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KARÁCSONYI VILÁG 
Gábor Imre plébános ünnepi üzenete

- GONDOLATOK

PROHÁSZKA OTTOKÁRTÓL

Születésnapját üljük ma annak, 
kit évezredek vártak s kit, miután 
megjött, emberek veszik körül a 
szeretet hódolatával. Hódolunk 
neki mi is; hiszünk benne, mint a 
világ világosságában s a sötétség 
eloszlatójában. Ajkainkon fel-
hangzik az ének: Dicsõség a ma-
gasságban Istennek s békesség a 
földön a jóakaratú embereknek.

Ha végignézek a világon, úgy 
látom, hogy a testvériség evangéli-
uma, mely a szíveket szentkará-
csony napján ihleti, még nem vált 
valóra a földön. Egy napig van csak 
karácsony, s azon a napon mele-
gebb a szívünk, szeretetet sugároz, 
de az évnek többi 364 napján po-
gány szürkeség s szívtelenség a 
hangulatunk. Egy estén, szentkará-
csony estéjén beengedjük krisztust 
lakásainkba, legalább karácsony-
fáink környékére, de elveit nem 
visszük be sem az államba, sem a 
társadalomba, sem a mûhelyekbe, 
sem a gyárakba, sem a parlament-
be, sem az üzleti világba. Vagyis: 
az ünnep, a karácsony szent ünnepe 
az Krisztusé; de az élet az még nem 
az övé!

Márpedig Krisztus nem azért 
jött a világra, hogy az év egy napja 
legyen a békesség, a testvériség 

ünnepe, hanem azért, hogy a világ 
az evangélium szerint berendezett 
életnek s a gyakorlati testvéri érzés-
nek folytonos karácsonya legyen.

Ettõl még távol vagyunk, mert 
ha ülünk is karácsonyt egy napig, az 
év többi 364 napján gõzerõvel 
bálványozzuk a pénzt, törünk egy-
más vagyonára, becsületére. Kará-
csony napján megolvad a szívünk s 
tudunk megbocsátani is, de másnap 
aztán folytatjuk az ádáz testvérhar-
cot s rácáfolunk arra, hogy krisztu-
siak, vagyis keresztények vagyunk.

Úgy állunk tehát, hogy a Meg-
váltó megérkezett, van már kará-
csony a világon, de még nincs 
karácsonyi világ, mert a karácsony-
nak, a krisztusi igazságnak s 
szeretetnek még nincs az a folytatá-
sa, hogy igazság és békesség legyen 
a világon. Messze járunk még a 
krisztusi világtól. Pedig meg va-
gyunk váltva; a karácsonyi jó hír 
biztosít róla. De tudnunk kell, hogy 
Krisztus nem azt a megváltást hoz-
ta, hogy bûn többé ne legyen. Ez 
nem a keresztet hordozó Krisztus 
stílusa. Igen megváltott úgy, hogy 
bûneink bocsánatára az Isten 
irgalmát, kegyelmét, üdvössé-
günkhöz az õ segítségét megnyerte 
s kiérdemelte.

Ezek után ránk vár a feladat a 
karácsonyi evangéliumot valóra vál-
tani, a krisztusi tanításnak testet 
adni, az igazságot gyakorolni s 
mindentõl óvakodni, ami hazug-
sággal, képmutatással, bûnnel, 
igazságtalansággal teszi tönkre a 
karácsonyi reményeket.

Krisztus Urunk nyomában je-
lenjenek meg a földön a krisztusi 
emberek, én is, te is, sokan; s akkor 
nem várunk majd egy új Megváltót, 
hanem elvégezzük a mi dolgunkat, 
mellyel az Úr megbízott.

Õ már eljött. Karácsonya már 
valóság. Szülessünk hát mi is újjá 
s dolgozzunk, mindenki a maga 
körében azon, hogy Istennek di-
csõség, embernek békesség le-
gyen. Akkor átültetjük a kará-
csonynak, annak az egy dicsõsé-
ges napnak érzéseit az év többi 
364 napjába, s karácsonyi évünk, 
karácsonyi életünk s karácsonyi 
világunk lesz a földön is.

Ezt kívánja Kerekegyháza

minden lakójának
békében és szeretetben
Gábor Imre plébános
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Karácsony a keresztény egyház egyik 
legnagyobb ünnepe a IV. század óta, 
ekkor ünnepeljük Jézus születését.
Ez az az ünnep, mely a zord téli 
idõjárásban is képes olyan meleg és 
szeretetteljes légkört varázsolni, 
melyet az év egyetlen másik napján 
sem élhetünk át. Kívánom, hogy a hit, 
a remény és a szeretet fénye világítsa 
be mindannyiunk Karácsonyát, hogy 
nehézségekkel teli, küzdelmes és 
ármánykodással átszõtt életünkben is 
bizalommal, szeretõ arcunkkal 
tekinthessünk egymás és a jövõ felé. 

Advent van - a várakozás, a 
készülõdés ideje. De mire 
készülõdünk, mire várakozunk? A 
karácsonyra, a szeretet, a meghittség, 
a család ünnepére? Igen mindegyikre, 
de mindegyik lényege az egy 
igazságban rejlik, abban, hogy Jézus 
megszületett, a megváltó eljött 
közénk. Sokat és sokszor 
készülõdünk, várakozunk így 
karácsony elõtt, hiszen biztosítani 
szeretnénk mindent, ami az ünnep 
hangulatához szükséges. De a 
külsõségek el tudják-e nyomni 
belsõnk felkészítésének és 
feldíszítésének igényét?

A pénzen megváltott szeretetünk és 
gondoskodásunk pótolhatja-e egész 
éves mulasztásainkat? S talán a nagy 
sietségben meg is feledkezünk a 
lényegrõl, arról, hogy ez az ünnep 
egyáltalán nem a fényûzés, a 
csillogás, a harsogás ünnepe, hanem a 
meghitt esték legszebb, legcsendesebb 
és bensõséges elcsendesedése kell, 
hogy legyen. Ilyenkor, az adventi 
idõszakban és karácsony ünnepén 
jobban oda kell figyelnünk egymásra, 
jobban észre kell vennünk a másikat, 
aki lehet, hosszú ideje már csak azt 
várja, hogy vegye végre észre valaki, 
és megsimítsa kezével az arcát.
Ez az a tiszta ünnep, ahol a 
legalapvetõbb emberi tulajdonság, a 
jóság is utat tud törni magának.
Ha évközben ezekbõl egy kicsit 
elveszítettünk, akkor hagyjuk, hogy 
az ismét megtaláljon, ha elvettek, 
tiszta szívvel várjuk, hogy 
visszaszálljon. Mert Jézus tudta, hogy 
a jóság egyenlõ a szeretettel és a 
szeretet a legfontosabb. Aki nem kap 
szeretetet, az nem is tud adni. Akit 
nem szeret senki, az nem tud senkit 
sem szeretni. Aki elfogadja a 
karácsony örömüzenetét, az már nem 
mondhatja, hogy õt nem szereti senki. 

Szilágyi Domokos: A puha hóban

A puha hóban, csillagokban,
Az ünnepi foszlós kalácson,
Láthatatlanul ott a jel,
Hogy itt van újra a KARÁCSONY.

Mint szomjazónak a pohár víz,
Úgy kell mindig e kis melegség,
Hisz arra született az ember,
Hogy szeressen és szeressék.

S hogy ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen KARÁCSONY.

Karácsony elõtt

A Polgármesteri Hírlevél szerkesztése 
során az a célunk, hogy a kerekegyházi lako-
sokat minél szélesebb körben tájékoztassuk 
a közelmúlt történéseirõl és az aktuális ese-
ményekrõl.

A hírlevél tartalmának kialakításában az 
Önök segítõ közremûködésére is folyamato-
san szükségünk van. Ezért kérem, hogy 
amennyiben közérdekû észrevételük, javas-
latuk, vagy megjelentetni kívánt közér-
deklõdésre számot tartó irodalmi mûvük, 
képük, beszámolójuk van, juttassák el, 
jelezzék azt számunkra akár személyesen, 
akár írásban a Polgármesteri Hivatal alábbi 
elérhetõségein.

Kérem továbbá a megadott címeken je-
lezzenek abban az esetben is, ha nem kapnák 
kézhez újságunkat, hogy a szükséges intézke-
déseket megtehessük a posta felé. Kellemes 
idõtöltést kívánok Önöknek a mostani szá-
munk olvasásához, böngészéséhez is.

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

Köszönettel és barátsággal:
dr. Kelemen Márk

polgármester

Kedves olvasóink,
tisztelt kerekegyházi polgárok!

Kerekegyháza minden 

polgárának békés, meghitt, 

szerettei körében eltöltött 

Karácsonyi Ünnepeket

és eredményekben gazdag 

boldog Új Esztendõt kíván 

Kerekegyháza Város 

Önkormányzatának Képviselõ-

testülete, a Polgármesteri 

Hivatal és Intézményeinek 

dolgozói nevében,

dr. Kelemen Márk

polgármester.
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Szeretettel meghívjuk

Önt és családját

 2009. január 10-én

18 órai kezdettel
a Római Katolikus templomban

tartandó

Újévi Koncertünkre
Közremûködnek:

Monostori Ferenc: orgona

Katolikus Ifjúsági Énekkar 

A Móra Ferenc Általános Iskola és

Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

tanárai és növendékei.

Mindenkit szeretettel várunk!

h

h

 Karácsony közeledtével eltöprengünk azon, hogy 

ebben az évben vajon milyen ajándék lenne megfelelõ 

szeretteink számára. Legyen személyre szabott, 

tartalmas, szórakoztató és képviselje az ünnepi 

hangulatot. Eláruljuk, hogy egy könyv mindig szép 

ajándék, amely sokáig megmarad.

Ha ön is így gondolja, akkor december 15-tõl 23-ig 

látogasson el a Katona József Mûvelõdési Ház 

Karácsonyi könyvvásárára, ahol kedvére válogathat a 

betûk és képek tengerében, a Szalai Könyvkiadó 

kiadványai között. A könyvvásár munkanapokon 13 

órától 18 óráig tart nyitva.

 December 19-én, este 5 órai kezdettel az Általános 

Iskola Zenetagozatos diákjainak szereplésével ingyenes 

Karácsonyi Koncertre várunk minden kedves érdek-

lõdõt az ünnepi várakozás és hangulat jegyében. 

A programokhoz jó szórakozást kívánunk!

Ádventben minden hétköznap reggel 6 órakor
hajnali szentmisét mutatunk be.

December 19-20-21-én, (péntek, szombat, vasárnap) 
kerül sor ádventi lelkigyakorlatunkra, a 17 órakor 
kezdõdõ szentmisék keretében.
Karácsonyi miserend:
December 25-én, 0.00 órától éjféli misével emlékezünk 
Jézus születésére. Délelõtt 9-kor, és 10.30-kor 
kezdõdnek az ünnepi szentmisék.
December 26-án, 9 órakor mutatunk be szentmisét (esti 
mise ezen a napon sem lesz!). Ugyancsak dec. 26-án, 
karácsony második napján, du. 15 órakor kezdõdik 
Seffer Attila diakónussá szentelési szentmiséje a kalocsai 
fõszékesegyházban. Amennyiben kellõ számú érdeklõdõ 
lesz, autóbuszt indítunk erre az ünnepi eseményre. 
Jelentkezni a plébánián lehet december 20-ig.

A Római Katolikus Templom
karácsonyi miserendje

Jézus mindenkit vár.

A Református Gyülekezet
ünnepi programjai és információi:

DECEMBERBEN:
- 21-én, vasárnap du 3 órakor Gyermekkarácsony

alkalmából hallhatjuk a gyermekek és a fiatalok
ünnepi mûsorát, 

- 22-23-24-én, este 6 órakor bûnbánati
istentiszteleten készülünk az úrvacsoravételre,

- 25-én, csütörtökön de 9 órakor
Karácsony 1. napi úrvacsoraosztással egybekötött
ünnepi istentisztelet,

- 25-én, csütörtök du ½ 5 órától indulunk
a fiatalokkal kántálni magányos és idõs
testvéreinket meglátogatva, 

- 26-án, pénteken de 9 órakor Karácsony 2. napi
ünnepi istentisztelet a gyülekezeti házban,

- 31-én, szerdán este 6 órakor óévi istentisztelet,
utána mindenkit szeretettel marasztalunk,
hogy az óév utolsó napját együtt töltve kezdjük
2009. évünket.

JANUÁRBAN: 
- 1-jén, csütörtökön de 9 órakor újévi istentisztelet,
- 18-25-én, vasárnap de 9 órakor, hétfõtõl-szombatig

este 6 órakor ökumenikus istentiszteletek az
Egyetemes Imahét alkalmai, melyet 25-én, vasárnap
de 9 órakor kezdõdõ úrvacsorai istentisztelettel
zárjuk. 

Szeretettel várunk mindenkit!

A Katona József Mûvelõdési Ház

ünnepi
programjai

Ünnepi ajánló

A Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény információi:
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December 20-án, szombaton ügyeletet biztosítunk
a dolgozó szülõk gyermekei számára

a Rákóczi utcai óvodában.
December 21.-január 4. között az óvodák ZÁRVA tartanak.

Január 5-étõl fogadjuk a gyermekeket.

December 20., szombat: Utolsó tanítási nap a téli szünidõ elõtt.

2009. január 5.: Elsõ tanítási nap.

2009. január 16.: Az elsõ félév vége. 

2009. január 23.: A  félévi bizonyítványok kiosztása.

2009. február 20-ig: Jelentkezések a

középfokú oktatási intézményekbe.

- december 20-a szombat munkanap, 
- december 24-e pihenõnap,

- december 31-e rövidített munkanap,
- január 2-a pihenõnap,

- január 10-e munkanap.

Ügyfélfogadás fenti munkanapokon 8-12 óráig.

Megértésüket köszönjük: Vincze Miklós, jegyzõ

Az ünnepek miatt
a Polgármesteri Hivatal

decemberi és januári munkarendje
az alábbiak szerint alakul:

 

Napközi Otthonos

Óvoda

ünnepi nyitva tartása:

Kedves a szívünknek, jó érzés a lelkünknek, hogy ebben az évben is csodálhatjuk és 
összegyûlhetünk karácsonyi, adventi rendezvényeinken a feldíszített városközpontban a 
Mûvelõdési Ház elõtt felállított Mindenki Karácsonyfája körül, ezzel is kifejezve Karácsony 
hangulatát, erõsítve összetartozásunkat, egymás iránti tiszteletünket és szeretetünket. 
Ehhez köszönjük az állítók, a díszítõk és nem utolsó sorban a KEFAG Zrt., valamint 
Madácsi Sándor erdészetvezetõ Úr segítségét és felajánlását.

Dr. Kelemen Márk polgármester

Mindenki Karácsonyfája

Aki tavaly ott volt tudhatja, hogy a Rendek Tanyán 
felállított Betlehem nélkül nem teljes a Karácsony 
szelleme. Az esti fények különös hangulatot adnak a 
Puszta közepén ennek a rendezvénynek, ami tavaly 
decemberben több száz vendég szívébe lopta be magát. 

Reméljük idén sem lesz ez másképp, hiszen eme 
szent hónap 17. napján este 6 órára mindenkit várnak 
szeretettel Kunpusztán, hogy együtt ünnepeljük a Kis 
Jézus születését a Rendek Tanyán található 
Betlehemnél.

A bensõséges, szívet melengetõ hangulatot Gábor 
Imre plébános ünnepi elõadása és a vendéglátók kisebb 
meglepetései teszik teljessé. 

Tehát újra Betlehemezzünk együtt

a Rendek Tanyán, december 17-én, 18 órakor!

Bõvebb információ: 76/710-962

„A KIS JÉZUS MEGSZÜLETETT” - BETLEHEM A RENDEK TANYÁN

Tájékoztatjuk a kerekegyházi polgárokat, hogy Balogh József 
a Bács-Kiskun megyei 4. számú választókerület 

országgyûlési képviselõje és dr. Kelemen Márk Kerekegyháza 
város polgármestere közös fogadónapot tart.

Idõpont: 2008. december 19. (péntek), 9-13 óráig
Hely: Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal,

polgármesteri iroda
Kérjük, hogy várakozása elkerülése érdekében egyeztessen 

idõpontot a 76/546-040 számon.
Szeretettel várjuk Önöket! 
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SZÜKSÉG ESETÉN: ICE!SZÜKSÉG ESETÉN: ICE!
Mentõk, tûzoltók, rendõrök és civil segítségnyújtók tapasztalatai szerint baleseteknél és egyéb szerencsétlenségeknél az áldozatoknál 
a legtöbb esetben van mobiltelefon, melyben megtalálhatók lennének az ilyen esetekben elérendõ rokonok, ismerõsök telefonszámai. 

Ahhoz azonban, hogy a telefonban lévõ számok közül tudják, ki az, akit értesíteni kell, tudniuk kell, ki õ. Ezért azt ajánlják, hogy 
mindenki írja be mobiltelefonjába a szükség esetén értesítendõ személy vagy személyek nevét és telefonszámát az ICE (In Case of 

Emergency - Szükség esetén) nemzetközi pszeudonim (álnév) alatt. Amennyiben több személyt kívánunk megnevezni, használjuk az 
ICE1, ICE2, ICE3 neveket. Jó kezdeményezés, éljünk vele és segítsük terjeszteni!

Bár a rendõrség beszámolója szerint 
az elmúlt idõszakban városunk közbiz-
tonsági adatai javultak és a legjobbak 
közé tartozik a megyében, nem lehetünk 
elégedettek, hiszen az ország rossz gaz-
dasági állapota és közhangulata, vala-
mint az országosan romló közbiztonsági 
tendenciák miatt a közelmúltban több 
bûncselekmény zavarta meg közössé-
günk nyugalmát is.

A Polgármesteri Hírlevél elõzõ szá-
mában is írt konkrét intézkedéseink óta 
az ideiglenes vagy állandó jelleggel itt 
tartózkodó, és kizárólag a jogszabá-
lyokat, az alapvetõ emberi és közösségi 
szabályokat nem betartó, ezeket a nor-
mákat megsértõ, és megszegõ szemé-
lyekkel kapcsolatban tett lépéseknek 
már van némi eredménye, de ez termé-
szetesen még nem elég.

Ezen túlmenõen, tovább kell erõsí-
teni a város közbiztonságát, többek kö-
zött az alábbi két sajnálatos eset miatt is, 
mert hatékonyan fel kell lépni minden 
elkövetõvel szemben, legyen az magyar 
vagy bármilyen nemzetiségû. A munkát 
folytatni kell, össze kell fogni, jobban 
kell figyelni saját és mások értékeire, fon-
tos, hogy jól szervezett polgárõrség le-
gyen városunkban. Miután évtizedek óta 
nem oldódott meg, azt akarjuk, hogy 
mielõbb hozzanak létre önálló rendõr-
õrsöt Kerekegyházán. 

 November 1-jén este kilenc óra körül 
két "erõs" fiatalember összetörte a kis-
labor elõtti padot és egyéb rongálásokat 

•

követett el. Az ilyen érthetetlen és gyalá-
zatos tetteknek közösen kell véget vetni. 
Óvjuk, védjük meg együtt értékeinket, 
mivel azok bennünket szolgálnak, értünk 
vannak.

Ez az eset kísértetiesen hasonlít a ko-
rábban elkövetett rongáláshoz, melynek 
a Szent István téri díszkút esett áldozatul. 
Azóta az Önök adóforintjaiból az önkor-
mányzat a megrongált padot, valamint 
Jona Gudvardardóttir és Probstner János 
közremûködésével a díszkútat helyreál-
líttatta. Ne hagyjuk, hogy sunyi vandálok 
élõsködjenek rajtunk, tönkretegyék érté-
keinket! Aki további egyértelmû és 
értékelhetõ információt ad az elkövetõk-
re, vagy az ügyre vonatkozóan, az a pol-
gármester által felajánlott pénzjutalom 
ellenében kérjük tegye meg. Az üggyel 
kapcsolatban bejelentés tehetõ a polgár-
mesternél, jegyzõnél, aljegyzõnél illetve 
a rendõrségen.
 A Kecskeméti Rendõrkapitányság nyo-

mozást rendelt el ismeretlen tettes ellen, 
aki 2008. november 20-án 04:15 óra 
körüli idõben, 6041 Kerekegyháza, Szt. 
István tér 15. szám alatt található 
Gyógyszertárba dologi erõszak alkalma-
zásával, ajtóbefeszítés módszerével 
behatolt, majd a pénztárból 130.000 Ft 
váltópénzt, valamint a falhoz rögzített 
trezort, kábítószernek minõsülõ gyógy-
készítményekkel együtt eltulajdonított. 
A bûncselekménnyel okozott kár 
460.000 Ft. A rendõrség kéri mindazon 
személyek jelentkezését a Kerekegy-
háza, Fõ utca 23. szám alatt található 
Körzeti Megbízotti irodán vagy a 06-
20/539-5767 telefonszámon, akik érde-
mi információval rendelkeznek a fenti 
bûncselekmény elkövetõjével kapcso-
latosan.

Dr. Kelemen Márk polgármester

•

A karácsony lényege a szívünk-
ben él, de jólesõ érzés, ha a 
külvilág is várja, árasztja annak 
fennkölt, nyugodt és meleg han-
gulatát. Igazán fontos ez pont 
most, mikor oly sok embertársunk-
nak még karácsonyfája sem 
lehet, vagy nincs már kivel meg-
ossza szeretetét, gondolatát.

Ezért az elmúlt két évben foko-
zatosan, nagy részben felajánlá-
sokból, bõvítettük a karácsonyi 
díszvilágítást. Így idén is további 
fénydíszeket vásárolt az önkor-
mányzat, valamint több mint 160 
ezer forint értékben nyert karácso-
nyi fénydekorációs eszközöket egy 
pályázaton. Kérjük, aki teheti ve-
lünk együtt, további felajánlások-
kal segítse e mindannyiunk szá-
mára kedves cél megvalósítását.

Köszönjük, hogy az eszközök 
fel- és leszerelését, valamint be-
üzemelését a SZAHOR KFT. 
minden évben elvégzi felaján-
lásként.  

Polgármesteri Hivatal

talán 

Karácsonyi

hangulat,

de nem csak

a szívekben

Összefogásra, jól szervezett polgárõrségre,
önálló rendõrõrsre van szükség
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zat munkatársai, illetve alkalmazzák a 
jövedelem vélelmezését. Ennek során 
be kell nyújtani a család által lakott lakás 
közüzemi számláit – villany, víz, gáz, csa-
torna -, a lakbér költségét, a telefondíj 
számlát, a kötelezõ és önkéntes biztosí-
tás díjairól szóló igazolást, az adó- és 
adójellegû befizetéseket, a hiteltörlesz-
tést és a lízingdíjat.

Mindezen számlák és kifizetett költ-
ségek figyelembe vételével fogja az ön-
kormányzat az egy fõre jutó jövedelmet 
megállapítani és ennek alapján dönt a 
segély megállapításáról. Ezen szabályo-
kat az újonnan benyújtott kérelmek 
esetében 2009. január 1. napjától, 
illetve a már megállapított, folyósított 
támogatások esetében a felülvizsgálat 
alkalmával kell alkalmazni. Ezúton 
tájékoztatjuk az érintetteket arról, hogy 
az irányadó ügyintézési határidõ: a 
kérelem beadásától számított 30 nap, 
amely egyszer 15 nappal meghosszab-
bítható. 

További lényeges változás, hogy an-
nak érdekében, hogy együttesen érvé-
nyesüljön a társadalmi szolidaritás és 
egyéni felelõsség, továbbá, hogy aki 
képes dolgozni, az munkával járuljon 
hozzá a közteherviseléshez, módosul a 
rendszeres szociális segély rendszerét 

szabályozó jogszabály. Így azok kivéte-
lével, akik betöltötték az 55. életévüket, 
vagy a háztartásukban 3 vagy több kis-
korú gyermeket egyedül nevelnek, 2009. 
január 1. naptól az ellátás összege az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegére – 
jelenleg 28.500,- Ft – módosul, illetve a 
már megállapított segélyek összegének 
módosítását legkésõbb 2009. március 
31. napig el kell végezni és a rendelke-
zésre állási támogatást megállapítani. Az 
ellátásra való jogosultság feltétele még, 
hogy közfoglalkoztatásban vagy kép-
zésben kell részt venni a jogosultnak. A 
képzés a 35 év alatti, általános iskolát 
nem végzetteket érinti, mert az részükre 
kötelezõ. 

A közfoglalkoztatás ideje alatt a 
jogosult munkabért kap, a képzés ideje 
alatt pedig keresetpótló juttatás illeti meg 
a támogatottat. Ennek összege a kötelezõ 
legkisebb munkabérnek megfelelõ 
összeg.

Amennyiben kérdésük van az új rend-
szerrel kapcsolatban, kérem keressék a 
Polgármesteri Hivatalban Bartha Erika 
irodavezetõt.

Dr. Kelemen Márk polgármester 

TÁJÉKOZTATÓ a segélyezési eljárás
jövõ évi rendjérõl és a közfoglalkoztatásról

Kerekegyháza Város Önkormányzata szeptemberben azokat a szociális körülményeket, melyekkel rendelkezõ-
csatlakozott az Oktatási és Kulturális Minisztérium ket elõnyben kell részesíteni az elbírálás folyamán. Ezek:
által szociális helyzetük miatt rászoruló felsõoktatási 
hallgatók részére meghirdetett „Bursa Hungarica - a pályázó árva vagy félárva
2009” nevû pályázathoz. A benyújtási határidõ végéig - aki krónikus betegségben szenved, vagy a család-
18 fõ nyújtotta be pályázatát, csatolva a szükséges jában folyamatos ellátást igénylõ beteg van
mellékleteket is. - családjában az eltartottak száma 3 vagy több

- szülõje munkanélküli vagy nyugdíjas
2008. november 17-én az Önkormányzat Ügyrendi, - gyermeke van
Ifjúsági és Kulturális Bizottsága döntött a 285.000.- Ft- - családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja
os keretösszeg felosztásáról. E szerint mind a 18 pályázó meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
részesül támogatásban, havi 1.000.- forinttól 2.500.- összegének 150%-át
forintig terjedõ összegben. A támogatás 10 hónapra - kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt
szól, a 2008/2009-es tanév II. felére és a 2009/2010-es abban nem részesül.
tanév I. felére. A megítélt támogatást a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat tetszõleges összeggel kiegészít- Fontos változás 2009-tõl, hogy nemcsak az államilag 
heti, az Oktatási és Kulturális Minisztérium pedig a két támogatott képzésben résztvevõk nyújthatnak be pályá-
önkormányzat által megállapított összeget a támoga- zatot, hanem a költségtérítéses képzésben résztvevõk is.
tással megegyezõ mértékben (maximum 5.000.- 
Ft/hallgató/hó) kiegészíti. Legközelebb 2009. szeptemberében dönt a Képviselõ-

testület arról, hogy csatlakozik-e a pályázat 2010-es 
Kerekegyháza Képviselõ-testülete 2008-ban rendeletet fordulójához.
alkotott a Bursa Hungarica pályázatok elbírálásáról 
(21/2008.(IX.25.) sz. rendelet), mely rendelet felsorolja Bodorné Bóta Valéria

 Kerekegyháza újra segít a rászoruló hallgatóknak

Mint az mindenki elõtt ismeretes, a 
kormány évek óta drasztikusan csökkenõ 
mértékben támogatja az önkormány-
zatokat. Ennek következtében, ugyanak-
kor elvbõl és a város mûködõképessé-
gének megõrzése érdekében az elmúlt 
két évben számos intézkedést tettünk, 
többek között a „munkáért segélyt, mun-
káért támogatást” elv érvényesítése érde-
kében is. Az ország rossz gazdasági, 
pénzügyi helyzete miatt még szigorúb-
ban kell eljárni mindenféle kifizetés 
jóváhagyása, ellenõrzése során, így a 
segélyek esetében is.

A következetesebb fellépést az is 
indokolja még, hogy a segélyeket is az 
adófizetõk pénzébõl finanszírozzuk, te-
hát igazságtalan és méltánytalan olyanok 
részére folyósítani azt, akik nem felelnek 
meg a jogszabályi feltételeknek, vagy 
visszaélnek azzal és nem rászorultak. 
Mindezeken felül pedig a ténylegesen 
rászorultakra is rossz fényt vethet, ha 
olyanok részesülnek ellátásban, akiknek 
azt a körülményeik nem indokolják.

Ezeket a szempontokat figyelembe 
véve a közelmúltban már több döntést 
hoztunk, többek között, hogy a jövõben 
élve a jogszabályok adta lehetõségekkel, 
a segélyek igénylésénél környezet-
tanulmányt készítenek az önkormány-
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2007. õszén megkezdõdött Kerek-
egyháza új és tervszerû fásítási 
programja a Tavasz utcában és a 
Fõ utca dél-nyugati oldalának 
beültetésével. A városkép és a Fõ ut-
cai sorfák egységes növekedése 
érdekében ez év novemberében a 
szemközti oldal fásítása is meg-
történt. Az elkészült kiosztás 
alapján a másik oldalhoz hasonlóan 
– kb. 12 méterenként - 101 db Tilia 

tomentosa (ezüsthárs) került elültetésre. A program terveink 
szerint jövõre is folytatódik.

Párhuzamosan a Fõ utcai munkálatokkal megtörtént a 
Katolikus Templom felõli iskolaudvar fásítása, parkosítása is. A 
faültetésben, a csemeték beszerzésében és az öntözésben részt 
vettek: az iskola dolgozói és diákjai, a Tûzoltóság, a 
Városgazdasági Kft., az Önkormányzat munkatársai, továbbá 
Magyar Lajos, Rozsnyói Zoltán, Kecskeméti István, és Horváth 
Gábor urak. A tervezett „Tavasz Utcai Játszótér”-en is telepítve 
lett még további 8 db Tilia tomentosa (ezüsthárs) sorfa, az 
öntözésben itt is a tûzoltók segédkeztek. Köszönet minden 
segítõnek a nagyszerû összefogásért, az eredményes munkáért.

Szintén tervek szerint halad végre a Farkas-erdõ pihenõ– és 
emlékparkká történõ kialakítása is, ahol a sportolási, pihenési 
lehetõségeken túl Kerekegyháza alapítójának, Balatoni Farkas 
Jánosnak ez idáig méltatlanul kezelt sírhelyét emlékhellyé 
alakítjuk ki. 

Dr. Kelemen Márk polgármester

A Víziközmû Társulat Kerekegyháza Fõ 
utca 47/a szám alatt, a Polgármesteri Hivatal 
udvarában lévõ épületben, önálló irodában 
látja el az adminisztrációs feladatokat.

A Társulat nyilvántartása szerint 2092 db 
LTP, 43 db „C” típusú, 43 db jogi személy, 171 
db részletfizetés, összesen: 2.349 db érde-
keltségi egységre fizeti az ingatlantulajdonos 
a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének 
lakossági hozzájárulását.

Városunkban a terv szerint 2.477 db tisz-
títóidom került kiépítésre. 128 ingatlan után 
nem fizetnek hozzájárulást. Egyeztetés törté-
nik a Mûszaki Iroda vezetõjével, melyek azok 
az ingatlanok, ahol a tisztítóidom kiépítésre 

került, de az érdekeltségi hozzájárulást ez 
ideig semmilyen formában még nem fizetik.

Felhívom azon ingatlantulajdonosok fi-
gyelmét, ahol a tisztítóidom kiépítésre került, 
az érdekeltségi hozzájárulás (135.000 Ft) 
megfizetését még nem kezdeményezték, mi-
elõbb keressék meg ügyfélfogadási idõben 
irodánkat. Külön kérelemre, most még rész-
letfizetésre van lehetõség. Minél késõbb je-
lentkeznek, annál nagyobb összegû a havi 
részlet, illetve egy összegben lesznek kény-
telenek megfizetni. Mindenki köteles ezt meg-
fizetni, aki nem teszi, annak végrehajtásra ke-
rül. Saját érdekük, hogy ezt ne várják meg, 
ezért kérem, inkább éljenek a fenti lehetõ-
séggel.

A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésé-
nek hozzájárulását LTP szerzõdés megköté-
sével 2004. április 1-tõl havi 1.357 Ft összeg-
ben, 62 hónapon keresztül, 2009. május 31-
ig kell fizetni. 

Az LTP szerzõdéseket kötött ügyfeleknek 
2004. évtõl 5 éven keresztül évi 4.000 Ft 
(20.000 Ft) kell fizetniük a Társulat számlá-
jára minden év december 15-ig.

A „C” típusú szerzõdéssel rendelkezõ 
ügyfeleknek 2004. évtõl 5 éven keresztül 
minden év december 31-ig, évente 27.000 Ft 
–ot kell fizetni a szennyvízcsatorna-hálózat 
kiépítésének lakossági hozzájárulásaként. 

Sajnálattal közlöm, hogy a lakosság ré-
szérõl a hátralékosok száma jelentõs. A fize-
tési felszólítások postázása tértivevényes 
küldeményként kerül az ügyfelek részére. Az 
ügyfél aláírásával igazolja a felszólító levél 
átvételét. Felhívom a hátralékos ügyfelek 
figyelmét, hogy a fizetési kötelezettségének 
tegyenek eleget, mert a végrehajtás során 
jelentõsen megnövekedik a tartozása és 
annak járulékos költsége is.

Több ügyfél jelezte, hogy az LTP befize-
tési csekkje elfogyott. Irodánk a csekk 
megrendelést felveszi, azt az OTP Bank Nyrt-
nek továbbítja. Az OTP kb. 6-8 hétre tudja az 
ügyfelek számára biztosítani a csekket.

Felhívom a lakosság figyelmét, a további 
jó együttmûködés érdekében keressék 
irodánkat. 

Tisztelettel: Farkas Jánosné VKT elnök

Kerekegyházi Víziközmû Társulat tájékoztatója

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDÕ:

Hétfõ: 8 – 12
Kedd: 8 – 12 

Szerda: 8–12 és 12.30–15.30 óra
között van

Csütörtök: nincs
Péntek: nincs

Telefonszám: 76/545-123

Folytatódik városunk
fásítása, parkosítása 
Folytatódik városunk
fásítása, parkosítása 

Az útfelújítások különbözõ források-
ból és konstrukciókkal többnyire a 2007-
ben eltervezett ütemben haladnak. Az 
önkormányzat novemberben nyertes 
TEUT pályázati - és saját forrásból újí-
totta fel a Kun utca burkolatát.

Megvalósítottuk szintén november-
ben a József Attila utca teljes felületen 
történõ felújítását. 

A Városgazdasági Kft.-vel közösen, 
ugyancsak a közelmúltban átadhattuk teljes közmûvel, és új utak építésével a 
Nyár utcát, illetve az Árokszállási utca I. ütemét.

Önök is tapasztalhatják, hogy komoly erõfeszítéseket tesz az önkor-
mányzat az utak területén is. Másfél év alatt a 24 km hosszú önkormányzati 
tulajdonban lévõ belterületi burkolt úthálózatunk több mint felét felújítottuk, 
illetve bõvítettük, ami tényszerû eredmény, így természetes, hogy a még 
meglévõ hiányosságok egyre szembetûnõbbek, és az igények egyre 
nagyobbak. A munkák folytatását a pénzszerzésen túl több esetben (pld. 
ún. Petõfi kövesút) jogi problémák – az út nagyobb része Fülöpháza 
tulajdona – nehezítik. Közben a fenti nagyságrendben támogatás nélkül 
tovább folynak a 179 km hosszú földútjaink rendbetételének munkálatai is.

Tudniuk kell, hogy az utak területén is jól ismerjük a legtöbbször már 20-
30 éve meglévõ szükségleteket és jogos igényeket, ezért reméljük a 
kormányzat a jövõben támogatja jó pályázati elképzeléseinket és tovább 
folytathatjuk e munkát, ezek minél teljeskörûbb megvalósításával. Ehhez 
kérjük továbbra is megtisztelõ, segítõ türelmüket és kitartásukat.

További útépítések
és felújítások

Dr. Kelemen Márk polgármester
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TILOS.

Az ISPA program keretében 2001 óta re-
ménytelenül vártuk a szeméttelep rekultivá-
ciójának mintegy ötvenmillió forintos meg-
valósulását. Felgyorsítva a folyamatokat, a 
programban részt vevõ 49 település közül el-
sõk között Kerekegyházán kezdõdött meg ez 
a városunk, környezetünk jövõjét meghatá-
rozó igen fontos és költséges természet– és 
környezetvédelmi beruházás.

Ezen fontos cél és eredmény érdekében Ke-
rekegyháza Város Önkormányzata felhívja a 
kedves lakosok figyelmét, hogy a hulladékle-
rakó (szeméttelep) rekultivációs munkálatai 
2008. november 10-én elkezdõdtek. Ettõl a 
naptól kezdõdõen építési törmelék (sitt) és 
más zöldhulladék szeméttelepre történõ ki-
szállítása 

A várost övezõ erdõket és tisztásokat 
nézve az ember arra gondol, hogy na-
gyon sokan félreértik a „szelektív hulla-
dékgyûjtés” fogalmát. A „szelektív hul-
ladékgyûjtés” nem azt jelenti, hogy mo-
sógépdobot az árokba, a lestrapált túra-
bakancsot pedig a bokor alá… Persze 
egyértelmû, hogy itt nem egy nyelvtani 
bakiról van szó, hanem a nemtörõdöm-
ség és az igénytelenség legmagasabb fo-
káról. Képarchívumunkban is láthatják, 
hogy a szemetelés sajnos hétköznapi je-
lenség, mondhatni népbetegség, gyógy-
szer nélkül.

Autóút mellett jártunk, sok szemetet, 
lomot láttunk... Bár tudjuk, hogy „mace-

}

}

}

}

Felhívjuk és kérjük a la-
kosságot arra, hogy a jövõ-
ben a bezárt hulladéklerakó 
telepen semmilyen hulladé-
kot ne helyezzenek el, mert 
a szabályt szegõkkel szem-
ben mindannyiunk érdeké-
ben szabálysértési eljárást 
kezdeményezünk. Fentiek 
betartását folyamatosan ellenõrizni, el-
lenõriztetni fogjuk.

A jövõben az építési törmelék (inert hulla-
dék) a Kecskemét-Kisfáiban mûködõ telepen 
helyezhetõ el.

A zöld hulladék befogadására és kom-
posztálására hamarosan külön területet fo-
gunk kijelölni, melyrõl és az egyéb változá-
sokról tájékoztatni fogjuk Önöket.

A Saubermacher Kft. konténer kihelye-
zését biztosítja megrendelés esetén.

rás az autóban ülve egy zacskót kijelölni 
szemetesnek”, de valójában az erdei és út-
széli lerakatok nagy része nem az unott 
autósok lehúzott ablaka mögül kerül ki, 
hanem többnyire a lakott területek ber-
keibõl. Sajnos már nem is azon lepõdik 
meg az ember, hogy ilyesmi elõfordul, 
hanem hogy miként tudják ezt valakik 
szembrebbenés és lelkiismeret-furdalás 
nélkül megtenni újra és újra. 

Ismét offenzív támadás indult Kerek-
egyházáról dr. Kelemen Márk, városunk 
polgármesterének vezetésével, a kültéri 
szemét, illetve az illegális lerakodóhe-
lyek ellen. Kerekegyháza két bekötõ ér-
vonala került tisztítás alá, ahol lépésrõl-
lépésre telítõdtek a zsákok. Szomorú és 
szégyenteljes látvány fogadta az akció 
résztvevõit, felnõtteket és gyerekeket 
egyaránt. Kerekegyháza és Hetényegy-
háza közötti útszakaszon negyedórán-
ként telítõdtek a 6/c osztály zsákjai, aki-
ket Bognárné Kormos Erika kísért és 
segített. A Móra Ferenc Általános Iskola 
diákjainak lelkesedését látva remény-
kedhetünk, hogy az õ korosztályuk húsz 
év múlva már nem fogja viszketõ tenyér-
rel lomtalanítani a padlást s a pincét, 
hogy pár órával késõbb valamelyik kö-
zeli erdõben, tisztáson, vagy éppen az 
autóból ki sem szállva ürítsen. 

}Konténer rendelhetõ: 06-76-509-729, 
vagy Zsinkó Zsuzsanna 06-30-925-2658 
telefonszámon.

Amennyiben szeméttel kapcsolatos 
bárminemû észrevételük, bejelentésük van, 
azt kérjük haladéktalanul tegyék meg a 
Polgármesteri Hivatal mûszaki irodájában. 

Településünk szebbé tétele, tisztán 
tartása érdekében kérünk mindenkit a fenti-
ek betartására és betartatására.

Polgármesteri Hivatal

Utólag is még egyszer köszönjük a 
diákok és vezetõjük alapos és lelkes se-
gítségét, hasonlóan a hulladékgyûjtési ak-
ciót kezdeményezõ Önkormányzat mel-
lé álló és azt önzetlenül támogató vállal-
kozóknak, illetve cégeknek: a Városgaz-
dálkodási Kft.-nek, a Homokhátsági 
Mintagazdaságnak, a Kalfém Kft.-nek, a 
Tûzoltó Köztestületnek, a Domján Pince 
Étteremnek, valamint Kövecses Zoltán-
nak, és az Önkormányzat dolgozóinak. 

A téma tehát sokakat, vagyis remél-
jük mindenkit érint, de mégis úgy 
hisszük, hogy nem az ismételten begé-
pelt szavak, vagy a kimondott ígéretek 
fogják megváltani ezt a vérlázító cselek-
ménysorozatot, hanem az, ha öt percre 
megállunk, magunkba szállunk és bele-
gondolunk abba, hogy vajon mi 
mennyire örülnénk neki, ha egy kukás 
autó udvarunkba állva ürítené az aznapi 
„bevételt”. Az erdõk, mezõk, tisztások a 
szabadság jelképei és ha nekünk adták 
õket, akkor ne fosszuk meg magunkat a 
szabadságtól.

Ja, és az „igazi szelektív hulladék-
gyûjtést” 2009-ben megkezdjük, gyûjt-
senek velünk Önök is.

A polgármester és lelkes
szemétszedõ csapata

Sokadik szemétszedési akció
- mindannyiunk és unokáink
környezetéért!

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
egy igen fontos

környezetvédelmi beruházásról

A Saubermacher Kft. tájékoztatása alapján felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy a 2008. december 25-e csütörtök helyett, az ünnepre való tekintettel 
2008. december 27-én szombaton történik a hulladékszállítás, illetve

2008. december 26-i péntek helyett, az ünnepre való tekintettel
2008. december 27-én szombaton történik a hulladékszállítás, illetve

2009. január 1-je csütörtök helyett, az ünnepre való tekintettel
2009. január 3-án szombaton történik a hulladékszállítás.

F E L H Í V Á S

Polgármesteri Hivatal
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A 2008. év bioterméke díjat kapta 
a Rendek Ökogazdaság mangalica 
kolbásza a Bio-fest Nemzetközi Konferencián és Kiállításon november 6-án 
Szabadkán. Októberben pedig Rendek Lászlóné vezetésével a Kiskunsági 
Hagyományõrzõ Egyesület három tagja képviselte Magyarországot 
Torinóban a Salone del Gusto világkiállításon, ahol összesen 110 ország vett 
részt. A kiállításnak 160 ezer látogatója volt. A világban egyre fontosabbá 
válik a helyi termékek, a biológiai sokféleség megõrzése. Gratulálunk a 
sikerekhez és sok kitartást és hitet kívánunk munkájukhoz. Külön öröm 
számunkra, hogy hazánkban ezt az úttörõ munkát, és értéket már 2003 óta 
éppen egy kerekegyházi család gazdasága és termékei képviselik ilyen magas 
szinten. 

A témával és a vidék, a tanyák jövõjével kapcsolatos helyzetrõl és fela-
datokról, a Magyarországi Tanyákon Élõk Egyesülete kezdeményezéseirõl, a 
nagy médiaérdeklõdéssel kísért, november 15-én tartott „Tanyavilág a 
Parlamentben” parlamenti vitanapról és dr. Kelemen Márk felszólalásáról 
hamarosan tájékoztatjuk Önöket.

HIRDETMÉNY

Kerekegyháza Város Képviselõ-testülete által 
alkotott 11/1994. ( IV.29.) ÖR számú 

rendelet alapján
nyilvános pályázatot hirdet az önkormány-
zat tulajdonában lévõ, Kerekegyháza, Erdõ 

2u. 29. sz. alatti, 1 db 79 m  alapterületû,
a földszinten szélfogó,

WC, gardrobe, konyha + étkezõ
és nappaliból,

az emeleten terasz, közlekedõ, fürdõ, 
szoba és félszoba helyiségekbõl

álló bérlakás
bérleti jogának megszerzésére.

A lakás beköltözhetõ: 2009. január 2. után
A lakás bérleti díja jelenleg: 41.100,- Ft/hó

(2009. január 1-tõl változhat)
A pályázathoz szükséges 

formanyomtatványokat átvenni és azokat 
benyújtani:

2008. november 4-tõl 2008. december 8-án
16.00 óráig lehet,

illetve további üresedés esetén folyamatosan
a Kerekegyházi Városgazdasági Kft. 

irodájában.

További felvilágosítás munkaidõben az 
alábbi címen és telefonszámokon kérhetõ:

Kerekegyházi Városgazdasági Kft.
6041 Kerekegyháza, Szent István tér 2.

Tel.: 76/545-018 • mobil: 06-70/452-0909
fax: 76/545-019

213.800 m  területû szántó,
a Kölcsey utca végénél,

a faluhoz 100 m-re

Irányár: 1.2 millió Ft
Érdeklõdni a 06-20-461-7063 

telefonszámon lehet.

E L A D Ó

Kerekegyházi
bio-sikerek

Ismét egy sor fontos teendõ van a mezõgazdaságból élõk számára. Az alábbi 
adminisztrációs kötelességeket érdemes átolvasni:

  Módosult a Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot

  követelményrendszere!

  Nitrát adatszolgáltatás teljesítése, mivel Kerekegyháza

     nitrát-érzékeny terület

 NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályai

 Változtak a Helyes Mezõgazdasági Gyakorlat elõírásai

 AKG jogosultaknak is van néhány aktuális feladata

Bõvebben a www.kerekegyhaza.hu-n olvashatnak az újdonságokról, 
valamint keressék kérdéseikkel a falugazdászt minden kedden és 
szerdán 8:00 és 12:00 között.

1.}

2.}

3.}

4.}

5.}

Mezõgazdasági termelõk figyelmébe!

A munkavédelmi ismeretek mind szélesebb körû 
terjesztése, és a munkabalesetek számának csökkentése 
érdekében központi irányítású, az egész ország területét 
lefedõ Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálatot alakítottunk ki.

A tanácsadás célja a mikro, kis-és középvállalkozások, 
illetve az induló vállalkozások számára, az egészséges és 
biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésében 
való segítségnyújtás, a tanácsadás és tájékoztatás eszközével, 
nagyobb hangsúlyt fektetve a megelõzésre.

A Szolgálat kizárólag munkavédelemmel kapcsolatos 
kérdésekben ad tanácsot!

Ez a jogszabályokban, szabályzatokban, szabványokban 
megfogalmazott normatív követelmények ismertetését, illet-
ve az ezekbõl következõ helyes gyakorlat bemutatását tartal-
mazhatja. Folyamatban lévõ hatósági ügyben tanács nem 
adható! Tájékoztatás, tanácsadás keretében munkabiztonsági 
és foglalkozás-egészségügyi szolgáltató nem ajánlható!

A tanácsadás intézményesítésével a regionális munka-
védelmi felügyelõségek székhelyén és a városi irodákban a 
hatósági munkáktól elkülönítetten 2-3 fõ tanácsadási fela-
datokat lát el. A tanácsadás keretében elsõdleges az együtt-
mûködés. Az érdeklõdõk névtelenségüket megõrizhetik a 
szolgáltatás igénybevételekor, mely telefonon, személyesen 
és írásos formában történhet.

A személyes tanácsadás többféle módon és helyszínen 
történhet:

A regionális munkavédelmi felügyelõségeken a tanács-
adásra meghirdetett általános ügyfélfogadási napokon 
(esetenként egyedileg egyeztetetten más idõpontban is.)
- A Tanácsadó Szolgálat ügyfélfogadási idõpontjait lásd az 
www.ommf.gov.hu oldalon, a Munkavédelmi Tanácsadó 
Szolgálat „elérhetõségek” menüpontja alatt.

Kihelyzett tanácsadási napon szakmai érdekképviseleti 
szervek felkérésére, e szervezetek által elõzetesen meghir-
detett idõpontban.

A tanácsot kérõ által megjelölt helyszínen (székhely, 
telephely stb.), a tájékoztatást kérõ munkáltató elsõ számú 
vezetõjének felkérésére és jelenlétében, elõre egyeztetett 
idõpontban.

A Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat részeként mûködõ 
ingyenes, telefonos Munkavédelmi Információs Szolgálat pe-
dig tájékoztatást nyújt a munkavédelemmel kapcsolatos 
jogosultságokról. 

•

•

•

AZ INGYENES MUNKAVÉDELMI TANÁCSADÓ SZOLGÁLATRÓL

Info: Katona József • Telefon: 76/500-798; 06/30-817-55-00
Dél-alföldi Munkavédelmi Felügyelõség • Kecskemét, Klapka u. 34. I.em.
e-mail: da-munkaved-tanmmf.gov.hu

Az alábbiakban az üzleten kí-
vüli kereskedés szabályairól 
szeretnénk röviden tájékoz-
tatni a lakosságot, mert saj-
nos a vevõk nem mindig van-
nak tisztában a vásárlásból 
adódó jogaikkal.
Üzleten kívüli kereskedésre a 

fogyasztó lakásán, munkahelyén, vagy ideiglenes tartózkodási 
helyén kerülhet sor; vagy az eladó vagy harmadik személy által 
szervezett utazás, rendezvény alkalmával (pl. árubemutatók).

Amennyiben az eladó által kínált termék felkeltette a vevõ 
figyelmét és ajánlatot tesz az áru vételére, akkor az eladó köte-

les írásban tájékoztatni a vevõt jogairól, és annak a személynek 
a nevérõl, címérõl, akivel szemben jogát gyakorolhatja.

Amennyiben a vevõ az áru kézhezvételét követõ 8 napon 
belül meggondolta magát, indokolás nélkül elállhat a vételtõl, a 
vevõnek nem kell kifizetnie az árut, csak sértetlen állapotban 
visszaadnia. Fizetni csak abban az esetben kell, ha az áru 
rendeltetésellenes használatából adódóan károsodott. 

Fontos tudnivaló, hogy a fogyasztót lakásán felkeresõ 
személy köteles személyazonosságát, és ha nem a saját 
nevében jár el, képviseleti jogosultságát a fogyasztónak 
igazolni.
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Az üzleten kívüli kereskedés
szabályairól, - vigyázzanak a csalókkal!

Polgármesteri Hivatal

Munkáltatók, munkavédelmi képviselõk, érdekképviseleti szervek,
munkavállalók figyelmébe!



A Kerekegyházi Napközi 
Otthonos Óvoda nevelõtestü-
lete és az Aprók Pénze Alapít-
vány civil szervezete jótékony-
sági bált rendezett 2008. 
november 8-án, hogy megkö-
szönje támogatóinak a tõlük 
kapott sok segítséget, köztük az 
általuk nyújtott felajánlásokból 
fejlesztett udvari játékokat és 
eszközöket. 

A vidám rendezvényt a nagy-
csoportosok dzsungeltánca nyi-
totta meg, majd western-táncot 
láthatott a nagyérdemû közönség 
az óvónénik vezetésével. Az óvó-
nõk egy mesejátékkal kedvesked-

tek a bál résztvevõinek. A székely 
menyecske és az ördög címû me-
sével csaltak nevetést a jelenlévõk 
arcára. Bemutatkozott a helyi 
„Fittdance” latin táncklub is, akik-
nek ez volt a debütáló fellépésük a 
kerekegyházi közönség elõtt. Az 
Aprók Pénze Alapítvány kuratóri-
umának elnöke "Óvodás gyerme-
keinkért 2008" emlékplakettel ju-
talmazta azokat, akik kiemelke-
dõen sokat tettek az elmúlt évek-
ben az óvoda fejlõdéséért. A haj-
nalig tartó mulatozást az óvónõk 
fergeteges kánkán produkciója 
nyitotta meg. Majd ízletes vacso-
rával, s jókedvû táncolással szóra-
koztak a vendégek.

Kellemes hangulatban ért vé-
get ez a kora novemberi éjszaka, 
ahonnan a legszerencsésebb 
résztvevõ egy Márton-napi lúddal 
térhetett haza. 

Jótékonysági
ÓVODABÁL
Kerekegyházán
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2008. december elején ismét közel 800 családot tudtunk 
segíteni az EU élelmiszer-segély program keretében elnyert 
tartós élelmiszer csomaggal. Az adomány többféle lisztet, tésztá-
kat, tarhonyát és kakaós italt tartalmazott. Reméljük és örülünk, 
hogy ezzel mi is hozzájárultunk a közelgõ, meghitt karácsony 
hangulatához.

Köszönjük az önzetlen segítségét a Krimcsitrans Kft.-nek, 
hogy ingyen elszállította a 32 raklapnyi élelmiszert Kerek-
egyházára. Ötvös Lászlónak a lepakoláshoz nyújtott segítségét, a 
Városgazdasági Kft., a Mûvelõdési Ház, a Humánszolgáltató és az 
Önkormányzat dolgozóinak, továbbá a tûzoltóknak és tanya-
gondnokoknak az osztásban való önzetlen részvételüket.

Dr. Kelemen Márk polgármester 

Így karácsony elõtt külön öröm,
hogy újra adhattunk 

Ha egészséges vagy azt jelenti, adhatsz vért. 
Adj vért és ments meg három életet!

VÉRADÁS
a Katona József Mûvelõdési Házban.

Idõpont: 2009. január 4.
8.30-12.00

Kilenc magyarországi település valósítja meg kö-
zösségi egészségtervét a Béres Egészség Hungari-
kum Program támogatásával januárjától.

Az egészségterv közösségi alapon kidolgozott straté-
giai terv és cselekvési program, mellyel a települések lakóinak 
egészségét, életminõségét lehet fenntartható módon javítani. 
Azért esett a választás az 5-10.000 fõs településekre, mert 
méretükbõl adódóan képesek a közösségi összefogásra, ám 
igen csekély az elérhetõ forráslehetõség a számukra.

A kilenc nyertes település cselekvési programja összesen 
közel 7 millió forint támogatásban részesül a Béres Egészség 
Hungarikum Programtól.

A nyertesek között van Kerekegyháza 1 millió forint tá-
mogatási összeggel. Gratulálunk a pályázat készítõinek.

Támogatott közösségi
egészségvédelem

  Ép test, ép lélek
Felhívjuk minden kedves érdeklõdõ figyelmét, hogy 

2009. februárjában indul az „Ép testben ép lélek” elõadás-
sorozat, ingyenes állapotfelméréssel és kóstolókkal 
egybekötött beszélgetéssel Kerekegyházán a Katona József 
Mûvelõdési Házban.

Bõvebb információt januárban a helyi televízióban 
kaphatnak, valamint érdeklõdni lehet Rendek Lászlónénál, a 
20-386-25-22-es telefonon. Figyeljék a mûsort, hívjanak 
bátran, hiszen az Önök egészségérõl van most szó!

Sokakkal együtt
Varga Jánosné Marika néni is örült
a kapott segítségnek, ajándéknak
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A szép számmal összegyûlt házi fi-
nomságokat, befõtteket, savanyúságokat 
és lekvárokat név nélkül, jeligével ellátva 
lehetett leadni a rendezvény napján. A 
szépen feldíszített elbírálásra szánt üve-
geket öttagú zsûri: Halcsik Irén, Rendek 
László és Rendek Anikó a Rendek Tanya 
és Kiskunsági Ökomúzeum tulajdonosai, 
Vincze Miklós jegyzõ és Weninger 
Konrád, a Kochstar Konyhai Befõzõ-
automata forgalmazója kóstolgatta és 
értékelte.

Hosszas ízlelgetés után a „Tündér-
kert” jeligével ellátott Jakab Józsefné 

A „Szüreti Felvonulás” rendez-
vény keretében idén elõször került 
megrendezésre a „BEFÕZÕ” verseny.

családi finomságai nyerték el az 
elsõ helyezést, kiemelve a ve-
gyes savanyúságot, amelyet kü-

lönösen ízletesnek talált a zsûri. Nyere-
ménye egy Kochstar Konyhai Befõzõ-
automata 40.000,- Ft értékben, mellyel 
jelentõs idõt megtakarítva kényelmesen 
és tartósítószer-mentesen, akár cukor 
nélkül is el tudja rakni befõttjeit és 
savanyúságait.

Második helyezett Farkas László 
„Mosolygó” jeligével ellátott barack-
befõttje, mellyel nyereménye egy 
10.000,- Ft-os vásárlási utalvány.

A harmadik helyen Gyóni Rita 
„Micimackó” jeligés eperlekvárja nyerte 
az ízek csatáját. Nyereménye egy 5.000,- 
Ft-os vásárlási utalvány.

A kedvezõ fogadtatás után szeret-
nénk, ha hagyománnyá válna városunk-

Mint ahogy korábban beszámoltunk róla, a Képviselõ-
testület ez év júniusában megalapította a Virágos Kereki 
Porta Díjat, melynek elnyerése érdekében a rendelkezésre 
álló határidõn belül 8 pályázat érkezett be. A pályázók 
mindegyikének rendezett az ingatlana, ápolt és gondozott az 
udvara, kertje.

A Képviselõ-testület 2008. évben Gödény Tibor és 
Gödényné Borbély Edit, Kerekegyháza, Ifjúság u. 18., vala-
mint Márkus Pál és Márkus Pálné, Kerekegyháza, Andrássy 
u. 103. szám alatti lakosoknak ítélte oda a Virágos Kereki Porta 
Díjat és a hozzá járó kerámia plakettet.

A díjat saját ingatlanuk külsõ és belsõ környezete szépíté-
sének elismeréseként, kiemelkedõen virágos, gondozott álla-
potban tartásáért kapták, hozzájárulva ezzel városunk esztétikus 
arculatához. Örömteli, hogy városunkban egyre több rendezett, 
gondozott ingatlan, porta és azok elõtti közterület van, így ezek 
és a nyertes ingatlanok jó példaként szolgálhatnak valamennyi 
kerekegyházi ingatlantulajdonos számára.

A díjak átadására a 2008. október 4-én, a szüreti felvonulás 
keretében került sor ünnepélyes keretek között. A mázas kerá-
mia plaketteket Czinege Edit keramikus készítette el, kültéri 
elhelyezésre alkalmas kerámiából.

Gratulálunk a nyerteseknek, és bízunk benne, hogy az idei 
kezdeményezés hosszú idõre szóló, szép hagyományt teremt, és 
jövõre még több pályázó tûzi ki célul a díj és az azzal járó 
erkölcsi elismerés elnyerését.

ban ez a rendezvény, és a következõ 
években még több finomsággal és külön-
legességgel neveznének a háziasszo-
nyok.

A díjakat Weninger Konrád, a kerek-
egyházi Weninger Bt. tulajdonosa aján-
lotta föl, amit ezúton is köszönünk.

Az elsõ
„BEFÕZÕ” verseny

Virágos Kereki Porta Díj 
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Kerekegyházi labdarúgás: Áttekintés 2008
} }

}
}

A jelenlegi kerekegyházi csapat fiatalokra vezetés elhatározta, hogy a jelenlegi fiatal A szakosztály ezúton mond köszönetet az 
épülve vágott neki a 2008-2009-es bajnok- csapathoz két idõsebb rutinos játékos iga- Önkormányzatnak, támogatóknak, szurko-
ságnak. zolását tervezi. Ha az említett terv valóra lóknak, sportbarátoknak, akik 2008-ban segí-
Hét fiatal labdarúgót igazoltunk. Pálinkás D., válik, akkor a tavaszi idénytõl már reális esé- tették sportegyesületünk legnépesebb 
Marton R., Kocsis T., Szabó G., Lapéta D., lyünk van célkitûzéseink megvalósítására. szakosztályának munkáját. Kívánunk nekik 
Ronkó Zs., Lantos H. Az edzõi teendõket Felnõtt csapatunk most levezetõ edzéseken Kellemes Karácsonyt és Sikerekben Gaz-
Marton Pál látja el. vesz részt, majd 2009. január elsõ hetében dag, Boldog Új Esztendõt.

kezdõdik a felkészülési idõszak. 
A vezetés a 10. helyen történõ bennmara- Kerekegyháza, 2008. November 27.

dást tûzte ki célul, de jelenleg a tabella 13. Ifjúsági csapatunk Polgár Zoltán vezetésé-
helyén állunk. Sajnos több mérkõzésünket is vel 14. helyen áll. A serdülõ csapat Nagy Tisztelettel:
a rutintalanság miatt veszítettük el, így a János irányításával jelenleg a nyolcadik. Kerekegyházi Labdarúgó Szakosztály

Lázár Bencével profi szerzõdést kötött az Újpest FC
Nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy ismét beszámolhatunk 
Kerekegyháza egyik ismert sportolójáról, Lázár Bencérõl, aki 
mostantól az NB I-ben folytatja labdarúgói pályafutását. 
Újabb tehetséges futballistával kötött profi szerzõdést az Újpest FC. Az 
U19-es csapatunk támadója, középpályása, Lázár Bence is aláírta 
élete elsõ hivatásos megállapodását, így már a hetedik a sorban - 
Barczi Dávid, Bogdán Márk, Kurucz Péter, Litauszki Róbert, Szabó 
Bence és Tóvizi Tamás után -, aki az elmúlt három hónapban 
hosszútávra elkötelezte magát az Újpest FC-hez. 
Lázár Bence 1991. március 21-én született, Kerekegyházán nõtt fel, így 
a "hetek" közül õ a legfiatalabb. 1997-ben szülõfalujában kezdett fociz-
ni, majd négy év után Lajosmizsére igazolt, ahol szintén négy esztendõt 
töltött. A tehetséges játékos 2005 nyarán szerzõdött Újpestre. "Mindig 
is az volt a célom, hogy profi játékos legyek. De arra nem gondoltam, 
hogy ilyen korán szerzõdést kapok az Újpest FC-tõl. Mindent meg-
tettem érte, de szükség volt arra is, hogy Sallói István és Szentes Lázár 
is ezt javasolja. Ez nagy megtiszteltetés számomra" - így a fiatal játé-
kos, és hozzátette: - "Nem gondoltam volna, hogy idén õsszel már hiva-
talos meccsen is játszhatok az Újpest felnõtt csapatában. Mindenki 
kedvesen fogadott, sokat segített, a játékosok és az edzõk is. Szentes 
Lázár figyelemmel kíséri az utánpótlást, és különösen jól esik nekem és 
minden fiatalnak, hogy megkapjuk a lehetõséget. Mostantól azért 
dolgozom, hogy bekerüljek az elsõ csapat keretébe, és minél több 
sikert érjek el az Újpesttel".

forrás: /www.ujpestfc.hu
            

neki

Gratulálunk az ifjú kerekegyházi tehetséges labdarúgónak, és sok 
sikert, kitartást valamint gólokban mérhetõ jó eredményeket kívánunk 

!

Sport Sport   Sporthírek • hírek • hírek

Az I. Aranyhomok Kupa Kistérségi Labdarúgó 
Bajnokság döntõjének megrendezésére 2008. októ-
ber 19-én, vasárnap a Mûkertvárosi Sportcentrumban 
került sor.

A csoportmérkõzések alapján hat csapat jutott a 
döntõbe, Szentkirály, Nyárlõrinc, Kerekegyháza, Balló-
szög, Kecskemét, Felsõlajos.

Ezen a napsütéses õszi napon, kellemes környe-
zetben, baráti hangulatban zajlottak a mérkõzések.

A tornát Felsõlajos csapata nyerte, a második he-
lyezett Kecskemét, harmadik Kerekegyháza lett. 

A díjakat Hamzáné Lakó Judit, a Társulás irodave-
zetõje és dr. Kelemen Márk polgármester úr, a kis-
térségi társulás alelnöke adta át.

A torna lényege, hogy minél többen rúgják a bõrt 
és a környezõ települések megmérettessék magukat, 
így nagy lelkesedéssel vettek részt a csapatok az 
eseménysorozaton, ahol sportszerû küzdelem jelle-
mezte a mérkõzéseket.

Ezúton is szeretnénk gratulálni minden Kerekegy-
házi játékosnak az elért eredményért, és köszönetet 
mondani a részvételért.

Kerekegyháza jól szerepelt az
I. Kistérségi Labdarúgó Bajnokságban 

INGYENES 
kábeltévé és internet bekötés

KARÁCSONYIG!
Ünnepi ráadás:

Az elsõ három hónap ingyenes!

Részletekrõl érdeklõdjön
a Kábeltévé irodában! (Fõ u. 84.)

76/545-090 70/339-2563

Díjcsomag

Max. letöltési sebesség

Max. feltöltési seb

Max. adatforgalom

Csomagdíj/hó

esség

/hó

Tan-Net

768 Kbps

128 

2 G

2.990 Ft

Kbps

b

Alap

1,5 

128 

Korlátlan

5.000 Ft

Mbps

Kbps

Bõvített

3 

256 

Korlátlan

6.000 Ft 

Mbps

Kbps

Extra

4 Mbps

256 

Korlátlan

7.000 Ft

Kbps

HÛSÉGAKCIÓ: Régi internet elõfizetõink csomagváltási díj nélkül
                 vehetik igénybe az akciós kedvezményeket!

Akciós Internet csomagok
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A kerekegyházi kábeltelevízió-rendszer csatornakiosztása 2008. nov. 1-jétõl

Bõvített csomag:  1-29. csat.      bruttó 3.400 Ft/hó
Alapcsomag:        7-29. csat.      bruttó 2.135 Ft/hó



Az esztendo vége felé, december 
közepén, az araszos napvilágot körül-
vevo nagy sötétben, hajdanában, a 
régiségben, különös várakozás lengte 
át templomunkat. A meszelt falak 
között a fehérlo leheletfelhokkel ke-
veredo zsoltárok még áhítatosabban 
szálltak a nagykabátok, berlinerken-
dok mélyérol, mint máskor. Olyankor 
surun ropogott, csikorgott a hó a 
kisebb-nagyobb csizmák alatt a temp-
lom körül. Volt dolga a lámpásoknak 
a hazafelé igyekvok kezében. Elcsi-
tult a természet is; nyugovóra tértek a 
fák, bokrok; a termés bevonult a csu-
rökbe, kamrákba, górékba. Az ember, 
s a természet egyaránt a születést vár-
ta; az emberek Megváltó Urunk szü-
letését; a természet a Fény, az Élet 
újjászületését.

Eleink élete alkalmazkodott ehhez 
a várakozáshoz, télen volt a legkeve-
sebb munkája a paraszti gazdálkodók-
nak. Mígnem felcsendültek a gyer-
meki ajkakon a karácsonyi kántálók 
az ablakok alatt, egyházi ének tudatta 
az Úr érkezését; amott pedig betlehe-
mezok jártak házról házra… 

Most nincs elcsitulás, hanem év 
végi hajtás zajlik a munkahelyeken; 
november elejétol januárig cukor-
mázas, dzsinglbelles, fárasztó hangu-
latot árasztanak az áruházak; keselyu-
ként köröznek fölöttünk a sárga közü-
zemi számlák, csekkek. A ma embere 
rohan, mindent igyekszik rövidre-
gyorsra fogni, aztán hazatérve lerogy 
a tévé elé, vagy unatkozik a megtaka-
rított idoben, s nem meri bevallani, 
nincs karácsonyi hangulata. Nincs 
már énekszó, kicsi-kósza a kántálás és 
betlehem; ritkaság a csend, sok he-
lyütt zenének nevezett igénytelen zö-
rejeket eroltetnek ránk.

A természet, ó, a természet szen-
ved, sírnak a derékban elvágott fák, 
erdok. A várakozás jórészt a holnapig 
tart, „csak még azon legyünk túl”; 
vagy ha éppen a fizetésig: „kuncog a 
krajcár”.

„Karácsony azt mondja: Isten 
értünk jön, teljesen mindegy, hol 
vagyunk.” – tanít minket egy német 
teológus, H. Thielicke. Az emberek, 
események, dolgok értékét sokszor 
mutatja a rájuk fordított várakozás, a 

rájuk szánt idõ. A pénzért vett, gyors 
bájak csömört keltenek; a félig sült 
hús rágós; a gyorsan hajtatott 
gyümölcs íztelen. Egy jó regényben 
meg kell mártózni, bele kell merülni, 
Jókait nem lehet SMS-ben olvasni. A 
karácsonyi hangulatot a várakozás 
hozza el. E várakozás díszíti fel nem-
csak otthonunkat, hanem szívünket-
lelkünket is, amely legméltóbb 
hajléka a megszületendõ Krisztus 
Jézusnak.

Adjunk hát idõt Karácsonynak, 
hiszen az idõ az egyetlen értékes – 
mert egyszeri és pótolhatatlan – va-
gyonunk, a mi „két fillérünk”, a leg-
több, amit Istennek, Karácsonynak, 
egymásnak adhatunk. Hagyjuk, hogy 
az Advent – szép, régi szóval: Úrjövet 
– belsõ lelki utunkká nemesedjék. 
Hagyjuk, hadd jöjjön értünk Isten; 
kérjük, vágyjuk, áhítsuk, epedjük 
bátran: Szent Lelkével töltse be szíve-
inket csordultig!

Boldog, istenáldotta Karácsonyt 
kívánunk minden kedves Olvasó-
nak, Kerekegyháza egész népének!    
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Kis, karácsonyi kántáló - Adventus Domini
Téglási Anna református lelkész karácsonyi üzenete

Ü n n e p i  k ö s z ö n t õ

A Biblia Évében október 6-a és 17-e kö-
zött tisztelte meg a Katona József Mû-
velõdési Házat a Dunamelléki Refor-
mátus Egyházkerület Ráday Gyûjte-

ményének Biblia Múzeuma. A Tímár Gabriella lelkész által 
vezetett múzeum látványos és érdekes magyar, s idegen 
nyelvû öregebb s újabb Bibliákat tárt elénk. 

Az 1988-ban megnyílt Múzeum különbözik más, magyaror-
szági egyházi gyûjteményektõl. Célkitûzése, hogy bemutassa 
azt a világot, amely a Könyvek Könyvének keletkezését történe-

tileg, kulturálisan is körülölelte. E – nehezen mozgatható - régé-
szeti rész Budapesten maradt, ott mindig megtekinthetõ. Ma 
természetes számunkra, hogy anyanyelvükön olvashatjuk a 
Szentírást, választhatunk az ó vagy új fordítások között is. De 
nem volt ez mindig így. A nemzeti nyelvû bibliafordításokhoz 
kellett a reformáció; a könyvnyomtatás révén pedig sokak 
kezébe eljuthatott a Könyv. 

Frobenius, bázeli könyvnyomtató 1515-ben felkérte Rotter-
dami Erasmust, készítse el az Újszövetség pontos, kritikai kiadá-
sát. Az egy év alatt elkészült komoly munka közben ez a kitûnõ 
holland humanista tudós annyira rácsodálkozott az Ige szépsé-
gére, hogy azt mondta: még a takácsnak is miközben szõ, a 
szántóvetõnek is, miközben dolgozik a földjén, a Bibliát kellene 
idéznie. A híres Vizsolyi Biblia hasonmás kiadása lapozgatható 
volt a kiállításon, próbálhattuk a szokatlan betûket fölismerni. 
Igazán érdekes volt a Károlyi Gáspár keze vonásait õrzõ, a 
nyomda számára készült íveket látni, amelyek alapján a nyom-
dász szedte a szöveget. A kiállítás hanaui Bibliája (1608), 

x

x
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A „KÖNYVEK KÖNYVE” A „KÖNYVEK KÖNYVE” CÍMÛ BIBLIA-KIÁLLÍTÁS KEREKEGYHÁZÁN

amelyet Szenci Molnár Albert gondozott, I. Rákóczi György 
erdélyi fejedelem saját példánya volt. Harcainak sikeréért nem 
magának, hanem Istennek adott hálát az egyik reformátori 
alapelv szerint, mint azt olvashattuk saját kezû bejegyzésében: 
Soli Deo gloria! (Egyedül Istené a dicsõség!) A bibliás õrálló 
fejedelem az életét a „…nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki 
fut, hanem a könyörülõ Istené” (Róm 9,16) igazság jegyében 
élte. Bárcsak a ma embere is a Biblia tanításai szerint élné meg 
sikereit és kudarcait egyaránt. A magyar szellem és alkotóerõ 
büszkeségét is láthattuk a Hollandiában betûmetszéssel meg-
gazdagodott Misztótfalusi Kis Miklósnak a Vizsolyi Biblia 

felülvizsgált, nyomdahibáktól mentes kiadását, kézbe vehetõ 
formátumban, díszes, aranyozott kötéssel, amelyet a saját költ-
ségén készített el. Ez az 1695-ben megjelent „Aranyos Biblia” 
kalandos úton juthatott be Hollandiából Magyarországra. Meg-
tekinthetõ volt még Sylvester János 1541-es Újszövetség fordí-
tása; Heltai Gáspárnak és társainak majdnem teljes Biblia-
fordítása (1551-1556); Káldi György katolikus fordítása 
(1626); és sok más nyomdászati remek is, melyek továbbra is 
várják az érdeklõdõket Budapesten. 

Becslések szerint a világon 6.500 nyelv létezik. A teljes Bib-
lia 426 nyelven olvasható. Az Újszövetség 1.115 nyelvre van 
lefordítva, míg egyes bibliai könyveket már 826 nyelven lehet 
olvasni. Az idegen nyelvû bibliafordítások kapcsán érdekes, a 
földrajzi viszonyok, életmódbeli különbségek kijelölte biblia-
fordítási szempontokról is hallhattunk. Például az eszkimók 
számára érthetetlen az „Isten Báránya” kifejezés, de érthetõ az 
„Isten Fókája”. Az Amazonas menti indián törzseknek a kenyér 
ismeretlen, számukra Jézus az „Élet banánja”. Nyelvükben 
nincs olyan elvont fogalom, mely kifejezhetné a Jézusba vetett 
hitet, de azt pontosan értik, hogy „Jézusra akasztani a függõ-
ágyat ”. Nem minden helyen ismerik az oroszlánt, de ott megér-
tik ezt: „az ördög szertejár, mint a tátogó krokodil”. 

Amikor kézbe vesszük Bibliánkat, az Ige üzenete mellett 
gondoljunk azokra a fordítókra, nyomdászokra is, akik megte-
remtették annak lehetõségét, hogy azt ki-ki a saját nyelvén 
olvassa! Ne engedjük, hogy por lepje Bibliánkat, forgassuk, 
hogy boldogok legyünk, és boldoguljunk világunkban.

Téglási Anna, református lelkipásztor

x

x



A rendezvénysorozatra az osztályok elõzetes felkészülési 
feladatokat kaptak. Ezek közt szerepelt tablókészítés egy-egy 
középkori témáról, kódexlapírás, iniciálé- és vármakett-
készítés, pajzsfaragás és -díszítés, valamint Mátyás-mesék elõa-
dása is. A Reneszánsz Hét a tanulói munkákból készített kiállí-
tással vette kezdetét október 13-án, hétfõn, s egészen szombatig 
minden nap színes élményeket kínált az érdeklõdõk számára.

Az elsõ meghívott vendég, dr. Újlaky István, a kecskeméti 
Bányai Júlia Gimnázium tanára Hunyadi Mátyás koráról tartott 
elõadást, mely nem kevés humorral fûszerezve méltán kelthette 
fel a kisiskolások figyelmét, ébreszthetett bennük érdeklõdést 
nemzeti történelmünk iránt. A tanulók megismerkedhettek a 
reneszánsz kor zenéjével is: kedden Dóbiás Péter és zenész 
barátai, pénteken pedig a korhû öltözetben fellépõ Renessaince 
Consort együttes muzsikált a gyerekeknek.

Az érdeklõdõk nem maradtak híján a gasztronómiai élve-
zeteknek sem. Középkori fõzõcske Beatrix udvarából címmel 
szabadtéri sütés-fõzés is szerepelt a programban. Aki falatozni 
vágyott, megkóstolhatta Szûcs Bálint, udvari és iskolai ínyes-
mester nyárson sült vadjait, Kecskeméti István cserépedényben 
fõtt csülkös bablevesét, valamint ehetett hagyományos kenyér-
lángost is. Hogy a kalóriák ne jelentsenek veszélyt a gyerekek 
pocakjára, a finom falatokat nyomban le is mozoghatták egy 
hangulatos reneszánsz táncházban Dorcsákné Csõszi Barbara 
tanárnõ vezetésével.

A kerekegyházi nemzetõrök is megtisztelték az iskolát, 
csütörtök délután középkori íjászati bemutatót tartottak és 

dárdahajítást tanítottak az arra vállalkozó nebulóknak. Aki nem 
tériszonyos, az kipróbálhatta azt is, milyen a gólyalábakon járás. 

Mindazok pedig, akik a békésebb mûvészetek kedvelõi, 
vidáman múlathatták a délutánokat Ádám Kálmánné csuhébáb-
készítõ kézmûves foglalkozásán csakúgy, mint az Apáczai 
Tankönyvkiadó népihangszer-bemutatóján, a tanító és tanár 
nénik szervezésében ékszerkészítésen, mézeskalács-díszítésen 
vagy akár a 3-8. évfolyamok Mátyás-mesékbõl rendezett 
drámajátékos elõadásain.

A hét folyamán szerzett ismeretekrõl szombaton egy az 
egész iskolát átfogó vetélkedõn adtak számot a kereki diákok. A 
zárónap programjában 
szellemi vetélkedõ, tablóké-
szítés és ügyességi sport-
versenyek egyaránt szere-
peltek. Déli 12 órakor trom-
bitaharsogás és dobpergés 
adta hírül az eredmény-
hirdetés kezdetét. A legjob-
bak dr. Kelemen Márk 
polgármestertõl vehették át 
jutalmukat, majd ezt köve-
tõen a Szent László Király 
Lovagrend viselet- és had-
történeti bemutatója zárta 
az egész hetes, színes for-
gatagot.

Reneszánsz hét a kerekegyházi

Móra Ferenc Általános Iskolában

A Reneszánsz Éve és Mátyás király trónra 
lépésének 550. évfordulója alkalmából a 
kerekegyházi Móra Ferenc Általános 
Iskola nevelõtestülete idei munkatervében 
egy reneszánsz témahét megrendezését 
tûzte ki célul, komplex és élményszerû 
ismeretek megszerzését, illetve elmélyítését 
is segítve ezzel.
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„Itt  járt Mátyás király…”
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Segítség, felkészítés

}

Lassan lezárjuk a 2008-as évet, 
így a Móra Ferenc Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény tanulói és pedagógusai ezúton 
mondanak köszönetet azoknak, akik 
2008-ban felajánlásaikkal, munkájuk-
kal támogatták az iskola tanulóit, az 
optimális mûködéséhez szükséges 
eszközök, felszerelések beszerzésé-
ben segédkeztek.

Reméljük, munkánkkal bizonyí-
tottuk, hogy segítségük nem volt 
hiábavaló és támogatásukra a 
jövõben is számíthatunk, hiszen az 
oktatás színvonala az egész tele-
pülés fejlõdése szempontjából meg-
határozó, mindannyiunk közös érde-
ke. Ennek eredményeként hadd 
számoljunk be néhány nagyszerû 
eredményrõl.

Iskolánk 2003 óta látja el a tanulási 
nehézséggel, tanulási zavarral küzdõ 
tanulókat. A fejlesztõ foglalkozások 
szükségét igazolja, hogy a gyermekek 
nem egyenlõ esélyekkel indulnak az 
iskolai életben –különbözõ szintrõl kez-
dik az iskolát– a szocializáltság, az értel-
mi képesség és a részképesség terüle-
tein. Minden évben megkezdik tanul-
mányaikat olyan gyerekek, akik több 
támaszt, segítséget, egyéni fejlesztést 
igényelnek. Ezen diákok részére nyújt 
segítséget iskolánk a fejlesztõ órákkal 
és a mozgásterápiával. A foglalkozások 
tervezésekor célzottan a gyermekek 
egyéni problémáit szem elõtt tartva 
állítjuk össze a sokféle módszer közül a 
számukra legmegfelelõbbet.

Célunk a tanulási, magatartási zavarok 
kialakulásának megelõzése, illetve a 
kialakult nehézségek lehetséges mér-
tékû csökkentése. Fejlesztõ munka-
közösségünk állandó kapcsolatban van 
az iskola pedagógusaival és a szülõkkel. 
A szülõket tájékoztatjuk a gyermek 
problémáiról, fejlõdésérõl, illetve a 
szakszerû ellátás lehetõségeirõl. Min-
den szülõnek lehetõsége van arra, hogy 
probléma esetén gyermekével felke-
resse a nevelési tanácsadó mun-
katársait /pszichológusát, pszicho-
pedagógusát/ intézményünkben, akik 

segítséget nyújtanak a tanulási- és 
magatartási problémák megoldásában. 

A szépen felújított kerekegyházi 
iskola udvara az elmúlt évek építkezései 
után eddig sivár képet mutatott. A 
szülõk, gyerekek, pedagógusok régi 
kívánsága volt az udvar parkosítása, ját-

szóhelyek kialakítása. Az iskolavezetés 
kérése nyomán Rozsnyói Zoltán helyi 
képviselõ irányításával, szervezõ mun-
kájával sikerült az iskolaudvaron 21 fát 
és bokrokat elültetni. A munkában az 
Általános Iskola munkatársai és diákjai, a 
Tûzoltóság, Városgazdasági Kft., Ön-
kormányzat munkatársai, Kürtösi Ba-
lázs, Magyar Lajos, Rozsnyói Zoltán, 
Kecskeméti István és Horváth Gábor 
nyújtottak önzetlen segítséget, kö-
szönet érte.

A Katona József Mûvelõdési Ház-
ban 2008. október 6-án megnyílt Biblia-
történeti Kiállítás és a „Biblia Éve” kap-
csán Gábor Imre plébános úr és Téglási 

Mottónk: „Az ember ne tervezzen 
kupolát, amíg alaposan meg nem 
vizsgálta az épület alagsorát.”

Parkosítás, faültetés

}

Elõadás, vetítés

}

Anna lelkésznõ elõadásokat tartott az 
iskola felsõ tagozatos osztályainak a Bib-
lia történetérõl és keletkezésérõl. Az elõ-
adások érdekesek, hitelesek voltak, 
melyek vetítéssel egybekötve emelték 
ki a Szentírás kultúrtörténeti és vallási 
jelentõségét. A résztvevõ diákok és 
pedagógusok is érdeklõdéssel figyel-
ték a magyarázatokat. Ezeken a rend-
kívüli tanórákon a Biblia Kiállítás megte-
kintése sem maradt el, csak így hozzá-
értõ kalauzolással jobban megérthették 
a kiállított Biblia kiadások jelentõségét. 
A 12 osztályban megtartott rendkívüli 
történelem óra sikere a jövõre nézve is 
arra késztet bennünket, hogy hasonló 
eseményekkel hagyományokat teremt-
ve az iskola értékteremtõ erejét is 
fokozzuk. Köszönjük a plébános úr és a 
lelkésznõ áldozatos munkáját!

És végül, de nem utolsó sorban 
örömmel adunk hírt arról, hogy mûvé-
szeti iskolánk trombita tanszakos ta-
nulója, Török Dániel, 2008. október 27-
én a XI. Országos Lubik Imre Trombita-
verseny országos döntõjében 4. helye-

zést ért el korcsoportjában Zalaeger-
szegen. Szeretettel gratulálunk neki és 
felkészítõ tanárainak, Szentiné Princz 
Anitának valamint Török Józsefnek, s 
további munkájukban hasonló sikereket 
kívánunk.

Sikeres trombitaszó

}

A MI ISKOLÁNK – Köszönjük ezt az évet!
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„Borban az igazság…” Na meg az 

idõjárás-jelentésben, ami sajnos a 
október 4-ei hétvégén beváltotta 
ígéreteit, de még ez sem tudta otthon 
tartani Kerekegyháza lakóit a város 
egyik legnépszerûbb éves rendezvé-
nyétõl, a színes programokkal tar-
kított Szüreti felvonulástól.

Csikósok és huszárok, népviseletbe 
öltözött fiatalok, gasztronómiai ínyenc-
ségek, minõségi borkóstoló, megannyi 
kultúr- és gyermekprogram, Bikini 
koncert, kirakodóvásár, tûzijáték s per-

sze a kötelezõ szüreti bál várta a közön-
séget október 4-én szombaton, Ke-
rekegyházán.

A szüreti felvonulás itt is – mint oly 
sok helyen – már hagyomány, ami nem 
csak a szõlõtõkérõl és a finom borról, 
hanem egy kisváros közösségépítõ ere-
jérõl szól. A meghirdetett program az 
esõcseppek dinamikájával együtt válto-
zott, így már az ünnepélyes megnyitó 
elõtt elindult a szüreti menet, amely dr. 
Kelemen Márk Kerekegyháza polgár-
mestere, Bányai Gábor a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat Közgyûlésének 
elnöke és Balogh József országgyûlési 
képviselõ kíséretében hirdette házról-
házra, hogy „sokadalom van a mi ut-
cánkban”. 

Míg a felvonulás a szabad ég alatt, addig 
az Alma együttes koncertje a helyi 
Mûvelõdési Ház színpadán aratott osz-
tatlan sikert, nemcsak a gyerekek, hanem 
a felnõttek körében is, hasonlóan a 
hagyományõrzõ táncházi produkciók-
hoz, ahol a mindig mindig vidám 
Buzsáki Népi Együttes mellett, a VII. 
Nemzetközi Megyejáró Fesztivál vendé-
gei is osztoztak az „örömkönnyekkel” 
tarkított mulatságban. A táncházi han-
gulat mellett megcsodálhatta a nagyér-
demû a jövõ generációjának sajátkezû 
ajándéktárgyait, és az országos Biblia-

Kiállítás keretében az emberiség legis-
mertebb írásos feljegyzéseit is. A prog-
ramok közé természetesen mindenki 
beiktatta az immár esõmentes, pazar 
ízeket nyújtó gasztronómia kirándulást, 
ahol borkóstolóval egybekötött pörkölt-
fõzõ verseny, grill ételek, malacsütés 
nyárson, valamint kiskunsági kenyérlán-
gos várta az ínyenceket.

S ha már ínyencségek, akkor igazi 
ízbombákat zsûriztek a mulatság egész 
ideje alatt, ugyanis Befõzõ-verseny zaj-
lott, ahol befõttek és savanyúságok 
versengtek egymás mellett, melyek 
közül a legjobbakat értékes ajándé-
kokkal díjazták. 

Apropó díjak és elismerések... Az 
idei szüreti felvonuláson munkájuk és a 
rendezvény sikeres megvalósítása érde-
kében végzett lelkiismeretes tevékeny-
ségükért elismerõ oklevéllel és aján-
dékcsomaggal jutalmazta az önkor-
mányzat Héjjas József és Ordasi István 
urakat. Héjjas József már sok-sok éve 
végzi ezt a tevékenységét, melyet Ordasi 
Istvánnak adott át, aki már 3. éve koor-
dinálja a hajtókat a szüreti felvonulások 
alkalmával. 

A nap utolsó negyedét hazánk egyik 
legjobb rockcsapata, a Bikini nyitotta 
meg a csodálatos esti tûzijáték elõtt, akik 
koncertjükkel és legnagyobb slágereik-
kel minden generációt megmozgattak, 
természetesen vastaps, valamint ráadás 
közepette. 

züreti sokadalom KerekegyházánS
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2008. november 15-én nagyszabású 
irodalmi vetélkedõre került sor a Mûve-
lõdési Házban. Az „Életet az éveknek” 
BKKM Egyesület szervezésében és a 
kerekegyházi Nyugdíjas Klub rendezé-
sében, a megyébõl hat nyugdíjas klub 
versenyzett egymással.

A kérdések, játékos feladatok Molnár 
Ferenc: Pál utcai fiúk c. regényébõl vol-
tak. A csapatokat három-három személy 
alkotta, de jöttek velük szurkolók is. Így 
lehettünk vagy nyolcvanan. Háromtagú 
volt a zsûri, akik igazságosan döntöttek a 
pontok felõl. A zsûri elnöke Csõszi 
Sándor, a tagok pedig Bajnóczi Józsefné 
és Herczeg László, a városföldi Nyug-
díjas Klub vezetõje voltak.

Sántáné Szabó Margit, az egyesület 
elnöke megnyitotta a versenyt, majd a 
hivatalos elfoglaltsága miatt távollévõ 
polgármester úr jókívánságait is tolmá-
csolva Verosztáné Csorba Mónika al-
jegyzõ asszony köszöntötte a csapatokat 
és a vendégeket. Ezután kezdõdött a 
csata. Sánta Edit solti magyartanárnõ 
volt a levezetõje a versenynek. Õ állította 

össze a kérdéseket és a játékokat is. Na-
gyon színes, színvonalas és hangulatos 
volt minden feladat. Köszönjük Editké-
nek, hogy ennyit dolgozott a megye 
klubjaiért.

A vendégeket érkezésükkor rövid-
itallal, pogácsával, kávéval és teával kí-
náltuk, majd a verseny végén virslivel 
kedveskedtünk nekik. A zsûri döntése 
alapján elsõ helyezést ért el a kiskun-
félegyházi Petõfi Nyugállományú Klub, 
a második helyet páhi Életet az Éveknek 
Klub kapta, a harmadik díjat pedig a ke-
rekegyházi Nyugdíjas Klub csapata hoz-
hatta el. Különdíjas pedig a solti Petõfi 
Nyugdíjas Klub lett.

Nagyon szép és tartalmas délelõttöt 
töltöttünk el együtt. Köszönet a Polgár-
mester úrnak és munkatársainak, a Mû-
velõdési Ház igazgatónõjének és munka-
társainak, az Egyesület elnökének és a 
vezetõségnek, a zsûri tagjainak, a részt-
vevõ kluboknak és természetesen a ke-
rekegyházi Nyugdíjas Klub gazdasági 
vezetõjének, Turán Ferencnének és fér-
jének, valamint klubunk tagjainak, akik a 

2008. december 4-én 
ismét nagy izgalommal 
készülõdhettek váro-
sunk szép kort megélt 
lakosai, hiszen évrõl-
évre egy kis mûsorral és 
meglepetéssel várják 
õket a Mûvelõdési Ház 
falai között a karácsony 
jegyében, ahol a lát-
vány, na meg persze a 
nagyszámú érdeklõdõ 
önmagáért beszélt.

Karácsony szellemében dr. Kelemen Márk polgármester és Gábor Imre plébános 
mondott ünnepi köszöntõt, melyet követõen hazánk két legnépszerûbb operett 
énekese szórakoztatta a nagyérdemût. Oszvald Marika és Csere László mûsorában 
régi sanzonok, századeleji magyar slágerek és operett-részletek csendültek fel, 
amit a hálás közönség vastapssal jutalmazott. Az ünnepség végén ajándék-
csomagokkal kedveskedtek a szervezõk az egybegyülteknek. 

vendégek ellátásáról gondoskodtak.  
Szeretnénk, ha jövõre is lenne ilyen 
vetélkedõ.

Résztvevõk voltak még: Nótáskedvû 
Klub – Helvécia, Ezüstgólya Nyugd. 
Klub - Izsák

Szeptember 30-án ismét Min-
denki Névnapját tartották a Kerek-
egyházi Nyugdíjas Klubban, ahol 
vendégül látták a kunbaracsi klub-
társakat is.

A rendezvény ebéddel kezdõdött a 
Domján Pincében, majd a Mûvelõdési 
Házban folytatódott. A vendégklub 
ezen a napon verssel és dalokkal 
kedveskedett az itthoniaknak, akik ezt 
követõen ugyancsak egy rövid mûsor-
ral kedveskedtek. Bársony Zsuzsa 
citerajátéka segítette a jókedvûen 
nótázó idõseket ezen a szép és emlé-
kezetes délutánon.

Ezúton szeretnénk kérni Kerek-
egyháza nyugdíjas lakosait, hogy jöj-
jenek közénk, csatlakozzanak kis csa-
patunkhoz és klubunkhoz, amely min-
den második kedden mûködik a 
Mûvelõdési Házban. Szeretettel vá-
runk mindenkit, aki unatkozik, egye-
dül érzi magát vagy társaságra 
vágyik!

Nemecsek és a többiek
              - Nyugdíjas irodalmi vetélkedõ

Mindenki

névnapja 2008

Karácsonyi operett és telt ház
- nyugdíjasok karácsonya a Mûvelõdési Házban



  Ajánló
Új Könyveinkbõl

Felnõtt irodalom

Louis de Funes : ne beszéljetek túl sokat Találkozó a jászol mellett
rólam, gyerekek! / Patrick és Olivier de Funes

Tiszta szerelem / Catherine Anderson Messze vagyunk, s talán magunk vagyunk,

A Watson család története / Jane Austen de most találkozót adunk,

Édenkert 1-2 / Judith McNaught és a jászolnál mind ott leszünk

Taj Mahal / John Shors A Királynak tisztességet teszünk,

Az alkimista-kódex / Albert Zoltán a Királynak, aki lejött közénk,

Szeretve szolgálni / Túrmezei Erzsébet s nem volt , hová fejét lehajtsa.

Velence vízjele / Joseph Brodsky Mi, boldog népe,

Star Wars : A túlélõk keresése / Timothy Zahn odatérdepelünk elébe,

Lélekláng / Barbara Wood s meghallgatjuk mi a parancsa

Hogyan neveljünk jó gyereket? / Noel Swanson Örömhírt vinni szerteszét!

Világosságot, mert nagy a sötét!

Elhirdetni, hogy Õ itt van jelen!

Ifjúsági irodalom Futni a fénnyel át az éjjelen!

Õrizni reggelig!

A közöttünk élõ turulmadár / Dúcz László

Az írás pszichológiája / Gille-Maisani Jean-Charles Szívünk a szent örömmel megtelik.

A boldog párkapcsolat titkai / Sam R. Hamburg Hiszen ha ez a Gyermek a miénk lett,

Vegyen körül a szeretet / Thich Nhât Hanh feledtet minden fájó veszteséget,

Környezetkultúra : egy alternatív minden keserû könnyet letörül

tantárgy programja kisiskolásoknak / Tatai Erzsébet karácsonyi béke ölel körül.

Jézus világa / Lois Rock

Jeles napok, ünnepi szokások / Tátrai Zsuzsanna Gyõzve a távolságon, téren,

Guinness World Records 2009 boldog betlehemi találkozóra

várlak, testvérem.

Szakirodalom írta: Túrmezei Erzsébet

Mesélõ Biblia / Bob Hartman

Gyermek Biblia / Pat Alexander

Mi micsoda sorozat újabb kötetei:

Jégkorszak

Szamurájok

Az égi sólyom / Gyócsi László

Sáfrány és a sárgatündér / Daisy Meadows

Rubin és a pirostündér / Daisy Meadows

Elsõ mondókáim / Bogos Katalin és Nyilasi Antónia

Kellemes
ünnepeket
kívánunk!

Nyitva tartás:
Hétfõ: 13-17 óráig  
Kedd: 8-12 13-17 óráig
Szerda: 13-17 óráig
Csütörtök: 8-12 13-17 óráig
Péntek: 13-17 óráig
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felismerés és az ezt követõ helyes orvosi szükséges és indokolt, ellenben a termé-
intézkedések menthetik meg a pácienst. szetes regenerálódás sokkal fontosabb. 

Vissza kell térni a hagyományos élet-Október 10-én a Kerekegyházáért 
Dr. Papp Lajos pontosan ezért tartja vitelhez. Nagyanyáink idejében többet Baráti Kör meghívására Dr. Papp 

még mindig – elismert európai szakte- voltak az emberek a szabadban, többet Lajos szívsebész tartott elõadást a 
kintélyként is – fontosnak, hogy a kör- mozogtak, így jóval hosszabb ideig él-Katona József Mûvelõdési Házban 
nyezetében levõ háziorvosokkal napi tek. Erre példát is mondott: túlzott anti-„Szívvel-lélekkel” címmel.
kapcsolatban legyen. A megfelelõ infor- biotikum szedés helyett sétáljunk az er-
mációáramlás életeket menthet és dõben, mert a friss levegõ, valamint az Bár az elõadás témája alapvetõen a 
felgyorsíthatja a beteg gyógyulását. Míg avarból áradó anyagok sokat segítenek szívrõl és annak védelmérõl szólt, mégis 
az információk elõsegítik a gyógyulást problémáinkon. Azt is kevesen tudják, a professzor a rendezvény kezdetén nem 
vagy a szív védelmét, addig a speciális hogy Magyarország ivóvízben és ás-feledkezett el megemlékezni az aradi vér-
sebészi beavatkozások megmenthetik ványvízben gazdag terület, tehát az tanúkról, akik tiszteletére az egybegyûl-
azt. Õ és csoportja dolgozták ki elõször egészséges életmód adott, csak élnünk tekkel együtt elénekelte a Himnuszt. Az 
azt az elvet, hogy az eret azonnal ki kell kell a lehetõséggel. ünnepi felvezetést követõen az Európa-
tisztítani és nagy nyomással fel kell hírû szívspecialista olyan témákat érin-
pumpálni. A pécsi klinika alkalmazta A Jóistentõl kapott ajándékot nem tett, mint a szívinfarktus és annak meg-
elõször ezt az eljárást, és ennek követ- szabad elutasítani. A magyar nép leg-elõzése, valamint beszélt a beteg, az or-
keztében a felére csökkent a szívinfark- fõbb bûne, hogy nem tiszteli az életet. Ha vos, és gyógyszerek kapcsolatáról is.
tusos betegek halálozási száma. valaki gyermekét várta, õseink azt 

mondták, áldott állapotban van, ma úgy Elmondása szerint a szívinfarktusnál 
Nézeteivel azt vallja, hogy nemcsak a nevezik terhes. Nagyon nagy különbség az egyik legfontosabb fegyvertény a 

testet kell gondozni, hanem a lelket is. van a kettõ között. Amit tehetünk, az a megelõzés. Ha felismerjük a bajt, az már 
Véleménye szerint a gyógyszeres keze- szeretet és az élet szolgálata, utalva ezzel fél siker, de persze kevés, ha nem teszünk 
lés csak abban az esetben ajánlott, ha az elõadása címére: „Szívvel, lélekkel”. ellene semmit. Tulajdonképpen a gyors 

F Ez év október 22-én róttuk le kegye-
letünket '56 hõsei, valamint a Nemzeti  
Forradalom és Szabadságharc eszméje 
elõtt. A Himnuszt követõen a megemlé-
kezést dr. Kelemen Márk nyitotta meg ün-
nepi gondolataival, melyben hangsú-
lyozta: … „ Mert sehol a világon még 
nem fordult elõ, példátlan az, hogy az 
uralkodó ideológia zsoldosai saját nem-
zetük, saját népük ellen fordulnak, testé-
ben-lelkében megnyomorítva azt. … 
1956 novemberétõl 1959 végéig több 
mint 35 ezer ember ellen folyt eljárás. 22 
ezer embert ítéltek börtönbüntetésre és 
225 honfitársunkat halálra. … Összeha-
sonlításul a II. Világháborút követõen a 
Nürnbergi perben 22 elítéltbõl 12 fõt ítél-
tek halálra. Magyarországon 1945 után a 
Népbíróságok háborús bûnök miatt 60 
ezer ember ellen folytattak eljárásokat, 
26 ezer fõt ítéltek börtönre. Ekkor 477 
halálos ítélet született, de ebbõl „csak” 
189 fõt végeztek ki. Tudniuk kell, hogy a 
Nürnbergi és a Népbíróságok sem voltak 
kegyetlenebbek, mint Kádár és vér-bírói. 
…

Bizonyára sokan vannak, akik úgy 
gondolják, nem kellene évrõl évre, újra 
és újra felbolygatni a múltat, inkább a 
jelennel kellene foglalkozni, és az ország 
fejlõdésén munkálkodni. Nemzeti önér-

tékelés nélkül azonban semmilyen érte-
lemben nem lehet építkezni, ehhez pedig 
a maga valójában, mindenfajta hazugság 
és tagadás nélkül ismernünk kell, és tisz-
ta szívvel és lélekkel tudnunk kell meg-
vallani múltunkat. Bebizonyosodott már 
oly sokszor, hazugságra nem lehet tartó-
san építeni, hiszen az emberek elõbb-
utóbb ráeszmélnek annak tarthatatlan-
ságára. … Nekem 1956 azt az üzenetet 
hordozza, hogy az igazságért és a sza-
badságért vívott harcban nem lehet el-
bukni. Lehet, hogy csak évek, évtizedek 
múlva, de az igazság végül gyõzedel-
meskedik, és én hiszem, mert csak raj-
tunk múlik, hogy a történelem kárpótol 
bennünket az elszenvedett hazugságo-
kért és veszteségekért.”
 Polgármester úr beszédét követõen az 
„1956 – Emlékezzetek, kik élni maradta-
tok…” címmel a Móra Ferenc Általános 
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény végzõs diákjainak nagyszerû 
és felemelõ színpadi elõadását láthatták a 
jelenlevõk, majd az után „Ne bántsd a 
magyart!” címmel a Dóbiás Kvartett ze-
nés, valósághû elõadása következett. A 
Szózattal záruló ünnepség ideje alatt 
Szalai József „Az nem lehet, hogy annyi 
szív, hiába onta vért” címû kiállítása volt 
megtekinthetõ a nagyteremben.

F 

„Szívvel, lélekkel”
Dr. Papp Lajos szívsebész professzor elõadása

N á l u n k  t ö r t é n t

1956 - EMLÉKEZZETEK, KIK ÉLNI MARADTATOK

F Halottak napja és az I. Világháború 
befejezésének közelgõ 90. évfordulója 
alkalmából 2008. október 30-án a 
katolikus templom elõtt a világháborús 
áldozatok emlékmûvénél és a temetõben 
levõ, a hõsi halottak emlékére állított 
kopjafáknál helyezték el a megemlé-
kezés virágait az érdeklõdõk és a Polgár-
mesteri Hivatal dolgozói, így emlékezve 
és tisztelegve hazánkra, városunk és 
szülõföldünk szeretteire, áldozataira s 
hõseire.
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