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Elkészült a bölcsődénk, átadás április 21-én

Április 21-én, 15 órakor kerül sor a DAOP 4.1.3./C-2008-0011 sz., „Kerekegyerdő Bölcsőde - Új bölcsőde épí-
tése a kerekegyházi Erdő utcában” című projekt keretében megvalósított 3 csoportszobás KEREKEGYERDŐ 
Bölcsőde ünnepélyes átadására. Az Erdő utca 31. sz. alatt megépült bölcsőde – mely elfogultság nélkül a 
térség legszebb ilyen intézménye - szeptember 1-jétől fogadja a gyermekeket 1 éves kortól 3 éves korig. 

Az átadással egyidejűleg nyílt napot tartunk a bölcsőde iránt érdeklődő szülők, kerekegyháziak részére, mely-
nek keretében informálódhatnak a bölcsőde működéséről, illetve megnézhető az új, mai kor igényeinek ma-
ximálisan megfelelő intézmény. 

A bölcsődébe május 31-ig lehet jelentkezni, a www.kerekegyhaza.hu honlapunkon a bölcsődei nyílt nap 
című bejegyzésnél letölthető, illetve a védőnői  szolgálatnál, az óvodákban, illetve a Polgármesteri Hivatalban 
beszerezhető jelentkezési lap leadásával a Polgármesteri Hivatal 4. sz. szobájában. A honlapon olvasható a 
bölcsőde felvételi szabályzata is.

A bölcsődei alapellátáson túl a következő plusz szolgáltatásokat is biztosítani szeretnénk a kisgyermekes 
szülők részére:  

   •  játszócsoport
   •  tanácsadás
   •  baba-mama klub
   •  időszakos bölcsődei elhelyezés (gyermekfelügyelet)
   •  házi gondozónői szolgálat 

A képviselő-testület május közepén dönt a bölcsődevezető személyéről, a beérkezett pályázatok alapján. A 
beíratkozások lezárását követően kerülnek meghirdetésre az egyéb álláshelyek, melyek az indítandó csopor-
tok számától függően alakulnak. Az álláshelyek a honlapunkon, illetvő hirdetőfalainkon kerülnek meghirde-
tésre. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket a Bölcsődék Napján
megrendezendő nyílt napunkra!

Polgármesteri Hivatal
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Kerekegyháza Város Önkormányzata és 
a Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében 
Reviczky Gyula verssoraival kívánok Kerek-
egyháza minden Polgárának áldott, békés és 
reménnyel teli Húsvéti ünnepeket.

Dr. Kelemen Márk polgármester

Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen!
Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicső;
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő:
Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen…
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen

/Reviczky Gyula: Húsvét/

A Polgármesteri Hírlevél szerkesztőségének az a célja, hogy a kerekegyházi lakoso-
kat minél szélesebb körben tájékoztassa a közelmúlt történéseiről és az aktuális ese-
ményekről. A hírlevél tartalmának kialakításában az Önök segítő közreműködésére 
is folyamatosan szükségünk van. Ezért kérem, hogy amennyiben közérdekű észrevé-
telük, javaslatuk, vagy megjelentetni kívánt anyaguk van, jelezzék azt számunkra akár 
személyesen, akár írásban illetve elektronikus úton a Polgármesteri Hivatal alábbi 
elérhetőségein. Továbbá kérjük, ugyanitt jelezzenek abban az esetben is, ha nem 
kapták kézhez újságunkat, hogy a szükséges intézkedéseket megtehessük.

Dr. Kelemen Márk polgármester

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

vagy a zsidó főpapság elhallgattathatta volna, 
ha felmutatják a testét, a porhüvelyt. De nem 
mutatták fel, mert feltámadt. A Jézus feltáma-
dását megtapasztaló tanítványok ezzel a hírrel 
álltak a világ elé, a világból sokan hittek nekik, 
ők pedig az életüket is készek voltak Érte ál-
dozni. Az életüket biztos, hogy nem adták vol-
na, ha csak úgy kitalálják az egészet, de mert 
adták, ez is bizonyíték. A feltámadással Jézus 
legyőzte a bűnt, a halált, s a benne bízó lélek 
is halhatatlanná lesz. Isten az örök életet adja 
a benne bízó léleknek, az Újszövetség eredeti 
görög nyelve ezt dzoé-nak nevezi. Az örök élet 
nélkül csak földi élet – biosz – az élet, a vége a 
szakadék, a kilátástalanság. De aki a bioszába 
beengedni a dzoét, örök életet kap, – s ezt ma 
is megteheted, kedves Olvasó. A feltámadás ma 
is hittel elfogadható, nem is kell érte messzire 

menned, csak addig, amíg a térd leér a földig. 
Amíg a szíved kész meghajolni az élet és halál 
Ura előtt. Amikor megengeded, hogy az örömet 
adó Élet átjárja szíved, lelked, elméd és tested, 
új életre támadsz fel: közelebb kerülsz a rólad 
gondot viselő Istenedhez, és közelebb kerülsz 
saját magadhoz! 

Újjászülő, fénnyel fürdető, meleg napsütéssel 
simogató Tavaszt – s benne igazi húsvéti hitet, 
örömet, erőt - kívánunk minden kedves Olva-
sónknak 2011-ben is! 

Hívogatjuk kedves Olvasóinkat, hallgassák 
Isten igéjét, vagy ismerkedjenek meg Isten 
szavával a következő egyházi alkalmainkon, 
az idén 100 éve épült kerekegyházi reformá-
tus templomban:

Április 21-22-23-án, este 6 órakor Nagyheti 
bűnbánati istentiszteletek a református Gyüle-
kezeti Házban.

Április 22-én, 9 órakor nagypénteki isten-
tisztelet a református templomban.

Április 24. Húsvétvasárnap: 9 órakor Ke-
rekegyházán, 11 órakor Fülöpházán istentiszte-
let az úri szent vacsora közösségében.

Április 25. Húsvéthétfő: 9 órakor Kerekegy-
házán, 11 órakor Fülöpházán istentisztelet.                                        

Nagypénteken szemléljük, hogy „Jézus, mint go-
nosztevő hal meg a kereszten, de ez a sors nem 
kívülről nehezedik rá, hiszen itt a szeretet szabad-
sága mutatkozik meg a maga igazságában. Megkö-
tözötten az éjszaka sötétsége veszi körül, de elemi 
erővel szabad mindazzal szemben, ami vele történik. 
A szeretet tehetetlenségébe öltözik, de éppen ez az 
a hatalom, amely a gonoszság üres világában tör 
fel, hogy legyőzze a rossz és a jó közötti ellentétet”. 
(Herwig Büchele) 

Húsvét hajnalán az Atya igazolja Jézust, „aki en-
gedelmes volt a halálig”…, „gyöngeségében ugyan 
megfeszítették, de Isten erejéből él.” (2Kor 13,4)

Az apostolok legfőbb feladatuknak tekintették, hogy 
miután föltámadását követően többször is találkoztak 
Krisztussal, és hosszabb-rövidebb időt töltöttek vele 
együtt, tanúskodjanak dicsőséges feltámadásáról. 

A hívő keresztények is erre kapnak küldetést a feltá-
madt Úrtól: tanúskodnunk kell Róla a világban.

Minden korban számtalan olyan ember élt, aki hitt 
a Názáreti Jézus feltámadásában, és ma is sokan 
változatlanul úgy tartják, hogy azért hisznek, mert 
„találkoztak a feltámadt Jézussal”, megtapasztalták 
Őt. Efféle tapasztalat nélkül valószínűleg nem is 
lennének hívő emberek. K. Rahner szerint nem is 
lehetséges kereszténynek maradni, ha valaki nem 
rendelkezik reális tapasztalattal Istenről. Milyen ér-
telemben lehetséges ez a találkozás? Ma senki 
sem dicsekedhet azzal, hogy ugyanolyan formában 
találkozott Jézussal, ahogy az megadatott az asszo-
nyoknak, az apostoloknak. Az Egyház megszentelt 
hagyományából kiolvasható néhány olyan út, ame-
lyen Isten találkozni szokott az emberekkel. Olyan 

utak ezek, amelyek valós istentapasztalat lehetséges 
színhelyei, amelyekhez megannyi keresztény hitének 
alaptapasztalata kötődik. Így Jézussal, a Feltámadot-
tal nyilvánvalóan ma is kapcsolatba lehet lépni. Ki-
váltságos helye a Feltámadott megtapasztalásának 
– az abszolút, tiszta, erős felebaráti szeretet élménye 
mellett – az imádság. Az imádkozó emberek minden 
korokban elegendő bizonyságot tettek erről, akiknek 
tapasztalatait, melyeket életük és elkötelezettségük 
messzemenően igazolt, nem lehet figyelmen kívül 
hagyni. Az is nyilvánvaló azonban, hogy a Jézussal 
való kapcsolat nem ugyanúgy történik, ahogyan más 
élő emberekkel, bármely kortársunkkal kapcsolatba 
léphetünk. Bizonyíték erre a különbségre, hogy mi-
lyen nehéz azt a tapasztalatot, amelyet az imában 
átélünk, megosztani olyanokkal, akiknek nincs eh-
hez hasonló élményük. Egy ilyen beszélgetésben a 
helyzet hasonlatossá válhat ahhoz, mint amikor egy 
színvaknak próbáljuk bizonygatni Munkácsy Krisz-
tus-trilógiájának nagyszerűségét, eleven színeinek 
ránk gyakorolt hatását. Az illető nyilván megérthet 
valamit lelkesedésünkön keresztül, esetleg bele-
érezhet a dolog számunkra való fontosságába, ám 
nemcsak nehéz, de egyenesen lehetetlen részeltetni 
őt ugyanabban az érzelemben. Hasonló a helyzet a 
vallási élményben átélt találkozás esetében. Az illető 
– ha számára Jézus esetleg csak egy kétezer éve 
meghalt ember – felfoghat valamit elbeszélésünkből; 
de ugyan mi módon adható át az ima bensőségessé-
ge, az ünnep emelkedettsége, milyen módon osztha-
tó meg az a benyomás, amely a húsvéti szertartások 
után hazafelé menet vonta bűvkörébe a szívünket? 
„Azt át kell élni!” – szoktuk mondani joggal. 

Húsvéti ajándékul kívánom, hogy a Hírlevél Olvasói 
az Egyház imája által, jussanak el az apostolok és az 

Keresztény hitünk középpontjában a húsvéti események: 
Jézus Krisztus üdvözítő kereszthalála és feltámadása áll.

emmauszi tanítványok Feltámadottal való találkozá-
sából fakadó élményének megtapasztalásához. 

Gábor  Imre - plébános

Fény mindenkinek = Húsvét
Sok lapot le kell szakítanunk a 2011-es naptár-
ban addig, mire április 24-én feltűnik a Húsvét. 
Hogyhogy ilyen későn lesz Húsvét, kérdezgetik 
az emberek egymástól, hisz’ sokan nem tudnak 
mit kezdeni azzal, hogy amikor mindent készen 
kapnak, még a gondolatokat is, - van egy ün-
nep, ami „mozog”, „vándorol”. Hogy tizenki-
lenc évenként esik ugyanazon napokra. Hogy 
vallási ünnep, s nem lehet kereskedelmi alapon 
szervezni. 

A Húsvét a legrejtélyesebb, legtitokzatosabb 
ünnepünk. A lényege, a Feltámadás, nem ma-

gyarázható tudományosan, nem bulvárosítható, 
de nem is tagadható. Ezért nem tud vele mit 
kezdeni a Gazdaságkor. Meg aztán, nincs mű-
anyag feltámadás, nincs tőzsdén forgalmazható 
feltámadás, meg aztán nincs eldobható feltáma-
dás sem, ami nagy dolog, hiszen a Gazdaság-
korban jó néhány iparág (reklám, csomagolás) 
eleve hulladékot termel. A Gazdaságkor jelképe 
is az eldobható eldobógép. 

A feltámadás azonban kétezer éves örömhír, s 
ma is mindannyiunknak kínálja az örömet! Erre 
készít bennünket a Tavasz, amikor a napfény 

hatására a búza csírát növeszt. A csíra a teljes, 
erővel teli élet. A csírázó búza meleg, s a csí-
ra édes is; nemhiába, benne van minden, ami 
az életnek, az élethez kell – élet alatt értve itt a 
búzát. A búzacsírából készült régi étel – a csíra-
málé – bizony, édesítőszer nélkül is édes volt, 
mint az édesanyai csók. S, hogy mennyire erős 
a csíra: a fölé húzott földrétegen átbújik, a rög 
alól is előtör. 

Ilyen fényes, melengető, édes, erős örömhír 
Jézus Krisztus feltámadása is. Ténye bizonyí-
tott, a feltámadást hirdető apostolokat Róma, 

Nagyúr volt, 
igazi nagy-
úr. Régebbi 
arisztokraták, 
főurak, úri 
l ó c s i s z á r o k 
(lásd Arany 

Jánosnál), újabb újgazdagok csak talmi kincsekkel, 
sápadt arannyal, homályló ezüsttel rendelkezhetnek. 
Egyetlen igazi vagyontárgyunk azonban az idő. A 
pénz, a tárgyak veszendők és múlandók, jönnek-
mennek. Időnként az elveszített egészség is vissza-
szerezhető, olykor még az elveszített becsület is, de 
az idő nem. Az elvesztegetett, elfecsérelt, elherdált 
időt nem tudjuk visszaszerezni. 

Herpay Lászlónak a gondviselés nyolcvannyolc évet 
mért, ő ennek nagy részét Fülöpházának juttatta. 
Dús idő-nábobként szinte pazarló bőkezűséggel 
hordta éveit-évtizedeit szeretett kis falujának, kis 
faluja kicsi oskolájának, művelődési házának. Vidé-
künk, a Felső-Kiskunság volt az élettere, Petőfivel ő 
is mondhatta: „ott vagyok honn, ott az én világom.” Itt 
repítette az Ég felé „sas lelkét”, akkor is, mikor börtön 
volt itt az állam, a párt.  

Kiskunlacháza szülötte volt. 1911. november 30. 
napján, András napján sírt föl először a hideg-ke-
serű életre. Négy testvére volt. Mária nevű testvére 
tanítónő lett. Kalaposmester édesapja az első vi-
lágháborúból súlyos betegséggel tért haza, így az-
tán a szegénység tartósan bekvártélyozta magát a 
Herpay-családba. 1918-ban Szabadszállásra költöz-
tek, ott végezte elemi iskoláját 1922-ben. Színjeles 
eredménnyel. A család szegénysége miatt ő nem 
érezte magát fölmentve tanulásból, emberségből. Pe-
dig a gondok jöttek számolatlanul, 1926-ban elhunyt 
az édesapja, majd 1928-ban kétéves betegeskedés 
után az egyik testvére. Édesanyjuk egyedüli kenyér-
keresőként nehezen győzte az öt, majd négy gyer-
mek nevelését. László főiskolai tandíját is aligacskán 
tudta előteremteni. 

1924-ben a szabadszállási református gyülekezet 
színe előtt konfirmációi vizsgát tett, nála ez valóban 
egy életre szólt, református egyházához nem lett hűt-
len. Később, kerekegyházi lakosként is Fülöpházára 
járt istentiszteletekre. Azokon kántori teendőket vég-
zett.   

1933-ban a bajai tanítóképző főiskolán elemi népis-
kolai tanítói oklevelet szerzett hit- és erkölcstanból 
jeles eredménnyel. Pedig a főiskola abbahagyásának 
réme többnyire szorongatta, a kicsi 3 holdas szőlő 
el is ment tandíjra. Tanulmányai után hazaköltözött, 
magántanítványokat vállalt, községi ínségmunkát 
végzett (ma közhasznú foglalkoztatásnak nevezik), s 
Kecskeméten letöltötte katonai szolgálatát. 

1935. november 20-ával aztán kinevezték állami ele-
mi népiskolai tanítóvá Fülöpházára. Tanítói munkája 
mellett 1937-ben a „távbeszélővel nem egyesített m. 
királyi postaügynökség” önálló vezetője lett a falu-
ban. Az akkori Fülöpszállás-Fülöpházai Református 
Egyházközség helybeli gyermekei részére hittan-
oktatást is végzett, egy 1939. évi adat szerint jeles 
minősítéssel. Tudott harmóniumon játszani, de még 
hegedülgetett is. 1941-ben házasságot kötött Kiss 
Irénnel, akkor költözött Kerekegyházára. 

A másik világháborúban ő is megkapta a behívót, a 
háború vége Zala megyében érte, épségben. Onnan 
gyalogszerrel tért haza. 

1947-ben iskolaigazgatóvá nevezték ki. Igazgatói 
munkája mellett tanított is, volt amikor heti 32 órában. 
Akkor, s a következő évtizedekben a központi mel-
lett négy külterületi, tanyai iskolából állott a fülöpházi 
oskola. Ő a külterületi iskolákkal is napi kapcsolatot 
tartott. Kerekegyházi lakóhelyéről sokáig biciklivel 
járt át Fülöpházára, az ötvenes években szerzett mo-
torkerékpár-, majd gépjárművezetői engedélyt.  Az 
ötvenes években községi művelődésügyi előadóvá 
is kinevezték. Akkoriban a kulturális rendezvények a 
központi iskolában zajlottak. 1961-ben felépült a mű-
velődési ház, amelynek igazgatója lett. Egy időben 
betöltötte a helyi népfronttitkári tisztséget is. 

Kettős igazgatóként fáradhatatlanul tanította, nevelte 
az iskolásokat, majd az egész község, a tanyavilág 
népét. Szakköröket és rengeteg kirándulást szerve-
zett, Budapest, Sopron, Balaton-környéke, az egész 
ország volt úticéljuk. Könnyű kitalálni, vajon ki volt e 
kirándulásokon még az idegenvezető is. Hát ő maga. 
A hatvanas-hetvenes években rendszeresen szerve-
zett színielőadásokat Fülöpházára. 

1976. augusztus 31-ével ment nyugdíjba az igazga-
tó-tanítói állásából, de a közművelődés ügyét még 

1984-ig vitte. Akkor is csak azért hagyta abba, mert 
az orvos nem hosszabbította meg a jogosítványát…

Sokat, sokszor, sokfélét dolgozott – mondta magáról 
egy újságinterjúban, 1984-ben. Hosszú tanítói pályá-
ját szorgalmasan, példamutató lelkesedéssel, meg-
bízhatóan, hozzáértéssel végezte. Mindig törekedett 
az önképzésre. Igazgatóként szerény, emberséges, 
kollegiális volt. Szakmai tanácsai helytállóak voltak. 

Élete nem volt látványos, zajos, csillogó. Szerény, 
munkás, hűséges, kötelességtudó, szorgos élete 
volt. Wass Alberttel szólva: „Lehet hittel és igaz aka-
rattal nagyot cselekedni a nemzet jövendőjének dol-
gaiban, bármilyen őrháznál álljon is az ember. Mert 
a nemzet igazi, évszázadokra szóló nagy ügyei nem 
a díszes ünnepségeken dőlnek el, még csak nem is 
a zöld asztalok mellett, hanem ott kint az eldugott 
falvak magányában, nádfedeles házak árnyékában, 
a magyar élet hétköznapi sarában, gondjaiban és 
kínlódásaiban.” 

1999-ben, földi élete végén ő is elmondhatta Pál 
apostollal: „Ama nemes harcot megharcoltam, futá-
somat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre 
eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet meg-
ad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon; de nem-
csak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva 
várják az ő megjelenését.” ( 2Tim 4,7-8)

Az égi iskolában bizonyára jó igazgatót kerestek, 
csak ezért szólíthatta magához teremtő Istene: „Jól 
van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bí-
zok rád ezután,… !” (Mt 25,21)

Most már az Égből figyeli faluját, vajon egykori ta-
nítványai megállják-e helyüket az Élet iskolájában, 
vagy elbuknak-e. Megtartják-e az iskolát vagy végleg 
lakat mögé zárják? Talán azon gondolkodik, iskola 
nélkül van-e még hátra annyi éve Fülöpházának, 
mint amennyit Ő áldozott a magáéból a falura. Em-
léke perzsel, s aki iskolátlan Fülöpházára vágyik, ne 
vegye nevét a szájára, mert megégeti.       
                                                                     

Dr. Kenyeres Tibor                                                   
Kerekegyháza-Fülöpháza-Kunpuszta-Kunbaracsi                                                                  

Református Társegyházközség

Száz éve született Herpay László

Dr. Kenyeresné Téglási Anna
református lelkipásztor

Polgármesteri fogadónap
Szeretettel Tájékoztatom Önöket, hogy az ed-
digi rendnek megfelelően 2011. április 30-án, 
pénteken 9-13 óráig fogadónapot tartok.

Kérem, hogy előzetes időpont egyeztetés 
céljából, az esetleges várakozásuk elkerülése 
érdekében hívják a Polgármesteri Hivatal tit-
kárságát a 76-546-040-es telefonszámon.
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EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAM
COMENIUS ISKOLAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
- Törökországban jártak tanulóink -

Reál Osztálykassza

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a 
projektnek a költségeihez.
Ez a közlemény a szerző nézeteit tükrözi, és az 
Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban 
foglaltak bárminemű felhasználásért.

2010 októberében projektünk ismét fontos ál-
lomásához érkezett: iskolánk tizenegy tanuló-
ja és négy dolgozója ellátogatott a törökorszá-
gi Rodosto városába, mai nevén Tekirdagba. 
Az út nagyon hosszú és fárasztó volt, de az is-
merősökkel való találkozás, török barátaink vendég-
szeretete és a színes programok kárpótoltak ezért.  

Első nap gyalogtúrán vettünk részt, megcsodáltuk 
Törökország északi vidékének növényzetét. A túra 
során egy 964 m magas hegyről sétáltunk le 12 km 
hosszan, a Márvány-tengerig. Következő nap Isztam-
bulba mentünk. Megtekintettük a Topkapi palotát, 
megnéztük a Hagia Sofia csodálatos freskóit.

Szintén nagyszerű élmény volt a Kék mecset falai 
között sétálni. Jártunk Ázsiában is. A harmadik na-
pon a Boszporusz-hídon átkelve Yalova városába 

kirándultunk. Itt egy török fürdőben pihentünk, majd 
délután a helyi arborétumot kerestük fel, ahol ismét 
elénk tárult a vidék páratlan növényvilága. Másnap 
betekintést nyertünk a rodostoi Suleymanpasa Ál-
talános Iskola életébe. Diákjaink a török vendéglátó 
gyerekekkel együtt részt vettek a tanórákon. Megem-
lékeztünk nagy fejedelmünkről, II. Rákóczi Ferencről. 
A délután folyamán ellátogattunk  rodostoi házához, 
amely ma múzeumként működik.

A Törökországban eltöltött egy hét alatt rengeteg él-
ménnyel gazdagodtunk, új barátokat szereztünk. 

Lipóth Ildikó - kapcsolattartó

Ebben a tanévben intézményünkben 2010. december 
11-én került megrendezésre a MÓRA NAP. 

Tanulóink a sportcsarnokban gyülekeztek a megnyitó ünnep-
ségre. Elsőként iskolánk igazgatónője, Gyurkovics Balázsné 
köszöntötte a diákságot, majd iskolánk névadójának, Móra 
Ferencnek életútját idézték fel a 4. évfolyamosok. Gyerme-
keink mély átéléssel nézték végig a Szeptemberi emlék című 

színdarabot a 4.a és a 4.d osztály előadásában, melyből megismerhettük a kis Móra Ferkó nehéz 
gyermekkorát, korai tehetségét. Az ünnepséget koszorúzással zártuk, ahol az osztályok képviselői le-
róhatták tiszteletüket a neves író emléktáblája előtt.

A délelőtt további részét a tanulócsoportok termeikben folytatták: szellemi vetélkedőket, logikai játéko-
kat, kézműves foglalkozásokat tartottak. A csarnokban lehetőség volt játékos sportversenyeken részt 
venni, valamint szurkolni Kerekegyháza csapatának, akik végül 2. helyezést értek el a Móra Kupa mini 
röplabda tornáján. 

Óberfrankné Langó Erika

A Reál Hungária Élelmiszer Kft. 2010. szeptemberében  pályázatot hirdetett általános iskolák részére, 
melynek célja, az osztálykirándulások költségeihez való hozzájárulás. A Reál Osztálykassza összege 
15.000.000 Ft volt, amelyből minden pályázó osztály garantáltan részesült.

A Móra Ferenc Általános Iskola tanulói is kedvet kaptak a pályázatban való részvételhez. Nem kellett mást 
tennünk, mint szorgalmasan gyűjtögetnünk a Reál márkatermékek csomagolásán lévő forgalmazói feliratokat.  
A gyűjtögetésben  már nagy tapasztalata van az iskolánknak, hiszen tavalyi évben megnyertük a Delikát 
játszóteret is, összefogással. 2011 februárjában összesítették a pályázatokat, ahol  közel 1900 osztály indult, 
ami jóval meghaladta a várakozásokat. A pályázatban iskolánkból 14 osztály vett részt, nem kevés munkával. 
Összesen  96.059 Ft értékben kaptunk az Osztálykasszából, amit  a tavaszi kirándulásokon fel is tudnak 
használni a pályázatban részt vevő osztályok.
Idén ősszel remélhetőleg újra indul a program, megnövelt  pályázati alappal, úgyhogy érdemes már most 
belekezdeni a gyűjtésbe. 

Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Székelykapuk-zöldkapuk
Szép siker egy humanitárius pályázaton

Az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány még 
az ősszel hirdette meg azt a pályázatát, melyre is-
kolánkból két csoport is benevezett: a 6.b osztály 
Dorcsákné Csőszi Barbara, az ötödik évfolyam „vá-
logatottja” pedig Pálházi Ilona tanárnő vezetésével. A 
SzékelyKapuk-ZöldKapuk elnevezésű, kétfordulós 
projekt az egész Kárpát-medence magyar lakta te-
rületeire kiterjed. 

Az ötödikesek e pályázat első fordulójaként adták elő 
karácsonykor betlehemes játékukat városunk közin-
tézményeiben és a kecskeméti Margaréta idősott-
honban, valamint jótékonysági pénzadományokat is 
gyűjtöttek rászoruló gyermekek részére. Munkájukról 
a nézők hozzászólásaival, méltatásával betlehemes 
naplót készítettek, s azt a verseny feltételei szerint 
elküldték a szervező alapítványnak. 

A második, márciusban záruló fordulóba a hatodiko-
sok is beneveztek. A két csoport január és február fo-
lyamán adott tematika alapján külön-külön készített 
egy többtablós kiállítást, melyet Kerekegyháza köz-
intézményeiben és ipari cégeinél egy vándorkiállítás 
keretében mutattak be. A kiállítás a gyerekek gyűj-
tő- és kutatómunkájára épül, a hagyományőrzéssel 
és a környezetvédelemmel kapcsolatos. A színes és 

tartalmas látnivalót rövid figyelemfelhívó megnyitóval 
kapcsolták össze a tanulók.

Ezekben a hetekben a Kárpát-medence számos 
településén száz és száz iskolás vett részt ebben 
az akcióban. A Föld gyermekei nevében így hívták/
hívtuk fel a figyelmet a természeti környezet és boly-
gónk pusztulására, valamint arra, hogy talán még 
nem késő: tudatos - világméretű - összefogással 
talán megóvhatjuk a kék bolygót az utánunk jövő 
nemzedékek számára! A pályázati munka második 
fordulójáról szintén munka- és eseménynaplók ké-
szültek. 

Március végén érkezett az örömteli hír, hogy mind két 
csoport a teljesítménye alapján első lett a kategóri-
ájában és megnyerte e neves versenyt. A gyerekek 
nyereménye egy horvátországi tengerparti nyaralás. 
Szívből gratulálunk a gyerekeknek és az őket beta-
nító pedagógusoknak ehhez a nagyszerű sikerhez, 
eredményhez!

Móra Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

és Polgármesteri Hivatal

Szellemi diákolimpia
Február 14-én második alkalommal adott 
otthont iskolánk a Mező Ferenc Szelle-
mi Diákolimpia regionális versenyének. 
A sporttörténeti ismereteket igénylő ve-
télkedő zsűrijében Galamb Istvánné a 
megyei Diáksportszövetség elnöke, Dr. 
Bodóczky László a Kecskeméti Olimpiai 
Barátok Körének elnöke és Hallai Tibor  
városunk alporgármestere foglalt helyet. 
I. helyen végzett a ballószögiek csapata, 
a házigazdák ezüstérmet, a Kiskunfélegy-
házi KÖÁI bronzérmet kaptak.  
                                           

A hazai csapat tagjai: Szabó Tünde 7.a, Varga Anita 8.c, Malik Milán 8.c, Berente Dániel  8.c,       
Felkészítőjük: Balla Gábor testnevelő

Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Dec. 10-e a Terra Madre „Föld anya” 
napja. A világ 100 országában (közöttük 
hazánkban is) több, mint 1000 rendezvényt 
tartottak ezen a napon, hogy felhívják a 
figyelmet a helyben, fenntartható módon 
termelt, készített élelmiszerekre és előállí-
tóikra.

A „Terra Madre Day” a Slow Food moz-
galom ünnepe. Ez a mozgalom komótos 
étkezést jelent. 1989-ben Olaszországból 
indult útjára, a biodiverzitás védelmét, a 
fenntartható mezőgazdasági termelést, az 
alapanyagok és a kézművesség, a hagyo-
mányok tiszteletben tartását tűzte ki cé-
lul. Ma 132 országban több mint 100 ezer 
tagot számlálnak. Fontosnak tartják az 
ember és környezete iránti tiszteletet ta-
núsító technológiákat, a kistermelők szá-
mára megfelelő körülmények biztosítását.                                                                                      
Hazánkban 4 helyen gyűltek össze ezen 
a napon a helyi Slow Food csoportok. Is-
kolánkban már harmadik alkalommal tar-
tottunk hagyományos ételek kóstolóját a 
Kiskunsági Slow Food csoport, Rendek 
Lászlóné Olgiék jóvoltából. Korábban volt 
kenyérdagasztás és -sütés, bio-gyümölcslé, 
méz, házitúró kóstoló. Most bemutatták a 
gyerekeknek, hogyan töltötték régen a hur-
ka-kolbászt, majd frissen sütve ez lett az 
uzsonna. Közben az októberi torinói Terra 
Madre világtalálkozóról tartottunk képes 
beszámolót.   

Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény

Terra Madre Nap 
az iskolában

Sulibörze 
Február 25-én iskolabemutató börzére hívtuk a szülőket nagycso-
portos gyermekeikkel együtt. Az érdeklődőknek lehetőségük volt 
órát látogatni az 1. osztályban, ahol gyakorló olvasást tartott a ta-
nító néni az új tanulói laptopok segítségével, angol órát a nyelvi 
laborban és testnevelést a tornacsarnokban. A leendő első osztá-
lyos tanító nénik különböző kézműves foglalkozásokat tartottak a 
nebulóknak az iskola aulájában, ezenkívül tankönyvekbe, munka-
füzetekbe is belelapozhattak. A bátrabb óvodások bábszínházba is 
ellátogathattak, s beszélgethettek a bábokkal. A fejlesztő szobában 
mindenki kipróbálhatta a neki tetsző, különböző képességet, kész-
séget, ügyességet fejlesztő játékot.  A nap végén az intézményve-
zető szülői értekezleten tájékoztatta az érdeklődőket a következő 
tanévi tervekről, lehetőségekről, az iskolában folyó munkáról. 

Móra Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

 

Hosszú előkészített munka előzte meg a 
rendezvény lebonyolítását. Sok-sok órát 
töltöttek a DÖK vezetői, diákvezetői, 
pedagógusok, szülők, konyhai dolgozók, 
hogy minden a legnagyobb alapossággal legyen előkészítve. Természetesen, ahogy 
azt már a közönség megszokhatta, csodálatos ruhákban a 8. osztályosok egy tánc-
cal ajándékozták meg a jelenlévőket. Köszönet Csőszi Sándornak a tánc betanításá-
ért. Ezt követően az osztályok, a felvonulók egymást váltották különböző jelmezes 
produkciókat előadva. Pedagógusaink sem voltak restek és elrepítettek minket az 
afrikai zene világába. Nagy sikert arattak, köszönjük nekik.

Köszönet mindazoknak, akik közreműködtek, aktívan segítettek, hogy a bálunk si-
keresen érjen véget.

Vörösmartiné Tőzsér Emma, Ujvári Anita

Iskolai fontos dátumok
Ballagás:

2011. június 10., péntek, 17 óra

Tanévzáró:
június 17., péntek, 17 óra

zeneiskolai BeíraTkozás:
 2011. június 20-24-ig

2011. FARSANG

Rákóczi Múzeum, Rodosto

197 számítógéppel bővítettük 
az iskola számítógépparkját

A TIOP-1.1.1-09/1-2010-0109 számú sikeres 
pályázatunknak köszönhetően 197 darab ta-
nulói laptopot és tanári notebookot szereztünk 
be a három éve felújított iskolánk számára. A 
számítógépekkel tovább fejlesztettük iskolánk 
eszközeit és büszkék lehetünk rá, hogy ezzel a 
környék egyik legjobban felszerelt, megújult és a 
benne folyó magas szintű oktató-nevelő munká-
nak köszönhetően szakmailag is legelismertebb, 
a kor elvárásainak megfelelő iskolája a miénk. 
Köszönjük az iskola munkatársainak áldozatos 
munkáját és közös célunk, hogy az eddigi ered-
ményeket tovább fejlesszük és erősítsük.

Polgármesteri Hivatal   

Móra Nap az iskolában
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Nekünk felnőtteknek a világ már ismert annyira, hogy 
kellő biztonsággal eligazodunk benne. Az óvodába 
felkerült hároméves kisgyermekek számára viszont 
még csak részben tárult fel a világ, számukra szük-
séges még a felnőttek tudatos nyitogatása és támo-
gatása. A szülői nevelés mellett és annak kiegészíté-
seként mi óvónők vállaljuk ezeknek a kicsinyeknek a 
fejlesztését, nyitogatását a világ értékei felé.

A három évvel ezelőtt beíratott óvodások, akik hoz-
zánk kerültek a Pitypang csoportba, a nyár elején el-
ballagtak, iskolaérettek lettek. A kerekegyházi óvoda 
mindhárom nagycsoportjából úgy bocsátottuk útra 
őket, mint ahogy a pitypang bóbitájáról egy szélfu-
vallattal útra kelnek a szárnyas magocskák.

A mai kor kihívása számunkra óvónők számára az, 
hogy a hozzánk kerülő gyerekeknek a korukhoz és 
képességeiknek megfelelő fejlesztést és nevelést 
biztosítsunk. A mai világban a valódi értékekre, a 
valódi szépségre kell kinyitni és ráirányítani a gyere-
kek figyelmét, a bóvli és a gagyi helyett. Valamiként 
meg kell próbálnunk ellensúlyozni a tévé és manap-
ság már óvodás kortól belopakodó internet hatását. 
Szép, nemes kihívás ez nem csak a szülők, de a 
nevelésben résztvevő összes pedagógus és nevelő 
számára. Kinyitni egy-egy ablakot az értékekre, úgy 
hogy a gyermek figyelmének a középpontjába álljon. 

Egy ilyen értékeket rejtő világra nyitottunk ablakot, 
amikor a gyereket a zene világába vezettük be. Per-
sze az elektronikus, a tévéből, a rádióból áradó zene 
az életünk része, de csak mint háttérzene. A gyerme-
kek nem találkoznak a zenével úgy, hogy csak a ze-
nére figyeljenek és nem hallanak élő zenét és valódi 
hangszereket, nem járnak koncertre. 

A mai gyerekek kicsi kortól a modern felnőttek vib-
ráló és kapkodó világában nőnek fel, sokszor órákat 
töltve a tévé előtt. Alig adatik meg számukra a csend, 
a valódi zenei harmónia élménye. Így alig tapasztal-
hatják meg azt, hogy a zene végtelen gazdag világot 
tár fel, ahol a színek, formák és a hangok egységbe 
olvadnak, kiegészítik egymást. Az aktív zenehallga-
tás a nyitott fülön keresztül a nyitott szívet célozza 
meg.

Egy zenei továbbképzés tapasztalatait kamatoztatva, 
egy rendhagyó vállalkozás keretében megpróbáltuk 
a gyerekekhez közel hozni az élő hangszeres zenét. 
Talán első hallásra reménytelen vállalkozásnak tűnik 
a komolyzenei hangszereket (cselló, hegedű) az 
óvodába vinni, mi mégis megpróbáltuk. 

Erre vállalkoztunk 11 fiatallal, amikor mesés zenei va-
rázslatot teremtettünk  az Andrássy utcai óvodában. 
A mi csoportszobánkban, a középsősök és a nagy-
csoportosok egyszerre - mintegy 45 gyerek -, teljes 
csendben hallgatta az előadást. A mese cselekmé-
nye egy varázstó körül zajlott.  Bár a fiatalok nem pro-
fi színészek, de egyszerre játszották a szereplőket, 
énekeltek és zenéltek, természetesen ki–ki a maga 
hangszerén. A mesejáték, a ritmus, a csend és a 16 
féle hangszer maradandó élmény lett a kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt. A gyerekek szó szerint szájtát-
va hallgatták a hegedű, a fuvola, a cselló, a lant, a 
gitárok, dobok, sípok s a többi hangszer hangját. 

Nem túlzok, ha azt mondom, nekünk is, akik játszot-
tunk hatalmas élmény volt látni az elvarázsolt, csillo-
gó gyerekszemeket. 
 A mese végén a gyerekek kipróbálhatták a hangsze-
reket. Kezükbe vehették a hegedűt, nyekeregtették 
a vonóval és pengették a náluk magasabb csellót… 
Hatalmas nyüzsgés volt és bevallom: egy kicsit féltet-
tem is a törékeny, értékes hangszereket a kíváncsi 
gyermekrohamtól, de szerencsére nem történt sem-
mi baj. 

Az élményt napokig emlegették a gyerekek és leraj-
zolták a mesehősöket. A tóban lakó magányos Béka-
király és varázslatos Bóbita-tündér lett a két kedvenc 
mesehős, szinte minden rajzon szerepeltek. A rajzo-
kat rajtam keresztül elküldték a fiatal zenészeknek 
ajándékba, a köszönetük jeléül.

Mind a gyerekeknek, mind a résztvevőknek szép él-
mény és maradandó emlék volt ez a délelőtt. Öröm-
mel tölt el, hogy kinyitottunk egy értékes ablakot, a 
zene világára.

Rozsnyói Zoltánné óvónő

Ablakok és ajtók a zene világára

Három fiatal zenész így emlékezik vissza:

Cipp-Ciripp, a Tücsök szerepét játszottam és nagy élmény volt, hogy mennyire elvarázsolja őket a zene és a 
sok hangszer. Szerintem nagyon fontos az igényes, szép és értékes zene tolmácsolása a gyerekeknek - ilyen 
élményeken keresztül. Meglepő volt, hogy az előadás után milyen örömmel és őszinte kíváncsisággal jöttek 
oda hozzánk a gyerekek, hogy tetszett nekik.

 (Dóra)
 
Mindannyian szeretünk zenélni, és közösen élményt szerezni másoknak. A felkérés nagyon tetszett, hogy 
óvodás gyerekeknek hozzunk létre valami szépet. Egyébként egyikünk sem foglalkozik rendszeresen ilyen ki-
csi gyerekekkel, ezért izgalmas dolog volt a készülődés. Öröm volt látni a gyerkőcök arcát és csillogó szemét, 
amit a  zene és a mese váltott ki belőlük. Utólag még meg is leptek minket egy-egy rajzzal, amit a műsorról 
készítettek nekünk. Legközelebb is szívesen eljövünk, ha meghívnak, mert mi is nagyon kedves élményekkel 
gazdagodtunk. 

Köszönjük! (Gitka és Lapi)

augusztus
76. alkalommal került megrendezésre Kecskeméten 
a Hírös Hét Fesztivál, melynek kertészeti és élelmi-
szeripari kiállításán Kerekegyháza őstermelői és 
vállalkozói is képviseltették magukat termékeikkel. 
A Kossuth téren felállított faházban Ádám Kálmánné 
Icuka ötlete alapján a nagyszüleink korát idéző élés-
tárat rendeztünk be, melyet a zsűri is pozitívan ér-
tékelt, így Kecskemét Megyei Jogú Város nagydíját 
városunk hozhatta haza.

Akik részt vettek a kiállításon, valamint kóstoltatták 
termékeiket: Ádám Kálmánné (régi kamra berende-
zés, kézműves termékek), Boldizsár András (szikvíz 
és üdítő), Berente Ottó (bio borok), Fritz Attila (örök-
zöldek), Ivicz Gyula és felesége (egynyári virágok), 
Helenkár Ferencné (méhészeti termékek), Lampé 
Viktor (zöldségek, gyümölcsök), Liszicsán Antal és 
felesége (fafaragás, kézimunkák), Rendek László és 
felesége (öko termékek), Szabó Sándor (bio tojás), 
Szappanos Gábor (alma), Szijártóné Gengeliczki 
Zsuzsanna (tyúktojás), Turcsánné Blázsik Veronika 
(mézeskalács), Ürögdi András és felesége (gabona-
félék), Vásárhelyi Zsolt (pékáru). Köszönjük minden-
kinek a sikeres rendezvényen való részvételt!

Ha augusztus, akkor Kerekegyházán Arató Fesz-
tivál. Boldizsár András és Ádámné Icuka immáron 
8. alkalommal hívta össze a kereki traktorosokat, 
kombájnosokat, lovasokat a hagyományos felvonu-
lásra augusztus 19-én délután. Az aratókoszorúkkal 
feldíszített gépek, lovas fogatok, marokszedő asz-
szonyok, nótaénekesek és zenészek kíséretével vo-
nultak végig a városon egészen a művelődési házig. 
Eközben a Szent István téren felállított színpadon 
zenés-táncos produkciók szórakoztatták a közönsé-
get. Boldizsár András jelentéstétele után átadták az 
Ádámné Icuka által készített gabonakoszorúkat dr. 
Kelemen Márk polgármesternek. A gyerekek számá-
ra gabonahomokozót készítettek a szervezők, mely-
ben örömmel játszottak a kis lurkók. Polgármester úr 
ünnepi beszéde után az új kenyeret dr. Kenyeresné 
Téglási Anna református lelkipásztor áldotta meg, 
Gábor Imre katolikus plébános szentelte meg. Az 
est a hagyományos Arató bállal zárult. Köszönjük a 
hagyományosan szép rendezvényt a szervezőknek, 
felvonulóknak, fellépőknek!

Az önkormányzat Kerekegyháza újra alapítójának, 
balatoni Farkas Jánosnak tiszteletére emlékparkot 
avatott augusztus 19-én. Az emlékpark avatásán 
részt vett és a polgármester úr avatóbeszédét köve-
tően köszöntőt mondott a településalapító dédunoká-
ja, Sántha Teréz, valamint Pelyach István történész. 
A rendezvényen közreműködtek a helyi művészeti 
iskola fuvolásai. A síremlék megkoszorúzása után a 
jelenlévők átsétáltak a helyi védettség alatt álló 150 
éves hársfához, melynél emléktáblát helyeztek el.

Szeptember
Az év legnagyobb szabású és mindenki által vár-
va várt eseménye a szüreti fesztivál, melyet 2010. 
szeptember 25-én Kereki Tojás és Szüreti Fesztivál 
néven rendezett meg az önkormányzat. A hagyomá-
nyos szüreti felvonulás programja egészült ki új, a 
tojást és a helyi tojástermelés országos jelentőségét 
népszerűsítő elemekkel. A felvonulás főszervezője, 
Ordasi István közel 100 lovas fogatot, lovast, csikóst 
állított menetoszlopba, valamint a híres „puszta tí-

zes” is képviseltette magát. A nótázó-táncoló menet 
több helyen is megállt a városban, ahol jó magyar 
szokás szerint pálinkával, borral, pogácsával kínálták 
őket. A kulináris élvezetek fő szervezői és felelősei 
Domján István az Első Magyar Fehér Asztal Lovag-
rend kerekegyházi tagja és a Lovagrend nagymeste-
re, Benke Laci bácsi voltak, akik a rend többi tagjaival 
közösen 1500 adag Kereki tojáspörköltet készítettek 
el. A rekord mennyiségű, és első osztályú finom-
ságú pörköltet mindenki megkóstolhatta, és nagy 
örömünkre a résztvevők úgy elfogyasztották, hogy 
egy falat sem maradt. Kecskeméti István agyag-
edényben, parázson főzött babgulyását sem kel-

lett sokáig kínálgatni. A művelődési ház előtti téren 
Ádámné Icuka háziasszony vezényletével borudvart 
rendeztek be, ahol a finom borok és pálinkák mellett 
frissen készült mustot is kóstolhattak az érdeklődők. 
A helyi tojástermelők termékeiből kisebb bemutató 
volt látható, a szépen megmunkált, díszített hímes 
tojásokból pedig Szelesné Kása Ilának nyílt kiállítása 
a művelődési házban. Az egész napos rendezvé-
nyen hagyományőrző bemutatókból, zenés-táncos 
programokból, koncertekből sem volt hiány, fergete-
ges hangulatot teremtve fellépett: az Alma együttes, 
Kun Attila hagyományőrző lovascsapata, a péterrévei 
(Szerbia Montenegro) hagyományőrző néptánccso-
port, a First Step Dance Club kerekegyházi csoport-
ja, a GoldStep 2001 Tánccsoport, a fülöpházi Szi-
várvány Táncszínház, a Kecskeméti Hírös Néptánc 
Tanoda, a Beatboys ütős együttes, a kerekegyházi 
óvodások és diákok, valamint a Hooligans együttes. 
A hagyományokhoz híven ismét meghirdették a Vi-

rágos Kereki Porta díjat, melyet 2010-ben Bánszki 
Gyula és felesége nyert. A Rendezett, Parkosított 
Kerekegyházáért Díj tulajdonosai Pogány Elek és 
felesége lettek. A Weninger Bt. által meghirdetett be-
főző-versenyen a savanyúságok szálltak ringbe. Első 
helyezést ért el Tóth-Szivák Henrietta vegyes vágott-
jával, második lett Kollár Ferencné vegyes savanyú-
sága, harmadik helyezett lett Kövecses Gergelyné 
csemegeuborkája.  A nyertes egy befőzőautomatát, 
a további helyezettek vásárlási utalványt vehettek át. 
A rendezvény sikeréért köszönet illeti a szervezőket, 
segítőket, támogatókat.

A Kereki Tojás és Szüreti Fesztivál támogatói, segí-
tői, közreműködői a teljesség igénye nélkül:

Ádám Kálmánné, Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat, Bán Ferencné, Benke László, Berente Ottó, 
Beretvás Borház, Boldizsár András, Domján István, 
Fanyűvő Kft., Zöldfa Ház Kft., Fókusz Takarékszö-
vetkezet, Fritz Attila, Fritz László és neje, Gall-Vitál 
Kft., Gáspár Ferenc, Gulyás János, Horváth Gábor, 
Kalfém Kft., Kaszala Gábor, Humán Szolgáltató 
Központ - Kerekegyháza, Kecskeméti István, KMB 
csoport, Kerekegyházi Polgárőr Egyesület, Kerek-
egyházi Tűzoltó Köztestület, Kerekegyházi Kábel-
kommunikációs Kft., Kerek1Rádió, Kiss József, Ko-
vács József (Pasteur Tojásfeldolgozó Kft.), Lampé 
Viktor, Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, Ordasi István és neje, 
OTP Bank Nyrt., Peczelák Lajos, Rozsi Zoltánné 
Seszták Zsuzsanna, S. Nagy Nikolett, Szabó Árpád, 
Szabó Sándor, Szappanos Gábor, Szijártó Bt., Szűcs 
Bálint, Univer Kft., Vásárhelyi Ferenc, Városgazdál-
kodási Kft., „Vészlejárat” Ifjúsági klub, Ver-bau Kft., 
Weninger Bt., Zsikla Imre és még sokan mások. Kö-
szönjük Mindenkinek!

Október
 „Húsz csatában néztem szemébe a halálnak...” – 
volt a mottója Dr. Kenyeres Tibor előadásának, me-
lyet Leiningen-Westerburg Károly tábornokról, a leg-
fiatalabb aradi vértanúról tartott 2010. október 5-én, 
a Nemzeti Gyásznap előestéjén a Katona József 
Művelődési Házban.

Október 20-án a kerekegyházi gyerekek nagy izga-
lommal várták az első bérletes előadást a Művelődé-
si Házban, ahol a mese varázslatos világában láthat-
ták a Mazsola és Tádé című zenés bábjátékot.

Október 22-én az 1956-os Nemzeti Forradalom és 
Szabadságharc tiszteletére rendezett megemléke-
zésen dr. Kelemen Márk polgármester ünnepi be-
szédét követően a Móra Ferenc Általános iskola 8/c 
osztályos tanulóinak műsora volt látható. Ezután a 
jelenlévők megkoszorúzták a XX. századi diktatúrák 
áldozatainak emlékére állított emlékoszlopot. A meg-

Kalendárium 2010. augusztus – 2011. március

Családi 
nap az 
óvodában

2011. május 20-án, péntek délután 
Családi napot rendezünk a Fő utcai 
óvoda udvarán, 13-19 óráig.

Ugrálóvárral, akadálypályával, 
kézműves foglalkozással, verseny-
játékokkal várjuk a gyermekeket 
szüleikkel együtt mind a három 
óvodából.

16 órai kezdettel fellép a Truffaldino 
Bábszínház Koffermesék című mű-
sorával.

Minden óvodást családjával együtt 
sok szeretettel várunk!

Óvónénik

Az APRÓK PÉNZE 
ALAPÍTVÁNY az óvo-

da működésének segítésére jött létre. 
Az Önök adójának 1%-ából jelentős 
bevétele van az alapítványnak, az idei 
évben 202.715 Ft-ot kaptunk, ezt meg-
előzően 281.870 Ft-ot.  Köszönjük!
A kapott támogatást fejlesztő és udvari 
játékok beszerzésére fordítottuk.

Kérjük, hogy a jövőben is támogassák 
alapítványunkat. Adóbevallásuk elké-
szítésekor ne feledkezzenek meg a fel-
ajánlható 1%-ról való rendelkezésről.

Adószámunk: 18364279-1-03

Hallainé Kis Mária
intézményvezető

Verosztáné Csorba Mónika
kuratórium elnöke

Az óvoda nyári 
nyitva tartása:

2011. június 14-e és július 31-e között a 
Fő utcai óvodában fogadjuk a dolgozó 
szülők gyermekeit.

Augusztus 1-től 31-ig mind a három óvo-
da zárva tart.

Tisztelt
Szülők!
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emlékezés keretén belül Polgár Zoltán magángyűjtő 
militária fegyver kiállítását tekinthették meg.     
    

 November
A hideg idő dacára november 24-től beköszöntött a 
tavasz a művelődési házba Tanczer Lajos kecske-
méti festő csendéletei, tájképei által. A kiállítás más-
fél hónapig volt megtekinthető.

Az elmúlt évhez hasonlóan idén is megszervezte 
Kerekegyháza Város Önkormányzata Adventi ren-
dezvény sorozatát. Az első alkalom november 27-
ével kezdődött. Kézműves játszóházba invitálták a 
gyerekeket, ahol szorgos kezek ünnepi hangulatban 
készíthették el az adventi koszorújukat. A játszóház 

után közös gyertyagyújtásra került sor a Szent István 
téren elkészített nagy adventi koszorúnál. A Móra 
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény növendékeinek műsora után a város 
adventi koszorúját Gábor Imre katolikus plébános 
szentelt meg, majd Dr. Kelemen Márk polgármester-
rel közösen gyújtották meg az első gyertyát. 

 A következő hét szombat estéjén a református 
egyházközség tagjaiból álló kórus műsora után Dr. 
Kenyeresné Téglási Anna lelkipásztor Hallai Tibor al-
polgármesterrel közösen gyújtotta meg a 2. gyertyát. 
December 11-én a katolikus ifjúsági énekkar zenés 
összeállítását követően a kerekegyházi intézmények 
vezetői gyújtották meg a gyertyákat. Advent utolsó 
szombatja nagyszabású rendezvénnyel zárult. A 
szakadó hó miatt a karácsonyi kirakodóvásár a többi 
programmal együtt a művelődési házban zajlott. Az 
óvodások, diákok, művészeti iskolások színvonalas 
előadása, a karácsonyi játszóház Ádám Kálmánné 
Icukával, a frissen sütött bejgli, a forró tea és a forralt 
bor mind felejthetetlenné tették ezt az estét. A gyö-

nyörű hóesésben az adventi koszorú 4. gyertyáját a 
város óvodásai a szüleikkel és a polgármester úrral 
közösen gyújtották meg.

Keresztszentelés Kerekegyházán
Kerekegyháza környékén három középkori telepü-
lésmaradvány található: Tormos, Hercegegyház és a 

ma már fülöpházi területen álló középkori Kerekegy-
háza. Az Ágasegyháza gesztorságával megvalósuló 
„Közös Múlt” c. Leader program keretében, a polgár-
mester úr kezdeményezésére és javaslatára került 
sor november 25-én Kerekegyházán a három Árpád-
kori templom és településmaradvány helyén emlék-
kereszt állítására és megszentelésére. A történelmi 
múltunk emlékeit megjelölő kettős keresztek az ön-
kormányzat és magánszemélyek együttműködésével 
készültek el. Köszönjük a területek tulajdonosainak 
Peczelák Lajos, Gyurgyik Zoltán, Orbán Vilmos 
uraknak a keresztállításhoz való hozzájárulásukat; 
Faragó Ferenc, Niczman Ferenc, Liszicsán Antal, 
Farkas Róbert, Pipa Rezső, Szalai József uraknak a 
közreműködését a keresztek elkészítésében; Kántor 
József, Rózsemberszki József uraknak, valamint a 
VG Kft. munkatársainak a segítő, támogató munkáját 
a keresztek anyagának előkészítéséért, illetve a fel-
állításában való közreműködésért.

Az önkormányzat szakemberekkel tervezi a temp-
lomhalmok további feltárását, régészeti kutatásokon 
alapuló emlékhelyek kialakítását, hiszen azok a 
történelmi középkorra vezetik vissza Kerekegyháza 
eredetét és gyökereit.  

december
A hagyományos Idősek karácsonya rendezvényre 
díszbe öltözött a művelődési ház. Mint minden évben, 
a város idős lakóit látta vendégül az önkormányzat 
lélekmelegítő és vidám programmal valamint harap-
nivalóval. Dr. Kelemen Márk polgármester köszöntője 
és Gábor Imre katolikus plébános ünnepi gondolatai 
után a Radó Vilmos Színtársulat szórakoztatta klasz-
szikus zenés darabokkal a zsúfolásig megtelt szín-
házterem publikumát. Befejezésképpen, tekintettel a 
közelgő karácsonyi ünnepre, szaloncukor csomagok-
kal kedveskedtek minden megjelent vendégnek. 

December 12-én a Székelyföldről fogadtunk vendé-
geket Kerekegyházán. A csoport Szabó Sándor kép-
viselő meghívására érkezett városunkba. A Székely 
atyafiak a művelődési házba hozták el a Megváltó 
születésének hírét Angyalbetlehem című előadá-
sukkal, ahol állva tapsolta meg a közönség az „ízes” 
beszédű testvéreink verses-énekes hagyományőrző 
játékát.

Január
A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepi 
műsorra került sor 2011. január 22-én a művelődési 
házban. A rendezvény a Magyar Képregény Akadé-
mia „Pinkhell” című kiállításával nyílt meg, melyet a 
kerekegyházi Fritz Zoli szervezett, aki maga is hazai 
és nemzetközi hírű lelkes és tehetséges képregény 
rajzoló. A kiállítást Szabó Csaba, a HELPI vezetője 
ajánlotta a közönség figyelmébe. A program máso-

dik részében Dr. Kelemen Márk polgármester ünnepi 
köszöntője után Gyurkovics Zsófi szavalta el a him-
nuszt, majd Dr. Adamik Tamás professor „Himnusz 
– korok és értelmezések” c. előadását hallgathatták 
meg az érdeklődők. A rendezvény záróakkordjaként 
a Nehéz Fiúk Tubakvartett koncertjét hallgathatták a 
megjelentek.       
 

Február
Február 9-én délelőtt ismét gyerekzsivajtól volt han-
gos a művelődési ház, hiszen a Truffaldino Bábszín-
ház zenés bábjátékának részesei lehettek az óvodá-
sok és kisiskolások.

A kommunizmus áldozataira emlékezett a város 
2011. február 25-én. A kopjafa megkoszorúzá-
sát követően filmvetítésre hívták a megjelenteket. 
Gyarmathy Lívia: A szökés című filmjében a recski 
kényszermunkatáborba hurcolt mintegy 1500 áldo-
zatnak állít emléket az egyetlen sikeres szökés be-
mutatásával.  

Március
Március 15-én késő délután az 1848-49-es Forrada-
lom és Szabadságharc tiszteletére rendezett városi 
ünnepségen a Farkas-erdőben tartottak megemlé-
kezést. A megjelentek előtt Dr. Kelemen Márk pol-
gármester mondott beszédet, ezt követően a Móra 
Ferenc Általános Iskola diákjai adták elő műsorukat. 
A rendezvényen közreműködött a Bács Megyei Hu-
szár Bandérium és Tüzérüteg, Szlovén hagyomány-
őrzők valamint a Tavaszi Szél Népdalkör. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan a művelődési ház elöl fáklyákkal 
vonultak ki a Köztemetőbe az 1848-as síremlékeket 
megkoszorúzni a résztvevők.

Részlet dr. Kelemen Márk polgármester úr
beszédéből:

„Március 15-e jelképpé vált, a magyar szabadság 
születésnapjává, az összefogás szimbólumává és 
nemzeti öntudatra ébredésünk valódi, lüktető kokár-
dájává. Ez az ünnep minden magyaré, határainkon 
innen és határainkon túl, és ha igazán figyelünk 
üzeneteire, alapjaiban kell, hogy meghatározza min-
dennapjainkat. Mert március 15-e egyszerre ünnep 
és egyszerre egy olyan nap, amit szívből szeretünk, 
melyet eszméivel, ismert és névtelen hőseinek pél-
daértékű áldozatvállalásával együtt igazán magun-
kénak érezhetünk.”

Ahogyan Petőfi írta A márciusi ifjak c. versében:

 „Egy szóvá s egy érzelemmé
 Olvadt össze a haza,
 Az érzelem „lelkesülés
 A szó „szabadság” vala.”

2011. április19. kedd 
Húsvéti kézműves foglalkozás

2011. április 20. szerda, 10 óra
Csizmás Kandúr c. zenés meseelőadás a Katona 
József Művelődési Házban
Belépő: 500.-Ft

2011. április 21. csütörtök, 15 óra
Bölcsőde avató ünnepség

2011. április 22. péntek, 9-12 óra
Húsvéti kézműves játszóház a Katona József Műve-
lődési Házban
Anyagköltség: 200,-Ft/fő 

2011. május 14. szombat,
8 órától egész nap
Tavaszi zsongás, bográcsos főzőverseny

2011. május 18. szerda, egész nap
Városi Sportnap (Kihívás Napja)
2011. május 20., péntek 
Családi nap az óvodában

2011. május 27. péntek 
Babaköszöntő, Ifjú polgárrá avató ünnepség
a Katona József Művelődési Házban

2011. május 27. péntek 
Tanév búcsúztató és Gyermeknap az általános isko-
lában

2011. május 27. péntek 
Szomszédünnep

2011. június 3. péntek 
Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja al-
kalmából (jún. 4.)

2011. június 13. Pünkösd hétfő 
Bács-Kiskunsági Református Egyházmegyei kórus-
találkozó

Június 17. péntek 14-22 óra 
Vakáció akció, Tinidiszkó a művelődési ház mögötti 
játszótéren
Ugrálóvár, Seagway akadálypálya, arcfestés.
A részvétel ingyenes.

2011. június 20-24. hétfő-péntek
Sport és életmód tábor
a Katona József Művelődési Házban

2011. június 24. péntek 18-24 óra
Szentivánéji tűzvarázs, tűzgyújtás
Arc- és hennafestés, zenés-táncos programok

2011. július 18-23. hétfő-péntek
Kreatív manó tábor a Katona József Művelődési 
Házban

2011. augusztus 19. (péntek) 
Augusztus 20-i ünnepség,  
13 órakor ünnepi képviselő-testületi ülés a Katona 
József Művelődési Házban

2011. augusztus 19. (péntek) 15 óra
Arató Fesztivál 
Arató felvonulás, újkenyér szentelése 

PRoGRam ElŐzEtEs :
Kerekegyháza Város Önkormányzatának és intézményeinek, szervezeteinek

2011. évben tervezett rendezvényei

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, 
hogy kibővített szolgáltatássokkal 

állunk az Önök rendelkezésére!

Régi és új szolgáltatásaink:

• A könyvtári CD-ROM-ok helyben használata
• Internet-használat (elsősorban információ- 
    keresési céllal)
• Dokumentumok fénymásolása
• Színes és fekete-fehér nyomtatás
• Szkennelés
• Előzetes kérés esetén házhoz szállítjuk 
    a kerekegyházi könyvtárban megtalálható
    dokumentumokat azoknak az olvasóknak,
    akik valamilyen oknál fogva akadályoztatva
    vannak a könyvtárlátogatásban.
• ODR szolgáltatás igénybevétele
• ÚJ szolgáltatás: faxolás kedvező árakon!
 •  Nyitvatartás szombaton délelőtt is!

2011. augusztus 28. vasárnap 
Megemlékezés a Kunpusztai református templom 
szentelésének 110. évfordulójáról

2011. szeptember 23-24. (péntek-szombat) 
Kerek Feszt
Kereki Tojás és Szüreti Fesztivál, 10 éves városi cím 
megünneplése

2011. október 6. 
Megemlékezés az aradi vértanúkról 
 
2011. október 21. (péntek) 18 óra
Nemzeti ünnep, október 23-i megemlékezés a Kato-
na József Művelődési Házban

2011. október 28. (péntek) 
Koszorúzás a hősök tiszteletére az I-II. világháború 
hőseinek emlékművénél

2011. december 15. (csütörtök) 14 óra
Idősek Karácsonya a Katona József Művelődési 
Házban

2011. nov. 26-től dec. 17-ig minden 
szombaton, 18 óra 
Adventi rendezvénysorozat, gyertyagyújtás,
karácsonyi koncert

2011. dec. 17. szombat 16-20 óra
Aranykapu karácsonyi kézműves vásár

A rendezvénynaptár folyamatosan változhat, ezért 
kérjük, hogy az aktuális programokról érdeklődjön 
a muvhaz@kereknet.hu e-mailen, vagy a 70/452-
0912-es és a 76/371-064-es telefonszámokon.

 Kedves Olvasóink!
Mindenkivel előfordul, hogy nem viszi vissza időben a 
kikölcsönzött könyveket - ám most fellélegezhetünk. 
A kerekegyházi Városi Könyvtár május hónapban 
elengedi a késedelmi díjakat a kikölcsönzött köny-
vekre. Legyen az régebben vagy a közelmúltban 
lejárt kölcsönzés, most mindenki bátran elindulhat a 
könyvtárba és május 1. és 30. között visszahozhatja 
a könyveket mindenféle következmény nélkül.

Kérjük, segítse munkánkat, éljen a lehetőséggel 
és szolgáltassa vissza a másnak is fontos köny-
veinket!

Térítéses szolgáltatásaink árai:
(Az árak az ÁFA értékét is tartalmazzák.)

•Internet használat, 1 óra  200 Ft
   Ezt követően minden megkezdett  ¼ óra   50 Ft

•Számítógép használat
   szövegszerkesztésre, 1 óra     80 Ft
   Ezt követően minden megkezdett ¼ óra    20 Ft

•Nyomtatás megkezdett oldalanként:
   Fekete-fehér szöveg nyomtatása (A4)   20 Ft
   Fekete-fehér kép (képmérettől független)
   nyomtatása (A4)      40 Ft
   Színes nyomtatás A4-es méretben  100 Ft

•Elektronikus mentés csak a könyvtárban
   vásárolt hordozókra:
   CD-lemez    200 Ft
   Fénymásolás A/4      20 Ft
   Szkennelés    100 Ft

•Faxolás:
   - 76-os körzeten belüli faxolás   200 Ft
     további oldalak    100 Ft
   - 76-os körzeten kívüli faxolás   300 Ft
     további oldalak    150 Ft
   - Fax fogadása    100 Ft
     További oldalak      50 Ft

Nyitva tartás:

Hétfő: - 13-17 óráig

Kedd: 8-12 óráig  -

Szerda: - 13-17 óráig

Csütörtök:   8-12 óráig -

Péntek:  - 13-17 óráig

Szombat:  8-12 óráig 

Elérhetőség: 
6041 Kerekegyháza, Fő u. 45.

Tel.: 76/371-140 és 70/456-7256 
E-mail: konyvtar@kereknet.hu
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KEREKÍTŐ
Kerekítő bábos torna 1-4 éves korig.

Kerekítő Manó és Kacska Macska jeleneteivel, ölbeli 
játékokkal és tornaszeres mozgással várjuk a családo-

kat minden páros héten kedden 16 órától!

Foglalkozásvezető: Szabadkai Anna
Helyszín: Kerekegyháza, Városi Könyvtár, Fő u. 45.

JátSSzunK, éneKelJünK, MozogJunK együtt!
Részvételi díj: 500 Ft családonként.

Kedves gyerekek!!
Sok szeretettel várunk benneteket minden héten 

csütörtökön délután 14.30-tól 16.30-ig
a Könyvtári Ragacs Klubba. 

A foglalkozások alkalmával különböző ötletes 
ajándék és dekorációs tárgyakat készítünk!!

Kézműves foglalKozás a KöNyvtárbaN 
2010. november 27-én sikeresen megvalósítottuk a „Építő közösségek Bács-Kiskun megye három kistér-
ségének 15 településén” TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 pályázat kerekegyházi utolsó programját. 
A kézműves foglalkozás a karácsonyi ünnep jegyében telt. A programon résztvevők természetes anya-
gokból karácsonyfadíszeket és asztali dekorációt készítettek. Barcsik Sándorné szakmai vezetésével a 
legalapvetőbb népi technikák egyikét, a csuhé felhasználását az ünnep alkalmával ismerhették meg és 
próbálhatták ki a résztvevők. Elkészítéskor csak a fantázia szabott határt. 

Február 23-án farsangi bálat rendezett az 
Idősek Klubja. Már hetekkel korábban el-
kezdődött a készülődés a mulatságra: nem-
csak a klubtagok, hanem a gondozónők is 
izgalommal  tervezték a meglepetésműsort. 
Az idősek tréfás jelenetekkel, versekkel, 
énekszóval szórakoztatták az egybegyűlte-
ket, majd a bál nyitótánca, a keringő  ejtett 
ámulatba mindenkit.

Nem maradt el a dolgozók válasza sem a 
szórakoztatásban: ők kán-kánt táncoltak 
önfeledten, igazi derűt varázsolva a nézők 
arcára. Néhány dolgozó betyárruhát öltött, 
és abban ropta a táncot. Az asztalok ros-
kadoztak az  asszonyok által készített süte-
ményektől, a gondozónők fánkot sütöttek, a 
hangulathoz a tea mellé finom bor is akadt.

A dalolást, táncot csak rövid időre szakítot-
ta félbe a tombola sorsolása, a fődíjat: a kö-
vér tyúkot és kakast Lekli Józsefné, Jutka 
néni nyerte.
 
Volt aki lyukasra táncolta a harisnyáját, 
mindenki pozitív élménnyel gazdagodva 
tért haza.

 HSZK

Fergeteges buli 
az idősek nappali 

klubjában

Nyugdíjas Klub hírei

2010. november 13-án az „Életet az éveknek” Me-

gyei Egyesülete és a lajosmizsei Nyugdíjas Klub 

szervezésében irodalmi vetélkedőn vettünk részt. 

Háromfős csapatok versenyeztek egymással. A 

téma: Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 

című regénye volt. Ezt megelőzően már egy írás-

beli tesztet is kitöltöttünk, amiben negyedikek 

lettünk. Lajosmizsére elkísért bennünket a klub 10 

tagja. A versenyző csapat tagjai: Bognár Tiborné, 

Kaldenekker Ferencné és Kaldenekker Ferenc 

voltak. Nagyon színvonalas, hangulatos délelőtt 

keretében folyt a küzdelem. Mi a negyedikek let-

tünk ebben a versenyben. A megmérettetés után 

finom ebéd várt ránk, amit a lajosmizsei Polgár-

mester úr és a Képviselő-testület intézett. 

Köszönjük a vendéglátást és köszönöm kis csa-

patomnak a felkészülést és a részvételt, valamint 

azt, hogy elkísértek bennünket.

Bognár Tiborné

klubvezető

Visszatekintés a 2010. év folyamán
történtekről:

A nevünk nem véletlenül „Tavaszi Szél” – bár az élet-
korunk nem a tavasz – várakozást jelenti, de tartjuk 
magunkat Kodály Zoltán gondolatához: „A népdal 
még nem mondta ki az utolsó szót. Nem egy elavult 
stílusmaradvány. Közénk való eleven élet.”

Mi ezt szeretnénk állandóan tenni, mert ha valaki-
nek jókedve van, rögtön felcsendül ajkán a népdal. 
Pl: Búza közé száll a magas pacsirta, Piros alma 
kigurult a kosárból, Erdő mellett estvéledtem… és 
sorolhatnám tovább, hiszen a természet vesz körül 
bennünket, és csak akkor érezzük jól magunkat, ha 
környezetünk nem kőfal, hanem a természet tiszta 
friss levegőjét szívhatjuk.

Ezek a gondolatok motiválnak bennünket. Hallható 
ma már DVD lemezen is, melyet meg lehet vásárolni 
helyben, a művelődési házban. Megismerjük és meg-
ismertetjük a kerekegyházi, bugaci, Tisza-menti, Du-
nántúli népdalokat. Hangulatát a két citera biztosítja. 
Az alapító tagok közül három még aktívan énekel. 
Meghívás alapján szívesen tolmácsoljuk a dalokat 
a helyi és környékbeli rendezvényeken. Büszkék va-
gyunk arra, hogy dicsérő oklevél birtokosai vagyunk, 
arany, ezüst oklevéllel.

2010-ben 13 fellépésünk volt. Ebben az évben kaptuk 
meg a KEREKEGYHÁZÁÉRT kitüntetést. Köszönjük 
mindazoknak, akik méltónak találtak bennünket e 
díjra.

Heti egy alkalommal találkozunk, kellemes baráti 
légkörben. Néha a szövegtanulás nehezen megy, de 
addig gyűrjük, míg megmarad az emlékezetben.

Tavaszi Szél Népdalkör

A V-250 Kerekegyházi Galamb- és Kisállatte-
nyésztők Egyesület, valamint a Kerekegyházi 
N-01 Postagalamb Egyesület közösen megren-
dezett kiállítására 2011. január 21-23 között került 
sor. A Móra Ferenc Általános Iskola sportcsarno-
ka adott otthont a szebbnél-szebb galambok és 
baromfik bemutatásának.

Az egyesület már több éve látja vendégül a 
Texán és a Mondén Fajta Klubokat, akik szívesen 
jönnek hozzánk és hírül viszik a kerekegyházi-
ak vendégszeretetét. A kiállításra a bírálatot a 
Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos 
Szövetsége által delegált Bíráló Testület tagjai 
végezték. A bírálat ideje alatt az iskola tanulói 
meglátogatták a rendezvényt, amely a nagy-
közönség számára szombat és vasárnap tartott 
nyitva. Szerencsére nagyon sokan voltak kíván-
csiak, az ország minden területéről voltak láto-

Ünnepeltek a Galambászok
gatók és kiállítók, sőt még arab 
vendégeink is voltak Dubai-ból, 
akik ezután ellátogattak Von-
nák Józsefhez, Egyesületünk 
titkárához, a King galambok 
sikeres tenyésztőjéhez, aki kül-
földön is elismert tenyésztő, 
és 2010-ben Grand Champion 
díjat nyert. Szlovák vendége-
ket  is üdvözölhettünk, illetve 
kiállítókat a Texán és Mondén 
Fajta Klubban. A tenyésztők 
számára minden évben a kiál-
lítás az éves tenyésztői munka 
elismerése, itt ugyanis a fajták-

nak megfelelő küllembírálat folyik. Számos szép 
eredmény született most is, a postagalambok 
pedig egész versenyszezon alatt több száz ki-
lométerről repültek haza. Az N-01 Postagalamb 
Egyesület tagjai is számos eredményt értek el. 
Kaldenekker Sándor az N-01 egyesület elnöke 
országos szintű eredménnyel is büszkélkedhet. 
A kiállításon elért eredményeket serlegekkel 
és oklevelekkel ismerték el, amelyek átadására 
2011. február 26-án a Varga tanyán került sor 
egy zenés, táncos vacsorával egybekötve.

Az elnöki köszöntők után Dr. Kelemen Márk 
polgármester úr, a kiállítás fővédnöke köszön-
tötte a jelenlévőket, majd gratuláció mellett 
nyújtotta át a díjakat. A finom vacsora után 
reggelig tartó vigasság vette kezdetét. Jövőre 
is várunk minden kedves érdeklődőt.

Virág Mihályné

A Vészlejárat Ifjúsági Klub az Önkormány-
zattal, a Humán Szolgáltató Központ munka-
társaival, a Móra Ferenc Általános Iskola és 
AMI valamint a Katona József Művelődési 
Ház és Könyvtárral közösen, azok segítségével 
a TÁMOP-5. 2. 5-08/ 1-2008-0311 pályázat 
megvalósításának a végére ért. Külön köszönet 
illeti a fent nevezett intézményekben dolgozó-
kat, hogy segítették e pályázat megvalósítását, 
mindezt önkéntes munkával. A kerekegyházi 
civil önkéntesek óriási terhet átvállalva támo-
gattak a munkában, köszönet mindezért, és hála 
illeti e közül is azokat, akik a projektet köve-
tően továbbra is segítségemre vannak! Nevüket 
külön is említem a júniusi köztestületi beszá-
molóban.

A nyári programra hívogatom 
a fiatalokat és a családokat, 
ugyanis több kisebb-nagyobb 
túrát szeretnénk szervezni a 
környékre és távolabb is, ezek 
között több 1 napos, balatoni 
fürdéssel egybekötött program 
is szerepel. E túrák jellemzője 
az olcsóság, hiszen akár 800-
1000 forintból egy teljes napot 
tölthet el a gyermek/fiatal és 
idősebb korosztály gazdag él-
ménnyel hazatérve! Ezután is 

várjuk a fiatalokat, és aki közülük kedvet érez 
ahhoz, hogy tavasztól/nyártól munkát vállaljon 
külföldön vagy diákmunkát belföldön, az láto-
gasson el a Vészlejárat Ifjúsági Klubba és to-
vábbi iránymutatást kaphat e célból is.

Továbbá jó hír az ingyenes képzést keresőknek, 
hogy hamarosan pályázatíró tanfolyam kezdő-
dik a Katona József Művelődési Ház és Könyv-
tár, valamint az ifjúsági klub szervezkedése 
folytán a kecskeméti Civil Központ támogatá-
sával, a részletek felől érdeklődni lehet a fent 
említett helyeken. 

Miskolczy Mariska - klubvezető

Kerekedj fel! – irány az ifi klub!

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2011. május 
7-én délelőtt 9-11 óráig a Művelődési Ház kistermé-
ben képviselői fogadóórát tartok.

Bodor József
Települési képviselő

Népszámlálás lesz 
októberben

A Központi Statisztikai Hivatal a 2011. évi népszám-
lálásról szóló 2009. évi CXXXIX. tv. alapján október 
1-31. között népszámlálást végez településünkön is. 
A népszámlálást kérdezőbiztosok végzik, illetve le-
hetőség van internetes kérdőív kitöltésére is. A nép-
számlálás folyamatáról a KSH részletes információs 
szórólapot fog eljuttatni minden háztartásba.

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató közlekedési 
kedvezményekről

Tájékoztatjuk a súlyosan mozgáskorlátozott szemé-
lyeket, hogy a közlekedési kedvezmények:
- személygépkocsi szerzési támogatás megállapítá-
sa, határozat érvényességének meghosszabbítása
- személygépkocsi átalakítási támogatás  
- közlekedési támogatás megállapítása iránti kére-
lem
2011. április 30. napjáig nyújtható be a Polgármesteri 
Hivatal 14. számú Ügyfélszolgálati Irodájában.
A kérelem nyomtatvány és bővebb információ ügyfél-
fogadási időben (hétfőn és pénteken 8-11.30 között, 
kedden 13-15.30 között, szerdán 8-11.30 és 13-
15.30 között) Nógrádiné Mészáros Erikától (76/546-
056) kérhető.

Polgármesteri Hivatal

Utcáink utcanévtáblát 
kapnak

A képviselő-testület újabb adósságának tett ele-
get azzal, hogy utcanévtáblák beszerzéséről dön-
tött. Az utcanévtáblák elkészültek, azok felhelyezése 
a Városgazdasági Kft. feladata. A táblák a sarokhá-
zakon - vagy a sarokházak kerítésein, amennyiben 
nem utcafronti elhelyezkedésű az ingatlan - lesznek 
elhelyezve. Kérjük az érintett ingatlanok tulajdonosait, 
hogy a táblák elhelyezését segítsék. A helyi lakosok 
mellett a településünkre látogatók számára is fontos, 
hogy az utcák minél könnyebben megtalálhatók le-
gyenek. Mindemellett a különböző szervezetek pl.: a 
mentők, a tűzoltók, a rendőrség munkáját is segítjük 
vele.  A táblák kihelyezése előtt a Kft. munkatársai ér-
tesítőt küldenek az érintetteknek, illetve a kábeltévén 
is közzétételre kerül, hogy mikor, melyik utcában vég-
zik a munkákat. A táblák elhelyezése májusban kez-
dődik. Továbbá felhívjuk az ingatlantulajdonosok 
figyelmét arra, hogy jogszabály alapján minden 
ingatlanon kötelező elhelyezni a házszámtáblát. 
Kérjük, akinél a házszám hiányzik, az pótolja, 
mert az előírásokon túl ez is ugyanolyan fontos 
a jó tájékozódás elősegítése érdekében. Köszön-
jük segítő együttműködésüket!

Polgármesteri Hivatal 

ÉRTESÍTÉS

Sok segítséget kapunk az önkormányzattól, a 
művelődési ház dolgozóitól. Dr. Kálmán Lajos 
„tanítványa” igényes munkát vár el tőlünk. Sza-
bó Elemérné nyugdíjas tanító, „Kálmán Lajos 
tanítványa” másfél évtized óta vezeti a társasá-
got, néha „szigorú”, mert addig gyötör mindenkit, 
amíg a színvonal elfogadható lesz.

Egy-egy kirándulás még jobban összekovácsolja 
a tagokat. Az elmúlt évben Esztergom, Szent-
endre nevezetességével ismerkedtünk meg. Az 
évet egy hangulatos karácsonyi délutánnal zártuk 
a Domján pincében. Szeretnénk, ha a fiatalos 
lendületet megtartva újra munkás, szép évet zár-
nánk. 

Kik mindezt elérték:

 bársony zsuzsanna
bognár tibor 

Csingér Istvánné
Jenei Gyuláné
Lázár Istvánné
Meleg Antalné
Salga Mihályné

Simon Györgyné
g. Nagy Istvánné

tóth balázsné
Mike Erzsébet

Szabó Elemérné 

Jó egészséget kívánok a csapatnak, s a tavaszi 
szél hozza vissza dalos kedvünket!

Szabó Elemérné - népdalkör vezető

Könyvtári Ragacs Klub



12 Polgármesteri Hírlevél 2 0 1 1 .  é v               I .  s z á m 13Polgármesteri Hírlevél2 0 1 1 .  é v               I .  s z á m

tIsztelt KereKegyházI laKosoK!

Kerekegyháza lett 2010-ben is az ország egyik, - és 
Bács-Kiskun megye legbiztonságosabb városa. Tud-
juk, hogy ennek ellenére vannak problémák, amiket 
meg kell oldani, ezért a közbiztonság további javítása 
érdekében a jövőben is összefogásra, komoly odafi-
gyelésre, összehangolt együttműködésre van szük-
ség. A békés, nyugodt, konfliktusoktól és kellemet-
lenségektől mentes mindennapok megteremtésének 
az egyik leghatékonyabb eszköze a jogszabályok 
betartása és betartatása, a lakosok körültekintése, 
figyelme, egyszóval a megelőzés.
Ennek minél teljesebb megvalósítása érdekében 
kérjük, hogy

♦ A vagyonbiztonság fenntartása 
érdekében:

 • gépjárművét mindig lezárt állapotban hagyja hát-
ra, értékeit, iratait ne hagyja az utastérben

 • tartsa tárcáját, iratait, telefonját mindig testi őrizet-
ben, ne nyitott bevásárlókosárban

 • kosarát, táskáját mindig tartsa kezében, ne hagyja 
őrizetlenül

 • bankkártyájának, telefonjának kódját ne tartsa 
magánál, illetve egy helyen

 • körültekintően járjanak el utcai faárusoktól, áru-
soktól való vásárlás esetén (a vásárolt fa mennyi-
ségére, fizetésre, visszakapott pénzösszegre kell 
különösen figyelni)

 • kiemelt figyelemmel járjanak el a közüzemi szol-
gáltatók (DÉGÁZ, DÉMÁSZ, BÁCSVíZ, MATÁV) 
munkatársainak kiadó személyekkel szemben, 
minden esetben kérjenek fényképes igazolványt 
tőlük, csak azonosításuk után engedjék be őket az 
ingatlanra

 • a rosszullétre hivatkozó és vizet kérő, ezáltal az 
ingatlanra bejutni kívánó személyekre is kiemelt fi-
gyelmet fordítsanak, mivel a legtöbb ilyen esetben 
a segítő szándékú házigazda figyelmét elterelve 
kísérelnek meg eltulajdonítani különböző vagyon-
tárgyakat

 • idegen személyek különböző családtagokra törté-
nő valótlan tartozására hivatkozva csalnak ki pénzt 
gyanútlan emberektől

 • a bádogos munkák elvégzését vállaló, gyakran 
külföldi, ám magyarul jól beszélő személyekkel 
kapcsolatosan érdemes odafigyelni a kialkudott 
ár pontos letisztázására (a megbízó teljes árként 
könyveli el a kialkudott összeget, míg a megbízott 
folyóméterenkénti árat számít fel) a munkavégzés 
során a nyílászárók bezárt állapotára és az ingat-
lanon található más értéktárgyakra

 • a rendőrségtől, az önkormányzattól és a nyug-
díjintézettől érkező személyek esetén érdemes 
meggyőződni az érkezett személy kilétének való-
diságáról, illetve jövetelének céljáról. Ezt az igazol-
ványok, azonosítók ellenőrzésével, szükség ese-
tén telefonon (az adott szerv felhívásával) történő 
tisztázással lehetséges megállapítani

 • ne engedjenek idegeneket a lakóingatlanba 
 • ingatlanát lehetőség szerint védje megfelelő zá-

rak, riasztóberendezések alkalmazásával
 • törekedjenek a SZEM (Szomszédok Egymásért 

Mozgalom) létrehozására, figyeljenek és vigyázza-
nak egymás értékeire

 • idegeneknek ne váltson fel pénzt!

Közbiztonsági Felhívás
♦ A közlekedésbiztonság megőrzése 

érdekében:

 • tartsa be a KRESZ szabályait
 • járművezetésre hátrányosan ható szer hatása 
alatt ne közlekedjen
 • vezetés közben mobiltelefonját ne használja a 
kezében
 • biztonsági övét minden esetben csatolja be, gyer-
mekei utazzanak biztonsági gyermekülésben
 • ne közlekedjen elhasználódott, kopott gumiab-
ronccsal, illetőleg lehetőség szerint használjon az 
évszaknak megfelelő gumiabroncsot
 • a járműveket csak üzemképes fék- és világítóbe-
rendezéssel használja
 • kizárólag működőképes világítóberendezéssel 
felszerelt kerékpárral közlekedjen
 • a balesetek megelőzése érdekében az út- és látá-
si viszonyoknak megfelelően közlekedjen, válassza 
meg a megfelelő követési távolságot!

♦ A közterületek rendjének fenntartása 
érdekében:

 • ne parkoljon szabálytalanul, különös tekintettel a 
zöld területekre
 • közterületen, nyilvános helyen ne szemeteljen
 • tartsa be a hulladék tárolására, elszállítására vo-
natkozó szabályokat
 • építkezésből, bontásból származó törmeléket hu-
zamos ideig közterületen ne tároljon!

A rendőrt az alábbi ismérvek alapján lehet 
azonosítani:

Az egyenruhás rendőrt az egyenruhája igazolja, me-
lyen jól láthatóan rajta kell lennie:

♦ baloldalon a felső zsebénél a rendőrségi pajzsot 
formáló sorszámozott jelvénynek
♦ jobb oldalon a felső zseben a névtáblának
♦ legalább a bal karon a rendőrségi állományjelző
♦ a váll lapokon rendfokozatot jelző váll lap 
♦ szolgálati felszerelésnek (pisztoly, bilincs) az olda-
lán.

Polgári ruhás (nyomozó):

♦ magát minden esetben rendőrségi szolgálati iga-
zolvánnyal kell igazolnia, melyben a fényképes iga-
zolvány mellett egy sorszámozott pajzsot formáló 
címernek kell lennie.

Rendőri elérhetőségek:

♦ 112-es segélyhívó
♦ 107-es segélyhívó
♦ 06 20/539-5767 (Cseh Lajos r. hdgy., Kerekegyhá-
za Kmb. csoport vezetője)
♦ 06 20/539-8440 (Varga László r. tzls., Fülöpháza 
körzeti megbízott)
♦ 06 20/539-8440 (Lajosmizse Rendőrőrs közpon-
ti száma 0-24 órában)

Célunk az élhető, biztonságos település megteremté-
se, az eddig közösen elért eredmények megőrzése, 
továbbfejlesztése, melyhez a lakosság együttműködé-
se, segítsége nélkülözhetetlen és elengedhetetlen.

Tarnóczy László  -  r. alezredes
Lajosmizse Rendőrőrs parancsnoka

FOCI
Miért szűnt meg
a megyei I. osztályú csapat?
A Kerekegyházi SE megyei I. osztályú 
labdarúgó-csapatának vezetősége a téli 
szünetben úgy döntött, hogy visszalépnek 
a bajnokság tavaszi fordulójától. Ennek 
egyetlen oka, hogy több játékos anyagi 
érdekből eligazolt, így a csapatot cser-
benhagyta, annak ellenére, hogy a tavaszi 
szezon megkezdéséhez minden feltétel az 
elmúlt évek szintjének és gyakorlatának 
megfelelően biztosított volt. Akik maradtak 
és vállalták volna a további játékot, úgy vé-
lekedtek, hogy így nincs értelme folytatni a 
bajnokságot. 

A megyei I. osztályú csapat fenntartása 
több millió forintba kerül úgy, hogy a szük-
séges utánpótláskorú játékosok is játszani 
tudjanak. Az ehhez szükséges összegnek 
az előteremtéséhez legnagyobb mértékben 
az Önkormányzat, valamint az önzetlen tá-
mogatók, a baráti kör tagjai és a hűséges 
szurkolók járultak hozzá, akiknek ezúton is 
szeretnénk köszönetet mondani ezért. 

A szakosztály távlati terve, hogy a felnőtt 
csapatot Megyei III. osztályban amatőr 
szinten versenyeztesse, valamint, hogy az 
utánpótlás korosztályos képzést megtartsa 
és az utánpótlás nevelést fokozottabban 
fejlessze. Kérjük azokat, akik támogatni 
tudják célkitűzéseinket, lehetőségeik alap-
ján anyagilag is segítsék azt, és keresse-
nek meg a támogatásukkal kapcsolatban.

Nagy János - szakosztályvezető

Kerekegyházát is 
érinti a Nabucco 

gázvezeték
A tervezett létesítmény várhatóan a korábban 
megépített gázvezeték nyomvonalában halad, 
tehát érint kerekegyházi külterületi, mezőgazda-
sági művelésű ingatlanokat.
A nyomvonal mentén lévő ingatlantulajdonosokat 
érintő bányaszolgalmi eljárással kapcsolatos tájékoz-
tató a honlapunkon olvasható, illetve a Polgármesteri 
Hivatal műszaki irodáján megtekinthető. 

Polgármesteri Hivatal
100 ezer forint a 

nyomravezetőnek!

A katolikus templom előtti díszkút ismét útban 
volt valakinek. A kerámiából készült, sziklákat 
formázó alkotás egyik sziklájának tetejét letörték, 
melynek során sérült egy másik ága is. Az eset 
március 30-án (szerdán) történhetett. Helyreállí-
tása sok pénzbe kerül a városnak. Kérjük, akinek 
a rongálással kapcsolatosan érdemi információja 
van, az a Hivatalban vagy a rendőrségen jelezze, 
100 ezer forint jutalom ellenében.

Polgármesteri Hivatal

„Köszönet” egy 
szemetelőnek

„Köszönjük”, hogy hozzájárultál a város közpén-
zen létrehozott és gondozott parkjának, a kis ar-
borétumunknak a tönkretételéhez. Tevékenysé-
gedet 100 ezer Ft bírsággal jutalmazzuk. Többek 
között azért, hogy a hasonló gondolkodásúak is 
okuljanak belőle. Íme a fotó „áldásos” tevékeny-
ségedről:

Az önkormányzat és a városunkat szerető és 
környezetének tisztaságáért tevékenykedő lakók 
nevében is:

Magyar Lajos kerekegyházi lakos,
a Városfejlesztési Mezőgazdasági

és Környezetvédelmi Bizottság tagja

Laborfejlesztés
2010. évtől a vérvételi laboratórium vizsgálatait a 
megyei kórház végzi. Idén januártól egy informatikai 
fejlesztésnek köszönhetően a kórházzal azonos vo-
nalkódos mintaazonosítást alkalmazunk. A fejlesz-
téshez szükséges nyomtatót és vonalkód-olvasót a 
megyei intézménytől kaptuk, önkormányzatunkat a 
számítógépes programhoz való hozzáférés költsége 
terheli.
Az új rendszerrel gyorsult a leletkiadás lehetősége: 
a vizsgálatok Kecskeméten való rögzítését követő-
en azonnal kiadható az eredmény helyben, így nem 
másnap, hanem még a vérvétel napján délután lelet-
hez juthat a beteg. 

Polgármesteri Hivatal

Szelektív hulladékgyűjtésnek nevezzük azt a fo-
lyamatot, amikor az ingatlan tulajdonosa a háztar-
tásában keletkező, a számára már felesleges, de 
újrahasznosítható anyagokat külön gyűjti és megfe-
lelő módon adja továbbhasznosításra, ipari feldol-
gozásra. Ilyen szelektíven gyűjtött hulladék (sárga 
zsákban) a papír, műanyag, üveg, fém csomagolási 
hulladék, italos karton csomagolóanyag.

Kerekegyháza még 2001-ben csatlakozott – a Kör-
nyezetvédelmi Minisztérium által koordinált – a Du-
na-Tisza-közi Nagytérség Szilárdhulladék Gazdálko-
dási ISPA pályázathoz. Az uniós pályázat fő célja a 
régi szeméttelepek felszámolása, a szelektív gyűjtés 
bevezetése, a felhasználható másodnyersanyagok 
újrahasznosítása, mely által csökken az ártalmatla-
nításra kerülő hulladékok mennyisége. Ezen pályá-
zaton nyert összegből végeztük el a volt szeméttelep 
rekultivációját 2009-ben, mely közel 100 millió forin-
tos beruházás volt. A hulladékkezelés a pályázat ke-
retében kiépült létesítményekkel – válogatómű, kom-
posztáló – valósul meg, így településünkön 2011. 
május 1-jétől a pályázati feltételek alapján kötelesek 
vagyunk bevezetni a szelektív hulladékgyűjtést is. 

A szelektív gyűjtés kétféle módon
valósul meg: 

1.) Gyűjtőszigetes  gyűjtés  az alábbi három 
helyszínen:
- Zrínyi utca 13. – Zrínyi csemege bolt előtti közte-
rület
- Széchenyi utca 165. – Farkas bolt előtti közterület
- Szent István tér 5. – Tűzoltóság előtti közterület.

A szigeteken elhelyezett konténereken matricák tá-
jékoztatnak a gyűjtőszigetek helyes használatával 
kapcsolatban. A konténerekbe egyéb más hulladék 
elhelyezése TILOS!

2.) Házhoz menő zsákos gyűjtés megkezdésekor a 
Hulladékkezelő Közszolgáltató minden postaládá-
ba elhelyez egy cégjelzéssel ellátott 1 sárga színű 
műanyag zsákot, amin szerepel a szelektív hulla-
dékgyűjtés felirat, a cég neve és hogy pontosan mit 
szabad a hulladékgyűjtő zsákba helyezni. 

Biológiailag bomló (zöldhulladék) hulladék gyűjtése 
minden év április 15. és november 15. között fog 
történni kéthetente. Előbbihez hasonló módon, zöld 
színű zsákban kell gyűjteni. Az előre meghirdetett és 
külön szórólapon jelzett napokon fog megvalósulni a 
zsákok térítésmentes elszállítása, illetve új zsák is-
mételt elhelyezése a postaládába. 

A korábbi években megszokottól eltérően a tavasz-
szal megszervezett lomtalanítási akció a következők 
szerint valósul meg: 

A szolgáltató (Saubermacher Kft.) által meghatáro-
zott időpontokban tavasszal és ősszel a lomtalaní-
tást igénybe venni szándékozó háztartás bejelenti a 

szolgáltatónak (76/498-656) lomtalanítási szándékát 
és a rendes szállítási napokon évente egy alkalom-
mal 2 m3-ig térítésmentesen, azon felül 8.000.-Ft/m3 
áron kerül elszállításra a lom.

A szelektív hulladékgyűjtés zavartalan bevezetésé-
nek biztosítása érdekében az Önkormányzat, - a 
mintegy 5 millió forintos költségét a lakosságtól át-
vállalva - ingyenesen biztosítja a kisebb 80 literes 
edényt. A meglévő 120 literes edény a háztartásnál 
maradhat. Javasoljuk, hogy a szelektív gyűjtésre 
kapott sárga v. zöld zsákot ebben tartsák, így meg-
könnyítve a zsákban való gyűjtést. Ennek előfeltétele 
az esetlegesen meglévő díjhátralék kifizetése. A már 
meglévő, használható állapotú 80 literes edények 
igény szerinti 60 literesre történő cseréjét a szolgál-
tató ingyenesen vállalta. 

Bővül továbbá a kedvezményezettek köre: 4.000,- Ft 
+ ÁFA díjkedvezményre jogosult az a 70. életévét be-
töltött, egyedül élő személy, akinek nettó jövedelme 
a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege 
kétszeresének 150 %-át nem haladja meg. 

60 literes gyűjtőtartály használatára jogosultak to-
vábbá:
a) az egyedül élő személy,
b) az a kétszemélyes háztartás,
• ahol az egyik személy elérte a 70 éves életkort,
• ahol a gyermekét egyedül nevelő személy él.
c) az a háromszemélyes háztartás, ahol két 14 év 
alatti gyermeket egyedül nevelő személy él.

Ezen kedvezményezettek esetében az edényzet 
csereköltsége a kérelmezőt terheli 3000 Ft +ÁFA 
áron. A csere előfeltétele itt is az esetlegesen meglé-
vő díjhátralék kifizetése. 

Az edényzet csere ellenére az elszállított hulladék 
mennyisége nem csökken, mert a zsákos gyűjtés 
keretében minden hasznosítható hulladék a jövőben 
is begyűjtésre és elszállításra kerül.

Tájékoztatjuk továbbá a Lakosságot, hogy a Biosales 
Bt. által biztosított PET palack gyűjtés 2011. május 1. 
napjával megszűnik, a PET palack gyűjtését a továb-
biakban a szelektív gyűjtés keretében biztosítjuk.

Felhívjuk a Tisztelt külterületi Lakosság figyelmét, 
hogy a kihelyezett külterületi hulladékgyűjtő konté-
nerek 2011. április 15. napjával megszűnnek. A kül-
területi lakosoknál keletkezett kommunális hulladék 
elhelyezése a továbbiakban a Kerekegyháza, Fő 
utca 43. szám alatt a Máltai-ház udvarán elhelyezett 
konténerekben lesz biztosítva meghatározott napo-
kon és időpontban.

Kérjük, hogy mindenki a vonatkozó jogszabályok és 
az ISPA pályázat által meghatározott rend szerint 
gondoskodjon a hulladékgyűjtési, elhelyezési, és el-
szállíttatási kötelezettségéről.

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetéséről

TÁJÉKOZTATÓ
Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy az anyakönyv-
vezetői feladatokat 2011. március 28. naptól Mizsei 
Károlyné látja el ügyfélfogadási időben a Polgármes-
teri Hivatal 3. számú helyiségében.

Polgármesteri Hivatal
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2011. május 27-én Kerekegyházán immár 3. alkalommal Szomszéd-
ünnepet szervezünk. 2007-ben Kerekegyháza volt az országban az első 
település, amely csatlakozott ehhez a nemzetközi rendezvényhez. A 
Szomszédünnep azt jelenti, hogy a nagyvárosok lakóközösségei és a 
falvakban élő szomszédságok együtt töltenek egy szép délutánt. 
Egy kertben, udvaron vagy akár az utcán, de mindenképpen közös asztal 
mellett találkoznak egymással a szomszédok és beszélgetéssel, zenéléssel, 
játékkal kezdik el vagy folytatják a kölcsönös ismerkedést. Itt az ideje a 
bográcsban rotyogó gulyásnak, a hideg fröccsnek, a kínálgatós pogácsá-
nak, itt az ideje a sürgés-forgásnak és a nevetésnek. De mit is ünnepe-
lünk pontosan? a városunkat, az utcánkat és bennük egymást és 
önmagunkat.

Ki hinné, hogy a szomszédok közös öröme komoly társadalmi tőkévé ko-
vácsolható? A Szomszédünnep ötlete a kilencvenes évek elején született 
Párizsban, ahol az egyedüllét, az etnikai problémák és a szociális különbsé-
gek miatt elszigetelődött emberek és családok megsegítéseként a 
szomszédsági kapcsolatok megerősítését kezdeményezték. A ma-
gukra találó közösségek pedig egy spontán segítőháló létrejöttét jelen-
tették, ami a legkisebb bosszúságok megoldásán túl a gyermekvédelem, a 
bűnmegelőzés és a katasztrófavédelem területén hozott eredményeket. 

A szomszédünnep lényege, hogy az egymáshoz közel élő emberek a 
közös szervezés során nem az egymásra utaltság bajait és nyűgét, hanem 
a közösségi lét örömét tapasztalhatják meg. A későbbi mindenna-

pokban a Szomszédünnep természetes hozománya lehet egy-egy mo-
soly és érdeklődő kérdés, az erősebb összetartás és segítségnyújtás, az 
így megerősödő társadalmi kapcsolatok pedig a teljes társadalom meg-
erősödését jelentik.

A rendezvény célja, hogy Magyarország minél több települése és szom-
szédja csatlakozzon a rendezvényhez, hiszen a Szomszédünnep nagysze-
rű időtöltés, hasznos és mirólunk szól. Igazi örömünnep.

Ha Önnek is kedve támadt az ünnepen való főzőcskézéshez a 
barátokkal, családtagokkal, kérjük jelentkezzen a művelődési 
házban Németh mariannál (tel.: 76/371-064, 70/452-0912, e-mail: 
muvhaz@kereknet.hu). 

Szomszédünnep – Nyissunk Egymásra!

A SZOMSZÉDÜNNEP 
KEREKEGYHÁZI IDŐPONTJA: 

2011. MÁJUS 27.
PÉNTEK

Orvosok: rendelési időben, munkanapokon 8-18 
óráig: 06-70-456-7102

Orvosi ügyelet:
- felnőtt ügyelet: 06-76-516-984

Kerekgyházi ügyeletes mentőtisztek:
70-456-7102

- gyermek ügyelet: 06-76-516-904

Mentők: 104; 06-76-486-511; 06-76-478-119 
Megyei Kórház: 06-76-516-700

Fogászat: 06-76-361-313
Gyógyszertár: 06-76-371-202

Tűzoltóság: 06-76-545-000

Lajosmizsei rendőrörs:
06-76-356-011; 555-004

Polgárőrség: 06-30-535-9764

Polgármesteri Hivatal: 06-76-546-040
Okmányiroda: 06-76-546-055; 546-046

Műszaki iroda:
06-70-459-3278 /Strobl Alajos/

Mezőőr: 06-20-949-3067
Tanyagondnokok:

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

Városgazdasági Kft.: 06-76-545-018
Falugazdász: 06-70-452-8169

Humán Szolgáltató Központ: 06-76-361-165

bácsvíz: 06-76-511-511
bácsvíz ügyfélszolgálat:
Kecskemét, Izsáki út 13.

Ügyfélfogadás:
H-Cs: 7.30-15.30, P: 7.30-15 óráig

Tel.: 76/511-531, 511-532

Csatornázással kapcsolatos
ügyfélszolgálati iroda:

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

www.kecskemetcsatorna.hu

Démász: 06-40-822-000; 822-282
Dégáz: 06-40-820-520

betonút: 06-76-506-131

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

ELADÓ!
Kerekegyházán a Pékség közelé-
ben, az Ifjúság utca 4. szám alatt 

982 m2 építési telek eladó
10,5 X 6 m-es alappal. 

Irányár: 3.800.000.-Ft
vagy megegyezéssel.

Érdeklődni: Somodi Erzsébet
Kerekegyháza, Kunpuszta 91/a.

A nagyobb baj 
megelőzhető

A régi építésű vályog- és vert falazatú épületek 
napjainkban a csapadékos időjárás miatt foko-
zott veszélynek vannak kitéve. A gondok általá-
ban abból adódnak, hogy a fal nedvesség elleni 
szigetelésére a fal építésekor nem került sor 
(hiszen többnyire alapozás sem készült), vagy 
ha mégis, az a papír alapanyagú szigetelő lemez 
tönkremenetele miatt már nem hatékony.

További problémát jelent, ha az épületen nincs 
esőcsatorna, mely a tetőn keletkezett csapadék-
vizet összegyűjti és elvezeti az épülettől. Így a 
falazat tövében összegyűlt víz áztatja a talajt, a 
falazatot, majd egy idő után a vizesesedés oly 
mértékű lesz, hogy a vályogfal folyós állapotba 
kerül, egyszerűen kifolyik a teher alól és bekö-
vetkezik a falazat omlása, tönkremenetele. Ez 
éppen ott jelentkezik, ahol az átázás mértéke a 
legnagyobb, ez pedig ott alakulhat ki, ahol a csa-
padékvíz össze tud gyűlni. Sajnos településün-
kön az utóbbi időben több ilyen eset is előfordult, 
ezért kérjük, hogy akinek ilyen jellegű ingatlana 
van, tegye meg a szükséges intézkedéseket a 
nagyobb baj – az ingatlan elvesztése - megelő-
zése érdekében.

Az ilyen típusú épületkárok ellen úgy védekez-
hetünk, hogy az épület körül a terepszint kiala-
kításával – tereplejtés - megakadályozzuk, hogy 
a csapadékvíz az épület fala mellett szikkadjon 
el. Tehát az épület körül betonból vízzáró járdát 
építünk, továbbá gondoskodunk a tetőről lefolyó 
víz elvezetéséről.

A föld- és vályogfal szerkezetekben kapilláris 
úton felszívódó talajnedvesség ellen védekez-
hetünk az utólagos falszigetelés elkészítésével. 
Alkalmazása előtt szakember által meg kell ha-
tározni a fal káros mértékű átnedvesedésének 
okait és ez alapján lehet kiválasztani a megfe-
lelő szigetelési eljárást. A kivitelezést minden 
esetben megfelelő szakismerettel rendelkező 
vállalkozó végezze el, mivel ez lehet garancia a 
későbbi falvizesedés megelőzésére. 
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Változások az önkormányzati ingatlanok
használatában 

A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. sajnos a múlt év októberéig már több millió forintos 
veszteséget halmozott fel. Ezért szükségessé vált a cég működésének felülvizsgálata. A Kft. új 
ügyvezető igazgatója számos ésszerűsítési és költségcsökkentő intézkedést tett a társaság rend-
betétele érdekében, melynek eredménye, hogy ma a Kft. stabilan működik. Az egyik ilyen lépés, 
hogy a Kft. irodája a takarékosabb működés céljából február 15-től önkormányzati épületbe, a 
VG Kft. irodaépületébe költözött át, mellyel több százezer forint bérleti díjat takarít meg a cég. 
Az intézkedés érintette a megyei gyermekvédelmi szakszolgálatot is, melynek részben a helyére 
költözött a kábeltévé. A gyermekvédelmi szakszolgálat a további működésének biztosítása érde-
kében a szintén önkormányzati tulajdonban lévő úgynevezett „Máltai –ház”-ban kapott helyet. A 
szakszolgálatnak feladata ellátásához két helyiségre van szüksége, ezért a Kerekegyházi Gyermek- 
és Felnőttvédelmi Alapítvány, valamint a Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezete által évek óta 
ingyenesen használt épületrészből egy helyiség használatát az önkormányzat erre a célra vissza-
kérte. A szakszolgálat február 15-től így a Fő u. 45-ben működik (a régi kisebbségi iroda és a hoz-
zákapcsolt egy helyiségrészben). Az alapítvány és a Máltai Szeretetszolgálat az összesen 120 m2 
alapterületű épületből több mint 70 m2-es részt továbbra is változatlan formában és térítésmentesen 
használhat céljai minél eredményesebb teljesítéséhez. 

Polgármesteri Hivatal
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Bérpótló juttatást csak az kap,
akinek rendezett a lakókörnyezete  

Kerekegyháza Önkormányzata 2011. május 1-jétől jogszabály alapján, rendelettel szigorítja a 
bérpótló juttatás adásának feltételeit azzal, hogy a támogatás folyósítását a lakókörnyezet ren-
dezettségéhez köti.
Ez magában foglalja a kérelmező, jogosult által lakott lakás, ház és annak udvara, kertje, a keríté-
sen kívüli közterület, járda tisztán és rendben tartását, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű 
használhatóságának, higiénikus állapotának biztosítását.
Az előírások teljesítését minden esetben, a jogosultság megállapítását megelőzően, majd néhány 
hét türelmi időt szabva azt követően többször a helyszínen ellenőrzik és dokumentálják az önkor-
mányzat munkatársai.
Ellátást csak az kaphat, aki a jogszabályban megállapított egyéb feltételeken kívül, a lakókörnyezetét 
az előírásoknak megfelelően folyamatosan rendben tartja.
Ha a kérelmező, jogosult a feltételeket felszólítás ellenére és határidőre nem teljesíti, részére az 
ellátás nem lesz megállapítva, vagy a megállapított ellátás meg lesz szüntetve.
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Szavazzon a FIDESZ-KDNP közös megyei listájára is!

„Magyarország egyik legnagyobb, hazai tulajdonban lévő cégcsoportja,

a QUAESTOR CSOPORT

megtakarítási és/vagy utaztatási termékei
értékesítési lehetőségét kínálja fel akvizíciós rendszerének keretein belül

 Kerekegyháza és vonzáskörzetében.

A jelentkezéseket az alábbi elérhetőségeken várjuk:

telefonszám: +36 76 416-504
e-mail: zsuzsanna.takacs@quaestor.hu

ÖSSZEVONT AKVIZÍCIÓS
ÜGYNÖKI HIRDETÉS

Amit nyújtunk:

• széleskörű és versenyképes termékpaletta 
• jelentős bevételi lehetőség

• 20 éves piaci jelenlét és tapasztalat 
• elismert márkanév 

• rendszeres oktatás és help desk
 

Amit elvárunk:

• meglévő ügyfélkör, kiterjedt kapcsolatrendszer
• alapszintű pénz- és tőkepiaci ismeretek

  (megtakarítási termékek esetén)
• számlaképesség 

• tevékenység: értékpapír- és árutőzsdei tevékenység: 6612
  (megtakarítási termékek esetében)

• erkölcsi bizonyítvány 
• minimum középfokú végzettség 


