


A történelem során Szent István alakja és Mit is ünneplünk hát augusztus 20-án? …
augusztus 20-a sokféleképpen értelmezett A magyar nemzetet, mint a századok 
és ideologizált ünneplést jelentett. során közösségé kovácsolódó, folyamato- Miért is térünk vissza újra és újra még 

san fejlõdõ, a kor követelményeinek meg- ezer év múltán is az államalapító nagy 
A néphit korábban is e naphoz kötötte felelõen folyamatosan megújulni képes királyhoz? Azért, hogy megköszönjük, 

a gólyák útra kelését, a málnaszedés közösséget. Kérem vigyázzunk közösen országunk még áll, és hogy erõt merítsünk 
idejét, illetve e nap idõjárásából következ- erre a kincsre! És véssük jól emlékeze- Magyarország jövõjének nemesebb 
tettek az õszi gyümölcstermésre is. Ha tünkbe II. János Pál pápa 1991. augusztus módon való alakításához. 
szép idõ volt, bõ termést várhattak. 20-án, a Hõsök terén mondott beszédének 

Az új kenyér napját a középkori Ma- ma és örökké aktuális gondolatát: “Ti 
gyarországon július 15-én, az apostolok Európa közepén éltek, különbözõ népek- Tisztelt Ünneplõ Egybegyûltek! 
oszlása ünnepén tartották. Ekkor bevitték tõl és nemzetektõl körülvéve. Csak akkor Honfitársaim!
a kenyeret a templomba, ahol megál- lesz boldog és biztonságos a házatok, ha 
dották és megszentelték. Ehhez a naphoz nagylelkûen a közös európai ház építésén …
köthetõ az aratási felvonulás is, amit mi itt fáradoztok, a nyitottság, a szolidaritás és 
Kerekegyházán 5. alkalommal ünnepe- az együttmûködés szellemében...” Szent István királyunk fiához, Imre 
lünk meg. herceghez címzett intelmeiben egy 

… évezred távlatából is szinte benne van 
mindaz, ami napjainkban is idõszerû.

István célja az volt, hogy a Tisztesség, erény, példamutatás, a keresz-
nemzetségekre tagolódó tény értékek óvása, a törvények tisztelete. 
magyarságból és az ország Örök érvényû értékek ezek, melyek jelen-
egyéb lakóiból erõs köz- tõsége soha el nem kophat, azokon át nem 
ponti hatalom irányítása léphetünk anélkül, hogy eközben el ne 
alatt nyugati mûveltségû, veszítenénk mindazt, amitõl magyar a 
független, keresztény álla- magyar. 
mot alapítson. A magyarság 
jövõjének szempontjából …
elengedhetetlen feladatá-
nak tekintette, hogy a Kérem, hajtsunk fejet államalapító 
kereszténységet megszi- szent királyunk, õseink és mindazok 
lárdítsa. emléke elõtt, akiknek áldozatos munkája 

és bátorsága lehetõvé tette, hogy ma itt 
István király az új szerve- állhatunk, magyarul beszélhetünk, béké-
zetet és rendet törvényeivel ben és demokráciában élhetünk.

Ekkor a kalászkoszorút vivõ lányokat erõsítette meg, melyek valós jogbizton-
a többiek lovas kocsin követték a templo- ságot teremtettek, meghaladták korukat és Ünnepi megemlékezésemet Faludi 
mig, ahol hálaimát mondtak az aratás számos nemzetnek például szolgáltak. Ferenc: Szent István királyhoz címû 
befejezéséért, az életet és testet tápláló bõ Törvényei elsõsorban a magántulajdont, költeményének részletével zárom:
termésért, a mindennapi kenyér re- az erkölcsöt, a kereszténységet és az egy-
ményéért. házat védelmezték. ½ Dicsõ István, nagy királyunk,

  Téged ég s föld magasztal,
Ahhoz, hogy ma Magyarországon mi Hosszasan sorolhatjuk érdemeit, azo-   Téged tisztel kis országunk,

magyarok együtt, egy emberként ünne- kat a nagyszerû eredményeket, amelyek   Elsõ szent urának vall.
pelhessünk, ezer esztendõvel ezelõtt nagy mind hozzájárultak ahhoz, hogy mi, Tisz-   Tõled vette fényességét,
elhatározásnak és annak szellemében telt Egybegyûltek, ma itt állhatunk Kerek-   Méltóságát, érdemét,
nagy tetteknek kellett születni. egyházán, Magyarországon, amelyet   Koronája ékességét,

hazánkként tisztelhetünk, és tisztelni,   Hitét, kincsét, mindenét.½
megõrizni kötelességünk. 

Tisztelt Ünneplõ Közönség!
Szent István volt az, aki a laza törzs- Köszönöm megtisztelõ

Mit is ünneplünk augusztus 20-án? szövetségbõl, az egymás mellett élõ nagy- figyelmüket.
A magyar állam fennállását? A Szent családokból egy összetartozó, egységes 
Koronát? Szent Istvánt? Az aratást? Az új nemzetet alkotott, megteremtve ezáltal 
kenyeret? Az alkotmányt? Bár augusztus Magyarországot, a magyar nemzetet. Õ 
20-a történelmünk során sok mindennek volt az, aki megszilárdította a keresztény-
volt már az ünnepe, úgy gondolom, elér- séget, amiért néhányan ma is kicsinyítik 
keztünk ahhoz a pillanathoz, amikor egy- érdemeit. És õ volt az is, aki erõs Magyar-
szerre mindegyiknek az ünnepe lehet, a országot épített, elfogadtatta azt Európá-
magyar népé, mindannyiunké. Szent val, amiért ugyanezen személyek megkér-
István napja ezért az egység ünnepe. dõjelezik tetteit. 

2008. augusztus 20. 
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Dr. Kelemen Márk Kerekegyháza polgármestere fogadta a 
városközpontba érkezõ aratókat. Boldizsár András a jelentést 
követõen átadta a népi hagyományoknak megfelelõen elkészí-
tett gabonakoszorút. 

A gabonakoszorúk átadását követõen, az egyházi szertartá-
soknak megfelelõen az új kenyér szentelése, megáldása majd 
szétosztása következett.

Ezt követõen kezdetét vette a mulatság. A szabadtéri színpa-
don köszönthettük a kerekegyházi Tavaszi Szél Népdalkör, 
majd az UNIVER Táncos Péter Népzenei Egyesület és az orgo-
ványi Golddance együttes tagjait.

A szabadtéri programot a Fehérlófia együttes fergeteges 
könnyûzenei koncertje zárta. A mulatozás azonban folytatódott, 
hiszen az Aratóbál másnap reggelig tartott.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Boldizsár András-
nak, Ádámné Icukának, valamint minden szervezõnek, felvo-
nulónak és fellépõnek, akik fáradságot és idõt nem kímélve 
segítettek immár meghatározó hagyományt teremteni Kerek-
egyházán e népszokásból Szent István királyunk ünnepén.

„Õsi népszokásaink garmadával vannak,
  De ha nem õrizzük, szanaszét szaladnak.
  Elkallódnak sorban, elfelejtjük mindet,
  Pedig unokának emléket ez hirdet.
  Néhányat közülük most mi összeszedtünk,
  Abból el nem vettünk, inkább hozzátettünk"
                                   (Sólyom József)

Nem titkolt szándékkal hívta életre négy évvel ezelõtt 
Boldizsár András fõszervezõ népszokásaink egyikét Szent 
István napján, az Új kenyér ünnepét. Kerekegyházán azóta 
már hagyománnyá nõtte ki magát az Arató Fesztivál. 

Kisvárosunk apraja-nagyja lelkesen készülõdött erre a 
napra. Ki azért, mert részt vett a felvonuláson, ki pedig azért, 
mert az aratógépek felvonulását és az utána következõ kulturális 
mûsort szerette volna megnézni. 

A hagyományokat felidézõ felvonuláson több mint 40 
aratógép, lovaskocsi vett részt. A csodálatos látványt nyújtó 
menetet természetesen a marokszedõ lányok vezették. 
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Részletek dr. Kelemen Márk polgármester Úr 
augusztus 20-i ünnepi beszédébõl 

Hölgyeim és uraim! Kedves kerekegyházi polgárok, kedves 
vendégeink!

Sok szeretettel üdvözlöm Önöket itt, Kerekegyházán, a mai 
napon, a magyar nép, a magyar nemzet, Magyarország legõsibb 
és sokunk szemében legnagyobb nemzeti ünnepén. Amikor 
végiggondoltam, mirõl is szóljon ünnepi megemlékezésem, azt 
gondoltam, könnyû helyzetben vagyok, hiszen ehhez a naphoz 
annyi minden kötõdik. Rájöttem azonban, hogy mégsem olyan 
egyszerû a dolgom, ha nem akarom csak azokat a sokszor hallott 
közhelyeket ismételgetni, melyeket ilyenkor felsorolni szokás. 
A kulcsszavak, amelyek köré ezt az ünnepet felépíthetjük: Szent 
István, kereszténység megszilárdítása, államalapítás. De 
tartalom nélkül ezek csak közhelyek, amelyek önmagukban 
még vajmi keveset jelentenek. 

Tegyük fel a kérdést. Többet jelent-e nekünk a mai nap azért, 
mert ez egy nemzeti ünnep? Remélem együtt és büszkén 
válaszolunk a kérdésre, igen, szívünk együtt dobog és azt súgja, 
sokkal többet jelent. Fontosak-e az ünnepeink? Igen, mert az 
ünnep mindannyiunk számára megfényesíti a hétköznapokat, de 
ugyanakkor az ünnep alkalmat nyújt a számvetésre is. 
Kiemelten igaz ez augusztus 20-ára, amikor a magyar nemzet 
több mint 1000 esztendõre tekint vissza büszkén, emelt fõvel, a 
megõrzés felelõsségével. Ahhoz, hogy az elõször még 
hétköznapi szavak valós tartalommal teljenek meg, vissza kell 
tekintenünk Szent István történelmi alakjára, cselekedeteire, és 
azonnal választ kapunk, mit is jelent nekünk, magyaroknak az 
államalapítás. 

Augusztus 20-án I. István szentté avatásának napjára, 1083. 
augusztus 20-ra emlékezünk, amely 1991. március 5-e óta 
Államalapító Szent István napjaként hivatalos állami ünnep is.

A Polgármesteri Hírlevél szerkesztése során az a célunk, hogy a 
kerekegyházi lakosokat minél szélesebb körben tájékoztassuk 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 
közérdeklõdésre 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 jelezzenek 
abban az esetben is, ha nem kapnák kézhez újságunkat, hogy a 
szükséges intézkedéseket megtehessük a posta felé. Kellemes 
idõtöltést kívánok Önöknek a mostani számunk 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!

arató fesztivál



M a j á l i s ,  
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BOZSIK PÁL

Bozsik Pál 1984. március 18-án született 
Kecskeméten. Általános iskolai tanulmá-
nyait azonban már a kerekegyházi Móra 
Ferenc Általános Iskolában végezte el. 
Asztalos szakképesítést a kecskeméti 
Kandó Kálmán Szakiskolában szerzett 
2002 júniusában. Az ezt követõ néhány 
hónapban a család vállalkozását segítette, 
mellyel szakmai tudását is gyarapította.
Majd 2003. február 1-jén kezdte tûzoltó pályafutását az úgyne-
vezett „nagy életet”, mint polgári szolgálatos tûzoltó.
2004. július 1-jétõl már oszlopos tagként teljesít szolgálatot a 
kerekegyházi Tûzoltó Köztestületnél, mint beosztott tûzoltó. 
Szinte a kezdet kezdetétõl komoly hivatástudattal dolgozik, 
segít a rászorulókon, példamutatóan végzi munkáját a mai 
napig.
Az általa alkalmazandó technikát kiválóan ismeri, használja, 
mindig megbízható pontos munkát végez, feladatait magabiz-
tosan oldja meg. A társait munkájával serkenti, magatartása, 
véleményformálása az állomány belsõ munkájában domináns.
Minden szabadidejét ügyelettel, készenléttel látja el, bármilyen 
beosztásban helytáll. A 2007-es viharkárok felszámolásánál 
több napon át pihenés nélkül végezte a szinte nem múló 
feladatokat. 2007. március 30-án a kerekegyházi Pongrácz 
Major szállodaépületének tûzoltása során – a legmagasabb 
tûzoltói riasztási fokozatú tûzesetnél – az õ hathatós 
munkájának is köszönhetõen sikerült idõben kimenekíteni a 
szálloda lakóit, így személyi sérülés nem történt. Az ekkor 

kifejtett munkájáért szóbeli dicséretet kapott megyei szintû 
elöljáróitól. 
Ezzel a hozzáállással, szakmai tapasztalattal az ország 
tûzoltóinak is példaképévé kell - lehet állítani Bozsik Pál tûzoltó 
õrmester urat.  

Ezúton is gratulálok a magam és a Képviselõ-testület nevében is 
és kívánok a település lakossága nevében is jó erõt, egészséget, 
kitartást Kerekegyháza lakosságának szolgálatához.

KALDENEKKER SÁNDOR

Kaldenekker Sándor vállalkozó 1961. 
február 12-én született Kecskeméten. 
Általános iskolai tanulmányait már a 
kerekegyházi Általános Iskolában kezdte 
meg, majd középiskoláját a Petõfi Sándor 
Gépészeti Szakközépiskolában Kiskun-
félegyházán végezte el. Elsõ munkahelye a 
Mezõgép Vállalat, mai nevén Agrikon 
Fémipari Zrt. volt. 

Egyéni vállalkozásba 1993-ban kezdett. 1995-ben fõ profiljává 
vált a lemezmegmunkálás és a gépgyártás. A folyamatos terjesz-
kedés miatt a cég 1996-ban átalakult Kft-vé. 2000-ben vette fel 
jelenlegi nevét, a KALFÉM Kft.-t, mûködési formája azóta sem 
változott. A cég fõ profilja acélszerkezeti munkák és lemezter-
mékek elõállítása, könnyûszerkezetû épületvázak és egyedi 
külsõ burkolatok legyártása. Itt készültek az AGIP és TOTÁL 
benzinkutak fémmunkái. Új termék gyártásával – reklámtáblák, 
mûszerszekrények, acélszekrények – bõvítették tevékenységi 
körüket a kezdetiekhez képest.
Az újabb gépek beállításával utánfutó vázak, jármûalkatrészek, 
kandallók, bowlingpálya alkatrészek, lámpaalkatrészek, 
állványok, polcrendszerek gyártását tudják elvégezni.

Többször nyújtott segítséget a város óvodáinak felújításában. 
Tette ezt az Andrássy utcai óvodaépület felújításakor jelentõs 
összeggel és kézzelfogható javítási munkálatokkal. A Rákóczi 
utcai óvoda udvarán árnyékolási lehetõséget tervezett és valósí-
tott meg ellenszolgáltatás nélkül, valamint jelentõs anyagi 
támogatással segítette az óvodát.
Említésre méltó még, hogy településünkön 70-80 fõnek biztosít 
a társaság munkát.

Ezúton is gratulálok a magam és a Képviselõ-testület nevében a 
kitüntetõ cím elnyeréséhez és kívánom, hogy a jövõben is 
legalább ilyen eredményesen és hatékonyan végezhesse 
munkáját mindannyiunk gyarapodására.

ÁDÁM KÁLMÁNNÉ

Ádám Kálmánné Icuka hagyományõrzõ 
kézmûves tevékenysége családi indítta-
tásból ered. Érdeklõdik és vonzalmat érez 
a régi népi mesterségek, hagyományok 
iránt. Saját kis néprajzi gyûjteménye van, 
aminek történetét az érdeklõdõknek szí-
vesen bemutatja.

2008. augusztus 19-én az ünnepi Képviselõ-testületi 
ülésen kerültek átadásra az újonnan, ez évben alapított 
kitüntetések és elismerõ címek, a következõ jeles 
kerekegyházi személyek részére:

• „Az Év Kerekegyházi Tûzoltója”: Bozsik Pál

• „Az Év Kerekegyházi Vállalkozója”: Kaldenekker Sándor

• „Kerekegyháza Közmûvelõdéséért Díj”: Ádám Kálmánné

• „Az Év Kerekegyházi Köztisztviselõje”: Farkas László

• „Kerekegyháza Sportjáért Díj”: Veroszta György

Köszönjük díjazottaink munkáját, szolgálatát, áldozat-
vállalását, mellyel példaként szolgálnak mindannyiunk 
elõtt és érdekében is.

Köszöntöttük és köszöntjük 2008. év 
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Hétféle kézmûves tevékenységet folytat, amelyeket bemutató 
keretében tanít is – ezek a szalmafonás, a gyékényezés, a szövés, 
a csuhéjazás, a népijátékok és a mézeskalács készítése, valamint 
a nemezelés.
Különféle rendezvényeken belföldön és külföldön is képviseli 
településünk helyi hagyományait. Munkáival különbözõ pályá-
zatokon sikeresen szerepel. Többek között a Magyarok Világ 
Szövetségének Elnökétõl Országos I. díjat, a Környezetvédelmi 
Minisztériumtól Országos Különdíjat kapott a sok más egyéb 
díj mellett.
Munkái egyediek, ötletesek, a népies kategóriát képviselik.
A zsûri elsõsorban ezt díjazza munkáiban.
Saját környezetében termett növényi anyagokból dolgozik. 
Folyamatosan képzi magát, alkotótáborokba, továbbképzé-
sekre jár, és kiállításokon vesz részt.
A kézmûvességre mindenféle korosztályt megtanít, így az 
óvodásoktól kezdve a felnõttekig mindenkit.
Fõiskolásokat, egyetemistákat készít fel szakdolgozat meg-
írásra, szakmai gyakorlatokat vezet le. Hívják reklámfilmek 
forgatására, tananyaghoz oktatófilmek készítéséhez. 
Munkáival eljutott: Dánia, Törökország, Lengyelország, Szlo-
vákia, Olaszország, Ausztria, Németország, Románia, Jugosz-
lávia területére. Ajándéktárgyai a tengerentúlra is eljutottak, 
pld. Új-Zélandra, Kanadába, Afrikába. Dekorációjával az 
októberi Torinói Világkiállításra készül.
Teszi ezt azért, hogy minden embernek igazi értéket adjon érték-
válságos világunkban, mert vallja, hogy az a nép, amelynek 
nincs múltja, jövõje sincs. Az emberek megtanulják a népha-
gyományokon, népmûvészeten keresztül becsülni a munkát, 
tisztelni az embert, egymást elfogadni, felfedezni a szépséget. 
Amit a hagyományokból meg tud õrizni, azt szívesen teszi, 
hogy a tegnapból valamit átmentsen a jelenbe, bízva abban, 
hogy a jövõben sem merülnek feledésbe az egyszerû hétköznapi 
emlékek hagyományok.
Munkája elismerését jelenti, hogy a helyi díjazást megelõzõen a 
Mûvelõdési Minisztérium miniszterétõl „Pedagógus Szolgála-
tért Érdemrend”-et kapott.

Õszinte tisztelettel gratulálok a magam és a Képviselõ-testület 
nevében ehhez a röviden összefoglalt nagyon gazdag életpá-
lyához, és szívbõl kívánom, hogy a jövõben is legalább ugyan-
ennyi lelkesedéssel, önzetlenséggel, kreativitással végezze 
mindannyiunk és a jövõ nemzedéke – gyermekeink, unokáink 
örömére.

FARKAS LÁSZLÓ

Farkas László a pénzügyi iroda fõmun-
katársa 1947. május 22-én született Kecs-
keméten. Tanulmányait a fülöpházi Álta-
lános Iskolában kezdte, majd a Katona 
József Gimnáziumban érettségizett.
1971. április 1-jétõl a Polgármesteri 
Hivatal munkatársa. Kezdetben a Nagy-
községi Tanács adócsoportjának pénzügyi 
elõadójaként végezte lelkiismeretes, pon-
tos munkáját. Emellett már akkor is tevékenyen közremûködött 
a polgári védelmi, katasztrófavédelmi – belvíz, viharkár, 
áramkimaradás elhárítási – feladatok ellátásában, együtt-
mûködve a rendvédelmi szervekkel. 

Kiemelkedõ munkavégzése méltóvá teszi arra, hogy 
Kerekegyháza Város Önkormányzata és a település lakossága 
tiszteletét fejezze ki Farkas Lászlónak a szakmai gyakorlati 
munkája elismeréseként, a munkavégzéssel kapcsolatos 
pontosságáért, felelõsségtudatáért, az ügyfelekkel és a kollé-
gákkal való példamutató segítõkészségéért. 
Õszintén gratulálok a magam és a Képviselõ-testület nevében. 
Kívánom, hogy az eddigi hosszú munkával töltött éveket 
legalább ugyanilyen hosszú, nyugodt, boldog nyugdíjas évek 
kövessék.

VEROSZTA GYÖRGY

Veroszta György 1936. április 18-án szü-
letett Kerekegyházán. Általános iskolai 
tanulmányait is itt végezte el 1942 és 1950 
között. 1951-ben a családi vállalkozással 
belépett a KTSZ-be, ahol bádogosként 
dolgozott, majd 1956-ban sikeres szak-
munkásvizsgát tett.

A sportot fiatal korától kezdve szerette, elõbb a kerekegyházi ifi, 
majd a felnõtt csapatban futballozott. Ezzel egy idõben megked-
velte az asztaliteniszt és a kerékpározást. 1956-ban Bács-
Kiskun megye csapatának tagjaként II. helyezést értek el. Még 
ugyanebben az évben az Országos meghívásos versenyen a 
Kerekegyházi Sportkör színeiben I. helyezést ért el.
Asztaliteniszben Bács-Kiskun megye bajnokságában játszott. 
Késõbb Budapesten a Magyar Posztó Asztalitenisz Szakosztá-
lyában edzett, ahol másodosztályú minõsítésû sportolót nevel-
tek belõle. 1962-ben Pest Megye bajnoka lett, az elsõ osztályú 
csapatnak állandó tartalék játékosa volt. Ettõl az évtõl újra 
Kerekegyházán szervezte az asztalitenisz csapatot, amelyben 
azóta is játszik.

Nagyon sokat tett szülõfalujában azért, hogy ez a sportág ilyen 
szinten ismert és játszott legyen és ezzel a fiataloknak hasznos, 
egészséges idõtöltést biztosítson. Türelmével elérte, hogy 
gyerekek százai ismerjék meg ezt a sportot. A hatvanas évek 
végén és a hetvenes évek elején többször nyert járási és megyei 
Spartakiádon. Kitartó, szívós versenyzõnek, az asztalitenisz 
elkötelezettjének ismerhetjük. 
Másik kedvenc sportága a mai napig a kerékpározás. Országos 
versenyen háromszor volt Bács-Kiskun megye válogatottjának 
a tagja. Egyéniben 1953-ban és 1956-ban is 7. helyezett, csapat-
versenyben pedig 1959-ben Bács-Kiskun megye válogatottja 
elsõ helyezettje lett, ebben az évben Kerekegyháza csapata 
országos 6. helyezést ért el. 
Több éven keresztül versenyszerûen a kerekegyházi csapatban 
sakkozott. 
A mai napig aktívan kerékpározik, jó példát mutatva ezzel a 
város lakosságának. 

Gratulálok és szívbõl kívánom, hogy legyen olyan hosszú, erõ-
ben, egészségben megélt élete a jövõben is, hogy a legkisebb 
unokájával róhassa a köröket nap mint nap Gyuri bácsi – sokak 
nem kis irigy pillantásai kíséretében – mindenki tiszteletét 
kivívva.

Dr. Kelemen Márk - polgármester

új díjazottjait



tetõ Rendek család visszafordításán vagy szétszórásán alapul-
hozott házi készítésû nak. Az Alapító (egyik) megfogalmazása sze-
csicsóka pástétomot, rint, az aikidó Út, amellyel le tudjuk gyõzni a 

biotakarmányon nevelkedett mangalica konfliktusokat magunkban, és amellyel békét 
Az idei nyáron is több alkalommal kínáltuk sertésbõl készült kolbászt, szalonnát. A teremthetünk a Világegyetemben.

fel a lehetõséget a gyerekeknek, hogy szabad- Vásárhelyi Pékség teljes kiõrlésû lisztbõl Az aikidó gyakorlata szerint nincs ellenfél 
idejüket kellemesen és játékosan tanulva készült kenyerével fogyasztották a résztvevõk és ellenség, hanem partner van, akit vezet-
tölthessék. a különleges élelmet, hozzá mentateát ihattak. nünk és irányítanunk kell. Eszerint a gyakorló-

Táboraink szakmai vezetését Bognárné nak nem a pusztításra, 
Kormos Erika tanárnõ vállalta, aki kiváló felké- hanem az építõ jellegû 
szültsége révén nem „csak” a tudás átadását megoldásra kell töre-
biztosította, hanem a kellemes és vidám han- kednie.
gulatot is. Az elõadás után a 

Az Életmód és Sporttáborok az egészsé- Sakura Aikidó Klub (Bu-
ges életmód 12 pontjára épültek. A táborok dapest) nyílt edzés kere-
ideje alatt a 12 ponttal ismerkedtek meg a tében mutatta be az 
gyerekek, feladatokat oldottak meg ezzel kap- aikidó sportág szépsé-
csolatban, illetve alkalmazták a tanultakat (és geit, nehézségeit, fõbb 
remélhetõleg alkalmazni fogják a mindennapi mozzanatait. Különféle 
életük során ezután is). eszközökkel történõ har-

A táborok záró programjaként interaktív cot is láthattak az érdek-
elõadást hallhattak a táborozók, szüleik, test- lõdõk (kés, tõr, bot).
véreik és a meghívott vendégek az egészsé- A bátrabbak kipróbál-
ges életmódról, lehetséges megoldásokkal, ták a különféle fogásokat, 
amit életükben is alkalmazhatnak. Kiemelten küzdési módokat. Megta-Intézményünkben táboroztak a nyár 
foglalkoztunk a drogok hatásaival, illetve mit pasztalhatták, hogy ez az önvédelmi sportág is folyamán még a Frist Step Dance Klub és 
tehetünk ellene, helyette. A legtöbb gyerek a nagy fegyelmet, koncentrációt, kitartást, pre-Budapestrõl a Sakura Aikido Klub tagjai. 
sportot, a mozgást tartotta legalkalmasabb cizitást, és alázatosságot követel. A szabadidõ A tánctáboron résztvevõ gyerekek Gálné 
módszernek, amivel elkerülhetjük ezeket a hasznos eltöltésére pedig egy jó lehetõség.Schiszler Tünde vezetésével tovább bõvíthet-
káros szenvedélyeket. ték tánctudásukat és megalapozhatták erõn-

A délután következõ részében a gyakor- Mindezek megvalósításában nagy segít-létüket a szeptemberi folytatáshoz.
latban is bebizonyították a családok, hogy a ségünkre volt a Kecskemét és Térsége A Sakura Aikido Klub vezetõje, Kósa Tibor 
mozgás nemcsak a testet edzi, hanem össze- Többcélú Társulás és Önkormányzatunk által sporttörténeti elõadást tartott augusztus 1-jén 
kovácsolja a generációkat is. A családi elnyert SPO-KSZP-2008 kódszámú sportpá-a kerekegyházi érdeklõdõknek a harcmû-
kapcsolatok erõsítése is elõtérbe került a lyázati támogatás, valamint a szintén pozitív vészet kialakulásáról, elterjedésérõl, jelen-
vetélkedõn. A szülõk és gyermekek közötti elbírálásban részesült Bács-Kiskun Megyei tõségérõl. 
harmónia, közös megoldás keresése bizonyos Önkormányzat által kiírt „Sport rendezvény-Részletes elõadást halhattak az aikidoról, 
helyzetekben, örülni egymás sikereinek, támogatás 2008” címû pályázaton elnyert melyet a Sakura Aikidó Klub tagjainak segít-
segíteni elviselni a vereséget, mind-mind forrás.ségével szemléltettek is a jelenlévõknek.
óriási nevelõ hatásúak, amit a sportdélutánon A támogatásokból érmekkel, kupákkal és Az aikidó (nyugaton Aikido, Aikidô) egy 
megtapasztalhatott minden csapattag. értékes sporteszközökkel tudtuk megjutal-tradicionális alapokra épülõ modern, japán 

Az elõadást, sportolást bioételek kós- mazni a gyerekeket.harcmûvészet. Alapítója Uesiba Morihei nagy-
tolása követte. A Kerekegyháza-Kunpusztán mester. Az aikidó technikái a kifinomult mozgá-
élõ Tanyamúzeumot, ökogazdaságot üzemel- son, az ellenfél erejének elvezetésén, és Mûvelõdési Ház

megismerése, bizonyára értékes tapasztalatok megszerzését 
jelenthetné.

Készülünk tehát, de ez nem jelenti azt, hogy elfelejtenénk azt a 
tényt, hogy támogatóink nélkül nem sikerülhetett volna ilyen jól a nyári 
programunk, s hogy ezért köszönettel tartozunk, s reméljük a követ-
kezõ években is számíthatunk támogatásukra.

Az idén ismét elmondhattuk: jó buli volt, de kár hogy már haza-
mennek vendégeink. A búcsúzásnál mindannyian így gondoltuk a 
könnyeinkkel küszködve. 
De sebaj, jövõre találkozunk.
A visszaszámlálás elindult…

 A kerekegyházi Csiperó csapat nevében:
Gyurkovics Balázsné
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Szabadidõ - Kultúra - Sport

Tábor az egészségért!

Az pedig külön öröm volt a csoportunk számára, hogy programjaink 
színvonalát támogatóinknak köszönhetõen még tovább növelhettük.

A program sikerén felbuzdulva máris több család jelezte, hogy a 
jövõben be szeretne kapcsolódni a gyermektalálkozó eseményeibe.

Most az új feladat itt áll elõttünk:
Fel kell készülnünk a jövõ évi vissza útra úgy, hogy városunk hírnevét, 
a magyarokat nagyon szeretõ Rodostóban is tovább öregbíthessük. 
Szeretnénk mi is bemutatni a magyar népi hagyományokat, kultúrát, 
táncokat egy közös produkció formájában.

Közben persze folynak az egyeztetések a testvériskolai kapcsolat 
felvételérõl, hiszen így a nem csiperós gyermekek részére is lehetõség 
nyílna egy más kultúra megismerésére, II. Rákóczi Ferenc 
számûzetésének helyérõl, idejérõl hiteles információk szerzésére, 
számunkra pedagógusokra pedig a török oktatási rendszer 

Május 31-én egész napos program keretében ünnepé-
lyesen is birtokukba vehették a tanulók a gyönyörûen 
felújított iskola épületét.

A délelõtt folya-
mán a felsõ tagoza-
tosok akadályverse-
nye és fõzõverseny 
zajlott. Minden osz-
tály nagyon készült, 
és a végeredmény is 
magáért beszélt. 
Ízletesnél-ízlete-
sebb ételek rotyog-
tak a bográcsokban, 
amelyet gyönyörû-
en megterített asz-
talnál tálaltak és kí-

náltak együtt szülõk, gyerekek, barátok. A zsûrinek nagyon 
nehéz dolga volt, csak hosszas ízlelgetés után tudott döntést 
hozni, a Magyarországon immár második alkalommal 
egyedüliként Kerekegyházán megrendezett uniós European 
Neighbours' Day rendezvénynek is helyet adó eseményen. 

A program délután 3 órakor az ünnepélyes átadással és mû-
sorral folytatódott. A meghívott vendégek között ott voltak 
mindazok a személyek, akik valamilyen módon közremûködtek, 
hozzájárultak ahhoz, hogy az itt tanuló diákok immár modern, 
korszerû, minden igényt és követelményt kielégítõ létesítmény-
ben gyarapíthassák tudásukat, bõvíthessék rálátásukat a min-
dennapi életre, és e mellett lehetõségük legyen szórakozásra és 
sportolásra is.
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Volt tánc (török néptánc eredeti török zenére!), közös játék, sport, 
fõzés, strand, múzeumlátogatás, a Parlament megtekintése, hajóki-
rándulás, vásárlás, pusztaprogram és még számos olyan alkalom, 
melyre reményeink szerint török vendégeink, és mi, a magyar 
vendéglátók is szívesen emlékezünk vissza. A gyermekek észreve-
hették a magyar és a török nyelvben található hasonlóságokat, megta-
pasztalták a kézjelek és az arcjáték jelentõségét, ha az egyéb nyelvi 
jelek nem vezettek a kellõ eredményre az angol, a német, ill. az orosz 
kifejezésekkel.

Öt alkalommal is megcsodálhattuk vendégeink igazán különleges 
táncprodukcióját, õk pedig a kerekegyházi táncosok lépéseiben 
gyönyörködhettek.

A vendégcsoport produkcióját az érdeklõdõ kerekegyháziak is 
megtekinthették a helyi mûvelõdési házban rendezett Török-Magyar 
Baráti Est keretében. Nagyon örültünk,mert úgy éreztük Kerekegyháza 
lakossága is szívesen fogadta vendégeinket.

A fesztivál nagy eredménye, hogy a török iskola vezetése 
felvetette egy testvériskolai kapcsolat kiépítésének a lehetõségét, 
mely úgy gondoljuk nagyon hasznos lehetne számunkra is. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy a polgármester úr a vendégekkel történõ 
találkozásai során támogatásáról biztosította a kezdeményezést és 
javaslatot tett annak egy elõkészítés alatt lévõ török testvértelepülési 
kapcsolatba történõ beemelésére is.  

Az Európa Jövõje Egyesület Kerekegyházi Csoportja 2008. 
július 5. és 14. között vendégül láthatta a török Szulejmán Pasa 
Általános Iskola Tánccsoportját és az iskola vezetését Rodostó-
ból (Tekirdag) a 2008-as Gyermektalálkozó keretében.

A találkozó eredményeként a török és magyar gyermekek megis-
merhették egymás kultúráját, szokásait, mûvészetét.

9 feledhetetlen napot töltöttek rodostói vendégeink nálunk, 
Kerekegyházán. Igyekeztünk a programot számukra úgy összeállítani, 
hogy megismerjék szûkebb lakóhelyünket - Kerekegyházát, megye-
székhelyünket - Kecskemétet, fõvárosunkat – Budapestet, valamint a 
magyar emberek kultúráját, mentalitását, ételeit, életmódját.

Mindannyian próbára tehettük idegen nyelvi tudásunkat, hiszen a 
kommunikáció az angol mellett németül és oroszul is folyt. Ezek voltak 
csak az igazi nyelvi órák.

„Günaydin! Teªekkür ederim!!”  avagy török vendégek Kerekegyházán

Iskola avatás síppal, dobbal

színes programokkal

Az ünnepség keretében Kozák Árpád, a 80 éves iskola elsõ 
igazgatójának tiszteletére emléktábla került felavatására, ahol a 
vendégek között jelen voltak a hozzátartozók is.

A további délutáni program a Gyereknap jegyében telt el. 
Számos gyerekmûsor, tánc, zene, tréfás vetélkedõk, bemutatók 
és színielõadás szórakoztatta az önfeledt, vidám gyerekeket. A 
nap fénypontja az óriási torta elfogyasztása volt, ami nem min-
dennapi látványt és élményt nyújtott a jelenlévõknek.

A nap az aktív és már nyugdíjas pedagógusok - óvónõk, 
tanítók és tanárok - köszöntésével, munkájuk és szolgálatuk 
megköszönésével és jólesõ, vidám megvendégelésükkel fejezõ-
dött be az új ebédlõben.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik hozzájárultak munkájukkal, segítségükkel és támogatá-
sukkal ahhoz, hogy ez a nap egy életre szóló élmény maradjon 
minden jelenlévõnek, elsõsorban a sok vidám, felszabadult és 
mosolygós gyermeknek. 

Polgármesteri Hivatal
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Az idei év báli szezonjában került megrendezésre 
városunkban immár 20. alkalommal az Iparosok és 
Kereskedõk Bálja. A szervezõk mindent megtettek a 
vendégek jó hangulatáért. A zenét ezúttal a Tájfun zenekar 
szolgáltatta.

A kerekegyházi Gold Step 2001 tánccsoport 7. éve 
vendégszerepelt nagy sikerrel, az õ elõadásukban volt lát-
ható többek között az elsõ bálozók nyitótánca és még 
számos színvonalas produkció. A rendezvény nagy 
érdeklõdésre tart számot évrõl évre, amit a 200-nál is több 
eladott belépõjegy is bizonyít.

A szakácsok finomabbnál finomabb ételeket fõztek, 
az est háziasszonya Oroszné Pintér Márta pedig mindent 
megtett, hogy a résztvevõk felszabadultan kikapcsolód-
hassanak. A hagyományoknak megfelelõen ebben az 
évben is volt meglepetés, ezúttal koktélbárral kedves-
kedtek a bálozóknak.

Köszönet Mártikának és a szervezõknek a szép, 
színvonalas estéért.

Budapesten, a Városmajor u. 44. szám alatt található 
Barabás villa adott otthont a „Magyar Városok – Magyar 
Mûvészek” Képzõmûvészeti Kiállításnak 2008. szep-
tember 10. és szeptember 26. között, az Európa 
Kulturális Mûsorszervezõ Iroda szervezésében. Abony, 
Kaposvár, Kecskemét, Mohács, Mosonmagyaróvár, 
Szolnok és Sopron mellett Kerekegyháza is lehetõséget 
kért és kapott arra, hogy tehetséges helyi mûvészek 
alkotásait delegálja a kiállításra. Az eredetileg 
meghatározott három alkotó helyett 'egy kis nyomásra' 
Kerekegyházáról hét helyi alkotó színvonalas munkáit 
tudtuk kiállítani ezen a neves eseményen Barabás Miklós 
festõmûvész csodálatos villájában. Alkotóink mûveit, 
gondolatvilágát és városunk jó hírét vittük, hogy 
megismerjék széles e hazában, hála és köszönet 
munkájukért.    

 Csertõ Ágnes (Parasztcsendélet - pasztell)

 Bujdosó Bori (Õsz - akrill)

 Tuman Andrea (Jude – tempera)

 Jakubik István (Református templom,
 Kerekegyháza – olaj-fa festmény)

 Fritz Zoltán (Titoktartó doboz – 
 raku technikával égetett samottos agyag)

 Hámos János (Ivótülök – szürkemarha
 szarujából készített tülök)

 Niczmann Ferenc
  (Tanya – olajfarost).

A kiállításon résztvevõ kerekegyházi mûvészek:

•

•

•

•
 

•
 

•
 

•

Kerekegyháza gyermekjóléti szolgálata már évek óta szervez 

kirándulást a szolgálattal kapcsolatban álló 6-14 éves gyermekek 

számára. Nagy izgalommal várják a gyermekek a tõserdei 

fürdõzést, legtöbbjüknek ez az egyetlen nap jelenti a nyaralást, az 

önfeledt kikapcsolódást. Legtöbben a medencében lubickolnak, 

úszkálnak egész nap, de a játszótér hintáit is kipróbálják a kisebbek. 

Népszerû a biliárd és csocsó játék, s persze a focipálya is.

Köszönetet mondunk a program anyagi támogatóinak: Kerek-

egyháza Város Önkormányzatának, a PROSME alapítványnak és 

Kövecses Zoltán vállalkozónak, valamint a kirándulást segítõ 

önkénteseknek.

Székely Klára

Szabadidõ - Kultúra
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Kirándulás Tõserdõre

Iparosok és Kereskedõk Bálja KerekegyházánKerekegyházi mûvészek
kiállítása Budapesten

Köszönjük tehetséges mûvészeinknek, hogy 
részvételükkel hozzájárultak Kerekegyháza 

jó hírének öregbítéséhez, mûvészeti 
értékeink bemutatásához.

 Dr. Kelemen Márk polgármester
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A valóságban 2008. július 26-án délelõtt 10 órakor lepte 
el benzinfüst Kerekegyháza központját. Nem mindennapi 
látványban volt része az itt élõ embereknek. Közel 100 
veterán motor „száguldott” végig a város utcáin, majd egy 
kis pihenõt tartva leparkoltak a Mûvelõdési Ház környékén.

A nézelõdõk között volt aki nosztalgiával és volt aki (fõleg a 
fiatalabb korosztály) csodálkozva vette szemügyre a gyönyö-
rûen felújított és kicsinosított, ma is üzemképes „járgányokat”. 
Az érdeklõdõk láthattak eredeti fényükben csillogó Pannó-
niákat, Danuviákat, Csepeleket, de volt itt BMW, Ural és más 
vasparipa is. A három legszebb, eredeti állapotban lévõ motor és 
motorosa a polgármester úr által díjazásban és elismerésben 
részesült.

Itt szeretnénk megköszönni a Ladánybenei Veterán 
Motorosok Klub vezetõjének, Lénárt András Úrnak és a klub 
tagjainak, hogy idõt és benzint nem sajnálva a múltból ilyen szép 
emlékeket hoztak városunk életébe.

Hûtött üdítõt lehetett kiemelni a jéghideg vízbõl, a hangulat azonnal a 
tetõfokon volt.

Reggeli után az elmaradhatatlan játékok, a gyerekeknek agyago-
zás. S mindezt tetézte, hogy az esélyegyenlõségi napi alkotások 
szépen kiégetve sorakoztak a láda aljában. Szép pillanatok voltak, 
amikor elsõ munkájukat, melyet gondos kezek kiigazítottak, hogy a tál 
az kerek legyen – csodálhatták a készítõk. Polgármester úr rövid idõre 
kijött, együtt örült velünk, majd munkája szólította, pedig láttuk, maradt 
volna még. A vizes akadályverseny nagyon jól esett mindenkinek, 
hiszen abban a forróságban egy kis tiszta víz – kész felüdülés volt. A 
célvonalnál mindenki kapott egy kis vizet, sikításukra indult a stopper. 

Rengeteget nevettünk, s meg is éhez-
tünk. Máltai önkéntesek – az ifi hitta-
nosokkal kiegészülve – fõzték a jobbnál 
jobb ételeket. Zubogott a leves, illata 
betöltötte a nagy teret. Majd pörkölt és 
sült keveredett ehhez, éhesnek érezte 
magát a kis csoport, pedig elõtte 
reggeliztek. Az ebéd hosszú ideig tartott, 
mert nagyon sok fogás volt feltálalva. 
Ettek is jóízûen a meghívottak, elfe-
lejtették arra a napra, hogy sanyarú 
sorsuk miatt keseregjenek. S nekünk ez 
mindennél többet jelentett. A boldog-
ságtól sugárzó arcok feledtették a 

máltaisok és ifi hittanosok fáradságát, hiszen sokat dolgoztak. Ebéd 
után gyümölcsosztás, majd lassú készülõdés következett. Késõ 
délutánra járt az idõ.

Szeretettel köszönjük meg minden lelkes segítõnek, hogy ezt a 
szép napot lehetõvé tették azok számára, akiknek egy kicsit 
szûkmarkúbban méri az Élet a jót. Aki adott, szeretettel adta, s közel 20 
éve rendezzük meg ezt a szép napot – Szûzanya tiszteletére – s kérjük 
az adományozókra, a segítõkre, s a jelenlévõkre is könyörgését, 
áldását.

Kerekegyháza, 2008. szeptember 8.
Kiss Éva – az alapítvány alapítója, máltai Önkéntes

(A Kerekegyházi Gyermek és Felnõttvédelmi Alapítvány és a helyi 
máltai önkéntesek közös rendezvénye.)

2008. szeptember 6-án reggel – a Nap elsõ sugarai vöröses-
szõkén bújtak elõ, s ahogy lepillantottak a Remény Házára, azonnal 
aranysárgára változtak. Körbenyaldosták a sugarak a szép sorba 
rakott asztalokat, kupacban álló székeket, felszárították a csillogó 
harmat utolsó cseppjeit, hogy minden készen álljon arra, hogy itt olyan 
embereket fogadunk ma, akik régóta nagy keservekkel élik meg a 
napjaikat, ill. azokat, akik nem is olyan 
régen kapták meg a keresztjüket, s 
most az útkeresés keserédes, bizako-
dással meghintett napjaiban nem 
igazán látják meg a mindennapi csodá-
kat. Erre azt hiszem, hogy nagyon 
kevés ember képes, pedig a természet 
figyelése a legmegnyugtatóbb, a leg-
szebb nekem. 

A mocsári hibiszkusz illedelmesen 
kisimította leveleit, rendbe szedte õket, 
s mint fogadóbizottság, nyújtogatta 
leghosszabb ágát, hogy merre, mit lát. 
Egy jókora rakoncátlan levél pödrõdött 
össze, s nagyon is jól látható helyen. Mentem, hogy segítem a növényt 
levelével folytatott harcában. S íme: egy termetes pókasszonyság állta 
utamat, aki napok óta toldozta-foltozta a sok–sok kispók által szétrug-
dosott, leheletvékony pókhálóját, hiszen ezzel képez tetõt az anya, 
hogy a sok kis pókocskának bajuk ne essék a tûzõ napsütésen.

Kissé távolabb Nándor állt a létrán, cibálta egyenesre a ponyvát és 
a nádszövetet, hogy az érkezõk komfortosan érezzék magukat az 
árnyékot csak így adó pergola alatt. Finom ételillatot hozott a kora õszi, 
de a nyarat melegben legyõzõ, lanyha szél. Kit a támogató szolgálat, kit 
saját hozzátartozója, ki a kis mopeddel, vagy elektromos székkel, a 
fiatalabbjai – kerékpárral érkeztek. A virsli örömest vetette magát a 
lobogó vízbe, szorgalmas kezek készítették a szendvicshegyeket. 

A mi napunk…

Szabadidõ - Kultúra

Motorosok lepték el Kerekegyháza utcáit
Petõfi Népe 1968. július 26-i

– képzelt - fõcíme:

Egyik kis csoport érkezése
a csillogó napsütésben



Könyvtárunk változatlan nyitva tartással, szeretettel várja
régi és új olvasóit megújult szolgáltatásaival és kínálatával!

Az internet szolgáltatás újra üzemel: 1 óra/200 Ft 

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

Városi Könyvtár
Városi könyvtár • 6041 Kerekegyháza, Fõ u. 45. • Tel.: 76/371-140 és 70/456-7256 • 

E-mail: konyvtar@kereknet.hu

Ajánló új könyveinkbõlAjánló új könyveinkbõl
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A nyáron két óvodapedagógus búcsú-
zott az aktív nevelõmunkától, Ádám Kál-
mánné és Kanizsai Józsefné személyében.

Ádámné Icuka 1979 óta dolgozott a ke-
rekegyházi óvodában. Nevelõmunkáját min-
dig a gyermekek iránti szeretet és tolerancia 
jellemezte. Szépérzéke, ízlésvilága a Fõ utcai 
óvoda udvarának alakításában, termeinek 
díszítésében is megmutatkozott. A természe-
tes anyagokból készített népi iparmûvészeti 
alkotásait, játékait sokan megcsodálták. 
Gyakran hívják bemutatókra, kézmûves fog-
lalkozásokra. Nyugdíjba vonulása alkalmából 
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, ez évben 
Kerekegyháza Közmûvelõdéséért Díjat 
kapott. Az óvoda nevelõtestülete további 
sikeres munkát és jó egészséget kívánva 
búcsúztatta. Óvodánkba gyakran visszavár-
juk, segítségére, ötleteire ezután is számítunk!

Kanizsai Józsefné vezetõ óvónõ 1969 
óta dolgozott óvodánknál. Hivatását mindig 
lelkesen, alapos felkészültséggel folytatta, 
odafigyeléssel nevelte a rábízott gyermeke-
ket. Magas szintû szakmai munkáját 1980-
ban Kiváló Munkáért kitüntetéssel jutalmaz-
ták. Klárika 1993-tól lett az óvoda vezetõje. 
Felelõsséggel irányította a rábízott közösség 
munkáját. Nyitottsággal fordult az új irányza-
tok, az új kihívások felé. Mindig megértéssel 
kezelte beosztottai ügyes-bajos dolgait, 
problémáit. 2007-ben Eötvös József díjat ka-
pott. A kiérdemelt nyugdíjas évekhez kívá-
nunk neki jó egészséget, boldogságot. Taná-
csait, segítségét ezután is szívesen fogadjuk.

Mindkettõjüknek köszönjük a sok-sok 
évtizedes, fáradságot nem ismerõ, áldozatos 
munkáját és kívánunk egészségben, szeretet-
ben töltött hosszú alkotó nyugdíjas éveket.

Kerekegyháza Város Önkormányzata és az 
Óvoda nevelõtestülete

Minden kedves
szülõt, mulatni vágyót
nagy szeretettel várunk.
A zenét a Horizont együttes 
szolgáltatja, fellépnek
a nagycsoportos óvodások.
Finom vacsorával, 
meglepetéssel, tombolával 
várjuk kedves vendégeinket!

Lakossági tájékoztató

Kerekegyháza Önkormányza-
tának a Gyermekétkeztetési Alapít-
vány 2008. évi „Mindenki Ebédel” 
programjára benyújtott pályázatát 
is kedvezõen bírálták el.

A jelen pályázat kedvezménye-
zettjei azok a gyermekek, akiket a 
pályázó település oktatási és szociális 
szakemberei jelöltek ki. Egy település 
alapesetben 20 gyermek ellátására 
nyújthat be pályázatot. Városunk el-
nyerte mind a 20 étkezési lehetõséget. 

Ez azt jelenti, hogy 20 helyi gyer-
mek szorgalmi idõszakon kívül 
(hétvégeken, szünetekben) is ingye-
nes étkezési lehetõséghez jut. Az 
alapítvány folyamatosan, egész évben 
tartós élelmiszereket tartalmazó 
csomagokat küld, amelynek felhasz-
nálásával a családok meleg ételt 
tudnak adni gyermekeiknek. 

Önkormányzatunk vállalta fel a pá-
lyázat elkészítését és gondozását, a 
Humán Szolgáltató Központ Idõsek 
Napközi Otthona dolgozói segítenek 
a csomagok átvételében és kiosz-
tásában.

Örömünkre szolgál, hogy ezzel is 
segíthetünk a rászoruló családok, 
gyermekek napi gondot okozó problé-
máin, és köszönjük az ebben segítõk 
áldozatos munkáját.

Polgármesteri Hivatal

„Mindenki
Ebédel”
program

„Mindenki
Ebédel”
program

A Polgármesteri Hivatal hagyományosan 
ebben az évben is megszervezte, támoga-
tta a nyugdíjas fürdõzést. 2008. július 10-
én Cserkeszõlõre 60 fõ, 2008. július 31-
én Kiskunmajsára 80 személy jött el az 
élményfürdõkbe. 
Mindkét alkalommal az idõjárás kegyes 
volt és élvezhettük a felhõtlen napsütést 
strandolás közben. 

Polgármesteri Hivatal

Óvodánk ebben 
az évben is ér-
dekes játékok-
kal, foglalkozá-
sokkal várja a 
gyerme keket
a szüreti kira-

kodó vásárban felállított Aprók 
sátrában.
Minden érdeklõdõt szívesen látunk!

Óvónénik

2008. november 8-án
újra megrendezésre
kerül az 
ÓVODABÁL.

Az óvoda dolgozói
Szülõi szervezet
Aprók Pénze alapítvány

MEGHÍVÓ

Úgy élvezem én a strandot…

Nyugdíjasok az óvodábanNyugdíjasok az óvodában

Köszönjük az 1 %-ot!

240.318 Ft-ot

Adószámunk: 18364279-1-03

Számlaszámunk: 51700117-11062354-00000000

Tisztelettel köszönjük mindazoknak,

akik 2007. évben személyi jövedelemadójukból 

felajánlott 1 %-ot

az Aprók Pénze Alapítvány javára

ajánlották fel.

Tájékoztatjuk Tisztelt Támogatóinkat,

hogy a kapott 

a Napközi Otthonos Óvoda részére 

fejlesztõjátékok beszerzésére

és az óvoda 80. éves évfordulójának 

lebonyolítására fordítottuk. 

E köszönet mellett kérjük, hogy a jövõben is 

támogassák alapítványunkat!

Aprók Pénze Alapítvány Kuratóriuma
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Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
2008-ban ismét sikeresen pályázott az EU élelmiszersegély 
programjára és nyert jelentõsebb mennyiségû tartós élelmiszert. A 
pályázat elkészítése, elnyerése és koordinálása, az osztás 
megszervezése, elszámolása komoly felkészülést és munkát 
igényelt, melynek értelmét és eredményét a könnyes köszönõ 
szavak és kedves levelek adják és határozzák meg igazán.
Így 2008. augusztus hónapban közel 700 család részesülhetett 
újból tartós élelmiszereket tartalmazó támogatásban. A csomag 
többek között lisztet, kristálycukrot, tésztaféléket és reggeli italt 
tartalmazott.
Ezúton mondunk köszönetet a Kozma Trans Kft. vezetõjének, mert 
idõt és pénzt nem sajnálva ingyen szállította városunkba a 
rakományt. A raktározásban, az áru õrzésében Ötvös László 
munkáját köszönjük. 
A támogatottak részére a szociális szakemberek széles körû 
összefogásával szállítottuk házhoz az adományt.
Konkrét tervünk, hogy még ebben az évben is, de bízunk abban, 
hogy a jövõben is tudjuk hasonló adományokkal segíteni a nehéz 
helyzetben élõ embereket, családokat.
Munkájukért, szolgálatukért köszönet illeti a Hivatal és a Humán 
Szolgáltató munkatársait, a falugondnokokat és miden más segítõt.
 

Polgármesteri Hivatal

Sajnos óvodáink és környezetük állapota a múltban elmaradt 
felújítások és a gondos odafigyelés hiánya miatt hagy „némi” 
tennivalót a számunkra, ezért elhatároztuk, hogy a tervezett új 
óvoda megvalósulásáig is kevés költséggel, de folyamatosan 
felújítunk, csinosítunk, szépítünk azokon.

Mint bizonyára Önök is észrevették, újabb járdaszakasz került 
felújításra a Fõ utcai óvoda elõtt. Az Önkormányzat kezdeményezé-
sére a régi járólapokból kirakott járda helyett a felújított szomszédos 
üzlet parkolójával azonos minõségû térkõ burkolat került kialakításra, 
melyet az idõsek klubja felé is folytatni fogunk.

A szükséges anyagokat a Városgazdasági Kft. szerezte be, a 
kivitelezéshez szükséges munkaerõt a Kft munkatársai és Szabó 
Sándor úr biztosították. Ezzel egy idõben kialakíttattuk a parkolót és a 
vizes árkot is. Köszönjük a megújult környezetet az abban 
közremûködõknek.

2008 tavaszán, illetve a nyár folyamán felújításra került a Rákóczi 
utcai óvoda, méltóbb helyet biztosítva ezzel az ide járó gyermekeknek, 
illetve az itt dolgozó pedagógusoknak.

Mûszaki szükségességbõl és pályázati forrásból új födém készült, 
valamint megerõsítésre került a tetõszerkezet. Ettõl külön, új PVC 

2burkolat készült egy 53 m -es csoportszobában, és új parkettaburkolat 
2az irodahelyiségben. 138 m  falfelület kapott új festést és 4 db ajtó lett 

újramázolva. Részleges felújítást kapott a homlokzat és a régi, elavult 
belsõ lámpatestek is ki lettek cserélve korszerû fényforrásokra, 
valamint felújításra került az udvaron található népszerû babaház is. A 
gyermekek kapcsán itt kell megemlíteni, hogy sikerült felújítanunk a 
játszóteret is, és egy benyújtott pályázatunkban többek között szerepel 
egy komolyabb, szebb játszótér is.

Ismét bebizonyosodott, hogy odafigyeléssel kevés pénzbõl is 
lehet javítani helyzetünkön, ezért folytatjuk ezt is gyermekeink 
érdekében és örömére.

KIÁLLÍTÁS ÉS EMLÉKEZÉS
az 50-es évek meghurcolt áldozatairól

A Nemzeti Forradalom és Szabadságharc emlékére 

kiállítás nyílik a Katona József Mûvelõdési Házban

2008. október 17-én, 17 órakor.

Szalai József: „Az nem lehet, hogy annyi szív,

hiába onta vért” címû kiállítását

ünnepélyes keretek között Fekete Pál nyitja meg.

1945 és 1956 között lejátszódott, paraszt tragédiák, 

törvénytelenségek, visszaélések, kegyetlenségek egyik 

legfõbb elõidézõje volt vidéken a reménytelen, de mégis 

dicsõséges 1956-os forradalom és szabadságharc. 

Emlékezzünk, azokra is, akik a legdrágábbat, az életüket 

áldozták 1956-ért.

Az ünnepélyes megnyitó után Fekete Pál elõadást tart a 

kuláküldözésrõl és az államosításról, mely több tízezer 

ember és család életét tette tönkre, keserítette meg.

2008. május 24-én 14. alkalommal városunkban 
találkozott Gútor és Kerekegyháza „öregfiúk” focicsapata.

A program szombaton délben kezdõdött a vendégek fogadá-
sával. A barátságos mérkõzésre délután három órai kezdettel 
került sor, melyet végül is Kerekegyháza csapata nyert meg 5:3-as 
végeredménnyel. A gyõzelem ellenére összesítésben Gútor testvér 
településünk csapata vezet továbbra is 9:5 arányban. A csapatok 
közös programja vidám és baráti hangulatban eltöltött vacsorával 
folytatódott. Vasárnap a búcsú alkalmával a két csapat megegye-
zett a hagyományok folytatásában, így jövõre a 15. barátságos 
labdarúgó mérkõzésre kerül sor Gútorban. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden szervezõnek és 
játékosnak a támogatását és részvételét, jövõre a kiutazás 
alkalmával is számítunk rájuk.

Polgármesteri Hivatal

Megújuló, megszépülõ óvodák

Lakossági tájékoztató

Kerek-Gútor 5:3

Pályázaton nyert élelmiszer

Polgármesteri Hivatal
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szervez.
Ez alkalomból várjuk baráti társaságok, civil szervezetek, 
munkahelyi közösségek, magánszemélyek jelentkezését.

Kerekegyháza Város Önkormányzata
a „Szüreti Felvonulás” rendezvény keretében

 

Verseny helyszíne: Kerekegyháza, Szent István tér 12.
Ideje: 2007. október 04., 12 órai kezdettel

Nevezés helye: Katona József Mûvelõdési Ház
Nevezés határideje: 2008. október 04., 8.00 óra /tel.: 76/371-064/
Az alapanyagot a versenyzõ hozza magával. A fõzés feltételeirõl (állvány, 

 bogrács stb.) is õ gondoskodik. Fõzni fával vagy gázzal lehet. Minden
versenyzõnek egy számozott tálban kell a pörköltet a zsûri részére

15átadni 17 -kor. Minden jelentkezõt szeretettel várunk!

Pörköltfõzõ versenyt

Programok

Szüreti Felvonulás 2008. október 4.

Programok:

Kísérõ programok

009  óra Istentisztelet a kerekegyházi református templomban
0010  óra Kirakodó vásár
30 13 óra Ünnepélyes megnyitó dr. Kelemen Márk

Kerekegyháza város polgármestere által
Köszöntõt mond Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Közgyûlésének Elnöke
Virágos Kereki Porta és Virágos
Kerekegyházáért Díj átadása
Fõ utcai nagycsoportos óvodások mûsora
Menettánc

0014 SZÜRETI FOGATOK FELVONULÁSA
1514  óra Alma együttes koncertje a gyerekeknek 

Black Sound együttes koncertje
15Kb. 16 Szüreti menet fogadása

0017  óra Buzsáki Népi Együttes mûsora
VII. Nemzetközi Megyejáró Fesztivál
vendégeinek mûsora:
• 
• KUD Srem Jakovo Néptánc Együttes, Serbia
• Billigheim Néptánc Együttes, Németország
• Mikeš Gyermek Néptánc Együttes, Csehország 

0019 Pörköltfõzõ verseny eredményhirdetése
„Keressük Kerekegyháza legjobb befõttjét!”
elnevezésû verseny eredményhirdetése

0020 Bikini koncert
40 21  Tûzijáték

Szüreti Bál a Mûvelõdési Házban 
Zenét szolgáltat a Park együttes Török Gyula vezetésével
Belépõ: 500 Ft

- Kirakodó vásár
- Pörköltfõzõ verseny

00 13 „Borivók tere”
Történelmi borvidékek bemutatkozása

A rendezvény ideje alatt a Mûvelõdési Ház kistermében
Biblia kiállítás tekinthetõ meg.

Kiemelt támogatóink:
Horváth Gábor vállalkozó • Boldizsár András vállalkozó

Gödény Tibor vállalkozó • Gulyás János vállalkozó
Kerekegyházi Fókusz Takarékszövetkezet

Kutaisi Néptánc Együttes, Grúzia

Kerekegyháza Város Önkormányzata
Tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2008. október 4-én a

alkalmából tartandó városi rendezvényekre.
A rendezvények helyszíne:

Kerekegyháza, Szent István tér

Szüreti Felvonulás

„Istenem, az újkor ifjusága egész ember lesz-e? Árpádok dicsõ 
szentjei virrasszatok a magyar ifjuság felett, hogy Krisztusé legyen a 
szivük és a hazáé az életük.”                                                 (Kiss Ernõ)

BIBLIA-KIÁLLÍTÁS
a Biblia Éve 2008

országos programsorozat keretein belül:

2008. OKTÓBER 6. (HÉTFÕ)

2008. OKTÓBER 10. (PÉNTEK)

2008. OKTÓBER 11-én és 12-én

Program:
0018  óra - „A Könyvek Könyve” címû biblia-kiállítás 

ünnepélyes megnyitója
- A kiállítást megnyitja Timár Gabriella református 
lelkész, a Ráday Gyûjtemény Biblia Múzeumának 
igazgatója

3018  óra - Himnusz
- Dr. Kelemen Márk polgármester ünnepi megemlékezése 
az Aradi vértanukról
- „A Biblia és a bibliai fordítások története” címmel 
elõadást tart dr. Németh Pál református lelkész, a 
Külkereskedelmi Fõiskola professzora 
- Szózat

A Kerekegyházáért Baráti Kör sok szeretettel vár minden 
kedves érdeklõdõt dr. Papp Lajos szívsebész professzor 
elõadására, a Katona József Mûvelõdési Ház nagytermében este 
18 órakor. Az elõadás címe: „Szívvel, lélekkel”

16 órától elõadással egybekötött tárlatvezetés.

A rendezvényekre sok szeretettel várunk minden kedves 
érdeklõdõt!
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Csak munkával lehet eredményeket 

Kedves Olvasóink, kedves kerekegyházi Polgárok! zésre kerülnek, amelyek eredményeként mind a tanulás, mind az ellenõr-
zés és számonkérés hatékonyságát is növelni lehet.

2006-ban megválasztásom elõtt tudatosan úgy és arról beszél-
 

tem, hogy számos konkrét tervem van, de még több régóta megvalósí-
A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírásra került pályázati 

tásra váró és új feladat áll elõttünk. Jól tudjuk, hisz tapasztaljuk, hogy 
lehetõségeken is eredményesen szerepelt az Önkormányzat.

a hangzatos szavak, a minden jogi és pénzügyi ismeretet nélkülözõ 
lózungok általában tettekben nem mérhetõk.

A "TEUT 2008" c. pályázati kiírás keretén belül megújul a Kun utca, a 
Ismerve önkormányzatunk akkori, mintegy 60 millió forintos 

Wesselényi és Tavasz utca közötti szakasza. A projekt összköltsége 
pénzügyi hiányát és helyzetét, a pályázatokhoz, fejlesztésekhez szük-

7.144.133 Ft, amelyhez a maximálisan adható 50%-os támogatási intenzi-
séges tervek, koncepciók hiányát, tudtam, hogy komoly felkészült-

tást (3.572.066 Ft támogatási összeg) ítélt meg a Bíráló Bizottság.
séget igénylõ, nehéz és áldozatokkal járó feladat, munka vár mind-
annyiunkra ahhoz, hogy a pénzügyi egyensúlyt és az alapokat megte-

A "CÉDE 2008" pályázatra szintén sikeres pályázatot készítettek a 
remtsük a továbblépés, a fejlõdés felé.

Hivatal munkatársai. A pályázat eredményeként megvalósul a sportcsarnok 
A feladat adott, munkánkat szeretettel és alázattal végezzük, a 

tetõszigetlése és a felülvilágítók cseréje. A beruházás költsége 4.514.848 
tervek, stratégiák azóta folyamatosan készülnek, számos pályázat 

Ft, amelyhez a Tanács 1.500.000 Ft támogatást biztosít.
került és készül beadásra és komoly beruházásokat, fejlesztéseket 

 
valósítottunk meg ez idõ alatt is. Mindemellett a mûködés pénzügyi A Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés által kiírt 2008. évi rendezvények 
egyensúlyát is meg kell, meg kellett teremtenünk úgy, hogy a 2006-ban támogatásáról szóló pályázati kiíráson 100.000 Ft támogatási összeget 
megörökölt pénzügyi hiányt az állami támogatások reálértékének nyertünk az idei Szüreti Felvonulásra. 
drasztikus csökkenése tovább növelte jóval százmillió forint fölé. 
Azaz növelte volna, ha ezzel szemben nem tesszük meg a szükséges A Településünk Fejlõdéséért Alapítvány szárnyai alatt mûködõ Ifjúsági 
intézkedéseket, melyek eredményeként ez év végén néhány tíz millió Klub 100.000 Ft támogatást nyert a Nemzeti Civil Alap c. pályázatán. Az 
forintos hiány várható. összeget a közeljövõben kiválasztásra kerülõ kulturális szervezõ 

Tudom, hogy aki a munka erejében és eredményében hisz és munkatárs bérére lehet fordítani.
bízik, tudja mit jelentenek ezek a tények, és pontosan tisztában van a  
feladatok nagyságával is. Nagy örömömre szolgál és köszönöm, hogy Természetesen nem minden pályázatunk nyerhet és nyer. Ilyen volt például 
a Képviselõ-testület többsége döntéseivel felelõsen, Kerekegyháza a belterületi kerékpárút kialakítására benyújtott pályázat, amit sajnos 
érdekeit szolgálva támogatja terveinket, segíti munkánkat. Mint ta- forráshiány miatt utasítottak el. Ugyanakkor, mivel legtöbbször engedélyes 
pasztalták, a korábbi idõszakhoz képest számos formában és módon tervek, tanulmányok szükségesek, az elõkészítõ munkát jól elvégezzük. Az 
tájékoztattuk Önöket városunk életét, fejlõdését meghatározó dönté- ilyen esetekben több évre való kész tervekkel, jó pályázati anyaggal 
sekrõl, intézkedésekrõl, melyet a jövõben még szélesebb körben sze- felkészülve figyeljük a következõ hasonló kiírást, keressük az egyéb 
retnék megvalósítani, többek között egy helyi rádió elindításával is. megoldást, és az összehangolt fejlesztési koncepciónknak megfelelõen 

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül olvashatnak néhány a azonnal képesek vagyunk lépni. Nos az ilyen és hasonló, kész vagy 
Képviselõ-testület által is támogatott sikeres pályázatról, folyamatban legalább félkész tervek, anyagok hiányoztak a munkánk kezdetén, így 
lévõ lehetõségrõl és tervrõl. Természetesen a korábbiakon és ezeken mindent villámgyorsan és legtöbbször pénz nélkül kellett, kell elõkészíteni, 
kívül számos területen nagyon sok további pályázat, fejlesztés, tervezni, terveztetni.
projekt és terv van tárgyalás és elõkészítés alatt, melyekrõl folyama-
tosan tájékoztatjuk Önöket.

A Dél-Alföldi Regionális Operatív Program keretein belül további 
 

pályázataink várnak a végsõ elbírálás eredményére.
A Polgármesteri Hivatal munkatársai a szükséges szakemberek bevonásá-
val sikeres pályázati dokumentációkat készítettek több pályázati kiírásra is.

A Képviselõ-testület jóváhagyása mellett pályázatot nyújtott be az  
Önkormányzat új, 3 csoportos bölcsöde megépítésére, az Erdõ utcában. A Teljes körû, komplex akadálymentesítés valósul meg a helyi Egész-
projekt bekerülési költsége 215.687.200 Ft, amelybõl - pozitív elbírálás ese-ségházban ill. az Idõsek Klubjában. Az elnyert támogatási összeg mindkét 
tén - az Önkormányzatnak 21.590.289 Ft nagyságú önerõt kell biztosítani. projekt esetén 10 millió Ft, míg a szükséges önerõ nagysága az Idõsek 
Terveink szerint - uniós és hazai támogatási rendszerek bevonásával - a Klubja esetében 1.329.603 Ft, az Egészségház esetében pedig 1.502.520 
késõbbiekben az épülethez hozzáépíthetõ a 8 csoportos óvoda, hogy Ft. Az Egészségházban, - az akadálymentesítéssel egyidõben - teljesen 
gyermekeink európai színvonalú, modern környezetben tölthessék el önálló beruházás keretében megvalósítja az Önkormányzat az épület 
óvodai éveiket.fûtéskorszerûsítését, a személyzeti és védõnõi helyiségek kialakítását, 

további 4.610.000 Ft értékben. A beruházások sikeres megvalósulásával 
A Mûvelõdési Ház alsó szintjének felújítására, eszközök beszerzésére fogyatékkal élõ embertársaink számára is kényelmesen és biztonságosan 

is pályázati igényt nyújtott be Önkormányzatunk. A projekt megvalósulá-elérhetõek lesznek az intézmények által nyújtott szolgáltatások, továbbá 
sával (49.879.588 Ft támogatással ill. 12.275.662 Ft önerõvel) nemcsak a törvényi kötelezettségeinket is maximális teljesítjük.
Mûvelõséi Ház belsõ terei és eszközparkja, hanem a helyi közösségi és civil  
élet is fejlõdhet, megerõsödhet. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében a Móra 

Ferenc Általános Iskola ás Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény számára 
nagy értékû informatikai eszközfejlesztés valósulhat meg, kb. 18.200.000 A városközpont megújítására, parkolóhelyek kialakítására és a 
Ft értékben. A sikeres projekt eredményeként az iskola tanulói és dolgozói zöldfelület növelése céljából 55.550.000 Ft beruházási költséggel szintén 
54 db új számítógépet, 10 db új notebookot, interakítv táblát, projektort pályázati anyagot készítettek a Hivatal munkatársai, melyet az Értékelõ 
használhatnak majd munkájuk során. Továbbá olyan szoftverek is beszer- Bizottság befogadott és várhatóan novemberre az eredmények is 

Befogadott, végsõ szakmai értékelés 
alatt álló pályázatok:

A közelmúlt nyertes pályázatai:

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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elérni

kihirdetésre kerülnek. A támogatás elnyerésével településünk központja új 
közösségi funkciókkal gazdagodik, valamint vonzó településközponti kép 
alakul ki, amely pozitív hatással bír ránk, valamint a magán- és turisztikai 
jellegû beruházásokra egyaránt.

„Közösségi közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése Kerekegyhá-
zán” címmel szintén fejlesztési terv, pályázat készült. A projekt 
összköltsége 108.818.257 Ft, amelyhez pozitív elbírálás esetén 10%-os 
önerõ szükséges. A pályázat eredményeként rendezett és biztonságos 
tömegközlekedési feltételek alakulnak ki városunkban, továbbá 6 db 
buszöböl és a hozzákapcsolódó burkolati felületek felújítása, megerõ-
sítése, és korszerû, fedett megállóhelyek kerülhetnek kialakításra.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program „Gyermekek és fiatalok 
integrációs programjai” c pályázaton szintén a helyi Ifjúsági Klub mûkö-
désének és tárgyi feltételeinek javítása volt a cél. A 100%-os támogatási 
intenzitású pályázat elnyerése esetén 10.598.318 Ft értékben elnyert 
támogatási összeggel megteremtõdhetnek a helyi fiatalok számára a 
tartalmas és kellemes szabadidõ-eltöltési lehetõségek.

Az FVM által vidéki rendezvények, falunapok megtartására kiírt 
támogatási lehetõségre szintén pályázati anyagot készítettek a Hivatal és 
a Mûvelõdési Ház munkatársai. A pályázati konstrukcióban nem 
pénzeszközre, hanem a rendezvény színvonalas megtartásához 
szükséges eszközökre (pl.: színpadtechnika) lehetett pályázni. 

Az FVM-hez vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások 
fejlesztésének támogatása jogcímen az Önkormányzat 7.288.980 Ft 
értékû új Ford Tranzit (LWB Kombi 2.2 TDCI kivitel) beszerzésére 
pályázott, melynek eredménye reményeink szerint hamarosan kihirde-
tésre kerül. A régóta várt akadálymentesített jármû üzembeállításával, a 
Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó 
Társulás gondozásában lévõ ügyfeleinek megfelelõ személyszállítása 
oldódhat meg.

A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, mint gesztor sikeresen 
pályázott az SPO-KTP-2008 (Tematikus Kistérségi Sporttáborozási 
Program) és SPO-KSZP-2008 (Komplex Kistérségi Szabadidõsport 
Program) kódszámú felhívásokra. A két pályázatban Kerekegyháza város 
is részt vett.

Az SPO-KTP-2008 pályázatban Kerekegyháza 150.000 forint 
támogatást nyert az I. Napközis Kosárlabda Sporttábor megren-
dezéséhez. 

Az SPO-KSZP-2008 pályázat keretében Kerekegyházán két rendez-
vény megszervezésére nyílt lehetõség. Az Életmód és sport táborhoz és 
az aikido kialakulásáról tartott elõadáshoz, bemutatóhoz nyertünk 47.000 
forint támogatást. 

A SPO-KSZP-2008 pályázatban a kecskeméti kistérség települé-
seinek részvételével kistérségi kispályás labdarúgó bajnokságot szervez. 
Ennek területi mérkõzései szeptemberben lezajlottak ahol elsõ helyezést 
ért el csapatunk, a döntõ mérkõzésre Kecskeméten kerül sor 2008. 
októberében. 

Kedves olvasóink! Fontos kiemelnem, hogy jelen cikkben senkit nem 
megbántani és nem panaszkodni, csupán a pályázati, fejlesztési 
munkánk nehézségeirõl, eredményeirõl tényszerûen tájékoztatni 
szándékoztam.

Barátsággal és tisztelettel:
dr. Kelemen Márk polgármester

?

?

?

?

?

?

?

Kistérséggel közösen nyert kisebb 
pályázatok:

Az Önkormányzat – miután mindkét épület állapota évtize-
dek óta felújításra, korszerûsítésre szorult – 2007. novemberé-
ben pályázatot nyújtott be DAOP-4,3,1-2007 címen az 
Egészségház és az Idõsek Napközi Otthona akadálymentesítése, 
korszerûsítése érdekében. 2008. június 4-én kelt levelében a 
támogató szervezet, legnagyobb örömünkre a benyújtott 
pályázatokat támogatásra méltónak ítélte, épületenként az 
igényelt 10-10 millió forint odaítélésével. Kerekegyháza Város 
Képviselõ-testülete az Egészségház vonatkozásában az elnyert 
összeget további 4.610.000 forinttal kiegészítette az épület 
fûtéskorszerûsítése érdekében.

Támogatási szerzõdések 2008. július 7-én kerültek aláí-
rásra. A kiviteli terveket ezután lehetett elkészíttetni, melyek 
2008. augusztusában készültek el. Ezt követõen törvényben 
meghatározott módon és határidõket betartva közbeszer-
zési eljárást kellett lefolytatni a kivitelezõ cég kiválasztása 
érdekében, melynek eredményeként a nyertes céggel 2008. 
szeptember 1-jén köttetett meg a vállalkozási szerzõdés.

A munkálatok szeptemberben elkezdõdtek és a pályázati fel-
tételeknek és a szerzõdésnek megfelelõen azokat 2008. decem-
ber 31-ig kell befejezni. Miután a pályázat szerint az egész 
beruházás teljes lezárásának (jelentések, elszámolások, elle-
nõrzések) legvégsõ határideje 2009. március 31., a munká-
latokat elkezdeni és elvégezni csak most lehet. Az épületek 
korszerûsítése komoly közösségi érdek, ezért mindenkinek 
együtt kell mûködnie, így az ott dolgozók egyöntetûen támoga-
tóan és segítõen végzik munkájukat az átmenetileg megválto-
zott körülmények között.

A kivitelezés két ütemben valósul meg, ezért az Egészség-
ház csak 50%-os kapacitással tud mûködni. Az 1. ütem dr. 
Mánya Irén, dr. Csányi János illetve dr. Benkõ Margit rendelését 
érinti várhatóan 4 hét idõtartamra. A 2. ütem dr. Berényi Antal, 
dr. Gódor Györgyi és a védõnõi szolgálat rendelését érinti várha-
tóan 3 hét idõtartamra. Az épület megosztása miatt várhatóan 
2008. október 31.-ig dr. Mánya Irén és dr. Csányi János rende-
lése a laboratórium épületében, dr. Benkõ Margit rendelése 
pedig a kispiac épületben folyik. Várhatóan 2008. október 31. és 
november 30. között a labor épületében dr. Berényi Antal rendel, 
a kispiacon pedig Dr. Gódor Györgyi. Az építkezés idõtartama 
alatt a rendelõi telefonszámok változatlanul mûködnek. Kö-
szönjük az Egészségházban dolgozó orvosoknak, asziszten-
seknek és védõnõknek, hogy hozzáállásukkal, támogatásukkal 
segítik a munkálatok zökkenõmentes folytatását, és a rendelé-
sek más helyen történõ biztosításával szolgálják a betegek és 
Kerekegyháza érdekeit.

Az Idõsek Napközi Otthona a beruházás idõtartamára a 
Múzeum épületébe költözött. Köszönjük a nyugdíjasoknak, az 
INO munkatársainak a gyors és azonnali átköltözésben nyújtott 
segítségét, pozitív hozzáállását és nem utolsó sorban a VG Kft. 
és a Tûzoltó Köztestület munkatársainak mindkét intézmény 
átköltözése során nyújtott munkáját.

A korszerûbb és akadálymentesített épületek mielõbbi 
megvalósítása érdekében kérjük a kivitelezési munkálatok 
idõtartamára mindenki szíves megértését, türelmét és segítõ 
szándékát.

Polgármesteri Hivatal

20 millió forintot
nyertünk pályázaton,

megkezdõdhettek a munkálatok  
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Ma Magyarországon, s így váro-
sunkban is az egyik legnagyobb kihí-
vás, hogyan óvjuk meg természetes 
környezetünket –azt, amelyrõl 
tudjuk, csak „unokáinktól kaptuk 
kölcsön” – tehát illene épségben 
visszaadni nekik.

Amikor irigykedve emlegetjük fejlettebb uniós szomszéda-
inkat, amikor ámulva nézzük egy osztrák vagy bajor 
kisváros tisztaságát, gyönyörû, megkímélt természeti érté-
keit – vajon gondolunk-e arra, hogy mindezt hogyan érik el? 
Tudjuk-e, hogy mindez nem csak, sõt nem elsõsorban a 
pénzen, hanem a hozzáálláson és a tenni akaráson múlik?

Miután az Önkormányzat és Önök is komoly erõfeszíté-
seket tesznek környezetünk megóvása, megõrzése és szépítése 
érdekében, és mivel 2009-ben tervezzük bevezetni városunkban 
is a szelektív hulladékgyûjtést, beszélnünk kell a környe-
zetszennyezés problémájáról és a megoldásokról egyaránt. Bár 
erõfeszítéseinket néhány felelõtlen „szemét-elõ” ember 
semmibe veszi, de nekünk össze kell fognunk, mert csak így 
õrizhetjük meg környezetünket.

Beszéljünk elõször a hamarosan bevezetésre kerülõ 
szelektív hulladékgyûjtés fontosságáról és rendszerérõl, mely a 
Kerekegyháza résztvételével létrejött Duna-Tisza-Közi Nagy-
térség Regionális Települési Szilárd Hulladék Gazdálkodási 
Rendszer ISPA program részét képezi. Ismerkedjünk meg 
sajátosságaival, mert mi úgy gondolkodunk, hogy a környe-
zetvédelemmel, környezetbarát megoldásokkal kapcsolatos 
beruházások a jövõbe történõ befektetések, tehát ezeket minden 
eszközzel igyekezünk elõsegíteni. Többek között azzal is, hogy 
szépítjük, fásítjuk, parkosítjuk városunkat, rendszeres szemét-
szedési akciókat szervezünk, segítjük, szorgalmazzuk az óvodá-
ban, iskolában a tudatos környezet nevelést, oktatást azzal is, 
hogy szeptembertõl elkezdjük szervezetten gyûjteni a mûanyag 
flakonokat, kupakokat az intézményekben. De higgyék el 
Önökön is nagyon sok múlik, Önök nélkül ez sem mûködik!

Ha már a szelektív gyûjtés mûködik, néha csak pár lépés, 
hogy a papír, üveg, mûanyag hulladék ne a kukába, hanem a 
megfelelõ szelektív gyûjtõbe kerüljön. A kukába dobott szerves 
hulladék bizony nagy pazarlás, hiszen akár házilag, mûszaki 
eszközök nélkül is hasznosítható lenne. Csupán egy kis figyel-
messég és a végeredményként kapott komposzt szagtalan, kitû-
nõ talajjavító anyag, ráadásul ingyen van.

A hulladék szelektív gyûjtése így nemcsak lehetõség, 
hanem – az önkormányzatok részérõl mindenképpen – köteles-
ség is. A lakossági szelektív hulladékgyûjtés kiépítése azonban 
nem csak a gyártók, forgalmazók anyagi szerepvállalásából 
történik, hanem részben az Európai Unió, illetve a magyar állam 
által finanszírozott regionális hulladékgazdálkodási rendszerek 
részeként megfogalmazott fontos elvárás és feladat.
A szelektíven gyûjtött háztartási szilárd hulladék értékes, hiszen 
újrahasznosítható. Másodnyersanyag keletkezik belõle, amit 
újra fel lehet használni termékgyártáshoz, az összegyûjtött és 
hasznosításra átadott hulladékból ismét termék lesz.

A papírhulladékból egészségügyi papírt, kartondobozo-
kat, füzeteket, könyveket, fénymásolópapírt készítenek. A mû-
anyaghulladékból kerti bútorok, ruházati termékek (pl.: PET 
palackból polár pulóver) és egyéb használati tárgyak lesznek. Az 
üveget és fémeket végtelen sokszor lehet minõségromlás nélkül 
ismét beolvasztani. A másodnyersanyagok felhasználása 
ugyanakkor jelentõs energia- és nyersanyag-takarékossággal 

jár, mivel ezek már kevesebb technológiai lépést igényelnek. A 
szelektív gyûjtéssel csökken a lerakásra kerülõ hulladék 
mennyisége, ezáltal a hulladéklerakó élettartama növekszik, így 
csökken a környezet terhelése.

Nagyon fontos a gyûjtõedények megfelelõ használata, 
mivel a helytelenül elhelyezett hulladékkal tönkre tehetõ mások 
fáradságos munkája. Ha szemét kerül a konténerbe, az addig 
szétválogatott hulladékot sajnos már nem lehet hasznosításra 
elõkészíteni, valamint vegyük figyelembe, hogy ezeket a hulla-
dékokat emberek válogatják tovább!

A szelektív hulladékgyûjtõ szigetek a háztartásokban 
keletkezõ, hasznosításra alkalmas, különbözõ fajtájú, elkülö-
nítetten gyûjtött, háztartási hulladék begyûjtésére szolgáló, 
lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, 
folyamatosan rendelkezésre álló begyûjtõhelyek, szabványosí-
tott edényzettel, amelyek már messzirõl látható felirattal és 
színkóddal rendelkeznek. 

A sárga jelzéssel ellátott konténerbe gyûjthetõ a MÛANYAG 
csomagolási hulladék: többrétegû italos kartondoboz (üdítõs és 
UHT tejes doboz), ásványvizes mûanyag palack, tiszta háztar-
tási és kozmetikai flakon, PE és HDPE jelzésû csomagolóanyag, 
mûanyag kupak.
Szelektíven nem gyûjthetõ: zsíros vagy ételmaradékkal 
esetleg vegyszerrel szennyezett mûanyaghulladék.

A kék jelzéssel ellátott konténerbe gyûjthetõ a PAPÍR csomago-
lási hulladék: fekete-fehér és színes papír, folyóirat, katalógus, 
füzet, könyv, kartondoboz pl.: teás, gabonapelyhes doboz és az 
irodai papírhulladékok.
Szelektíven nem gyûjthetõ: zsíros vagy ételmaradékkal 
szennyezett, mûanyaggal, fémmel kevert illetve indigós papír.

A zöld jelzéssel ellátott konténereiben az ÜVEG gyûjthetõ: 
tiszta, kiöblített, ép vagy törött, fehér és színes (zöld, barna, 
fekete, sárga) üveghulladék, nem visszaváltható italos üveg, 
befõttes üveg tetõ vagy kupak nélkül.
Szelektíven nem gyûjthetõ: ablaküveg, jénai, TV képcsõ, szél-
védõ, kerámia, kristály üvegedény és pohár, villanykörte, 
szemüveg, katedrálüveg, agyagedény, vegyszerrel, gyógyszer-
rel és egyéb mérgezõ anyaggal szennyezett üveg.

A szürke edényekbe a fém hulladék kerül: konzervdobozok, 
zárófedelek, kupakok és üdítõs valamint sörösdobozok.
Szelektíven nem gyûjthetõ: zsíros, olajos, vegyszeres, festékes 
és más mérgezõ anyaggal szennyezett fémhulladék.

A szemét az gond, de a hulladék érték lehet, tegyünk  
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Fontos, hogy csak azokat a hulladékokat gyûjtsük ezekben az 
edényekben, amelyek hasznosítása megoldott, s ne keverjük 
össze a mûanyag palack, illetve az üveg gyûjtésére szolgáló 
edényt! Amennyiben kétségei vannak a hulladék hovatarto-
zását illetõen, inkább a vegyesen gyûjtött maradék szemét közé 
dobja!

Zöldhulladék gyûjtés: A zöldhulladék elkülönített 
gyûjtése zsákokban történik, az összegyûjtött zöldhulladék a 
nagykõrösi komposztálóba kerül.

Hulladékudvarok: A hulladékudvarokban nagyméretû 
hulladékok (pl. lomok, bútorok), elektromos készülékek, 
szelektíven gyûjtött háztartási hulladékok, építési törmelék és 
háztartásokban keletkezõ nehezen kezelhetõ anyagok (pl. 
festékes göngyöleg, akkumulátor, szárazelem) gyûjtésére kerül 
sor. A hulladékudvarokban lévõ konténerek cseréjét pótkocsis 
görgõs konténeres, illetve láncos konténeres felépítményû 
jármûvek végzik.

A Duna-Tisza-Közi Nagytérség Regionális Települési 
Szilárd Hulladék Gazdálkodási Rendszer megvalósítása után a 
program területén tíz hulladékudvar létesül, amelybõl 3 (egy-
egy Monoron, Nagykátán és Nagykõrösön) mûveleti központ-
ként is szolgál, kiegészítve diszpécser munkahellyel.

Veszélyes hulladék minden olyan hulladék, amely eredete, 
összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre 
kockázatot jelent, vagyis rákkeltõ, irritáló, izgató, robbanás-, 
vagy tûzveszélyes, mérgezõ, stb. Ide tartoznak a gyógyszer-
maradékok, festékes göngyölegek, akkumulátorok, szárazele-
mek. A szárazelemeket a természeti és közvetlen lakókörnye-
zetünk védelme érdekében a vonatkozó jogszabályok szerint 
elkülönítve kell gyûjteni. A vonatkozó jogszabályok szerint 
tilos a használt elemeket és akkumulátorokat a lakossági 
hulladékba keverni, tehát a háztartási szemétgyûjtõbe (kuká-
ba) dobni! Erre utalnak az elemeken vagy csomagolásukon 
elhelyezett szimbólumok is. A gyógyszermaradékot, vagy lejárt 
használati idejû gyógyszereket a gyógyszertárak ingyenesen 
átveszik. Használt elem gyûjtõt a Polgármesteri Hivatalban, 
az iskolában, és nagyobb boltokban is találunk. 

Biohulladék minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami 
anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélõlé-

• 

• 

Ez év szeptemberében megkezdtük a szelektív hulladékgyûjtésre 
történõ rászoktatást és nevelést az iskolában. Az általános iskola 
hátsó udvarában elhelyezett konténerekbe lehet elhelyezni a szelektív 
hulladékgyûjtésre alkalmas háztartási hulladékot: papír, mûanyag, 
fehér üveg és színes üveg. Az iskola portafülkéjében elhelyezett prés-
gép segítségével - melyet Beliczai János Úr biztosított a számunkra - a 
PET palackokat lehet zsugorítani és leadni. Köszönjük Beliczai Úr 
felajánlását, segítségét.

A szelektív gyûjtés egyes elemeit a közeljövõben bevezetjük az 
óvodákban, és mint írtuk 2009-ben Kerekegyháza egyéb területein is. 
Kérjük és buzdítjuk a gyerekeket és a kedves szülõket a használatra, a 
palackok gyûjtésére és leadására, hiszen az ebbõl származó bevételt 
játékokra, eszközökre tehát a gyerekekre fordítjuk. Hamarosan az 
osztályok között, több hónapig tartó díjazott mûanyag flakon gyûjtõ 
versenyt írunk ki az iskolával közösen annak érdekében, hogy minél 
több flakon, és abból bevétel legyen az iskola, a gyerekek számára.

Polgármesteri Hivatal

rendet környezetünkben is!

Az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII.28.) Kor-
mányrendelet 7.§-a értelmében, aki közterületen szemetel, telepü-
lési szilárd hulladékot közterületen engedély nélkül lerak, elhe-
lyez, illetõleg nem a kijelölt lerakóhelyen rak le, százezer forintig 
terjedõ pénzbírsággal sújtható. Felhívjuk a lakosság figyelmét fenti 
rendelet fokozott betartására, környezetünk óvása, tisztán tartása 
érdekében. Kérjük segítõ közremûködésüket az utóbbi idõben – a 
Hagymafalunál elhelyezett konténernél - kialakult helytelen gyakorlat 
felszámolása érdekében. A külterületen elhelyezett kommunális 
hulladékgyûjtõ konténerek környezetében ne rakják le a szemetet, 
hanem azt a megfelelõ helyre, a konténerbe helyezzék el. 

Az így keletkezõ, illegális hulladék felszámolásának költsége 
belekerül a hulladékszállítási díjba, ugyanúgy, mint a nem fizetõ, de a 
szolgáltatást igénybe vevõk ki nem fizetett számláinak összege. A 
rendesen fizetõk hulladékszállítási díját ez a tétel több mint 300 forinttal 
terheli háztartásonként! Itt az ideje, hogy összefogjunk a szolgáltatást 
nem rendeltetésszerûen használó és kiemelten az illegálisan szemete-
lõ magatartás megszüntetése, felszámolása érdekében. Felháborító 
továbbá, hogy több tonna szemetet gyûjtöttünk össze az elmúlt két 
évben rendszeresen szervezett akcióink alkalmával, de sajnos mindig 
újra és újra telnek az erdõ és útszélek néhány ismételten „szemét–elõ” 
ember felelõtlensége miatt. Fogjunk össze, fogjuk meg õket, ha ilyet 
látnak jelezzék azonnal a tetten érés érdekében a hírlevélben található 
számokon a mezõõrnek, polgárõrségnek, rendõrségnek, illetve az 
önkormányzatnak, lehetõleg rendszámmal, autó típussal, színnel, 
minél több információval. Kötelességünk, tehát tegyünk meg mindent, 
hogy gyermekeinknek, unokáinknak méltó módon adhassuk tovább 
környezetünket. 

Üdvözlettel: Dr.Kelemen Márk - polgármester

Problémák külterületen és
a Hagymafalu hulladékgyûjtõ konténerénél

A gyerekek elkezdték a szelektív hulladékgyûjtést

nyek vagy enzimek segítségével) lebontható, zöldhulladéknak 
pedig olyan növényi hulladékot nevezünk, amely kertekbõl, 
parkokból származik.

Csomagolási hulladék: a hulladékká vált csomagolás, azaz 
valamennyi olyan termék, amelyet a termelõ, a felhasználó vagy 
a fogyasztó különbözõ áruk befogadására, megóvására, kezelé-
sére, szállítására és bemutatására használ, ideértve az ugyan-
ilyen célra használt egyszer használatos terméket.

A kerekegyházi szeméttelep rekultivációja: az elmúlt 
években történt problémák, csúszások után sikerült az érintett 
illetékesekkel elérnünk, hogy a szeméttelepünk rekultivá-
ciója megtörténjen. A rekultivációval érintett területek kivite-
lezésre történõ átadása várhatóan 2008. októberig befejezõdik, 
mellyel egyidejûleg a munkálatok végre megkezdõdhetnek ná-
lunk Kerekegyházán is. 

A rekultiváció a mûszaki védelemnek nem megfelelõen 
épített, bezárt hulladéklerakó vagy hulladék elhelyezésére hasz-
nált terület környezeti veszélyességének csökkentése mûszaki 
védelem utólagos kiépítésével, tájba illesztésével, továbbá utó-
gondozásával. Az utógondozás a hulladéklerakó részleges (egy 
részének) vagy teljes lezárását követõ olyan összetett tevékeny-
ség, amely magában foglalja a monitoring rendszer üzemelte-
tését, a csurgalékvíz és a hulladéklerakó-gáz kezelését, valamint 
a szükségessé váló karbantartási munkákat.

Minden polgárt arra kérünk, hogy vegyenek részt környeze-
tünk védelmében, a lerakóra történõ hulladék szállítás megszün-
tetésében, a régóta várt rekultiváció és az azt követõ tiszta 
környezet mindannyiunk számára fontos megvalósulása 
érdekében. 
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Tisztelt Olvasó!

A korábbi, még „fekete-fehér” Kerekegy-
háza újságunkban már olvashattunk a 
napenergiával foglalkozó gondolataimról, és 
terveimrõl. Talán emlékeznek még rá, hogy 
terveim között szerepelt, a kiskereskedelem-
ben is megtalálható, tehát nem speciális 
nyersanyagokból összeállított mûködõképes, 
idõálló, és nem utolsó sorban a multi gyártók 
termékeitõl olcsóbb, környezetbarát vízmele-
gítõ napkollektor elõállítása.

Sok-sok számolgatás, utánajárás és 
munka végén örömmel mutatom be Önöknek 
a saját kezûleg összeállított 3 db napkollek-
tort. Az összeállításhoz elengedhetetlenül 
szükséges alumíniumkezelési, (préselés, 
profilhajlítás, felületkezelés) munkákban 
nyújtott kiemelkedõ segítséget külön köszö-
nöm nem sorrendben Monori Mihály úrnak, 
Perlaki Zoltán úrnak, Reibl Szabolcs úrnak, az 
asztalos munkákért Deák László úrnak, a 
rézidomok beszerzését, pedig Pethes János 
úrnak és Bujdosó Gyula úrnak! Köszönöm!

Tekintettel arra, hogy újságunk terjedel-
me behatárolt, így az apróbb részleteket most 
nem említem. A kivitelezés elõtt meg kellett 
tervezni a vízmelegítõ berendezésekhez 
felhasználandó nyersanyagokat, azok fõbb 
méreteit, térfogatát, burkoló és szigetelõ-
anyagokat, önsúlyát és tartószerkezetét.

Elgondolásom szerint a kollektorokat 
nem tetõsíkba kívántam beépíteni, hanem a 
talajon álló dönthetõ és forgatható, ám mégis 
merev fémszerkezetre. Ezzel a megoldással 
hosszabb ideig éri a napsugár a kollektor hõ-
elnyelõ felületét, mint ha csak egyirányba, és 
egy bizonyos szögben állna. Fontos volt a 
méretek tudatában a megfelelõ telepítési 
helyszín kiválasztása, benapozás és helyi-
gény tekintetében is. Sok fejtörést okozott a 
kollektor záró elemének, az ide megfelelõ 
minõségû üveg beszerzése, de végül sikerült. 
Ironikus, hogy ez ügyben elsõként osztrák és 
német cégek ajánlották termékeiket…

Ne gondoljunk egyszerû 
üvegre, mert ezek ellenállóak 
az idõjárás viszontagsága-
ival szemben, tükrözõdés 
mentesek, valamint megnö-
velt fényáteresztõ képessé-
gûek. Összehasonlításul a 
hagyományos ablaküveg 65-
70% fényt képes átengedni, 
addig ez a típus 85-90 %-ot.

Az elkészült elemeket 
összekötve, több hetes tesz-
telésnek vetettem alá, mivel 
kíváncsi voltam mit is készí-
tettem. Elsõsorban a hatás-
fokuk érdekelt. A számítá-
sokhoz bizony elõ kellett ven-
nem a régebben elpakolt fizi-
kai függvénytáblázatokat. A tõlem telhetõ 
legpontosabb mérési adatokat képletbe 
helyettesítve, és többszöri átszámolás után, 
nem kis meglepetésemre és örömömre igen 
jó, 82% feletti hatásfok jött ki eredményként.

A méréseket direkt átfolyású, tehát állan-
dó hideg víz betáplálás mellett végeztem, 
hõtároló és hõcserélõ nélkül. A víz egyenletes 
áramlását szabályozható keringetõ kazánszi-
vattyúval biztosítottam.

Néhány fontosabb adat az elkészült 
kollektorokról:
Rendszer: Párhuzamos rézcsöves síkkol-
lektor, alumínium abszorberrel (hõelnyelõ-
vel), a csövekbe egyedileg beépített passzív 
áramláskeverõvel.
Szigetelés: kettõs, az abszorber hátsó felü-
lete kétkomponensû szórt habbal, a hátfal 
lezárás pedig nútolt, tömör Roofmate táblák-
kal. A teljes szigetelésvastagság 8 cm körül 
van.
Méretei: 257 cm magas, 126 cm széles, 10 
cm mély.
Hasznos hõelnyelõ felület: (ami a hõener-

2giát közvetlen tudja hasznosítani) 2,8 m  /db. 
2Ez az érték a gyáriaknál általában 2,1 m /db.

Folyamatos vízáramlás: 400 liter/óra. 
0Bemenõ vízhõmérséklet: 25 C, ebbõl 

0elõállított vízhõmérséklet: 40 C.
Intenzív napsugárzás melletti ráesõ 
hõenergia, (egy átlagos nyári napon 
megadott 1000 Watt négyzetméterenkénti 
értékkel számolva) mindhárom felületre 
összesen: 8400Watt.
Ebbõl hasznosított energia: 6904Watt.
Az elemek várható élettartama: a felhasz-
nált nyersanyagoknak köszönhetõen, és 
egyszerû karbantartás mellett, legkevesebb 
25-30 év.

Ami még fontos lehet: az elkészült kollek-
torok csak tiszta égbolt, szikrázó napsütés 
mellett tudnak ekkora hatásfokkal mûködni, 
azonban emellett szól, hogy ebbõl térségünk 
kellõen el van látva. Továbbá biztosan lehet ta-
lálni benne apróbb esztétikai vagy illesztési 
hibákat, de ezek javíthatók, kiválóan mûködik 
és úgy 60%-ba került a gyárihoz képest. 

További részletekkel és kérdéseikkel kapcso-
latban szívesen állok rendelkezésükre. 
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!

Csorba Zsolt

Ön is szerkessze hírlevelünket, mutassa be terveit, találmányát, gondolatait és ossza meg azokat velünk!

„MADE IN KEREKEGYHÁZA” 

A Településünk Fejlõdéséért Alapítvány Kuratóriuma elnökének, a 
polgármester úrnak a kezdeményezésére Kerekegyháza Város Önkormányzat 
Képviselõ-testülete az önkormányzat 2008. évi költségvetésérõl szóló 2/2008. (II. 27.) 
sz. rendelet 2/4. sz. mellékletében 1.200.000 forint összegû foglalkoztatás elõsegítési 
keretet hozott létre. 

A Kuratórium „A kismamák munkaerõ-piaci karrierjének elõsegítése” érdeké-
ben a keret terhére pályázatot hirdet.

Az országos szinten is szinte egyedülálló kezdeményezés lehetõséget biztosít a 
munkáltatónak a GYES-en, GYED-en lévõ, illetve a GYES-rõl, illetve GYED-rõl 
visszatérõ személyek új munkahely létesítésével történõ foglalkoztatására, az ehhez 
kapcsolódó bér és a munkaadót terhelõ járulék költségek finanszírozása tekinte-
tében, illetve ezen személyek foglalkoztathatóságát, munkaerõ-piaci karrierjét 
támogató képzésre. A pályázaton elnyert támogatás formája minden esetben vissza 
nem térítendõ támogatás. 

A pályázatok befogadásának végsõ határideje:
2008. október 31., 12 óra.

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó 
Pályázati dokumentáció postai úton igényelhetõ 

vagy személyesen vehetõ át a Településünk 
Fejlõdéséért Alapítvány székhelyén:

6041 Kerekegyháza, Fõ u. 47/a., 13. szoba, illetve 
letölthetõ a  honlapról is.

Településünk Fejlõdéséért Alapítvány 
Kuratóriuma

www.kerekegyhaza.hu

Különleges pályázati felhívás „A kismamák munkaerõ-piaci karrierjének elõsegítése” érdekében
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Õstermelõk adatváltozás bejelentési 
kötelezettsége

Bõvebben a www.kerekegyhaza.hu-n

Az ÁFA törvény változása miatt a terméket értékesítõ 
õstermelõknek adószámot kellett kiváltaniuk az év elején. 
Az érintettek közül sokuknak kerülte el a figyelmét, hogy 

az adószám az MVH ügyfél regisztrációs rendszerében 
kötelezõen nyilvántartott adat és ezért annak változását 

– kiváltását – 15 napon belül be kell jelenteni.

2008. október 9-én, 9-13 óráig  a Katona József
Mûvelõdési Házban véradás lesz.
                    Mindenkit szeretettel várunk!

Adjunk vért!Rendõrségi elérhetõségek:

Segélyhívószám: 112 vagy 107 /ingyenes/
Rendõrkapitányság Kecskemét: 06-76-484-484

Lajosmizse Rendõrõrs: 06-76-356-011
A fenti telefonszámok a nap bármely órájában hívhatók!

Kerekegyháza KMB csoport elérhetõségei:

Cseh Lajos r.fõtörzsõrmester mb.
KMB csoportvezetõ: 06-20-539-5767

Varga László r.zászlós /Fülöpháza KMB/: 06-20-539-6720
Tóth Gábor r.törzszászlós /Kunbaracs KMB/: 06-20-539-6600

Szegedi Attila r.fõtörzsõrmester: 06-20-539-6680
Czakó István r.törzsõrmester: 06-20-539-5787

Kerekegyházán a fogadó óra minden páros hét szerdai napján  
08.00-10.00 órai idõben kerül megtartásra.

Az Önkormányzat és a Magyar Közút Kht. 
tevékenysége során különös figyelemmel 
kíséri a tudatos környezetvédelem írott és 
íratlan szabályainak betartását, végrehajtá-
sát. Az április 22-i, Föld-napi országos 
szemétgyûjtõ akció rendkívül eredményes 

volt, amelyben a kerekegyházi személyek, vállalkozók, 
civilszervezetek és nagy örömünkre az általános iskolások is 
részt vettek. Önkormányzatunk részérõl is felmerült a sike-
res akció megismétlése, ezért a Magyar Közút Kht.-val az év 
második felében 2008. október 13-án, hétfõn, 8-14 óra 
között ismételten megszervezzük az eseményt. 
Együttmûködésünk alapján minden csatlakozó iskolai 
osztály, civil szervezet, faluszépítõ közösség, és egyéni 
jelentkezõ számára térítés nélkül biztosítjuk a védõkesztyût, 
láthatósági mellényt, illetve a szükséges szemétgyûjtõ zsá-
kokat, a Kht. gondoskodik az összegyûjtött közút menti 
hulladék maradéktalan elszállításáról.
Kérjük a civil szervezeteket, iskolásokat és magánszemé-
lyeket, csatlakozzanak ezen a napon az akcióhoz, segítsenek 
abban, hogy mindenki meggondolja, mielõtt egyetlen ciga-
retta csikket is kidobna a gépjármûve ablakán. Mindannyiunk 
felelõssége, hogy milyen környezetben élünk ma, és milyen 
környezetet örökölnek tõlünk utódaink.

Polgármesteri Hivatal

Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban az 546-047-es 
telefonszámon lehet. Bízunk benne, hogy

minél többen csatlakoznak e környezetvédõ akcióhoz.
Szeretettel várunk mindenkit!

Szedjük a szemetet együtt!

Agrár-környezetgazdálkodási célprogramban 
résztvevõ gazdálkodók figyelmébe!!!

Bõvebben a www.kerekegyhaza.hu-n

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részesülõ 
gazdálkodóknak a 2007/2008. gazdálkodási évtõl 

kezdõdõen a gazdálkodási napló egy aláírt másolatát - a 
hozzá kapcsolódó dokumentumok (pl. számlák, 

bizonylatok) másolatai nélkül - minden év augusztus 31. 
és október 31. között kell elküldeni a Mezõgazdasági 

Szakigazgatási Hivatal Központ címére (1118 
Budapest, Budaörsi u. 141-145.).

Továbbá kérjük az érintett gazdálkodókat, hogy a 
kötelezõ képzést és az 5 éves támogatási idõszak utolsó 

évében kötelezõ talajvizsgálatot is tegyék meg.

A falugazdász fogadóideje ismét a megszokott idõben:
kedd és szerda: 8:00–12:00 

 Városháza hátsó tanácstermében (a Városháza udvarában)

Tisztelt gazdálkodók! 
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Építéshatósági
eljárásokban
történt változások
Az építésügyi hatósági eljárásokat, valamint a telekalakítás és az 
építészeti mûszaki dokumentációk tartalmát 2008. januártól új 
rendelet szabályozza, amely kibõvíti az engedély nélküli építés 
körét.

A 2007 végéig hatályos építési, engedélyezési szabályok 
több jogszabályban jelentek meg, ezeket fogja össze most az új 
rendelet, de számos korábbi elõírás is változott. Legszembetû-
nõbb annak a listának a módosítása, amelyen az építési en-
gedély-köteles tevékenységek szerepelnek. 

A korábbi szabályozásban arról volt lista, hogy mihez kell 
építési engedély. Az új három listát tartalmaz. Az elsõ sorolja fel 
az engedélyköteles, a második a bejelentés köteles, míg a har-
madik az engedély- és bejelentési kötelezettség nélküli építési 
tevékenységeket. 

Amíg 2007 végéig engedélyköteles például a kerti homoko-
zó, a napkollektor, a 10 köbméteresnél kisebb fürdõmedence, a 
szobor (méret-megkötés nélkül), a síremlék és az építmény hom-
lokzatán elhelyezett szellõzõ szerelvénye, addig ezekbõl az új 
engedélyköteles listán egy sem jelenik meg. Engedélyköteles vi-
szont az épített kémény. 

Bejelentés alapján építhetõ 2008 elsõ napjától egyebek mel-
lett a hat méternél kisebb talapzatmagasságú szobor, a kripta, a 
100 négyzetméternél nagyobb üvegház, fóliasátor, a 30 köbmé-
teresnél nagyobb állandó és a 60 köbméteresnél nagyobb szét-
szedhetõ kerti fürdõmedence, és a 20 négyzetmétert meghaladó 
alapterületû, lábon álló kerti tetõ. 

Nem kell építési engedélyt kérni, és be sem kell jelenteni az 
építési hatóságnak többek közt a következõket: síremlék, kerí-
tés, a talapzatával együtt három méternél alacsonyabb szobor, 
napkollektor, klíma szerelvényei, 100 négyzetméternél kisebb 
fóliasátor, közmûpótló (például házi szennyvíztisztító), kerti tûz-
rakó, 20 négyzetméternél kisebb alapterületû, lábon álló kerti 
tetõ. 

Változik 2008. szeptember 1-jétõl az építéshatósági eljárá-
sok illetéke, mely szerint az építési engedélyezési eljárás eseté-
ben, új egylakásos lakóépület építése, illetve használatba vétele 
esetén 20.000.- forint, építési tevékenység bejelentési eljárása 
esetén szintén 20.000,- forint. 

Építésügyi hatósági engedély érvényének meghosszabbí-
tása, jogutódlás (névátírás) esetében 10.000.- forint. Nem válto-
zott az építésügyi eljárásban hozott döntés ellen igénybe vehetõ 
fellebbezés illetéke, amely 30.000.- forint.

További módosítások történtek az épített környezet alakítá-
sáról és védelmérõl szóló törvényben, illetve az országos tele-
pülésrendezési és építési követelményekrõl (OTÉK) szóló Kor-
mányrendeletben, mely változások alaposabb ismerete elsõsor-
ban az építõiparban dolgozó szakemberek számára fontosak.

Polgármesteri Hivatal

ÜGYFÉLKAPU
LÉTESÍTÉSÉNEK FELAJÁNLÁSA

ÉS LÉTREHOZÁSA

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 
160. § (5) bekezdése módosult, mely szerint "az ügyfélkapu 
létesítésre jogosult szervek az elõttük személyesen eljáró 
ügyfeleknek felajánlják az ügyfélkapu létesítését, amelyet a 
hatóság az ügyfél kérelme esetén azonnal létrehoz."

A törvénymódosítás következtében - minden okmány-

irodában - az ügyfél személyes megjelenését igénylõ 

okmányirodai eljárás során ügyfélkapu létesítésével kap-

csolatos felajánlás történik, amelynek ügyfél általi elfoga-

dásával az ügyfélkapu létesítése azonnal megvalósulhat.
Az ügyfélnek így lehetõsége nyílik arra, hogy okmányirodai 

ügyintézése során egyúttal ügyfélkaput is létesítsen - 
amennyiben ezzel eddig még nem rendelkezett.

 a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbelép-
tetõ és azonosító rendszere, amely biztosítja, hogy Ön a sze-
mélyazonosság igazolása mellett biztonságosan kapcsolatba 
léphessen elektronikus ügyintézést és szolgáltatást nyújtó 
szervekkel.

 ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENÕRZÉSI HIVATAL
 ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FÕIGAZGATÓSÁG
 OKMÁNYIRODÁK
 ORSZÁGOS FELSÕOKTATÁSI INFORMÁCIÓS
 KÖZPONT
 ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI
 FELÜGYELÕSÉG
 ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR
 VÁM- ÉS PÉNZÜGYÕRSÉG

 Ingatlankeresõ
 Gépjármûkeresõ
 A MEH-EKK és a KEK KH értesíti Önt

  okmányainak közelgõ lejárati idejérõl
 Cégkeresõ, stb.

Okmányiroda

Az ügyfélkapu létesítésérõl és az elérhetõ szolgáltatásokról a 
Kormányzati Portál alábbi linkjén tájékozódhat: 

http://www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu.

Ügyfélkapu:

•

•
•
  
•
  
•
•

További szolgáltatások: 

•
•
•

•

Az Ügyfélkapu használatához szükséges: egy számítógép 
internet kapcsolattal és egy Ügyfélkapu regisztráció.

E-ügyintézést nyújtó intézmények:

•

A Kerekegyházán élõ polgárok nyugalmá- A megbeszéléseken elhangzott, hogy a magyar A foglalkoztatók, munkáltatók a magánszemélyt
nak, közbiztonság érzetének javítása érdekében és uniós állampolgárok vonatkozásában a rendõr- - a még jelenleg létezõ alkalmi munkavállalói 
az elmúlt két évben, -legutóbb szeptemberben is ségnek és az önkormányzatnak csak bûncselek- könyvvel vagy
– több alkalommal, rendszeresen folytatott mény és jogszabálysértés esetén van hatékony - írásos megállapodás, munkaszerzõdés megkö-

tésével dolgoztathatják.egyeztetõ megbeszéléseket a polgármester, a jogi eszköz a kezében, de városunkért a szükséges 
Külföldi állampolgár alkalmazása pedig külön jegyzõ, a rendõrség és a polgárõrség képvi- intézkedéseket megtesszük, és határozottan fellé-

munkavállalási engedélyhez kötött. Kedvezményes selõje. pünk a megoldás érdekében. Felhívjuk mindenki 
eljárásban kap munkavállalási engedélyt a dán, a A rendõrség 2007. évi beszámolója és 2008. figyelmét arra a tényre, hogy a hatósági fellépésen 
norvég, a francia, a luxemburgi és a belga állampol-évi adatai szerint Kerekegyháza az egyik település túl és mellett, jogszabályok alapján mind az ide ér-
gár, valamint bizonyos szakmák esetében a román a megyében, ahol lakosságarányosan a legkeve- kezõ polgároknak, mind az õket befogadóknak, ré-
és a bolgár állampolgár is.sebb bûncselekmény történt, amely bûnügyileg a szükre lakhatást biztosítóknak, mind az õket fog-

A munkavállalási engedélyt az illetékes munka-legkevésbé fertõzött. Az elért közös eredmények- lalkoztatóknak milyen lehetõségeik, jogaik és fõ-
ügyi központtól – Dél-alföldi Regionális Munkaügyi nek nagyon örülünk, ugyanakkor mint tudjuk, a sta- leg milyen kötelezettségeik vannak annak érdeké-
Központ Kecskeméti Kirendeltsége (Kecskemét, tisztikák nem minden esetben tükrözik az emberek ben, hogy településünk nyugodt és biztonságos 
Klapka u. 34.; Tel.: 76/486-588 – kell kérni.szubjektív biztonságérzetét, nyugalmát. Azt is tud- maradjon. 

Az engedély csak az adott munkáltatónál betöl-juk, hogy az a felderített, ismertté vált bûncselekmé- Nézzük meg, hogy az érintett személyeknek mit 
tendõ, meghatározott munkakörre érvényes. Tehát a nyekre vonatkozik csak, így nem lehetünk igazán kell tenniük a jogszabályok alapján, és határozottan 
külföldi más munkáltatónál, vagy más munkakörben, elégedettek, sõt nagyon kemény munkát kell a köz- kérjük, hogy a saját és Kerekegyháza érdekében 
vagy egy évnél hosszabb ideig csak újabb engedély biztonságunk érdekében végezni, hogy egyéb terü- tegyék is azt meg. 
birtokában foglalkoztatható.leteken is eredményeket érhessünk el. 

Az ide érkezõ polgárok a hatályos jogszabályi Az illetékes hivatalok rendszeresen, visszaté-Az egyeztetéseknek állandó témája volt az ide-
elõírások értelmében rõen és igen szigorúan ellenõrzik mind a magyar, iglenesen vagy állandó jelleggel, minimális egzisz-
- ha magyar állampolgár, vagy bevándorolt és lete- mind a külföldi munkavállalók foglalkoztatását. Ese-tenciával és lakhatási feltételekkel sem rendelkezõ 
lepedett jogállású, vagy menekültként elismert tenként pedig több millió forintos bírság kiszabásá-letelepülõ személyek jelenléte településünkön, 
személy, vagy val igyekeznek érvényt szerezni a jogszabályok amely több éve tart, de mára olyan mértéket öltött, 
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendel- betartásának.hogy elengedhetetlenné vált annak hatékony 
kezõ személy és három hónapot meghaladóan gya-megoldása.
korolja tartózkodási jogát, Kérjük azokat a kerekegyházi lakosokat, akiknek Fontos kiemelni, hogy természetesen a 
kötelesek a beköltözés után három munkanapon lehetõsége van ingatlant eladni, bérbe adni, munka-problémakör a jogszabályokat, az alapvetõ em-
belül lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címét vállalókat foglalkoztatni, Kerekegyháza lakosainak beri és közösségi szabályokat nem betartó pol-
bejelenteni a jegyzõnél. érdekébengárokra vonatkozik, kizárólag ezen normákat 

- az ingatlanaikat ne adják el, megsértõ és megszegõ személyek ügyével fog-
A szabálysértésekrõl szóló jogszabály értelmé- - ne adjanak bérbe, ne fogadjanak be oda,lakozik, legyen az bármilyen nemzetiségû. Meg 

ben, aki lakcímbejelentésre elõírt kötelezettségének - ne foglalkoztassanak,kell oldani, hangsúlyozom csak az olyan, sokszor 
nem tesz eleget, harmincezer forintig terjedõ olyan polgárokat, akik olyan életmódot folytatnak, antiszociális, inaktív, a köz- és gyermekeink nyugal-
pénzbírsággal sújtható. ami alkalmas a közrend, a közbiztonság és a köz-mát, biztonságát zavaró és veszélyeztetõ, a legele-

nyugalom megzavarására, továbbá a lakosság éle-mibb higiéniai feltételeknek sem megfelelõ szemé- A lakhatást biztosító magánszemély kötelessége 
tét és vagyonbiztonságát veszélyeztethetik.lyek itt tartózkodásának problémáját, akik Ke- minden esetben:

rekegyháza közbiztonságát, a lakosok életét és - írásba foglalt szerzõdést kell kötni,
Amennyiben nem változik meg rövid határidõn vagyonbiztonságát veszélyeztetik. - külön, az ingatlan bérbeadása miatt adószámot kell 

belül a sorozatos ellenõrzések, felhívások, kérések A problémát mindenki ismeri, ezért fel kell kérnie az APEH-tõl,
ellenére sem pozitív irányban a helyzet, az önkor-tenni a kérdést nyíltan: a településnek, Kerek- - számlatömböt vásárolni és minden alkalommal 
mányzat és a rendõrség végsõ eszközként kényte-egyháza lakosságának, a többségnek vagy ki- számlát kiállítani
len lesz a társhatóságok (APEH, ÁNTSZ, VPOP, zárólag egyesek érdekét szolgálja-e az ilyen sze- - csekket kérni az APEH-tõl és minden alkalommal a 
Idegenrendészet stb.) bevonásával a jövõben rend-mélyek jelenléte? Kik azok, akik a legtöbbet tehetik, bérleti díjból adóelõleget befizetni,
szeresebben, még szigorúbban, a jogszabályok tehetnék a probléma megoldása érdekében? Szá- - év végén bevallást készíteni.
adta lehetõségekkel élve eljárni annak érdekében, míthatunk-e maradéktalanul a rendõrség, és jelen 
hogy Kerekegyháza polgárai biztonságban és helyzetben a polgárõrség és vezetõje e területen Ezen kötelezettségek teljesítését bejelentésre 
nyugalomban élhessenek.történõ hathatós segítségére? vagy hivatalból az APEH ellenõrzi. Ha szabálytalan-

Anélkül, hogy bárkit befolyásolnék, a válaszo- ságot állapít meg, kötelezi a magánszemélyt a meg 
Dr. Kelemen Márkkat mindenki adja meg saját lelkiismerete és nem fizetett adó megfizetése mellett pótlék és bírság 

polgármestertapasztalata szerint. fizetésére is.

Tájékoztató a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek 
tartózkodásáról, alkalmazásáról és az ezzel kapcsolatos feladatokról

Kerekegyházán, a Bem utca – Tavasz utca – Kodály Zoltán utca által határolt területen
új lakótelkek kialakítása van folyamatban. A telkek elõjegyzés alapján kerülnek értékesítésre.

A vásárlás során 30% foglaló befizetése után kamatmentes részletfizetés biztosítható!

Érdeklõdni: személyesen hétköznap munkaidõben a Kerekegyházi Városgazdasági Kft. irodájában 
(Kerekegyháza, Szt. István tér 2. szám alatt) vagy telefonon a 76/545-018-as telefonszámon,

illetve a 70/452-0909-es mobilszámon lehet.

A telkek vételára 2008. szeptember 30-ig bruttó 3.200,- Ft/m2, amely tartalmazza a villanyóra, vízóra, gázcsonk, 
csatornacsonk-bekötés díjait telken belül, illetve az utcán kövesút, közvilágítás

és kábeltévé közmûveket.  2008. október 1-jétõl a telkek vételára bruttó 3.500 Ft/m2-re változik.

T E L E K  E L A D Ó
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Nem állt meg a kosárlabdaélet a 

bajnokság befejeztével Kerekegyházán 

a nyáron.

Július 14-20-ig megrendezésre került 

az I. Napközis Kosárlabda Sport Tábor 
az utánpótlásunknak. 21 gyermek egy 
héten át reggeltõl késõ délutánig lelkesen 
sportolt és ismerkedett a kosárlabda szép-
ségeivel. A szervezõk igyekeztek változa-
tos programokat létrehozni, s külön hang-
súlyt fektetni az egészséges életmódra. A 
visszajelzések alapján a fiatalok jövõre is 
igényt tartanak a táborunkra.

Augusztus 16-án Streetball Feszti-

vál keretében pattogott a labda iskolánk 
sportudvarában. Kerekegyházán még 
kicsit ismeretlen az utcai kosárlabda, de 
ennek ellenére 14 csapat jelentkezett, s 
több mint 20-an neveztek a büntetõ- és 
hárompontos dobó versenyekre. Külön 
öröm számunkra, hogy Budapestrõl, Kis-

kunfélegyházáról, Kecskemétrõl is érkez-
tek csapatok. Jövõre mindenképpen sze-
retnénk még színvonalasabbá tenni 
Fesztiválunkat.

A szakosztály felnõtt csapata már 
nagyban készül a következõ bajnokságra. 
A játékoskeret túlnyomó része most is 
kerekegyházi kosarasokból áll, s folya-
matosan érkeznek utánpótlásunkból 
tehetséges fiataljaink is a csapatba. 
Célunk ismét a dobogó elérése a megyei 
bajnokságban, s az utánpótlásunk minél 
jobb szerepeltetése a korosztályos 
versenyeken.

Mérkõzéseinket folyamatosan hirdet-
ni fogjuk, s reméljük, hogy egyre több 
kerekegyházi látogat el az összecsa-
pásainkra!

Szõrös Ervin

szakosztályvezetõ

Ifjúsági csapatunk a felnõtt mérkõzés elõtt 2 órával játssza mérkõzéseit, az 
edzõi feladatokat Polgár Zoltán látja el. Serdülõ csapatunk bajnoksága szep-
tember 6-án kezdõdik, az edzõi teendõket Nagy János végzi. Az U-7, U-9, U-11 
korosztálynak szeptember közepén kezdõdnek a kiskörzeti tornái, az edzõ 
Nagy János.

A kerekegyházi Labdarúgó Szakosztály vezetése szeretettel várja szurkolóit, a 
sportbarátokat és támogatókat sportrendezvényeire.

Kerekegyházi Sportegyesület Labdarúgó
Szakosztályában a tavalyi évhez képest a következõ 
változások történtek a játékos keretben.

A felnõtt csapattól eligazoltak: András Attila (Ladánybene), 
Gogolák Gábor (Kunbaracs), Hugyecz György (Orgovány), 
Hugyecz Attila (kölcsönbe Fülöpháza), Fejes Balázs 
(kölcsönbe Orgovány).

Érkeztek: Tiszakécskérõl Marton Richárd, Pálinkás Dávid, 
Szabó Gergõ, Lajosmizsérõl Kocsis Tamás, Soltvadkertrõl 
Lapéta Dániel, Orgoványról Lantos Henrik és Romkó Zsolt.

A Labdarúgó Szakosztály vezetése a 10. hely megszerzését 
tûzte ki célul, ennek elérését Márton Pál szakmai igazgató 
segíti, aki Kecskemétrõl érkezett.

2008. szeptember 13-án városunk pályázaton Köszönet a fiúknak és így tovább!
nyert forrásból rendezett amatõr kistérségi kis- A következõ fordulóra októberben kerül sor, 
pályás futball bajnokság elsõ fordulóján vett részt melyhez sok sikert és jó szurkolást kívánunk
Kunbaracson. Csapatunk kemény küzdelmekben a csapatnak és szurkolóknak egyaránt.
állt helyt és ezzel megszerezte az 1. helyet. 

Aranyhomok Kupa

A Kerekegyházi Kosárlabda
Szakosztály hírei
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„A kerekegyházi
         labdarúgó élet”
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A labdarúgó csapat sorsolása:

 

7. 2008.09.20. vasárnap  16:00 NEMESNÁDUDVARI KSK- KEREKEGYHÁZI SE

9. 2008.10.12. vasárnap  15:00 KISKUNHALASI FC- KEREKEGYHÁZI SE

11. 2008.10.26 vasárnap  13:30 SOLTVADKERTI TE- KEREKEGYHÁZI SE

13. 2008.11.09. vasárnap 13:30 TOMPAI KSE- KEREKEGYHÁZI SE

15. 2008.11.23. vasárnap 13:00 KALOCSA FC- KEREKEGYHÁZI SE

8. 2008.10.05. vasárnap  15:00 KEREKEGYHÁZI SE- HARTAI SE

10. 2008.10.19. vasárnap 14:30 KEREKEGYHÁZI SE- BÁCSALMÁS PVSE

12. 2008.11.02. vasárnap 13:30 KEREKEGYHÁZI SE- DUSNOKI KSE

14. 2008.11.16. vasárnap 13:00 KEREKEGYHÁZI SE- KISKÕRÖSI LC


