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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
Démász: 06-40-822-000; 822-282

Dégáz: 06-40-820-520
Betonút: 06-76-506-131

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa

Polgármesteri

Hírlevél
Felelõs kiadó: Dr. Kelemen Márk polgármester
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A Kerekegyházi Nemzetõr Egyesület 2007.
május 5-én egy egész napos kirándulásra
hívta a gyermekjóléti szolgálattal kapcso-
latban álló gyermekek körét.

     Izgatottan sorakoztak lovagi sisak, vért felöl-tése 
      után íjászatra, dárdadobásra s egyéb középkori 

    fegyvernemek kipróbálására a gye-rekek. 
   Kisebb csoportokban a karikás ostor, lasszó, 

patkóhajítás nehézségeivel bajlódtak fiúk, 
lányok. S persze a legnagyobb izgalmat 

Iváncsó György, az egyesület elnöke már legtöbbüknek a gokartozás és a lovaglás 
hetekkel a rendezvény elõtt elkezdte szervezõ jelentette: órákon át rótták a köröket, s két fiatal 
munkáját: elõbb kiválasztották a rendezvény lovasbemutatója után sokan nyeregbe pat-
helyszínét,  majd támogatókat keresett  a tantak.
megvalósításhoz. Szabó János a Kunbaracsi 
Gyermeküdülõ tulajdonosa örömmel segítette a Csak addig pihentek a gyerekek, amíg ebé-delni 
szervezõket, vállalta a program biztosítását. Az kényszerültek, választhattak milánói makaróni, 
anyagiakat Pinczel Sándor, Vörösmarti Imre, marha vagy birkapörkölt közül, s persze a 
Ötvös László, Vereckei Tamás, Vásárhelyi maguk által sütött kenyeret is jóízûen szelték a 
Ferenc kerekegyházi vállalkozók és Tóth Ferenc lakomához. A délutáni esõ idején vidám társas 
kunbaracsi polgármester teremtette elõ. A prog- játékkal, biliárdozással, ping-pongozással, 
ram megvalósításában a Nemzetõr Egyesület kártyázással telt az idõ.
tagjai segítkeztek.

Köszönjük minden résztvevõ gyermek nevében 
e vidám napot.

 Székely Klára

A gyermekek izgalommal készültek e szombati 
napra: lovaskocsikkal, személyautókkal indul-
tunk, s csak remélhettük, hogy idõjárás kedvez 
számunkra. Megérkezvén a rövid köszöntés, 
ismerkedés után máris kenyérsütéshez fogott a 
csapat: a gyermekek gyúrták, dagasztották a 
kenyeret, s közben megismerték azt a folya-
matot, amely mindennap asztalunkra teszi a 
kenyeret.

Míg kelt a tészta, addig kisebb csoportokban 
izgalmas játék várt a gyerekekre. Focicsapa-
tokat szerveztek, máris indult a meccs.

Kirándulás a Kunbaracsi
Gyermeküdülõ és Ifjúsági Táborba

Képgaléria: www.kerekegyhaza.hu 
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2007. április 22-én a Közút KHT. szervezésében,
a Polgármesteri Hivatal, dr. Kelemen Márk polgármester 
személyes vezetésével, a Dózsa Vadásztársaság,
a Kerekegyházáért Baráti Egyesület és a helyi lakosok 
részvételével szemétszedési akcióra került sor.
A KHT. biztosította a védõfelszereléseket a „Bekötõ út”
és a „Hetényi út” mentén dolgozók részére.
A kerekegyházi helységjelzõ táblától a hetényi tábláig,
illetve a „Bekötõ úton” a Juhász keresztig közel 100 zsák 
szemét gyûlt össze a nap folyamán, amit a KHT. emberei 
szállítottak el a helyszínrõl.
A Polgármesteri Hivatal és a KHT. képviselõi 
megegyeztek abban, hogy a sikeres együttmûködésre 
tekintettel az év folyamán többször is sor kerül hasonló 
akcióra, bevonva a helyi iskolásokat és lakosokat.
Minden résztvevõnek köszönjük a segítséget
és önzetlen munkájukat!

 2007. április 22.„FÖLD NAPJA”

Képgaléria: www.kerekegyhaza.hu 

Az idén sem maradt el a már hagyománnyá vált 
, mely az önfeledt kikapcsolódás 

jegyében telt.
A város lakosságát a helyi fúvószenekar ébresz-
tette, majd a délelõtt folyamán kispályás 
labdarúgótorna csalogatta az embereket a sport-
pályára. Polgármester Úr köszöntõjét követõen 
kora délután kezdetét vette a majálisi rendezvény, 
ahol mindenki megtalálta az érdeklõdésének 
megfelelõ programot.
A színpadon elõször a Tavaszi Szél Népdalkör 
nótái csendültek fel, ezt követte a First Step Dance 
Klub bemutatója. Látványos fellépéssel és 
színvonalas mûsorral kedveskedtek a Móra 
Ferenc Általános Iskola Alapfokú Mûvészet 
Oktatási Intézmény csoportjai.
A polgármester kezdeményezésére fellépõ, „Apa 
kezdõdik” helyi fiatalok koncertje után remek 
hangulatú esti zene zárta a programot. Ezúton is 
szeretnénk megköszönni minden résztvevõnek, 
támogatónak a rendezvény megvalósításában 
közremûködõ civil szervezetnek a megtisztelõ 
együttmûködésüket, önzetlen segítségüket!

Majális
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Mûvelõdési Ház dolgozói



Kerekegyháza Város Önkormányzata a Közkincs 
Hitelprogram „Könyvtári épületek felújítása” Az új bútorok legnagyobb részét könyvespolcok teszik 
címû pályázaton 20 millió forint kamatmentes majd ki, de lesz elõszobafal, kiállító vitrin, kölcsönzö-
hitelt nyert. tájékoztató pult, gyermek és felnõtt olvasóasztalok, 

számítógépasztalok, stb.
Az ideiglenes könyvtár 10 hónapig a Városháza 
tanácstermében mûködött. Ezen idõszakban több A könyvtár felújítása, és bõvítése elkészült és a szol-
pályázat is elkészítésre és benyújtásra került. gáltatás 2007. március 12-én visszaköltözött. Kívülrõl 
Nevezetesen: és belülrõl is szép új külsõt kapott ez a patinás épület. 

„A könyvtár állománybõvítésére„ címmel pályá- Belülrõl fûtéskorszerûsítés, álmennyezet, festés, 
zatot írt ki a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári nyílászárók cseréje, közfal átalakítás, parkettacsiszo-
Szakkollégiuma, melyre az igényelhetõ maximális lás stb. történt, valamint könyvtárunk kibõvült 3 helyi-
összeg 600.000 Ft volt. séggel. A Falugazdászi és a Gyermekvédelmi szolgál-
2006. szeptember 25-én került benyújtásra a pályázat, tatások ügyfélfogadása más helyre került. A belsõ 
melyhez önerõt nem kellett biztosítani. A Kollégium átalakítás lehetõvé tette: olvasóterem, infotéka, raktár-
mind a 600.000 Ft támogatást megítélte könyvtá- iroda kialakítását. 
runknak. Könyv és egyéb információhordozók lettek Az új bútorok elkészítése a pályázat alapján most van 
megvásárolva ebbõl a keretbõl. folyamatban ezután még a 100 zsákban lévõ könyvek 

2007. február 28-án a Külügyminisztérium kipakolása és rendszerezése következik, mely során 
„A közkönyvtárak uniós programjának 2007. évi minden könyvet egyenként át kell nézni, címkéjét 
támogatása” címû pályázatra 150.000 Ft összegre pótolni, stb. valamint a selejtezést elõkészíteni.
nyújtottuk be pályázatunkat, melyet megnyertünk.
A megítélt támogatásból 110.000 Ft-ot könyvtári Kedves lakosok! Mindent megteszünk annak érdeké-
dokumentumokra és 40.000 Ft-ot elõadás szervezé- ben, hogy a leendõ bútorok is nagymértékben hozzájá-
sére fordítunk. ruljanak a kellemes környezet kialakításához, új szol-

2007. február 5-én a Nemzeti Kulturális Alap gáltatások bevezetéséhez, s így minden kedves 
pályázatára, új bútorok beszerzése céljából látogatónknak vonzó kikapcsolódási és információ-
1.500.000 Ft támogatási összegre adtunk be gyûjtési lehetõséget tudjon nyújtani a könyvtár.

A könyvtár ünnepélyes átadásának idõpontjáról a pályázatot. Ehhez 650.000 Ft önerõt kellett az önkor-
késõbbiekben tájékoztatjuk Önöket!mányzatnak biztosítani.

A pályázatot támogatta az elbíráló bizottság, mely 
Polgármesteri Hivatal és a Könyvtár dolgozóidöntésrõl április 24-én kaptunk értesítést.

•

•

•
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Könyv tá r i HÍREK

2007. június 01-jén búcsúztak a Móra Ferenc Általános 

Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény végzõs 

növendékei. Ebben az évben 64 8. osztályos tanuló köszönt 

el végleg tanáraitól és az iskolától. Ezúton kívánunk Nekik

sok sikert az elkövetkezõ évekre, kitûzött céljaik eléréséhez 

kitartást és jó egészséget.

„ Elõtted a küzdés, elõtted a pálya

Az erõtlen csügged, az erõs megállja.

És tudod: az erõ micsoda?- Akarat,

Mely elõbb vagy utóbb, de borostyánt arat.”

                                     /Arany János/

Kaldenekkerné Bujdosó Bori: Pipacsok

Ballagás

2007. június 2-án került megrendezésre immár Itt szeretnénk megköszönni a Nemzetõrség önzetlen 
hagyományosan a „Tanév búcsúztató Gyereknap”. segítségét azért, hogy hozzájárultak ennek a napnak a 
A Katona József Mûvelõdési Ház elõtt délután 3 órakor lebonyolításához, hiszen a megjelenõ vendégeknek 
kezdõdött az Önkormányzat, a Mûvelõdési Ház és a Õk készítettek nagyon ízletes bográcsos tarhonyát, 
Sportegyesület által közösen szervezett vidám, sportos valamint gokartot és pónit biztosítottak a gyerekek 
esemény. Dr. Kelemen Márk polgármester és Pinczel szórakoztatására.
Sándor, a Sportegyesület elnöke köszöntõje után Az eredményhirdetéseket és a tombolasorsolást jó 
kezdetét vette a gyerekek által már türelmetlenül várt hangulatú disco követett az est folyamán.
program. Elõször a futóversenyre került sor, melyre 
több mint 50 gyerek nevezett be egy-két felnõtt Köszönet illeti mindazon személyeket, akik munká-
kíséretében. Ezt követte az akadályverseny, melyen jukkal vagy felajánlásaikkal hozzájárultak e nap sike-
nyolc csapat mérte össze ügyességét és tudását nagy res megrendezéséhez és egy örömteli, vidám napot 
lelkesedéssel. Ezek után különbözõ vetélkedõk szereztek az itt élõ gyerekeknek.
színesítették a programot a résztvevõk  nagy örömére. 
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Részvételi díj: 6. 500 Ft/fõ/hét • A tábor idõtartama naponta reggel 7.30-tól délután 16.30-ig tart.
A részvételi díj magában foglalja a gyermekek napi háromszori étkezését.

Táboraink megvalósításához minimum 20 fõ jelentkezése szükséges, kevesebb jelentkezõ esetén
a táborokat nem tudjuk megtartani. További információk és jelentkezés

Életmód és Sport tábor
  

   
      

2007. július 23-27-ig
táborvezetõ: Bognárné Kormos Erika

Jelentkezési és fizetési határidõ: 2007. július 18.

Kézmúves tábor
2007. augusztus 06-10-ig

táborvezetõ: Halákné Kovács Elza 
Jelentkezés ési fizetési határidõ: 2007. augusztus 1.

k, keló dü vez ss   gt yl ee rt ez ks ei kT !
Színjátszó tábor

  
  

     

2007. július 09-13-ig
táborvezetõ: Gyurkovics Balázsné

Jelentkezési és fizetési határidõ: 2007. július 4.

Ez évben is sok szeretettel várunk benneteket
a nyári szünetben megvalósítandó

napközis táborainkba!
     Helyszín: Katona József Mûvelõdési Ház,

Kerekegyháza

Gyereknap

2007. július 31- ig a Fõ utcai óvoda tart ügyeletet. 2007. augusztus 01-31-ig az óvodák zárva tartanak.
2007. szeptember 03-tól kezdõdõen minden óvoda várja a gyerekeket.

Óvoda nyári nyitva tartása
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T á j é k o z t a t ó

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, régi és leendõ véradókat, hogy 
2007. július 5-én (csütörtök) 9-13 óráig

a Katona József Mûvelõdési Házban VÉRADÁS lesz.

Áldozatkész részvételükre most is számítunk.

A Magyar Vöröskereszt Az oklevelek és ajándékok átadásakor dr. Kelemen Márk 
Kerekegyházi Szervezete polgármester is gratulált az 52 fõ tízszeres, 14 fõ 

2007. április 27-én a többszörös véradók húszszoros, 6 fõ huszonötszörös, 17 fõ harmincszo-
részére ünnepséget szervezett. A jubiláló ros, 8 fõ negyvenszeres, 3 fõ ötvenszeres és Türner 
véradókat Horváth Mihály, a Magyar István hatvanszoros véradónak.
Vöröskereszt Megyei Vezetõségének tagja A Vöröskereszt nevében megköszönöm minden véra-
köszöntötte. dónk önzetlen segítségét, melyre a továbbiakban is 
Az ünnepségen a nagycsoportos óvodások számítunk.
és a mûvészeti iskola csoportja színvonalas 
mûsorral kedveskedett, melyet a részt- Csörgõ Lászlóné - véradó,
vevõk szeretettel fogadtak. helyi Vöröskereszt vezetõje

Véradók jubileumi köszöntéseVéradók jubileumi köszöntése

VÉRADÁS

A természet erosebb az embernél. Ezt Kerekegyháza Polgármestere a Pongrácz Major−
igazolják a katasztrófák, a tüzek, a ban bekövetkezett tuzesetnél tanúsított kiemelkedo 
balesetek, az árvizek. A mentési helytállásukért oklevelet adott át:
munkálatokat ellátó tuzoltókra a 
társadalomnak egyre nagyobb szük−       Pongrácz Béla − önkéntes tü. zászlós
sége van.       Bozsik Pál −  önkéntes tü. ormester
A Bács−Kiskun Megyei Katasztrófavé−       Nánási Andor − önkéntes tü. ormester
delmi Igazgatóság május 7−én a       András Attila − tü. törzsormester
megyeházán megtartott Szent Flórián       Szabó László − önkéntes tü. ormester
napi ünnepségén jutalmakat, elismeré−       Drozdik István − önkéntes tü. ormester
seket adtak át, és soron kívüli elolépte−       Bóta József − önkéntes tü. ormester
téseket is bejelentettek.       Igaz István − önkéntes tü. zászlós
Itt került sor a kerekegyházi tuzoltók       Csaplár Gyula − önkéntes tü. ormester és
elismerésére is. Dr. Kelemen Márk       Szabó László − önkéntes tü. hadnagy részére.

Tuzoltók köszöntése 
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Tûzoltó fecskendõ  pályázati úton
A BM OKF 2005-ös „PÁLYÁZATI FELHÍVÁS”-a 2007 márciusában az ÖTM OKF-el történt 
alapján a pályázható eszközöket 10%-os önrész egyeztetés alapján pályázaton nyert a Ke-
vállalásával lehetett megpályázni. rekegyháza Tûzoltó Köztestület. A gépjár-

mûfecskendõ önrésze 4,32 millió Ft, amit 5 éves 
A Kerekegyháza Tûzoltó Köztestület és Kerek- hitelfelvétellel biztosít a Köztestület Önkor-
egyháza Város Önkormányzata úgy döntött, mányzati kezességvállalással és évenkénti 
hogy a gépjármû állományának fejlesztése támogatással, a 2007. április 10-i képviselõ 
érdekében pályázatot nyújt be a Köztestület egy testületi döntés alapján.
Steyr Bronto TLF 2000 középkategóriájú tûzoltó 
gépjármûfecskendõ beszerzésére. Május 3-án az Országos Tûzoltó Nap központi 

ünnepségén Szentendrén dr. Lamperth Mónika 
önkormányzati és területfejlesztési miniszter több 
nagy értékû tûzoltó szer adományozó levelét adta 
át a parancsnokoknak és polgármestereknek. 
Kerekegyháza Város Ön-kéntes Köztestületi 
Tûzoltósága részére az adománylevelet átvette 
dr. Kelemen Márk polgármester úr és Pongrácz 
Béla tü. zászlós úr. 

A helyi tûzeseteknél a kerekegyházi Tûzoltó Köztestület 17 tûzoltója mûködik közre.
A köztestület munkáját segítõ Tûzoltó Egyesület fennállásuk 100. évfordulóját ünnepelték 1998-ban. 
Megszervezésre került a 24 órás ügyelet. A tûzoltási feladatokat 3 gépjármûfecskendõvel látják el. Szükség esetén 
Kecskemét városában is tartanak ügyeletet. A környezõ települések tûzeseteinél is közremûködnek; 
Kerekegyházára fut be Kunbaracs, Fülöpháza és Ágasegyháza segélyhívása is.
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A  ártalmairólparlagfû
Az allergiás megbetegedés korunk NÉPBETEGSÉGE.
Ezek közül az allergiás nátha vagy szénanátha
emelkedik ki, melynek legfõbb kiváltója a PARLAGFÛ.
E növény pollenjeit a légáramlás a város
egész területén szétszórja. Egyetlen parlagfû
8 milliárd virágporszemet is képes termelni.
Az allergiás tünetek a parlagfû virágzási idõszakában
- júliustól októberig - jelentkeznek a betegeknél.
Két fõ klinikai megjelenési formája van:
az egyik a , a másik az  .szénanátha asztma bronchiale

•
•
•
•
•

 erõs orrfolyás,
 tüsszögés,
 orr-, szem-, garat-, fülviszketés,
 könnyezés,
 rohamokban jelentkezõ nehézlégzés.

Ezek a tünetek azon túl, hogy igen kellemetlenek és rendkívül rossz közérzetet okoznak, a 
munkavégzésben is zavarják a beteget.

Tünetek:

jelenleg olyan gyógyszer nincs, amely ezt a A tünetek jelentkezése esetén gyógyke-
betegséget gyógyítaná, illetve véglegesen zelés céljából forduljon orvoshoz!
megszüntetné.Attól függõen, hogy melyik tünetegyüttes van 
A betegség megelõzhetõ az allergiát okozó elõtérben, az orr-, fül-, gégészeti vagy 
tényezõ megszüntetésével, a parlagfû irtásával.tüdõgyógyászat i  k iv izsgálás szükséges.

A legfontosabb feladat a MEGELÕZÉS, mivel 

Bárhol, de elsõsorban a legmostohább közmûvek és utak mentén, zártkertek parlagon 
körülmények között lévõ talajon, a beépítetlen, hagyott részein és az elhanyagolt, nem mûvelt 
elhanyagolt építési területe-ken, a gondozatlan mezõgazdasági területeken.
parkokban és egyéb gyepes területeken, a 

A parlagfüvet virágzás - július közepe - elõtt, az elsõsorban mezõgazdasági területen - a Bács-
idõjárástól függõen a szükséges gyakorisággal Kiskun Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 

(6000 Kecskemét, Halasi út 36.; tel: 76/502-450) végze t t  kaszálássa l ,  kapá- lássa l ,  
szakvéleménye az irányadó.gyomlálással kell irtani. A parkok-ban és egyéb 
A parlagfû KÖTELEZÕ irtását a növény-területen a gyep jó kondíció-ban tartása - 
védelemrõl szóló törvény és helyi rendelet mondja trágyázás, öntözés, ka-szálás - nehezíti e 
ki. veszélyes gyomnövény elszaporodását. A parlagfû 

vegyszeres gyomirtása tekintetében - 

Hová forduljon a beteg?

Hol található a parlagfû?

Hogyan történjen az irtása, visszaszorítása?
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FELHÍVÁS
a parlagfû elleni védekezésre

A kifejlett, de még nem virágzó parlagfû ellen a 
leghatásosabb védekezés az, amikor a növényt gyökérrel 
együtt kihúzzuk a földbõl.

A 2007. június 18-tól 2007. július 13-ig tartó
gyûjtési akciónkban részt vevõk a kihúzott parlagfû tövek 
leadásával nyereménysorsoláson vehetnek részt.

A kihúzott parlagfû töveket az akció idõtartama alatt
a Polgármesteri Hivatal udvarában hétfõn és pénteken
8 és 10 óra között lehet leadni.

Az akció résztvevõi minden leadott 25 db tõ után 1 db sorsjegyet kapnak, mellyel a
2007. július 13-án pénteken a Polgármesteri Hivatal hátsó tanácskozó termében sorra 
kerülõ sorsoláson        

A parlagfû töveket 25-25 darabonként elkülönítve kell leadni.

5 db 10.000,- Ft értékû vásárlási utalványt nyerhetnek.

Gyûjtse a kihúzott parlagfû tövek et
és NYERJEN!

I. IRTSA A PARLAGFÜVET SAJÁT KÖRNYEZETÉBEN, INGATLANÁN!

II. TEGYE SZÓVÁ!

      

A parlagfû KÖTELEZÕ irtását a növényvédelemrõl szóló törvény és helyi rendelet mondja ki. Az ingatlan 
tulajdonos vagy földhasználó a védekezési kötelezettségének évente június 30-ig köteles eleget tenni, és ezt 
követõen ezt az állapotot folyamatosan fenntartani. Az irtási kötelezettség elmulasztóit a törvény szerint 20 ezer Ft-
tól 5 millió Ft-ig terjedõ bírság megfizetésével sújthatja a hatóság! 

 A már virágzó parlagfûvel való érintkezés veszélyes, allergiás megbetegedést okozhat! 
Ezúton kérjük a város lakosságát, hogy mindannyiunk egészségének védelme érdekében, aktív 
közremûködésével irtsa és állítsa meg a parlagfû terjedését.

  

Amennyiben saját környezetében a parlagfû megjelenését észleli, kérjük figyelmeztesse a tulajdonost, vagy
tájékoztassa hivatalunkat a helyszín meghatározásával az alábbi címek, telefonszámok valamelyikén:

Figyelem!

Polgármesteri Hivatal
Kerekegyháza, Fõ u. 47/a; Tel.: 76/546-054
Mezõõr: Tóth-Szivák Sándor 20/9493-067
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ÖKOTÚRA  útvonal kialakítása
A Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara által 
gesztorált, az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium által finanszírozott Homokháti 
célprogram II. alprogram, 4. projekt „Több 
települést érintõ kezdeményezések integrálása a 
Homokháti Célprog-ramba” keretében a 
mûhelymunka során kialakított projektfüzérbõl 
kiválasztásra került egy kisprojekt, „Ökotúra 
útvonal  kialakítása,  közös  és  egységes  
megjelenítése” címmel. Az erre vonatkozó Együtt-
mûködési megállapodást az Agrárkamarával 
K e r e k e g y h á z a  V á r o s  Ö n k o r m á n y z a t a  
képviseletében a polgármester mint javaslattevõ és kihelyezésére került sor.
vezetõ partner, Ballószög és Fülöpháza Község 
Ö n k o r m á n y z a t a ,  i l l e t v e  a  K i s k u n s á g i  

Az ökotúra útvonal állomásaiHagyományõrzõ, Kézmûves és Turisztikai 
a következõk:Egyesület pedig mint együttmûködõ partnerek 

írták alá.
1. Kerekegyháza Bemutató park
2. Õsborókás• A projekt célja olyan kezdeményezés megvalósítása, 
3. Rendek Öko-Bemutatógazdaság 

Tanyamúzeum
4. Kunpusztai Református Templom
5. Kunpusztai Temetõ
6. Homokhátsági Mintagazdaság
7. Kondor-tó
8. Halász Tanya
9. Madárvárta
10. Szappanszék
11. Fülöpházi homokbuckák
12. Molnár Bio Mézesház
13. Natúr Kultúra Alkotóház
14. Naprózsa Oktatási Központ Kiskunsági 

Nemzeti Park Igazgatóság
15. Kun Attila Nomád Hagyományõrzés

amely több egybefüggõ területû, a Homokhátságon 16. Zrínyi Mézeskalács
található települést érint, és figyelembe veszi a homok- 17. Geredy Öko-Bemutatógazdaság
háti specialitásokat is. Kerekegyháza, Fülöpháza és 
Ballószög települések kiválasztására a Homokháti • Az ökotúra útvonal gyalogtúra és kerékpártúra 
Speciális Célprogram II. ütemében került sor, megtételére is lehetõséget nyújt, három eltérõ 
egyidõben Akasztó, Csengõd és Soltszentimre tele- hosszúságú körtúrával. Egy kisebb túraútvonalként a 
pülésekkel. Kerekegyháza-Kunpuszta-Kerekegyháza kör akár 
• A projekt megvalósításához a gesztor 1.000.000 gyalogosan is megjárható, ennél hosszabb a 
forint összegben biztosított forrást Kerekegyházának Kerekegyháza-Kunpuszta-Kondor-tó-Fülöpháza-
és a partnereknek. Kerekegyháza útvonal, a még jelentõsebb távolságra 
• Az ökotúra útvonal nagyrészt már eddig is mûködött, is vállalkozó túrázók pedig a Kerekegyháza-
és mivel a népi kultúra képviselõi mindhárom Kunpuszta-Kondor-tó-Fülöpháza-Ágasegyháza-
településen jelen vannak, szükségessé vált a települé- Helvécia-Ballószög-Kerekegyháza kört célozhatják 
sek összekötése, a túraútvonal egységes megjelenítése. meg. 
A projekt keretében a három település közigazgatási • Reméljük, hogy a dekoratív, tájba illõ táblák és 
területén és a Kiskunsági Nemzeti Park kezelésében oszlopok, illetve az útbaigazító térkép hasznos 
lévõ területeken húzódó ökotúra útvonal megálló segítségül szolgál majd a térségbe érkezõ és a turizmus 
tábláinak, útjelzõ oszlopainak és településenként egy- iránt érdeklõdõ látogatók számára az ökotúra útvonal 
egy darab útbaigazító térképnek az elkészítésére és állomáshelyeinek felkeresésében.
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Kereki Puszta Party 
Magyarországon Kerekegyháza az elsõ olyan város, A rendezvény napján délelõtt 10.00 órakor dr. Bagó 
ahol 2007. május 29-ére meghatározott idõpontban, Zoltán, a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés alelnöke és 
hagyományteremtõ szándékkal megrendezésre kerül- dr. Kelemen Márk, Kerekegyháza város polgármestere 
hetett az Európában egyre népszerûbb mondott köszöntõ beszédet. A Kiskunsági Hagyo-

mányõrzõ, Kézmûves és Turisztikai Egyesület  (Szomszédok Európai Napja) 
tájjellegû, mezõgazdasági bio-termékekbõl kóstolót, nevet viselõ rendezvény.
kézmûves bemutatót szervezett, bevonva több 
egyesületen kívüli helyi és környezõ településen élõ 
lakost is, Horváth Gábor borász pedig borkóstolót 
tartott a rendezvényt befogadó Varga tanyára 

A hét évvel ezelõtt Párizs egyik külvárosából indult 
kezdeményezés alapgondolata igen egyszerû:
a projekthez csatlakozó városok lakói minden évben, 
egy nagyszabású „fieszta” keretében, meghívják 
egymást egy tál ételre és/vagy egy pohár italra.
E kezdeményezés jegyében fejezik ki a település 

kilátogató vendégek részére, akik természetesen részt polgárai egymás iránti szeretetüket, tiszteletüket.
vehettek a Varga tanya hagyományos lovasprogramján 
is. Az eseményen a jó hangulatot folklór zene bizto-2006-ban már 22 ország (amelybõl 16 az Európai Unió 
sította.tagja) 580 városában (pl. Párizs, Bilbao, Bréma, 
A helyszínen - a rendezvény európai uniós jellegét Brüsszel, Dublin, Genf, Ljubljana, Lisszabon, 
kihangsúlyozandó - a Bács-Kiskun Megyei Katona Luxemburg, Lyon, Manchester, Prága, Riga, Róma) 
József Könyvtár Európai Információs Standot állított több mint 6 millióan, 2007-ben közel 30 millióan 
fel az Európai Unió iránt érdeklõdõ látogatók részére.ünnepeltük meg a „European Neighbour's Day”-t, 

amely nagyszerû lehetõséget teremt a polgároknak a 
A szervezési feladatokra elsõ alkalommal meglehe-kötetlen kikapcsolódásra, egymás jobb megis-
tõsen rövid idõ állt rendelkezésre, de reméljük, hogy merésére.
jövõre is lehetõségünk nyílik majd egy még látványo-
sabb, a helyi adottságokhoz és a kerekegyházi lakosok Miután a rendezvény helyszíne a Varga Tanya volt, a 
igényeihez még inkább igazodó rendezvény meg-rendezvény a Kereki Puszta Party nevet kapta, 
szervezésére.figyelemmel a helyi sajátosságokra is, és mivel párizsi 

és egyéb nemzetközi sajtótájékoztatón Kerekegyháza 
Köszönetünket fejezzük ki a rendezvény valamennyi és a Varga Tanya is bemutatkozhatott, ez komoly 
kiállítójának, résztvevõjének, akik tevékenyen hozzá-reklámértékkel is bír. A Szomszédok Európai Napja 
járultak ahhoz, hogy egy jó hangulatú, kellemes napot egy olyan találkozó, amely az emberi kapcsolatok 
tölthettünk együtt a Varga Tanyán.jelentõségére hívja fel a figyelmet. 

„European 
Neighbour's Day”
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A megoldáshoz mindenekelõtt a kormánynak több Az ügyeleti szolgálatot járóbetegként felkeresõ 
forrást kell biztosítania, módosítani kellene a mûkö- pácienseket Kecskeméten látják el. A Felnõtt 
dési engedélyhez szükséges plusz 11 orvost elõíró Háziorvosi Ügyelet Kecskemét, Nyíri út 38. sz. alatt a 
jogszabályt, szükséges számú és megfizethetõ Megyei Kórház épületében található, telefonszám: 
orvosokat kell találni, és mindeközben az önkor- 516-984, rendelési idõ: munkanapokon 17 órától 
mányzat mûködését is stabilizálni kell, mely nélkül másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti, illetve ünnep-
hitelt sem lehet felvenni. napokon 8 órától másnap reggel 8 óráig.

Negyedszer, hogy az aláírások június 14-én csütörtö- A Házi Gyermekorvosi Ügyelet Kecskemét, Izsáki út 
kön történõ átadásának minden feltétele és lehetõsége 5. sz. alatt szintén a Megyei Kórház területén található, 
adott volt, sajnálatos, hogy a „szervezõk”, résztvevõk megközelíthetõ a Sport utca felõl. Telefonszám: 516-
kérésem ellenére sem adták azt át, és hogy amikor a 904, rendelési idõ: munkanapokon 18 órától másnap 
lényegrõl, az ügyeletrõl, javaslatokról szerettem volna reggel 8 óráig, munkaszüneti, illetve ünnepnapokon 8 
beszélgetni, elhagyták a helyszínt.     órától másnap reggel 8 óráig.

Kérek minden kedves olvasót, hogy a tényeket és a A lakásra történõ hívások esetén szintén a fenti két 
megoldáskeresés szándékát figyelembe véve alakítsa ügyeleti telefonszámot kell hívni, azaz felnõtt ügyeleti 
ki tárgyilagos álláspontját, mert az esetleges egyéni hívás esetén az 516-984, gyermek ügyeleti hívás 
érdekeken alapuló szándékos hangulatkeltés és a esetén 516-904.
tények elferdítése nem old meg semmit, és súlyos 
károkat okoz Kerekegyházának és ezzel minden Lehetõség szerint a betegek a kórházban lévõ 
polgárának. Mivel a célunk egy és ugyanaz, ezért kérek ügyeleteket keressék fel, mivel teljes diagnosztikai, 
mindenkit, hogy addig is fogjunk össze a jelenlegi teljes szakorvosi háttér, szükség esetén kórházi 
rendszer minél jobb, minél biztonságosabb mûködé- igénybevétel azonnal rendelkezésre áll és éjjel-nappal 
sének érdekében. a városban ügyeletes gyógyszertár is mûködik.

Fentiek alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy 2007. Munkanapokon a délelõtti és a délutáni rendelés a 
június elsejétõl az ügyeleti ellátás az alábbiak helyi orvosi rendelõben az ismert és az újságban is 
szerint mûködik: közzétett rendben folyik.

Tisztelettel és megbecsüléssel:
Dr. Kelemen Márk 

Hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 8-12 óráig
Szerdán: 13-17 óráig

Dr. Benkõ Margit
Hétfõ, csütörtök: 13-17 óráig

Kedd, szerda, péntek: 8-12 óráig

Dr. Berényi Antal

Dr. Mánya Irén
rendelési ideje változatlanul:

Hétfõ, szerda, csütörtök: 8-12 óráig
Kedd, péntek: 13-17 óráig

Dr. Gódor Györgyi

Hétfõ, szerda, péntek: 8-12 óráig
Kedd, csütörtök: 14-17 óráig

rendelési ideje változatlanul:

HÁZIORVOSOK rendelési ideje
 

Rendelési idõben, munkanapokon hívható telefonszám 8-18 óráig: 06-70/456-7102
Rendelési idõ után, munkaszüneti, illetve ünnepnapokon hívható

 felnõtt ügyeleti telefonszám: 06-76/516-984
     gyermek ügyeleti telefonszám: 06-76/516-904

TÁJÉKOZTATÓ    TÁJÉKOZTATÓ    TÁJÉKOZTATÓ• TÁJÉKOZTATÓ • • TÁJÉKOZTATÓ •
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A megjelenésében és tartalmában is megújult, a szélesebb körû tájékoztatást szolgáló Polgármesteri 
Hírlevelet a lakosság nagy többsége pozitívan és örömmel fogadta, ezért folyamatosan és közösen 
alakítjuk a tartalmát. Az elõzõ szám öt hónap történéseit ölelte át, a jövõben gyakrabban kívánjuk az 
újságot megjelentetni. Az elõállítás költsége az oldalszámtól függ, hónapokra és oldalakra lebontva az 
újság költsége arányosan nem több a korábbi fekete-fehér, megjelenésében is kezdetleges hírlevél 
kiadásának költségeinél.

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt kerekegyházi lakosok! Amíg 2006-ban az 5 millió forintos állami 
támogatáshoz 5 millió, addig 2007-ben minimum 12 és 

A képviselõtestületi ülésen, a május 31-i fórumon és a fél millió és 2008-ban már minimum 17 millió forint 
kábeltelevízióban elhangzottak alapján az alábbiakban plusz önkormányzati kiegészítés kell. A képvi-

selõtestület fenti okok alapján és mivel az engedélyhez is tájékoztatom Önöket arról, hogy mik azok az orvosi 
szükséges plusz 11 orvos biztosítása jelenleg nem ügyelet megváltoztatását kikényszerítõ okok és 
lehetséges kényszerûségbõl, névszerinti szavazással tények, illetve az ügyelettel kapcsolatos valós 
és egyhangúlag hozta meg a döntését, miszerint információk melyeket Önöknek is ismerniük kell, és 
Kerekegyháza Ügyelete a Kecskemét és Környéke melyek alapján a testület kényszerû döntését 
Településeinek Egészségügyi Ügyeleti Társulásához meghozta:
csatlakozik.

 A kormány 2007. évi önkormányzatunknak adott 
Elõször is le kell szögezni, hogy megítélésem szerint a mûködési támogatása, a kormány megszorító intézke-
képviselõtestület és én is felháborítónak, megalázónak dései hatására reálértéken mintegy 91 millió forinttal 
és elítélendõnek tartjuk, hogy elsõsorban a minden kevesebb, mint 2006-ban.
területre kiterjedõ kormányzati megszorítások,  Már 2006-ban, - amirõl korábban is tájékoztatást 
továbbá fenti okok eredményeként az önkormány-kaptak - a választások elõtt 50 millió forint mûködési 
zatok ilyen és ehhez hasonló döntésekre kény-hiánya volt az önkormányzatnak. 
szerülnek. Ez a döntés számunkra is nagyon nehéz és  Az ügyeletet évtizedek óta végzõ orvosaink múlt év 
komoly problémákat jelent. Ilyen döntést hozott már novemberében bejelentették, hogy a továbbiakban 
évekkel korábban pld: Solt, Izsák, Szabadszállás, Kun-legfeljebb csak a hónapok felét ügyelik és kérik az 
szentmiklós, Kunbaracs, Nyárlõrinc, szinte a megye óradíjuk megemelését 1500 Ft-ról 1700 Ft-ra, amit 
összes települése. áprilistól meg is kaptak. Így egy ügyeleti hétköznapra 

átlagosan 27.200 Ft-ot, egy hétvégére 81.600 Ft-ot 
Másodszor, hogy aláírásgyûjtéstõl függetlenül, és fizetett az önkormányzat.
anélkül is a polgármester és a képviselõk többsége a  A hónapok másik felére orvosokat kellett keresni. 
tények alapján és ismeretében, felelõsséggel és Kétszer adtunk fel hirdetést, tárgyalások folytak a 
valóban kereste és keresi az ügyelet mûködésének megyei és a repülõ kórházzal, de a létszámleépítések 
más, de meg is valósítható lehetõségét.ellenére sem jött egyetlen orvos sem.

 Egy orvosi betéti társaság havi 860.000 Ft-ért vállalt 
Harmadszor, hogy az ügyeleti rendszer kényszerû volna 14 nap ügyeletet, megbízásuk esetén az 
megváltoztatása miatt - fentiek figyelembevételével - orvosaink is ennyit kértek a másik fél hónapra, ami 
természetesen egyetértek, és szolidaritást vállalok az átlagosan 3200 Ft-os óradíjat, egy hétköznapra 51.200 
aláírókkal. Teljesen természetes és jogos a döntéssel Ft, egy hétvégére 153.600 Ft kifizetését jelentené az 
kapcsolatos ellenérzésünk, mindannyian azt szeret-orvosok részére.
nénk, az a célunk, hogy legyen Kerekegyházán  Ez év július 1. napjától hatályba lépõ jogszabály 
ügyelet, ezért keressük a körülmények ellenére is alapján az ügyelet mûködési engedélyéhez minimum 
ennek a megoldását. Ugyanakkor azt, hogy a 15 orvost kell biztosítani az ügyeletellátáshoz, ami 
„szervezõk” szembeállítják a mûvészetoktatást az Kerekegyháza esetében további 11 orvos bevonását 
ügyelettel, vagy hogy a „vállalkozók adják össze a jelenti. 
költségét” nem tartom szerencsésnek, ami nem is lehet  Az új ügyeleti rendszerben 1900 Ft-os óradíjat 
megoldás.kapnak az orvosok.

•

•

•

•

•

•

•

Az orvosi ügyeletrõl

TÁJÉKOZTATÓ    TÁJÉKOZTATÓ    TÁJÉKOZTATÓ• TÁJÉKOZTATÓ • • TÁJÉKOZTATÓ •
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TÁJÉKOZTATÓ  • TÁJÉKOZTATÓ
Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselõ-
testülete 2006. október 11-i ülésén döntött tíz 
darab jelzõeszköz beszerzésére pályázat 
benyújtásáról. A tíz készülék tervezett beszer-zési 
költsége 662.520,- Ft volt, amelyhez 132.504,- Ft 

A Biztonságos Magyarországért Közalapítvány önerõt kellett az önkormányzatnak biztosítania. 
Kuratóriuma 2006/VI. szám alatt 6 millió forint Ennek megfelelõen a pályázni kívánt támogatás 
összdíjazású pályázatot hirdetett a tanyákon élõ összege 530.016,- Ft volt.
emberek biztonságát elõsegítõ, - a Szomszédok 
Egymásért Mozgalom civil bûnmegelõzési A BMK Kuratóriuma 2006. december 13-án 
program kereteit is felhasználó, a szomszédok határozott arról, hogy Kerekegyháza város 
segítségkérését, segítségnyújtását támogató, pályázatának megvalósításához az igényelt 
már meglévõ technikai jelzõ-riasztórendszerek 530.016,- Ft összegû támogatást nyújtja.
bõvítésének, fejlesztésének, karbantartásának 
pénzügyi támogatása érdekében. A támogatási szerzõdés aláírását követõen a 

Humán Szolgáltató Központ munkatársai láttak 
Az elnyerhetõ támogatás összege 300.000 és hozzá a pályázat megvalósításához, a jelzõesz-
600.000 forint közötti összeg lehetett. A pályázó a közök beszerzéséhez. Ennek során 10 darab 
pályázatban megjelölt költségek 80%-át igényel- rádiós ügyfélkészülék (áram+akku) megvá-
hette támogatásként, amelyhez 20% önrésszel sárlására került sor.
rendelkeznie kellett.

Információk a csatornabekötéssel kapcsolatban

Támogatást nyertünk
a Biztonságos Magyarországért
Közalapítvány pályázatán

A csatornahálózat szennyvíz csatlakozó óráig bejelentheti, hogy elvégezte a rákötést 
bekötési munkálatokra, a lakosságnak tett és a szerzõdéskötési idõpontok.
ígéretünknek megfelelõen, több vállalkozástól 

Szerzõdéskötésre mód lesz a Kecskemét, kértünk ajánlatot. Ezek közül - elõzetes 
Izsáki út 13. szám alatti ügyfélszolgálati irodán vizsgálat után - a SZAHOR Villamos-
vagy Kerekegyházán az Önkormányzat által ságtechnikai Kft. (6041 Kerekegyháza, 
biztosított ideiglenes ügyfélszolgálati irodán.Rákóczi u. 65., telefon: 76/327-141,

e-mail: szahor@vipmail.hu) ajánlata korrekt és Figyelem! 
javasolt. Szerzõdéskötéshez feltétlenül szükséges a 

csatornára történõ rákötéskor leolvasott A csatorna szolgáltatási 
vízmérõ óra állása!szerzõdések megkötésérõl

Akik a fenti kampányban nem kötnek A csatorna szolgáltatási szerzõdéseket a 
szerzõdést, azok számára a szerzõdések Bácsvíz Zrt-vel a kivitelezõi készre jelentés 
válaszborítékkal ellátva kerülnek kipostá-után - elõreláthatóan 2007. aug. 1. után - lehet 
zásra. Vállalkozások esetén a közmûfej-megkötni. A BÁCSVÍZ Zrt. csatornaszol-
lesztési hozzájárulást a BÁCSVÍZ Zrt. szedi be gáltatási ágazatának dolgozói az ingatla-
a 38/1995. Kormányrendelet szabályozá-nokon szórólapot fognak elhelyezni a 
sának megfelelõen.legfontosabb tudnivalókkal, amelyek a 

következõk: E témában még egyeztetés lesz az 
önkormányzatok között, amelynek eredmé-A házi csatorna rákötés várható megkez-
nyéig a vállalkozók nem köthetnek a csator-désének idõpontja, telefonszám, ahol az 
nára és velük szerzõdés nem köthetõ.ingatlantulajdonos munkanapokon 7-tõl 14 
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Kerekegyházán, Bem utca - Tavasz utca - Kodály Zoltán utca által határolt területen

új 42 db lakótelek kialakítása van folyamatban.
A telkek elõjegyzés alapján kerülnek értékesítésre.

 Az ingatlanok vételára bruttó 3.000,- Ft/m2, amely tartalmazza a villanyóra, vízóra, 
gázcsonk, csatorna csonk bekötés díjait telken belül, illetve az utcán kövesút, 

közvilágítás és kábeltévé közmûveket. A telek vásárlás során 30% foglaló kifizetése 
után kamatmentes részletfizetés biztosítható!

Érdeklõdni: személyesen hétköznap munkaidõben a Kerekegyházi Városgazdasági Kft. 
irodájában - Kerekegyháza, Szt. István tér 2. szám alatt - vagy telefonon

 a 76/545-018-as telefonszámon lehet.

TELEK  ELADÓ

Vörösmarty utcában közmûvesített TELKEK ELADÓK • Érd.: 06/30/401-2729; 06/1 3950-687

A Kerekegyházi 
Városgazdasági Kft.

elõzetes bejelentés alapján
rövid határidõvel

az alábbi bérmunkákat 
vállalja:

Bruttó ár:

Damilos fûnyírás (1 óra) 2400 Ft

Fûnyírás kis traktorral (1 óra) 2400 Ft

Fûkaszálás nagy traktorral (1 óra) 4800 Ft

Tárcsázás kis traktorral (1 óra) 3600 Ft

Tárcsázás nagy traktorral (1 óra) 6000 Ft

Érdeklõdni: Telefon: 76/545-018 • Fax: 76/545-019
Mobil: 70/452-0909 • E-mail: varosgazdkft@kereknet.hu
vagy személyesen Kerekegyháza, Szent István tér 2. sz.alatt.

FESTÕK BURKOLÓK BOLTJAKerekegyháza, Fõ u. 96.

Értesítjük kedves vásárlóinkat,
hogy a Zalakerámia Zrt.
csempe és padlólapjainak 
választékát jelentõsen kibõvítettük.

Nagy választékban kaphatók
festõszerszámok, burkoláshoz
szerszámok, segédanyagok,
csemperagasztók, élvédõk, fugázók.

A fentieken túl színes beltéri falfestékek
bõ választékát kínáljuk.
Megrendelhetõ: márvány, gránit, alumínium ablakpárkány.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt és vásárlót!

 Fehér és színes díszvakolat: 563,-Ft/m2-tõl
Komplett hõszigetelõ fehér és színes
díszvakolat-rendszer

 5 cm-es polistyrollal: 1931,-Ft/m2-tõl
Zsákos fehér és színes díszvakolat: 265,-Ft/m2-tõl
Quarctex lábazati díszvakolat: 1485,-Ft/m2


