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T á j é k o z t a t ó

Kedves Olvasóink, 
tisztelt kerekegyházi 
Polgárok!

A Polgármesteri Hírle-
vél - melynek egy oldala 
oldalszámtól függõen 8-9 
forintba kerül, a korábban 
megjelent kezdetleges 
kivitelû hírlevél 11-12 fo-
rintos oldalankénti költsé-

gével szemben - a városunkat, Önöket érintõ kérdések-
ben ad valós és objektív tájékoztatást, ezért számos 
szerkesztõje azon munkálkodik, hogy a kerekegyházi 
lakosokat minél szélesebb körben informálja a 
közelmúlt történéseirõl és az aktuális eseményekrõl.

A hírlevél tartalmának kialakításában az Önök segítõ 
közremûködésére is folyamatosan szükségünk van. 
Ezért kérem, hogy amennyiben közérdekû észrevételük, 
javaslatuk, vagy megjelentetni kívánt anyaguk van, 
jelezzék azt számunkra akár személyesen, akár írásban 
illetve elektronikus úton a Polgármesteri Hivatal lenti 
elérhetõségein, hogy egy olvasói oldal kialakításával 
közzé tehessük azokat.

Kérem továbbá, hogy ha a városunkat, a Képviselõ-
testület vagy a polgármester munkáját, tevékenységét 
érintõ bárminemû kérdésük és észrevételük van, azt a 
valós tények megismerése és az objektív véleményal-
kotás érdekében szintén tegyék fel, vagy jelezzék 
elérhetõségeinken.  

Kedves kerekegyházi Polgárok,
a következõ polgármesteri fogadónap idõpontja:
2007. szeptember 20., 9-14 óra,
melyen várok mindenkit közérdekû, magánjellegû vagy 
egyéb problémáival, kérdéseivel, javaslataival. Termé-
szetesen, mint eddig mindig, ezen kívül is állok rendelke-
zésükre. Keressenek elérhetõségeinken és elfoglalt-
ságtól függõen, de biztosan megtaláljuk a találkozás 
lehetõségét.

     Cím: Kerekegyháza, Fõ u. 47/a.
     Tel.: 76/546-040; Fax: 76/546-049
     E-mail: kerpolhi@kerekegyhaza.hu 
     mark.kelemen@kerekegyhaza.hu

Tiszteletteljes kéréssel: 

                                                   Dr. Kelemen Márk
                                                        polgármester

„Magyarnak lenni nemcsak jogunk,
  hanem kötelességünk”

A Kerekegyházáért Baráti Egyesület
sok szeretettel meghívja Önt és családját

2007. szeptember 15-16-án

címmel megrendezésre kerülõ programjára.

A program helyszíne: Katona József Mûvelõdési Ház
Kerekegyháza

Szeptember 15. (szombat)

A Kerekegyházáért Baráti Egyesület
  ünnepélyes megnyitója

Magyar és Székely himnusz
Köszöntõt mond: dr. Kelemen Márk
Kerekegyháza város polgármestere és

  Bálint Elemér Oroszhegy polgármestere
- Oroszhegyi néptánccsoport bemutatója

Nagy Emese pedagógus elõadása
„Ilyenek vagyunk mi székelyek” címmel
Fonójelenet

Kiállítások megnyitója:
Benda Katalin festõ és keramikus mûvész
Faragó Ferenc kerekegyházi amatõr fotós
képkiállítása „Életképek Erdélybõl” címmel
Oroszhegyi Vándor Kiállítás
kerekegyházi állomása
Oroszhegyi kézmûvesek bemutatkozása
(csipkeverés, horgolás, fafaragás, fazekas,
kádár bemutató)
Táncház

Szeptember 16. (vasárnap)

Ünnepélyes szentmise a kerekegyházi
katolikus templomban.

Terítéken a székely konyha, jellegzetes
székely ételek, italok elkészítése és kóstolója
Székely népmûvészeti termékek bemutatója
vásárlási lehetõséggel

„Segíts magadon, az Isten is megsegít.”
Régiófejlesztés Kovászna, Hargita

  és Brassó megyékben
Elõadó: Orbán Miklós agrármérnök

  LAM Alapítvány; Sepsi-Illyefalva

Vendégeink búcsúztatása

Kerekegyházáért Baráti Egyesület
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„Székely Napok Kerekegyházán”

Programok:

15.00 óra

9.00 óra

14.00 óra

Közben: 16.00 óra

Kb. 19.00 óra

3
Polgármesteri Hírlevél2007. szeptember

A kerekegyházi Nyugdíjas Klub 2007. szep-
tember 18-án ünnepli megalakulásának 25 éves 
évfordulóját.

Meghívott vendégeink lesznek: Mihály János, az 
„Életet az éveknek” Klubszövetség országos 
elnökhelyettese, Sántáné Szabó Margit az „Életet az 
éveknek” Klubszövetség megyei megbízott elnöke, 
dr. Kelemen Márk, városunk polgármestere. Itt lesz-
nek az izsáki Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub és a 
kunszentmiklósi Nyug-díjas Klub tagjai is.

A bensõséges ünnepségen köszöntjük az 
alapító tagokat. A hét alapító: Tóth-Szivák Mihályné, 
Farkas Jánosné, Peczelák Ferencné, Simon 
Györgyné, Gulyás Istvánné, Lázár Istvánné és Gács 
Imréné. 

Az ünnepi mûsorban a helyiek mellett a vendég 
klubok tagjai is fellépnek. Finom ebéd várja majd a 
résztvevõket, amelyet zene, tánc és mulatozás 
követ.

Reméljük, hogy mindenki jól fogja magát érezni.

Bognár Tibor Pálné
klubvezetõ

Nyugdíjas Klubunk 25 éves

K u l t ú r a

„Egy ország létének nemcsak gazdasági feltételei vannak.
A magyarság joga az élethez elsõsorban egy sajátos kultúra, amit magából
merítve megteremt, s amivel naponta él.”

Kodály Zoltán

E gondolat vezérli immár 35 éve a kerekegyházi Tavaszi Szél 
Népdalkört. Az idén jubilál, s bár sok változáson küzdötte át magát, 
tagjai immár idõs emberek, de szívük és a népdalszeretetük fiatalos 
lendülettel él.

2001-ben a Népzenei minõsítõn ezüst oklevelet kapott a csoport.
 A kistérségi minõsítõn immár másodszor nyerte el a DICSÉRETES 
oklevelet. Részt vettek a Múzeumok zenés vasárnap délelõtt 
rendezvényén többször is szép sikerrel.
Kedves meghívásnak tettek eleget, amikor Gyimesfelsõlok Árpád-
házi Szent Erzsébet gimnáziumhoz vitték el az Alföld legszebb dalait. 

Dr. Kálmán Lajos népzenekutatóhoz kedves emlékekkel kötõd-
nek. Ott vannak a róla szóló emlékhangversenyeken. 2002-ben a 30 
éves évfordulón felesége, Marika néni volt a fõvédnökük, melyen a 
környék népdalegyüttesei színvonalas mûsorral kedveskedtek a 
megjelent közönségnek.

Különösen szép feladatuk a városi ünnepségeken megszólaltatni 
a népdalt. Talán így a fiatalok is megízlelik az együtt éneklés örömét.

Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit 2007. szeptember 22-
én 10 órakor a kerekegyházi Katona József Mûvelõdési Házba, 
ahol a 35. jubileumi ünnepségünket tartjuk. 
   

Tavaszi Szél Népdalkör tagjai

      
           

     
 

A jubileumi évfordulók alkalmából a Nyugdíjas Klub és a Tavaszi 
Szél Népdalkör minden tagjának nagyon sok boldogságot, 
egészséget és szeretetben töltött hosszú aktív éveket kíván 
Kerekegyháza Város Önkormányzata és Képviselõ-testülete. 

                                         2007. szeptember 22-én 

délelõtt 10 órakor kiállítás nyílik

a Katona József Mûvelõdési Ház kistermében 

Kodály Zoltán születésének

125. évfordulója alkalmából.   

A kiállítást megnyitja Csenki Katalin a Megyei 

Közmûvelõdési Intézet tanácsosa.

 Kodály
   Emlékkiállítás

A kiállítás megtekinthetõ
szeptember 22-tõl szeptember 28-ig.

Nyitva tartás:
hétfõtõl-péntekig: reggel 8 órától délután 18 óráig,

  szombaton: 10 órától délután 16 óráig, vasárnap: zárva.

Ez alkalomból sok szeretettel várunk
minden kedves látogatót!

Tavaszi Szél Népdalkör
35 éve énekben és dalban

A hagyományokhoz hûen, 
ezen a nyáron is sor került 
nyugdíjasaink részére a für-
dõutak megszervezésére. 
Június 27-én és július 18-án, 
összesen 116 fõ utazhatott a 
Cserkeszõlõi Gyógy- és 
Strandfürdõbe.  Az egész napi 
fürdõzés és pihenés után 
vidám és elégedett hangulat-
ban tért haza a nyugdíjasok 
lelkes csapata. Bízva a folyta-
tásban, köszönjük az Önkor-
mányzatnak a lehetõséget.
  

Farkas Tiborné

Nyugdíjas kirándulás
Cserkeszõlõre
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Az idei nyári szünetben is több alkalommal töltöt-
tünk egy-egy kellemes hetet a gyerekekkel a napközis 
táborokban.

A célokat és lehetõségeket egyeztetve olyan gazdag 
programokat tudtunk biztosítani és szervezni, amely a 
gyerekek szabadidejét nemcsak kellemesen, de hasz-
nosan, játékosan tanulva töltötte ki.

Kirándultunk, játszottunk és természetesen megis-
merkedtünk lakóhelyünk nevezetességeivel, értékeivel. 
Táboraink sikerét a pozitív visszajelzések igazolták mind a 
gyerekek mind a szülõk részérõl.

Ezúton is külön köszönetet szeretnénk mondani a tá-
borvezetõnek Bognárné Kormos Erika tanárnõnek, aki 
által megvalósulhatott ez a csodálatos nyári program.

  Dubecz Mihályné
Képgaléria: www.kerekegyhaza.hu 

Egy örömteli beszámoló!

A cserkészbarátság örök

Gyerekek, nyár, élmények, táborok
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Sokszínû volt az idei nyár a támogatóknak is köszönhetõen

Az elmúlt évekhez hasonlóan Kerekegyháza 

Önkormányzata a támogatók segítségével ebben az 

évben is megrendezi a Szüreti Fesztivált.
      

A program tervezet szerint már október 5-én 

elkezdjük rendezvényünket. A kerekegyházi óvoda 
idén ünnepli 80 éves fennállását. A Katona József 

Mûvelõdési Házban délután 17 órakor ünnepélyes 

keretek között nyitja meg kiállítását és egy kis 

mûsorral kedveskednek a vendégeknek.

      

Október 6-án délelõtt 10 órakor kerül sor a felújí-
tott Városi Könyvtár épületének átadására és a 
könyvtár megnyitására. A mai ember igényeinek is 

megfelelõ, korszerû, igényesen kialakított kulturális 

intézményben magas színvonalon fogadják az ide 

látogatókat.

         

Természetesen a hagyományainkhoz híven a délutáni 

programok sem maradnak el. 14 órakor indul a 
Szüreti Felvonulás, amelyre mindenkit sok szere-

tettel várunk.

A délután elsõsorban a gyerekeknek szeretnénk ked-

veskedni. Ellátogat hozzánk Pintér Béla és a Léghajó 
Színház társulata. Emellett számos egyéb érdekes-

ség is várja majd a kedves érdeklõdõket.

      

A színvonalas kulturális mûsorok mellett megemlé-
kezünk az Aradi vértanukról is. Helyszín a kerek-

egyházi katolikus templom, ahol 18 órakor a Kecske-
méti Pedagógiai Intézet énekkarának koncertjét 
hallhatjuk.
      

Rendezvényünket 19 órakor folytatjuk az „Apa 
kezdõdik” koncerttel, majd 20.30-kor Delhusa 
Gjont köszönthetjük a színpadon. 
      

A Mûvelõdési Ház elõtt kialakítandó „Borok Terén” 

várunk minden borkedvelõ vendéget. Szabadtéri 

programjainkat 21.30-kor zárjuk tûzijátékkal.
      

A Szüreti Felvonulás nem érhet véget zene és tánc 

nélkül, ezért mindenkit sok szeretettel várunk a 
hajnalig tartó Szüreti Bálra.

 2007. október 6. 

 Szervezõk és támogatók

képgaléria: www.kerekegyhaza.hu
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elvek vezérelték, mert hitt Istenében, országában és magában, Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
így népének igazi vezetõjévé és oltalmazójává vált.Tisztelt Ünneplõk, Ünnepeltek!

Kedves gútori Barátaink!
Nagy nemzeti ünnepeink közül március 15-én és október 

23-án is nemzeti harcainkra emlékezünk. Augusztus 20-a 
Augusztus 20. az egyik legõsibb és 

ünnepe sokban különbözik a két másik ünneptõl, hiszen ezen a 
legfontosabb magyar ünnep, Szent 

napon nem kell könnyeket hullatnunk elvesztett honfitársain-
István király ünnepének, a keresztény 

kért, csupán azzal kell számot vetnünk, hogy mit is jelent 
magyar államalapítás, a magyar állam 

nekünk magyarnak lenni.
több mint 1000 éves fennállásának 
napja. Augusztus 20. az új kenyér, az 

Magyarnak lenni hitet, büszkeséget, örömet és szilárd 
alkotmány és a Szent Korona ünnepe is. Kevés olyan ünne-

elhatározást jelent, mely jellemzõk segítenek abban, hogy 
pünk van, amelyhez a lényegén túl, annyi esemény kap-

bármilyen nehézséggel emelt fõvel tudjunk szembe nézni. A 
csolódott, mint augusztus 20-ához.

magyar nép egy olyan nemzet, amelynek nem kell szemlesütve 
állnia az európai nemzetek között, méltán lehet büszke múltjára 

A magyarság és a keresztény hit világának találkozását és 
és õseire.

összefonódását a magyar nép egyetlen uralkodó személyéhez 
A mi életünk, a mi évszázadunk is csak egy újabb emelet a 

köti, az elsõ magyar királyhoz, az államalapító Szent 
nemzet, Európa és a világ épületében. Szõcs Géza szavait 

Istvánhoz. 
idézve:

Magyarország 1000 évvel ezelõtt válaszút elé került. Csak „Minden élet: kõ egy épületben.
akkor õrizhettük meg önállóságunkat, hagyományainkat, Hang egy tenger-mormolgatta dalban:
kultúránkat Európa közepén, ha képesek vagyunk elfogadni és sorsokból szõtt óriási szõnyeg,
átültetni Európa értékeit, szellemi örökségét, és hajlandóak Isten szõtte, hattyú-forma dallam.”
vagyunk együttmûködni a szomszédos népekkel. Ezer 
esztendõ rendkívül nagy idõ egyetlen embernek, hosszú idõ Ez a ház mindannyiunkból épül, ezért ne feledjük, hogy egymás 
még egy egész nemzetnek is, viszont a történelem tengerében nélkül semmire sem megyünk, elengedhetetlen a nemzet és 
csupán egy kis csepp. közösségeinek felelõs összefogása.

Ezen az úton a magyarság Szent István tervét követve Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!
indult el. Szent István törekvéseit kétkedéssel fogadták az 
akkor már megszilárdult hatalommal rendelkezõ európai Azt kívánom, hogy igaz magyarként, õseink örökségét 
uralkodóházak is, nem bíztak abban, hogy ez a harcos, keleti életben tartva, mindannyian otthont leljünk a határon túl és e 
nép képes a régi életét maga mögött hagyva új életet kezdeni a hazában, ebben a városban, egymás közösségében, egymás 
Kárpát-medencében. Most már nyugodt szívvel mondhatjuk, iránti tisztelettel, megbecsüléssel és támogatással.
hogy nemes törekvéseit valóban siker koronázta, hiszen népek Kívánok városunk minden polgárának, testvértelepülésünk, 
jöttek-mentek, de a magyar nép otthonra lelt Európa szívében. Gútor képviselõinek és valamennyi jelenlévõnek szép ünnepet, 

áldott jelent és jövõt.
István uralkodása nyomán a magyar nemzet végérvé- Köszönöm, hogy meghallgattak.

nyesen kiemelkedett a népek sorából. Önálló államot alkotott, 
Dr. Kelemen Márkotthont teremtett Európa közepén. Ezt a hazát kaptuk örök-

polgármester
ségül, és kedves kötelességünk, hogy építsük, szépítsük, 
hiszen ezáltal válhat e nagy kincs egyre fényesebbé, amelyet 
továbbadhatunk utódainknak.

A nemzeti öntudat volt az, amely segített leszámolni az 
elle-nünk törõ tatárral, törökkel, némettel, orosszal, és az 
abból fakadó hit és akarat segített Szent István örökségének 
megõrzésében.

Tisztelt Ünneplõ Közönség! Kedves Barátaim!

Szent István az európai nemzetek közösségének erõs, 
meghatározó államává tette Magyarországot. Elfogadta és 
elfogadtatta a közös európai társadalmi normákat és a 
keresztény hagyományokat, hiszen az ország megvédéséhez, 
az összetartozáshoz szükséges volt az európai rendhez való 
igazodás. Szent Istvánt cselekedetei során szilárd erkölcsi 

ÜNNEPI BESZÉD AUGUSZTUS 20.
TISZTELETÉRE
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Dr. Kelemen Márk polgármester az alábbi sorokkal köszöntötte 
az ünnepeltet:

A Képviselõ-testület és magam nevében szeretettel köszön-
töm Deli Józsefné Mancika nénit és családját.

A szeretet, a tisztelet érzésével és gondolatával jöttünk ma 
ide és, hogy átadjuk az elmúlt 60 év szakmai elismerését és 
megbecsülését, a gyémánt diplomát.

Deli Józsefné, Faragó Margit Kerekegyházán született 
1927. május 26-án. Az elemi iskolát Kerekegyházán, a polgárit 
Kecskeméten végezte. 1942-ben, 15 évesen beiratkozott a kecs-
keméti Angolkisasszonyok tanítónõképzõjébe, itt kapta kézhez 
1947-ben a tanítónõi diplomáját.

 Szakmai pályáját a kerek-
egyházi Szent Imre általános 
iskolában kezdte ugyan-
ebben az évben mint helyet-
tesítõ tanító, majd 1950-ig a 
kunkerekegyházi általános 
iskolában, mint kinevezett 
állami tanító tevékenykedett.

 1950-54-ig az alsópusztai, 
majd 1954-tõl egészen 1982-
ig, nyugdíjba vonulásáig a 
központi általános iskolában 
okította a kisgyerekeket az 
olvasás, a betûvetés és szá-
molás tudományára. 1948-
ban férjhez ment Deli József 
tanítóhoz. Két gyermekük 
született.  Ma már négy uno-
kájuk és három dédunokájuk 
van.

 Az eltelt 60 év alatt több 
generáció sajátította el Man-

cika néni segítségével a tudás alapjait. Sok száz gyermek 
ismerhette meg általa a tisztelet, a tisztesség, a tudás és a 
becsület örökérvényû alapjait és lényegét, így válva közössége 
hasznos, megbecsült tagjává. Lelkiismeretes és áldozatos 
tevékenységét Õ valóban szolgálatnak tekintette, és méltó 
alázattal, ugyanakkor határozott következetességgel nyitotta és 
tárta fel szeretett tanítványai elõtt az Õket körülvevõ világ 
törvényszerûségeit, és a tudás csodálatos, ugyanakkor addig 
sejtelmes álomvilágát.

Azért is vagyunk ma itt, hogy vele együtt örüljünk, és 
érezhesse megbecsülésünket. Fogadja szeretettel köszöntõ 
szavaimat munkája iránti tiszteletünk és köszönetünk kifejezé-
seként. Juhász Gyula szavait idézve:

 „ Mint hû tanítvány - úgy állunk elõtte,
Hiszen õ e „falu”nagy, bölcs nevelõje,
 Szelíd és jó mester…”

További életéhez, családjához és munkájához kívánunk jó 
egészséget és sok boldogságot.

Deli Józsefné Mancika néni 60 éves pedagógusi
munkásságának elismeréseként
 „Gyémánt diplomát” vehetett át.

Üdvözlet Gútorról!
Kedves Polgármester Úr,
kedves kerekegyházi Barátaink! 

A gútori Képviselõ-testület és lakosok 
nevében ezúton is szeretettel köszöntünk 
minden kerekegyházi barátunkat. Kerek-
egyháza és Gútor között a testvértelepü-

lési együttmûködés immár 12 évre nyúlik vissza. Számos szép 
emlék és esemény köt össze bennünket a múltból és örömünk-
re szolgál, hogy még erõsebben még gyümölcsözõbben a 
jelenben is.

Polgármester úrral történt megbeszéléseink eredménye-
ként tettek látogatást nálunk május végén a kerekegyházi 
nyugdíjasok és a Képviselõ-testület tagjai egy idõben, amire 
még eddig nem volt példa. Köszönjük, hogy dr. Kelemen Márk 
polgármester úr Hallai Tibor alpolgármester úrral együtt vett 
részt a június 8-9-én megrendezett Gútori-napok hivatalos 
eseményein, ahol polgármester úr szívhez szóló, ugyanakkor 
tárgyilagos beszéde meghatotta a gútori embereket.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy a kapcsolatunk továbbfejlõ-
dött, erõsödött, és új hajtásokat hozott, köszönhetõen a polgár-
mester úr hozzáállásának, mely alapján több alkalommal tud-
tunk tárgyalásokat folytatni az együttmûködésünk további 
lehetõségeirõl is. Itt is köszönöm a polgármester úrnak, hogy a 
vele egyeztetett programokon nem csak jelenlétével, hanem 
beszédeivel is erõsítette a kapcsolatunkat, ezért külön is 
sajnálom, hogy május 27-én reggel a hazaindulása elõtt nem 
tudtunk egymástól elköszönni egyéb elfoglaltságaim miatt, de 
mi ezt rögtön a rá következõ napon tisztáztuk és a köszönõ- 
levélben is megfogalmazásra került.

A gútori látogatás sikere alapján még örömtelibb volt az 
újratalálkozás augusztusban Kerekegyházán. Nagyon tartal-
mas és szép három napot tölthettünk Kerekegyházán képvise-
lõtársaimmal és a helyi CSEMADOK szervezetének vezetõ-
ségi tagjaival. Élveztük és csodáltuk a tanyasi világ adta szép-
ségeket, az arató felvonulás alatti kocsikázást, Kecskemét 
eddig nem látott nevezetességeit. Biztos vagyok benne, hogy 
mindenki jól és felszabadultan érezte magát, és elfeledve a 
mindennapi gondokat jól szórakozott.

Nekünk, szlovákiai magyaroknak az új kenyér szentelése 
is külön élmény, a Szózat, a Himnusz, a gyönyörû magyar 
dallamok, versek, az egész mûsor szívszorító, feledhetetlen. 
Ezek a programok, napok, élmények ennek a 12 éve tartó bará-
ti kapcsolatnak mind szerves részei, és egyáltalán nem biztos, 
hogy településeink lakosai mind egyetértenek ezzel a folya-
mattal, de mint az ujjaink, mi sem vagyunk egyformák.
Kérek mindenkit, hogy a jelenlegi nehéz anyagi és társadalmi 
helyzetünk ellenére fenntartott baráti, családi kapcsolatainkat 
hozzájárulásukkal, biztatásukkal, segítségükkel, szeretetük-
kel erõsítsék, hogy még legalább 12 évig kitarthasson. Biztos 
vagyok benne, hogy mi, polgármesterek minden erõnkkel 
azon fogunk dolgozni, hogy legalább ilyen jól, vagy ha lehet 
még jobban mûködhessen. 

A mielõbbi találkozás reményében baráti üdvözlettel és 
szeretettel köszöntünk mindenkit: 

Schnobl József polgármester     

Makkai József:
Kislány bokrétával

K ö s z ö n t õ



8
Polgármesteri Hírlevél 2007. év   III. szám

Kerekegyháza Város Díszpolgárai
De nem csak a sportolókét, szívügye az egész település 
lakosainak kényelme, kulturált környezete és jó megélhetése. 
Évtizedek óta aktív és lelkiismeretes munkát végez a köz 
érdekében, hiszen 20 évig tanácstag, ez alatt két ciklusban VB 
tag volt. Ekkor kezdték el Hegedûs Ferenc,  Bajnóczi József, 
késõbb dr. Czakó István vezetésével és az Õ közremûködésével 
szervezni és megépíteni a közmûveket, hiszen az 1968-70-es 
években a település belterületének peremén voltak olyan 
helyek, ahol még villanyáram sem volt, ezeken a részeken  
megszervezte az ottani lakosok anyagi hozzájárulásával a 
villamosítást. Volt olyan utca ahol nem volt szilárd burkolat, ott 

Kerekegyháza Város Önkormányzata tiszteletét és elismerését a szûkös anyagi lehetõségek miatt, olcsón leszállított salakból, 
fejezi  ki  Domján Istvánnak mindazért ,  amelyet  az érintett lakosok bevonásával, rengeteg társadalmi munkával 
tevékenységével a település közösségének nyújtott. segítették  az út megépítését. A 70-es években folytatódott a 

közmûvesítés, ebben az idõszakban épült a víz, gáz, járdák, 
Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselõ-testülete ebbõl telefonhálózat. A fiatal Domján István ekkor már aktív 
az alkalomból Domján Istvánnak a cím adományozásának tanácstag volt. Néhai Bajnóczi József tanácselnök az 
emlé-kére szolgáló arany pecsétgyûrût adományoz. emlékirataiban megjegyezte, hogy a közmûfejlesztések 
Az aranygyûrû kívülrõl Kerekegyháza címerét ábrázoló rátéttel szervezésében és a lakossági kapcsolattartásban Domján 
van ellátva, belülrõl pedig vésett formájában tartalmazza az István tanácstag kiemelkedõen sokat dolgozott.
ado-mányozás dátumát és a következõ feliratot:  A mai napig aktívan dolgozik szûkebb környezetéért, 

Kerekegyházáért. 2002 óta Önkormányzati képviselõ. A 
Városfejlesztési, Mezõgazdasági és Környezetvédelmi 

  KEREKEGYHÁZA VÁROS DÍSZPOLGÁRA
Bizottság elnöke. Az általa vezetett bizottság munkájának 

2007
nagymértékben köszönhetõ településünk üzemeltetési, 
fejlesztési feladatainak hatékony elvégzése. Elsõsorban mint 

Dr. Kelemen Márk polgármester Domján István életútját kerekegyházi lakos, s csak ez után mint képviselõ nap mint nap 
bemutató köszöntõje: jelzi a megoldandó feladatokat, melyekhez konkrét megoldási 

javaslatokat is tesz, így építve szeretett közösségét.  
Domján István Kerekegyházán született 1942. október 5-én. Munkája eredménye ma is mindannyiunk számára látható és 
Általános iskolai tanulmányait Kerekegyházán, középiskolait kézzelfogható,  Õ adományozta a városnak a Hivatal bejárati 
Kecskeméten végezte. ajtaját, kandelábereket és padokat.
1960-as évek közepétõl munkája és családja Kerekegyházához 
köti. Nõs, 1 fia és 3 unokája van. Domján István a városban és a városért vállalt mindenkori 
1967-tõl a Mezõgépnél dolgozott mint gazdálkodási beosztásában felelõsségteljes, lelkiismeretes, önzetlen és 
osztályvezetõ, a 70-es évek közepétõl a hajdan volt Hangulat tisztességes munkát végzett.
éttermet vezette. Ezt ismerjük el a Kerekegyháza díszpolgára cím adomá-

nyozásával.
1976-81-ig a Dózsa Termelõszövetkezetnél árkalkulátor, majd 
egy ipari üzem vezetõje volt. További munkájához kívánunk sok sikert és jó egészséget.
1992-ig kisiparos és magánkereskedõ. 1992-tõl a mai napig 
mint élelmiszergyártó és vendéglátó vállalkozó tevékenykedik.
Munkájából kifolyólag aktívan képviseli a kisüzemi sörfõzdék 
érdekeit, hiszen 1992-óta a magyarországi Kisüzemi Sörfõzdék 
Egyesületének Elnöke.

1996 óta a Magyar Élelmezési Tudományos Egyesület 
Szakbizottsági tagja, 2006-ban pedig a Parlamentben az Elsõ 
Magyar Fehérasztal Lovagrend lovagjává ütötték, ahol az 
Élelmiszer Szekció vezetõje és a Nagytanács tagja.
Domján István a közéletbõl is aktívan kivette a részét, hiszen 
1981-tõl nyolc éven keresztül a Kerekegyházi Sportegyesület 
elnöke volt. Elnöksége ideje alatt törekedett a versenysport 
mellett a tömegsport és a diáksport érvényesüléséért. Ez idõ 
alatt érte el Kerekegyháza labdarúgó szakosztálya egyik 
legjobb eredményét. Sokat tett azért is, hogy ne csak a pályán Kerekegyháza Város Önkormányzata tiszteletét és elismerését 
szülessenek sikerek, hanem a mérkõzésre kilátogató emberek fejezi ki néhai dr. Czakó Istvánnak mindazért, amelyet 
kulturált környezetben élvezhessék a hazai csapat játékát. tevékenységével a település közösségének nyújtott.
Vezetése alatt számos sportbarát segítségével megépült a pálya Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselõ-testülete ebbõl 
kivilágítása, lelátója és korszerûsödött a sportpálya. A mai az alkalomból néhai dr. Czakó Istvánnak a cím adományozá-
napig támogatja és képviseli a helyi sportolók és szakosztályok sának emlékére Diplomát adományoz, melyet a legközelebbi 
érdekeit és sikereit. hozzátartozója vehet át. A Diploma Kerekegyháza címerével 

Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete a „Kerekegyháza Város Díszpolgára” cím adomá-
nyozásának rendjérõl szóló 12/1997. (IV. 25. sz.) rendeleté-
ben foglaltak szerint Domján István kerekegyházi lakost a 
város sport életének mûködése és fenntartása, a diák és 
tömegsport fejlesztése területén kifejtett több évtizedes 
tevékenységéért, továbbá a város közéletében hosszú 
éveken át tett kiemelkedõ munkájáért „Kerekegyháza Város 
Díszpolgára” címmel tünteti ki.

Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete a „Kerekegyháza Város Díszpolgára” cím 
adományozásának rendjérõl szóló 12/1997. (IV. 25. sz.) 
rendeletében foglaltak szerint dr. Czakó István néhai 
polgármestert Kerekegyháza város fejlõdése érdekében 
kifejtett több évtizedes tevékenységéért, továbbá a város 
közéletében tett kiemelkedõ munkájáért posztumusz 
„Kerekegyháza Város Díszpolgára” címmel tünteti ki.
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van ellátva, tartalmazza az adományozással kapcsolatos 
rendeletet, a testületi határozat számát, továbbá az adomá-
nyozás dátumát és a következõ feliratot:

KEREKEGYHÁZA VÁROS DÍSZPOLGÁRA

Dr. Kelemen Márk polgármester dr. Czakó István életútját 
bemutató köszöntõje:

Dr.Czakó István 1953. december 28-án született Kiskun-
félegyházán.
Gyermekkorát Bugacon töltötte.
1972-ben érettségizett a kiskunfélegyházi Petõfi Sándor 
gimnáziumban.
1973-tól a Kecskeméti Járási Hivatal alkalmazásában állt.
1976-ban a veszprémi Tanácsakadémia nappali tagozatát vörös 
diplomával végezte. Ettõl az évtõl kezdõdõen két éven keresztül a 
Kunadacs község vb-titkári teendõit látta el.

1978-ban  került Kerekegyházára. Ettõl az évtõl egészen 1987-
ig vb-titkár volt. Ezt a feladatát Bajnóczi József volt tanácselnök 
oldalán  fiatalon , lelkesen de lelkiismeretesen végezte. Akkor a 
70-es években alapvetõ fejlõdés indult el Kerekegyházán, ezáltal 
komoly feladatok hárultak a tanácsi vezetõkre. A kezdeti 
években megismerte a község lakosainak az életkörülményeit, jó 
kapcsolatot alakított ki a településen élõ emberekkel.
A megfelelés érdekében folyamatosan képezte magát, így 
szakmailag is helytállt munkájában.

1987-ben tanácselnökké választották. Ettõl kezdve, mint a 
település elsõ embere folytatta közéleti szerepléseit. Ezt a szép, 
de igen nehéz feladatot csak emberséggel lehet végezni. Õ em-
berséggel, tisztelettel és becsülettel szolgálta Kerekegyházát és 
az itt élõ embereket. 1990-ben Kerekegyháza polgármesterének 
választották.

A rendszerváltás és  a közigazgatás, jogi környezet változásai 
újabb feladatok elé állították a nagyközség vezetõit.
Dr. Czakó István az idõ közben kialakult komoly 
kritériumoknak ezen idõkben is megfelelt. Mindig részt vett a 
közösségi összejöveteleken, támogatta a civil szervezeteket és 
orvosolta a lakossági panaszokat. Jó kapcsolatban volt az 
intézményekkel és a felügyeleti szervekkel.1990-tõl tagja a 
Bács-Kiskun Megyei Közgyûlésnek, itt a jogi és ügyrendi 
bizottságot  vezette. Megalakulásától kezdve dolgozott a 
Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanácsban. 2000-ben a 
pécsi Jannus Pannonius egyetem jogi karán doktori címet 
szerzett. A hivatali munkatársai tisztelték és szerették. Ápolta 
Gútor és Kerekegyháza testvér települési kapcsolatát. 
Együttmûködött az önkormányzati képviselõkkel és lehetõleg 
mindenkor a problémák békés megoldására törekedett.

Munkássága ideje alatt a település infrastruktúrája, az 
oktatás, a kultúra  és az idegenforgalom is nagymértékben 
fejlõdött. Így  kaphatta meg 2001-ben Kerekegyháza a városi 
címet. Czakó István számos területen kiemelkedõ szolgálatot 
tett Kerekegyházának, Kerekegyházáért mely által elérte a 
helyi emberek megbecsülését.

Dr. Czakó István alkotói életének nagyobb részét, három 
évtizedet a Kerekegyházán élõknek szentelte. Ez az elismerés 
dr. Czakó István néhai polgármester úr elmúlt 30 évben 
Kerekegyházáért, Kerekegyháza szolgálatában töltött 
munkássága elismeréséért, annak megbecsüléséért szól. 

Munkásságát, emberségét megõrizve, megbecsülésünk és 
tiszteletünk jeléül Kerekegyháza Önkormányzata a város 
legmagasabb kitüntetését posztumusz „Díszpolgári címet” 
adományozza.

Kérem õrizze mindenki kellõ méltósággal és tisztelettel dr. 
Czakó István emlékét.

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2007. június 27-i ülésén alkotta meg a városi kitünte-
tések, elismerõ címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról szóló rendeletét. 

A város fejlõdésében, érdekeinek elõmozdításában, értékeinek megõrzésében, átörökítésében és 
gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére a Képviselõ-testület az alább felsorolt 
kitüntetéseket, elismerõ címeket, díszoklevelet alapítja:

A Képviselõ-testület júniusban új kitüntetéseket,

elismerõ címeket alapított

Az alapított díjaknak köszönhetõen számos kimagasló teljesítményt elért és nyújtó kerekegyházi személy, csoport 
részesülhet elismerésben, melyek száma a polgármester úr elõterjesztése szerint kiegészülhet - Az Év Kerekegy-
házi Embere - elismerõ címmel. A javaslattétel lehetõségérõl, szabályairól a díjak átadásának idõpontjáról hama-
rosan  bõvebben tájékoztatjuk Önöket.
                                                                                                                                                Polgármesteri Hivatal

DíszoklevélKitüntetések
• Kerekegyháza Közmûvelõdéséért Díj
• Kerekegyháza Sportjáért Díj

Elismerõ címek
• Az Év Kerekegyházi Vállalkozója
• Az Év Kerekegyházi Közalkalmazottja
• Az Év Kerekegyházi Köztisztviselõje
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résztvevõnek az eredményes, áldozatos munkáját. Ezt 
követõen egyházi szertartás szerint az újkenyér szente-
lése, megáldása majd szétosztása következett. A színpa-
don a hagyományokat felelevenítõ Tavaszi Szél Népdal-
kör és az UNIVER Táncos Péter Népzenei Egyesület 
mûsorát láthattuk. A szabadtéri programokat az „Új 
fejezet” együttes könnyûzenei koncertje zárta, de az ün-
neplés és a mulatozás hajnalig tartott az arató bálon.

2007-ben az elismerõ címet posztumusz dr. Czakó 
István néhai polgármester úr és Domján István úr kapta 
meg. Az ünneplõket és az ünnepelteket baráti szavakkal 
köszöntötte a szlovákiai Gútor testvértelepülés polgár-
mestere Schnobl József úr is.

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazon 
személyeknek akik részvételükkel és felajánlásaikkal 
hozzájárultak az augusztus 19-én megrendezett Arató 
Fesztivál sikeres megrendezéséhez. Köszönetet mon-
dunk az alábbi személyeknek:
Boldizsár András, Ádám Kálmánné, Darabos László, 
Peczelák István, Bánszki Gyula, Szabó László, Tuska 
János, Kollár Mihály, Márkus Pál, Nagy Imre, Berente 
Ferenc, Orosz Sándor, Planéta Ferenc, Ordasi István, 
Kollár Ferenc, Gulyás János, Orbán Vilmos, Domján 
István, Vásárhelyi Ferenc, Csõrgõ István, Meleg Antal, Szent István és az Államalapítás ünnepén megtisztelõ 
Reich István, Fábián Antal, Farkas József, Duzmath kötelezettségének meghatódva tett eleget a polgár-
András, Füstös Sándor, Jászberényi István, Jászberényi mester úr, hiszen gyémántdiplomát adományozhatott 
Tibor, Turuc Attila, Turuc Tamás, Kollár Krisztián, Hajagos Deli Józsefné Mancika néninek, aki hosszú évtizedeken 
Imre, Salga Ferenc, Balogh József, Meleg László, Farkas át lelkiismeretesen és áldozatkészen teljesítette tanítói 
Attila, Kaldenekker Imre, Kohol János, Veszelszki József, küldetését, szolgálatát Kerekegyházán. 
Molnár Imre, Vásárhelyi Zoltán, Rendek Lászlóné, Papp Az ünnepi hangulatot az igazán színvonalas kulturális 
Tünde, Domján Tímea, Szabó Gellért, Tavaszi Szél mûsorok tették még felejthetetlenebbé.
Népdalkör, Kerekegyházi Tûzoltó Egyesület, Univer 
Táncos Péter Népzenei Egyesület, Katona József Természetesen ezzel még nem értek véget az ünnepi 
Mûvelõdési Ház dolgozóinakesemények, a program folytatódott a nap másik hagyo-

mányos és egyre népszerûbb rendezvényével, az Arató 
Itt mondunk külön köszönetet Gyurgyik Zoltánnak, a Fesztivállal, melyen a város apraja-nagyja részt vett. A 

Varga Tanya vezetõjének, hogy az ünnepség alkalmából hagyományokat felidézõ felvonuláson a marokszedõ 
fogadott vendégeink elhelyezését és programját „lányok” vezették a menetet, akiket Ádám Kálmánné 
nagymértékben támogatta.Icuka által készített gabonakoszorúkkal feldíszített 

mintegy negyven kombájn, traktor és lovas kocsi köve-
További munkájukhoz kívánunk jó egészséget és sok tett. A felvonulás végén Boldizsár András fõszervezõ úr 
sikert.megtette jelentését dr. Kelemen Márk polgármester 

úrnak, és az aratók átadták a gabonakoszorúkat. Kerekegyháza Város Önkormányzata
A polgármester az Önkormányzat és a Képviselõ-testület 
nevében a nap folyamán több alkalommal szóban, és 
díszoklevéllel is megköszönte minden szervezõnek és 

Kerekegyházán Szent István és az államalapítás 
ünnepe alkalmából az elmúlt évek hagyományaihoz 
hûen a kiemelt események részeként augusztus 19-
én tartottuk meg az ünnepi Képviselõ-testületi ülést. 
Városunk életében mindig jelentõs szerepet tölt be 
ezen alkalom, hiszen a „Kerekegyháza Díszpolgára” 
cím adományozására ekkor kerül sor.

Az ülésen dr. Kelemen Márk polgármester 
ünnepi beszédét követõen köszöntötte a kitünte-
tetteket. Köszönetet mondva a sok évtizedes, áldoza-
tos tevékenységükért, Kerekegyháza fejlõdéséért és 
a Kerekegyházán élõ emberek boldogulásáért, jobb 
életkörülményeiért végzett munkásságukért. 

Szent István Ünnep és Arató Fesztivál Kerekegyházán

képgaléria: www.kerekegyhaza.hu
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Lakossági       tá jékoztató

Szabó István fõhadnagy úr, a Kerekegyháza Tûzoltó 
Köztestület parancsnoka 1986. február 2-án, az akkor 
még Nagyközségi Tanácsnál kezdett dolgozni, mint tûz-
védelmi elõadó, felváltva az 1976. augusztus 1-tõl fennál-
ló hivatásos tûzoltói munkáját. Ettõl az idõponttól párhu-
zamosan részt vett az Önkéntes Tûzoltó Egyesület 
tevékenységében is, ami Kerekegyháza tûzvédelmének 
ellátását jelentette.

Az Önkéntes Tûzoltó Egyesület vezetését Pál Sándor 
akkori Nagyközségi tanács gondnok nyugdíjazása után 
vette át.  1997. október 1-jétõl az Önkéntes Tûzoltó Egye-
sület fõállású alkalmazottjaként látta el a tûzoltó parancs-
noki teendõket.

A Kerekegyháza Tûzoltó Köztestület 1997-ben törté-
nõ megalakulása után 1998. január 1-jétõl lett a Tûzoltó 
Köztestület fõállású tûzoltó parancsnoka. 1998. január 1-
jétõl a Tûzoltó Köztestület látja el Kerekegyháza, Fülöp-
háza, Kunbaracs és Ágasegyháza lakosságának és terüle-
tének tûzvédelmét és kárelhárítási feladatait, amiben 
jelentõs szerep jutott Szabó Istvánnak tûzoltó parancs-
nokként. 

A Kerekegyháza Tûzoltó Köztestület 2007. augusztus 
27-én megtartott közgyûlésén Szabó István saját kérésére, 
egészségi állapotára tekintettel kérte felmentését a tûzoltó 
parancsnoki tisztség alól 2007. augusztus 31-i nappal, 
amit a Köztestület tagsága elfogadott, valamint kérte 
ezzel egy idõben munkaviszonyának megszüntetését is. 

A Tûzoltó Köztestület nevében köszönjük Szabó 
István fõhadnagy úr emberileg és szakmailag is kimagas-
ló vezetõi és bajtársi munkáját.

Zupka Istvánné 

Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete a szeptember 26-i ülésén ünnepélyes 
keretek között mond köszönetet Szabó István úrnak 
az elmúlt évtizedekben Kerekegyházán nyújtott 
áldozatos munkájáért, melyért egyúttal kiemelt 
elismerésben részesíti.

Hosszú évtizedeken át a kerekegyházi gyermekek
fejlõdéséért, neveléséért, oktatásáért végzett kimagasló,
lelkiismeretes és kitartó munkájukért szeretettel
és hálával köszöntjük a 2006-ban nyugdíjba vonult
Csertõ Józsefné Klárika és Fritz Pálné Icuka óvónõket,
valamint az ebben az évben szintén nyugdíjba vonult
Gyóni Mihályné tanárnõt és Kiss Lászlóné pedagógiai asszisztenst.
Örömteli nyugdíjas éveikhez ezúton is kívánunk
jó egészséget és sok boldogságot.

Makkai József:
Szüret

Kerekegyháza sikeresen szerepelt
a X. Térségi Kertészeti
és Élelmiszeripari Kiállításon
• A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás idén 10. 
alkalommal rendezte meg a Hírös Hét Fesztivál keretében 
a Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítást 2007. 
augusztus 28. és szeptember 2. között a kecskeméti 
Erdei Ferenc Mûvelõdési Központ földszinti aulájában.
• A kiállításon a térség valamennyi települése – közöttük 
Kerekegyháza is – bemutatta termékeit. A kiállítás látoga-
tói a kerekegyházi standon megtekinthették Illés Erika 
papíráru termékeit, Kaszala Gábor tojástermelõ és 
Berente Ottó gyümölcs termesztõ kiállítását. Rendek 
Lászlóné régi használati eszközöket mutatott be, közben 
pedig az érdeklõdõk megkóstolhatták kiváló minõségû 
öko termékeit is. Vásárhelyi Ferenc és Vásárhelyi 
Zoltán kóstolással egybekötött pékáru bemutatót tartott. 
Ádám Kálmánné csuhéj játékait, szalmából készült 
termékeit is megtekinthették a látogatók, a település be-
mutatkozó napján pedig munka közben is megfigyel-
hették. Kerekegyháza kiemelkedõen jól szerepelt a 
kiállításon, köszönhetõen a kiváló helyi résztvevõknek.
• Rendek Lászlóné tevékenységét a Bács-Kiskun 
Megyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövet-
sége különdíjjal jutalmazta.
• A kecskeméti kistérség településeinek kulturális bemu-
tatkozó délutánján településünket a Papp Tünde tanárnõ 
vezetése alatt álló Pántlika Néptánc Csoport képviselte, 
akik dunántúli játékokat és táncokat adtak elõ, és mûso-
rukkal nagy sikert arattak.

Köszönjük valamennyi kiállító, résztvevõ felajánlását, 
aktív és önzetlen segítségét, mely által településünk jó 
hírnevét még inkább sikerült elmélyíteni.

Nyugdíjba vonul
Szabó István
tûzoltó fõhadnagy úr

Köszöntjük a közelmúltban
nyugdíjba vonult pedagógusainkat

Kerekegyháza Város Önkormányzata



élõk igényei alapján folyamatos bõvítéssel 9 csoportossá 
bõvült az intézmény. Igaz, hogy régi épületek átala-
kításával tudták biztosítani az elhelyezést, ez ma már 
kimondottan korszerûtlen, nem felel meg a kor igé-
nyeinek.

Évek óta tervezi az önkormányzat egy korszerû új 
óvoda létrehozását, melyhez „csak” elegendõ pénz 
kellene, hisz az igény jogos. A jóindulatú hozzáállásnak 
csak az anyagiak szabnak gátat. A pénz szûke miatt 
néhány éve létrehoztunk egy óvodai alapítványt, melynek 
bevételébõl, már többször vettünk fejlesztõjátékokat, 
jelenleg új udvari mozgásfejlesztõ játékokkal várjuk szep-
temberben a gyerekeket.

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik bármilyen 
módon gyarapították az alapítványra befolyó be-
vételünket.

Továbbra is várjuk a segítséget, aki szeretne az 
alapítványunkra befizetni, az a következõ számla-
számon megteheti. 

Mivel a remény hal meg utoljára, továbbra is bízunk 
benne, hogy eljön az az, idõ, amikor sor kerül egy szép új 
óvoda létesítésére. Addig is a régi épületekben folytatjuk 
munkánkat, és idén õsszel szeretnénk az óvoda 80 éves 
fennállását egy szerény kis mûsorral, kiállítással egybe-
kötött megemlékezéssel megünnepelni. 

A szüreti napokkal egybekötött óvodatörténeti 
kiállításra és gyermekmûsorra, szeretettel várjuk az 
érdeklõdõket, a volt óvodásokat és a jelenleg is 
óvodás gyermekek szüleit.

Az óvoda nevelõtestülete nevében:
 Kanizsai Józsefné 

óvodavezetõ

Kerekegyháza 1927-ben kapta meg az óvoda-
alapítás jogát. Az 1856-ban alapított, vegyes nem-
zetiségi lakosú község, intézményrendszer tekintetében 
igen haladó gondolkodású. Erre utal a lakosság számá-
hoz képest nagy, emeletes iskola, a nagy templomok 
megépítése, és az állami óvoda alapításának igénye.

Az akkori körülmények között, egy csoporttal is kor-
szerûnek számító állami óvoda, az új iskola elkészülése 
miatt megüresedõ, Fõ utcai öreg épületben (a katolikus 
templom oldalsó bejáratával szemben, jelenleg üzlet-
helyiség) kapott helyet. 

Az óvoda, egy gyermekcsoporttal, egy óvónõvel és 
egy dajkával, egészen 1951-ig mûködött ebben az 
épületben.

1951 a községi óvoda életében jelentõs változást 
hozott. 1951. augusztusában nyílt meg a Rákóczi u 70 
sz. alatti, volt csendõrlaktanyából alakított, két csoportos 
óvoda, ahol már önálló konyhával rendelkezett.

Ekkor a két csoportban 70 gyermekkel két óvónõ 
foglalkozott, munkájukat 2 dajka, és két konyhai dolgozó 
segítette. A növekvõ gyermeklétszám és a településen 

80 éves az óvoda
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A megálmodott jövõ

Neve:  Aprók Pénze Alapítvány
Számlaszáma: 51700117-11062354

Adószáma (a szja. 1%-hoz): 18364279-1-03
A befizetõk segítségét elõre is köszönjük!

régmúlt

jelen
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Annak érdekében, hogy végre a felújított iskolában 
kezdhessék a gyerekek és a pedagógusok a tanévet, 
az Önkormányzat a Képviselõ-testület ez év májusi 
döntése alapján támogatást megelõlegezõ hitelt vett 
fel, a kivitelezõvel a szerzõdést módosította és ezzel a 
felújítási munkálatokat felgyorsíttatta, így a Képvise-
lõ-testület döntésének köszönhetõen mindannyiunk 
örömére szolgál, hogy az eredeti 2008. január 31. 
helyett már most megkezdõdhetett a tanítás a felújított 
épületben. 

A 2007-2008-as tanévet úgy tudtuk elkezdeni, hogy 
minden osztály az iskola épületében került elhelyezésre. 
Nagy öröm ez, hiszen több mint 6 éve több külsõ helyszí-
nen folyt az oktató-nevelõ munka. Most végre egy épüle-
ten belül van minden pedagógus, minden tanuló, a tanítás 
reggel 8 órakor kezdõdik mindenkinek.

2007. augusztus 31-ig átadásra került a belsõ udvar, a 
konyha, az „A” épület földszinti és emeleti része és a 
komplett „B” épület. Ezt követõen 2008. január 31-ig 
fokozatosan kerül átadásra a külsõ udvar, a minden igényt 
kielégítõ új sportpálya és a bõvített „C” épület.

Lesznek még ideiglenes megoldások, hiszen a teljes 
felújítás és bõvítés még nem fejezõdött be, a zavartalan 
tanulási-tanítási folyamat azonban biztosítva van. A kony-
ha mûködik, tehát az étkeztetés is helyben lett megoldva. 

Természetesen közös feladatunk a megújult épület 
állagának megóvása, megõrzése, amit ezúton is tiszte-
lettel kérünk mindenkitõl, aki az iskolába látogat, azt 
használja. Használjuk boldogan, odafigyeléssel és 
örömmel.

Itt is szeretnénk megköszönni a gyerekeknek, 
szülõknek, pedagógusoknak és mindenkinek az elmúlt 
évek kellemetlenségei, nélkülözései ellenére nyújtott 
pozitív hozzáállását, türelmét és támogatását, melyek 
nélkül nem valósulhatott volna meg közös célunk: a felú-
jított, szép iskola. Köszönjük szépen.

Kerekegyháza Város Képviselõ-testülete,
valamint az iskola vezetése és pedagógusai

Több mint hat év után
újra mindenkinek
az iskolában
kezdõdhet a tanév

Végre Kerekegyházán
is indulhat középiskolai
esti képzés

A polgármester úr és az Önkormányzat 
tárgyalásainak eredményeként a 2007. április 
10-i ülésen született döntés arról, hogy az 
önkormányzat együttmûködésével a Móra 
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény tantermeket biztosít a 
felnõttoktatás keretében megvalósuló képzés 
céljából.

A Pálffy István televíziós személyiség 
nevével fémjelzett Kun László Középiskola és 
Szakiskola Kerekegyházi Tagintézményében le-
hetõség nyílik a 2007-2008-as tanévben ingye-
nes gimnáziumi és szakközépiskolai képzésre. 

A gimnáziumi képzés a terv szerint 9. és 10. évfo-
lyammal indul. A 12. évfolyam sikeres elvégzése után 
gimnáziumi érettségi vizsgával fejezhetik be tanul-
mányaikat. A szakközépiskolai képzésen belül gazda-
sági informatikus képzés indul, amelyre csak az érett-
ségi vizsgával rendelkezõk jelentkezhetnek.

Az oktatás mindkét képzésben hetente két alka-
lommal (kedden és csütörtökön), délután 15.00 és 
20.00 közötti idõben történik.

A képzéseket csak a szükséges jelentkezõi létszám 
megléte esetén indítják. A képzési lehetõség megho-
nosítása fontossággal bír a helyi emberek képzési 
lehetõségein túl az ipari övezet folyamatban lévõ kiala-
kításának eredményeként a közeljövõben Kerekegy-
házán letelepülõ cégek szakképzett munkaerõ igé-
nyének biztosításában, és ezáltal ahogy a polgármes-
teri programban is szerepel városunk gazdasági 
fejlõdésének egyik fontos alapját jelenti.

 Polgármesteri Hivatal

O k t a t á s
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Bár a további fejlesztési terveinkben szereplõ uniós 
források és pályázatok túlnyomó többsége még csak 
most kerül kiírásra, Kerekegyháza Város Önkormány-
zata és intézményei a múlt év októberi önkormányzati 
választások óta ez idáig, köszönhetõen a kiváló csapat-
munkának, együttmûködésnek és segítõknek, az eddigi 
döntések és tárgyalások eredményeként várhatóan 
mintegy 500 millió forint fejlesztési forrást nyert, 
szerez az alábbi pályázati kiírások szerinti bontásban:

- Humán Szolgáltató Központ Idõsek Klubja
    Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye 
- Egészségház

3) Alapfokú nevelési-oktatási intézmények
    és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése
 - óvoda fejlesztés
 
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében:

 - Infrastrukturális Fejlesztés Tartalmi
1) Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú     Támogatása (eszköz fejlesztés)  
    Mûvészetoktatási Intézmény:

- „Egészségünkre” c. programra 848.000 Ft-ot, Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 
- „Egészségfejlesztés, drogmegelõzés” program keretében:
    támogatására 354.200 Ft-ot, - Integrált helyi információs és tanácsadó
- „Útravaló program”-ra 45.000 Ft-ot,     központ létrehozása
- „Táboroztatás támogatása”-ra 150.000 Ft-ot,
- „Nyelvi labor”-ra 450.000 Ft-ot. Az ifjúsági klubnak teret adó projekt megvalósulása 

 esetén a széles körû prevenciós és tanácsadói tevékeny-
2) Városi Önkormányzat: ségek mellet többek között lehetõség lesz az extrém 

- „Búcsú és Arató felvonulás”-ra 100.000 Ft-ot, sportok kipróbálására, olyan háttér-infrastruktúra kialakí-
- „Szüreti felvonulás”-ra 50.000 Ft-ot, tására, amely a város képének szépüléséhez járul hozzá, 
- „Ökotúra útvonal” kialakítására 1.000.000 Ft-ot, ill. olyan tárgyi eszközök beszerzésére, amelyek a telepü-
- „Gyom és parlagfû mentesítésre” 100.000 Ft-ot, lési rendezvényeken is hasznosításra kerülhetnek.
- „Csatornázást követõ útfelújítás”-ra várhatóan
    120.000.000 Ft-ot, Sikeres pályázatok esetén és egyéb források 
- „Kerekegyháza-Fülöpháza közösen út felújítás”-ra biztosításával terveink szerint 2007-2008. évben, a 
    országos kiemelt projektre igényelt 366.000.000 Ft. Képviselõ-testület eddigi és további döntéseinek 

függvényében, többek között az alábbi fejlesztések 
3) Katona J. Mûvelõdési Ház és Könyvtár : valósulnak, illetve valósulhatnak meg:

-  az épület felújítására „Közkincs hitel”
• 5 km kerékpárút kiépítése a kapcsolódó   keretében 333.400 Ft-ot,
    infrastruktúrával,-  új bútorok, berendezések
•  Fõ u. újrafásítása,    beszerzésére  1.500.000 Ft-ot,
• 20-25 km belterületi és külterületi út felújítása,-  könyvtár állománybõvítésére 600.000 Ft-ot.

kialakítása teljes felületi zárással, 
• Idõsek klubja, egészségház akadálymentesítése,4) Humán Szolgáltató Központ:
• Ipari övezet kialakítása, - a „jelzõrendszer” bõvítésére 530.016 Ft-ot
• Központi játszótér felújítása, Bem és Ifjúság u. 

új játszótér kialakítása,5) Városgazdasági Kft.:
• Temetõben a ravatalózó felújítása, szilárd - gépek beszerzésére  5.786.000Ft-ot.  

útburkolat kiépítése, urnafal kialakítása,
• Farkas-erdõbõl pihenõ és emlékpark kialakítása,Benyújtott pályázatok:
• Óvoda és bölcsõde fejlesztésének megkezdése, 
• Városközpont átfogó felújításának megkezdése,- DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése
• Fentieken túl energetikai, építõ beruházási és- Mûvelõdési Ház eszközbeszerzése

turisztikai projektek vannak elõkészítés alatt, és- Biogreen számítógép beszerzés
számos kisebb, nagyobb beszerzés is megvalósul. 

Elõkészítés alatt lévõ pályázatok: 
A 2009-2013. évek fejlesztési terveirõl és lehetõségeirõl 
fenti tervek függvényében a késõbbiekben és folyamato-A Dél-alföldi Regionális Operatív Program keretében:
san tájékoztatjuk Önöket.  
Köszönjük azoknak a munkáját, akik a sikeres pályázatok 1) Önkormányzati és állami belterületi valamint
elõkészítésében, a források megszerzésében részt     önkormányzati külterületi utak fejlesztése
vettek vagy részt vesznek, és ezzel kiemelten 
hozzájárulnak Kerekegyháza fejlõdéséhez.2) Akadálymentesítés (Egyenlõ esélyû hozzáférés

    a közszolgáltatásokhoz) Dr. Kelemen Márk - polgármester 

Várhatóan több mint  forintot
fordíthatunk fejlesztésre

500 millióPÁLYÁZATOK
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Dr. Kelemen Márk polgármester a Képviselõ-tes-
tületnek közérdekû bejelentéseket tett, többek között 
az általános iskola felújításáról, a szennyvízcsatorna-
hálózat kiépítésérõl, a csatornázással kapcsolatos út-
helyreállításokról, az önkormányzat pályázati lehetõsége-
irõl, és ismertette az ez évi nyertes pályázatokat. 

Egyhangúlag elfogadta a Képviselõ-testület a Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzattal kapcsolatos módosítá-
sokat és kiegészítéseket, így új SZMSZ rendelet került 
megalkotásra.

 döntés született a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulási megállapodás módosításának elfo-
gadásáról.

a gyerekek és felnõttek biztonságát egyaránt szolgáló 
A Képviselõ-testület elfogadta az Ifjúsági Klub mû- DAOP kerékpárút pályázat benyújtásáról, kerékpárút 

ködtetése tárgyú elõterjesztést, melyben arról döntött, megvalósítására az alábbi útvonalon:
hogy a könyvtár alatti 120 m2 pincehelyiséget ingyenesen 
a Településünk Fejlõdéséért Alapítvány használatába • Szabadság utca a hetényegyházi leágazástól
adja a Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Szilágyi utca a Szabadság és a Fõ utca között,
Pont mûködtetésére 2007. augusztus 1-jétõl 2012. július 

Fõ utca Szilágyi és a Zrínyi utca között,31-ig. Az Ifjúsági Klub mûködtetésével és vezetésével az 
Zrínyi utca  a Fõ utca és a Baracsi út közöttalapítvány Turcsán Szabolcsot bízza meg, aki az ifjúsági 

programok támogatására pályázatokat nyújt be és felelõs Baracsi út a Zrínyi utcától a Dohány utcáig.
a klub megfelelõ színvonalú mûködéséért.

Kossuth Lajos utca  a Fõ u. és a Dózsa Gy. u. között,

Dózsa György u.  a Kossuth és
az Arany János u. között,

Arany János u.

A tervezett kerékpárút hossza több, mint 5 km, a projekt 
összköltségvetése várhatóan bruttó 110 millió forint, a 
szükséges önrész 11 millió forint, melyhez tárgyalások 
folynak további 6 millió forint támogatás megszerzésérõl. 
   

Polgármesteri Hivatal

hozott, hogy az intézmény és a tagozat vezetése tételesen 
és teljes körûen egyeztesse le a fennálló elutasítási okokat 
a minõsítõ testülettel, és annak eredményérõl adjon tájé-
koztatást. Az intézménynek az okok és a követelmények 
ismeretében tartalmilag és alakilag is megfelelõ részletes, 
konkrét intézkedési és költségtervet kell készítenie a felté-
telek biztosíthatóságához szakértõ bevonásával, a követ-
kezõ évi sikeres minõsítés érdekében. A Képviselõ-testü-
let határozott arról is, hogy az intézmény és a tagozat veze-
tése, készítsen konkrét mûködési tervet (létszámmal, ok-
tatókkal, költségekkel, bevételekkel) a mûvészetoktatás 
2007/2008-as tanévben történõ minõsítés nélküli folytatá-

Egyhangú sának feltételeirõl a folyamatosság érdekében.

11 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett döntés szüle-
tett 

•

•

•

•

•

•A Képviselõ-testület megtárgyalta a Móra Ferenc Ál-
talános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény minõsítési eljárásának eredményérõl készült tá- •
jékoztatót. Ennek lényege, hogy bár a polgármester kez-
deményezésére a mûvészetoktatás érdekében több al-
kalommal egyeztettek az intézményvezetõk és az érintett 
oktatók egymással és a hivatallal, valamint együtt a minõ-
sítõ testülettel, elsõsorban a nem megfelelõ képzettsé-
gek miatt a 2007/2008-as tanévben nem minõsítették az 
iskolát. A Képviselõ-testület egyhangú határozatot 

A Szent I. tér 15. szám alatt található, több mint húsz éve az önkormányzat felújítani, melynek értéke és ezzel az ön-

épült, és azóta fel nem újított, beázó és rossz fûtési rend- kormányzat vagyona a ráfordításnál lényegesen nagyobb 

szerû, lelakott szolgálati lakást az önkormányzat felújította. mértékben nõtt. Ezzel a vagyonnövelõ megoldással a koráb-

A 2.004.868 Ft-ba kerülõ költségbõl dr. Kelemen Márk ban értékesített bérlakások esetén is több bevétele származ-

bérlõként 982.999 Ft-ot egy összegben befizetett, melybõl hatott volna az önkormányzatnak, ezért a jövõben az önkor-

789.600 Ft lakbérelõleget - mint kamatmentes kölcsönt - mányzat így tervez felújítani több bérlakást is, azok állagá-

több évre megelõlegezett, és a fennmaradó 193.399 Ft érték nak és értékének megõrzése, valamint növelése érdekében.

beépítésre került. A lakást a fenti összeg befizetésével tudta 

Tájékoztatás a Képviselõ-testület
2007. augusztus 15-i rendkívüli ülésén

elhangzott napirendekrõl 

Lakossági tájékoztató

Polgármesteri Hivatal
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Lakossági       tá jékoztató

A Polgármesteri Hivatalhoz a nyár elején több lakossági 
panasz érkezett a temetõ  gondozatlan állapota miatt. A hivatal 
az ügyet kivizsgálta és az ismert üzemeltetõ a jogszabályoknak 
megfelelõen fel lett szólítva a szerzõdéses kötelezettségeinek 
maradéktalan betartására. Ennek eredményeként a Kft. 
ügyvezetõje írásban vállalta, hogy a jövõben még fokozottab-
ban odafigyel a temetõi rendtartásra, annak állapotára. Kö-
szönjük Gulyás úrnak a pozitív hozzáállását, mindannyian 
reméljük így lesz, és ezáltal a jövõben nem lesz szükség a 
temetõvel kapcsolatban hasonló intézkedésekre.
További képek megtekinthetõek a Polgármesteri Hivatalban.

Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal

Miután a lakosság, a gyermekek biztonsága 
és a vagyonvédelem területén Kerekegyháza 
közbizton-sága még számos kívánnivalót hagy 
maga után, ezért a megelõzés és az okok keze-
lése érdekében több alkalommal, legutóbb július 
5-én megbeszélésre hívta dr. Kelemen Márk pol-
gármester a rendõrség, az oktatási és szociális 
intézmények valamint a polgárõrség képviselõit.

A megyei vezetõkkel is folytatott és ezen tárgya-
lások alkalmával konkrétan áttekintették a település 
közbiztonságának helyzetét, és számba vették azo-
kat a feladatokat, melyeket mindenképpen szüksé-
ges megtenni a lakosság biztonsága és nyugalma 
érdekében.

Ezek között kiemelkedõ helyet foglal el a közle-
kedési morál javítása, valamint a településen hosz-
szabb-rövidebb ideig kifejezetten bûnelkövetés cél-
jából tartózkodó személyek által elkövetett jogelle-
nes cselekmények visszaszorítására irányuló törek-
vés, és kiemelten az óvodás, iskoláskorú gyermeke-
ink védelme.

Azonnali intézkedésekrõl született döntés töb-
bek között a magánszálláshelyek ellenõrzésérõl, a 
vendéglátóhelyek szabályszerû nyitva tartásának 
betartatásáról, melyben kiemelt feladatot kapott és 
vállalt az önkormányzat ellenõrzése mellett a pol-
gárõrség. Továbbá a drog prevencióról, a megelõzõ 
figyelemfelhívó akciók bonyolításáról, és soron kívül 
akcióterv készül, melyek egyaránt hozzájárulnak a 
közbiztonság, a nyugodt mindennapok megterem-
téséhez.

Amennyiben a polgárõrség, rendõrség tevé-
kenységével kapcsolatosan bárminemû kérdésük, 
javaslatuk vagy észrevételük van, kérjük jelezzék azt 
az illetékes szervek vezetõinek, vagy a Polgármes-
teri Hivatalnak és kéréseiket továbbítjuk.

Fontos feladat
a közbiztonság javítása 

Értesítjük régi és leendõ véradóinkat,

hogy 2007. szeptember 20-án, csütörtökön 9-13 óráig

véradás lesz a Katona József Mûvelõdési Házban.

Kérjük lehetõségéhez mérten mindenki adjon vért,

hogy életet menthessen. Köszönjük!

VÉRADÁS

Az üzemeltetõ a jövõben
biztosítja a temetõ
folyamatos gondozását

Temetõ állapota, 2007. június 17.
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A Parlagfûmentes Magyarországért 06/20-9493-067-es telefonszámon jelentkezzenek matricáért, 
Tárcaközi Bizottság 2007-ben a amennyiben úgy ítélik meg, hogy parlagfûmentes a területük.
„Parlagfûmentes Ház“ akcióval sze- A mezõõr a helyszínen megtekinti a területet és felragasztja a 
retné elérni a pozitív hatású motivációt a matricát. Természetesen az akciónak csak akkor van eredménye, 
parlagfû elleni küzdelemben. ha csak az a ház kapja meg a matricát, amelyik az udvarát és az 

elõtte lévõ területet valóban rendben tartja.

A településeknek – így Kerekegyházá-
Amennyiben az egész település parlagfûmentesítését sikerül elér-

nak is – „Parlagfûmentes Ház“ matricákat juttattak el, ni, a település megkaphatja a „Parlagfûmentes Település“ feliratú 
amelyeket az a tulajdonos kaphat meg, aki parlagfûmente- táblát, amit a helységnév alá kihelyezhet, továbbá a legszerencsé-
sen tartja saját területét.  sebb települések 3 kategóriában pénzügyi segítséget is kapnak 

tevékenységükhöz.
Kerekegyházán Tóth-Szivák Sándor mezõõr közremûködé-
sével zajlik az akció. A mezõõr a települést járva figyeli a terü- Kérjük a város lakóit, hogy mindannyiunk közös érdekében 
leteket, és osztja a matricát a parlagfûmentes területek tulajdo- tevékenyen mûködjenek közre a település parlagfûmente-
nosainak, amelyet tulajdonos a postaládájára ragaszthat. A tu- sítésében.
lajdonosoknak lehetõségük van arra is, hogy a mezõõrnél a Polgármesteri Hivatal

Parlagfû elleni védekezés

I. IRTSA A PARLAGFÜVET SAJÁT KÖRNYEZETÉBEN, INGATLANÁN!

Figyelem! 

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:
Polgármesteri Hivatal:  Kerekegyháza, Fõ u. 47./a.; Tel.: 76/546-054   Mezõõr: Tóth-Szivák Sándor 20/9493-067

A lakossági akció eredményérõl

Polgármesteri Hivatal

FELHÍVÁS - a parlagfû elleni védekezésre

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat évek összehasonlítva elmondható, hogy az idén még több embert 
óta minden lehetõséget megragad az allergiás betegségek mozgatott meg az akció, illetve több parlagfüvet is gyûjtöttek 2007-
megelõzésére. Ennek egyik eszköze, hogy a programokhoz anyagi ben. A vásárlási utalványok kisorsolására július 13-án került sor a 
forrást biztosít az önkormányzatok számára. Polgármesteri Hivatal tanácstermében. A sorsolás szerencsés 

Az ÁNTSZ Kecskeméti-, Kunszentmiklósi Kistérségi Intézete nyertesei: 
Kerekegyháza Város Önkormányzatának a gyom- és parlagfû- 1.  Kiss József, Akácfa u. 49.
mentesítési feladatok elvégzéséhez 100.000,- Ft összegû pénzügyi 2.  Prauda Jánosné, Rákóczi u. 102.
támogatást nyújtott 2007. évben, illetve 5 darab 10.000,- Ft értékû 3.  Csörgõ Istvánné, Klapka u. 21.
vásárlási utalványt ajánlott fel a lakossági gyûjtõ akcióban részt 4.  Makkos Nándor, Fõ u. 35.
vevõ személyeknek. 5.  Héjjas Rita, Akácfa u. 29.

Köszönjük dr. Molnár Ilona kistérségi tisztifõorvos asszony és 
dr. Mucsi Gyula regionális tisztifõorvos úr segítségét és támogató A sorsoláson megjelent személyek között az ÁNTSZ által 
együttmûködését. felajánlott kisebb tárgynyeremények (táska, labda) kerültek kiosz-

Az önkormányzat akciót indított a lakosság körében “Gyûjtse a tásra. Köszönjük az akcióban résztvevõ valamennyi helyi lakos 
kihúzott parlagfû töveket és nyerjen!” címmel. A parlagfûgyûjtési lelkes és rendkívül hasznos munkáját, és gratulálunk a szeren-
akció 2007. június 18. és július 13. között került meghirdetésre. csés nyerteseknek.

 Az akcióban 25 személy vett részt, egy-egy lakos több Reméljük, hogy jövõre még többen kapnak majd kedvet ahhoz, hogy 
alkalommal is hozott parlagfû töveket. Összesen 965 köteg, azaz bekapcsolódjanak az akcióba, mindannyiunk egészségének 
24.125 darab parlagfû tövet gyûjtöttek össze. A tavalyi eredménnyel megóvása érdekében. 
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S p o r t é l e t

 szeptember 01.  szombat, 16:30 Tiszakécskei VSE- 

 szeptember 09. vasárnap, 16:30 Soltvadkerti TE – 

szeptember 16.  vasárnap, 16:00 Solti FC – 

szeptember 22.  szombat, 16:00   – Tompai SE

szeptember 30.  vasárnap, 16:00  Bácsbokodi SK – 

október 06. , szombat, 15:00   – Kiskunhalasi FC

október 14. , vasárnap, 15:00  Dusnoki KSE – 

október 20., szombat, 14:30  – Kunszállás SE

október 28., vasárnap, 13:30  Kiskõrösi LC – 

november 03., szombat,  13:30  – Hartai SE

november 11., vasárnap, 13:30 Nemesnádudvari KSK – 

november 18., vasárnap, 13:30 Bácsalmási PVSE – 

november 24., szombat,13:00   – Akasztói FC

Kerekegyházi SE

Kerekegyházi SE

Kerekegyházi SE

Kerekegyházi SE

Kerekegyházi SE

Kerekegyházi SE

Kerekegyházi SE

Kerekegyházi SE

Kerekegyházi SE

Kerekegyházi SE

Kerekegyházi SE

Kerekegyházi SE

Kerekegyházi SE

A Kerekegyházi labdarúgó szakosztály a nyári 

szünet alatt önköltségi alapon edzõtábort szerve-

zett óvodás, kisiskolás korosztály számára.

Egy héten keresztül 9 óvodás, két héten keresz-

tül pedig 22 kisiskolás vett részt. Az edzõtábor 

napközis rendszerben zajlott, ahol edzések, közös 

étkezés, pihenés töltötte ki a napot.

A Pongrácz Majorba és a Varga tanyára tett 

kirán-dulásokon sportvetélkedõk, ügyességi játé-

kok tették színesebbé a programot. Az edzõtáborok 

tábortûzzel zárultak, ahol tétre menõ vetélkedõk 

során mérték össze tudásukat a gyerekek.

Reméljük, hogy az átadott emlékérmek egy év 

múlva is emlékeztetik a fiúkat az itt átélt élményekre. 

Nyári edzotábor
• Az egyetlen leány résztvevõ – Kókány Regina – 

teljesítményére egy budapesten rendezett tornán 

az MTK trénere figyelt fel és remény van arra, hogy 

a 8 osztály elvégzése után ott folytatja a sportolást.

• Szintén Kerekegyházán kezdte pályafutását a 

jelenleg 17 éves Trepák Attila, aki ma már az 

Újpest FC kapusa és az olasz Vicenza csapat 

folytat vele tárgyalásokat.

• Lázár Bence (17) szintén az Újpest FC játé-

kosa, aki szintén a kerekegyházi focipályán kezdte 

a labdarúgást.

Nagy János

A mérkõzések idõpontjai: 

FOCI
A megyei I. osztályban szereplõ kerek-

egyházi labdarúgó csapat heti négy edzés-

sel, két edzõmérkõzéssel készül a bajnoki 

rajtra, amely augusztus 17-én indult Izsák 

csapata ellen.

A felnõtt csapat keretében az elõzõ év-

hez képest változások történtek. A játékos 

edzõ továbbra is Gazdag Attila irányítja a 

csapat munkáját, a játékos keretbõl távo-

zott Gogolák Gábor és Czámpán Zsolt 

Kunbaracsra, valamint Fejes Balázs Orgo-

ványra. Helyettük sikerült visszaigazolni a 

korábban már Kerekegyházán játszott 

Hugyecz Györgyöt, Juhász Zsoltot és 

Szombati Sándort.

Mindhárom játékosnak nagy esélye 

van az elsõ csapatban való szerepléshez.

Az elsõ csapattal párhuzamosan az ifi 

is játssza a bajnoki fordulóit, minden alka-

lommal felnõtt csapat elõtt 2 órával.

Fiatal reménységek
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Az ADF Irodai Bt. vezetõje 2007. január 28-án tartott - 2002-ben a városháza átalakításakor romlott az iratok 
helyszíni szemle alapján – többek között - az alábbiak állapota, mert a zsúfolt irattárból az iratokat két garázsba 
szerinti megállapításokat tette a Polgármesteri Hiva- helyezték el, szinte ömlesztett állapotban, dobozokban, 
tal irattárának állapotával, illetve iratkezelésével kap- zsákokban, földön elhelyezve. Az egyik garázs beázott, 
csolatban: amelynek következtében az iratok felvizesedtek.

- A 27/1969. évi törvényerejû rendelet, és az azt hatályon - 2003-2004-ben ismét megkezdték az iratok selejtezé-
kívül helyezõ 1995. évi LXVI. levéltári törvény, valamint a sét, amelyet a levéltár több alkalommal ellenõrzött. Az ira-
Polgármesteri Hivatal saját iratkezelési szabályzata és irat- tok selejtezése nem volt folyamatos, intenzívebb módon 
terve alapján a tanácsi idõszakban és az 1990. után kelet- csak 2006. év végétõl folytatódott a munka. Az ellenõrzés 
kezett iratok kezelését, az irattárban õrzött iratok állapotát megállapította, hogy a garázsokban továbbra is rendezet-
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára több alka- lenül és selejtezetlenül voltak elhelyezve az iratok.
lommal ellenõrizte, legutóbb 1998-ban és 2003-ban. 

A levéltáros a hivatal vezetésének javasolta, hogy az irat-
A megállapításokat jegyzõkönyvileg rögzítették, melyek tárat mielõbb bõvíteni szükséges, és a jogszabályoknak 
minden alkalommal azt mutatták, hogy az iratkezelés nem megfelelõen kell elvégezni az iratok selejtezését, és 
felel meg a törvényi szabályozásnak az alábbiak miatt: iratkezelését, mivel a jelenlegi állapotok a jogszerû mun-

kát gátolják, hátráltatják. 
- az 1932-tõl kezelt adóügyi iratanyag, földnyilvántar-
tással kapcsolatos iratanyag, majd az 1947-tõl kezelt közi- A közelmúltban fejezõdött be a Polgármesteri Hivatal 
gazgatási iratok áttekinthetetlenül, zsúfolt irattárban voltak irattárának rendezése is. A beérkezett árajánlat alapján a 
elhelyezve, vállalkozási szerzõdésnek megfelelõen végezte munkáját 

az ADF Irodai Bt., mely szakszerûen, precízen 1947-tõl 
- az ellenõrzések után mindig megkezdõdött az iratok napjainkig rendszerezte az iratokat, így és az eddig nem 
rendezése és selejtezése, de ez abba is maradt, megfelelõ, hiányos belsõ szabályozás pótlásával már a 

jogszabályoknak megfelelõen mûködhet az irattár és az 
- az 1998-as ellenõrzést követõen a levéltár az ikta- iratkezelés is. 
tott iratok selejtezését nem hagyta jóvá, mivel az ügyi-
ratkezelés nem az irattári tervben foglaltaknak Dr.Kovács Huba
megfelelõen történt, aljegyzõ

Rendben a polgármesteri hivatal irattára is

A Városgazdasági Kft. gépparkja
pályázati forrásból is bõvül

A cégvezetés, a polgármester úr és a Képviselõ-testület azon A pályázaton nyert támogatás a teljes bekerülési költség 50% - át 

szándéka céljából, hogy az önkormányzat tulajdonában lévõ Kft. teszi ki. A fennmaradó részt a pályázati kiírás szerint a Kft. rész-

minél jobban megerõsödjön, és mielõbb meghatározó céggé ben saját erõbõl (25%), részben hitelbõl (25%) oldja meg.

váljon, többek között pályázatot nyújtott be az MPA-2007-1 jelû, a 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt, munkahely- A Kft. a képviselõ testület által meghatározott, jellemzõen al-

teremtõ beruházások támogatására, melyen 5.786 vállalkozókkal elvégeztetett kommunális feladatait a jövõben sa-

millió Ft vissza nem térítendõ állami támogatást ját erõbõl szeretné megoldani. A várhatóan fölös kapacitást pedig 

nyert kommunális gép beszerzésre. a lakosság felé történõ szolgáltatásnyújtással tervezi lekötni. 

Ferencz Péter - ügyvezetõ 
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Jól halad a földutak felújítása

A felújított, vagy karbantartott út megnevezése

2.  Határ dûlõ (fülöpházi)

3.  Kiss Mihály dûlõ

4.  Kutató átkötõ dûlõ

5.  Langó dûlõ

6.  Kaszatanya dûlõ-Papszék dûlõ átkötõ

7.  Móczár erdõ átkötõ

8.  Ágoston dulo

9.  Búhegy dûlõ – Amler dûlõ – összekötõ dûlõ

10. Kommunista út

11. Kunpuszta Pongrácz Major elkerülõ út

12. Kukulyszi dûlõ Szabadszállási kövesút felöli rész

13. Hajma falu

14. Papszék dûlõ, Hetényi út és Dózsa bejáró közötti rész.

15. Kaszatanya dûlõ, Juhász kereszttõl az 52-es útig

Összesen:

1.  Vettút +  Amler dûlo

A felújított, vagy karbantartott szakasz hossza (méter)

6.000

850

850

850

750

900

3.000

200fm, 210m3 föld eligazítva

620fm, 370m3 föld eligazítva

550fm, 400m3 föld eligazítva

750fm, 610m3 föld eligazítva

150fm, 150m3 föld eligazítva

600

3.000

19.920

850

A felújított, vagy karbantartott
szakasz hossza (méter)

600

400

600

1.500

3.100

A felújított, vagy karbantartott
út megnevezése

1. Papszék dûlõ

2. Búhegy dûlõ

3. Faludûlõ

4. Ágoston dûlõ

Összesen 2002-2006:

A 2002-2006. szeptember 30-ig felújított 3100 méter út bekerülési költsége: 712.900,- Ft.

2006. október 1-jétõl már felújításra került:

A 2006. október 1-jétõl már felújított 19.920 méter út bekerülési költsége: 170.850,- Ft.

Az év végéig még további szakaszok felújítása fog megtörténni, amit a jövõben hasonlóan tervezünk folytatni.
Az, hogy közel hétszer annyi földutat újítottunk fel egy év alatt és negyed annyi költségbõl mint a korábbi négy évben összesen, 
nagymértékben köszönhetõ a munkálatokban részt vevõ Gödény Tibor úrnak és csapatának, valamint az Önkormányzat 
munkatársainak kiemelten Kürtösi Balázsnak, Tóth-Szivák Sándornak és más segítõknek. Kérjük, hogy a fentiekkel 
kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak a Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Mûszaki Irodájához. Telefon: 546-054. 

Dr. Kelemen Márk - polgármester

Értesítem Kerekegyháza város lakosságát, hogy az M8 gyors- Mindezek ismeretében az ügyfelek jogosultak az eljárás során 
forgalmi út Kecskemét (M5) – Dunavecse közötti szakaszának szóban vagy írásban nyilatkozatot tenni, és az iratokba betekinteni.
környezetvédelmi engedélyezési eljárása megkezdõdött. A Fõfelügyelõség a környezeti hatás szempontjából lényeges észre-

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. megbízásából az UTIBER vételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben megvizsgálja.
Kft. egységes környezethasználati engedélyt kért az Országos Kör- A kérelem és mellékletei Polgármesteri Hivatal 9. sz. irodájában 
nyezetvédelmi Fõfelügyelõségtõl. Az eljárás részeként a Felügyelõ- 2007. augusztus 17-tõl 2007. szeptember 17-ig munkaidõben 
ség közhírré teszi az eljárás tényét, fontos adatait, ismerteti a nyom- megtekinthetõek.
vonal mentén található környezeti elemeket, településeket, a víz, a Az eljárás során 2007. szeptember 17-ig szóban vagy írásban 
levegõ, az élõvilág, az épített környezet, a zaj , rezgés, a hulladék té- nyilatkozatot lehet tenni.
mák fontosabb adatait, a védett területeket. Papp Gézáné - Mûszaki iroda

K Ö Z L E M É N Y

Ahogy ígértük terv szerint és soha nem látott ütemben, szakszerûen halad az 
önkormányzati tulajdonú külterületi földutak felújítása. Ez nem csak az 
érintett területeken élõ lakosok számára fontos, hanem mindannyiunk közös 
érdeke, ezért kérjük mindenkinek a segítségét az állaguk megóvásában.  

2002-2006. szeptember 30. között felújításra került:
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Végéhez közeledik a csatorna beruházás,
de mi lesz az utakkal?

Tájékoztatom a kerekegyházi lakosokat a Kerekegyházát dés egy példányát megkapják, és hamarosan várhatják a szol-
érintõ szennyvízcsatorna hálózat beruházással és a kivitelezési gáltatást. A Bácsvíz Zrt. pontos dátumot még nem tud mondani, de 
munkálatokkal kapcsolatban. hozzávetõlegesen szeptember közepén, vagy végén tervezi a 

Mint azt a 2007. június 27-i hírlevélben is leírtuk a beruházás szerzõdéskötéseket.
menetét meghatározó és Kerekegyháza városát érintõ konzorciumi • Felhívják a figyelmet arra, hogy a csatornába csak a terepszint 
szerzõdést 2003. március 5-én, társulási megállapodást 2005. feletti helyiségekben keletkezett szennyvizet vezethetik el. Kérjük, 
január 10-én, Betonút Zrt.-vel vállalkozási szerzõdést 2006. április hogy a belsõ házicsatornákat, a tisztító idomig, rákötés nélkül min-
7-én írták alá az akkori polgármesterek. denki építse ki szeptember végéig, melyhez további információt a 

A felek megállapodtak, hogy az ISPA támogatási kérelem mûszaki irodától és a Városgazdasági Kft.-tõl kérhetnek a hírlevélben 
felelõs szervezete, mint gesztora Kecskemét Megyei Jogú Város szereplõ elérhetõségeken.  
Önkormányzata legyen, és egyben a felek felhatalmazták a gesztort, 
hogy a konzorcium minden társult résztvevõjének nevében jogszerû    
nyilatkozatot tegyen, teljes jogkörrel képviselje, utasításokat vegyen 
át, vagy adjon ki. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

A rendes ütemben lezajlott csatornázási munkák után az gesztori feladatok ellátására kötelezettséget vállalt.
úthelyreállítás sokkal bonyolultabb kérdés. Az eredeti szerzõdés az A kivitelezési munkálatokat a Betonút Zrt. végzi érvényes 
úthelyreállításokkal kapcsolatban számos problémát vet fel.közbeszerzési eljárás nyomán kötött szerzõdés alapján. Ezek a 

A legfontosabb, hogy az utak eredeti állapotának visszaállítását szerzõdések sajnálatos módon Kerekegyházának a beruházás 
tartalmazza, ami azt jelenti, hogy a csatornázással érintett nyomvo-egészét, vagy részét tekintve semminemû tervezési, irányítási, 
nalakon csak az úton kivágott sávokat aszfaltoznák vissza, és a mel-ellenõrzési, számonkérési jogot nem biztosítanak. Ettõl függetlenül, 
lette lévõ rossz minõségû részek úgy maradnának ahogy vannak. minden lehetséges fórumon eljárva és eszközt megragadva 
Útjaink rossz minõsége miatt a sávos aszfaltozás a legtöbb helyen határozottan képviseljük városunk érdekeit a beruházás mielõbbi, de 
nem lehet megoldás. Ezért már hónapokkal ezelõtt kezdeményeztük nem az eredeti szerzõdésbe foglalt és számunkra hátrányos feltéte-
és tárgyalásokat folytattunk annak érdekében, hogy az ilyen utak lek szerinti befejezése érdekében. Hogy ez mit jelent, az úthelyre-
esetében teljes szõnyegezés történjen, melyhez módosítani kellett a állításról írtaknál részletesen kifejtem.
terveket, a technológiát és biztosítani a szükséges forrást. Fentiek szerint a Kecskemét város honlapján (www.kecskemet-

A módosításhoz az Unió engedélyét megkaptuk, és elõrehaladott csatorna.hu) található hírlevelek alapján a következõ tájékoztatást 
állapotban van a szakminisztérium jóváhagyó elrendelése is, így már adom:
csak a dokumentum aláírására kell várni. Ezt követõen a tervek sze-
rint 24, - az unió elõírásai szerint - kizárólag csatornázással érintett Már majdnem 100 százalékban befejezõdött a Kecskemétet és 
utca, utcaszakasz mintegy 11 km hosszúságban szõnyegezéssel agglomerációját - Kerekegyháza, Helvécia és Ballószög - érintõ 
kerül helyreállításra, és néhány utcában lesz csak sávos asz-szennyvízcsatornázás. A gerincvezetékek és bekötõvezetékek né-
faltozás. Az úthelyreállításokat az idõjárás függvényében a kivitelezõ hány száz méter kivételével megépültek, amint elkészülnek a tele-
még ebben az évben elvégzi feltéve, hogy az elrendelést mielõbb püléseket összekötõ nyomóvezetékek, és az átemelõk hamarosan 
megkapja, és az érintett szakaszokon a közszolgáltatók (pld. gáz, víz) már mindenki használhatja az európai komfortot nyújtó új köz-
nem végeznek olyan rekonstrukciót mely késleltethetné a munkála-mûvet. A közelmúltban teljesen befejezõdött a beruházás Kecske-
tokat. méten a Petõfiváros, Máriaváros, Hunyadiváros, valamint Kadafalva, 

Minden erõnkkel azon vagyunk, hogy az elrendelés mielõbb meg-Ballószög, Hetényegyháza, Kerekegyháza és Helvécia térségében. A 
történjen, és hogy azt követõen a lehetõ leggyorsabban befejezõdjön háztartások rákötésével kapcsolatban Sütõ Vilmos, a Bácsvíz Zrt. 
a fentiek szerinti kiharcolt és önök által kiérdemelt helyreállítás. Ide is csatornaszolgáltatási fõmérnöke a következõ információkat adta.
kapcsolódik, mint ahogy a pályázati terveknél is említettük, hogy 
további 10-15 km belterületi és külterületi út szilárd burkolattal törté-• A Bácsvíz Zrt. minden érintettet szórólapon értesít, a rákötés és 
nõ felújítását, kialakítását is szeretnénk 2008-ban megoldani.a szerzõdéskötések dátumáról. A víz és csatornaszolgáltatást végzõ 

Addig is a munka folyik, az összes, szõnyegezéssel nem érintett Bácsvíz Zrt. akkor kapcsolódik be a csatorna kiépítési projektbe, 
útszakaszon megtörtént a sávos helyreállítás, a Szabadság u. és amikor a kivitelezõ Betonút Zrt. átadja számára a megépült gerinc-
Arany J. u. csatornázással érintett szakaszai teljes aszfaltszõnyeget vezetékeket, és a tisztítóidommal lezárt bekötõcsatornákat. Amint 
kaptak. Folyamatosan felmérjük a mûszaki hiányosságokat, hibákat megtörténtek a különbözõ városrészek részmûszaki átadásai, a 
melyek kijavítását minden eszközzel megköveteljük.  Bácsvíz feladata, hogy értesítse a háztartásokat arról, hogy 

megkezdhetik a belsõ házicsatorna kiépítését. A Betonút Zrt. 
Kedves Kerekegyházi lakosok! Itt és most is szeretném megkö-szakemberei a gerincvezetékrõl a bekötõ csatornát a telekhatáron 
szönni Önöknek azt a türelmet, hozzáállást és kitartást, amit a csa-belül egy méteren helyezték el. Ettõl a ponttól a házig kell a 
torna beruházás és az utak állapota miatt nap mint nap el kell, el kellett lakosoknak kialakítaniuk a házicsatornát. Ezt követõen a Bácsvíz 
szenvedniük. Bízva abban és tudva, hogy áldozatvállalásuk, kelle-Zrt. személyesen keresi fel a lakosságot - elsõsorban hétközna-
metenségeik nem voltak hiábavalók kérem még egy kicsit a türelmü-pokon a munkaidõ után, illetve hétvégenként - és viszi ki a névre 
ket az utak eredeti feltételeknél lényegesen jobb, nagyobb mértékû és szóló szennyvízelvezetési szerzõdést, valamint kihelyezett irodá-
mindannyiunk érdekét szolgáló helyreállításának megvalósításáig.         juk lesz a polgármesteri hivatalban. A szerzõdés aláírását köve-

tõen a háztartásoknak máshova nem kell már fordulniuk - a szerzõ-

 Az úthelyreállításokkal kapcsolatban

Dr. Kelemen Márk - polgármester
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A Képviselõ-testület 2007. június 27-i ülésén felül- Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy hamarosan megoldjuk 
vizsgálatra került az Önkormányzat és a szemétszállí- a lehetõségét, és meghatározzuk azok körét akik rászo-
tást végzõ Saubermacher Kft. közötti szolgáltatási rultsági alapon még jogosultak lesznek kedvezményesen, 
szerzõdés. vagy térítésmentesen 80 l-es kukához jutni. 

A szolgáltatási szerzõdésben rögzítésre kerültek a 
2007. július 1. és 2008. június 30-a közötti idõszak díjtéte-
lei, és az évek óta megoldatlan jogos igény, hogy a kisebb 
háztartások számára a 80 literes kukák bevezetésre kerül-
jenek. A polgármester úr által javasolt és a szolgáltató 
által végül elfogadott tovább fejleszthetõ konstrukció lé-
nyege az, hogy a támogatásban részesülõ 231 lakos ré-
szére ingyen kicseréli a Kft. az általuk használt 120 literes 
edényt, használt 80 literes edényre.

További pozitív változás, hogy az új szerzõdés alapján 
egyszeri lomtalanítást a szolgáltató ingyen végez, vala-
mint szeptemberben egy alkalommal szintén ingyen 
elektronikai lomtalanításra kerül sor. A Saubermacher 
Kft.-vel 2004-ben 10 évre kötött kötelezõ közszolgáltatási 
szerzõdés módosítása csak a szolgáltató beleegyezé-
sével történhet, a díjakkal kapcsolatban az önkormány-
zatnak minimális a mozgástere. Tájékoztatjuk továbbá Önöket arról is, hogy a szelektív 

A polgármester a késõbbi finomítások lehetõségének hulladékgyûjtést több sziget kialakításával kísérleti 
érdekében javasolta még a támogatási rendszer átalakí- jelleggel 2008. márciusában tervezzük megvalósítani.
tását úgy, hogy aki most 80 l-es edényzetet és eddig 50% 
támogatást kapott az ezentúl 4000 Ft+Áfa fix összegû tá-
mogatást kapjon, így õ mintegy 1000 forinttal fizet keve-
sebbet mint az elmúlt évben. Aki eddig 25% támogatást 
kapott, az 563 Ft+Áfa összegû támogatást kapjon, így õ 
mintegy 600 forinttal fizet kevesebbet.  Minden további 
ingatlantulajdonos is részesül 563 Ft+Áfa támogatásban, 
így a teljes díjat fizetõk múlt évben 12.272 Ft-ot, 2007 év-
ben  13.182  Ft-ot fizetnek. A szolgáltató 12,5%-os eme-
lést akart érvényesíteni, azonban a többszöri tárgyalások 
eredményeként ezt sikerült 7,4%-ra csökkentetni. 

A 120 l-es edények az Önkormányzat tulajdonában 
vannak, melyek térítésmentes használatra lettek kiosztva 
a lakosság részére. Az új elszámolási idõszak beveze-
tésével megváltozott a rászorultak támogatási rendszere, 
melyrõl az érintettek levélben lettek értesítve. A kiosztásra 
kerülõ 80 l-es kukákhoz kétféleképpen lehet hozzájutni. 
Az egyik lehetõség szerint az önkormányzat szociális iro-
dája által megállapított rászorultsági alapon, térítésmen-
tesen (így a kuka tulajdonjoga marad a Saubermacher 
Kft-nél). A másik lehetõség szerint a támogatásra nem 
jogosultak körében 5.250 Ft díj befizetése mellett lehet, 
ezzel viszont a kuka tulajdonba is kerül.

A kiosztást az Önkormányzat tulajdonában lévõ Vá-
rosgazdasági Kft. végzi folyamatosan. Eddig a támogatott 
személyek közül 156 fõ cserélte le az edényét. Tájékozta-
tásul közöljük, hogy még van lehetõség az edényzet ki-
sebbre történõ cseréjére. Ehhez az kell, hogy az átvételkor 
aláírt sorszámú kukát tisztán visszahozzák a Város-
gazdasági Kft. részére, mellyel egyidejûleg biztosítjuk a 
80 l-es edényt. 

Már 80 literes kukát is használhatunk

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatjuk a kerekegyházi lakosokat, hogy az 

Önkormányzat, a VG Kft. és a Saubermacher Kft. 

az idén is szervez elektronikai hulladékgyûjtést.

A kidobásra szánt elektromos készülékeket

2007. szeptember 22 –én 10.00-16.00,

és szeptember 23–án 8.00-16.00 óra között 

lehet a Városi Piac területére kiszállítani. 

(Kerekegyháza, Dózsa Gy. u. 143.)

Kérdéseikkel az Önkormányzat Mûszaki Irodájá-

hoz (tel: 546-054) vagy a Városgazdasági Kft.-hez 

(tel: 545-018) fordulhatnak. Kérjük éljenek minél 

többen a lehetõséggel, az ilyen jellegû veszélyes 

hulladék szakszerû megsemmisítése, újrahaszno-

sítása és környezetünk védelme érdekében. 

A szervezõk

Figyelem,
elektronikai
lomtalanítás!

a./ 120 literes gyûjtõedény

b./ 80 literes gyûjtõedény,
     egyszeri, ingyenes használt
     edény cserével

c./ 120 literes zsákok
     a többlethulladék elszállítására

d./ A külterületre kihelyezett
     konténerek ürítésének díja

264,32 Ft + ÁFA/hét

176,21 Ft + ÁFA

250 Ft + ÁFA

9.100 Ft + ÁFA

Szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díjtételei:
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Lakossági      tá jékoztató

 Magyar Közút Kht. Kerekegyháza Önkormányza-
tával együttmûködve közútkezelõ tevékenysége során 
különös figyelemmel kíséri a tudatos környezetvédelem 
írott és íratlan szabályainak betartását, végrehajtását. Az 
április 22-i, Föld napi országos szemétgyûjtõ akció 
rendkívül eredményes volt, amelyben kerekegyházi 
személyek és civil szervezetek is részt vettek. Megkö-
szönve a résztvevõknek, a sikeres akciót követõen elhatá-
roztuk, hogy az év második felében 2007. október 20-án, 
szombaton, 08-14 óra között kerüljön újra megrendezésre 
ez az esemény. A Közút Kht. igazgatósága együttmû-
ködésünk keretében minden csatlakozó iskolai osztály, 
civil szervezet, faluszépítõ közösség, és egyéni jelentkezõ 
számára térítés nélkül biztosítja a védõkesztyût, láthatósági 
mellényt, illetve a szükséges szemétgyûjtõ zsákokat. 
Gondoskodnak az összegyûjtött közút menti hulladék 
maradéktalan elszállításáról.

Kérjük a civil szervezeteket, pedagógusokat, iskoláso-
kat és magánszemélyeket csatlakozzanak ezen a napon az 
akcióhoz, segítsenek abban, hogy mindenki meggondolja, 
mielõtt egyetlen cigaretta csikket is kidobna a gépjármûve 
ablakán. Mindannyiunk felelõssége, hogy milyen környe-
zetben élünk ma, és milyen környezetet örökölnek tõlünk 
utódaink.

Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban, Kürtösi 
Balázsnál és az 546-054-es telefonszámon lehet. Bízunk 
benne, hogy minél többen csatlakoznak e környezetvédõ 
akcióhoz. Szeretettel várunk mindenkit!  

 Polgármesteri Hivatal

Újabb szemétszedési akció
Kerekegyházán Tisztelt Kerekegyháziak!

2007. augusztus hónapban a kollegáinkkal felmértük 

a belterületi utcák i l letve útkeresztezõdések 

beláthatóságait. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a 

településünkön több olyan hely is található, ahol az útra 

belógó ágak vannak, illetve az útke-resztezõdésnél nem 

lehet kilátni és ezzel fokozott balesetve-szély alakulhat ki.

Szintén több alkalommal felmerült, hogy a járdák a 

lenõtt ágaktól nem járhatók. A gyalogosok ezért inkább 

az úttestet választják közlekedésre. Belegondolva, hogy 

ismét elindult az iskola szezon, õsszel bekövetkezõ 

látásviszonyok rosszab-bodásával a gyermekeink az 

úttesten történõ közlekedéssel veszélybe kerülhetnek.

Kérjük azokat az ingatlan tulajdonosokat, akik elõtt ez 

a probléma fennáll, hogy a fáikat gallyazzák le a 

balesetveszély elhárítása céljából. Az õsz folyamán 

ismételten végigjárjuk az utcákat, ahol továbbra is 

akadályoznak a lelógó gallyak, és a tulajdonosok nem 

vágták le, ott a Városgazdasági Kft. dolgozói fogják azt 

megtenni az Önök költségére.

Megértésüket és segítõ közremûködésüket elõre is 

köszönjük.

Szabó László - Vg. Kft., mûszaki vezetõ 

FELHÍVÁS!

A többi csomag sebességén is növeltünk, áraik ugyanakkor 

lényegesen csökkentek. Iskolakezdésre elindítjuk a sokak 

által várt Tan-Net csomagot, amelynek szolgáltatásai 

megfelelnek a tanulók, iskolába járók igényeinek, ugyanak-

kor a szülõk, illetõleg a család pénztárcáját is megkíméli a 

nagyobb kiadásoktól.

2007. szeptember 1 –tõl
kiegészül a Tan-Net csomaggal!

( ingyen kábeltévé és Internet bekötés
 + kedvezményes Internet használat tanulóknak)

HÛSÉGAKCIÓ: Régi internet elõfizetõink
csomagváltási díj nélkül vehetik igénybe

az akciós kedvezményeket!

Akciós Internet csomagok

Díjcsomag

Max. letöltési sebesség

Max. feltöltési sebesség

Max. adatforgalom/hó

Csomagdíj/hó

Tan-Net

768 Kbps

128 Kbps

2 GB

2.990 Ft

A kettõ az egyben akció
Alap

1.5 Mbps

256 Kbps

Korlátlan

5.000 Ft

Bõvített

3 Mbps

256 Kbps

Korlátlan

6.000 Ft 

Extra

4 Mbps

368 Kbps

Korlátlan

7.800 Ft

Kábeltévé hírek!
Már max. 4 Mbps letöltési sebességgel internetezhetnek az 

Extra csomagra elõfizetõ Ügyfeleink. A korlátlan Internet 

használatért magasabb feltöltési sebesség mellett (368 Kbps) 

a korábbinál kevesebbet, 7.800 Ft-ot kell fizetni havonta.



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


