Péter: Szeretetkönyv - Titkos tanítások - Örömkönyv

• Magyar Amerika: A tengerentúli magyarok mai élete
  történetekben és képekben

• Popper Péter: Napidõ – Egy illúzió halála
  – Kizökkent az idõ

• Endrei Judit: Nõi aforizmák és bölcsességek

• Corinne Hofmann: Afrikai szeretõk - Búcsú Afrikától
   - Visszatérés Afrikába

• Hugh Laurie: A balek (bûnügyi regény)

• Patrick Süskind: A parfüm (bûnügyi regény)

• Agatha Christie: Az Ackroyd-gyilkosság – N vagy M
  – Az ABC-gyilkosságok

• Martina Cole: Könyörtelenül

• Jason Webster: Duende, a flamenco nyomában

• Peter Sheldon: Elnöki szeretõk uralma

• Vavyan Fable: Mesemaraton-emlékfutam

• Sandra Brown: A gyõzelem Mámora

• Nora Roberts: Nyári örömök

• Robin Cook: Kromoszóma

• David Langford: Harry Potter világa és
  a hetedik könyv titkai

• Thomas Brezina: A mennydörgések temploma
   - A lovarda fantomja - A kísértetrepülõ

• J. K. Rowling: Harry Potter és a félvér Herceg

• Mondókák: találós kérdések, versikék, dalok

• Móra Ferenc: Csupaszem, a világjáró

• Guy Quéinnec: Kutya-ábécé, trükkök és ötletek
  gazdik számára

• Richard Béliveau: Táplálkozással a rák ellen

• Guinness világrekordok 2008

• Pálffy István: 222 szó az illemrõl

• Kalotás Zsolt: Nemzeti parkok Magyarországon

KÖNYVTÁRI KÍNÁLÓ
Városi Könyvtár • 6041 Kerekegyháza, Fõ u. 43. • Tel.: 76/371-140 és 70 456-7256 • E-mail: konyvtar@kereknet.hu

Kedves Olvasók!

Kedves Gyerekek!

Az alábbi szolgáltatásokkal várjuk a kívül-belül megújult, 

gyönyörû könyvtárunkban kedves látogatóinkat:

könyv-, és folyóirat-kölcsönzési lehetõséggel (hosszab-

bítás, elõjegyzés, ingyenes könyvtárközi kölcsönzéssel)

magazinolvasóval

gyermekrészleggel

iskolás osztályok, csoportok számára könyvtárismertetõ,

tananyagokhoz kapcsolódó, azokat kiegészítõ órákkal,

valamint óvodás csoportokat mese, vers, ének

és kézmûves foglalkozásokkal, népi játéktanulással

(az igényeknek megfelelõen)

helyben használható értékes olvasótermi anyaggal

Európai Uniós sarokkal

egyéni zenehallgatási lehetõséggel (fejhallgatóval)

Internet és számítógép használati lehetõséggel (díjas)

fénymásolási lehetõséggel (díjas)

A könyvtárba történõ beiratkozás díjtalan!

A gyermekrészlegben olvashattok mese-, és ismeretterjesztõ 

könyveket – megírhatjátok házi feladataitokat –  lapozhatjátok a 

Bravó, IM, Természet Búvár, Dörmögõ Dömötör legújabb száma-

it, kölcsönzési lehetõséggel – vár a társasjáték – a könyvtárban 

készült legszebb rajzaitokat kitesszük a faliújságunkra - a leg-

kisebbeknek a JÁTÉKLÁDA meglepetéseivel igyekszünk kedves-

kedni – ingyenes számítógépes játékokra hívunk benneteket.

Minden hónap elején érdekes fejtörõkkel, totóval várunk benne-

teket, melyeket a „Könyvtári Kínáló” polcain keressetek. Itt külön 

kicsiknek és nagyoknak szánt játékos ismeretbõvítõ feladatokat 

találhattok. A helyes megfejtésekhez szükséges tudást azokban 

a könyvekben, segédanyagokban találhatjátok meg, melyeket 

odakészítünk számotokra a legalsó polcra.

A hónap végén eredményhirdetés és jutalomosztás!

A legügyesebbek posztereket, matricákat, kis ajándékokat 

kapnak!

    GYERMEKRÉSZLEG

AJÁNLÓ
ÚJ KÖNYVEINKBÕL 
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Kerekegyháziak
Kerekegyházáról
Kerekegyházáért.

Az érdeklõdõk az „Adalékok Kerekegy-
háza történelméhez” c. könyvet a 
Mûvelõdési Házban, a Polgármesteri 
Hivatal Okmányirodájában, a Katolikus 
Plébánián, valamint Monostori 
Ferencnénél vásárolhatják meg.

Siklósi Gyula ásatásai közelebb hoznak hûséggel. Az eddigi kritikák igazolják, 
bennünket a korhoz, de további kuta- hogy jó úton jártunk.
tásokra lenne szükség. Annyit azonban Kerekegyháza hatalmas fejlõdésen 
tudunk, hogy a kerekegyházi pusztán ment keresztül az elmúlt idõszakban. Erre 
valamikor három kicsiny falu élte minden- méltán büszke is. Van minden lakásban vil-Ezekkel a gondo-
napjait- Kerekighaz, Tormos és Herceg- lany, vezetékes víz, legtöbb házban veze-latokkal hívta a Kerekegyházáért Baráti 
egyház. Míg további feltárásokra sor tékes gáz, s a most elkészült szenny-Egyesület ez év november 3-án 

vízelvezetõ rendszer tovább növelte könyvbemutatóra a város történel-
a város értékét. A várossá válás me iránt érdeklõdõket. Felemelõ 
legfontosabb követelményei már érzés volt részt venni egy ilyen 
teljesültek. A városlakóknak már ünnepségen, melyen az érdeklõ-
csak az a feladat jutott, hogy tovább dõk majdnem megtöltötték a 
szépítsék, virágosítsák, fásítsák Mûvelõdési Ház nagytermét. A jó 
lakóhelyüket, hogy még élhetõbb, hangulatú találkozó sokáig emlé-
vonzóbb legyen az.kezetes marad a résztvevõk szá-

Kívánom, hogy ez a nagy társa-mára. 
dalmi összefogás tovább gazdagítsa Az Adalékok Kerekegyháza tör-
Kerekegyháza városát s tovább nö-ténelméhez c. könyv nem teljes tör-
velje városuk iránti szeretetüket, ténelme a városnak, csupán csak 
büszkeségüket.részletek ahhoz. Talán egy késõbb 

Hazag Lászlóelkészülõ monográfia bõvebben 
tud foglalkozni a régmúlt idõkkel kerülne, érdemes volna megjelölni a feltá-
és az újabb kor eddig fel nem tárt rások helyeit, nehogy feledésbe menjen 
eseményeivel, történéseivel. az eddig megismert történelmi kincs.

Mint a könyv olvasásakor kitûnik, a ke- A könyv bõvebben foglalkozik az 
rekegyházi nagypusztaság korai történel- elmúlt 50-60 év eseményeivel. Azzal az 
me mintegy ezer évvel ezelõttre nyúlik idõszakkal, amely igen sok mai élõ kerek-
vissza. Errõl az idõrõl azonban csak igen egyházinak már szinte saját történelme is. 
kevés ismeretanyaggal rendelkezünk. Arra törekedtünk, hogy a valóságot, az 
Szabó Kálmán neves kecskeméti régész és átélt eseményeket írjuk le történelmi 

PILLANATKÉPEK A KÖNYVTÁR ÉLETÉBÕL

Okt. 6.

Okt. 9.

Nov. 14.

Nov. 19.

Gyerekek a játékos feladatok
megoldása közepette
könyvtárunk megnyitóján

Országos Könyvtári Napok
a kerekegyházi könyvtárban

Hazag Laci bácsi bemutatja
„Adalékok Kerekegyháza
történelméhez”címû könyvét

Elõadás az Európai Unióról.
Elõadó: Csányi györgy

Támogató: Külügyminisztérium
EU Tájékoztató Szolgálat

Városi Könyvtár dolgozói

Könyvbemutatóra emlékezve

2007. december
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Az Európa Jövõje Egyesület Helyi Csoportja
a Bulgáriai Montanában,

avagy A CSIPERÓSOK ÉLMÉNYBESZÁMOLÓJA 

Izgalmas elõkészítõ szervezõmunka után indultunk gyerekek nagyon sok kellemes magyarországi élményrõl 
2007. augusztus 25-én, szombaton Észak-kelet Bulgári- számoltak be elõzõ évi hazaérkezésükkor.
ába. A csoportunk elõzõ évben már összetartásból, áldo- A szállás és program-megbeszélés után a mélyvíz: egy 
zatvállalásból jelesre vizsgázott, amikor 2006. júliusában napig mindenki a vendéglátó család által szervezett 
a montanai „Szévernyatzi” néptáncegyüttest vendégül programon vett részt. Ezalatt megkóstolhattuk a híres 
láthatta Kerekegyházán. „sopszka” salátát, a sokféle, finom fasírozott-szerû sültjei-

Pusztaprogramot, budapesti, visegrádi, szentendrei ki- ket, a pacallevest és persze a bolgár kebabot.
rándulást szerveztünk számukra, a kecskeméti város- és A 3. napon, - a város fõterén - Montana város polgár-
múzeumlátogató program mellett. Megismerkedtek Ke- mestere fogadott bennünket egy népünnepély keretében. 
rekegyháza múltjával és jelenével, s természetesen nem Fantasztikus érzés volt ott és akkor MAGYARNAK, 
maradtak el az esti koncertek, táncházak, a strandolás KEREKEGYHÁZINAK lenni.
sem. Nem gondoltuk persze, hogy az ott tapasztalt szerete-

Ilyen elõzmények után indultunk útnak idén augusztus tet, érdeklõdést valamennyi koncerthelyszínen át fogjuk 
25-étõl szeptember 2-ig, 29 gyerekkel és 10 felnõttel. Ter- élni, és hogy csoportunk fogadására, mûsorunk megte-
mészetesen mindenki izgult, hiszen tudtuk, hogy csalá- kintésére annyi nézõ kíváncsi lesz. Fantasztikus volt!
doknál leszünk elszállásolva, s az sem volt biztos, hogy a Voltunk Belográdcsik gyönyörû barlangjában és római 
barátok, testvérek egy családhoz kerülnek. Persze aztán a kori erõdjében, melynek emberalakú sziklatömbjei igazán 
bolgár nyelvet sem beszélte mindenki hiba nélkül, bár lenyûgözõek. Megnéztük Vratza városát, ahol nem kisebb 
elõzõ évben igyekeztünk barátainktól néhány egyszerû személyiség, mint a város országgyûlési képviselõje kala-
kifejezést megtanulni. Persze tudjuk, hogy a kommuni- uzolta csoportunkat. Õ egyébként a bolgár és a magyar 
kációs formák között a beszéd mellett vannak még a nyelv közös történetét kutatja, s errõl is sok érdekességet 
metakommunikációs önkifejezés formái is, csakhogy Bul- mesélt.
gáriában ezek is egy kicsit másképpen mûködnek. Nagyon izgalmas volt a Vidinben található középkori 
Gondoljunk csak például az „igen”-t jelentõ fejbólintásra, erõd, s a Vidini Vásár, melyet 4-5 évente rendeznek meg.
vagy a „nem”-et jelentõ fejrázásra, nos ezek a jelek itt Talán a legmeghatóbb találkozásunkra a bolgár embe-
például pontosan az ellenkezõjét jelentik, mint nálunk. Az rekkel Medkovetz nevû faluban került sor. Tiszteletünkre a 
idõsebb csiperósok igyekeztek régen elfelejtettnek hitt környezõ falvakból buszokkal jöttek az emberek, s a falu-
orosz nyelvi tudásukat frissíteni, az ifjúság pedig frissnek nézõ sétánk során hozzánk lépõ, saját kezûleg készített 
tûnõ  angol  ill.  német  nyelvi  ismereteit  csiszolgatta. kis kendõkkel minket megajándékozó nénik egy életre 

Mindemellett természetesen készültünk 10-15 perces bekerültek szívünk rejtekeibe.
bemutatkozó mûsorral is. Olyan érzések ezek, melyeket át kell élni, s az ember 

Úgy tûnt az utazás elõtt 2 héttel, hogy mindent elõ- többé nem felejti õket. A legfantasztikusabb az volt, hogy 
készítettünk. Ekkor azonban bolgár barátaink egy e- mindezt a csoport gyerektagjai is így érezték. Számtalan 
maillel leptek meg bennünket, melyben arról értesítettek, élményünk közül nem írtam még a rólunk az országos 
hogy a tiszteletünkre egy „Bolgár-magyar barátsági” napilapban megjelent egész oldalas cikkrõl, a televíziós 
koncertsorozatot szerveztek, s a csoportunk - a nekik Ke- interjúkról, az utcai spontán kézfogásokról, sem a bolgár 
rekegyházán bemutatott programunkból - egy 40 perces árvagyerekek reakciójáról, s persze a szuper zenés bu-
blokkal készüljön. likról.

Hát izgalmas volt, tudniillik a csiperós csapatunk nem Köszönet érte vendéglátóinknak, Montana és Medko-
egy mûvészeti csoportból áll, a gyerekek a társastánc cso- vetz polgármesterének, köszönet itthoni támogatóinknak, 
portokon kívül jönnek még a néptáncosoktól, a színjátszó- Kerekegyháza Város Önkormányzatának, a Csiperó 
soktól, és persze a zenészektõl. Olyan programot Egyesületnek, a minket támogató vállalkozóknak és a 
igyekeztünk összeállítani, melyben mindenki megmutat- résztvevõ családoknak.
hatta, hogy mihez ért, s bemutathattuk iskolai csoport- Reméljük a szövõdött barátságok tovább építik váro-
jaink munkáját is. sunk jó hírnevét és kapcsolatait. Izgalommal várjuk termé-

A legszebb az volt, hogy a gyerekek önként és lelkesen szetesen a következõ Csiperó Fesztivált, hiszen 2008-ban 
dolgoztak. A felnõttek is! És végre elindultunk. Kecskemét ismét vendégül hívta Európa gyermekeit – 

A 12-13 órás utazás után jól esett megérkezni a monta- köztük az általunk meghívott bolgár csoportot -, s mi sze-
nai gyerekek kulturális központjába, ahol a vendéglátóink retnénk ismét bekapcsolódni az eseményekbe.
éppoly izgalommal vártak minket, mint ahogy mi érkez-
tünk. Utólag kiderült, mindenképpen szerették volna, ha Gyurkovics Balázsné
mi is nagyon jól érezzük náluk magunkat, mert a bolgár Csop. Vez.
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A Képviselõ-testület 2007. október 31-i ülésén fogadta el a mányzati adóiroda, mint adóhatóság feladata. A kibocsátó az 
talajterhelési díjról szóló 28/2007. (X. 31.) sz. rendeletét. elõzõ évi tényleges kibocsátásai alapján negyedévente elõleget 

fizet. A díjelõleg fizetési kötelezettségét a kibocsátó elsõ 
A köryezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 

alkalommal 2008. június 30. napjáig teljesíti, a 2008. január 
törvény talajterhelési díjra vonatkozó rendelkezése 2004. 

1. és június 30. közötti idõszak vízfogyasztására vo-
július 1-jén lépett életbe. Ennek értelmében minden olyan 

natkozóan.
szennyvízkibocsátó (háztartás), aki az ingatlana elõtt mûszaki-
lag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, talajterhelési A kibocsátónak a díjfizetési kötelezettségérõl évente, a 
díjat köteles fizetni. A közcsatorna üzembe helyezésétõl tárgyévet követõ év március 31-jéig bevallást kell tennie, és 
számított 90. napig nem kell talajterhelési díjat fizetni. ezzel egyidejûleg be kell fizetnie a már megfizetett elõleg és a 

ténylegesen fizetendõ díj különbözetét az önkormányzat adó-
A talajterhelési díj bevezetésének elsõdleges szándéka nem 

hatóságához. A bevallási nyomtatványt az adóiroda minden év 
az újabb adóteher bevezetése, hanem az, hogy akinek megvan a 

március 10-ig megküldi az adózónak úgy, hogy azon már szere-
mûszaki lehetõsége a szennyvíz-elvezetésre, az a talaj szennye-

pelni fog a vízszolgáltató által igazolt, évi szolgáltatott víz-
zése helyett minél elõbb kösse rá az ingatlanát a közcsatornára, 

mennyiség is. Ezen a nyomtatványon kell majd levezetni a 
a jogszabályi elõírások betartása, a környezetvédelmi szem-

talajterhelési díj számítását, melyhez minden adat rendelke-
pontok érvényesítése és a meglévõ csatornarendszer gazdasá-

zésre fog állni, kivéve az adott évben elszállíttatott (szippantott) 
gos kihasználása érdekében. A talajterhelési díj mértékét a díj 

szennyvíz mennyisége, melyet az adózónak kell feltüntetnie és 
alapja, az egységdíj, valamint a település közigazgatási terüle-

beszámítania. Ehhez természetesen gyûjtenie kell a nevére szó-
tére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg.

ló, az ingatlanát érintõ, évi szennyvíz-elszállítási (szippantási) 
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbe- számláit.

szerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési 
A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó 2008. 

lehetõség hiányában az átalány alapján meghatározott víz 
évben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 

mennyisége, csökkentve a jogszabály szerinti locsolási célú 
törvény alapján megállapított talajterhelési díj 90%-át, 

felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.
2009. évtõl 100%-át köteles megfizetni. Ezeket a % értéke-

A talajterhelési díj alapja a fentieken felül csökkenthetõ ket a 2003. évi LXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése hatá-
azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó rozza meg, így azokat az önkormányzat nem változtathatja 
szennyvíztárolójából arra feljogosított szervezettel szállíttat el, meg.
amely a folyékony hulladék jogszabályi elõírások szerinti elhe-

Ennek megfelelõen a talajterhelési díj fokozatos 
lyezését igazolja.

mértéke: 
A talajterhelési díj egységdíjának mértéke a 2003. évi 2008. évben: 162,- Ft/m3

LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdése szerint, fokozatos beve- 2009. évtõl: 180,- Ft/m3
zetéssel 120,- Ft/m3. Ettõl a mértéktõl az önkormányzat nem 

A talajterhelési díjról szóló rendelet díjmentességre, illetve térhet el.
díjkedvezményre vonatkozó eseteket is megállapít.

A területérzékenységi szorzó Kerekegyháza Város Önkor- A talajterhelési díj a 2003.évi LXXXIX. törvény 21/B. § (1) 
mányzat illetékességi területén 1,5, mivel Kerekegyháza érzé- bekezdése szerint a települési önkormányzat környezetvédelmi 
keny településnek minõsül. alapjának bevételét képezi.

A talajterhelési díj beszedése, nyilvántartása, a bevallások A talajterhelési díjról szóló rendelet 2008. január 1-jén lép 
feldolgozása, ellenõrzése és a díjhátralék behajtása az önkor- hatályba.

A Képviselõ-testület rendeletet alkotott
a talajterhelési díjról

2007. december

G A Z D Á L K O D Ó K  F I G Y E L E M !

A Homokhátsági Mintagazdaság Kht. és a 

HBF Hungaricum Kft. (akkreditált

felnõttképzõ intézmény) AVOP 1.5. jelû 

„Szakmai továbbképzés

 és átképzés támogatása” intézkedés 

keretében 90%-os támogatottságú

tanfolyamot szervez.

Farmmenedzsment

A jelentkezés feltétele: betöltött 18. életév, alapfokú iskolai végzettség
A képzés kezdési idõpontja: A képzés a szükséges létszám szerint
2007. decemberében vagy 2008 januárjában indul.
A képzés helyszíne: Kerekegyháza és térsége
A képzés költsége: 9.600 Ft 
A képzés célja olyan naprakész ismeretek átadása a gazdálkodók számára, 
mely segítségével megfelelõen el tudnak tájékozódni a különbözõ 
támogatások közt, s az ezekhez szükséges adminisztrációs feladatokat
is el tudják végezni.

Oktató: Csányi György

AKKREDITÁLT FELNÕTTKÉPZÕ INTÉZMÉNY
Regisztrációs szám: 03-0004-05

Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1188

További információkért keresse honlapunkat: www.kerekegyhaza.hu,
vagy oktatásszervezõnket, Szilvási Imrét, az oktatas@mintagazdasag.hu e-mail címen,

vagy a 70/452-81-69-es telefonszámon. Várjuk jelentkezését!
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Lakossági       tá jékoztató

VÉRADÁS

A Polgármesteri Hivatal a 
Magyar Közút Kht. együtt-
mûködésével, országos 
megmozdulás keretében 
október 20-án másodszor is 
megszervezte a tavasszal 
már oly sikeressé vált sze-
métszedési akciót.

Ez jó lehetõség volt szá-
munkra és a résztvevõk számára, hogy tegyünk egy keveset 
környezetünk védelméért, szebbé tételéért. Sajnos szomorúan 
tapasztaltuk, hogy a tavasszal rendbe tett útszakaszok mentén 
(Hetényi út, Bekötõ út) ismét jelentõs mennyiségû szemét gyûlt össze 
az autókból kidobott, és az „illegális” szemetelõknek köszönhetõen.
A megtisztított utak mellõl ez alkalommal is több mint 100 zsák 
szemetet szállítottak el a Közút Kht. teherautói. Az erre a napra 
összegyûlt jelentõs létszámú, lelkes csapatnak köszönhetõen eltaka-
rítottuk a szemetet a Hetényi, a Bekötõ, a Baracsi, az Adacsi és a Sza-
badszállási utak Kerekegyházához tartozó szakaszain.

Az akcióban részt vett a Polgármesteri Hivatal néhány dolgozója 
dr. Kelemen Márk polgármester úr vezetésével, a Városgazdasági 
Kft., a Homokhátsági Mintagazdaság, a P-Szer Kft., a Kalfém Kft., a 
helyi Tûzoltók, a Kerekegyházi Baráti Egyesület, az Ifjúsági Klub 
tagjai, akiknek ezúton mondunk köszönetet lelkes és kitartó mun-
kájukért, valamint Varga Istvánnak (Domján Pince), aki meleg teával 
tette elviselhetõbbé ezen a napon az idõjárás viszontagságait.

Szándékunkban áll jövõ tavasszal is részt venni és megszervezni 
ezt az immár hagyományossá vált akciót. Reméljük akkor is számít-
hatunk a város lakosaira, vállalkozók és civilszervezetek részvételére, 
hogy védjük környe-
zetünket, szebbé, 
tisztábbá tegyük vá-
rosunkat és környé-
két, példát állítva ez-
zel utódainknak.
 
Polgármesteri 
Hivatal

Értesítjük régi és leendõ véradóinkat, hogy 2008. január 6-án (vasárnap) reggel
8.30 - 12 óráig véradás lesz. Helyszín: Katona József Mûvelõdési Ház

Kérjük, aki teheti, jelentkezzen a véradásra. Ez az emberbaráti segítség valóban szívbõl jövõ.

A Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott 

kérelmek mutatják, hogy egyre több nehézség 

adódik a hibás házszámok miatt. A hatóságok, 

pénzintézetek a földhivatali nyilvántartás 

szerinti lakcímet veszik alapul, mert erre 

jogszabályok is kötelezik õket. Az ingatlan 

nyilvántartás azonban különbözõ okok miatt 

sokszor nem egyezik a ma használt lakcím-

mel, az Okmányirodában nyilvántartott lak-

címadatokkal.

Sok esetben az eltérés oka az, hogy 10-15 

évvel ezelõtt a Polgármesteri Hivatal átszá-

mozta ugyan az ingatlanokat, ezek földhiva-

tali átvezetése azonban nem történt meg.

Kérjük kedves ügyfeleinket, hogy a mû-

szaki irodán erre rendszeresített - és Kerek-

egyháza honlapjáról is letölthetõ - nyomtat-

ványon 2008. március 31-ig nyújtsák be 

kérelmüket a házszám rendezésére.

Az így benyújtott kérelmek szerinti ház-

számrendezést hivatalból elvégzik munkatár-

saink. A Dózsa György, a Kölcsey és a 

Széchenyi utca lakóinak házszámrendezését 

kérelem nélkül, hivatalból végezzük el. Õket 

arra kérjük, hogy e felhívás alapján ne nyújt-

sanak be külön kérelmet.

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal
év végi munkarendje:

december 22. szombat: munkanap
december 24. hétfõ: pihenõnap
december 29. szombat: munkanap
december 31. hétfõ: pihenõnap 

Házszámrendezés T ISZTÁBB KÖRNYEZETÉRT

2007. december
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Tisztelt Szülõk!

A 2007/08-as tanévtõl kezdve Kerekegyházán

évente 2 alkalommal fogászati szûrõvizsgálaton vesznek 

részt a tanulók, ami minden diák részére kötelezõ!

Fogászati ellátásban csak szülõi felügyelettel,

idõpont egyeztetés után részesülhetnek a gyerekek.

Köszönjük szíves megértésüket!

Dr. Hidvégi Zsolt
fogszakorvos

Dr. Angyal Anikó
fogszakorvos

Értesítjük a lakosságot, hogy 2008. januártól
a Mûszaki Iroda

a hivatal emeleti részén mûködik tovább
(jelenlegi gyámhivatal). Telefon: 76/546-042

Ugyanettõl az idõponttól
a Gyámhivatal a földszint 11-es szobában

(jelenleg mûszaki iroda) foglal helyet.
Telefon: 76/546-054

Polgármesteri Hivatal

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy ügyintézés
során ennek megfelelõen járjanak el.

Országosan idén is tovább csökkent a házasságkötések 
száma, kevesebb gyermek született, és többen haltak meg, 
mint egy évvel korábban, vagyis szomorú tényként kell 
elfogadnunk: felgyorsult a természetes fogyás mértéke.

Kerekegyházán ezzel szemben a következõképpen
alakult 2007-ben ez a számarány:

70 kisgyermek született
• Katolikus templomban megkeresztelt: 43 kisgyermek
• Református templomban megkeresztelt: 12 kisgyermek

20 kerekegyházi pár kötött házasságot
• Katolikus templomban: 9 pár 
• Református templomban: 7 pár

68 fõ elhunyt

A város lakosainak száma
2007. december 6-i adat alapján: 6148 fõ

Anyakönyvi hírek 2007.
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot,

hogy a "Tündérház bölcsõdék " pályázat 

alapján lehetõségünk van 5 bölcsõdei ellátásra 

jogosultat az alábbi felújított kecskeméti 

bölcsõdékbe küldeni:

Lánchíd utcai bölcsõde (76/475-711)

- integrált csoportot is mûködtet, ahol fogyatékkal 

élõ gyermek ellátását is biztosítják -,

valamint a Forradalom utcai bölcsõde

(76/489-472), ahol fejlesztõ szolgáltatás indul

2008. év márciusától.

Érdeklõdni a fenti bölcsõdékben, vagy Verosztáné 

Csorba Mónika aljegyzõnél lehet. 

Tájékoztatás

Örömmel adunk hírt arról, hogy a Móra Ferenc 
Általános Iskola idén november 10-én sikeresen 

megtartotta Alapítványi Bálját.

A bál bevétele 793.931 Ft, melyet a készülõ idegen nyelvi 
labor felszerelésének beszerzésére kívánunk felhasználni.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik „a 
kerekegyházi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány” idei 
báljának sikeréhez hozzájárultak.

Külön szeretnénk megköszönni a következõ személyek-
nek, szervezeteknek, akik a bál szervezéséhez, sikeréhez 
önzetlen segítségükkel, illetve felajánlásukkal járultak hozzá.

Köszönetet mondunk tehát a támogatásért, felajánlásért 
vagy a személyes közremûködésért Boldizsár András Úrnak, 
Ferenczné Csertõ Ágnes Asszonynak, Fritz Gáborné 
Asszonynak, a Galambász Egyesületnek és Virágh Mihály 
Úrnak, Jeskó Zsuzsanna Asszonynak, Gyurgyik Zoltán Úrnak, 
Jakubik István Úrnak, Kaldenekker Sándor Úrnak, Lampé 
Viktor Úrnak, Lázár Ernõné Asszonynak, Orbán Vilmos 
Úrnak, a Polgárõr Egyesületnek, Pincel Sándor Úrnak, 
Rónainé Ordasi Ilona Asszonynak, Szilvásiné Palatinus Anikó 
Asszonynak, Vásárhelyi Ferenc Úrnak, Vörösmarty Imréné 
Asszonynak, a Mûvelõdési Ház dolgozóinak, a segítõ szülõk-
nek, támogatóknak.

Ezúton kívánunk városunk minden polgárának
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és

Békés, Örömökben Gazdag, Új Esztendõt!

Sikeres volt az ezévi
iskolai bál

2007. év   IV. szám

Szegediné Rédli Júlianna
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 A Kerekegyházi SE Kosárlabda Szakosztálya ismét benevezett a Bács-Kiskun 
megyei férfi felnõtt bajnokságba.
A 2007/2008-as idényben, VIA-Kerekegyházi SE néven szerepel. A bajnokság október 
közepén kezdõdött. A játékos keretbõl ketten távoztak, Patai Péter és Szabó Péter.

 Sikerült erõsítés céljából, nagyon jó játékosokat igazolni.
K. Tóth Gyula /Univer KSE, NB1-B/, Király Viktor /Kõrisfa SE Nagykõrös, NB2/
duó próbál kosárlabda tudásával segíteni. A Kosárlabda Szakosztály - fennállása óta 
elõször  - benevezett a Magyar Kupa küzdelmeibe.

 Az NB2-ben szereplõ Kiskunfélegyházi KC túl nagy falatnak bizonyult, de tapasz-
talatszerzésnek kiváló ötlet volt a megmérettetés.

 Szeptember 29-én Kalocsán egy rangos tornát nyert meg a csapat. 
Decembertõl újra hazai környezetben lépünk pályára, és igyekszünk
kiszolgálni nagyszerû közönségünket.

KOSÁRLABDA

Univer KSE Kadet - VIA Kerekegyházi SE 48:62
Kfélegyházi Ö.F. – VIA Kerekegyházi SE 56:62
Kalocsai KE – VIA Kerekegyházi SE 79:54
Kiskunhalasi KC – VIA Kerekegyházi SE 54:63
Kfélegyházi KC II. – VIA Kerekegyházi SE 70:64
Prosme SE Kmét. – VIA Kerekegyházi SE 78:64

Dec. 10. 19.15., VIA Kerekegyházi SE – Filtermat N.kõrös
Dec. 17. 19.15., VIA Kerekegyházi SE – Tiszakécskei VSE
2008. Jan. 14. 19.15., VIA Kerekegyházi SE – Univer KSE Kadet

Jan. 21. 19.15., VIA Kerekegyházi SE – K.félegyházi KC II.
 Jan. 28. 19.15., VIA Kerekegyházi SE – K.félegyházi Ö.F.

Szõrös Ervin szakosztály-vezetõ

Mindenkit szeretettel várunk!

Hajrá Kerek!Hajrá Kerek!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a csatornázással kapcsolatban a jelenlegi információk szerint a 

díjszámításnál lehetõség lesz a locsolóvíz mennyiségének külön elszámolására. A témában 

megkerestük a BÁCSVÍZ Zrt. illetékeseit, végleges tájékoztatást a késõbbiekben tudunk szolgáltatni.  

Örömmel adjuk hírül, hogy ko-
rábban a Fõ utcáról eltávolított 
öreg és balesetveszélyes nyárfák 
helyére újak kerültek, kerülnek.

A lakosság körében elõzetesen 
történt felmérés eredményeként 
földlabdás ezüst hárs csemeték ke-
rültek földbe a Fõ utca páratlan ol-
dalán, elsõ ütemben 100 db. Az ül-
tetést a Díszkert Kft. végezte az ön-
kormányzat megbízásából.

Minden most és a késõbbiek-
ben elültetett fának egy-egy új-
szülött, óvodás, elsõ és nyolcadik 
osztályos tanuló lesz a kis gazdája, 
így együtt nõnek, fejlõdnek a fák-
kal és szeretetükkel gondoskodva 
méltán lehetnek büszkék harminc, 
negyven év múlva gyermekeik 
elõtt az „õ” gyönyörû növényeikre, 
melyekhez addig számtalan emlék 
fûzi õket.

Kérjük annak érdekében, hogy 
az elültetett fák a kellemes közér-
zet megteremtésére szolgáljanak, 
mindenki óvja, és a szükséges mér-
tékig gondozza õket .

A fák csak akkor növekszenek 
megfelelõen - saját természetük-
höz hûen - ha megfelelõen gon-
dozzuk õket, és ezért olyanná tud-
ják a teret formálni, ahogy azt az 
emberek is szeretnék.

Polgármesteri Hivatal

Elkezdõdött
a fásítás is

2007. év   IV. szám
19

Polgármesteri Hírlevél

Lakossági       tá jékoztató

Év elején újabb kérdõívvel és tájékoztatóval jelent-
kezünk fejlesztési elképzeléseinkkel kapcsolatban. 
Megköszönjük mindenki segítségét, aki gyors 
válaszával és észrevételeivel segítette munkánkat a 
legutóbb kiküldött kérdésekkel kapcsolatban.

Az új csatornához jó szórakozást kívánunk 
minden kedves nézõknek, a közelgõ ünnepek 
alkalmával pedig városunk minden lakójának 
kívánunk áldott és örömteli  karácsonyt, sikerekben 
gazdag új esztendõt. 

Varga István
ügyvezetõ és munkatársai

Kábeltévé hírek!

1. Nem lesz díjemelés 2008. január 1-jétõl az internetes és
a tévés mûsorcsomagoknál.

2. Az ingyenes kábeltévé és Internet bekötési akciók évvégéig
érvényesek.

3. A nézõk többségének kérésére a National Geographic kerül be
a mûsorkínálatba karácsonyra.

Az új mûsor, amely elsõsorban dokumentumfilmeket és természetfilmeket 
közvetít, az S6 csatornán (140,25 MHz) lesz látható, ahol korábban a SAT1 
német nyelvû adó volt.

2008 elsõ felében már realizálni szeretnénk azon korábban meghirdetett 
céljainkat is, mint a telefonszolgáltatás és digitális mûsorcsomagok 
indítása.

2007-ben különösen Internet szolgáltatásunk fejlõdése, illetve felfutása volt 
szembetûnõ. Örömteli számunkra, hogy mindezt díjcsökkentés és az adott 
forgalom sebességének növelése mellett, valamint hagyományos csomag-
jaink letöltési mennyiségének korlátlanná tételével értük el.

A Milyen elõnyökkel jár a helybeni szakiskolai tanulmányok 
zattal együttmûködõ Kun László folytatása?
rekegyházi Tagintézmény – a felnõttek esti tagozatos gimnáziu-
mi képzésének tovább folytatása mellett – 2008. szeptember 1- - A tanulót az általa ismert környezetben, az általa ismert 
jétõl beindítja a 2+2 éves nappali rendszerû, ingyenes szakis- tanárok taníthatják tovább!
kolai képzést gépíró-szövegszerkesztõ (irodai asszisztens) - A tanuló és a szülõ megszabadul egy iskolaváltás követ-
szakmában. kezményeitõl (akár kudarcélményétõl) is!

A szakiskolába azok a 8 általános iskolát végzett tanulók - A pályaválasztás „kényszere” két évvel 
jelentkezhetnek, akik a szakiskolai képzés keretén belül a 9-10. meghosszabbodik!
évfolyamot Kerekegyházán kívánják elvégezni. - A tanulónak több ideje lesz a számára legszimpatikusabb 

A képzés egységes követelmény szerint történik, nappali rend- szakterületet megválasztani!
szerû iskolai oktatásban, délutánonkénti tanórák keretén belül. - További két évig van lehetõség a szülõi segítségnyúj-

A 9-10. évfolyamon a tanulók az alábbi tantárgyakat tanulják: tásra, szülõi felügyeletre!
magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, in- - A tanulónak nem kell ingáznia, vagy nem kell idegen 
formatika, fizika, biológia, kémia, földünk és környezetünk, ének- környezetben kollégiumban laknia!
zene, rajz, szakmai elõkészítés (a választott szakiránynak megfele- - A szülõ mentesül az ingázásból, vagy a kollégiumi 
lõen). A testnevelési órák az órarendbe iktatva kerülnek megtar- elhelyezésbõl adódó kiadásoktól!
tásra. - A tanuló a délelõttök folyamán eredményesebben fel tud 

Jelentkezni lehet a 9. évfolyamba: a központilag kiadott „Jelent- készülni a délutáni tanórákra!
kezési lap” kitöltése útján az általános iskolai osztályfõnöküknél.

A szakiskolai képzéssel kapcsolatosan érdeklõdni lehet A 9-10. évfolyamot sikeresen befejezett tanulók részére Kerek-
egyházán biztosítjuk a továbbtanulás (szakképzés) lehetõségét a Debreczeni Sándor igazgatóhelyettesnél a 06-76/558-
11-12. évolyamon, gépíró-szövegszerkesztõ (irodai asszisztens) 050-es, vagy a 06-30/9140-035-ös telefonszámon, 
szakmában. illetve Szegediné Rédli Julianna tagintézmény vezetõnél

Azoknak a tanulóknak, akik más szakiskolában, más szakmá- a 06-30/816-4983-as telefonszámon.
ban kívánják folytatni a 11-12. évfolyamon a tanulmányaikat, se-
gítjük az átjelentkezésüket az általuk választott szakképzõ intéz- A képzést csak a szükséges jelentkezõi létszám megléte 
ménybe. esetén indítjuk!

Kerekegyházán 2007. szeptember 1-jétõl az önkormány-
 Középiskola és Szakiskola Ke-

A Kábelkommunikációs Kft. hírei

2007. december

Nappali tagozatos továbbtanulási lehetõség Kerekegyházán!



Közérdekû telefonszámok:
Orvosok: rendelési idõben,

munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102
Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984

                              - gyermek ügyelet: 06-76-516-904
Mentõk: 104; 06-76-486-511; 06-76-478-119

Megyei Kórház: 06-76-516-700
Fogászat: 06-76-361-313

Gyógyszertár: 06-76-371-202

Tûzoltóság: 06-76-545-000
Lajosmizsei rendõrörs: 06-76-356-011; 555-004

Polgárõrség: 06-30-535-9764

Polgármesteri Hivatal: 06-76-546-040
Okmányiroda: 06-76-546-055; 546-046

Mûszaki iroda: 06-70-459-3278 /Strobl Alajos/
Mezõõr: 06-20-9290-383

Tanyagondnokok: 06-20-9356-814 / Mozsárik Lajos/
                              06-70-3728-375 / Horváth László/

Vízi Közmû Társulat: 06-76-545-123
Városgazdasági Kft.: 06-76-545-018

Falugazdász: 06-20-537-1608
Humán Szolgáltató Központ: 06-76-361-165

Bácsvíz: 06-76-511-511
Bácsvíz ügyfélszolgálat:
Kecskemét, Izsáki út 13.

Ügyfélfogadás:
H-Cs: 7.30-15.30, P: 7.30-15 óráig

Tel.: 76/511-531, 511-532

Csatornázással kapcsolatos ügyfélszolgálati iroda:
Kecskemét, Szabadság tér 6.

Tel: 76/504-485
www.kecskemetcsatorna.hu

Démász: 06-40-822-000; 822-282
Dégáz: 06-40-820-520

Betonút: 06-76-506-131


