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Ferkóné Kati, Fekete Zoltán

Kerekegyháza lakossága 



Szent Lukács evangéliumának 24. 
fejezetében (13-35.) elénk állítja az 
emmauszi úton haladó, csalódott, szo-
morkodó, tanítványokat, akik kiöntötték 
szívük keserûségét a melléjük szegõdõ 
vándornak.

 Talán 
kiderült, hogy Jézus bûnös és így méltán 
szenvedte el a kereszthalált? Talán bebizo-
nyosodott, hogy nincs isteni hatalma?  
Nem. Akkor miért csalódtak? 
Ha logikusan gondolkodnak az emmauszi 
tanítványok, azt kellett volna mondaniuk, 
hogy csalódtunk a vezetõinkben, akik ezt a 
nyilvánvalóan Istentõl küldött és különle-
ges hatalommal felruházott embert képesek 
voltak megölni. Csalódtunk a népünkben, 
akik ennek az ártatlan embernek halálát kö-
vetelték. Õbennük csalódhattak, de Jézus-
ban miért csalódtak?

Érthetetlen, de a mi életünkben is elõ-
fordul, hogy csalódunk emberekben, csaló-
dunk önmagunkban, s utána az Istent 
okoljuk, pedig mi vagyunk a hibásak.

Az emmauszi tanítványok tudtak arról, 
hogy a sír üres, az asszonyok angyalok üze-
netét hozták, mégis fölkerekednek. Nem 
maradnak Jeruzsálemben, nem mondják, 
hogy akkor nézzünk utána a dolognak. 
Nem. Õk csalódottan indulnak vissza 
falujukba. Van bennük egy alapvetõ téve-
dés, ami ránk is jellemzõ. Úgy gondol-
kodtak, hogy ha Jézus föltámadt, ha Jézus 

Mi volt csalódottságuk oka?

gyõzött a halál felett, akkor most hol van 
ennek a jele? Már régen itt kellene állnia 
angyalaival, hogy igazságot szolgáltasson 
ellenségei felett.

Ha igazán értjük a Szentírást, akkor 
tudjuk, hogy az Úr valóban föltámadt, 
végérvényesen gyõzött, de a mi számunk-
ra, akik még a földön élünk, ez a gyõzelem 
párhuzamosan fut a küzdelemmel. Úgy 
vagyunk mi is, mint az emmauszi tanít-
ványok, akik azt hitték, hogy Jézus távol 
van tõlük, pedig ott haladt velük az úton, 
hogy magyarázatot adjon kérdéseikre, 
felfedje elõttük az igazságot.

A Szentírásból meg kell értenünk, hogy 
mi egyszerre vagyunk Krisztussal már gyõz-
tesek, és egyszerre vagyunk még üdvös-
ségünkért küzdõk. E világban együtt megy 
még a bûn és a kegyelem. Együtt megy a 
harc és együtt van a megváltás. De tudjuk, 
hogy erõsebb a kegyelem, erõsebb a 
megváltás.

Húsvétkor, feltámadásának ünnepén 
Jézus feltárja elõttünk: bár földi életünk 
továbbra is tele van szenvedéssel, küzde-
lemmel, kísértéssel, úgy tûnik a bûn 
börtönében vagyunk, de jelet ad, reményt  
önt belénk, hogy ne csüggedjünk, mert õ 
gyõzött, hatalmasabb, mint a gonoszság, 
velünk halad életünk útján, segít, hogy 
gyõztesként állíthasson jobbjára. 

Gábor Imre
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Ü n n e p i  k ö s z ö n t õ

A Polgármesteri Hírlevél szerkesztõsége azon 
munkálkodik, hogy a kerekegyházi lakosokat minél 
szélesebb körben tájékoztassa a közelmúlt 

történéseirõl és az aktuális eseményekrõl. A hírlevél tartalmának kialakításában 
az Önök segítõ közremûködésére is folyamatosan szükségünk van. Ezért kérem, 
hogy amennyiben közérdekû észrevételük, javaslatuk, vagy megjelentetni kívánt 
anyaguk van, jelezzék azt számunkra akár személyesen, akár írásban, illetve 
elektronikus úton a Polgármesteri Hivatal alábbi elérhetõségein. Továbbá kérnénk, 
hogy a megadott címeken jelezzenek abban az esetben is,
ha nem kapnák kézhez újságunkat.

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

Polgármesteri Hivatal

Kedves olvasóink,
tisztelt kerekegyházi polgárok! „De ha Terólad elmélkedem, Uram, 

a szívem újra felvidul, 
mert tudom, hogy Nagypéntek után 
Húsvét vasárnap következik. 
Betölti szívemet a hála, 
hogy feltámadtál, Uram, 
s általad van bûnbocsánat. 
Kérlek, mosd le minden vétkemet, 
és segíts, hogy legyek 
örökké hálás, hûséges, 
szolgáló gyermeked.” 
                                    / Zsótér Mária /

A föltámadt Jézus velünk van

Napjainkban sokszor találkozhatunk olyan 
emberekkel, akik azzal dicsekszenek, 
mennyire ismerik a Szentírást és azt milyen 
hitelesen tudják magyarázni. Tényleg így 
van? Elég a Szentírást jól ismerni? Most az 
tárul elénk, hogy az emmauszi tanítványok 
jól ismerték a Szentírást, de nem értették. 
Náluk is jobban ismerték a zsidó vezetõk, a 
farizeusok, az írástudók, akik talán kívülrõl 
tudták minden sorát, de nem értették meg 
az Isten üzenetét. Megölték a Messiást, 
akirõl minden nap olvastak. Egészen más 
dolog, hogy valaki ismeri a Szentírást, tud 
belõle idézni, vagy érti  is az Isten üzenetét.

Az emmauszi tanítványoknak is, az 
apostoloknak is Jézus magyarázta meg a  
Szentírás rá vonatkozó részeit, különben az 
ember nem érti meg azt. Az apostolok, az 
õskeresztények ezt a jézusi magyarázatot 
adták tovább. Így tehát mi Jézustól vettük a 
Szentírás megértését.

Kerekegyháza minden polgárának
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván
Kerekegyháza Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete,
a Polgármesteri Hivatal
és Intézményeinek dolgozói nevében
Dr. Kelemen Márk
Polgármester
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Ü n n e p i  k ö s z ö n t õ

Zászlókat, s zsarnokságokat cibáló szelek 
tudatják: itt a Tavasz! Vidékünkön, - igen, a 
keresztyén Európában! - a Tavasz hozza el 
egyik szép, sátoros ünnepünket. Jézus 
Krisztus Urunk feltámadásának ünnepe ez, 
melyet magyarul Húsvétnak nevezünk. A 
feltámadás örömét megelõzi a Nagypéntek, 
Krisztus elítélésének, kereszthalálának napja 
és emlékezete. Tudjuk, nagypéntek nélkül 
nincs Húsvét. De van, ahol a nagypénteki 
gyász szinte hangsúlyosabb, mint a feltá-
madás csodája. Holott nem az a csoda, s a 
keresztyénség lényege, hogy Jézus meghalt, 
hanem az, hogy halálából feltámadt értünk, s 
romlatlan testben ismét isteni életet él. 

Elítélés és feltámadás. Micsoda különbség! 
Ég és föld, mondhatnánk, s valóban így van. A 
nagypénteki történésekben megjelenik az 
emberi kisszerûség, aljasság, a homály és a 
bizonyítatlanság. A Feltámadás viszont tiszta 
és áhítatos, igaz és bizonyos! Ezen üdvtörté-
neti eseményeket ésszel is megismerhetjük, 
elfogadhatjuk, s nem csak azért lehet hin-
nünk, mert hihetetlen. Igen, a Szentírás ezek-
rõl is tényszerûen, valóságosan tudósít! 
Olvassuk hát bátran! 

Jogtudósok elemezték Jézus Krisztus 
perét, összevetették a korabeli római s zsidó 
jogi szabályokkal, s megállapították, az eljárás 
menete valóban az volt, mit az evangéliumok 
is rögzítenek. Sõt, látható, Jézus nem kény-
szeríttette önmagával szemben a halálos 
ítélet kimondására sem a zsidó fõtanácsot, 
sem a római helytartót. Ha kellett, megta-
gadta a nyilatkozatot, ha kellett, védekezett, 
tiltakozott, állított, Pilátust és a fõtanács 

Ez év január 13-án a Móra Ferenc mûvészek és mûvészpalánták. A klasszi-
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészet- kus darabok felhangzásakor mindenki 
oktatási Intézmény tanárai és növendé- megfeledkezett a nagy hidegrõl, és élve-
kei, a Katolikus Ifjúsági Énekkar tagjai, zettel, áhítattal hallgatta a hangszerek és 
valamint ifj. Monostori Ferenc részvéte- az ének tiszta hangját. 
lével hagyományosan, immár 3. alkalom- Ezúton is szeretnénk megköszönni 
mal rendezhettük meg a nagy érdeklõ- minden résztvevõnek és szervezõnek ön-
désre számot tartó és várt Újévi hang- zetlen és áldozatos munkáját, most már 
versenyünket a Katolikus Templomban. tudva, hogy valóban tradíció született, 

A megjelent hallgatóságnak felejt- melynek mindenki õrzõje, aki a legkisebb 
hetetlen élményben volt része, csodála- segítséggel is, de jó szándékkal fogadta, 
tos volt hallani az elmúlt évek kemény támogatta kezdeményezésünket, mind-
munkájának zenében és énekben testet annyiunk örömére. 
öltõ fejlõdését, eredményét, mellyel nagy 
örömet szereztek számunkra az elõadó Polgármesteri Hivatal

kisebbségét meg is gyõzte a maga 
igazáról. Éppen a fõtanácsnak kellett 
volna felismerni Õt, mint Messiást, 
amit nem titkolt elõttük. Ám a fõta-
nács nem fogadta el Õt Megváltóként, 
a másik utat választották: isten-
káromlóként és felforgatóként halálra 
szánták. Jézus pedig a kínhalált vállal-
ta, de nem kívánta, s nem kereste. 

Mint ember félt a rá váró sorstól, 
de nem ingott meg. – írja Zlinszky 
János, római jogot oktató egyetemi 
tanár. Jogilag nézve, Jézus semmi olyat 

nem tett, amiért halált érdemelt volna. 
Nem bûntény miatt tartóztatták le, hanem 
hogy megöljék. Tényszerû és valós bizonyí-
tékot nem tudtak ellene felhozni. Pilátus, a 
helytartó csak azért mondta ki a halálos ítéle-
tet, mert választania kellett az igazság, vagy a 
saját politikai karrierje között. (Már akkor is! Ez 
persze nem azt jelenti, hogy a keresztyé-
neknek kerülniük kellene a közéleti tevé-
kenységet, hanem ellenkezõleg. Benne kell 
lenni, s jobbá kell tenniük!) Tudta, ártatlan 
ember vére onttatik, mosta is kezét. A háttér-
ben az összeesküvõ zsidó fõpapok álltak, - 
élükön Annással, egy korábbi fõpappal, - akik 
rágalmazással és zsarolással vették rá Pilátust 
a pálcatörésre. 

De aztán lehullott a halotti lepel, a sírt záró 
kõtömb elmozdult - Jézus feltámadt! Mennyi-
vel bizonyosabb, s tagadhatatlan tény ez! 
Mert, gondoljuk csak el, ha netán a tanítvá-
nyok rejtették volna el Jézus tetemét, hogy 
azt állítsák, feltámadt; vajon késõbb honnan 
lett volna bennünk az a világmozdító hit, lelki 
erõ, ami megbújó, reszketõ tanítványokból 
bátor örömhírmondó apostollá változtatta 
õket? Csupán egy maguk keltette hazugság 
igazolására adták volna többen is életüket, 
akár kínhalállal is? Ez semmiképpen nem 
hihetõ. De a rómaiak õrizték a sírt, oda a 
tanítványok sem fegyverrel, sem lopva nem 
tudtak volna bejutni. S bizony, ha a rómaiak 
kezén maradt volna Jézus porhüvelye, az elsõ 
pünkösd után, mikor fellobbant a Szentlélek 
tüze, s a megtérés futótûzként lángba borí-
totta Jeruzsálemet, milyen könnyen kiolt-
hatták volna az egészet, ha felmutatják Jézus 

holttestét. De nem mutatták fel. Soha nem 
mutatták fel. Tehát nem maradt a kezükön, 
nem maradt az õrizett sírban.

„Feltámadt az Úr Krisztus”! Nem véletlenül 
szólt így eleink köszönése régi Húsvétokon, 
mire a „Bizonnyal feltámadott!” köszönés 
felelt. Bizony, a hitnek az ellensége nem a 
tudás, hanem a tudatlanság. Álljunk hát mi is 
ujjongó szívvel ünnepünk elé, hadd járja át 
lelkünket Húsvét csodája, hogy egy szívvel, 
egy akarattal tehessünk bizonyságot a 
világnak: él az Úr!

Áldott húsvéti ünneplést
kívánok mindenkinek,
Téglási Anna, református lelkipásztor 

(Bõvebben: Sáry Pál: Bûnvádi eljárások az 
Újszövetségben, és J.R.W. Stott: Hinni Jézusban címû 
könyvekben olvasható a leírtak háttere)

Hi t te l  é s  és sze l

Rendszeres és ünnepi alkalmainkra 
szeretettel várunk mindenkit:

• április 5-én, 9 órakor virágvasárnapi 
istentisztelet a református gyülekezeti 
házban
• április 9-10-11-én, 18 órakor nagyhéti 
bûnbánati istentisztelet a református 
gyülekezeti házban
• április 10-én, 9 órakor nagypénteki 
istentisztelet a  rerformátus templomban
• április 12-én, 9 órakor Húsvétva-
sárnapi úrvacsoraosztással egybekötött 
istentisztelet a református templomban
• április 13-án, 9 órakor Húsvéthétfõi 
ünnepi istentisztelet a református 
gyülekezeti házban
• április 19-én, 9 órakor Vigasztaló 
istentisztelet az 5. és 10. éve elhunyt 
testvéreinkre emlékezve a református 
templomban
• május 3-án, 9 órakor Anyák napi 
istentisztelet a református templomban
• május 10-én, 9 órakor istentisztelet a 
Sárospataki Református Teológiai 
Akadémia tanárának és hallgatóinak 
szolgálatával a református templomban

Valóban tradíció született
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O k t a t á s ,  k u l t ú r ai f j ú s á g ,  

Március 6-án egész nap nyitva állt az iskola kapuja a látogatók elõtt. Délelõtt nyílt 
tanítási órák voltak, délután szabadidõs programokkal várták az érdeklõdõket.

Az elsõ osztályokban egy órára iskolapadba ültek a nagycsoportos óvodások az óvó nénik 
kíséretével. Megnézték, hogy mi mindent tanultak már meg az iskolában a náluk csupán egy 
évvel idõsebb társaik. A negyedikesek apró ajándékkal kedveskedtek nekik. Ezután az iskola 
aulájában megnézték a kiállítást, amelynek anyagát a tanulók munkáiból válogatták az 
osztályfõnökök és a szaktanárok.

Délután az iskola tánctermében elõször a 6.c osztály játszotta el a Harmatos zöld fûben c. 
mesét, majd a mûvészeti iskolások hangszeres bemutatkozása következett. Tanulóink lelkesen 
készültek erre a napra, kár, hogy az érdeklõdés nagyon gyér volt. 

Azok a leendõ elsõsök, akik szüleikkel ellátogattak az iskolabörzére, jelentkezhettek 
arcfestésre, kézmûves foglalkozásra. Az elkészült pillangókat, kihúzható kukacos almákat haza 
is vihették a nebulók. A leendõ elsõs tanító nénik segítségével az elsõ osztályos könyvekbe, 
munkafüzetekbe is belelapozgattak a tudásszomjas nagycsoportosok. A mozogni vágyók 

fejlesztõ játékokkal ismerkedtek, melyeket ki 
is próbálhattak. Közben a sportcsarnokban az 
alsó tagozatosok játékos feladatokban 
mérhették össze ügyességüket. Tanulóink 
nagyon élvezték a vidám délutánt. 
Sajnos, minden igyekezetünk ellenére 
kevesen voltak kíváncsiak az iskolában folyó 
munkára, és a változatos programkínálatra. 

Móra Ferenc Általános Iskola

NYÍLT NAP AZ ISKOLÁBAN

Tavaszi tervek
az Általános Iskolában

Egy nagyon tartalmas õsz, és talán még tartalmasabb tél után, 
aktív tavasz vár az iskola tanulóira. A következõkben 

szeretnénk tájékoztatni a város lakosságát intézményünk 
tavaszi programjáról.

Tavaszi szünet: április 9-14-ig. Utolsó tanítási nap: április 8. 
(szerda), elsõ tanítási nap: április 15. (szerda).

Folyamatosan zajlanak a tanulmányi versenyek 
helyesírásból, versmondásból és matematikából.

Szeretettel várjuk a város apraját és nagyját a május 30–i 
Gyermeknapi rendezvényre az iskolába, melynek 

programjáról a kerekegyházi televízió képújságján, illetve 
plakátokon keresztül fogjuk az érdeklõdõket tájékoztatni.

A Ballagás és a tanév utolsó tanítási napja
június 12-én lesz.

Mûvészeti iskolai beíratás a 2009/2010. tanévre
a térítési díj befizetésével június 22. és 26. között az általános 
iskola titkárságán a jelenleg kiválóra minõsített tanszakokra: 

Rézfúvós, Furulya, Zongora, Gitár, Klarinét és Fuvola 
tanszakra. Kérjük a következõ tanév pontos indulása 
érdekében, jelentkezéseiket mindenképpen adják le

ebben az idõszakban.

Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás:
2009. június 20-án 17 órakor az Általános Iskolában.

Szép versenyeredmények
2009-ben

2009. február 13-án a Mezõ Ferenc Szellemi Diákolimpia MEGYEI 
DÖNTÕJÉRE került sor Kiskunfélegyházán. Iskolánkból a döntõbe jutott tanulók 
a 2008-as Pekingi, nyári, a 2006-os Torinói, téli Olimpia eseményeibõl készültek 
föl. /olimpiai totó, képfelismerés, helyezettek, versenyszámok/

2009. február 27-én Ja-
kabszállásra várták a kör-
zeti Játékos Sportverseny 
Döntõjére a legügyesebb 
alsó tagozatos diákjainkat. 
Iskolánkat 19 fiatal sportoló 
képviselte, voltak közöttük 
2-os, 3-os, 4-es lányok, fiúk.

Nagy küzdelemben, végig fej-fej mellett haladva a Szentkirályi iskola csapatával 
Csaba Róbert, Kanyó Gabriella, Tátrai Barnabás, Kovács Richárd végül a 4. helyet 
szerezte meg. Gratulálunk Nekik és felkészítõ tanáruknak, Balla Gábornak. 

A kiválasztott gyerekek 
nagy odaadással és lelke-
sedéssel készültek a megmé-
rettetésre. A verseny külön-
bözõ ügyességi és gyorsasági feladatok mellett a bátorság és a küzdeni tudás próbája 
is volt. A 8 csapatos mezõnyben tanítványaink az elõkelõ II. HELYET szerezték meg, 
hajszálnyira lemaradva a házigazda csapatától. 10 év óta /mióta iskolánk részt vesz 
ebben a diákolimpiai versenyszámban/ ilyen kimagasló eredmény még nem született.

A csapat tagjai: Szabó Ágnes, Trepák Anna, Kövecses Lilla, Kövecses Réka, 
Fromvald Emese, Major Zsuzsanna, Basky Éva, Pencz Angéla, Varga Virág, Bekõ 
Gábor, Orgoványi Kevin, Ritter Bence, Ritter Imre, Langó Máté, Istrate Ramon, Salga 
Ottó, Szabó Richárd, Hulicsár Máté, Harlacher Patrik. Felkészítõ tanárok: Bognárné 
Kormos Erika és Görbéné Márki Éva. Gratulálunk és további sportsikereket kívánunk! 

Móra Ferenc Általános Iskola
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Végre 
korcsolyázhattunk

Januárban a szabadidõ hasznos eltöltése 
és a sportolási lehetõségek színesítése 
érdekében, a csúszkálni és korcsolyázni sze-
retõk számára a polgármester úr kezdemé-
nyezésére, a Kerekegyházi Sport Egyesület 
jégpályát épített a Borbás Gáspár Sporttele-
pen. Itt a kezdeti nehézségeket leküzdve há-
rom jégfelületet tudtunk biztosítani a látogatók 
számára. A létesítményt hétköznap délután, 
hétvégén kis szünettel egész nap látogathatta 
a közönség.

A jégpálya használata ingyenes volt, a 
mûködése alatt 110 fõ korcsolyázott, csúsz-
kált önfeledten, köztük gyerekek, felnõttek, 
fiúk, lányok vegyesen. Az új kísérlet sikerén 
felbuzdulva, a Polgármesteri Hivatal és a 
Sport Egyesület, jövõre ismét szeretné bizto-
sítani a korcsolyázni, csúszkálni szeretõk szá-
mára ezt a lehetõséget.

Nagy János

A VI. Jenei Zoltán Fuvolaversenyen a Kerek-
egyházi Móra Ferenc Általános Iskola és 
Mûvészetoktatási Intézményt két növendé-
künk képviselte.

• Elsõ korcsoportban indult Ferencz Petra.
Elõadott mûvei: Köhler etüd
Szabadon választott darabja:
Gluck - Boldog lelkek tánca.
• Szintén az elsõ korcsoportot képviselte: 
Héjjas Edit.
Elõadott mûvei: Köhler etüd
Szabadon választott darabja: Purcell - Air

A növendékek nagyon szépen szerepeltek. 
400 résztvevõ között dicséretesen helytálltak. 
A Mûvészetoktatási Intézmény részérõl 
minden segítséget megkaptunk a zavartalan 
felkészülés érdekében, mely meg is hozta 
eredményét.

Horváthné Farkas Ilona - fuvolatanár

FUVOLÁS SIKEREK 

A Kommunizmus Áldozatainak Emlék-
napján, 2009. február 25-én megemlékezést 
tartott a Fidesz Magyar Polgári Szövetség 
Kerekegyházi Csoportja, a Magyarországi Ta-
nyákon Élõk Egyesülete, a KDNP Kerekegyházi 
Szervezete, a Kerekegyházáért Baráti Kör és a 
Kerekegyházáért Baráti Egyesület.

A megemlékezés 17 órakor a kerekegyházi 
római katolikus templomban tartott szent-
misével kezdõdött, majd a Katona József 
Mûvelõdési Házban folytatódott, ahol dr. 
Kelemen Márk polgármester köszöntõje után 
ünnepi beszédet mondott dr. Turi-Kovács 
Béla országgyûlési képviselõ, a Kisgazda Pol-
gári Szövetség és Kisgazda Polgári Egyesület 
elnöke, Fekete Pál, a Békés megyei 56-os 
Forradalmi Bizottság elnöke pedig történelmi 
elõadást tartott. A megemlékezést követõen 
a rendezvény résztvevõi Szalai József képes 
kiállítását tekinthették meg, az 1945 utáni 
kommunizmus környékbeli áldozatainak, 
mártírjainak emlékére.

NÁLUNK TANÍTOTT A 
TANKÖNYV SZERZÕJE

Március 4-én bemutató magyar irodalom óra volt 
az 5. b osztályban.
Az órát nem az osztályban tanító szaktanár 
tartotta, hanem Radóczné Bálint Ildikó, a magyar 
tankönyv szerzõje. A helyi kollégákon kívül 
lajosmizsei pedagógusok is kíváncsiak voltak a 
kooperatív technikával szervezett órára.
Tanulóink lelkesen dolgoztak csoportmunkában, 
nem maradt el számukra a dicséret sem. Óra 
végén a tanárnõ dedikálta a tanulóknak a 
tankönyvét.

Móra Ferenc Általános Iskola

„Hol zsarnokság van, 
ott zsarnokság van
nemcsak a puskacsõben,
nemcsak a börtönökben,
nemcsak a vallató szobákban, 
nemcsak az éjszakában
kiáltó õr szavában,
ott zsarnokság van.”

 /Illyés Gyula: Egy mondat
a zsarnokságról/ (részlet)

Emlékezés a kommunizmus áldozataira

N á l u n k  t ö r t é n t

Hosszú elõkészítõ és megfeszített munka elõzte 
meg a rendezvény zökkenõmentes lebonyolítá-
sát. Több év után a felújított iskolánkban rendez-
hettük meg az idei bálunkat. Ezért sok idõt töltöttek 
azzal a DÖK vezetõi, pedagógusok, szülõk, a 
konyhai dolgozók, hogy minden elõ legyen ké-
szítve.
Izgatottan vártuk a közös munka gyümölcsét. 
Vajon rendben mennek-e a dolgok? Sokan lesz-
nek-e? Tetszik-e apának, anyának majd?... Nos: 
Fantasztikus volt!
Természetesen, ahogy azt a közönség már meg-
szokhatta, csodálatos ruhákban a 8. osztályosok 
egy keringõvel ajándékozták meg a jelenlévõket. 
Köszönet Csõszi Sándornak a tánc betanításáért. 
Ezt követõen az osztályok, a felvonulók egymást 
váltották, a közönség figyelõ szemei elõtt. Nagyon 
bátran szerepeltek az ifjak, az elsõsök. Öröm volt 
nézni, ahogy lelkesen mutatták be produkciójukat. 
Õket követték a nagyobbak, akik ötletesebbnél 
ötletesebb jelmezekbe bújva és tánccal 
szórakoztatták a közönséget, akik tapssal 

ÚJRA A SULIBAN VOLT
A FARSANG
jutalmazták az elõadásukat. A 4. évfolyamon egy 
boszorkánytáncot tártak elénk, illetve western tán-
cot adtak elõ, mely rendkívül szórakoztatónak bi-
zonyult.
Pedagógusaink sem voltak restek és elrepítettek 
minket a retro hangulatának világába. Nagy sikert 
arattak, ezúton is köszönjük nekik.
Úgy gondolom megérte a sok munkát, és szíve-
sen vállaljuk jövõre is, mert ugye jövõre is talál-
kozunk.
Köszönet jár a sok szülõnek a segítségért, jelmez-
készítésért. Köszönet azoknak is, akik aktívan 
segítettek. Köszönet a sok tombola felajánlásért. 
Köszönet nevelõtársaimnak, akik szabadide-
jükben dolgoztak, hogy minden szépen és jól 
sikerüljön. És végül, de nem utolsó sorban 
köszönet a gyerekeknek, akik csodálatos 
élménnyel gazdagítottak bennünket.

Móra Ferenc Ált. Iskola



Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Kerekegyházi Gyermek és Felnõttvédelmi Alapítványnak, 

Fritzné Kis Évának, Darabosné Klárikának, a Kõnig Kft. vezetõségének, a Katolikus és a Református 

Egyháznak, az Általános Iskolának, Demeterné Györki Annának, Polgármester Úrnak, Csatlós 

Manuelának, Molnárné Csupor Évának és családjának, Szíjártóné Zsuzsának, akik kisfiam, 

Óberfrank Tamás Bécsben történõ gyógykezelésének megszervezésében részt vettek, valamint 

mindazoknak, akik névvel vagy név nélkül anyagi segítséget nyújtottak gyermekem gyógyításához.

Örömmel és bizakodva tudatom minden velünk együttérzõvel, hogy 2009. február 23-án, Tomikával 

Bécsbe utazhattunk , ahol megkezdték a protokoll elsõ kezelését.

Óberfrankné Langó Erika

A Kerekegyházi Gyermek és Felnõttvédelmi Alapítvány által kezdeményezett gyûjtés során a 

következõ támogatások érkeztek:

  Fókusz Takarékszövetkezetnél vezetett számlára összesen: 1.064.000,- Ft, 

  a Római Katolikus Egyháznál kezdeményezett gyûjtésnél: 232.200,- Ft 

  valamint a gyógyszertári pénzgyûjtõbe elhelyezett összeg: 195.895,- Ft és 100 euró volt. 

Ezúton is köszönetet mondunk minden támogatónak!

Fritzné Kiss Éva - alapító

TÁJÉKOZTATÁS

?

?

?

2009. március 10-én nyílt nap volt
az óvoda összes csoportjában.

A gyerekek és az óvó nénik 
izgalommal várták a szülõket, 

nagyszülõket, minden érdeklõdõt. 
Bemutathatták hétköznapjaikat, azt, 

hogy milyen nevelés, milyen 
fejlesztés folyik a különbözõ 

csoportokban.
Érdekes, színes foglalkozásokat 

nézhettek meg a szülõk. Láthatták, 
hogyan viselkedik

gyermekük a közösségben.
Sok olyan szülõ jött el,
akinek gyermeke majd 

szeptemberben kezdi meg
az óvodába járást.

Õk is kaphattak ízelítõt az óvodai 
életbõl még a beiratkozás elõtt.

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

Évek óta szembesülünk óvodánkban azzal 
a problémával, hogy egyre több kisgyer-
meknek van szüksége speciális, egyéni felké-
szítésre ahhoz, hogy sikeresen kezdhesse 
meg az iskolai tanulást.

A 2008/09-es tanévtõl alkalmazzuk óvo-
dánkban Borosné Hajagos Beáta fejlesztõ 
pedagógust, akinek óvónõi, tanítónõi és 
gyógypedagógusi végzettsége is van. Szep-
temberben a Nevelési Tanácsadó szakvélemé-
nye alapján, és saját, a csoportokban végzett 
felméréseinek eredménye után kerülhettek be 
a gyermekek a fejlesztés rendszerébe.

Óvodásaink közül jelenleg 27 kisgyermek 
részesül fejlesztõ felkészítésben heti két órá-
ban. Óvodánkban még nem tudtunk megfe-
lelõ nagyságú foglalkoztató szobát biztosítani, 
ezért a foglalkozásoknak az iskola ad otthont. 
Barátságos környezetben, sok érdekes játék-
kal és tevékenységgel várjuk a gyermekeket. 
Az egyéni és kiscsoportos foglalkozások kere-
tében fejlesztjük a gyermekek nagy- és finom-
mozgását, beszédértését, vizuális észlelését, 
téri tájékozódását, gondolkodását, emlékeze-
tét, figyelmét, vizuomotoros koordinációját, 
matematikai készségét.

Fontosnak tartjuk a szülõkkel való sikeres 
együttmûködést, mert a foglalkozásokon vég-
zett feladatok otthoni gyakorlással tehetõk 
hatékonyabbá, így már óvodás korban fejlõdik 
a gyermekek feladattudata is.

Köszönjük a szülõk együttmûködését, hi-
szen a gyermekek eljuttatása az iskolába csak 
az õ közremûködésükkel lehetséges. Szeret-
nénk, ha a következõ tanévtõl óvodánkban 
lehetne kialakítani foglalkoztató szobát, ahol a 
gyermekek egyéni fejlesztése megvaló-
sulhatna.

Óvó nénik

Már van fejlesztõ
pedagógus az óvodában Köszönöm! „Sokszor tûnõdtem:

vajon meddig remél az ember?
Most már tudom: az utolsó pillanatig.”
                            /Örkény István/

Nyílt nap
az óvodában

Szünetek az óvodában

A nyári szünet ebben az évben a következõképpen alakul:
 Június15-e és július 31-e között a Rákóczi utcai óvodában 

fogadjuk a dolgozó szülõk gyermekeit.
Augusztus 3-28-ig mind a három óvoda zárva tart.

Szeptember 1-jétõl mindegyik óvoda fogadja a gyermekeket.

A tavaszi szünet április 9-14-ig tart.

Harmadszor ra  ve-
szünk részt a Kecske-

méti Ifjúsági Otthon által 
szervezett közösségi játéko-

kon. Minden évben más-más témát válasz-
tanak, amelyhez rendkívül sokféle elméleti és 
gyakorlati feladatot állítanak össze, valamint 
ezekhez kapcsolódó múzeumlátogatást szer-
veznek. Több hónapig tart a versenysorozat, 
melynek egyes feladatait a Petõfi Népe közli.

Az elmúlt években kétszer is nyert egy-egy 
csapatunk egész napos osztálykirándulást 
Pestre, Szegedre; belépõt a Munkácsy-kiállításra, 
illetve hangversenyre.

Az idei verseny Petõfi Sándor kecskeméti 
emlékeihez kötõdött, születésének 185. és halálá-
nak 160. évfordulója alkalmából. A versenyre 
benevezett 40 csapatból 11 a mi iskolánkból je-
lentkezett.

Az októberi ünnepélyes megnyitó óta jártunk a 
megyei levéltárban, a Katona József Emlékház-
ban, a Megyei Könyvtárban, a Népi Iparmûvészeti 
Múzeumban. Ezeken a látogatásokon a követ-
kezõ feladatlaphoz kapcsolódó elõadásokon, fog-
lalkozásokon tárlatvezetéseken vettek részt az 
osztályok képviselõi. A játékos tesztek kitöltése 
mellett, melyekhez könyvtári és internetes kuta-
tásokra is szükség volt, elkészítettük Petõfi szülõ-
házának makettjét, Petõfi-verseket illusztráltunk, 
plakátokat készítettünk, térképvázlat alapján 
kerestük meg Kecskeméten a Petõfi emléktáb-
lákat. Természetesen sok Petõfi-verset is olvas-
tunk, sõt a záróünnepségre meg is kell tanulni 
minden csapatnak egyet.

Március 9-én az Ifjúsági Otthonban 1848-as 
zászlókat, csákókat, kokárdákat, pecsétnyomókat 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelõsként 1998. 
szeptember elseje óta dolgozom az iskolában. Az 
elsõ években a kötelezõ óraszámom felében 
végeztem ezt a feladatot, néhány évig fõállásban 
és két éve a szûkös anyagiak miatt ismét 
félállásban.

Az elmúlt évek politikai, társadalmi, gazdasági 
változásai új gyermekvédelmi problémák megjele-
nését idéztek elõ, melyek ma sûrítetten csapódnak 
le az iskolában a gyermekeken. Amikor nincs szü-
lõi háttér, vagy nem megfelelõ, ami sajnos egyre 
inkább elõfordul, nem lehet kérdés kinek a feladata 
a gyermek gondjainak meghallgatása, segítség-
nyújtás a megoldás keresésében. Emellett a köz-
oktatási törvény is minden pedagógus kötelezõ 

készítettünk, amelyet majd a zárórendezvényre 
kell vinnünk.

Nagyon jó versenynek, és valóban közösség-
építõ játéknak tartjuk. Azon kívül, hogy rengeteg 
dolgot tanulunk, mindenki talált magának testhez 
álló feladatot, amely az õ képességeinek, érdeklõ-
désének megfelel, másrészt sok mindent közö-
sen, együtt kellett elkészíteni.

A záróünnepséget és az eredményhirdetést 
március 18-án, Sándor napján tartják. Rendkívül 
színvonalas mûsorral, többféle programmal ké-
szülnek rá. Külön örülünk annak, hogy munkáink-
ból készült kiállításra szóló meghívót egy kerek-
egyházi tanuló rajza díszíti. Már nagyon várjuk az 
eredményhirdetést!

Reméljük, hogy 5 hónapig tartó munkánknak 
meg is lesz az eredménye. Bízunk benne, a követ-
kezõ években is egyre több és több osztály 
jelentkezik a hasonló versenyekre.

Tanulóink több csoporttal is rendszeresen 
neveznek a Katona József Könyvtár által meg-
hirdetett versenyekre, pl.: Táltospróba, Barátunk a 
természet. Indultunk a Nyelvész és a Simonyi 
Zsigmond Helyesírási Versenyeken is, melyeknek 
eredményeit most várjuk. Vajon kik jutottak be a 
megyei döntõkbe? 

Tanulóink több évtizede járnak színházba 
Kecskemétre. Ebben a tanévben kb. 250 db szín-
házbérletünk van. Ezen kívül még kiemelkedõ 
közösségi munkájukért jutalmul 1-1 elõadásra 
kapnak színházjegyet a gyerekek. Az alsó tagoza-
tos tanulók a Ciróka Bábszínházba látogattak 
jutalomjegyekkel. Évek óta havonta járunk az 
Otthon Mozi bérletes elõadásaira a gyerekekkel.

Móra Ferenc Általános Iskola

feladatává teszi a gyermek- és ifjúságvédelmet. A 
gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs összefogója, 
koordinátora a pedagógiai programban kitûzött 
célok, feladatok megvalósításának. Nagyon sok 
esetben nincs, aki a gyermek problémáját meg-
hallgassa, esetleg jó tanáccsal ellássa.

Az odafigyelést, gondozást igénylõk körét a 
következõk szerint csoportosítottam:

Magára hagyott, és elhanyagolt gyermekek
Nélkülözõ, éhezõ tanulók segélyezésére
megoldás keresése
A család életvezetése által veszélyeztetett
gyermekek védelme
A züllés, a kábítószer veszélyének kitett
vagy már a bûnözés újtára lépett tanulók
„jó útra térítése”
A szülõ betegsége miatt gondozásra
szorultak ellátásának segítése

Tevékenységem végtelenül széleskörû, amibõl 
csak néhányat említek:

Családlátogatások osztályfõnökökkel, egye-
dül, vagy a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival

Szülõkkel folytatott segítõ szándékú beszél-
getések gyermekeik egészséges testi, lelki fejlõ-
dése érdekében.

•

•
 
•

•

•

?

?
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2008. dec. 2-án Kunszentmiklóson vet-
tünk részt egy természettudományos 
vetélkedõn. Évfolyamonként egy-egy 
csapat indult, s a nyolcadikosok harma-
dik helyezést értek el. A csapat tagjai: 
Gáspár Edina, Csaba Róbert, Petró Lajos.

A vetélkedõ elõzetes feladatai a kanalas 
gém élõhelye, településünk térképe, stb.

A tanulók lelkesen készültek, keresgéltek 
az interneten és nagyon várták a versenyt, 
ahol eddigi kémia, fizika, biológia, földrajz 
tudományukat tehették próbára.

Szülõi segítséggel jutottunk el a verseny 
helyszínére, ahol a verseny mellett elõadások 
is tarkították a programot. Kémiai, fizikai 
kísérleteket is láthattunk, melyet egy egye-
temi tanár mutatott be, felhasználva olyan 
eszközöket, amelyek az alapoktatásban nem 
jelennek meg.

A díjkiosztón megköszönték mindenki 
munkáját és így érezhettük, hogy nem feltét-
lenül a gyõzelem a fontos.

Már két éve sikeresen szerepelünk ezen a 
versenyen és reméljük tanulóink az elkö-
vetkezõ években is lelkesen vesznek részt az 
ilyen megmérettetéseken.

  Móra Ferenc Általános Iskola

?

?

?

?

?

?

?

Figyelemmel kísérem a hátrányos helyzetû, 
veszélyeztetett tanulók elõmenetelét, igazolt vagy 
igazolatlan mulasztásait /itt nagyon fontos, hogy 
az osztályfõnökök jelzése idõben érkezzen/.

Az önkormányzatnál javaslattétel a rászoruló 
családok, tanulók segélyezésére.

Kapcsolat tartása a gyermekorvossal, Neve-
lési Tanácsadóval, gyermekjóléti szolgálat munka-
társaival, védõnõkkel, rendõrrel, gyámügyi ügyin-
tézõvel, szociális iroda munkatársaival.

Tanulókkal történõ beszélgetések, problé-
máik meghallgatása, segítségnyújtás a megoldás 
keresésében.

Lehetõségekhez mérten programok szerve-
zése, amihez segítõket kell keresni, mert egyedül, 
és pénz nélkül nem lehet megvalósítani semmi-
lyen tevékenységet sem.

Megelõzõ, felvilágosító célzatú tevékenység 
/elõadások, beszélgetések szervezése

Önképzés, továbbképzés, amennyiben lehe-
tõség van rá.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani 
minden kollégának, segítõ szakembernek, hisz a 
munkámat az információikkal, ötleteikkel nagy-
mértékben elõsegítik.

Nagy Lászlóné
gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs

„Itt születtem én ezen a tájon…”
Természet-
tudományi
verseny

Gyermek- és ifjúságvédelmi
munka az iskolában
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Felhívjuk a tisztelt kerekegyházi lakosok 
figyelmét, hogy a városi kitüntetések, elis-
merõ címek és díszoklevél adományozására 
javaslataikat az alábbi idõpontig és módon 
tehetik meg.

Kerekegyháza Közmûvelõdéséért Díj, 

Kerekegyháza Sportjáért Díj:
a javaslatokat legkésõbb 2009. május 15. 
napig kell az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális 
Bizottság Elnökének – dr. Zöldi Gábor elnök 
úrnak – címezve a Polgármesteri Hivatalba 
megküldeni.

Az Év Kerekegyházi Vállalkozója, Az Év 

Kerekegyházi Közalkalmazottja, Az Év 

Kerekegyházi Köztisztviselõje, Az Év Ke-

rekegyházi Tûzoltója, Az Év Kerekegy-

házi Embere:
a javaslatokat legkésõbb 2009. május 15. 
napig kell a polgármesternek – dr. Kelemen 
Márk úrnak – címezve a Polgármesteri Hiva-
talba megküldeni.

Díszoklevél: A díszoklevél adományozására 
vonatkozó javaslatot, kérelmet 2009. május 
15. napig kell a Polgármesteri Hivatal Titkár-
ságára benyújtani.

„Kerekegyházáért” kitüntetõ díj, 

Kerekegyháza Város díszpolgára:

A javaslatokat legkésõbb 2009. május 31-ig 
kell a polgármesternek – dr. Kelemen Márk 
úrnak – címezve a Polgármesteri Hivatalba 
megküldeni.

A díjakat, kitüntetéseket, díszoklevelet az 
alkalomnak megfelelõ ünnepélyes keretek 
között a polgármester nyilvánosan az 
augusztus 20-i ünnepségen adja át.

A javaslattételre vonatkozó részletes fel-
tételek megtekinthetõk a Polgármesteri 
Hivatal 9. számú szobájában Bartha Erikánál, 
valamint a www.kerekegyhaza.hu oldalon.

Vincze Miklós
jegyzõ

FELHÍVÁS

Városi kitüntetések,
elismerõ címek, díszoklevél
adományozása

Változatos és mozgalmas évet zártunk. 

Öröm volt minden héten találkozni, mert 

láttuk egymást, új énekeket tanultunk, 

mint a kisdiákok dr. Kálmán Lajos 

népzenei gyûjteményébõl, amelyeket itt a 

környékünkön gyûjtött, természetesen a 

régebbi dalokat is jókedvûen énekeltük.

Családias légkörben nem feledkeztünk 
meg egymás névnapjáról, egy-egy szál virág-
gal s egy énekkel köszöntöttük az ünnepeltet : 
„annyi áldás szálljon Marika, Zsuzsika, Teri-
ke stb. fejére”. 

No de a felkéréseknek is eleget akartunk 
tenni, így a „munka” is szorosra zárta az 
együttléteket. Baráti kapcsolatok is színesí-
tették a társaságot, amikor meghívást 
kaptunk szabadszállási népdalkör jubiláló 
ünnepére.

Készültünk a minõsítõ rendezvényre, 
ahonnan ezüst oklevéllel tértünk haza. Ön-
kormányzattól kapott anyagi támogatásnak 
köszönhetõen tudtunk eljutni Ilbassárra, 
Szolnokra. Büszkeséggel könyveltük el, 
hogy mindenhonnan dicsérõ oklevéllel tér-
tünk haza. Szolnokon, az Országos Népdal és 
Nóta Találkozón vastaps hangja kísérte le a 
színpadról az együttest.

Helybeli fellépést is szívesen 
vállaltunk, hiszen városunkban már 
hagyomány az Arató és Szüreti 
Felvonulás, és ezen alkalmakon a 
népdalcsokrok megszólaltatása.

Elõször voltunk a katolikusok 
által rendezett Farsangi bálon. Olyan 
jól éreztük magunkat, hogy az 
elkövetkezõ években is szeretnénk 
részt venni ezen a jó hangulatú 
rendezvényen.

Újdonság volt március 15-i sze-
replés. Az ünnepség után a fiatalok 
kíséretében, fáklyás menettel kimentünk a 
temetõbe, és énekszó mellett megkoszo-
rúztuk a honvéd sírokat.

December az öröm, a mosoly és a szeretet 
hónapja. Jó volt látni a Máltai és Õszirózsa 
ünnepein a megjelentek szemében a dal nyo-
mán felszabadult örömöt.

Vendégünk volt Maczkó Mária népdal-
énekes, aki bíztatott bennünket, hogy hang-
kazettára vegyük fel a gyûjtött anyagot. Most 
talán lehetõség lesz rá, ajánlatot kaptunk 
Szigetszentmiklós stúdiójából. Helybe jön-
nek és elkészítik a DVD-t. 

Azt hiszem ez az utolsó lehetõség, hogy 
megmaradjon és továbbéljen a népdal, mivel 
elég idõsek vagyunk, utánpótlás pedig nincs, 
de bízunk benne, hogy sikerül ezt a tervünket 
megvalósítani, ehhez kívánok az együttes 
minden tagjának jó egészséget. 

Ezúton szeretnénk az Önkormányzatnak   
megköszönni az eddig nyújtott támogatá-
sokat, a további együttmûködés reményében. 

„Tavaszi szél vizet áraszt virágom, virágom”

Szabó Elemérné,
a Népdalkör vezetõje

Visszapillantás: a 2008-as év a Tavaszi Szél Népdalkör életében

Korlátozott példányszámban kiadásra került Hazag László:  Keresztek a kerekegyházi
utak mentén c. képekkel illusztrált könyve. Megvásárolható a Mûvelõdési Házban,
a Plébánián és a Polgármesteri Hivatal titkárságán, 1.200 Ft/db áron.

Megjelent!
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Nagysikerû 
kiállítás

2009. január 24-25-én a kerekegyházi V-
250 Galamb-és Kisállattenyésztõ Egyesület, 
valamint az újonnan megalakult szintén 
kerekegyházi N-01 Postagalamb Sportegye-
sület, a Mondén, Texán valamint a Német 
Modenai Baráti Kör közös szervezésében 
került megrendezésre a Móra Ferenc Álta-
lános Iskola sportcsarnokában a hagyomá-
nyos Galambkiállítás.

Rekord mennyiségû nevezés, illetve 1300 
galamb érkezett és várta a bírálatot. A zsûri 
végül 33 Kiállítás gyõztes, 28 Tisztelet- és 
Egyesületi díjat, valamint több Kiváló munkáért 
járó serleget adott át február 28-án a Varga 
Tanyán megrendezett Galambász bál keretein 
belül. Virág Mihály Egyesületi elnök és Kalde-
nekker Sándor N-01 Egyesület elnöke köszön-
tötte az ünnepélyes eseményen megjelent dr. 
Kelemen Márk polgármester urat, Uhner Antal 
urat az MGSZ elnökét, Molnár Mihály urat a 
Postagalamb Szövetség alelnökét és Pintye 
László urat a Bács-Kiskun Megyei Ipar-
szövetség elnökét, akik a díjazottaknak átadták 
a megérdemelt jutalmakat.

A díjkiosztót vacsora és reggelig tartó 
remek hangulatú mulatás követte.
        

Virág Mihály

bemutatót a GoldStep2001 táncegyüttes 
közremûködésével. A továbbiakban körünk-
ben köszönthettük a Kerekegyházáért Baráti 
Kör vendégét, Lackfi János írót, költõt. A Ma-
gyar Kultúra Napján természetesen vendé-
geink között köszönthettük a Rendek Ökogaz-
daság és Tanyamúzeum tulajdonosát, Rendek 
Lászlónét. A hagyományos magyar ételek 
kóstolásánál alkalmunk adódott egy kis baráti 
beszélgetésre is. A rendezvény záróakkordja-
ként a Heavy Brass Guys tuba kvartett kon-
certjét halhattuk.

Kerekegyházán elsõ alkalommal ünnepel-
tük a Magyar Kultúra Napját, de talán ezen a 
napon sikerült felhívni a figyelmet azokra az 
értékekre, amelyeket az évszázadok alatt sike-
rült megõrizni. 

Katona József Mûvelõdési Ház

A Magyar Kultúra Napját 1989 óta 
ünnepeljük meg január 22-én, annak 
emlékére, hogy – a kézirat tanúsága 
szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a 
napon tisztázta le Csekén a Himnusz 
kéziratát.

Az évfordulóval kapcsolatos megemléke-
zések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb 
figyelmet szenteljünk évezredes hagyomá-
nyainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk 
erõsítésének, felmutassuk és továbbadjuk a 
múltunkat idézõ tárgyi és szellemi értékeinket.

Az emléknapon országszerte számos 
kulturális és mûvészeti rendezvényt tartottak.
2009. január 22-én 17 órai kezdéssel került 
sor Kerekegyházán a Magyar Kultúra 
Napjának megünneplésére. A program kere-
tén belül láthattunk történelmi társastánc 

A Magyar Kultúra Napja

A Kerekegyházi Sportegyesület

2009. április 18-án 19 órától

Sportbált szervez
a Mûvelõdési Házban!

Minden kedves Sportbarátot, szórakozni

vágyót nagy szeretettel hívunk és várunk

rendezvényünkre!

Sportbál

Jegyek rendelhetõk a  Mûvelõdési Házban,

telefon: 70/ 452-09-12,

vagy Bognárné Kormos Erikánál: 70/ 338-78-02

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, 
régi és leendõ véradókat,
hogy 
(csütörtök) 9-13 óráig
a Katona József Mûvelõdési
Házban VÉRADÁS lesz!
Áldozatkész részvételükre
most is számítunk.

2009. április 9-én

V é r a d á s

Sok szeretettel várjuk kedves vendégeinket 
2009. május 9-én 19 órától

a „Szent Flórián” bálra,
melyet a Kerekegyházi Tûzoltó

Köztestület szervez.

Vacsora • Mûsor • Zene • Tánc • Tombola
Helyszín: Kerekegyháza, Katona József 

Mûvelõdési Ház 
Zenét szolgáltat a Treff együttes

Belépõ: 3.500 Ft

A bál teljes bevétele a Szent Flórián
Tûzvédelmi Alapítvány számláját gyarapítja!

Jó szórakozást kívánunk!

Május 1-jén
Kerekegyháza központjában ismét 
megrendezésre kerül a „Majális”.

7.30-kor zenés ébresztõ.
15.00 órától a központban

helyi mûvészek és Szandi mûsora, 
kirakodó vásár, légvár, körhinta, 

kézmûves foglalkozások, Sörivó verseny, 
valamint Pörköltfõzõ verseny, amire 

várjuk magánszemélyek, baráti 
társaságok, munkahelyi kollektívák
és más csoportok jelentkezését a 

Mûvelõdési Házban.
Este 21.00 órától Nosztalgia Disco.

Majális

MEGHÍVÓ

Tûzoltó bálra
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2009. január 19-én lépett hatályba a lovas szolgáltató tevé-
kenységrõl szóló 14/2008. (XII.20.) OM rendelet.

 A szabályozás különbséget tesz a hatósági nyilvántartásba vételhez 
kötött és az anélkül folytatható tevékenységek között. Hatósági nyil-
vántartásba vételt követõen folytatható a lovagoltatás, lovasoktatás, 
lovasterápia és a túralovaglás. Nyilvántartásba vétel nélkül folytat-

ható a fogathajtás, a fogathajtás oktatás, a fogatoztatás és a lovas bemutató. Lovas szolgáltatás alatt 
az elõzõekben felsorolt nyolc tevékenységet együttesen kell érteni.

A lovas szolgáltatót a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) veszi nyilvántar-
tásba, amennyiben megfelel a tárgyi és személyi feltételeknek. A szolgáltató a nyilvántartásba 
vételi számát köteles valamennyi üzleti kapcsolatában használni és közreadott tájékoztatójában 
szerepeltetni. 

A szolgáltató nyilvántartásba vételhez nem kötött lovas szolgáltató tevékenységet többek 
között akkor végezhet, ha eleget tesz a lovak boxos tartására, a karámra, a nyeregre és a szer-
számzatra vonatkozó követelményeknek.

Annak érdekében, hogy a már mûködõ szolgáltatók részére kellõ idõ álljon rendelkezésre a 
felkészüléshez, a jogszabály külön-külön határidõt állapít meg a hatósági nyilvántartásba vétel 
kérelmezésére, illetõleg a lovastúra-vezetõ vagy a terapeuta képesítés megszerzésének igazolá-
sára. A hatósági nyilvántartásba bejegyzést a jogszabály hatálybalépésétõl számított egy éven belül 
kell kérniük a szolgáltatóknak az MKEH-tól, a lovastúra-vezetõ vagy terapeuta képesítés 
megszerzését pedig a jogszabály hatályba lépésétõl számított három éven belül kell igazolniuk. 
Nem érdektelen tudni, hogy több közép- és felsõfokú tanintézményben már folyik lovastúra-vezetõ 
képzés (pl. a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium oktatási körébe tartozó szakközép-
iskolákban), illetve indítanak ilyen képzést.

Polgármesteri Hivatal

2009. március 31-én lép hatályba a 

t e l ephe ly -engedé lyezés rõ l  s zó ló  

358/2008. (XII.31.) Kormányrendelet 

(továbbiakban: R), s ezzel egyidejûleg a 

korábbi jogszabály hatályát veszti.

 Jelentõs változás, hogy az eljáró ható-

ság a kistérségi jegyzõ, vagyis Kecskemét 

Megyei Jogú Város Jegyzõje lesz (tehát 

helyben az engedélyezési eljárás és beje-

lentés sem intézhetõ). 

Az új szabályozás értelmében az eddigi 

165 helyett csak 66 tevékenység kör 

esetében kell majd engedélyezési eljárást 

folytatni, 83 tevékenység kör esetében 

pedig elegendõ lesz egy egyszerû be-

jelentés.

A R. 1. sz. melléklete sorolja fel a beje-

lentés-köteles, a 2. sz. melléklete pedig a 

telepengedély-köteles tevékenységeket. 

A tevékenységek besorolásáról érdek-

lõdjön a helyi mûszaki irodánál, illetve 

rész letesebb tájékoztató található 

www.kerekegyhaza.hu honlapon. A kistér-

ségi jegyzõ köteles minden esetben 

helyszíni szemlét tartani.

A bejelentés az engedélyezéssel szem-

ben azt az elõnyt biztosítja a vállalkozások 

számára, hogy annak megtörténtével az 

adott tevékenység gyakorlását azonnal 

meg lehet kezdeni. A nyilvántartásba vételt 

követõen a szakhatóságok értesítést kap-

nak a bejelentésrõl és 30 napon belül 

kötelezõen ellenõrzik a telephely jogsza-

bályoknak megfelelõ mûködését. 

Jogszabályellenes mûködtetés a tevé-

kenység felfüggesztését, illetve a telephely 

bezárását vonhatja maga után.

Polgármesteri Hivatal

Az engedélyezési eljárás a jövõben jó-

val egyszerûbb és gyorsabb lesz, tekin-

tettel arra, hogy szakhatóságokat csak 

indokolt esetben vonnak be az eljárásba.

Mely tevékenységek végezhetõk beje-

lentés alapján és mely tevékenységek 

végzése engedélyköteles?

2009. januártól minden új építésû és 

bérelt épületnek szüksége lesz energia ta-

núsítványra. Az épület energia tanúsítványa 

tartalmazza az épület energetikai jellemzõit, 

valamint a megállapított energiabesorolás 

kerül rögzítésre.

A tanúsítvány, a legkedvezõbb „A+” kate-

góriától a legkedvezõtlenebb „I” kategóriáig 

terjed, hasonlóan a háztartási gépek energiafo-

gyasztását mutató címkékhez. A hatályos 

szabályozás szerint 2009. januártól kötelezõ 

tanúsítvánnyal rendelkezni adásvételkor, vagy 

egy éven túli bérbeadáskor, az 50 négyzetmé-

ternél nagyobb alapterületû és évente négy 

hónapnál hosszabb ideig lakott új épületeknek, 

amelyek engedélyezési eljárása 2006. szep-

tember 1. után kezdõdött el. Meglévõ használt 

épületek tanúsítása adásvételkor, vagy az egy 

évet meghaladó bérbeadás esetén 2011. 

december 31-ig önkéntes.

Energia tanúsítvány kiállítására a Mérnöki-, 

vagy Építészkamarai névjegyzékben felvett 

szakemberek jogosultak. Új épületek építé-

sekor az építtetõnek kell a tanúsítvány elkészít-

tetésérõl gondoskodnia, legkésõbb a haszná-

latbavételig. Adás-vétel és bérbeadás esetén 

pedig a tulajdonos feladata lesz a tanúsítvány 

elkészíttetése.

A tanúsítvány tíz évig érvényes. A tanúsító 

tevékenysége elvégzéséért díjra jogosult, mely 

5.500.-Ft/óra. Lakások esetében maximum 2 

óra számolható el. Kiszállási díj maximum 

2.750.- Ft/cím lehet. Új épületeknél a tanúsítás 

módszere egyszerûbb, ha a felelõs mûszaki 

vezetõ igazolja, hogy az építés a kivitelezési 

dokumentáció és a hozzá tartozó energetikai 

számításban figyelembevett paraméterek 

szerint történt.

Polgármesteri Hivatal

Épületek energetikai

jellemzõinek tanúsításárólVáltozik a telep-
engedélyezési eljárás

Változnak a lovas
szolgáltatásra
vonatkozó szabályok
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Az önkormányzat az akadálymentesítési 

pályázattal egy idõben saját forrásból új 

védõnõi szoba kialakításáról is döntött, melyet 

márciustól használhatnak az érintettek.
A kismama rendelés is az új védõnõi 

szobában kapott helyet, de itt van lehetõség a 
személyes védõnõi tanácsadásra is.

Ez azért is fontos, mert városunkban évente 
60-75 gyermek születik, és a három védõnõi 
körzet, az ellátott lakosságszám alapján, valamint 
a tanácsadás körülményeinek javítása érdekében 
szükségesnek tartottuk az új, megfelelõ feltéte-
leket biztosító tanácsadó szoba kialakítását.

Polgármesteri Hivatal

Önkormányzatunk nyertes pályázati 
anyagot nyújtott be a Társadalmi Megú-
julás Operatív Program "Gyermekek és 
Fiatalok Integrációs Programjai" c. pályá-
zati kiírásra. Ezzel rövid szünet után si-
került megoldanunk, biztos alapokra he-
lyeznünk a 2007. évben indult és népsze-
rû klub mûködésének feltételeit.
A pályázat célja, hogy segítse a fiatalok, 
különösen a hátrányos helyzetû fiatalok élet-
minõségének javítását, egyéni és/vagy 
közösségi kompetenciáik fejlesztését, minõ-
ségi információkkal történõ ellátását, a kö-
zösségi identitástudat és lokális társadalmi 
kohézió fejlesztését. Mindehhez szükségesek 
olyan szolgáltatások és programok, amelyek 
segítik õket az iskola, majd a munka világában 
történõ elhelyezkedésben, a szabadidõ 
hasznos eltöltésében.

Az elnyert támogatási összeg 10.338.318 
Ft., melyet a helyi "Vészlejárat" Ifjúsági Klub 
használhat fel. Az Ifjúsági Klub vezetésére a 
szigorú pályázati feltételekben elõírt, és an-
nak megfelelõ új szakmai vezetõ került 
kiválasztásra, aki a helyi 25 önkéntessel már-
cius 16-ától megkezdi a projekt végrehajtását.

Szeretettel várunk minden volt és leendõ 
klubtagot, önkéntest és érdeklõdõt, hogy 
minél hatékonyabban és szélesebb körben, 
eredményesen mûködjön a klub, ahogyan azt 
közösen elterveztük. Jelentkezéseteket Nagy 
Nóra önkéntes vezetõnél a 06-70-374-0185 
számon várjuk.

Dr. Kelemen Márk
polgármester 

Elkészült
az Egészségház
és az INO akadály-
mentesítése, 
korszerûsítése

Megoldottuk
az Ifjúsági Klub 
mûködésének 
pénzügyi feltételeit

Új védõnõi szoba

Újabb, ezúttal
50 milliós fejlesztéshez
nyertünk pénzt

Kerekegyháza tovább szépül a Dél-Alföldi 

Operatív Program keretében elnyert 

46.535.130 Ft-tal támogatott pályázatunknak 

köszönhetõen, melyhez saját erõként a 

városnak a projekt összköltségének 10%-át, 

azaz 5.170.570 Ft-ot kell biztosítania.

A tavalyi évben elkészített és benyújtott pályá-
zat eredményérõl 2008. év végén értesült Önkor-
mányzatunk. Az azóta eltelt idõben a támogatási 
szerzõdés megkötésének háttérmunkálatai 
folynak.

! A projekt során az alábbi, központi részek 
újulnak meg városunkban; buszmegálló mögötti 
közpark, Mûvelõdési Ház elõtti tér, Templom körüli 
járda, valamint a Könyvtár és Iifjúsági Klub köz-
vetlen környezetében található területek rehabili-
tációja, járdák, meglévõ közterületi mûalkotások 
környezetének rendbetétele, növényzet megújí-
tása, köztéri bútorok kihelyezése, közvilágítási 
lámpatestek rekonstrukciója.

A felújítási munkálatok várhatóan májusban 
kezdõdnek és terveink szerint augusztus köze-
pére be is fejezõdnek.

?

?

?

Az önkormányzat 2007 novembe-
rében pályázatot nyújtott be a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség által ki-
írásra került pályázatra DAOP-4,3,1-
2007 címen az Egészségház és az Idõ-
sek Napközi Otthona akadálymentesí-
tése, korszerûsítése érdekében.

A támogató szervezet a benyújtott 
pályázatainkat támogatásra méltónak 
ítélte, épületenként 10-10 millió forint 
odaítélésével. Az önkormányzat az 
Egészségház vonatkozásában az elnyert 
összeget további 4.610.000 forinttal 
kiegészítette az épület fûtéskorsze-
rûsítése érdekében.

A kivitelezési munkálatok és a 
mûszaki átadás átvételi eljárás befeje-
zõdött, a néhány hiánypótló javítás folya-
matban van. Komoly eredmény, hogy a 
felújítás nélkül több évtizeden át használt 
épületeink belülrõl megújulva, megszé-
pülve szolgálják városunk lakóit.

Köszönet a türelemért Kerekegyháza 
polgárainak, valamint az Egészségházban 
dolgozó orvosoknak és védõnõknek, hogy 
támogatták, segítették a munkálatok zök-
kenõmentes végzését. A példa értékû 
összefogással korszerûbb és akadály-
mentesített épületeket sikerült kialakíta-
nunk mindannyiunk örömére, de legfõ-
képpen a rászorulók, a fogyatékkal élõ 
embertársaink lehetõségeit bõvítve.
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?

?

?

?

Ezúton hívjuk fel a lakosság figyelmét 

arra, hogy a hatályos elõírások szerint az 

ingatlan tulajdonos köteles

- az ingatlanok,

- az ingatlan elõtti járda, 

- az ingatlan elõtt lévõ zöldterület 

tisztán tartásáról, kaszálásáról, ka-

száltatásáról gondoskodni. 

Közterületen gazdasági növény – gyü-

mölcsfa kivételével – nem ültethetõ, nem 

termelhetõ. Az utcán növényeket védõ ke-

rítés nem építhetõ.

Közterületi élõfán hirdetések elhelye-

zése, plakát kiragasztása tilos!

A közterületen építési, bontási és 

egyéb anyagot csak közterület haszná-

lati engedély alapján szabad tárolni, vagy 

az építési engedély érvényességének idõ-

tartama vagy a közterület-használati en-

gedélyben foglalt idõtartam ideje alatt.

Aki ezen szabályokat nem tartja be, sza-

bálysértést követ el és 30.000,- Ft -ig 

terjedõ pénzbírsággal sújtható.

Aki pedig a közterületen olyan tárgyat – 

például kõdarabok, oszlopok – helyez el, 

amely a közúti közlekedés rendjét zavar-

ja, veszélyezteti 100.000,- Ft -ig terjedõ 

pénzbírsággal sújtható.

Felhívjuk az ingatlan tulajdonosok figyel-

mét, hogy szíveskedjenek fenti kötele-

zettségeiknek eleget tenni. Azok betartá-

sát a Hivatal munkatársai 2009. április 30. 

napját követõen fokozottan ellenõrzik.

Vincze Miklós - jegyzõ 

Kerekegyháza Város Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete 2009. február 11-én jóváhagyta 

a 2009. évi költségvetést.

Az 1/2009(II.12.) sz. rendelete alapján 2009. 

évi költségvetés bevételi fõösszege 1 013 963 e 

Ft, kiadási fõösszege 1 107 108 e Ft. A költségve-

tési hiány 58 235 e Ft mûködési és 34 910 e Ft 

felhalmozási összegbõl tevõdik össze, amit hitel-

felvétellel tud finanszírozni önkormányzatunk.

Fontos megjegyezni, hogy ez terv,  ami folya-

matosan változik az év folyamán. Bár sokkal 

nehezebb év elé nézünk mint tavaly, de 2008-ban 

is hasonló nagyságrendû mûködési hiányt voltunk 

kénytelenek tervezni, mely összeg a racionális, 

takarékossági intézkedéseink, felelõs gazdálko-

dásunk eredményeként év végére 12.6 millió 

forintra csökkent.

Kerekegyháza Város Önkormányzat 1/2009 

(II.12.) sz. rendelete alapján mûködési és felha-

lmozási célra átadott pénzeszközök és támogatás 

értékû kiadások elõirányzatai:

A képviselõ–testület
elfogadta Kerekegyháza
2009. évi költségvetését

Megnevezés

TÖT támogatás

Önkormányzatnak átadott pe.(Jelzõrendszer)

Lajosmizsei Rendõrõrs

Belsõ Ellenõri Társulás

BKKM-i Önkormányzat vis maior alap

Sport Egyesület        

Tûzoltó Köztestület

Tûzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a 

gépj.besz.hitel kamata

Polgárõrség

Nyugdíjas Klub

Mozgáskorlátozottak egyesülete

Európa Jövõje Egyesület

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Tavaszi Szél Népdalkör támogatása

Katolikus Egyház

Református Egyház

Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete

Varga Tanya Kft

Komondor Kft

Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete

Kiskunsági Nõk Egyesülete

Gyermek és Felnõttvédelmi Alapítvány

Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi 

Pont

Saubermacher Kft-nek átadott pe.

Honvédkórház támogatás (labor)

Szennyvíz hozzájárulás

Ceglédi Hulladék DEPO

Tûzoltó Köztestület (gépjármû hitel törlesztés)

Összesen:

Összeg (adatok ezer Ft-ban)

251

4287

140

850

100

4340

2450

700

200

100

50

210

275

80

300

300

42

1600

1200

432

105

112

400

1805

600

24280

4240

872

50321

Az elõzõ két évhez hasonlóan, 2009-ben immár 5. alka-
lommal ismét megszervezzük, a már hagyományosnak 
tekinthetõ szemétszedési akciót.

A Magyar Közútkezelõ Kht. és a Kerekegyházi Önkormány-
zat kezdeményezésére az elõzõ évek sajnálatos módon igen 
eredményes tapasztalatai alapján, idén elsõ alkalommal a Föld 
Napja alkalmából Kerekegyháza állami tulajdonú útjai mentén 
szervezzük a szemétszedést. Sajnos néhány hónap alatt újra 
telítve vannak az utak melletti területek 'szemét emberek' 
szemetével, úgy tûnik felelõtlenségükbõl egyesek sportot 
ûznek, ezzel újra és újra feladatot adva számunkra.

Akkor sem adjuk fel és felvesszük velük a harcot. Ehhez 
várjuk magánszemélyek, cégek, turisztikai szolgáltatók, csopor-
tok, egyesületek, diákok jelentkezését. A pontos idõpont 
meghatározásáról a Magyar Közút Kht. értesíti Önkormányza-
tunkat, összehangolva a környezõ települések által szervezett 
akciókkal. A pontos idõpontról a Polgármesteri Hivatal értesíti a 
jelentkezõket.

Az akcióban részt venni kívánók jelentkezését az Önkor-
mányzat titkárságán személyesen, vagy a 76/546-040-es 
telefonszámon várjuk.

Dr. Kelemen Márk - polgármester

F E L H Í V Á S !Szemét egy harc

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a költségvetéssel, terveinkkel, feladatainkkal, városunk életével 
kapcsolatban fórumot tartunk 2009. május 7-én, csütörtökön 18 órakor a Katona József 
Mûvelõdési Házban, melyre szeretettel várjuk. 

Polgármesteri Hivatal

Felhívás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2009. 
elsõ félévi adófizetési kötelezettségüknek 
késedelmi pótlék mentesen 2009. április 14-
ig tudnak eleget tenni.

Polgármesteri Hivatal
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 Két éve megfogalmazott azon tervünket, egyben régi adós-

ságunkat sikerült valóra váltanunk, hogy a rászorulók, fogya-

tékkal élõ így kerekes székes embertársaink szállítását is meg-

könnyítõ modern, segédeszközökkel ellátott és fõleg biztonságos 

kisbuszt szerezzünk.

Ennek érdekében, mint korábban már jeleztük önkormányzatunk sikeresen pályázott az Európai 

Vidékfejlesztési és Mezõgazdasági Alap keretein belül kiírásra került közösségi kisbusz beszerzésére 

irányuló pályázatán. Az elnyert Ford Transit kisbusz nettó értéke 7.288.900 Ft. Simon András, a 

Támogató Szolgálat gépkocsi vezetõje az elmúlt hetekben már az új, klimatizált, akadálymentesített 

kisbusszal szállítja a társulásban érintett településekrõl (Kerekegyháza,, Fülöpháza, Ágasegyháza, 

Kunbaracs, Ladánybene) a kisgyermekeket, idõs és beteg embereket, hogy ügyeiket - a lehetõ 

legkényelmesebb utazási körülményeket biztosítva - intézhessék.

Polgármesteri Hivatal

Az Európai Parlament tagjainak válasz-
tására Magyarországon 2009. június 7-én 
kerül sor. Ezzel kapcsolatban néhány 
hasznos információ és változás:

- Megalakult a Helyi Választási Iroda, Vincze 
Miklós jegyzõ vezetésével. Az iroda tagjai 
elérhetõk a Polgármesteri Hivatal címén, 
illetve telefonszámán. 

- Mûködik a Választási Információs Szolgálat 
is, a fenti címen illetve telefonszámon.

- A szavazókörök címe nem változott, de a 
beosztásuk igen. Ezért kérjük, hogy figyel-
mesen olvassák el a szavazási értesítõt, mely 
errõl pontos információt tartalmaz.
A kerekegyházán mûködõ szavazókörök új 
beosztása megtekinthetõ a Polgármesteri 
Hivatal 1. számú irodájában, illetve a 
www.kerekegyhaza.hu honlapon is.

- Az Európai Parlamenti választásokhoz 
kapcsolódóan több pályázat került kiírásra 18 
és 30 év közötti fiatalok számára.

A pályázatok részletes leírása az „Alapítvány a 
Választásokért” kuratóriumának honlapján, 
www.elsovalaszto.hu. olvashatók.

Tájékoztatjuk, hogy a választással kapcsolatban 
bõvebb információt a www.valasztas.hu és a 
www.election.hu honlapokon talál.

 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

Mint ahogy korábban többször jelez-

tük, az utóbbi idõben az önkormányzat 

több intézkedést tett a segélyekkel kap-

csolatos korábbi anomáliák megszünte-

tése, és ezen a területen is a rend kiala-

kítása érdekében. Ahhoz, hogy erõfeszíté-

seink eredményesek legyenek, szükséges a 

jogszabályi háttér átfogó módosítása.

Végre, bár nem a szükséges módon és 

mértékben, de az Országgyûlés a tavaly év 

végi törvénymódosításokkal lehetõvé tette 

az „Út a munkához” program beindításával, 

hogy az eddigi passzív segélyezési rendszer 

helyett munkát biztosítsanak az önkormány-

zatok az ellátottak részére.

Ennek keretében településünkön, az 

Igazgatási Iroda munkatársai gyors és 

hatékony közremûködésének köszönhe-

tõen, az elvárt határidõt megelõzõen, 2009. 

március 1. naptól, az ellátottak közel 30%-a – 

16 fõ – kezdhetett dolgozni. Így a különbözõ 

intézményeknél – óvoda, iskola, idõsek 

napközi otthona, könyvtár – mindenki javát 

szolgáló, hasznos tevékenységet láthatnak 

el az ellátottak.

A szervezési munka továbbfolytatódik 

és 2009. április 1. naptól további 20 fõ ré-

szére ajánlunk föl munkavégzési lehetõ-

séget. Az év végig pedig még legalább 19 fõ 

részére biztosít munkát az önkormányzat.

Az ellátottak munkájukért esetenként a 

segély összegének többszörösét kitevõ mun-

kabért kapnak. Akik képesek és alkalmasak, 

de nem akarnak dolgozni a folyamatos szû-

rés és ellenõrzések alapján már most, de 

mielõbb kikerülnek az ellátottak rend-

szerébõl.

Bízunk benne, hogy ez a mindenki szá-

mára elfogadható lehetõség a jövõben is 

biztosított lesz, és a gyakorlat során szüksé-

gessé váló módosításokkal, folyamatos 

ellenõrzésekkel csak a munkát végezni való-

ban nem képes, igazán rászorulók marad-

nak a segélyezetti körben, ezzel segítve az 

egyént, a családokat és Kerekegyháza 

lakosságának közösségét is.

Dr. Kelemen Márk

polgármester

Nemcsak kisbuszt, reméljük
örömet is szereztünk

Tisztelt kerekegyházi
Választópolgárok!

Farsang
a felújított
Idõsek Klubjában

Kerekegyháza Város Önkormány-
zata eredményesen nyújtott be pályá-
zatot az Idõsek Klubjának akadálymente-
sítésére. Az Új Magyarország – fejlesz-
tési terv keretében az épületet sikerült a 
mai elvárásoknak megfelelõen kívül és 
belül is akadálymentesíteni, így lehetõvé 
téve a mozgáskorlátozottak számára is a  
közlekedést.

A klubtagok nagy örömmel fogadták a 
szép és korszerû intézményt. Február 
24-én farsangi mulatságot rendeztünk. 
Az ünnepségre vicces jelenetekkel, ver-
sekkel készültek idõseink. A jó hangulatot 
fokozta a sok finomság, a klubtagok által 
készített sütemények, forró lángos, tea 
és egy kis bor is. Nagy sikere volt a 
tombolának, melyet idõseink felaján-
lásából készítettünk. A délelõtti mulatság 
amúgy is kitûnõ hangulatát Kozma Imre 
bácsi harmonikázása fokozta.

A mulatságról idõseink boldogan, 
megelégedve távoztak, remélvén még 
sok ilyen találkozóra kerül sor az új 
klubban.

 Csörgõ Lászlóné - klubvezetõ 

Segély helyett
munka
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Sport   Sporthírek • hírek
A Kerekegyházi Nõi Kézilabda 

SE az õszi fordulót a 3. helyen zár-

ta a megye I. o. bajnokságban.

A mezõnyben 12 csapat indult, 

ebbõl a többszörös bajnok Kiskun-

halassal döntetlent játszottunk és az 

újként belépõ Kiskõröstõl szenved-

tük el egyetlen vereségünket.

A tavaszi fordulót április elején 

kezdjük, többnyire idegenbeli mecs-

cseink lesznek. Hazai mérkõzé-

seinket a lajosmizsei sportcsar-

nokban játsszuk.

A helyi kábeles szolgáltató 2009. már-
cius 9-tõl újra meghirdette a legutóbbi 
nagy érdeklõdést kiváltó akcióit.

Az ingyenes kábeltévé és Internet 
bekötés mellett 3 havi díjmentességet 
biztosítanak mindkét szolgáltatásra. 
Mindemellett az Internet modemek haszná-
lata is ingyenes.

Az Önkormányzati tulajdonú helyi 
Kábelkommunikációs Kft. korábban meg-
hirdetett fejlesztési céljai a tervek szerint ez 
évben megvalósulhatnak. Ezen belül az 
Internet szolgáltatás bõvítésérõl, digitális tv-
csatornák elindításáról és telefon szolgálta-
tás nyújtásáról folynak az elõkészületek.

A helyi csatorna mûködtetésénél is 
minõségi változás várható.

Rövidesen alkalmazásra kerül az új, a 
hirdetõi igényeket a korábbinál is sokolda-
lúbban kiszolgáló, korszerû képújság szer-
kesztõ program, amely a mozgóképes be-
játszátsok mellett friss hírek folyamatos 
bejátszására is lehetõséget ad.

A polgármester úr kérésére is igyek-
szünk a kerekegyházi tévét nézõk elvárá-
sainak minél jobban megfelelni, ezért kez-
deményezésére a jövõben rendszeressé 
tesszük a helyi adások heti bejátszási rend-
jét. Az év elsõ napjaiban megismételtük a 
kerekegyházi eseményekrõl szóló tavalyi 
összefoglalókat. Ezután rendszeressé vált a 
Megyei Krónikák heti összefoglalóinak 
közvetítése. A jövõben folytatjuk azt a 
gyakorlatot, hogy a Megyei Krónika félórás 
mûsora után aktuális helyi felvételeket, 
archivált régi videó felvételeket, valamint 
szerzõi jogosultsággal bíró filmeket és 
érdeklõdésre számot tartó elõadások 
anyagait vetítjük le.

Várjuk észrevételeiket, kérdéseiket és 
javaslataikat a 06/76-545-090-es telefon-
számra, valamint az ügyfélszolgálati 
irodában, további információkat a 

 honlapon olvashatnak.

Varga István
ügyvezetõ ig.

www.kereknet.hu

Április 12. de. 10:30 Csávoly - Kerekegyháza

Április 18. de. 11h Jánoshalma - Kerekegyháza

Április 25. de. 10 h Kerekegyháza - Kiskunmajsa

Május 03. du.  17 h Kiskunfélegyháza - Kerekegyháza

Május 10. de.  11 h Kerekegyháza - Kisszállás

Május 16. du.   17 h Vaskút - Kerekegyháza

Május 24. de.     9 h Nemesnádudvar - Kerekegyháza

Május 31. du.   16 h Kiskunhalas - Kerekegyháza

Június 06. de   11 h Lajosmizse - Kerekegyháza

Június 14. de.   10 h Bácsalmás - Kerekegyháza 

A Polgármesteri Hivatal szervezésében, a 
korábbi évek gyakorlatához hasonlóan ez év tava-
szán április 4-én került sor a lomtalanítási akció 
megszervezésére. A húsvéti ünnepek utáni 
szombaton, április 18-án tervezzük a zöldhulla-
dék begyûjtését, melynek elszállítását a Város-
gazdasági Kft. gépparkjával és munkatársainak 
közremûködésével fogjuk elvégezni.

 A zöldhulladékba csak az odaillõ hulladék, 
tehát lomb és ágak kerüljenek.

 Ne kerüljön a zöldhulladék közé semmilyen 
egyéb anyag.

 A faágat, nyesedéket spárgával összekötve 
kell kihelyezni az elszállítás napján legkésõbb 
reggel 7 óráig a lakóházak elõtti közterületre.

 Az ágnyesedék maximum 5 cm átmérõjû és
1 méter hosszú legyen.

 Az összegyûjtött lombot mûanyag zsákokba 
tegyük.

A zöldhulladék gyûjtése során más hulladékok 
(kommunális, építési törmelék, hiradástechnikai be-
rendezések stb.) nem kerülnek elszállításra, mivel a 
zöldhulladék komposztálását más anyagok meg-
akadályozzák. 

Aki valamilyen oknál fogva elmulasztotta a 
lomtalanítási akció idõpontját, azok a következõ év 
tavaszán ismét megrendezésre kerülõ lomtalaní-
táskor helyezhetik ki az elszállítandó lomokat.  
Kérjük a lakosságot a gyûjtési nap betartására.

Polgármesteri Hivatal

Hogyan készítsük elõ begyûjtésre a zöld-
hulladékot?

?

?

?

?

?

Gazdálkodók figyelem!
Megjelent 14/2009. (II. 28) FVM rendelet, mely 

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból nem termelõ mezõgazdasági 

beruházásokhoz nyújtandó támogatások 

részletes feltételeirõl szóló 33/2008. (III. 27.) 

FVM rendelet módosítása.

A támogatás célja a nem termelõ beruházások 

révén a vidéki táj megõrzése, az egyedi tájérték 

fenntartása, a növény- és állatvilág 

fajgazdagságának növelése, a környezeti állapot 

javítása, az önként vállalt agrár-

környezetgazdálkodási elõírások betartásának 

és teljesítésének elõsegítése, a Natura 2000 

területek közjóléti értékének növelése, valamint 

a környezetgazdálkodási célok teljesítéséhez 

való hozzájárulás.

Bõvebben a www-.kerekegyhaza.hu-n.

ZÖLDHULLADÉK

Kábeltévé hírek!

kézi labda

A mérkõzések idõpontjai: Várunk szeretettel minden kézilabda barátot.

Ifjúsági irodalom

• High School Musical 3: East high a király

• High School Musical 4: A jövõ fantomja

• High School Musical 5:  Broadway álmok

• Chabrecsek Terézia: Tojásfestés

• Dean Alan Foster: Transformers

• Timothy Zahn: Új rend

• Timothy Zahn: Sötét oldal

• Timothy Zahn: Az utolsó parancs

• Ingrid Moras: Húsvéti ünnep üvegfestéssel

Fénymásolás 20,- Ft/oldal
Nyomtatás 20,- Ft/oldal

Internet 100,- Ft/óra

Nyitva tartás:
Hétfõ: 13-17 óráig 
Kedd: 8-12 13-17 óráig
Szerda: 13-17 óráig
Csütörtök: 8-12 13-17 óráig
Péntek: 13-17 óráig

Városi
Könyvtár

6041 Kerekegyháza, Fõ u. 45.
Tel.: 76/371-140 és 70/456-7256
E-mail: konyvtar@kereknet.hu

AJÁNLÓ
új könyveinkbõl

Felnõtt irodalom

Jones Sherry: Aisha, a proféta szerelme

Nora Roberts: Fekete Rózsa

Mary Jo putney: Fortuna lánya

Robin Cook: Halálcsapda

Fejõs Éva: Hotel Bali

Karinthy Frigyes: Így írtok ti

Nora Roberts: Egyszer volt…

Wilbur Smith: Kiálts rá az ördögre

J.R.R. Tolkien: Húrin gyermekei

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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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
06-20-537-1608

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

Tájékoztatjuk a súlyosan moz-
gáskorlátozott személyeket, hogy 
a közlekedési kedvezmények:

 személygépkocsi szerzési támo-
gatás megállapítása, határozat 
érvényességének meghosszab-
bítása 
 közlekedési támogatás megálla-

pítása iránti kérelem

2009. április 30. napjáig nyújtható 
be a Polgármesteri Hivatal 15. szá-
mú Ügyfélszolgálati Irodájában.

A kérelem nyomtatvány és bõ-
vebb információ ügyfélfogadási 
idõben (hétfõn és pénteken 8-
11.30 között, kedden 13-15.30 
között, szerdán 8-11.30 és 13-15.30 
között) Lajos Krisztinától (76/546-
056) kérhetõ.

Polgármesteri Hivatal

•

•

TÁJÉKOZTATÓ
közlekedési

kedvezményekrõl

Szolgáltatásaink árai:
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