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2009. év  II-III. szám

2009. augusztus 20.
2-3. oldal

Városunk 2009. évi
kitüntetettjei
4. oldal

Megújult
a városközpont
19. oldal

Sószoba a könnyebb
légzésért
27. oldal

Kérésére otthonában számítógépes
bemutatót tartok!

Bemutató sírkertek: Szabadszállás, Bajcsy u. 12-13.                                    
Kecskemét, Béke fasor 4., Köztemetõ bejáratánál

Baja, Csupor u. 12., temetõ bejárattal szemben
Több síremlék rendelése esetén jelentõs 

kedvezmény!!

GRÁNIT - MÛKÕ SÍREMLÉKEK
SZABADSZÁLLÁSRÓL!

GRÁNIT ÉS MÉSZKÕ ABLAKPÁRKÁNYOK
KONYHAPULTOK, GRÁNIT

BURKOLÓANYAGOK TÖBB SZÍNBEN!
BALLUSZTER KORLÁT KÉSZÍTÉS

KOMPLETT GARNITÚRÁK FELÁLLÍTVA:
• KÍNAI - már bruttó 190 000 Ft-tól
• INDIAI -  290 000 
• OLASZ -  390 000 

már bruttó Ft-tól
már bruttó Ft-tól

3 FÉLE ÁR-  ÉS
MINÕSÉGI KATEGÓRIA
GRÁNITBÓL!

SÍR SZÉTSZEDÉS,
ÖSSZERAKÁS,

TISZTÍTÁS
LEFEDÉS

Müller Zoltán
Szabadszállás, Bajcsy u. 12.

06-70-457-0070

Telefonon egyeztetett 
idõpontban állok 
rendelkezésükre.

gránit burkoló lapok 9 féle színben,
kedvezõ áron, 30,5 x 30,5 x 1 cm-es méretben!ÚJDONSÁG!

A Groupama Garancia Biztosító Zrt.

keres alkalmazotti vagy vállalkozói 
jogviszonyban.

Amit ígérünk:  - kezdõ támogatás,
 - jutalékos fizetés,
 - ingyenes oktatás,
 - meglévõ ügyfélkör átadása.

Feltételek: - legalább középfokú végzettség,
- kreativitás,
- önálló munkavégzés.

Fényképes szakmai önéletrajzát
az imre.juhasz@gmail.com e-mail címre

kérem eljuttatni.

területi képviselõt

Érdeklõdni
a 06/30-238-5325-as telefonszámon lehet!
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Ü n n e p i  k ö s z ö n t õ

Tisztelt Hölgyeim
és Uraim!

Engedjék meg, hogy megemlékezésemet 
Jókai Anna szavaival kezdjem:

„Szent István király azt a fundamentumot 
adta meg, amire azóta is építkezünk. Osto-
ba dolog lenne lebecsülni azt, aminek 
hiányában nem volna mire egyre bonyolul-
tabb jelenkori emeleteinket fölhordani. 
Szakszerûtlen az a mester, aki csak a tetõt 
tervezi, az alapot pedig hagyja ebek har-
mincadjára. Bizony, az egész hajlékra kell 
menet közben is figyelni. (...) Még jó né-
hány szint hátra van, bárha ami kész, azt 
szépen belaktuk, amit elidege-
nítettek, megsiratjuk. Javítgatjuk-
toldozgatjuk a falakat, a vasbeton 
elemeket fáradságos munkával ki-
kicserélgetjük, a födém mindig csak 
ideiglenes, a kupola, amirõl ábrán-
dozunk, még a jövõ reménye. De az 
alapító nevét és az alapítás dátumát 
– a hagyományt követve – jól látható 
helyre bevésték.”

Az idézet úgy végzõdik, hogy be-
vésték az alapító nevét és az alapítás 
dátumát. S valóban ez a történelmi 
dátum augusztus 2o-a, államalapító 
királyunk, Szent István király ünnepe. 
Az õ neve szerepel e talapzaton, év-
számként pedig 1000-et írunk mellé.

Miért lett István király szentté 
avatásának dátuma hazánk legna-
gyobb ünnepe? Mert õ tette le az 
alapjait annak a hazának, amelyben mi 
magunk is élünk, melynek mi is 
részeseivé váltunk. Mert belõlünk, 
magyarokból áll ez a nemzet, mert 
1000 esztendeje mi visszük tovább 
hagyatékát. S mert õseink megõrizték, 
és elõbb-utóbb, de mi is kiteljesítjük 
Szent István örökét.

Hölgyeim és Uraim!

Igen, azokat jöttünk ma megünnepelni, akik 
elõttünk jártak az 1000 éves úton, akik életük 
munkájával, áldozatával építették fel hazán-
kat, védelmezték a külsõ támadásokkal szem-
ben, akik a megtépázott Magyarországot min-
den alkalommal újra talpra állították, meg-
újították. Dicsõ õseinkre emlékezünk ma, 
akikre méltán lehet büszke valamennyi ma-
gyar határon innen és határon túl.

Szent István életmûve, egész életét kitöl-
tõ államszervezõ tevékenysége a magyar 
állam ezer éves életútjának kiindulópontja. A 
mai napig vezetõ utat harcok szegélyezték, de 
tudjuk, harcok lesznek mindig is. Ma már 
viszontagságaink nem fizikai harcokban tes-
tesülnek meg, nem idegen népekkel, hanem 

önmagunkkal kell megküzdenünk, ezért 
össze kell kovácsolni a köz érdekét szolgáló, 
értékes véleményeket ahhoz, hogy továbbra 
is fenn tudjuk tartani Magyarországot. 

A Kárpát-medencében több ezer éve éltek 
illírek, kelták, germánok, frankok, rómaiak, 
trákok, avarok és hunok, akik vagy beolvad-
tak valamely nép közé, vagy nyomtalanul tûn-
tek el a történelem hasadékaiban. A magyar-
ság azonban meg tudott maradni, államot 
tudott alapítani, és ez Szent István érdeme. 
Életmûvének valódi igazsága abban rejlik, 
hogy hitével megtartotta a létéért folyamato-
san küzdõ magyar népet. Szent István igazi 
nagyságát mutatja, hogy szuverén módon 

határozta meg az ország helyét Európában. 
Nem hajolt meg egyik európai hatalom elõtt 
sem, miközben sikerült bekapcsolnia 
Magyarországot Európa kulturális, gazda-
sági, szellemi és ideológiai vérkeringésébe, 
és ezzel kiérdemelte Európa elismerését. 
Szent István öröksége kötelez vala-
mennyiünket.

Kedves Barátaim!

Augusztus 20-a a magyar állam, a jog és a 
törvény ünnepe is egyben. Szent István egész 
uralkodását az ország belsõ egységének meg-
teremtése, a kereszténység elterjesztése jelle-
mezte. Ahhoz, hogy a megszerzett területeket 
megfelelõ módon mûködtetni tudja, és a 
területet egybe tudja tartani, törvényeket kel-
lett hoznia, meg kellett szerveznie az admi-
nisztrációt, át kellett alakítania a tulajdoni 
viszonyokat, megszüntetni a vérségi alapon 

felépült társadalmi rendet, és területi alapra 
helyezni az igazgatást. Ennek az e korban 
egyedülálló jogbiztonságnak köszönhetõen 
tömegesen vándoroltak be hozzánk a külön-
bözõ népcsoportok képviselõi. A Szent 
István-i toleranciát emellett jól példázza, 
hogy a korabeli Európában Magyarország 
volt az egyetlen keresztény ország, ahol a 
mohamedánoknak és a zsidóknak is szabad 
vallásgyakorlásuk volt.

Szent István nem csak példaértékû ural-
kodó, de példaértékû ember is. Életében hû 
volt az általa meghatározott elvekhez. Az 
egymás iránti tisztelet és megbecsülés, a 
türelem és alázat jegyében történõ hatalom-

gyakorlás a mai kor vezetõinek is 
példaként szolgálhat. Szent István 
következetességét, elvhûségét a leg-
hitelesebben fiához, Imre herceghez 
intézett intelmeiben követhetjük 
nyomon. Az intelmek világosan meg-
fogalmazottak, nem szorulnak értel-
mezésre, magyarázatra 1000 év 
távlatából sem. Egyértelmûvé tette, 
hogy a keresztény hitet meg kell 
õrizni, az egyház és állam rendjét 
tiszteletben kell tartani.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ünnepelni jöttünk ma. Ünnepelni 
azt az államférfit, akinek tettei 
önvizsgálatra kell, hogy késztessenek 
bennünket. Igen, mert mindenkinek 
számot kell adnia tetteirõl, mert az 
õszinteség és az igazság ideje jött el. 
De ne feledjük, minden számvetés 
csak akkor nyerhet értelmet, ha az 
abból levont következtetéseket jól 
tudjuk használni a jelen döntéseiben, 
és a jövõ építésében.

Szent István megteremtette azt az 
államot, amelyben magyarok lehe-
tünk. Nekünk az a feladatunk, hogy 

soha nem törõ lelkesedéssel és akarattal 
megújítsuk, fejlesszük országunkat, váro-
sunkat, mit õseinktõl kaptunk örökül. Éljünk, 
cselekedjünk minden nap úgy, hogy büszkék 
lehessünk arra: magyarok vagyunk. Csak ez a 
járható, igaz út, és ez az amit tõlünk vár Szent 
István. Az út egyetlen nép esetében sem sima, 
a magyar nép életútja különösen rögös, mégis 
arra kell törekednünk, hogy újra megtaláljuk 
a helyes irányt, amely valóban a magyar nép 
boldogulását szolgálja és a világ valamennyi 
állama számára követendõ példa lehet. Ez a 
feladatunk, mert ha majdan Szent István elõtt 
állunk, akkor se keljen szégyenkeznünk cse-
lekedeteinkért. Ezen kellene hát munkálkod-
nunk itt nekünk is teljes szívünkkel, minden 
erõnkkel, hogy majd egyszer utódaink büsz-
kén emlékezhessenek ránk.

dr. Kelemen Márk polgármester

Szent István királyra emlékeztünk
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A Polgármesteri Hírlevél szerkesztõségének az a célja, hogy a 
kerekegyházi lakosokat minél szélesebb körben tájékoztassa a 
közelmúlt történéseirõl és az aktuális eseményekrõl. A hírlevél 
tartalmának kialakításában az Önök segítõ közremûködésére is folya-
matosan szükségünk van. Ezért kérem, hogy amennyiben közérdekû 
észrevételük, javaslatuk, vagy megjelentetni kívánt anyaguk van, 
jelezzék azt számunkra akár személyesen, akár írásban illetve 
elektronikus úton a Polgármesteri Hivatal alábbi elérhetõségein.

Továbbá kérjük, hogy ugyanitt jelezzenek abban az esetben is, ha 
nem kapták kézhez újságunkat, hogy a szükséges intézkedéseket 
megtehessük.

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

mark.kelemen@kerekegyhaza.hu

        dr. Kelemen Márk polgármester

Írjon, kérdezzen, ossza meg gondolatait!

Örömmel tájékoztatom Önöket, 

hogy megkezdtük egy új Szent István 

szobor megvalósításának elõkészüle-

teit. Megkezdõdött az e célra történõ 

adományok, támogatások gyûjtése is a 

helyi lokálpatrióta, Gödény Tibor úr 

1.500.000,- Ft összegû felajánlásával, 

amit ezúton is köszönünk.

A szobrot 1-2 éven belül elsõsorban 

adományokból, támogatásokból valamint 

pályázati forrásokból kívánjuk felállítani. 

Várjuk minden elkötelezett polgár segít-

ségét, felajánlását a szobor mielõbbi 

megvalósulása érdekében. Felajánlásaikat az 

önkormányzat által alapított Településünk 

Fejlõdéséért Alapítvány helyi Fókusz 

Takarékszövetkezetnél vezetett 51700117-

11100568 számlaszámára 'Szent István 

szobor' közleménnyel várjuk szeretettel.

További részletekrõl hamarosan tájékoz-

tatjuk Önöket.

dr. Kelemen Márk polgármester 

2009. augusztus 19-én hatodik alkalommal került megren-
dezésre városunkban az „Arató felvonulás”.

A hagyományt követve az ünnepi testületi ülés után - ahol átadásra 
kerültek az idei év kitüntetõ díjai - a település utcáin felvonultak a 
búzakoszorúkkal és nemzeti színû szalagokkal feldíszített 
mezõgazdasági gépek, fogatok, valamint kaszások és marokszedõ 
asszonyok.

A felvonulás végeztével, az aratók jelentése és a koszorúk átadása 
után Gábor Imre Plébános Úr megszentelte az Újkenyeret, majd a 
rendezvény hajnalig tartó bállal zárult. Ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani áldozatos és önzetlen munkájáért Boldizsár Andrásnak, 
Ádámné Icukának, a Tavaszi Szél Népdalkör tagjainak, a szervezõknek, 
a felvonulóknak és minden támogatónak, akik hozzájárultak e hagyo-
mányõrzõ rendezvényünk sikeréhez. 

Polgármesteri Hivatal

Arató felvonulás immár hatodszor

A Képviselõ-testület a Mûvelõdési 
Ház elõtti megújult téren kijelölte a he-
lyét és ötvenezer forinttal támogatja egy 
majd három méteres, mûvészi módon 
megfaragott, autentikus kopjafa állítá-
sát a fasizmus és a kommunizmus áldo-
zatainak emlékére.

Az emlékoszlop városunk lakosságá-
nak akaratából és támogatásával valósul 
meg, melyet ez év október 22-én avatunk 
fel. A korábbi Milleneumi Emlékoszlop a 

tér felújítása, bõvítése miatt méltó áthe-
lyezésre kerül az orvosi rendelõk elõtti tér-
részletre. A gyûjtést az áldozatok emléké-
nek elkötelezett híve, Szalai József szer-
vezi. Kérem, ha csak néhány száz forinttal 
is, de járuljanak hozzá minél többen a meg-
valósításához, hiszen így teljesülhet az a 
cél, hogy az emlékoszlop Kerekegyháza 
város lakosságának összefogásával állít-
tatott.

dr. Kelemen Márk polgármester

Kopjafát állítunk a XX. századi diktatúrák
áldozatainak emlékére

Szent István szobor
Kerekegyházán
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N á l u n k  t ö r t é n t

Tíz éve érke-
z e t t  v á r o-
sunkba Gábor 
Imre Atya a 
kiskunfélegy-
házi Sarlós Bol-

dogasszony plébániáról, akit szolgálata 
teljesítése közben az vezérel, üdvösség-
re vezesse a rábízottakat. Minden nap 
igyekszik Isten irgalmát hirdetni, és 
megértetni az emberekkel: életüknek 
van Isten által kijelölt értelme.

 A kérdés jó, de a választ megfogalmazni 
lehetetlen. Isten, amikor váltót állít egy pap 
szolgálati útján, nem közli a miértet. Mi pedig 
szolgálatunk gyümölcseit nem tudjuk látható 
módon felmutatni. Munkaterületünk elsõsor-
ban a lelkek világa, ami láthatatlan. Magunk 
sem tudjuk nyomon követni, milyen változást 
jelent valakinek az életében egy-egy tanács, 
amivel szolgálunk. Arról meg vagyok gyõzõd-
ve, hogy mint eszköz Isten kezében, valami-
lyen módon nyomot hagy jelenlétem, mun-
kálkodásom az egyházközség arculatán, de a 
szerszámnak, az eszköznek nem kell tudnia, 
hogy az õt használónak mi célja vele. A lényeg, 
hogy legyen használható a cél megvalósu-
lásában.
 

 Sok kisebb-nagyobb jelentõségû esetet so-
rolhatnék, mégsem ezt teszem. Inkább arról 
szólok, ami reménnyel és örömmel tölt el az 
egyházközség jelenét és jövõjét illetõen: van-
nak egyházközségünkben családok, akik felis-
merték, hogy az úgynevezett népegyház ide-
je lejárt. Nem elég az, ha valaki szokásból, 

 
Gyakran keressük életünk történéseinek 
okait, és sokan vallják, mindennek megvan a 
miértje. Ön megtalálta a választ arra, hogy 
Isten miért éppen a mi városunkba küldte?
}

Mi volt a legkedvesebb élménye az itt 
eltöltött idõ alatt?
}

hagyományból, vagy a közvélemény hatására 
lesz „keresztény”, hiszen az személyes hitük 
következménye kell, hogy legyen. Az említett 
családok éles szemmel meglátták a szülõk-
nek, a családnak és a kis csoportoknak szent 
lángként kisugárzó példájának szüksé-
gességét.
 

 Sokadszorra hangzik el felém e kérdés, és 
ma sem tudok rá pontos választ adni. A hiva-
tás olyan, mint a szerelem. Egyszer csak fölis-
meri az ember, hogy hol a helye, hol tudja 
igazán elképzelni életét. Késõbb megvilágo-
sodik, hogy aki hív, az szeret. Végül igent 
mond a meghívott. Otthagyja addigi terveit, 
amelyek értékvesztetté válnak számára. Már 
új színben látja a világot, megnyílik a szeme, 
és megérti: Isten az emberek üdvösségét 
emberi közremûködéssel akarja megvalósí-
tani, de úgy, hogy az erre kiválasztott embert 
boldoggá, megelégedetté teszi. 
 

 Legszebbnek a változatosságot. Kicsi gyer-
mektõl a haldokló idõs emberig minden ge-
neráció képviselõivel foglalkozhatom. Minden 
ember más, mások az örömei, a problémái, és 
a gyarlóságai, amelyekkel küszködik. Nagyon 
nagy tisztelettel vagyok azok iránt, akikkel jó a 
kapcsolatunk, közelrõl ismerjük egymást, en-
nek ellenére megtisztelnek azzal, hogy meg-
nyílnak elõttem, bepillantást engednek leg-
bensõbb világukba, és elfogadják lelki taná-
csaimat. A több mint négy évtizedes papi 
szolgálat alatt azt a tanúságot szûrtem le, 
hogy az emberek nem azt várják elsõsorban a 
paptól, hogy tegyen – építsen, gazdasági mun-
kába kösse le magát –, hanem legyen – köz-
tük, velük, értük. Valószínû, hogy a menny 
kapujában sem azt kérdezik tõlünk, papoktól, 
hogy mennyit építettél, hanem azt, szeret-
ted-e, azokat, akik jöttek hozzád?

Miért választotta ezt a hivatást?
}

Mit érez a legszebbnek és a legnehezebbnek 
a papi hivatásban?
}

Legnehezebbnek azt tartom, amikor szembe-
sülnöm kell azzal, hogy az emberek jelentõs 
részének téves istenképe van, amit talán nem is 
akarnak megváltoztatni, ezért keresztény életük 
sem hiteles. Van egy mondás, mely szerint: 
„mondd meg, milyen az Isten számodra, én is 
megmondom ki vagy”.
 

 Legjobban Isten irgalmas szeretetének kinyíl-
vánítása ragadott meg. Ezt azért tartom fontos-
nak, mert ha én nem tapasztalom meg Isten 
irgalmát, nem tudom másokkal megéreztetni. 
Hívatásunk lényege: Isten irgalmasságáról 
tanúságot tenni. Ahogyan Lukács evangéliumá-
ban is olvasható: „Legyetek irgalmasok, mint a ti 
Atyátok is irgalmas”.
 

 Azt, amit mottóul választottam a papszentelés 
elõtt a Rómaiakhoz írt levélbõl: „Testvérek! Szí-
vem vágya és könyörgésem az Istenhez, hogy 
üdvözüljetek”. Ez a pap életének értelme és cél-
ja: a rábízottakat az üdvösségre segítse.
 

 Törekedjen mindenki felismerni, hogy van 
életének Isten által kijelölt értelme és célja. Azért 
alkotta Isten az embert értelmes és szabad aka-
rattal rendelkezõ élõlénynek, hogy képes le-
gyen meghívottságát, életének értelmét 
felismerni, és szabad elhatározással tudjon an-
nak elérésére törekedni. A legnagyobb jólétben 
élõ ember is elégedetlen, ha nem találja meg 
élete értelmét, ha nem tapasztalja meg Isten 
irgalmas szeretetét, és nem gyakorolja az embe-
rek iránti szeretetet, azt a szeretetet, amelyre 
Jézus tanít és vezet el minket. Keressék Jézust, 
aki azért jött, hogy örömhírével értelmet adjon 
életünknek, hogy megszabadítson bûneinktõl 
és elvezessen az örök életre.

 
Mizsei Bernadett

Melyik az a rész a Bibliában, amely leginkább 
megragadta?
}

Mit érez élete küldetésének?
}

Mit szeretne üzenni, átadni az embereknek 
életével és munkájával?
}

Egy évtized Kerekegyházán,
Isten szolgálatában

A papság évében, ez év június 27-én felemelõ ünnepre gyûltek a Kalocsa-
Kecskeméti Fõegyházmegye papjai és hívei a kalocsai székesegyházban. Dr. 
Bábel Balázs érsek három papot szentelt, köztük a kerekegyházi Seffer Attilát. 

A ceremónia folytatásaként Kerekegyházán szolgáltatta elsõ miséjét ünnepélyes 
keretek között és elsõ papi áldását osztotta mindazokra, akik eljöttek az ünnepi 
alkalomra, és tanulmányai során is imádságukkal segítették abban, hogy eljusson a 
lelkipásztori hivatáshoz. Nagyon ritka esemény volt ez a nap településünk életében, 
hiszen 1973-ban volt utoljára Kerekegyházán papszentelés. 

Nagy öröm, hogy ismét van egy fiatal, akit nem egyszerûen pappá szentelt az 
érsek úr, hanem munkára és felelõsségre is. Felelõsségre a katolikus egyház 
szolgálatáért, minden katolikus emberért és értünk, a kerekegyházi hívõk és nem 
hívõk közösségéért. A mi feladatunk, hogy mindenben segítsük ezen az úton. 
Kívánjuk, hogy Seffer Attila papi szolgálata legyen értékteremtõ önmaga és hívei, 
magyar hazánk számára egyaránt.

36 év után újra kerekegyházi papszentelés 
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 Kerekegyháza Város Képviselõ-testülete a 
12/1997. (IV.25.) ÖR. foglaltak szerint a 
144/2009. (VI.24.) sz. határozat alapján Görbe 
László részére „KEREKEGYHÁZA VÁROS 
DÍSZPOLGÁRA” címet adományozta a város 
kulturális és közéletben végzett kiemelkedõ 
munkája elismeréseként.

 Kerekegyháza Város Képviselõ-testülete a 
11/1997. (IV.25.) ÖR. foglaltak szerint a 
145/2009. (VI.24.) sz. határozat alapján Rónai 
Tibor részére a „KEREKEGYHÁZÁÉRT” díjat 
adományozta a település oktatási és közéletben 
végzett kiemelkedõ, több évtizedes munkája el-
ismeréseként.

v

v

v

 Kerekegyháza 
Város Képviselõ-
testülete a 11/ 1997. 
(IV. 25.) ÖR. foglal-
tak szerint a 146/ 
2009. (VI.24.) sz. ha-
tározat alapján Ha-
zag László részére 
a „KE REKEGY-
HÁZÁÉRT” díjat 
adományozta a vá-
ros kulturális és köz-
életben végzett kie-
melkedõ munkája 
elismeréseként.

 Kerekegyháza 
Város Képviselõ-testülete a 19/1997. (IV.25.) 
ÖR. foglaltak szerint a 147/2009. (VI.24.) sz. 
határozat alapján Nagy Jánost a „KEREK-
EGYHÁZA SPORTJÁÉRT DÍJ„ -jal tüntette ki a 
település futball sportjában, az utánpótlás 
nevelésében végzett munkájáért, az ifjúságnak 
és a település lakosságának nyújtott példamu-
tató, egészséges idõtöltést biztosító sporttevé-
kenységek népszerûsítéséért.

 Kerekegyháza Város Képviselõ-testülete a 
19/1997. (IV.25.) ÖR. foglaltak szerint a 
148/2009. (VI.24.) sz. határozat alapján Szijártó 
Attila és Szijártóné Gengeliczki Zsuzsanna 

részére „AZ ÉV KEREKEGYHÁZI VÁLLAL-
KOZÓJA” elismerõ címet adományozta sikeres 
vállalkozói tevékenységük és szakmai mun-
kájuk, munkahelyteremtésük elismeréseként.

 Kerekegyháza Város Képviselõ-testülete a 
19/1997. (IV.25.) ÖR. foglaltak szerint a 
149/2009. (VI.24.) sz. határozat alapján Szabó 
Istvánné Majzik Mária részére „AZ ÉV 
KEREKEGYHÁZI KÖZALKALMAZOTTJA” 
elismerõ címet adományozza több évtizedes 
pedagógus szakmai munkája elismeréseként, a 
munkavégzés során tanúsított segítõkész, lelki-
ismeretes munkájáért.

 Kerekegyháza Város Képviselõ-testülete a 
19/1997. (IV.25.) ÖR. foglaltak szerint a 
150/2009. (VI.24.) sz. határozat alapján 
Bajnóczi Zsolt részére „AZ ÉV KEREKEGY-
HÁZI KÖZTISZTVISELÕJE” elismerõ címet 
adományozta a több évtizedes köztisztviselõi 
szakmai, gyakorlati munkája elismeréseként, a 
munkavégzéssel kapcsolatos felelõsségtuda-
táért, példamutató segítõkészségéért.

v

v

Gratulálunk a díjazottaknak és további 

életükhöz, munkájukhoz jó egészséget 

és további sok sikert kívánunk.

Városunk 2009. évi kitüntetettjei

2009. szeptember 26. (Szombat)

7 óra - Reggeli hívogató 
9 óra - Ünnepi szentmise a katolikus templomban
10 órától - Magyarok Vására  
10 órától - Jurta bemutató 

- lovas, gyalogos íjászbemutató
- ismeretterjesztõ elõadás
- korabeli harcászati eszközök bemutatása

11 óra - Balatoni Farkas János Helytörténeti
  Gyûjtemény ünnepélyes megnyitója

12 óra - Kerekegyházáról elszármazottak fogadása 
13.30  - Szüreti felvonulás ünnepélyes megnyitója

- Köszöntõt mond dr. Kelemen Márk
  Kerekegyháza polgármestere 
- Kerekegyházi Óvodások mûsora
- Gútori Majorettek bemutatója

14 óra - Szüreti menet indulása
- Léghajó Színház elõadása: A három kívánság
  (magyar népmese)
- Kolompos együttes koncertje
- GoldStep2001 tánccsoport mûsora

Kb. 17 óra- Szüreti menet fogadása, köszöntése
- Csikós bemutató
- A megújult városközpont ünnepélyes
  átadása
- Virágos Kerekei Porta és
  Virágos Kerekegyházáért Díj átadása
- Befõzõ verseny eredményhirdetése
- Tavaszi Szél Népdalkör mûsora
- Kozármislenyi Józsa Gergely 
  Hagyományõrzõ Néptánc Csoport mûsora

20 óra Republic koncert
21.30 Tûzijáték

- Utcabál

- Borivók tere
- Étel különlegességek
- Gyermeklovagoltatás
- Íjásztatás
- Kézmûves foglalkozások az óvónénikkel

A rendezvényt kísérõ programok:

Kerekegyházán 2009. szeptember 26-án
a hagyományos Szüreti Felvonulás keretében 
szervezzük a Kunok I. Világtalálkozója

helyi eseményét, elszármazottak találkozóját
és sok minden mást, amire szeretettel várjuk Önöket, 

családjukat és barátaikat.

dr. Kelemen Márk polgármester

Nagy János, Rónai Tibor, Szabó Istvánné Majzik Mária, dr. Kelemen Márk, Szijártóné
Gengeliczki Zsuzsanna, Bajnóczi Zsolt, Szijártó Attila, Görbe László, Hazag László
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„Hazám-Szakmám-
Becsületem”

2006-ban a hírlevélben írtuk, hogy Domján 

István Önkormányzati Képviselõ Tanácsnok 

urat a parlamentben az Elsõ Magyar Fehér-

asztal Lovagrend lovagjává avatták. Jelenleg 

is a Lovagrend Nagytanácsának a tagja. A 

megtisztelõ elismerés komoly kötelezett-

ségekkel és munkával jár.

Domján István tevékenységével továbbra is 
elõsegíti a hazai élelmiszerek és a magyar gaszt-
ronómia népszerûsítését. A lovagrendben, mint 
zsûritag és szervezõ, évente részt vesz a feszti-
válokon és fõzõversenyeken (Bogács, Szeged, 
Kalocsa, Miskolc…). Szoros kapcsolatot tart fenn 
a hazai sörgyártókkal, elõadásokat tartott a mis-
kolci egyetemen a magyar kisüzemi sörgyártásról. 
Örökös tiszteletbeli elnöke a Kisüzemi Sörfõzdék 
Országos Egyesületének. Lovagrendi munkája 
során már harmadik alkalommal vett részt a Budai 
Várban megrendezett „A Magyarok Nagy Asztala” 
nemzetközi hírû gasztronómiai fesztivál szerve-
zésében.

Az idén június 6-án a magyar gasztronómia 
napján Domján István A Fehérasztal Lovagrend 
Nagy Ezüstkeresztje kitüntetést kapta. Az ezüst-
keresztet és a díszoklevelet a Vajda-Hunyad vár-
ban Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesz-
tési miniszter adta át.

Domján Istvánnak ezt a rangos kitüntetést 
több évtizedes munkája elismeréséül adomá-
nyozták. Szavai szerint: „Nagyon örülök, hogy 
olyan kitüntetést kaptam, amilyet korábban 
Habsburg György, a híres Gundel család és más 
közismert személyiségek vehettek át. A megtisz-
telõ elismerés arra kötelez, hogy a közéleti tevé-
kenységem mellett a lovagrendi munkával közre-
mûködjek egy nemes cél elérésében, melyben a 
határon innen és túl élõ emberek a magyar élel-
miszereket részesítik elõnyben. Arra törekszem, 
hogy szerény képességemmel, a nagymesterek 
árnyékában egy kicsit én is hozzájárulhassak a 
magyar gasztronómia sikeréhez.”

Polgármesteri Hivatal

Hieronymus Bosch, a középkori 
németalföldi festõ egyedülálló képeirõl 
híres. Nagyméretû festményein szörnyû 
víziókat láthatunk, emberek kínzásait, 
rémségeit ábrázolja igen részletesen, ap-
rólékosan. Messzirõl nézve olyanok a 
képek, mintha kis, társalgó emberalakok 
kedélyeskednének rajta, közelebbrõl 
viszont feltárul az iszonyat (pl. Szent Antal 
megkísértése c. képét). 

Ilyen a mai, 2009-es világunk, közéletünk; 
szinte Bosch piktúráira való. Adyval szólva, 
„még magasról nézvést Megvolna az ország”, 
ám ha közelebb hajolunk, részvéttel a köz és 
magunk iránt: láthatjuk a tarackként burjánzó 
korrupciót, a végtelen végkielégítéseket, a 
lopásokat, adósságcsapdát, csõdbe jutó csalá-
dokat, kórházakat, kistelepüléseket. Láthatjuk 
a tömött kórházakat, a terjeszkedõ temetõket, 
az életük virágjában lehulló férjeket, apákat. 
Kacag a Sátán: minél több koporsót gyártanak 
egy országban, azzal is magasabb a közgaz-
dászok bálványa: a „GDP” (azaz a bruttó hazai 
termék összege). 

Emberileg kevés hát a remény, töretünk, 
kínzatunk. Miként a szõlõ is, melyet törnek-
zúznak, vérét–levét eresztik, hideg kádba, hûs 
pincébe tesznek, ahonnan új alakban, új 
létezõként: borként kerül elõ. A bor kelet-
kezése, életútja szinte a krisztusi szenvedés-
történethez hasonlít, hiszen Krisztus Jézus is 
feltámadott a halálból, s más minõségben: 
romlatlan testben él már, s készül a vissza-
jövetelére! Ezért mondja a szólás: borban az 
igazság, mert az úrvacsorán a bor jelképezi 
Krisztus kiontott vérét, Krisztus pedig maga az 
igazság, s az út, s az élet. (Nem arról van tehát 

szó a mondásban, hogy a részeg ember igaz-
ságokat mondana, hisz' valójában fecseg). A mi 
életünkben is helye van hát a nehézségeknek, 
mert ezáltal nemesedhetünk, érlelõdhetünk 
nagy dolgokat véghez vivõkké. A jólét, a túlzott 
kényelem elpuhít, közönyössé tesz. „Az élet túl 
rövid ahhoz, hogy rossz borokat igyunk” - 
tartja a szállóige, de túl rövid ahhoz is, hogy 
Krisztus nélkül, vagy Õt elhanyagolva éljük le. 
Keressük most már ezt az Igazságot, Utat, 
Életet! 

október 10-én, 10 órakor Idõsek Napja
a református templomban, majd ebéd
a gyülekezeti házban
október 21-22., 24-én, 18 órakor
bûnbánati istentisztelet a református
gyülekezeti házban
október 25-én, 9 órakor
újbori úrvacsoraosztással egybekötött
istentisztelet a református templomban
október 31-én, 18 órakor
Reformációi Jótékonysági Koncert
Victor János nagyvisnyói lelkipásztor
(külmissziói szolgálatra készült családjával,
de 44 évesen tragikusan elhunyt) özve-
gye és árván maradt hat gyermekének
megsegítésére a Jerikó Református
fúvósegyüttes (Miskolc) közremû-
ködésével
november 22-én, 9 órakor
Vigasztaló istentisztelet a 15. és 20. éve
elhunyt testvéreinkre emlékezve a
gyülekezeti házban

Téglási Anna 

Rendszeres alkalmainkon túl szeretettel 
várunk mindenkit ünnepeinkre:

}

}

}

}

 

}

Valódi bort, valódi igazságot!

Szolgálati Emlékérem és 
Gyémántdiploma átadás

90. születésnapja alakalmából kívánjuk, hogy az Isten még sokáig jó egészségben 
éltesse! Köszönjük a kerekegyházi gyermekekért végzett odaadó munkáját!

Az általános iskolában rendezett városi pedagógus-
napon dr. Kelemen Márk polgármester Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet nyújtott át Kanizsai Józsefné-
nek nyugdíjba vonulása alkalmából. 

Egyúttal megemlékezett Dobos Erzsébet óvónõ 60 
évvel ezelõtti diplomaosztójáról is. Az óvoda jelenlegi dol-
gozói, egykori munkatársai Kecskeméten, otthonában kö-

szöntötték és adták át a gyémántdiplomát az 1983-ban nyugdíjba vonult óvodavezetõnek.

Dobos Erzsébet 1951-ben került a kerekegyházi óvodába, ahol évtizedeken keresztül dol-
gozott. Az õ munkásságához kapcsolható a kezdetleges egy csoportos óvodából a 9 csoportos 
óvoda létrehozása. Lelkiismeretes, nagy munkabírású óvodapedagógus volt, aki vezetõként 
és szakfelügyelõként fáradhatatlan lelkesedéssel irányította a kerekegyházi és a Kecskemét 
környéki települések gyermekeinek óvodai nevelését. Erzsike nénirõl generációk õriznek 
szép emlékeket.
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Csertõ Ágnes: Tiszán innen, Tiszán túl
2007 (aquarell)

Csertõ Ágnes: Sárga rózsák 
 2002 (olaj, vászon)

Minden ember hordoz magában valami képességet, amit ha 
felismer, csiszolhatja, mûvelheti önmaga megelégedettségére és 
esetleg mások örömére.

Talán ezt találtam meg gyermekkoromban, amikor már szerettem 
rajzolni. Ezt fejlesztettem tovább a középiskolában, majd a fõiskolai évek 
alatt megismerkedtem több képzõ- és iparmûvészeti technikával, (olajfes-
tés, aquarell, tempera, pasztell, kerámia és tûzzománc). Nagy élvezettel 
vetettem bele magam a különbözõ technikák kipróbálásába. Abban az 
idõben a tûzzománc ragadott meg a legjobban, csodálatos anyagnak 
tekintettem, ezért diplomamunkámat is errõl írtam. Az a bonyolult kémiai 
folyamat, amelyen a kemencében születõ zománc megy keresztül, az 
nemcsak egy „csoda”, hanem többszörösen kiszámíthatatlan reakciók 
sorozata is, mire megszületik a tûz által az alkotás.

Az elmúlt tizennyolc évben tûzzománcon kívül idõszakosan válto-
gattam az aquarellt, az olajfestészetet és a pasztellt, melyet a festészeti 
technikák közül leginkább kedvelek.

Úgy érzem, a pasztell finomsága, puha-bársonyos színei azok, 
amellyel leginkább ki tudom fejezni érzéseimet. Csendélet beállításaimon 
az anyagszerûség mellett fontosnak tartom azok hangulatát visszaadni, 
csakúgy, mint tájképeimen. Munkáimon a látványélmény mellett szeret-
ném az egyéni szubjektumot is kifejezésre juttatni.

A kortárs mûvészeti irányzatokkal ellentétben nem célom a megdöb-
bentés és a riasztás, képeimmel a harmóniát és a szépséget szeretném 
közvetíteni.

Munkáimból (aquarell, olaj, pasztell, tûzzománc) többször volt egyéni és 
csoportos kiállításom (egyéni: 1993, 2002, 2004 - Kerekegyháza, Mûvelõdési 
Ház; 1998 - Stockholm, Dánia; 1994 - Helyõrségi Klub, Kecskemét; 2000 - 
Rendek Tanya, Kunpuszta; 2003 - Gútor. Mûvelõdési Ház; 
csoportos: 1995, 1996, 1997, 1998, 2004 - Szentes (Katona Kiss Ferenc és 
neje Túri Júlia Képzõmûvészeti Alapítvány Kiállítása); 2000 - Erdei Ferenc 
Mûvelõdési Ház, Kecskemét; 2007 - Kerekegyháza, 2008 - Budapest.

Csertõ Ágnes: aki alkotásaival
harmóniát és szépséget teremt

2009. július 25-én a déli harangszóval különleges 

alkalom vette kezdetét a kerekegyházi református 

templomban. A gyülekezet lelkipásztora Téglási Anna és 

võlegénye dr. Kenyeres Tibor Isten elõtt örök hûséget 

fogadtak egymásnak, melynek tanúi lehettek a meghívott 

vendégek és a Társegyházközség négy gyülekezete.

A legapróbbaktól kezdve egészen az idõsebb gyülekezeti 

tagokig, mindenki részt vett a készülõdésben, és az alkalom 

szebbé tételében. A házasságkötést megáldó Istentiszteleten a 

következõ lelkipásztorok szolgáltak: Gál Judit debreceni 

kórházlelkész, dr. Vassné Baki Ilona Érd-parkvárosi lelkész, 

Magyarné Balogh Erzsébet a Református Missziói Központ lelkész-

igazgatója, Rácz Lajos újszászi lelkész és Bagi László nyugalmazott 

lelkipásztor.

Az ünnepi Istentiszteletet követõen a Mûvelõdési Házban 

szeretetvendégségre került sor, ahol mindenki együtt örülhetett az 

ifjú párral. Legvégül pedig az Istentisztelet központi igéjét ajánlom 

mindenkinek a figyelmébe:

Molnár Csilla

„Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást, 

szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt…”       
(Róm. 13, 8.10)

Lelkészi kézfogó
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A 2009. évben 75. évfordulóját ünneplõ 
Hírös Hét Fesztivál keretében immár 12. alka-
lommal került megrendezésre a Térségi Kerté-
szeti és Élelmiszeripari Kiállítás augusztus 17-
23. között, a kecskeméti Kossuth téren. A 
kiállításon a kistérség 17 településének több 
mint 150 termelõje és több mint 30 kézmûves 
mester mutatkozott be.

A látogatók Kerekegyháza standján megte-
kinthették Rendek Lászlóné ökotermékeit, 
Berente Ottó kiváló minõségû almáját és 
palackozott borait, Kaszala Gábor tojástermelõ 
étkezési tojás kiállítását, a Peri-Pack Kft. papíráru 
termékeit, a VITÁL Pékség pékáru bemutatóját, 
valamint Ádám Kálmánné csuhébaba játékait, 
szalmából készült termékeit, szõtteseit.

A település bemutatkozó napján, augusztus 
18-án az érdeklõdõk meghallgathatták dr. 
Kelemen Márk polgármester úr köszöntõjét, 
megtekinthették Ádám Kálmánné kézmûves 
bemutatóját, eközben a Rendek Ökogazdaság 
finomabbnál finomabb termékeinek kóstolására is 
lehetõségük nyílt.

A polgármesteri köszöntõ elhangzását köve-
tõen Dorcsákné Csõszi Barbara tanárnõ vezeté-
sével a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény néptánc szakköre, 

valamint Csõszi Sándor tanár úr vezetésével a GoldStep 2001 tánccsoport mutatkozott be színvonalas 
és látványos mûsor keretében, a nézõk nagy örömére.

A kiállításhoz kapcsolódóan hagyományosan megrendezésre került augusztus 18-án a Mezõgazda-
sági és Vidékfejlesztési Fórum, melyet az elnök, dr. Kelemen Márk polgármester úr nyitott meg, valamint 
augusztus 21-én a Turisztikai Fórum, amelyen elõadást tartott a Varga Tanya Lovas Panzió és bemutat-
kozott Ádám Kálmánné.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium „Új tudás – mûveltséget mindenkinek” program, 1. Komplex 
kistérségi napok pályázatán a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás eredményesen szerepelt, 
ennek köszönhetõen lehetõség nyílik vándorkiállítás keretében a kiállítás anyagának megtekintésére a 
kistérség valamennyi településén. A vándorkiállítás 2009. január hónapban érkezik majd Kerekegy-
házára, az ehhez kapcsolódó programokról a Polgármesteri Hírlevél következõ számában olvashatnak.

Ezúton szeretnénk megköszönni valamennyi kiállító felajánlását, aktív részvételét, a fellépõ 
csoportok és felkészítõ tanáraik áldozatos munkáját, valamint a kiállítási tárgyak szállításában és 
berendezésében résztvevõ valamennyi kollégánk önzetlen segítségét.

Polgármesteri Hivatal

v

v

Egy igazi gyermeknap
az iskolában

Ebben az évben második alkalommal szerveztük meg az iskolában a 
városi gyermeknapot. Május 30-án, délután 2 órától estig tartó 
programokkal vártuk a város kisebb-nagyobb lakóit. Az idõjárás 
rövid idõre próbára tette a szervezõk találékonyságát, de késõbb 
mégis kegyeibe fogadta, így egyetlen programot sem kellett 
elhagyni.

A mozogni vágyók különbözõ játékos ügyességi és sportversenyeken vehettek részt, amiért jutalmul zsetont lehetett kapni. Ezeket a 
kincstárban apró ajándékokra válthatták be. A legbátrabbak a nemzetõrök segítségével go-kartot vezethettek. Az udvaron ezen a 
délutánon tûzoltó fecskendõvel lehetett próbálkozni célba locsolni annak, aki kedvet érzett a tûzoltó egyenruha viselése iránt. Ez 
esetben ez a sisakot jelentette. A „nagy piros” autót nemcsak kívülrõl lehetett nézni, hanem beleülhetett bárki, aki kíváncsi volt rá. A 
tornacsarnokban felállított ugrálóvár most is népszerû volt, mint mindig. Igaz, kissé mérsékeltebb áron ugrálhatott mindenki a 
szokottnál.

A kitartóbbak ezalatt az aulában tanító- és óvónénik vezetésével kézmûves foglalkozásokon próbálhatták ki kézügyességüket. 
Volt itt sárkánykészítés, cserépfestés, mézeskalács díszítés, arcfestés. Gondoltunk azokra is, akik közben megéheznek: 
kemencében folyamatosan sütötték a lángost, az iskola technika termébõl finom palacsintaillat csiklandozta az orrunkat. A hátsó 
udvaron Kecskeméti István csülkös bablevest fõzött köcsögökben, amibõl mindenki vacsorázhatott. Ezen a napon az aulában lévõ 
italautomatába sem kellett pénzt dobni a kívánt szomjoltóért. Vacsora elõtt néhány lelkes pedagógus bábjátékkal készült a 
legkisebbek szórakoztatására.
A napot tábortûzzel zártuk. Köszönet mindenkinek, aki részt vett, segített e csodás nap megvalósításában.

Szakálné Galbavi Márta

XII. TÉRSÉGI KERTÉSZETI
ÉS ÉLELMISZERIPARI KIÁLLÍTÁS
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Idén tavasszal is megrendezésre került Kecs-
keméten a K&H Bank által támogatott futónap.

Tanulóink, tanáraink és dolgozóink közül so-
kan már a harmadik alkalommal neveztek és 
vettek részt a május 17-én megrendezett sport-
eseményen. A teljesítendõ táv 3,4 km volt, amit 
mindenkimeg is tett saját tempója szerint.

A lelkesedést jól tükrözte, hogy iskolánk meg-
nyerte a mozgósítási versenyt, mivel az összes 
résztvevõ intézmény közül nálunk adták le a leg-
több nevezési lapot, szám szerint 287 darabot. 
Jutalomként 30.000 Ft értékû sportszervásárlási 
utalványt vehettem át az iskola képviseletében.

A futók pedig a rajtszámukért cserében az 
uszoda medencéiben pihentethették elfáradt 
izmaikat.

Balla Gábor

Iskolánk sikere
a K&H futónapon

A diákönkormányzat szervezésében 83 fõvel táboroztunk a Mecsek hegységben. Egy 
kellemes hetet töltöttünk az orfûi tó partján. Mivel a tanulók különbözõ korúak voltak, a 
programokat úgy állítottuk össze, hogy mindegyik korosztály megtalálja a neki megfelelõt. 
Összekötöttük a pihenést, a kikapcsolódást az ismeretszerzéssel.

Megismerkedtünk Pécs nevezetességeivel, gyalogtúrát szerveztünk Abaligetre, ahol megcsodáltuk 
a cseppkõbarlangot. Több alkalommal jártunk a magyarhertelendi strandon, esténként a gyerekek 
fociztak, golfoztak és kézmûves foglalkozáson vehettek részt. Az utolsó napot a Mecsextrém parkban 
töltöttük, ahol a gyerekek kipróbálhatták erejüket, bátorságukat az alpesi kötélparkban. Tábortûzzel 
búcsúztunk Orfûtõl az utolsó estén.

A diákok nevében megköszönjük az önkormányzat, a vállalkozók anyagi támogatását, valamint a 
szülõk, a pedagógusok és a szakács nénik munkáját.

Diákönkormányzat vezetõsége

Elballagtak a 
nyolcadikosaink 
A 2008/2009-es tanév végén 81 nyolca-
dik osztályos tanuló fejezte be tanul-
mányait a Móra Ferenc Általános Isko-
lában. Június 12-én ünnepélyes kere-
tek között köszöntek el diáktársaiktól, 
tanáraiktól, az intézmény valamennyi 
munkatársától.

Az osztályonként egyformába öltö-
zött fiatalok színes virágcsokrokkal a 
kezükben járták végig mégegyszer a 
szépen feldíszített épületet, s hangzott fel 
a jól ismert Ballag már a vén diák.., és a 
Most búcsúzunk... kezdetû dal. Az ün-
nepséget a szülõk, rokonok, ismerõsök 
mellett megtisztelte jelenlétével váro-
sunk polgármestere, aki néhány bátorító, 
kedves mondattal biztatta helytállásra a 
ballagókat. Az igazgatónõ köszöntõ sza-
vai elõtt a fiatalabb diáktársak is elbú-
csúztak tõlük, kívánva nekik kitartást, a 
továbbtanuláshoz sok sikert.

Ebben a tanévben két végzõs kapott 
nyolcévi kitûnõ tanulmányi eredményé-
ért, példamutató magatartásáért, szorgal-
máért tízezer forintos könyvutalványt: 
Gáspár Edina és Kanyó Gabriella. Mind-
ketten a 8.a osztályba jártak.

A tanulók legtöbbje az elsõ helyen 
megjelölt középiskolába nyert felvételt, 
így érdeklõdésének megfelelõ intéz-
ményben tanulhat tovább: 6-an gimná-
ziumban, 46-an szakközépiskolában, 28-
an szakiskolában készülnek a „nagybetûs 
Életre”.

Soha nem felejtjük, visszavárjuk õket 
és sok sikert kívánunk nekik.

Szakálné Galbavi Márta

2007-ben a legutóbbi iskolabál 

bevétele lehetõvé tette, hogy 

iskolánk nyelvi laborját 

korszerûen felszereljük.

Idén november 14-én rendezzük 

meg ismét a Kerekegyházi 

Általános Iskola Gyermekeiért 

Alapítvány bálját.

 Az adományokból ismét az iskola 

tárgyi felszereltségét

szeretnénk javítani.

Szeretettel várjuk a szülõket,

a város érdeklõdõ, az iskolát 

támogató lakóit rendezvényünkre!

Iskolabál ismét!
2009 november 14.

2009. Orfû
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Új tanév, új feladatok - vonatkozik ez a 
2009/2010-es tanévre is. Ez a tanév az újí-
tások jegyében fog telni. Szeretnénk, ha a 
szép iskola mellett még színesebb prog-
ramokkal, még korszerûbb oktatási-
nevelési tevékenységgel, a szülõkkel való 
még jobb együttmûködéssel tudnánk biz-
tosítani a képességeknek megfelelõ 
továbbtanulást és a tehetséggondozást, 
valamint a felzárkóztatást.

A tanév folyamán elindítjuk a Támop 3. 1. 4. 
pályázat keretében megvalósítandó, a tanulók 
alapkészségeinek fejlesztésére irányuló mód-
szertani fejlesztõmunkát. Ennek keretében a 
tanulók speciális taneszközökkel és módsze-
rekkel sajátíthatják el az alapismereteket. A 
pedagógusok ehhez továbbképzéseken kapnak 
segítséget.

A tantestület egy része felvállalta egy 
speciális program megvalósítását, melynek 
célja az órai munkába beilleszkedni nem tudó 
magatartászavaros gyermekek optimális segí-
tése. A program során a pedagógusok egyéni 
segítségnyújtással igyekeznek a szocializációs 
és beilleszkedési problémákkal küzdõ tanuló-
kat támogatni.

A „rossz, engedetlen, fegyelmezetlen” címké-
zés helyett egy pápai általános iskolában bevált 
módszert szeretnénk a mi viszonyainkra 
adoptálni. 

}

}

Szeptember

Október

November 

18. A magyar diáksport napja (2009 m futás)
21. 17 óra, Összevont szülõi értekezlet

Témája: 
a, Támop 3.1.4, a kompetencia alapú
oktatás bevezetése
b, Coménius, nemzetközi
partnerkapcsolat és együttmûködés
Téma: Környezetvédelem
c, Arizona-program
A viselkedésproblémák megoldásának
lehetséges útja

6. Az Aradi vértanúkra emlékezünk
12-16. Egészséghét
19. 17 óra, Pályaválasztási szülõi

értekezlet a nyolcadikosok szüleinek
22. 1956 hõseire emlékezünk
26-30. Õszi szünet

Utolsó tanítási nap: okt. 22., csütörtök
Elsõ tanítási nap: nov. 2., hétfõ 

9. 17 óra, Iskolai fogadóóra  
9.-13. Nyílt tanítási hét  

14. Alapítványi bál a kerekegyházi
általános iskola gyermekeiért
Mindenkit szeretettel várunk!

23-27. Móra-hét

4. Mikulás Disco
11. A központi felvételire jelentkezés

határideje
22. Karácsonyi koncert
23.-31. Téli szünet

Utolsó tanítási nap: dec. 22., kedd
Elsõ tanítási nap: 2010. jan. 4., hétfõ

15. Elsõ félév vége
19. de. 10 óra, Szellemi Diákolimpia

megyei verseny
22. A félévi bizonyítványok kiosztása
22. Központi írásbeli felvételi vizsgák

(6 és 8 osztályos gimnáziumok) 
23. Központi írásbeli felvételi vizsgák

(kilencedik évfolyamra jelentkezõknek)

5-6. Farsangi bál

December

Január

Február

19.  Továbbtanulási jelentkezések lezárása
26. Iskolabörze

15. Emlékezzünk 1848-ra
8-26. „ Múltunkban a jövõ”

3 hetes iskolai projekt

1-6. Tavaszi szünet
Utolsó tanítási nap: márc. 31., szerda
Elsõ tanítási nap: ápr. 7., szerda

11. Költészet napja
12. 17 óra, Iskolai fogadóóra
22. A víz világnapja

10-14. „Európa-hét”
26. Országos Kompetencia felmérés

a 4., 6. és 8. évfolyamokon
28. Gyermeknap

11. Utolsó tanítási nap, Ballagás
18. Ünnepélyes tanévzáró

Március

Április

Május

Június

Elbúcsúztunk,

mert Õ hosszú útra kelt.

Ne feledjük: „Egy ember addig él, 

amíg emlékeznek rá!”

Emlékezzünk mi is Tomira!

„Ne zokogjatok síromon, 

Nem vagyok ott. Nem alszom.

Vagyok ezerfelé a szél,

Vagyok napfény, magérlelõ, 

Vagyok szelíd õszi esõ.

Ha ébredtek, s csöndes a reggel, 

Madárrajjal én rebbenek fel az 

Égboltra, némán körözve.

Vagyok éjjel csillag, s lágy 

fényözöne.

Síromon ne zokogjatok.

Nem ott vagyok. És nem halott.”

Osztálytársaid, tanáraid,

s mindannyian, a barátaid 

Változások az iskolában az új tanév folyamán
}

}

}

}

Az elmúlt tanévben nemzetközi partner-
kapcsolati rendszer kialakítására pályáztunk 
Uniós támogatásra a Coménius pályázat kere-
tében. Miután a beadott nemzetközi projektünk 
nyert, szeptembertõl indulhat a megvalósítás. 
Spanyolország, Lengyelország, Törökország, 
Franciaország egy-egy iskolája és a mi rész-
vételünkkel egy környezetvédelmi együttmû-
ködést valósíthatunk meg közösen „A fák 
árnyékában” címmel. Reményeink szerint a 
projekt során a legaktívabb 30 gyermek és 8 
tanár külföldre is utazhat 2011 augusztusáig. 

Mindemellett természetesen az önkor-
mányzat döntése és az alapdokumentum mó-
dosítások után idén szeptembertõl minden 
tanuló heti 4 testnevelés órán vehet részt. A 3. 
évfolyamon bevezetõ jelleggel beindítjuk az 
idegen nyelvoktatást. 

A tanulók bekapcsolódhatnak a média, a 
tûzoltó, a környezetvédelmi szakkör munkájá-
ba, valamint az eddig mûködõ szakköreink 
mellett nagyobb létszámban vehetnek részt 
atlétika és kézilabda edzéseken.

A tehetséges tanulók tudását szeretnénk 
továbbfejleszteni a tehetséggondozó szakkörö-
kön angol nyelvbõl, magyar nyelv és irodalom-
ból, hon- és népismeretbõl valamint matemati-
kából.

Gyurkovics Balázsné - igazgató

Fontosabb események az Általános Iskolában a 2009/2010-es tanév folyamán

In Memoriam

Óberfrank Tamás

P o l g á r m e s t e r i  H Í R L E V É LI I - I I I .  s z á m 11

O k t a t á s , k u l t ú r a i f j ú s á g ,  

A nyár a táborozások ideje. Idén, július 
utolsó hetében a Katona József Mûve-
lõdési Házban kézmûves tábor résztve-
või lehettek a kerekegyházi óvodások és 
iskolások.

A gyerekek mindennap a kézmûvesség 
más-más ágával ismerkedhettek meg, 
újabb és újabb technikákat sajátíthattak el.
A papírmasé készítés egyszerûbb módját 
alkalmazva alkothattak burkolótechni-
kával és léggömbtechnikával.

A textíliákkal mindennapos a kapcso-
latuk a gyerekeknek. A táborban kipróbál-
hatták, hogyan lehet a „rongyot” alakítani 
–vágni, gyûrni, összekötni, varrni, díszí-
teni.

A szövés és a fonás olyan technikák, 
amiket már régóta alkalmaznak az embe-
rek különbözõ eszközök felhasználásával. 
A csoport a körmöcskével, mint szövõesz-
közzel ismerkedett meg a Szórakaténusz 
Játékmúzeumban Barcsik Sándorné Ibolya 
néni segítségével. 
A fonallal való munkálkodás egyik legegy-
szerûbb lehetõsége a csomózásos technika, 
ezt is kipróbálhatták a gyerekek.

Az agyagot lehet gyúrni, gömbölyíteni, 
lapítani, de ahhoz, hogy megfelelõen le-
gyen alakítva el kell sajátítani a fazekasság 
legalapvetõbb fortélyait. Ebben volt segít-
ségünkre Kövecses Mihályné Icuka néni a 
kunbaracsi óvoda munkatársa.

A természet tálcán nyújtja számunkra 
azokat az anyagokat, amibõl „csuda dolgo-
kat” lehet alkotni. A legegyszerûbben 
használhatóak ilyen szempontból a szárí-
tott préselt növények. A préseléshez utána 

x

x

x

x

x

már csak ragasztani kell és csak a fantázi-
ánk szab határt annak, hogy mi készül el.

Az elkészült remekmûveket nagy 
örömmel vitték haza a gyerekek – papír-
masé bogarakat, vázákat, ceruzatartókat, 
dobozokat, a szövött karkötõket, öveket, 
hajdíszeket, állatkákat, az agyagból készült 
tálkákat, szobrocskákat, a préselt és szárí-
tott virágokból készített képeket.

A gyerekek a hét folyamán nemcsak 
kézmûveskedtek. A mozgásigényük kielé-
gítését céloztuk meg a lovaglással, a tram-
bulinozással és a játszótéri játékokkal. 
ezenkívül a nyár adta örömöket is élvez-
hették a kunadacsi strandon. Kulturális 
programként megtekinthettük a kecskemé-
ti Szórakaténusz Játékmúzeum kiállítását. 
Igazi élmény volt a Vörös kastélyban tett 
látogatásunk Kunbaracson. Az elmarad-
hatatlan közös játék is része volt a minden-
napjainknak, amit a felnõttek is ugyanúgy 
élveztek, mint a gyerekek.

Látva a gyerekek munkáit és jókedvüket, 
amivel érkeztek reggelente, tevékenyked-
tek napközben és indultak haza, megálla-
pítható, hogy a tábor sikeres volt. Ehhez a 
sikerhez nagymértékben hozzájárult a 
Mûvelõdési Ház dolgozóinak minden-
napos figyelmes, segítõkész munkája. 
Köszönet érte!
Remélem jövõre is találkozunk!

Dunai Anita - táborvezetõ

x

x

Kézmûveskedtünk
a nyári táborban

Az idén immáron ötödik alkalommal 
hirdette meg a Mûvelõdési Ház a nyári 
táborait.
A Sport tábor most is nagy népszerû-
ségnek örvendett, 26 gyerek töltötte 
el vidáman és hasznosan az egy hetet 
június végén.

A sokszínû programot többször is kicsit 
átrendezte az esõzés, de a kisdiákok rugal-
masan kezelték ezeket a módosításokat.

Hétfõn játékos formában ismerkedtek 
egymással a táborosok. Délután a Sport-
csarnokban sorversenyen mérték össze 
tudásukat.

Kedden Sándorné Kormos Edit veze-
tésével mozgáskoordinációs játékokat 
próbáltak ki a gyerekek, majd ezen 
eszközök segítségével felállított akadály-
pályán különféle ügyességi, egyensúlyo-
zási feladatokat oldottak meg.

Szerdán 16 km-es kerékpártúrán (Kerek-
Kunbaracs.) bizonyították kitartásukat a 
gyerekek. A kunbaracsi Mûvelõdési Ház 
dolgozói frissítõvel várták a túrázókat, majd 
a trambulin és az agyagozás feledtette az 
út fáradalmait. Hazafelé jövet maradt ere-
jük még felmászni az új kunbaracsi Harang-
toronyba is.

A lovaglás rejtelmeibe is betekintést 
kaptak a szerencsés táborozók. Az esõ 
ugyanis ezt a programot egyáltalán nem 
tartotta tiszteletben, és félóra elteltével 
szakadni kezdett, félbeszakítva ezzel a 
mindenki által nagyon várt lovaglást.

Ha tábor, akkor strand is! A kunadacsi 
horgásztóhoz busszal utaztak ki a gyere-
kek. Fürdésre sajnos nem túl sok idõt 
engedett az ég, ezért délután vízibombák-
tól lettek vizesek a Mûvelõdési Ház mögöt-
ti területen.

A táborzárás elképzelhetetlen aján-
dékok és görögdinnye nélkül. Így volt ez az 
idén is.

Remélem jövõre ismét találkozunk!

Bognárné Kormos Erika - táborvezetõ

Életmód-
és Sport tábor

Ezen a nyáron is új játékokkal gazdagodtak a kerekegyházi óvodák. Elkészítésüket az 
óvodások szülei és a civil személyek által támogatott Aprók Pénze Alapítvány finanszírozta. 
Továbbá most használtuk fel Niczman Ferenc „Szemünk fénye a gyermek” címû kiállításán kapott 
felajánlásokat is. Ezúton köszönjük a mûvésznek és a támogatóknak is nagylelkûségüket.

Amíg a gyerekek a nyári pihenõjüket töltötték, addig szüleik segítettek felállítani az elkészült 
játékokat. Szeretnénk köszönetet mondani ezért a következõ apukáknak: Kotmajer Zoltánnak, Tóth 
Istvánnak, Langmajer Csabának, Veréb Zoltánnak, Pálházi Pálnak, Malecz Józsefnek, Deli Vidnek, Tóth 
Istvánnak, Kaldenekker Istvánnak, Molnár Ferencnek, Kis Zsoltnak, Kiss Lászlónak, Vereckei Tamásnak 
a segítségért.

Az óvodák dolgozói és a gyerekek

Új udvari játékok az óvodák udvarán 
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viselet, az imám 
imára hívó szava, 
s az egész késõ éj-
sza kába nyúló 
életritmus. Persze 
nem partik sorára 
gondolok, hanem 
bevásárlásra, sé-
tára, teázásra, be-
szélgetésre. Sem-
mi alkohol és csa-
vargás, csak sze-
retet, vidámság, 
sõt udvariasság. S 
persze a tenger. 

A Márvány-
tenger valóban cso-

dálatos. A programunk pedig igazán 
színvonalas volt. Meglátogattuk Erdinc 
Özkan iskolaigazgató úr kíséretében 
Rodostó város Oktatásügyi Fõbiztosát, 
majd a polgármester-helyettes, és Aydin 
Nezih Dogan polgármester is fogadott 
bennünket. A Rákóczi Házban Ali Kabul 
tiszteletbeli magyar konzul magyarul kö-
szöntötte a csapatott. Jó érzés volt a 
koszorúnk elhelyezése közben a magyar 
himnuszt énekelni.

A rodostói Helytörténeti Múzeum be-
vezetett a török világ egzotikumába. Szá-
munkra szokatlan viselettel és szoká-
sokkal találkoztunk.

Vendéglátóink egy egész napos isztam-
buli kirándulást szerveztek, melynek vé-
gén megállapítottuk, hogy ide még 
vissza kell jönnünk. Isztambul hatalmas.
Megtekintettük a Topkapi szultáni palo-
tát, a Panoráma Múzeum lenyûgözõ, 
Konstantinápoly elestét bemutató körké-
pét, a Hágia Szófia székesegyházat. A 
napot a Boszporuszon megtett 4 órás 
hajóút zárta. Két tenger között és 2 
hatalmas híd alatt csillagfénynél hajón 
vacsorázni mondhatom csodás érzés.

A program további része volt egy 
komputazás Canaclunál, Dareios útvo-
nalán, melynek révén eljutottunk Trója 
romjaihoz. Paris és Heléné története 
szinte megelevenedett elõttünk.

Hazafelé indulva a Dardanelláknál 
körbejártuk a Gallipoli félszigetet. A bõ-
rünkön egyszerre érezhettük az Égei-
tenger és a Márvány-tenger szellõinek 
fuvallatát. Vendéglátóink megmutatták 
nagy nemzeti emlékhelyüket a Gallipoli 
félsziget csúcsán, ahol minden évben se-
regszemlét és megemlékezést tartanak 
az 1915-ös hadi események emlékére.

Látogatásunk egyik csúcspontja a 
tiszteletünkre szervezett török-magyar 
baráti est volt. Itt mutattuk be a nagy 

Nagyon vártuk! Az idei Csipero-
utazásra különleges izgalommal ké-
szültünk.

Az ok: az elmúlt nyáron a török-
országi Rodostó 1. számú Szulejmán-
pasa Általános Iskolájának csoportját 
láthattuk vendégül Kerekegyházán. A 
búcsúzásnál megegyeztünk, hogy a 
barátságunk nem 2 évre szól, keres-
sük a lehetõséget a folytatásra. Most 
rajtunk volt a sor. Magyarországot, né-
pünk kultúráját külföldön bemutatni 
nem kis felelõsség.

Rodostó különleges és nagyon szép 
város a Márvány tenger partján, Ázsia és 
Európa találkozásánál. Nem feledhettük 
azt sem, ez a város adott menedéket 
1711-ben II. Rákóczi Ferencnek, és a 
fejedelem emlékét máig nagy tisztelettel 
õrzi.

Készültünk is lelkiismeretesen. A 
szervezõmunka mellett (30 diák, és 16 
felnõtt utazott.), a diákok magyar népi 
tánccal, társastánc-bemutatóval és nép-
dalénekléssel készültek. A felnõttek sem 
akartak kimaradni. A Dubecz házaspár a 
gyönyörû palotással készült, mi többi 
felnõtt pedig egy vidám török népballada 
eléneklésével próbálkoztunk. Természe-
tesen törökül is!

Június 30-án útra keltünk, s a fogad-
tatásban nem is csalatkoztunk. Virággal, 
ízletes török specialitásokkal és nagy-
nagy szeretettel fogadtak bennünket a 
rodostói iskolában. Megtekinthettük isko-
lájukat, megbeszéltük a magyar gyere-
kek családoknál történõ elszállásolását, 
és együtt véglegesítettük a programot.

A kommunikáció nyelve az angol volt, 
amelyet idõnként némettel, magyarral, 
vagy törökkel tökéletesítettünk. Persze 
csak számunkra, az adott szituációban. 
Mivel a diákok családoknál laktak, õk be-
pillantást nyertek a török családi hétköz-
napokba is. Érdekesek voltak az ételek, a 

izgalommal és lelkesedéssel készített 
programunkat. Az esten a Szuleyman-
pasa Általános Iskola vezetése, a ven-
déglátó szülõk és gyerekek, Rodostó 
polgármestere, az Oktatási Osztály ve-
zetõje és a tiszteletbeli magyar konzul is 
részt vett. Az est a kölcsönös köszöntõk 
után a vendéglátók tiszteletére készített 
mûsorunkkal folytatódott. Sikerünket mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a 
vacsora után a polgármester úr és az 
igazgató úr, valamint a török szülõk is 
együtt táncoltak a magyar gyerekekkel 
éjfélig.

Természetesen volt lehetõség a Már-
vány tengerben fürdeni, a rodostói bazár-
ban vásárolni és vendéglátóinkkal elme-
rülni a török konyha rejtelmeiben.

Gyerekeink megismerték a török 
tánclépések egy részét, a török életmód 
sajátosságait. És persze próbára tehet-
ték idegen nyelvi tudásukat is. Bátran 
mondhatom, sikerült megkedvelnünk a 
várost, a török kultúrát, a másfajta élet-
stílust. Egy-egy tea (Nem alkohol!) kor-
tyolgatása mellett arról beszélgettünk, 
mennyi gazdagságot rejt egy más kultúra 
megismerése.

Jó volt ezt a várost felfedezni, ezeket 
az embereket megismerni. S persze sok-
sok élménnyel gazdagon jó volt haza is 
térni, hogy másoknak is elmondhassuk: 
voltunk egy városban, ahol nagyon sze-
retik a magyarokat és tisztelik, becsülik a 
magyar kultúrát.

Köszönet ezért rodostói vendéglátó-
inknak és itthoni segítõinknek, támoga-
tóinknak.

Bízunk benne, hogy a rodostói 
Szuleyman-pasa Általános Iskola cso-
portját nemsokára ismét Kerekegyházán 
fogadhatjuk, s így kapcsolatunknak lesz 
folytatása.

Gyurkovics Balázsné
csoportvezetõ

Csipero 2009
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Felnõtt irodalom

Ifjúsági irodalom

Szakirodalom

Nemeskürty István: Magyar századok
Bácsfi Boglár Diána: Nimród vére I-II
Mary Jo Putney: Tánc a szélben
Csernus Imre: A Férfi
Ronda Thompson: Egy vérfarkas szupermodell vallomásai
Candace Camp: Váratlan szerelem
Nelson Demille: Spencerville
John Lukacs: A párviadal
John Grogan: Marley meg én
Lisznyai Kálmán válogatott versei
Moldova György: Kontra párti

Meiani Antonella: Kisérletek nagy könyve
Annalisa Pomilio: Találmányok nagy könyve
Mi Micsoda sorozat: Felfedezõk és utazásaik
Benedek Elek: Hunor és magyar
Meg Cabot: Locsifecsi királynõ New Yorkban
Allie Finkle szabályai kezdõ tiniknek I-II
Hinda Vichi: Meselovagok I-II
Janikovszky Éva: Égigérõ fû

Tanulmányok a tradicinális íjászatról
Kiszely István: eleink lakómái ; öseink állat- és nõvényvilága
Kovács András Bálint: Mozgóképelemzés
Oláh János: Gyümölcsfa kertészet
Rudolf Braunburg: Repülõgépek és léghajók
Csókay András: Szellemi ébredés kell

Brigitte Coppin: Lovagok

Könyvtári ajánló

Könyvtárunk változatlan nyitva tartással
szeretettel várja régi és új olvasóit!

Beiratkozás és kölcsönzés ingyenes!

Internet szolgáltatás: 100 Ft/óra
Fénymásolás és nyomtatás: 20 Ft/oldal

WLAN vezeték nélküli internet hozzáférés: 100 Ft/óra
Scannelés: 100 Ft/db

A könyvtár INFORMATIKAI ALAPFOKÚ TANFOLYAMA szeptemberben is elindul.
Mobilkönyvtári szolgáltatás külterületen illetve tanyán élõk számára.

Nyitva tartás:
Hétfõ: 13-17 óráig 
Kedd: 8-12 13-17 óráig
Szerda: 13-17 óráig
Csütörtök: 8-12 13-17 óráig
Péntek: 13-17 óráig
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A ráckevei gyermekjóléti szolgálat és az ágasegyházi gondozási központ 
vezetõjének közbenjárásával kerülhetett sor 2009. év júliusában egy hetes 
táborozásra Ráckevén.

A táborba július 13-án, hétfõn reggel indultunk intézményünk gépjármûveivel és 17-én, pén-
teken délután érkeztünk haza. 14 gyermek és 3 kísérõ részére tudott a gyermekjóléti szolgálat 
szállást biztosítani a helyi Árpád Fejedelem Általános Iskola tornatermében. Minden napra 
változatos programlehetõségekkel készültünk a gyermekek számára: volt vízibiciklizés, 
kenuzás és fürdés a tassi Duna-parton; egyik nap betekinthettünk a ráckevei négy csillagos 
Kék Duna Wellness Hotel szolgáltatásaiba is. Szintén a gyermekjóléti szolgálat jóvoltából 
térítésmentesen egy teljes napot tölthettünk a helyi Aqualand strandfürdõben, a délutáni 
séták alkalmával pedig megnéztük a város nevezetességeit, a szerb templomot, és a 
háromszáz éves Savoya-i kastélyt. 

A kötött programok közötti idõben a gyerme-
keknek lehetõségük nyílt sportolása, játékra is. A 
sportcsarnokban megtalálható felszerelések, 
játékok, labdák a rendelkezésünkre álltak; a csar-
nokban és udvarán rendszerint komoly futball-, 
kosárlabda mérkõzések, tornák és sorversenyek 
folytak. 

A gyermekek napi többszöri étkezését a nyári 
gyermekétkeztetés összegébõl fedeztük, melyet a 
Fritz Élelmiszerbolt által nyújtott anyagi támoga-
tással tudtuk kiegészíteni. Ezért ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani. A vacsorát minden este az 
Incsi-fincsi Falatozó modern belsõ termében költ-
hettük el, majd fagyival a kezükben néztük a naple-
mentét a Duna-parti stég szélén üldögélve.

•

•

•

Kerekegyháza gyermekjóléti szolgálata már évek óta szervez kirándulást a 
szolgálattal kapcsolatban álló 6-14 éves gyermekek számára. Idén 50 gyer-
mek jött el az egyna-
pos fürdésre, közös 
játékra. Legtöbbjük-
nek ez az egyetlen 
nap jelenti a nya-
ralást.

Idén is legnépsze-
rûbb a fürdõzés volt, de 
sokan kipróbálták a 
játszóteret, néhányan 
billiárdoztak, csocsóz-
tak. A napot fagyizással 
zártuk. 

Köszönetet mondunk a programok anyagi támogatóinak: Fritz István, Forgó 
Ferenc kerekegyházi vállalkozóknak, Keresztes Sándor, Nagy Mihály kecskeméti, 
Szabó Lajosné tiszaalpári, Rávai Károly kiskunmajsai, Horváthné Kiss Aranka izsáki 
vállalkozóknak, a tõserdei strand vezetõjének pedig azért, mert a belépõjegyek 
árából több mint 50%-os kedvezményt biztosított. Nem utolsó sorban ezúton kö-
szönjük az önkéntes segítõk munkáját is.

Humánszolgáltató Központ 

Kirándulás Tõserdõre

Tavasszal indult a mi klubunk, ahol az 
eltérõ fejlõdésû gyerekek, szüleik, és mi 
mozgássérült felnõttek is megtaláljuk 
elfoglaltságunkat.

A kézmûves foglalkozáson készült 
dolgok díszítik a helyiség falát, de készül-
nek meglepetések családtagok nak, 
barátoknak is. Míg a gyerekek játszanak, 
addig szüleik tapasztalatot cserélhetnek.

Mi pedig megbeszéljük a minket érintõ 
problémákat, rendeletváltozásokat. De az 
egyik kisfiú születésnapján a kedvenc 
foglalkozása keretében egy torta koronázta 
a napot. Szó esik az életmódról, a 
természetes gyógymódokról is.

Kis közösségünk gyorsan kialakult, a 
hét fénypontját jelentik összejöveteleink. 
Más hasonló célú klub nem mûködik 
településünkön.

Köszönjük az önkormányzatnak a térí-
tésmentesen biztosított helységet, a Béres 
Egészség Hungarikum Alapítványnak a 
támogatást, ötletgazdának, szervezõknek, 
foglalkozásvezetõknek a megvalósítást. 

Hurea-M Katalin

A mi klubunk

A gyermekjóléti szolgálat nyári kalandjai

Tábor Ráckevén
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A tágabb térségben is egyedülálló kerekegyházi Ifjúsági Klub vezetését 
átvállalva éppen a kellõs közepébe csöppentem egy pályázati megvaló-
sításnak, és csodálkozva tapasztaltam, hogy van, aki a fejét fogva menekül, ha 
az ifjúsági klub szót meghallja: igen, többszöri újjáélesztést követõen ismé-
telten megnyílt e helyiség, és bár küzdve a nyári uborkaszezonnal, több 
megvalósult programot hagytunk a hátunk mögött.

Elsõként a Csorba tanyára bóklásztunk bõ féltucatnyi gyerekekkel, majd a 
Balaton-felvidéken tettünk meg a fiatalokkal, több mint 10 kilométert hegynek föl és 
le. (Emlegették is a felmenõimet!)

S, hogy mi történt ezt követõen? 
Hála egy sikeres TÁMOP pályázatnak és fõképp a megíróinak, új számí-

tógépekkel gazdagodott a klub, sõt, még sporteszközöket (ping-pong asztal, 
csocsóasztal, teke) is nyert e pályázat keretein belül a helyiség (vele együtt 
Kerekegyháza), s ezen felül a 
már meglevõ társasjátékok-
kal is ismerkedhetnek a kiseb-
bek-nagyobbak. Mind az in-
ternet használat, mind pedig a 
tanulmányokhoz kapcsolódó 
nyomtatás díjmentes a belá-
togatóknak.

Mi várható még?
Szülõknek és maguknak 

a gyerekeknek, fiataloknak in-
gyenes pszichológiai, pálya-
választási tanácsadás, tanu-
lási technikai tréningekre, stb. nyílik lehetõség klubunkban. Ezeken túl pedig a 
Tanoda program keretén belül szintén térítésmentes korrepetálásra lesz lehetõség 
a gyerekek, fiatalok részére. Ingyenes pályaválasztási és diákjogi tanácsadással is 
bõvül a klub szolgáltatása. A belátogatók részére filmklub is szervezõdik pénteki 
napokon, és a családok részére szombati kézmûves mûhely és filmdélután is tervbe 
van véve. Nagy segítségemre voltak/vannak a Humánszolgáltató munkatársai; a 
Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatás Intézmény vezetése, 
tantestülete, a Kerekegyházi Gyermek- és Felnõttvédelmi Alapítványnál tevé-
kenykedõk, és mindezeken túl az Önkormányzatnál dolgozó munkatársak. 

Ami nagyon fontos, hogy minden szolgáltatás ingyenes a fiatalok részére, 
használják ki a helybeliek ezt a lehetõséget! Hirdetésünket hamarosan megtalálják 
az utcákon, tereken és a kábeltévé oldalain. 

A klubon kívül elsõként a szeptember 26-i szüreti rendezvény során, az elszár-
mazottak találkozóján találkozhatnak az ifjúsági klub fiataljaival: standunknál 
bevetésre készen állunk a vendégek fogadására, és szívesen szóba elegyedünk a 
helyi kíváncsiskodókkal! 

Számtalan ötletet kaptunk és kapunk, amit a kereki fiatalokkal és önkéntesekkel 
közösen szeretnénk valóra váltani. Az önkormányzat a fiatalokért hozta létre és 
fejleszti pályázataival e helyet is, ezért mindenkinek ajánlom, hogy látogasson el az 
ifjúsági klubba, és vigye el a hírt a városban: nyitva áll a „Vészlejárat” kapuja…

„Vészlejárat” Ifjúsági Klub (könyvtár pince)
 6041-Kerekegyháza, Fõ u. 45.

Hétfõ: 8-12-ig
Kedd-péntek: 14-18-ig

Minden hónap utolsó szombatja: 16-20-ig 

Miskolczy Mária (Mariska)
Ifjúsági Klub vezetõ

}

}

}

}

}

Hittanos Tábor Galambokon 

Két év kihagyás után ismét visszavágytunk 
Galambokra táborozni. Varga Péter atya nagy 
örömmel fogadott minket. Maximális segít-
séget, támogatást kaptunk tõle. Segített a kü-
lönbusz megszervezésében, kölcsönadta a plé-
bánia technikai berendezéseit, s vidáman fuva-
rozott minket a vasútállomásra és a közelebbi 
kirándulásokra. 

Mindannyiunk számára emlékezetes marad a 
Péter atya által vezetett zarándoklat Homokkomá-
romba a Nyolcboldogság Katolikus Közösség meg-
látogatására. Magával ragadó volt nemcsak a temp-
lom története, a közösség élete, hanem Márta nõvér 
kedves egyénisége is, amivel mindezt bemutatta 
nekünk.

Külön öröm, hogy Imre atya is velünk tudott lenni 
ezen a héten, s vállalta, hogy Szent Istvánt bemutatja 
a gyerekek számára, elsõsorban, mint apát és gondos 
nevelõt. Bevezetõjébe remekül beleszõtte, hogy a 
szülõi minta, a szófogadás, a szülõk tisztelete alapvetõ 
kell, hogy legyen mindenkinek az életében.

A gyermekközösség megújult, megfiatalodott; a 
csoport fele elsõtáborozó volt. Dícséretes módon 
állták a próbatételt, hiszen sokan most voltak elõször 
egyedül távol a szülõi háztól.

Táborunkat támogatták:

• Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért Közalapítvány
• Kiskunsági Nõk Egyesülete
• Mûhely Fogyatékosokért Alapítvány
• Kerekegyháza Város Önkormányzata

Új színfolt volt a fiatalok Antiochia csoportjának stáb-
ja. Nagy lendülettel, tevékenyen töltötték a hetet, 
dalolás, gitárzene, játék, vidámság volt körülöttük.

A szülõi háttér remekül helytállt. Sok finom házi süte-
ményt, gyümölcsöt, zöldséget kaptunk. Ezen túl 
pedig a kérdést: Mire van még szükségetek?
Biztos vagyok benne, hogy a tartalmas és szép 
együttlétnek az imahátterét nem csak a napi 
szentmise adta, hanem az itthonmaradottak 
fohászai is.

Hálásan köszönöm minden résztvevõ 
közremûködését, szeretetét.

Halákné Kovács Elza
szervezõ

Van-e a helynek szelleme, avagy
ha valaminek a halálhírét költik…
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Aki pár héttel ezelõtt, pontosan 
május 20-án délután öt óra tájt 
Kerekegyháza központja felé tartott, 
különös dologra lehetett figyelmes: 
emberek tucatjai táncoltak, ugráltak a 
Mûvelõdési Ház elõtti téren. Akik ott 
voltak tudták, hogy ez a Magyar Sza-
badidõsport Szövetség által meghir-
detett ún. 2009. évi McDonald's Kihívás 
Napja országos rendezvény része volt.

Mi volt a lényege? Az, hogy minél több 
gyerek, felnõtt azonos idõben, azonos 
helyen együtt járja a táncot. Úgy vélem, 
hogy e régióban kevés olyan kistelepülés 
volt, aki csatlakozott volna e felhíváshoz. 
Kerekegyháza könnyû helyzetben van, 
hiszen az átlagon felüli a tánccsoportok, 
önképzõ tánckörök száma. E rendezvény 

magját is õk adták, õk hívogatták táncba a 
kíváncsi járókelõket. Ott volt a Csõszi Sán-
dor vezette Gold Step 2001 csoport, Jám-
bor Boglárka „Fitt Dance” latin táncklubja, 
ezen felül Dorcsákné Csõszi Barbara 
iskolai néptánc szakköre, valamint Gálné 
Schiszler Tünde First Step Dance Club-ja.

Az országos programot tekintve ez egy 
verseny volt, de a kerekegyháziaknak (is) 
inkább jelentett egy jó idõtöltést, ellazulást 
a napi munka után, mint egy versengést. A 
karon ülõ gyerektõl a nyugdíjas korosz-
tályig minden generáció képviseltette ma-
gát, még a vihogó, az eseményt távolról 
szemlélõ kamaszoknak is jó emlék marad a 
„Táncol az ország” helyi rendezvénye.

Miskolczy Mária
Ifjúsági Klub vezetõ

Örömmel számolunk be arról, hogy a 

Kecskeméti kistérséggel a közmûvelõ-

dés területén meghirdetett pályázatokon 

is sikeresen vettünk részt.

Többcélú Társulásunk az Oktatási és 

Kulturális Minisztérium által a Közkincs 

Program keretében meghirdetett „Kistér-

ségi közkincs-kerekasztal létrehozása, 

mûködésének támogatása” címû pályázati 

felhívásra benyújtott pályázati anyagunkat 

a Bíráló Bizottság támogatásra érdemes-

nek ítélte meg.

A projekt keretein belül a Kistérségi 

Közkincs Kerekasztal folytathatja a harma-

dik évadban is a megkezdett munkát, mely-

hez 900.000,- Ft támogatásban része-

sülünk.

A pályázati kiírás szerint a Kerekasztal 

feladatai között szerepel az eddigieken 

túlmenõen a kistérségi kulturális stra-

tégia rövidtávú operatív programjának 

elkészítése, amely összeállításának to-

vábbra is aktív tagjai leszünk.

Továbbá Többcélú Társulásunk az Ok-

tatási és Kulturális Minisztérium által az Új 

tudás – Mûveltséget mindenkinek prog-

ram keretében meghirdetett „Komplex kul-

turális fejlesztések a kistérségekben” címû 

pályázati felhívásra benyújtott pályázati 

anyagunkat a Bíráló Bizottság pozitívan 

értékelte.

A pá lyáza t  megva lós í tásához  

1.000.000,- Ft támogatásban részesülünk. 

A projekt keretein belül lehetõségünk lesz a 

Hírös Hét Fesztivál keretein belül megren-

dezésre került Térségi Kertészeti és Élelmi-

szeripari Kiállítás anyagait vándoroltatni a 

kistérség mind a 18 településére. Így a 

települések lakosainak lehetõségük lesz 

egy hétig a kiállítást helyben is megtekin-

teni, amelyekhez kulturális programok is 

társulni fognak. 

A vándorkiállítás kerekegyházi állomá-

sa 2010. január 16-án lesz, a Katona József 

Mûvelõdési Házban.

Polgármesteri Hivatal

Táncolt Kerekegyháza

A kerekegyházi nyugdíjasok köszönik 
a lehetõséget, hogy ezen a nyáron is füröd-
hettek Kiskunmajsán, és Cserkeszõlõn. 
Jólesett az 1-1 napos kikapcsolódás, amit a 
hagyományokhoz hûen Kerekegyháza pol-
gármestere, a város vezetése biztosított szá-
munkra. A nemes gesztus és gondoskodás 
jó érzéssel töltött el bennünket, akik ott 
lehettünk és élvezhettük a közös kirándulás 
és a gyógyfürdõ által nyújtott kényelmet és 
örömet. 

Isten tartsa meg a jó szokást, és ezt a 
hagyományt!

Kerekegyháza nyugdíjas lakói

Nyugdíjasok köszönete

Közmûvelõdési

pályázatok
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2009. szeptember 25-én, Buda-
pesten a Virányosi Közösségi Ház 
Jókai Klub Nagytermében (1121 
Budapest, Hollós út 5.) kerül megren-
dezésre a Magyarország Városai 
Iskoláinak Országos Vers- és 
Prózamondó Gálája, az Európa 
Kulturális Mûsorszervezõ Iroda 
rendezésében.

Kerekegyháza várost – mint ahogy 
arról már korábban beszámoltunk – az 
iroda múlt évi kiállításán képzõmû-
vészeink, idén pedig a Móra Ferenc 
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény tanulói (Istrate 
Dominik, Földvári Noémi, Varga Gréta, 
Bóta Edina, Istrate Ramon, Bujdosó 
Gábor és Nagy Zoltán) képviselik. 
„Kereki Szivárvány” címû program-
jukban Weöres Sándor, Zelk Zoltán és 
Petõfi Sándor verseibõl összeállított 
válogatást adnak elõ.

A gálaest remek alkalom lesz arra, 
hogy iskolánk tanulói ízelítõt adjanak a 
településen folyó kiemelkedõ peda-
gógiai munka eredményébõl, valamint 
lehetõség nyílik az iskolák közötti kap-
csolatfelvételre, a már kialakult kapcso-
latok továbbfejlesztésére is.

Az eseményre nagy szeretettel vár-
juk a város lakosait, a pedagógusokat és 
a diákokat.

Eredményes szereplést kívánunk 
valamennyi résztvevõnek!

Polgármesteri Hivatal

Kulturális programok
Sok szeretettel várjuk Kerekegyháza polgárait a következõ õszi és téli városi 

rendezvényekre:

2009. október 22-én (csütörtök), 17 órakor megemlékezést tartunk az 1956-os 
forradalom és szabadságharc hõseirõl, ez alkalomból emlékhelyet, kopjafát avatunk

a téren a kommunizmus és a fasizmus áldozatainak emlékére.
Helyszín: Katona József Mûvelõdési Ház

A Városi Önkormányzat az idén is megszervezi a már hagyománnyá vált
Idõsek karácsonyát 2009. december 3-án (csütörtök), 14 órakor

a Mûvelõdési Házban, ahol kellemes mûsorral és meglepetéssel
kedveskedünk a nyugdíjasoknak.

2009. december 12-én (szombat)
a Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezetének

karácsonyi rendezvénye lesz.

A Katona József Mûvelõdési Ház Színházbuszt szervez
2009. október 18-ára (vasárnap) Madách Színházba, a Spamalot elõadására.

Érdeklõdni lehet személyesen a Mûvelõdési Házban
vagy a 371-064-es telefonszámon.

MAGYARORSZÁG
VÁROSAI ISKOLÁINAK

ORSZÁGOS VERS-
ÉS PRÓZAMONDÓ

GÁLÁJA

Az EGY HAJÓBAN KIEMELKEDÕEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY, Kerekegyháza Város 
Önkormányzatával és az IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Jogi Segítségnyújtó 
Szolgálatával együttmûködve jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vállal Bács-Kiskun 
megyei jogászok közremûködésével Kerekegyházán.

Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe INGYENES jogi szolgáltatást, 
akiknek az egy fõre jutó havi jövedelme vagy szociális rászorultsága azt indokolja, és 
olyan jogvitás ügyük van, amely jogi tanácsadást igényel.
Kérjük az ügyfeleket, hogy a jövedelemigazolásaikat (nyugdíjigazolás, munkabér 
igazolás), személyi okmányaikat, illetve a szociális rászorultságukat igazoló 
okmányaikat (pl. közgyógyellátási igazolvány) hozzák magukkal.

A legközelebbi ügyfélfogadási helyek és idõpontok:

vvv

vvv

vvv

Mobil Jogsegély
Program

Kerekegyháza
Polgármesteri Hivatal,
páratlan heteken csütörtökön
12.00-14.00 óráig 

2009.09.24.
2009. 10. 08.

Véradás!!  Adjunk Vért!
2009. október 8-án, 9-13 óráig
a Katona József Mûvelõdési Házban
véradás lesz.
Mindenkit sok szeretettel várunk!

Figyelem! Újra kapható
Hazag László:

Adalékok Kerekegyháza Történelméhez
c. könyve.

A könyv megvásárolható
a Mûvelõdési Házban és a Városházán.
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Új Településfejlesztési

Koncepció készül,

várjuk javaslataikat

A település fejlesztése a települési önkormányzatok 
törvényben rögzített feladata. A települések fejlesztésének 
összehangolt, hatékony és eredményes munkája – a 
folytonosan változó viszonyok között – tervszerûséget 
igényel.

Városunk településfejlesztési döntései nagy horderejû, az 
életminõséggel összefüggõ kérdésekre, jelentõs anyagi eszkö-
zökre vonatkoznak, ezért az önkormányzat alapvetõ érdeke az 
összehangolt, célszerû döntések megfelelõ elõkészítése. Sajnos a 
Kerekegyháza méretû településeket több esetben kizáró pályázati 
kiírások, valamint a jól hasznosítható önkormányzati területek 
elégtelen mérete és száma, a néhol kaotikus tulajdonviszonyok 
sokszor behatárolják lehetõségeinket. Ennek ellenére az elmúlt 
néhány év nyertes, illetve elbírálás és elõkészítés alatt lévõ 
pályázatai, egyéb folyamatban lévõ infrastruktúrális fejlesztései, 
pld. az útfelújítások, park-tér felújítások, közösségi közlekedés 
fejlesztése, bölcsõde építése, kerékpárút építése, lakóövezetek, 
telkek, és ipari terület kialakítása, stb. mind-mind egymásra épülõ, 
tervszerû és összehangolt beruházások. Mindnek megvan az oka 
és az okozata, és persze a miértje is. Pontosan tudjuk, hogy 
melyiknek kell megvalósulnia elõbb, hogy a másik pályázatnál vagy 
a forrásszerzésnél, az engedélyezésnél plusz pontot, kedvezõbb 
elbírálást érjünk el. Ugyanez vonatkozik pld. az iskola eszközfej-
lesztési vagy a hivatal szervezetfejlesztési pályázataira is. 

Így az új településfejlesztési koncepciónk a településrendezési 
tervet megalapozó, az önkormányzati fejlesztési döntéseket 
rendszerbe foglaló, ténylegesen megvalósuló és megvalósítható 
dokumentum lesz. A dokumentum bemutatja, hogy melyek azok a 
fejlesztési lépések, amelyek az itt lakók számára közép- és 
hosszútávon otthonos környezetet teremtenek, és melyek a 
vállalkozások számára meghatározó lehetõségek.

Városunk elsõ településfejlesztési koncepcióját 1991-ben fo-
gadták el, ami 2003-ban lett módosítva. Ez a fejlesztési koncepció 
az elmúlt évek alatt idejét múlttá vált és átgondolásra szorul. Az új 
koncepcióban többek között a fenti fejlesztéseknek és e ciklus ele-
jén elfogadott Polgármesteri program, valamint Gazdasági prog-
ram alapján azoknak a prioritásoknak és módszereknek kell szere-
pelniük, amelyek az Európai Uniós támogatásoknak is alapfelté-
telei, és amelyek alkalmazása településünknek és a települést öve-
zõ kisebb-nagyobb térségeknek is kedvezõ. A dokumentum nem 
lehet sikeres, ha csak azért készül el, mert kötelezõ! Ezért nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy a település fejlesztési koncepciója a minél 
szélesebb körben bevont helyi közösség szándéka és jövõképe 
alapján készüljön. A településfejlesztési tervezés tehát magában 
foglalja az információk összegyûjtését, a fejlesztés lehetséges 
változatainak feltárását, ezért kérjük a lakosságot, a vállalkozókat, 
járuljanak hozzá hasznos javaslataikkal a koncepció elkészí-
téséhez.

Hamarosan véletlenszerûen kiválasztott gazdasági szerep-
lõknek, civil szervezetek képviselõinek, illetve lakosoknak jutta-
tunk el kérdõíveket. Kérjük, ezek megválaszolásával is járuljanak 
hozzá a dokumentum és Kerekegyháza sikeréhez, városunk 
fejlõdéséhez.

dr. Kelemen Márk polgármester

Mint arról már korábban tájékoztatást adtunk, Kerekegy-
háza Város sikeres pályázat útján 46.535.130,- Ft összegû támo-
gatást nyert a Dél-Alföldi Operatív Programra „Kerekegyháza 
településképének javítása a városi identitás erõsítése” címmel 
benyújtott pályázatán.

A beruházás mûszaki része megvalósult, elkészült a „Szolgáltató 
Ház” elõtti tér, a Mûvelõdési Ház elõtti tér, a Katolikus Templom 
mögötti rész, és a Könyvtár elõtti parkolók városközpontig tartó 
felújítása járdakapcsolattal. Megújult és bõvült a térvilágítás, virág-
ládák, díszfák, padok, szemétgyûjtõk kerültek kihelyezésre. Az 
ünnepélyes átadás szeptember 26-án a szüreti rendezvény keretében 
lesz. Ezt követõen folytatódik a füvesítés.

Természetesen az Önkormányzat a Mûvelõdési Ház elõtt felbon-
tott térkövet is újrahasznosítja. Korábbi testületi döntés szól arról, 
hogy a Fõ utcán a Fogorvosi Rendelõ elõtt, valamint a Tûzoltóság 
(OTP automata) elõtt parkoló, az Idõsek Napközi Otthona elõtt járda 
valósul meg belõle 2010-ben. A Fogorvosi Bt. részérõl Dr. Angyal 
Anikó által tett felajánlást ezúton is köszönjük, mely szerint a rendelõ 
elõtti parkoló burkolását 500.000,- Ft-tal támogatják. A felújított 
belsõ rész személygépjármû forgalom alól történõ mentesítése 
érdekében még 2009-ben tervezzük a Fõ utcán a Katolikus Templom 
hátsó bejárata elõtt a „sövénysor”, és az úttest közötti részen szegély-
kõvel ellátott kõzúzalékkal (murvával) felszórt kb. 6 férõhelyes 
parkolók kialakítását is. 

Kérjük úgy vigyázzuk, óvjuk közösen tereinket, értékeinket mint 
a saját tulajdonunkat.

Polgármesteri Hivatal

Megújult a városközpont  
F e l h í v á s  
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Kerekegyházi Gyermek- és Fel-
nõttvédelmi Alapítvány sikeresen 
pályázott az NCA-hoz gyermek és 
ifjúsági tematikus tábor megvaló-
sításra.

Ennek köszönhetõen 2009. augusz-
tus 24-27-ig a Szelidi-tónál 20 fõ aktívan 
pihenhetett. A résztvevõk megtapasz-
talhatták az esélyegyenlõségi játékokon 
keresztül a fogyatékkal élõk helyzetét, a 
Szelidi-tóban fürödtek, egészséges 
életmód témában tanácsokat kaptak, 
számháborúban csatáztak, utaztak a ge-
menci Erdei Vasút nosztalgiavonatán és 
más hasonló tartalmas programokon 
vettek részt a sok-sok játék mellett.

A táborozók új élményekkel és 
tapasztalatokkal érkeztek haza. 

Lajos Krisztina

„Kerek” jövõt építünk
ködõ szervezet munkatársaival közösen. A 
projektfejlesztés fõ célja, hogy részletesen 
kidolgozásra kerüljenek a szakmai megvaló-
sítást érintõ építési és kiviteli tervek, és a mû-
ködést bemutató pénzügyi és pedagógiai 
programok. A projektfejlesztés sikeres telje-
sítése után, 2009. év végére várhatóan meg-
kezdõdik a támogatási szerzõdés elõkészítése 
és aláírása is. A projekt ütemterve szerint 
2011 szeptemberében megnyílik az új 
bölcsõde, melyet „birtokukba vehetnek” a 
gyerekek.

Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal 
szervezetfejlesztése

Az eddigi intézkedéseket kiegészítõ, a 
még hatékonyabb hivatali mûködést célzó 
18,4 millió forintot nyert 20 milliós 
pályázatunk megvalósítása is megkez-
dõdött.

A projekt célja, hogy rövidüljön az 
ügyintézési idõ, a helyi szintû döntési folya-
matok korszerûbbé váljanak, az önkormány-
zat költségvetési gazdálkodását még haté-
konyabbá és optimálisabbá tegyük, valamit 
hogy a civil és vállalkozói szférával kialakí-
tott kapcsolat – a partnerség szellemében - 
szorosabbá, erõsebbé váljon. Elsõ lépésként 
képzéseken vesznek részt a hivatal munkatár-
sai, melyeket a Budapesti Kommunikációs és 
Üzleti Fõiskola tanárai, trénerei tartanak. A 
következõ fontos projektelem: a hivatalban 
zajló munka teljes feltérképezése, szervezet-
fejlesztõ cég bevonásával. A felmérés ered-
ményeként a munkafolyamatok átvilágításra 
és újra megszervezésre kerülnek, így még 
hatékonyabb mûködési rendszer kerül 
kialakításra.

Olyan informatikai rendszert is kiépí-
tünk, mellyel a munkafolyamatok átláthatób-
bá válnak, és egy komplex rendszerben tud-
juk végre kezelni a hivatal mûködését (adók, 
segélyek tekintetében is).

Kompetencia

Iskolánknak 25 millió forint uniós 
támogatást nyertünk a kompetencia alapú 
oktatás bevezetésére. A sikeres pályázat 
szervesen kapcsolódik a nemrégen meg-
nyert TIOP-os pályázathoz, amely során 
több mint 18 millió forint értékben kerül-
nek modern oktatási eszközök beszerzésre 
az iskolának.

A kompetencia alapú oktatás bevezetése 
során elsõ lépésként pedagógusaink tovább-
képzése történik meg, mert az új típusú okta-
tási rendszer komplex megvalósításához 
(amely uniós irányelvekhez igazodik) ez 
elengedhetetlen.

Kölcsey utca, Dózsa Gy. utca felújítása

Mint ahogy ígértük, terv szerint és jó 
tempóban folytatódnak városunkban az 
útfelújítások is. A DARFÜ-tõl kapott 

Az elmúlt három éves idõszakban az 
Önkormányzat és az intézmények ve-
zetõi, valamint munkatársai nagy 
hangsúlyt fektettek az Uniós és hazai 
források minél optimálisabb kihasz-
nálására, hogy ezek segítségével is épít-
sük és fejlesszük tovább Kerek-
egyházát.

Mint ahogy tapasztalhatják, és mint 
korábban többször beszámoltunk róla, az 
eddig elvégzett munka a Képviselõ-
testület többségének támogatásával 
mostanra már számos eredményt hozott. 
Eredményt elérni és fejlõdni csak közös 
munkával lehet. A fejlesztések többsége, 
- mint ahogy a településfejlesztési 
koncepcióról szóló cikkben is írtuk – 
tervszerûen és lépésrõl-lépésre, a város 
élhetõségének és a lakosság életminõsé-
gének javítását célozza.

Kerekegyerdõ bölcsõde építése

 A Dél-Alföldi Operatív Program 2008-
ban kiírt, 2 fordulós, új bölcsõdék építését 
támogató pályázati kiírására sikeres 
pályázati dokumentáció készült. A projekt 
összköltsége 215 millió forint, melybõl 
támogatásként 194 millió forint lehívására 
válunk jogosulttá.

Az új bölcsõde épülete az Erdõ utcai – 
jelenleg még üres – önkormányzati ingatla-
non fog megépülni. Miért pont ott? Mert a 
terület intézményi terület és korábban ilyen 
célokra lett kijelölve, mert a pályázat beadá-
sakor nem volt, de a szükséges forrás miatt 
még jelenleg sincs az önkormányzat tulajdo-
nában másik. az elõírásoknak megfelelõ és 
kellõ méretû terület, mert mellette épül a 
Farkas János pihenõ és emlék park, és nem 
utolsó sorban, mert mellé tervezzük az új 
korszerû komplex óvodánk megépítését is. 
Továbbá, mert ott is tervezzük a környezõ 
utak felújítását, mert arra vezet a várost átsze-
lõ és elbírálás alatt lévõ kerékpárút pályázat 
nyomvonala. S persze azért is, mert ez a kör-
nyék is fiatalos lakóövezet. Az épületben 3 
bölcsõdei csoport kap helyet, mindegyik 
csoportszobához külön öltözõ és fürdõszoba 
tartozik. A gazdasági helységek is maximáli-
san megfelelnek a hatósági elõírásoknak. 
Már a tervezés során figyelembe vettük, hogy 
a késõbbiekben az épület bõvíthetõ legyen 8 
csoportos óvodai rész kialakításával. Az új 

2épület hasznos alapterülete 630 m , melyben 
36 bölcsõdés korú kisgyermek elhelyezése 
válik biztosítottá. Fontos, hogy már az 
üzemelés megkezdésétõl 6-7 új munkahelyet 
hozunk létre.

Mivel a pályázati rendszer 2 fordulóból 
áll, jelenleg az ún. „projektfejlesztési idõ-
szak” munkáit végezzük, a VÁTI közremû-

Legfrissebb nyertes pályázataink:

támogató levél alapján sikeres a pályá-
zatunk a Kölcsey u. (Farkas J. u. – Szilágyi 
u. szakasz), valamint a Dózsa Gy. u. (Petõfi 
u. – Kalfém szakasz) felújítására.

E beruházásra 44 millió forint uniós 
támogatást nyertünk. A munkálatok teljes 
költsége 68 millió forint. A támogatási szer-
zõdést reményeink szerint hamarosan aláír-
hatjuk. Terveink szerint az aszfaltozással 
még 2009. nov. 30-ig, míg az árkokkal 2010. 
jún. 30-ig szeretnénk elkészülni.

Bajcsy-Zsilinszky E. utca felújítása

A DARFT értesítése alapján szintén 
eredményes pályázatot nyújtottunk be a 
Bajcsy-Zsilinszky E. u. teljes hosszának 
felújítására.

Az értesítés szerint az erre igényelhetõ 10 
millió forint támogatást sikerült megszerez-
nünk. A beruházás összköltsége 20 millió 
forint. Úgy tervezzük, hogy a szerzõdés 
aláírását követõen a felújítást 2009. nov. 30-
ig megvalósítjuk.  

Folytatás következik…

dr. Kelemen Márk
polgármester

"Õ-szintén" tábor
a Szelidi tónál



P o l g á r m e s t e r i  H Í R L E V É L 2 0 0 9 .  é v20

L a k o s s á g i  t á j é k o z t a t ó

Május 16-án a nap is bújócskázva ébredt, 
hogy mutassa mindenkinek – nem akármi-
lyen lesz ez a nap! S úgy is volt! Tordasról 
megérkezett a Szivárvány együttes, mely 
fergeteges mûsorával bizseregtette a talpa-
kat. (Az ország egyik leghíresebb, csak súlyos 
fogyatékkal élõkbõl álló zenekara, külföldi 
fellépésekkel.)

Találkoztak a régi ismerõsök, a gyerekek 
lovagoltak, jöttek a tûzoltók is, s igen jó móka 
volt beülni a valódi piros autóba. Az aján-
dékba felállított színpadon kicsik és nagyok 
ropták a táncot, énekeltek Szénási Pállal, majd 
a fergeteges, mókás játékokba neveztek be. 
Volt is tétje! Értékes ajándékokat lehetett 
nyerni. Közben a máltaisok fõzték a finom 
levest, sütötték a lángost, valamint a rántott 
húst. Vitték, s kínálták körbe a segítõk a meg-
jelent vendégeket, akik sokan voltak – nagy 
örömünkre.

Volt, aki ajándékot készített agyagból, volt 
aki gyöngyöt fûzött, mesét hallgatott, vagy 
éppen a mesemondó versenyen szõtte 
tovább az ott kitalált mesénket. Daloltunk 
ismert dalokat, ki nem akart senki maradni a 
húsevõ versenybõl.

A trombitafújás volt az egyik leghango-
sabb, persze ezt felnõttek és gyerekek között 
is megrendeztük. Mindenki megkapta a „ze-

neszerszámot”, volt utána olyan 
zene-bona, milyet régen látott a 
kíváncsi napocska! Mert ezer 
ágra ontotta sugarát! A legmó-
kásabb a borivó verseny volt, 
jóféle kapott üdítõk mellett egy 
kupaknyi bor is el volt rejtve itt-
ott, s bizony fel kellett ismerni 
mindet bekötött szemmel. 
Érdekes, mindenki magasan 
kereste a poharakat, nem is 
sejtették, hogy huncutul áldoza-
tok lettek a kupakokkal!

Kacagástól volt hangos ezen 
a napon a Mûvelõdési Ház elõtti 
és melletti terület. Csodaszép 
volt ez a napunk! Ja! Nem írtam? 
De azt hiszem, hogy nem is fontos, hogy a 
vendégek komoly fogyatékossággal bírtak. 
Szerintem senki nem érezte akkor és ott, hogy 
nem hall, vagy nem lát, ill. nem tud menni, 
esetleg hiányzik valamelyik testrésze.

Ott és akkor – lelkem legnagyobb boldog-
ságára – mindenki egyenlõ volt! Egyformán 
daloltunk, egyformán örültünk, s minden 
vetélkedõn egyenlõ esélyekkel indultunk. 
Szívem minden szeretetével köszönöm meg 
valamennyi adományozónak, segítõnek, 
önkénteseknek, alapítványi tagnak, hogy egy 
ilyen szép napot varázsoltak egy cseppnyi 

odafigyeléssel, adakozással. Reméljük, jövõre 
is megtarthatjuk, s ilyen szépre sikerül! 

Még egyszer egy szívbõl jövõ KÖSZÖ-
NÖM SZÉPEN mindazoknak, akik a legkeve-
sebbet is tettek azért, hogy boldog emberek 
gyülekezete legyen ezen a napon!

Fritzné Kiss Éva 
Kerekegyházi Gyermek és Felnõttvédelmi

Alapítvány

A város vezetése számá-
ra fontos cél a lakosság 
egészségmegõrzése. Nap-
jainkban egyre több ve-
szély, betegség fenyeget 
bennünket. Az orvostu-
domány fejlõdése lehe-
tõvé teszi, hogy ezek kö-

zül néhányat meg tudjunk elõzni.
Önkormányzatunk megteremtette an-

nak lehetõségét, hogy a méhnyakrák elleni 
védõoltáshoz (HPV védõoltás) jelentõs ked-
vezménnyel juthassanak a 14-26 éves 
kerekegyházi lakosok.

A HPV védõoltás számos országban az 
állam által támogatott és kötelezõ védõol-
tások részét képezi, Magyarországon sajnos 
ez nem így van. Önkormányzatunk ebben az 
évben – és szándékaink szerint a következõ 
években is - a 14. életévüket betöltõ leány-
gyermekeknek az alábbi kedvezményes lehe-
tõséget biztosítja: a közel 90.000,- Ft-os oltó-
anyag árából 20.271,- Ft önerõt kell megfi-
zetni, a többit az önkormányzat átvállalja.

Azoknál, akik az elsõ nemi kapcsolatuk 
elõtt megkapják a vakcinát, az csaknem 100 
százalékos hatékonysággal megelõzi a HPV 

}

Miért éppen a 14 éves korosztályt 
támogatjuk?

}

Esélyegyenlõségi Nap 2009. május

négy típusa okozta megbetegedéseket. E 
négy típus közül kettõ a méhnyakrák esetei-
nek 70%-áért, a másik kettõ pedig a nemi-
szervi szemölcsök 90 %-áért felelõs.

A gyermekeken túlmenõen városunkban 
az egészség megõrzése természetesen a fel-
nõttekre nézve is fontos. Ezért a 14 év feletti 
lakosság számára 32%-os kedvezménnyel 
biztosítjuk az oltóanyagot, jelenleg 26 éves 
korig. Ezen igénylõknek így 60.813,- Ft-ot 
kell megfizetniük. A védõoltás 26 éves korig 
adható be az Unióban, bár az USA-ban már a 
45. életévig is eredményesnek ítélték az oltó-
anyag hatékonyságát, ami valószínûsíti, hogy 
kitolódik a védõoltásban részesíthetõk köre.

A HPV-oltást három részletben kell bead-
ni. Az elsõ dózist két hónap múlva követi a 
második és hat hónap múlva a harmadik. 
Amennyiben a 14 éves leány gyermekek ese-
tében a szülõk az elsõ dózis költségét (önerõt) 
vállalják, a második és harmadik árát az ön-
kormányzat fizeti. További oltásokra a jelen-
legi ismeretek szerint nincs szükség.

Ez egy olyan gyakori vírus, mely a nõket 
és férfiakat egyaránt fertõzi, a nemi szervek 
környékén. A fertõzés legtöbbször tünetmen-
tes – aktiválódásával viszont a méhnyakrák 

}

}

Mit kell tudni a HPV vírusról?

}

mellett nemi szervi szemölcsöket, jóindulatú 
méhnyaki elváltozásokat okoz és fej-nyaki 
daganatok képzésében játszik szerepet. A 
vírus leginkább szexuális úton terjed. Világ-
méretben a méhnyakrák a nõk rákhalálo-
zásának második leggyakoribb oka.

A gyermekek kedvezményes védõoltásá-
nak feltételeirõl, rászorultsági alapon rész-
letfizetés lehetõségérõl részletes tájékozta-
tást tartunk, melynek helyérõl és idõpontjáról 
külön értesítjük az érintetteket, illetve 
szüleiket. A 14 év felettiek a Polgármesteri 
Hivatalban kérhetnek további tájékoztatást. 
Kérjük, a saját és gyermekeik érdekében, ha 
csak tudnak éljenek a kedvezményes védõ-
oltás felvételének lehetõségével. 

Polgármesteri Hivatal

}

HPV védõoltás kedvezményes biztosítása

összehasonlítva a 2008. évi adatokkal, akkor 
1751 köteg (43.775 tõ) parlagfû gyûlt össze.

Ez a jelentõs mennyiségi növekedés felte-
hetõen annak köszönhetõ, hogy az idén a dí-
jazás nem a korábbi években gyakorlattá vált 
sorsolással, hanem a leadott parlagfû tövek 
számának összesítésével elért eredmény 
alapján történt, és ez jótékony hatást gyako-
rolt a résztvevõk gyûjtõ kedvére, az egész-
séges versenyszellem ösztönzését szolgálva.

A Képviselõ-testület által felajánlott vásár-
lási utalványok nyertesei:

I. helyezett: Drégely Dávid
(2537 köteg parlagfû) – 20.000,- Ft
II. helyezett: Héjjas Rita és Héjjas József
(2452 köteg parlagfû) – 15.000,- Ft
III. helyezett: Varga Dóra, Varga Zsófi, 
                  Bóta Edina és Bóta Anikó 
(1336 köteg parlagfû) – 10.000,- Ft.

Az akcióban résztvevõ, de díjazásban 
nem részesült személyek között kisebb tárgy-
nyeremények kerültek kiosztásra.

Ezúton köszönjük az akció résztvevõinek 
kitartó munkáját, példamutató szorgalmát és 
gratulálunk a nyerteseknek. Bízunk benne, 
hogy 2010-ben még többen kapcsolódnak 
majd be a parlagfûgyûjtõ akcióba, hiszen a 
parlagfû irtása, visszaszorítása mindannyiunk 
közös érdeke.

Önkormányzatunk a „Parlagfûmentes 
Ház“ akcióban való részvételével is szeretné 
elérni a pozitív hatású motívációt a parlagfû 
elleni küzdelemben.

Az akció során „Parlagfûmentes Ház“ mat-
ricákat adunk, amelyeket az a tulajdonos kap-
hat meg, aki parlagfûmentesen tartja saját 
területét.  

Kerekegyházán Tóth-Szivák Sándor me-
zõõr közremûködésével zajlik a verseny. A 
mezõõr a települést járva figyeli a területeket, 
és osztja a matricát a parlagfûmentes terü-
letek tulajdonosainak, amelyet a tulajdonos a 
postaládájára ragaszthat. 

A tulajdonosoknak lehetõségük van arra 
is, hogy a mezõõrnél a 06/20-9493-067-es 
telefonszámon jelentkezzenek matricáért, 
amennyiben úgy ítélik meg, hogy parlagfû-
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mentes a területük. A mezõõr a helyszínen 
megtekinti a területet és felragasztja a 
matricát.
 

Természetesen az akciónak csak akkor 
van eredménye, ha csak az a ház kapja meg a 
matricát, amelyik az udvarát és az elõtte lévõ 
területet valóban rendben tartja.

Polgármesteri Hivatal

Kérjük a város lakóit, hogy mind-
annyiunk közös érdekében tevékenyen 
mûködjenek közre a település parlagfû-
mentesítésében.

Védekezzünk együtt a parlagfû ellen!

 Tisztelt Szülõk!

Rendelési idõk: 

Évek óta az iskola fogászaton csak szû-
rõvizsgálatot végzünk. A kezelések vissza-
rendelés alapján történnek, de kevesen van-
nak, akik az ellátást igénybe veszik! Ennek 
következtében nagyon sok az ellátatlan 
fogak száma!

Az idei tanévtõl az üzenõfüzetben fogjuk 
a szülõket értesíteni. Kérjük, hogy fokozott fi-
gyelmet fordítsanak gyermekeik fogazatára!

Augusztus 17-tõl a nyugdíjasoknak ren-
dezhetõ fogpótlások árai kedvezõtlenül 
változtak!
Konkrét felvilágosítás, információk a fogor-
vosi rendelõben kaphatók!

Dr. Angyal Anikó

Hétfõ: 8-12 14-19
Kedd: 8-12 14-19
Szerda: rendelés szünetel
Csütörtök: 8-12 16-19
Péntek: 8-13

Dr. Hidvégi Zsolt

Hétfõ: 8-12 15-19
Kedd: 8-12 15-19
Szerda: 8-12
Csütörtök: 15-19
Péntek: 8-11 16-19

        
                Tisztelettel:    Dr. Angyal Anikó
                                      Dr. Hidvégi Zsolt

IRTSA A PARLAGFÜVET 
SAJÁT KÖRNYEZETÉBEN, 

INGATLANÁN!

TEGYE SZÓVÁ!

A parlagfû KÖTELEZÕ irtását az élel-
miszerláncról és hatósági felügyeletérõl 
szóló 2008. évi XLVI. törvény és a parlag-
fû elterjedésének visszaszorításáról szó-
ló 5/1997. (III. 25.) sz. helyi rendelet 
mondja ki. A földhasználó köteles az 
adott év június 30. napjáig az ingatlanon 
a parlagfû virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követõen ezt az 
állapotot a vegetációs idõszak végéig 
folyamatosan fenntartani. 

A parlagfû elleni védekezési kötelezett-
ség elmulasztóit a törvény szerint 15 ezer Ft-
tól 15 millió Ft-ig terjedõ növényvédelmi bír-
ság megfizetésével sújthatja a hatóság! A 
bírság ismételten is kiszabható!

Figyelem! A már virágzó parlagfûvel való 
érintkezés veszélyes, allergiás megbetegedést 
okozhat! A parlagfüvet virágzás elõtt – július 
közepe – az idõjárástól függõen a szükséges 
gyakorisággal végzett kaszálással, kapálással, 
gyomlálással kell irtani.

A parlagfû vegyszeres gyomirtása tekin-
tetében – elsõsorban mezõgazdasági terüle-
ten – a Bács-Kiskun Megyei Növény- és Talaj-
védelmi Szolgálat (6000 Kecskemét, Halasi út 
36.; tel.: 76/502-450) szakvéleménye az 
irányadó.

Amennyiben saját környezetében a par-
lagfû megjelenését észleli, kérjük figyelmez-
tesse a tulajdonost, vagy tájékoztassa hivata-
lunkat a helyszín meghatározásával az alábbi 
címek, telefonszámok valamelyikén:

Polgármesteri Hivatal, Kerekegyháza,
Fõ u. 47/a.; tel.: 06/76-546-054
Mezõõr: Tóth-Szivák Sándor 06/20-94-93-067

A hatékonyabb munka érdekében kérjük, 
jelezzen akkor is, ha a parlagfüvet önkor-
mányzati ingatlanon észleli! 

Kerekegyháza Város Önkormányzata 
ebben az évben is meghirdette „Gyûjtse a 
kihúzott parlagfû töveket és nyerjen!” 
elnevezésû akcióját a virágzás elõtt, 2009. 
június 15. és 2009. július 10. között.

A 25-25 darabonként elkülönített parlag-
fû töveket a Polgármesteri Hivatal udvarában 
lehetett leadni. Az akcióban 18 személy – 
többségében gyermek – vett részt, valamivel 
kevesebben, mint tavaly, azonban a gyûjtõk 
lelkesedése és szorgalma eddig soha nem ta-
pasztalt eredményt hozott. Összesen 8868 
köteg, azaz 221.700 tõ parlagfüvet sikerült 
ártalmatlanítani az akció idõtartama alatt, 

PARLAGFÛ GYÛJTÕ AKCIÓ 
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Kerekegyháza Város 2001 évben csatla-
kozott a Duna-Tisza közi Nagytérségi Regi-
onális Települési Hulladékazdálkodási Rend-
szerhez, azzal a szándékkal, hogy a telepü-
lésünkön mûködtetett, környezetvédelmi 
elõírásoknak nem megfelelõ hulladéklerakó 
bezárásával egy új, korszerû, Európai Unió 
elõírásainak megfelelõ, egészségre és kör-
nyezetre sem káros hulladéklerakó telep 
épüljön Cegléd mellett és egy komposztáló 
telep Nagykõrös mellett.

Ezáltal a környék összes hulladéka egy 
lerakóra, illetve komposztáló telepre kerül. 

Városunk korábban bezárt 
kommunális hulladéklerakó 
telepének több tízmillió forin-
tos rekultivációját, hosszú 
évek vajúdása és már-már 
reménytelensége után, végre 
sikerült az érintett települések 
közül elsõk között 2008 õszén 
elkezdeni és 2009 év tavaszán 
befejezni.

A rekultivációval a koráb-
ban nem megfelelõ mûszaki 
védelemmel épített, bezárt 

hulladéklerakó környezeti veszélyességének 
csökkentését érjük el utólagos mûszaki véde-
lem kiépítésével, tájba illesztésével. A lerakó 
felsõ lezárásával egyidõben megépültek az 
úgynevezett monitoring (megfigyelõ) kutak, 
amelyekbõl folyamatosan, meghatározott 
idõközönként nyert mintavételek alapján 
ellenõrizhetõ a felszín alatti vizek kémiai 
állapota.

A rekultivációval egy fontos környezetvé-
delmi beruházás valósult meg Kerekegyházán.

 Polgármesteri Hivatal

 

A 2007 évben Németországból Ma-
gyarországra szállított, több mint 4000 
tonna szemétbõl Kerekegyháza külterü-
letén, az úgynevezett Balogh tanyán is el-
helyeztek mintegy 360 tonna mennyi-
séget.

A Polgármesteri Hivatal a tudomá-
sára jutást követõen megkereste az ügy-
ben érdekelt környezetvédelmi felügye-
lõségeket, hatóságokat, hogy az elszál-
lításról, illetve ártalmatlanításról hala-
déktalanul intézkedjenek.

Az illetékes környezetvédelmi felü-
gyelõségek többszöri megkeresése elle-
nére hosszú ideig az ügyben érdemi intéz-
kedés nem történt. Végül a célunkat elér-
tük, és a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium ismételt megkeresését is 
követõen a város külterületén feltalált 
illegális hulladék elszállítását a felügye-
lõség június hónapban befejezte.

Polgármesteri Hivatal

Végre eltûnt a 
„Németszemét” 
Kerekegyházáról

Szelektív
PET palackgyûjtés 
bevezetése
Terveink szerint a Bio-Sales Bt. 
szelektív hulladékgyûjtéssel fog-
lalkozó társasággal megkezdjük a 
PET palackok zsákos gyûjtésének 
bevezetését. A gyûjtés menete a 
következõ:

Az ingatlanonként kihelyezett 110 
literes gyûjtõzsákokba kizárólag 
tiszta üdítõs, illetve ásványvizes mû-
anyag (PET) palackok kerülhetnek, 
összetaposva, kupak nélkül.

A Bio-Sales Bt vállalja, hogy ha-
vonta egyszer, egy elõre egyeztetett 
idõpontban az ingatlanokat végigjár-
va a településrõl elszállítja a kihe-
lyezett gyûjtõzsákokat, és cserezsá-
kot biztosít. A begyûjtés költségeit a 
Bio-Sales Bt vállalja.

A szolgáltatóval történõ szerzõdés 
megkötése után részletes tájékoz-
tatást adunk a lakosság részére.

Polgármesteri Hivatal

}

}

Befejezõdött a szeméttelep
 rekultivációja is

A mobiltelefon-toronyról 

A Petõfi Népe augusztus 26-i számában 
megjelent cikk alapján:

„Ha a mobiltelefon-torony környékén élõk 
többsége ellenzi a létesítményt, akkor az önkor-
mányzat sem támogatja felállítását - közölte la-
punkkal dr. Kelemen Márk kerekegyházi polgár-
mester. Az augusztus 14-én közölt Mobil igen, 
torony nem címû riportunkban a Tavasz és az 
Árokszállási utcaiak kijelentették: ellenzik a beru-
házást, mert tartanak a sugárzás egészségre 
káros hatásától.

A Képviselõ-testület a torony telepítését támo-
gató egyöntetû szavazatával csupán elvi döntést 
hozott. Ez bármikor visszavonható, módosítható. 
A 3G-s szolgáltatás a település fejlõdése érde-
kében fontos. Továbbá a torony létesítésébõl szár-
mazó, 2011-ben várhatóan 7,5 millió, utána pedig 
évenként legalább 1,5 millió forint nettó bevételre 
a városnak szüksége lenne. Külterületi elhelye-
zéssel azonban a torony nem biztosítja a lefe-
dettséget. Az engedélyeztetési eljárásnak része a 
lakosság megkérdezése. Ha a környéken élõk 
többsége nem akarja a tornyot, akkor garantálom, 
hogy ott nem épül fel – mondta a polgármester.”

Kérjük, hogy mindenki a tények, és városunk 
érdekének figyelembevételével alkosson véle-
ményt a toronnyal kapcsolatban.

Polgármesteri Hivatal

A Saubermacher Kft. a tavalyi évhez ha-
sonlóan az Önkormányzat közremûködésé-
vel 2009. októberében megszervezi az elekt-
ronikai hulladékok begyûjtését Kerekegy-
házán. A begyûjtés helye ez évben is a Piac-
csarnok épülete, ahol október 17-én, szom-
baton 12 órától és vasárnap lehet elhelyezni a 
feleslegessé vált elektronikai hulladékokat.

A hulladékok köre: képcsöves (TV, számí-
tógép monitor), háztartási kis- és nagygép, 
szórakoztató elektronika (mosógép, hûtõ-
szekrény, kenyérpirító, kazettás magnó, rá-
dió, stb), valamint elektromos játék, mobilte-
lefon, számítógép, billentyûzet, telefon, fax-
gép, fénymásoló, stb.

Kérjük éljenek a lehetõséggel, hogy szak-
szerûen és környezetünket védve kerüljenek 
begyûjtésre és ártalmatlanításra ezek a hulla-
dékok.

Polgármesteri Hivatal

Elektronikai
lomtalanítás
Elektronikai
lomtalanítás

Az elmúlt években a lakossággal, a rendõrséggel és a polgárõr-
séggel karöltve komoly erõfeszítéseket tettünk Kerekegyháza köz-
biztonságának javítása érdekében. Szorosabbra fontuk a rendõr-
séggel az együttmûködést és a kapcsolattartást, átszerveztük a pol-
gárõrséget, tárgyalásokat és egyeztetéseket folytattunk, kamerákat 
telepítettünk, felhívásokat tettünk közzé, tájékoztatókat tartottunk, 
részt veszünk a légi tanyavédelmi programban, és számos más 
intézkedés is történt.

Ehhez a munkához az itt élõ emberek felelõsségtudata, körülte-
kintése, odafigyelése saját és mások tulajdonának megvédésére és 
megbecsülésére elengedhetetlen, mely erõs szövetséget jelent. 
Azokon a településeken, ahol az élet legtöbb területén rend van, és az 
emberek is törekednek a rendre, ott a bûnözõk kevésbé találják meg 
számításaikat. Kerekegyházán közösen törekszünk a rendre, de a 
még nagyobb rendért, biztonságért még szorosabban össze kell 
fognunk. Köszönet mindenkinek ezért a munkáért!

Többek között ennek a közös munkának az eredményeit 
támasztja alá a HVG szeptember 5-i számában megjelent hivatalos 
ENYÜBS* kimutatás: „ A hazai városok bûnügyi fertõzöttsége 
2008-ban (a megyei jogúak nélkül)”. E szerint az ország felsorolt 274 
városa közül 2008-ban Kerekegyházán volt a legalacsonyabb az ezer 
lakosra esõ ismertté vált bûncselekmények száma, adatuk szerint 8,9, 
mellyel Kerekegyháza az ország városainak rangsorában az elsõ 
helyen áll. A második helyezett Szobon ez a szám 13,8, ami 50%-kal 
magasabb a Kerekegyházinál. Az utolsó helyen álló Záhonyban 
pedig 144,4. Az országos átlag 35,6.

Ezt mutatják a Kecskeméti Városi Rendõrkapitányság 2008. évi 
beszámolójának adatai is, melyek Kerekegyháza és a környezõ, 
hasonló lélekszámú városok ezer fõre esõ bûncselekmény számait 
hasonlítják össze 2005 és 2008-ban:

Jól látszik, míg 2005–ben a környezõ településekkel még közel 
azonos, addig 2008-ban azok adatainál már 60-80%-kal kevesebb 
Kerekegyházán az ezer lakosra jutó bûncselekmények száma. Azaz 
náluk kétszer-ötször annyi bûncselekmény történt ezer lakosra 
vetítve mint Kerekegyházán. Fontos, hogy míg 2005-höz képest a 
többieknél nõtt, addig nálunk ez a szám több mint 50%-kal csökkent.

Az ország ismert jelenlegi helyzetében különösen fontos 
számunkra ez a jó helyezés. Önmagunk biztonságán túl gondoljunk 
csak a befektetõk bizalmára, a pályázatbírálók véleményére, a forrást 
biztosítók által elvárt biztonságra, akiknél kiemelt tényezõ egy-egy 
település jó híre, hírneve. Ugyanakkor a statisztikát soha nem szabad 
túlértékelni, azok elsõsorban számok, és a valóság sokszor mást 
mutat. Ismertté vált bûncselekményekrõl beszélnek, de minden 
településre igaz, hogy sok nem kerül bejelentésre sem. Örülünk a jó 
eredménynek, de tudjuk azt is, hogy ez nem elég, sokat kell még 
tennünk. Nem elégséges mértékû városunkban a rendõri jelenlét, 
õrsre van szükség és tovább kell erõsíteni a polgárõrséget, melyekhez 
reméljük a tervezett M8 autópálya is segítséget adhat. Célunk, hogy 
ne csak a közbiztonság, hanem az itt lakók közbiztonság érzete is 

P o l g á r m e s t e r i  H Í R L E V É LI I - I I I .  s z á m 23

L a k o s s á g i  t á j é k o z t a t ó

lényegesen javuljon. Sajnos a jelenlegi puhány jogszabályok, a gazda-
sági-társadalmi viszonyok nem segítik ezt a munkát, és a meglévõ 
gondokon túl újabb és újabb kihívásokkal kell szembenéznünk. 

Régi, több évtizedes probléma az ideiglenesen vagy már állandó 
jelleggel itt tartózkodó kül– és belföldi személyek kérdésköre. Az itt 
tartózkodók nagy része munkát végez, amire - ha a munkavégzésük és a 
lakhatásuk jogszerû és rendezett, továbbá viselkedésük nem zavaró - 
szükség van. Ez a cikk nem róluk, és nem munkaadójukról, szállásadó-
jukról szól. De az alkalomszerûen felbukkanó legális egzisztenciával és 
alapvetõ viselkedési kultúrával sem rendelkezõ, hol itt, hol ott lakó, a 
kerekegyházi lakosokat zavaró viselkedésû, hangoskodó, csoportosan 
vonulók jogos ellenérzést keltenek. Sokan ismeretlen és kétes célzattal, 
városunk nyugalmát zavarva tartózkodnak itt. A problémával 
kapcsolatban számos intézkedés és némi eredmény is történt, noha az 
önkormányzat jogszabályi lehetõségei, eszközei erõsen behatároltak. 
Ugyanakkor komoly jogi kötelezettségei vannak minden ilyen 
munkavállalónak (lakáshasználó), munkaadónak és szállásadónak is. 
Ilyen a bejelentés, bejelentkezés, szerzõdéskötés, adófizetés. Ezeknek 
nem mindenki tesz eleget. A többség érdeke, hogy a munkaadók és a 
szállásadók is vállaljanak felelõsséget alkalmazottaikért, lakóikért és 
azok viselkedéséért.

A városban tapasztalható nemkívánatos jelenségek megszünte-
tésében az ingatlan tulajdonosoknak, szállásadóknak komoly szerepe 
van. Hogy mivel? Azzal, hogy nem adják el, nem adják bérbe ingatlan-
jaikat olyan személyeknek, akik a köznyugalmat, közbiztonságot 
veszélyeztethetik. Továbbá azzal, hogy a jogszabályi kötelezettsé-
geiknek, és a minimális közösségi elvárásoknak eleget tesznek. Néhán-
yan egyéni érdekbõl a köz rovására, minél nagyobb haszon érdekében  
az ingatlanjaikba tizesével, tömegesen fogadnak be embereket sokszor 
embertelen körülmények között úgy, hogy sem bejelentési, sem adófi-
zetési, sem pedig felügyeleti kötelezettségüket nem teljesítik. A hírle-
vélben egy éve tételesen leírtuk kinek mi a kötelessége, ezért ezt most 
nem ismételjük meg. Azóta vannak akik önszántukból, vannak akik 
felszólításra de eleget tettek kérésünknek és törvényi kötelezettségeik-
nek, de vannak sokan akik nem. Akik igen, azoknak köszönjük, akik 
nem azokat a köz érdekében felszólítjuk, hogy sürgõsen tegyék meg.   
     

Mindannyiunk érdeke, hogy településünk az itt lakók részére otthont 
jelentsen, ezért mindenkitõl elvárható az írott és íratlan erkölcsi és 
társadalmi szabályok betartása és betartatása. Joggal követelhetõ, hogy 
a többség elvárásainak megfelelõen viselkedjenek és éljenek az alkalmi 
jelleggel itt tartózkodók, és beköltözöttek is. Dolgozzanak, és vegyék ki 
részüket a mindenkit érintõ közterhekbõl, vigyázzanak a közösen 
megteremtetett környezetünkre, értékeinkre, a tisztaságra. Gyermekei-
ket tartsák tisztán, lássák el a kötelezõ védõoltásokkal, stb.  Akik ezen 
közösségi érdekeket nem fogadják el, azokat Kerekegyháza sem 
fogadja be. 

Ahhoz, hogy így legyen, a kerekegyházi munkaadóktól és ingatlan-
tulajdonosoktól joggal várja el a közösség, hogy csak megbízható 
embereknek adjanak munkát, adjanak ki lakásokat, szobákat, s csak 
olyat, melyek a méltó emberi lakhatást biztosítják. Az ingatlan tulajdon-
lás nem csak jogokkal, hanem kötelességekkel is jár. 

Hivatalunk részére több bejelentés is érkezett, méltatlan, tömeges 
elszállásolásokról, rendbontó viselkedésekrõl. A türelmi idõ szep-
tember 30-án lejár, ezt követõen könyörtelenül, minden eszközzel 
fellépünk a rendõrséggel és más szervekkel együttmûködve, folya-
matosan ellenõrizzük az ingatlanokat, s az eddigi intézkedéseken túl 
bírságolással, feljelentéssel fogunk élni a város és a lakosság bizton-
sága, nyugalma, a többség védelme érdekében.   

* Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bûnügyi Statisztika

dr. Kelemen Márk
polgármester 

Kerekegyháza az ország legbiztonságosabb
városa, de tudjuk, sok még a tennivalónk! 

A közb i z tonságró l

Helység

Kerekegyháza

Lajosmizse

Szabadszállás

Kunszentmiklós

Izsák

Ezer lakosra jutó
bûncselekmény 2008.

8,7

28,4

21,5

46,5

34,7

Ezer lakosra jutó
bûncselekmény 2005.

19

21,9

19,4

39,7

23,9
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Idei elsõ számunkban adtunk tájékoztatást arról, hogy tele-
pülésünk a legelsõk között kezdte meg a program keretében az 
addig segélyen lévõ ellátottak foglalkoztatását. Március közepé-
tõl, végétõl 5 fõ az óvodában, 3 fõ az iskolában, 3 fõ a Humán-
szolgáltató Központnál, 1 fõ a Mûvelõdési Házban, 4 fõ az önkor-
mányzatnál – összesen 16 fõ – kezdett dolgozni.

A 2009. április 1-tõl további 7 fõ vállalta el a fölajánlott mun-
kát. Közülük a férfiak az újratelepített Farkas erdõben végezték 
folyamatosan a csemeték, a terület rendben tartását és a kerítés 
építését.

A nõk fõleg takarítási, parkgondozási munkát végeztek. A 
hivatal nyilvántartási, adatrögzítési munkáját pedig 2 fõ segí-
tette. A kaszálási szezon megkezdésekor még további 6 fõ kezdett 
dolgozni.

Örvendetes, hogy a program alatt 2 fõ talált magának egyéb, 
határozatlan idejû munkalehetõséget. Így augusztus végéig 
összesen 33 fõ végzett a köz érdekében munkát. 

Összességében majd minden ilyen formában alkalmazott sze-
mély munkavégzésérõl elmondható, hogy azt a foglalkoztatók meg-
elégedésére, lelkiismeretesen, pontosan látták, látják el. Sõt, többen 
kiemelten jó, eredményes és megbecsült munkatársnak bizonyultak.

További eredmény, hogy a foglalkoztatottak is örömmel vették, 
hogy dolgozhatnak és szemmel látható pozitív változások voltak 
tapasztalhatók velük kapcsolatban. Ezért reméljük, hogy a késõb-
biekben is tudjuk õket alkalmazni és azt is, hogy megtapasztalva az 
ilyen fajta munkavégzés kedvezõ hatásait, maguk is aktívan tesznek 
foglalkoztatásukért.

Ugyanakkor a program hatékonysága érdekében az illetékes 
minisztériumnak módosítania kellene a jogszabályokat, hogy ezen 
személyek foglalkoztatása folyamatosan biztosított legyen, mert 
jelenleg nem az, így csak idõlegesen tudjuk õket alkalmazni. Továb-
bá forrást kellene biztosítani az önkormányzat részére a munkaszer-
vezéshez, a munka és védõeszközök, anyagok biztosításához is.

Megállapítható, hogy a program beindításával az önkormányzat 
ez idõ alatt több százezer forintot takarított meg. Ez abból adódik, 
hogy azon személyeknek, akik a felajánlott munkát nem vállalják el, 
az ellátás folyósítását megszünteti az önkormányzat.

A program egy lépés azon határozott célunk felé, hogy segély 
helyett munkát adhassunk, hogy aki önhibájából nem dolgozik, az ne 
kapjon segélyt! Így a jogszabályi ellentmondások és kezdeti nehéz-
ségek ellenére is azt javítva, módosítva folytatni kell. Fontosnak 
tartjuk, hogy e programmal és más egyéb támogatásokkal több 
kerekegyházi pályakezdõnek, fiatalnak is tudunk, ha hosszabb-
rövidebb idõre is, de tartalmas és értelmes munkát adni. 

Az önkormányzat a segélyezési, támogatási tevékenységét 
folyamatosan átvilágítja és a tényleges rászorultság alapján szándé-
kozik végezni. Célunk eléréséhez átfogó jogszabályváltozásra, a 
visszaélések kiszûrésére, és még hatékonyabb ellenõrzésre van 
szükség. Az önkormányzat a jövõben is azon dolgozik, hogy az 
eredményeket tovább javítsuk, a hibákat kiküszöböljük, mind az 
ellátottak, mind pedig a közösség érdekeit szem elõtt tartva.

dr. Kelemen Márk 
polgármester

A Víziközmû Társulat Kerekegyháza, Fõ utca 47/a. szám alatt, a 
Polgármesteri Hivatal udvarában lévõ épületben, önálló irodában végzi 
el az adminisztrációs feladatokat, valamint az ügyfélfogadási idõben 
(hétfõ–kedd 8-12 óra, szerda 8-12 és 12.30–15.30 óra között) 
fogadja a lakosságot. Telefonszám: 76/545-123.

Tekintettel a nagy ügyfélforgalomra, 2009. szeptember-október 
hónapban hosszabbított nyitva tartással várjuk az ügyfeleket, azaz a 
fenti idõpontokon kívül csütörtökön és pénteken is 8-12 óra között.

A településen 2.477 db érdekeltségi egységre került a tisztítóidom 
kiépítésre. A lakosság által a közmûfejlesztési hozzájárulás megfizeté-
sét (135.000 Ft/ingatlan) kb. 100 ingatlan után még kezdeményezték. 

Azon ingatlantulajdonosok, ahol a tisztítóidom kiépítésre került és 
még a közmûfejlesztési hozzájárulás megfizetését ez ideig nem kezde-
ményezték, azok számára részletfizetési kérelem benyújtására van 
lehetõség.

A közmûfejlesztési hozzájárulás megfizetésére, akik az LTP szerzõ-
dést választották és a 84.134 Ft-ot (62 x 1.357 Ft) saját számlájukra 
befizették, azok részére az OTP Lakástakarék Zrt. folyamatosan küldi a 
„Kiutalási értesítõ”-t egy tájékoztató levéllel. 

Az értesítõ mellett található egy „Válaszlap”, amelyet kitöltve, 
aláírva vissza kell juttatni az OTP részére. Ezeket a Válaszlapokat a Tár-
sulat irodájában is le lehet adni és mi továbbítjuk az OTP felé. 

Amennyiben a szerzõdõ félnél adatváltozás (név, lakcím, levelezési 
cím stb.) következik be, azt a pénzintézetnél kell bejelenteni.

Az LTP szerzõdés megkötésével 2004. április 1-jétõl 2009. május 
31-ig (62 hónap) kellett a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének 
lakossági hozzájárulását megfizetni. 

Sajnálattal közlöm, hogy a 2009. június 30-i zárás alapján megál-
lapítást nyert, hogy 362 fõ nem teljesítette a befizetést. Így ezek az LTP 
szerzõdések mindaddig nem kerülnek lezárásra, amíg a teljes összeg, 
vagyis a 84.134 Ft befizetésre nem kerülnek. 

A hátralékosok részére folyamatosan küldjük a felszólító leveleket a 
hátralék rendezése céljából. Akik a fizetési kötelezettségüknek nem 
tesznek eleget, a végrehajtás során jelentõsen megnövekedhet a tar-
tozásuk. 

Azok az ügyfelek, akik még nem kapták meg az OTP-tõl a Kiutalási 
értesítõt, a Társulat irodájában megtekinthetik az LTP számlájukra befi-
zetett összeget és hátralék esetén pontosan közölni tudjuk annak 
mértékét. 

Vannak ügyfelek, akiknek túlfizetésük keletkezett. Az ügyfél által 
befizetett 84.134 Ft feletti összeget a szerzõdõ fél részére az OTP 
visszafizeti.

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

Tisztelettel:
Farkas Jánosné - a KVT elnöke

Kerekegyházi Víziközmû Társulat
tájékoztatójaÚt a munkához”

program Kerekegyházán
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Bizonyára már sokan tudják, - de akik nem, azok örülni fognak a hírnek, miszerint – a 
város vezetésének kezdeményezésére és támogatásával elindult Kerekegyháza helyi, 
kísérleti jellegû rádióadása, a Kerek1 Rádió.

Napi 24 órás programmal, aktuális helyi információkkal, érdekes és sokszínû maga-
zinmûsorokkal várja hallgatóit.

Változatos és több generációs zenei összeállítással szórakoztatja Kerekegyháza 
apraját-nagyját a helyi képújság hangjaként.

Terveink szerint az önkormányzat által 2010 márciusában benyújtandó frekvenciapályázat 
elnyerésével éri el végleges formáját a helyi kisközösségi sugárzó rádióállomást.

A Kerek1 Rádió városunk lakosainak nyújt segítséget, információt és kikapcsolódást a nap 
bármely pillanatában.

Ezt a rádióadást egy hozzáértõ szakmai csapat segítségével Önök szerkesztik!
Minden reggel 6 órától 8 óráig egy-két órás napindító információs magazin várja a Kerek1 Rádió 

hallgatóit. A délelõtti és délutáni sávban változatos magazinmûsorok váltogatják egymást az egész-
ségmegõrzés, a gasztronómia, a mezõgazdaság, az esélyegyenlõség, a hit és a közélet téma-
körében.

A hír- és magazinmûsorok közötti idõben generációkat átívelõ, változatos zenei összeállítást 
hallhatnak, amit minden pénteken és szombaton 18 órától hajnali 3-ig felvált egy mindenki-
hez szóló házibuli hangulat.

Farkas Gábor
Kerek1 Rádió – felelõs szerkesztõ

A szeptember 26-án tartandó Szüreti 
Mulatság keretében Kerekegyháza 
Város központjában 13.00 órától - 
éjjel 2.00 óráig az alábbi utcák kerül-
nek jármû forgalom elõl lezárásra:

 Kossuth Lajos utcának a Rákóczi 
utca és Andrássy utca közötti szaka-
sza, továbbá a Fõ utca Posta épüle-
tétõl a Katolikus Plébánia Hivatal épü-
letéig bezáróan.
 A központi buszmegálló a korábbi 

éveknek megfelelõen lezárásra kerül. 
A megálló 2009. szeptember 25-én 
délutántól a Fõ utcán a buszmegálló 
elõtti szakaszra, míg szeptember 26-
án 11 órától másnap reggel az elsõ 
busz indulásáig a Széchenyi utca és 
Kossuth utca keresztezõdéséhez lesz 
áthelyezve.

}

}

ÚTLEZÁRÁS

KEREK1 RÁDIÓ 
Í G Y  K E R E K  A  V I L Á G !
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kell tennie a szabálysértési feljelentést, amely 
alapján 30.000,- Ft-ig terjedõ pénzbírság 
szabható ki.
 A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 

hatályos jogszabályok kimondják, hogy a közúti 
forgalomban jogszerûen az érvényes forgalmi 
engedéllyel lehet részt venni és a mûszaki ada-
tokat – pl. mûszaki érvényességi idõ – érintõ 
változások tekintetében is 15 nap áll az ügyfelek 
rendelkezésére ahhoz, hogy a változást beje-
lentsék.

2. Vezetõi engedély

 A jármûvezetõnek vezetés közben magánál 
kell tartani a vezetésre jogosító okmányt. A le-
járt kategória érvényességû vezetõi engedéllyel 
legfeljebb az elektronikusan elõállított kérel-
men feltüntetett ideig – és csak az országhatá-
ron belül – lehet rész venni a forgalomban. Az 
orvos által kiadott alkalmassági igazolás nem 
elegendõ!
 Amennyiben kézhez vették az új érvényes 

vezetõi engedélyt, nyolc nap áll rendelkezé-

}

}

}

sükre, hogy az elõzõ vezetõi engedélyt a közle-
kedésigazgatási hatóságnál (okmányiroda) 
leadják.
 18 év alatti állampolgárok vezetõi igazolvány 

kérelmüket csak szülõvel együtt terjeszthetik 
elõ.

 Nyomatékosan felhívjuk a lakosság figyelmét 
és kérjük, hogy a jármûvek tulajdonjog-
változásának átvezetéséhez, és a mûszaki vizs-
gáztatást követõ forgalmi engedélyekkel kap-
csolatos ügyekben mielõbb keressék az Ok-
mányirodát idõpont egyeztetés céljából az aláb-
bi elérhetõségeken, illetve személyesen ügy-
félfogadási idõben. 

További részletes információval állunk az Önök 
rendelkezésére.

Tel: 76/546-046; 76/546-055; 70/459-3279
Internetes idõpontfoglalás: 

Polgármesteri Hivatal

}

}

www.magyarorszag.hu

Tájékoztatjuk a lakosságot a 2009. 
április 1-jétõl életbe lépett közúti közle-
kedési igazgatási hatósági eljárást érintõ 
alábbi változásokról:

1. Jármûigazgatás

 A négykerekû segédmotoros kerékpárnak 
3minõsülõ mopedautók és quadok, (max: 50 cm  

vagy max: 4 kW) július 1-jétõl hatósági jelzésre 
és engedélyre kötelezettek.
· Ezen jármûvek „A1” és „B” kategóriás jogo-
sítvánnyal vezethetõk, a jármû kivitelétõl 
függõen. 
 Az „M” betûjelû zöld rendszámok igénylése 

csak Mûszaki Adatlap vagy a jármû azonosítóját 
is tartalmazó mezõgazdasági erõgép gépköny-
vével, típusbizonyítványával lehetséges, a ko-
rábbi feltételek változatlanul hagyása mellett.
 Szigorították az átírási kötelezettség teljesí-

tésre elõírt 15 napos határidõ elmulasztásához 
fûzõdõ szankciót: Aki az átírási kötelezettségét 
késedelmesen teljesíti, szabálysértést követ el, 
ennek megfelelõen az Okmányirodának meg 

}

}

}

Nagy örömmel értesítjük Kerekegyháza Város Lakosságát, hogy 
a labor épületében az önkormányzat kialakított egy sószobát. A só 
nagyban elõsegíti az allergiával, asztmával küzdõ gyermekek és 
felnõttek állapotának, közérzetének javulását.

Sajnos egyre több gyermeket érint ez a probléma, ezért tartjuk 
fontosnak, hogy most már mindezt helyben igénybe lehet venni 
kedvezõ használati díjfeltételekkel. Reméljük, hogy sok gyermeknek 
és szülõnek, felnõttnek jelent ez segítséget. 

A sóterápia jótékonyan hat: asztma, hörghurut, légcsõhurut, 
arc-és homloküreg-gyulladás, krupp, nátha, pollenek okozta 
allergiában szenvedõknél. Tüdõtisztító hatása miatt dohányosok 
számára is ajánlott. 

00 00Nyitva tartási idõ: 7 -15
Idõpont egyeztetés: 70-332-3544, 76-371-225

Egy alkalom 60 percet foglal magában. Fenti, kedvezményes áraink 
csak a kerekegyházi lakosokra vonatkoznak! Az idõpontoknál a 
kerekegyházi lakosok elõnyt élveznek!

Kérjük a szülõket, éljenek ezzel a térségben is egyedülálló lehetõséggel, 
szolgáltatással gyermekeik érdekében.

dr. Kelemen Márk polgármester

A szolgáltatás díjai a következõk:

Sószoba a könnyebb légzésért

Közlekedési igazgatási hatósági változások 
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Legfrissebb és várhatóan sokak számára kedvezõ hírünk, hogy augusztus 15-tõl indul 

a kábeltévé rendszeren a legújabb akciós csomag új internet-elõfizetõink számára. 

A kombi alapcsomag elnevezésû új szolgáltatásunk magában foglalja az internet 

és kábeltévé alapcsomagot, valamint az HBO fizetõ mozicsatornát. Mindezt 

összesen havi 4.990 Ft-ért.

 Az akcióval egyidejûleg egy új televíziós csatorna is bekerül a kínálatunkba: a POÉN 

TV mûsora, humorral és mulatós zenével. 

A kerekegyházi csatornán a rendszeressé vált helyi adások mellett a Képújság képei 

alatt a Kerek1 Rádió kísérleti adása hallható.

Reméljük, hogy az új internetes kombinált alapcsomag nemcsak az internetet igénylõk 

számára, hanem a korábban csak kábeltévével rendelkezõ elõfizetõink számára is 

vonzó lehetõséget nyújt.

Bõvebb tájékoztatást a Kábelkommunikációs Kft ügyfélszolgálati irodájában 

kérhetnek az érdeklõdõk. (Fõ u.84. Tel.: 545-090; 70/339-2563)

Az EU Élelmiszersegély program keretében 
Kerekegyháza Város Önkormányzata az idei év-
ben is nyert pályázaton tartós élelmiszereket a 
Gyermekétkeztetési Alapítványtól. A csomagok 
szétosztása július 15-én kezdõdött el. A 44 raklap 
élelmiszer (száraztészta, liszt, cukor) 900 rászo-
ruló család számára nyújt e nehéz idõkben segít-
séget, támogatást.

Bízunk benne, – rajtunk nem fog múlni –, hogy 
a jövõben is tudunk segítséget nyújtani ilyen mó-
don a lakosok számára. 

Polgármesteri Hivatal

Kábeltévé hírek!Újabb „kis”
segítség
sokaknak
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Ezúton szeretnénk megköszönni az alábbi sze-
mélyeknek és vállalkozásoknak az anyagi tá-
mogatását, amivel hozzájárultak a Polgárõr 
Egyesület további sikeres mûködéséhez:

 AVIFORM KFT.
 VARGA ISTVÁN
 MONOSTORI FERENC
 PONGRÁCZ BÉLA
 DERECSKEI LÁSZLÓNÉ
 DR. KELEMEN MÁRK
 BÁCSVÍZ ZRT.

•
•
•
•
•
•
•

x

x

x

x

x

A Helytörténeti Múzeum szeptember 26-
án újra megnyílik. A gyûjtõmunka ezt köve-
tõen is folytatódik.

Kérjük azon kedves olvasóink segítségét, 
akik Kerekegyháza fõleg 1945 elõtti múltjával, 
történetével, életével kapcsolatos bármilyen 
tárgyi emléket õriznek és szeretnék, hogy 
kiállításra kerüljön jelezzék azt nekünk.

A településrõl, családokról, rendezvé-
nyekrõl, jeles eseményekrõl szóló ilyen em-
lékeket, azokról készült fényképeket, egyéb 
dokumentumokat felelõs õrzésre, vagy vég-
legesen szívesen átvesszük. Segítõ szándé-
kukat kérjük a Mûvelõdési Ház 76-371-064 
telefonszámán, vagy ugyanitt személyesen 
Dubecz Mihályné Erzsikénél jelezzék.

Azon idõsebb személyek vagy családtag-
jaik segítségét és jelentkezését is várjuk, akik 
a régmúlt idõkrõl, történetekrõl, a korabeli 
életrõl beszélnének nekünk, hogy elbeszé-
léseiket kép- és hanghordozón megörökít-
hessük a jelen és az utókor számára.

Köszönjük, hogy a múltunk megõrzése 
és bemutatása érdekében segítik, támogat-
ják e törekvésünket.

Polgármesteri Hivatal

KECSKEMÉTRÕL INDUL KEREKEGYHÁZÁRA (52-es úton):

KECSKEMÉTRÕL INDUL KEREKEGYHÁZÁRA (Hetényegyházán át):

KEREKEGYHÁZÁRÓL INDUL KECSKEMÉTRE (52-es úton):

KEREKEGYHÁZÁRÓL INDUL KECSKEMÉTRE (Hetényegyházán át):

JELMAGYARÁZAT:

i5.30            o5.30          x6.00         i6.20         A6.20         M6.40         +7.30      
x7.30           x9.00        +10.00        11.00        x12.00        +12.00         i12.30       
x13.30       +13.30         i13.40       i14.10       T14.10        o14.10        +14.10        
i14.30        x15.00         x15.30      i16.00       M16.30       o16.30         17.00    
x18.15      M18.30      ö19.00       19.30          20.20          22.30 

i5.35         T5.35         i6.05         M7.35         8.35         x10.05         M11.05
Ø12.05      i13.35      M14.05       14.35      M16.05       +16.35           17.35    
i18.05       M18.35     ö18.35       u18.35

x4.55         +5.00         T5.40         o5.40          i5.40         i6.05         i6.15    
x6.20          6.35           i6.45          i6.55           7.05       Y7.30        x8.00    
+8.05        x8.20          +9.30        x10.00     M10.25     +11.00       x12.50     
+12.50    Ø13.30         14.30         i14.50       i15.05        15.30      M16.00    
o16.00    M16.30      M17.00        i17.45       o17.45      ö17.45       ö18.05   
 18.30        21.00

x5.00         M6.35         M8.30         x9.30         +9.30         x11.50        ö11.50    
12.50           i15.00           15.30        x17.40       ö18.00       u18.00         u19.30

x = munkaszüneti napok kivételével naponta (hétfõtõl szombatig)
+ = munkaszüneti napokon (vasárnap)
Ø = szabadnapok (szombat) kivételével naponta
M = munkanapokon (hétfõtõl péntekig)
i = iskolai elõadási napokon
ö = a hetek elsõ tanítási napját megelõzõ munkaszüneti napon
u = tanszünetben munkaszüneti napokon, valamint 2009. X. 23., 24., 25.
T = tanszünetben munkanapokon
o = szabadnapokon (szombaton)
A = szabad és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap)
Y = nyári tanszünetben munkanapokon

M E N E T R E N D
Érvényes: 2009. szeptember 1-jétõl

KUNSÁG VOLÁN Zrt.
Kecskemét

Gyûjtsük és õrizzük együtt
múltunk emlékeit

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
következõ polgármesteri fogadónap idõ-

pontja: 2009. október 2., 9- 13 óra között.
Várunk mindenkit közérdekû, magánjellegû 

vagy egyéb problémáival, kérdéseivel, 
javaslataival.

Várakozása elkerülése érdekében kérjük 
egyeztessen idõpontot a titkáság 546-040-es 

telefonszámán.

Polgármesteri Hivatal  

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP

Polgárõr köszönõ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 
 RA-LI-SZA BT.
 KISS SÁNDOR
 HARNGPACK KFT.
 KEREK VET KFT.
 KADAJ KFT.
 BÁNSZKI GYULA
 MEDOTISZ BT.
 ANGOLRUHA KFT.
 WENINGER BT.
 UNIVER COOP ZRT.
 THERMO-BAU HUNGÁRIA KFT.

GORTER ZRT. •
•
 
 GÖDÉNY TIBOR

Várjuk továbbra is felajánlásaikat az 51700117-
11112576 számlaszámra, vagy személyesen a 
Polgármesteri Hivatal titkárságán, hiszen váro-
sunk közbiztonságának megõrzése minden itt élõ 
ember számára fontos kell hogy legyen.
A támogatók biztonságát külön kiemelt figyelem-
mel kíséri a Polgárõr Egyesület.

Andó László
Polgárõr Egyesület Elnöke

GULYÁS JÁNOS
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Köszönjük, hogy segítettek!
Kerekegyháza minden polgára és sportszeretõ, 

sportoló lakosa nevében is köszönöm azon cégek, 
magánszemélyek felajánlását, akik kérésemre, kéré-
sünkre bármekkora összeggel is támogatták a Polgárõr 
Egyesületen és a Sportegyesületen keresztül városunk 
közbiztonságának és sportéletének fejlõdését. Támo-
gatásukkal aktívan szerepet vállaltak közösségünk 
építésében, Kerekegyháza fejlõdésében a város minden 
lakója érdekében.

Hamarosan személyesebb formában is kifejezzük 
köszönetünket. További támogatásokat, támogatókat is 
szívesen várunk a kiküldött levél, vagy a Polgármesteri 
Hivatal titkárságán kért információ alapján.

Köszönjük szépen!
dr. Kelemen Márk

polgármester  

Felhívás
Felhívjuk a figyelmét a környezetvé-

delmi termékdíjról, és az egyes termékek 
környezetvédelmi termékdíjáról szóló 
1995. évi LVI. törvény (továbbiakban: 
törvény) hatálya alá tartozó tevékenysé-
get végzõknek, hogy a 2007. évi CXXVI. 
Törvény 491. § (1) bekezdése alapján 
(„A Kt. e törvénnyel módosított 3. § -
ának (8) bekezdése szerinti bevallást 
2010. január 1. után csak elektronikus 
formában lehet benyújtani.”) a postai 
úton teljesített bevallási kötelezettsé-
güket csak 2009. december 31-ig gyako-
rolhatják.

Az ezt követõen elkészített bevallá-
saikat kizárólag elektronikus úton tudják 
a Regionális Ellenõrzési Központ részé-
re megküldeni.

A kitöltött bevallás (bejelentkezést 
nem) elektronikus úton történõ megkül-
désére EÜC (Egységes Ügyfélcímtár) 
regisztrációt követõen van lehetõség. A 
regisztrációra vonatkozó információt a 
www.vam.gov.hu internetes oldalon a 
Vám- és Pénzügyõrség által kiadott 
elektronikus nyomtatványok link alatt 
találhatják meg. 

Regionális Ellenõrzési Központ, 
Kecskemét

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a Filantrop Környezetvédelmi és Fûtés-
technikai NONPROFIT Kft. augusztus 1-jétõl folytatja Kerekegyházán
a kéményellenõrzést (tisztítás, ellenõrzés) és a 4 éves felülvizsgálatot
az 1995. évi XLII. tv. alapján.

4 éves felülvizsgálati díj: 2000 Ft/kémény
Gázkémény ellenõrzési díj: 1530 Ft/kémény
Szilárdtüzelésû kémény ellenõrzési díj: 1770 Ft/kémény
Kérjük, az épületbe való bejutást, a kéményekhez való
hozzáférést biztosítani szíveskedjenek. 

Vizsgálati díjak:

HIRDETMÉNY

Tel: 481-322,
       504-147

Kerekegyháza Város Önkormányzata a „Szüreti Felvonulás” 
rendezvény keretében:

„BEFÕZÕ” VERSENYT HIRDET.
2009. szeptember 26-án várjuk azokat a házi készítésû befõtteket, 
amelyeket a versenyre szeretnének benevezni.
A befõzõ szezon végéhez érve, a háziasszonyok többsége elégedetten 
nézegeti a kamrában az eltett finomságoktól roskadozó polcait.
Hozza el Ön is bármelyik gyümölcsbõl készített befõttjét és tegye 
próbára azok ízeit!

Jeligével ellátva, fajtánként maximum 1 liter mennyiségben kell 
átadni az elbírálásra szánt üvegeket.
Nevezési határidõ: 2009. 09. 26., 12 óra
Helyszín: Katona József Mûvelõdési Ház

A részvétel díjtalan!

Fõdíj: egy 40.000 Ft értékû
WENINGER Konyhai Befõzõautomata

2. díj: 10.000 Ft-os Weninger Bt-s
vásárlási utalvány

3. díj: 5.000 Ft-os Weninger Bt-s
vásárlási utalvány

WENINGER BT
6041 Kerekegyháza, Széchenyi u. 170. • Tel.: 76/361 101

Köszönjük kisvárosunk lakói 
nevében Ferkó Mihályné (Katika) 

és Fekete Zoltán önfeláldozó 
munkáját. 2008-2009 évben
1-1 egész napos ingyenes 

gyógymasszírozást szerveztek
és dolgoztak végig.

Még egyszer köszönjük 
önfeláldozó térítésmentes 

munkájukat, melyet egészségünk 
érdekében tettek.

 

                      Dr. Mánya Irén

Köszönet!
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K Ö Z É R D E K Û  T E L E F O N S Z Á M O K

Orvosok: rendelési idõben,

Orvosi ügyelet:

Mentõk:

Megyei Kórház:
Fogászat:
Gyógyszertár:

Tûzoltóság: 
Lajosmizsei rendõrörs: 
Polgárõrség: 

Polgármesteri Hivatal: 
Okmányiroda: 
Mûszaki iroda: 
Mezõõr:
Tanyagondnokok:

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

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

 06-76-516-700
 06-76-361-313

 06-76-371-202

06-76-545-000
06-76-356-011; 555-004

06-30-535-9764

06-76-546-040
06-76-546-055; 546-046
06-70-459-3278 /Strobl Alajos/

 06-20-949-3067

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

Városgazdasági Kft.: 
Falugazdász: 
Humán Szolgáltató Központ: 

Bácsvíz: 
Bácsvíz ügyfélszolgálat:

Ügyfélfogadás:

Csatornázással kapcsolatos
ügyfélszolgálati iroda:

Démász:
Dégáz:
Betonút: 

06-76-545-018
06-70-452-8169

06-76-361-165

06-76-511-511

Kecskemét, Izsáki út 13.

H-Cs: 7.30-15.30, P: 7.30-15 óráig
Tel.: 76/511-531, 511-532

Kecskemét, Szabadság tér 6.
Tel: 76/504-485
www.kecskemetcsatorna.hu

 06-40-822-000; 822-282
 06-40-820-520

06-76-506-131

A Fõ utca 49. szám alatti
virágboltunkban vállaljuk

alkalmi, mennyasszonyi csokrok
és dekorációk,

valamint koszorúk készítését.

Napközis tábor indul
2009. október 26-30-ig

a Kunsági Majorban, naponta 8-17 óráig.
            

Részvételi díj: 2.500.- Ft/nap 
Jelentkezni Kozári Gyulánál a 30-9686-544-es 

telefonszámon 2009. október 20-ig lehet.

Programok: tenisz, lovaglás, asztalitenisz, 
speedminton(gyorstollas), billiárd, csocsó, 

fallabda, lovaskocsi kirándulás.
                   

Nyitva tartás:
hétfõ- Péntek: 8-12; 13-17
szombat-vasárnap: 8-12

Tel: 76-371-069; 06-30-309-16-51

Kerekegyháza Város Önkormányzata
értékesíteni kívánja

Nissan Vanette Cargo
típusú gépjármûvét. 

Futott km: 273.200
Szín: fehér
Irányár: 490.000.Ft

Tel.: 76/361-165 • Mobil: 06/70/3347752

Értéknövelõ tényezõ: jó állapotban lévõ gumik,
több mint egy évig érvényes mûszaki vizsga, zöldkártya.

Érdeklõdni lehet: Kerekegyháza Város Önkormányzatának
Humán Szolgáltató Központjában 

6041 Kerekegyháza, Fõ u. 76. 

Márka: Nissan
Típus: Vanette Cargo
Hengerûrtartalom: 2283 cm3
Gyártási év: 1999
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Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 
szeptember 1-jétõl a Lajosmizsei Ren-
dõrõrsön az állandó rendõri jelenlét az 
alábbi idõpontokban van:

A Kerekegyházi SE Labdarúgó 
Szakosztály felnõtt csapata 
2009-2010-es bajnokságban 
ismét a Megyei I. osztályba 
nevezett.
Az elmúlt bajnokságban a csa-
pat kiharcolta a Megyei I. 
osztályban a bennmaradást. 
Anyagi gondok miatt koránt-
sem volt biztos, hogy a csapat 
ebben az osztályban fog tovább-
ra is szerepelni.
A Városi Önkormányzat, a sport-
barátok, sportszeretõk, vállalkozók és támogatók közös erõfeszítésével sikerült elõteremteni a 
minimális anyagi feltételeket.

A csapat keretében változások történtek. Eligazolt három labdarúgónk, ill. egy fõ munkavégzés 
miatt kénytelen volt abbahagyni egy idõre a sportot.

Távoztak: Széchenyi Attila Kunszentmártonba, Polgár Zoltán és Pánczél László Fülöpházára.
Érkeztek: Torbán Csaba Nyárlõrincrõl, Sipos Krisztián Bölcskérõl, Dunai Norbert, Dos Reis Carlos 
Norbert, Márton Dávid, Bornemissza Norbert a KTE-bõl, Bakos Tamás Izsákról, Fejes Balázs, 
Kocsis Bence, Kocsis Tamás Orgoványból, Kovács Roland Helvéciáról.
A vezetõség és a szakmai stáb a 8. hely megszerzését tûzte ki célul. 

A labdarúgó szakosztály vezetõsége megköszöni
minden támogató egítségnyújtását, az újonnan érkezõ labdarúgóknak
pedig sok sikert kíván a kerekegyházi színekben.

Nagy János

A támogatói kártyát 5000 Ft-ért lehet megvásárolni a pályán
és a Mozi presszóban, amely minden hazai mérkõzésre jogosít.

Megyei II. osztály

A csapat tagjai:
dr. Berényi Antal, Deák László, 
Jakubik István, Reibl László, 
Szilágyi András, Tóth Miklós.

sporthíreink

kedden és szerdán
8.00 – 12.00 között
a Városháza hátsó 
tanácstermében.

Tel.: 06-70-452-8169

FALUGAZDÁSZ
ügyfélfogadása:

RENDÕRSÉGI
TÁJÉKOZTATÁS:

A köztes, valamint a hétvégi, ünnepi idõ-
szakokban az épületben állandó rendõri  
jelenlét nem lesz, így a 112-es, 107-es se-
gélyhívó számokon, illetõleg az õrs bejárati 
kapuja mellett elhelyezett segélyhívó panel 
(szürke színû) segítségével lehetséges fel-
venni a kapcsolatot a közterületen szolgá-
latot ellátó rendõrrel.

A segélyhívó számokról kezdeményezett hí-
vások a Bács-Kiskun Megyei Rendõr-
fõkapitányság Központi Ügyeletére, míg a 
segélyhívó panelrõl indított hívások az õrs 
illetékességi területén szolgálatot teljesítõ 
rendõr szolgálati mobiltelefonjára ér-
keznek.

A panel használata során 90 másodperces 
kapcsolat létesíthetõ a szolgálatos rendõr-
rel, melyet annak letelte után korlátlan 
számban meg lehet ismételni.

A rendõrõrsön szolgálatban lévõ rendõrt 
(24 órás lefedettséggel) a 06-20-539-8440 
számon lehet elérni az ügyfélfogadási idõn 
kívül.

Rendõrkapitányság - Kecskemét
Lajosmizse - Rendõrõrs

1. Kerekegyháza SE 12 10 1 1 151-65 21

2. Matécsa Soltvadkerti TE III. 12 10 - 2 145-71 20

3. Hardt-Speednet Soltvadkerti TE IV. 12 8 - 4 133-83 16

4. Jatesz Jánoshalma 12 6 1 5 125-91 13

5. Kalocsa SE II. 12 4 2 6 115-101 10

6. Dunaegyháza II. 12 1 - 11 41-175 2

7. Dunapataj 12 1 - 11 46-170 2

Mérkõzés Gy D V pont

Focivilág

PING-PONG

Ezen idõszakban a rendõrõrs
telefonszáma: 06-76-356-011

Hétfõ: 7.30-16.00 óráig

Kedd: 7.30-16.00 óráig

Szerda: 7.30-16.00 óráig

Csütörtök: 7.30-16.00 óráig

Péntek: 7.30-13.30 óráig
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