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Áldott, békés, szeretetben teljes 
karácsonyi ünnepeket, valamint 

boldog, sikerekben gazdag
Új esztendőt kívánok 

Kerekegyháza minden lakójának
az alábbi verssel:

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.

A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,

Ilyenkor decemberben.
 

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,

Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,

Ilyenkor decemberben.

(Juhász Gyula: Karácsony felé)
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Tisztelt Olvasóink!

  A Polgármesteri Hír-
levél szerkesztőségé-
nek az a célja, hogy a 
kerekegyházi lakoso-
kat minél szélesebb 
körben tájékoztassa a 

közelmúlt történéseiről és az aktuális esemé-
nyekről. A hírlevél tartalmának kialakításában az 
Önök segítő közreműködésére is folyamatosan 
szükségünk van. Ezért kérem, hogy amennyiben 
közérdekű észrevételük, javaslatuk, vagy meg-
jelentetni kívánt anyaguk van, jelezzék azt szá-
munkra 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.
 Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri 
Hírlevél jelenlegi, és minden korábbi száma a 
www.kerekegyhaza.hu honlapunkon színes-
ben megtekinthető és olvasható.

dr. Kelemen Márk polgármester

Nem csak arra kell figyelnünk Karácsonykor, hogy 
Isten emberré lett, hanem tekintsünk magunkra is 
a hit szemével és halljuk meg az apostol szavait: 

„Nézzétek, mekkora szeretetet tanúsított irántunk 
az Atya: Isten fiainak hívnak minket és azok is va-
gyunk”.(1Ján3,1) 

Karácsonykor Isten örömet fakasztó üzenete 
megajándékozottságunkról így foglalható össze: 

Jézus Krisztusban, - akinek születését ünnepel-
jük -, fiai vagyunk. (vö. Gal,3,26) 

A keresztségben örök, elpusztíthatatlan, isten-
gyermeki életet nyertünk. Képességet kaptunk, 
hogy Isten gyermekeiként éljünk. Ezért az Evan-
géliumban felhangzó üzenetet ma is személyes 
megszólításként kell fogadnunk és levonnunk a 
következtetést: ha engem testben vállalt az Isten, 
nekem is vállalnom kell őt, és az általa kapott is-
teni élethez méltóan kell élnem. 

Ehhez kívánok Városunk minden jó szándékú 
Lakójának fogékony lelket, sok kegyelmet, és ki-
tartó törekvés nyomán a lélek állandó karácsonyi 
békéjét.

Gábor Imre - plébános

A KATOLIKUS TEMPLOM ÜNNEPI MISERENDJE:

December 22-ig hétköznapokon reggel 6 órakor 
hajnali szentmise

December 22-én (szombat) 17 órakor szentmise

December 23-án Advent 4. vasárnapja,
reggel 9 és 17 órakor szentmise

December 24-én (hétfő) 17 órakor
karácsonyi vigília mise

December 25-én 00.00 órakor Jézus születésé-
nek emlékére éjféli mise,
reggel 9 és ½ 11 órakor szentmise

December 26-án reggel 9 órakor Szent István 
első vértanú ünnepi szentmise

December 31-én 17 órakor év végi hálaadó 
szentmise

Karácsonyi  hit

Karácsony Ünnepén

Tévedés tán a cím, állnak meg a kedves Olvasók 
fejcsóválva, mi ütött ezekbe a reformátusokba, hát 
hogyan is lehetne csak egy karácsony, mondják, hi-
szen minden embernek mást és mást jelent. Mások 
meg talán túl is lapoznak ezen az íráson, mondván, 
nem hisznek egyik egyháznak sem, mert hát hon-
nan veszik azok, hogy amit állítanak, az az igazság, 
hiszen úgyis csak egy részletét ismerik annak „a 
vallások, meg az egyházak”. 

Megint mások meg túl fáradtnak tartják magukat, 
s arra gondolnak, miért is ez az egész karácsony, 
szegény embereknek bosszúság, jobb lenne mie-
lőbb túllenni rajta, jöjjenek hát a munkás hétközna-
pok, ott nem kell annyit gondolkodni.

Sem ide, sem oda nem tartozni a mai világban 
becsülettel nem lehet. Növekszik ugyan a világ-
ban a vallástalanok száma, de nő a hívő emberek 
száma is. Sőt, az erős hitek uralják a világot. Az 
erős hitek, amelyekben a hívők, azaz a hűségesek 
elkötelezetten, tudatosan tartoznak a közösséghez, 
tisztában vannak hitük alapjaival, tudják, kinek, mit, 
miért hisznek. Amelyekben a hűségesek képesek 
tanulni is, azaz taníthatók, új ismereteket képesek 
elsajátítani, s azokat alkalmazni. Akik tudnak oly-
kor kételkedni is, mert „aki naivan éli az életét, és 
túl közömbös vagy elfoglalt ahhoz, hogy kemény 
kérdéseket tegyen fel azzal kapcsolatban, hogy mit 
miért hisz, védtelen lesz az életét ért tragédiákkal 
vagy egy eszes kételkedő puhatolózó kérdéseivel 
szemben. Kételyeink feloldásához türelmes vizsgá-
lódásra, elmélkedésre van szükségünk, és ha ezt 
elmulasztjuk, hitünk egyik napról a másikra össze-
omolhat.” – írja Timothy Keller, egy new yorki pro-
testáns lelkész, frissen megjelent könyvében. 

Karácsony a teremtett világban választóvonal, 
határpont. Választóvonal a fény és a sötétség, a 
remény és a reménytelenség, az ószövetségi tör-
vényhalmozás és az evangélium között. Választó-
vonal az önmegváltási próbálkozások és az isteni 
megváltás lehetősége és bizonyossága között. 

Választóvonalhoz érkezve valamelyik oldalra áll-
nunk kell. Nem lehetne egyszerre ide is, meg oda 
is tartozni; ám, tudjuk vannak ilyen átjárások a 
barikád egyik és másik oldala között, mindenféle 
közösségeinkben vannak olyanok, akik nem kérik 
a következményeket, akik úgy akarnak kivenni a 
lehető legtöbbet a közösségből, hogy csak a lehe-
tő legkevesebbet akarják betenni oda. S ezt nem 
kifejezetten a pénzre értjük. 
 
Karácsony valójában az egész keresztyén világban 
egyet jelent: Isten Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi 
Megváltónknak megszületését. Nem homályosan 
„a” szeretet ünnepe, nem valamiféle cukormázas 
érzelgésé, hanem Isten szeretetének ünnepe. Mert 
Isten szerette úgy a világot, hogy az egyetlen fiát 
adta nekünk. „Mert megjelent az Isten üdvözítő ke-
gyelme minden embernek…” (Titusz 2,11).    

Ehhez a választóvonalhoz képest kellene válasz-
tanunk, hova is állunk. Az igen vagy a nem mellé. 
Annak hangoztatása ugyanis, hogy nem beszélhe-
tünk egyetlen igaz vallásról, (ezért nem kell állni se-
hová), szintén nem más, mint egy hitvallás, ami egy 
nem mindenki által elfogadott, egyetemes igazság, 
még kevésbé tapasztalati úton igazolható állítás. 
Annak hangoztatása, hogy minden vallás a lelki 
igazságnak csak egy szeletét, egy részét ismer-
heti csupán, de nem a teljes igazságot (ezért nem 

kell állni sehová) - csak látszólag jelenti azt, hogy 
az igazság sokkal hatalmasabb, semhogy bárki, 
bármely vallás megragadhatná, megismerhetné. 
Azért csak látszólag jó ez az állítás, mert aki erre 
hivatkozik, honnan tudja, hogy az igazság jóval fö-
lötte áll a róla szóló konkrét állításnak. Mert egyéb-
ként csak akkor lehetne ilyet valóságosan állítani, 
ha az, aki ezt kijelenti, igenis birtokában lenne an-
nak a felsőbbrendű, átfogó tudásnak, amelyről azt 
állítja, hogy egyik vallás sem rendelkezik vele.  
 
A túl fáradtaknak, a munkába menekülőknek pedig 
örök biztatás a teljes és tökéletes Isten és teljes 
és tökéletes ember: Jézus Krisztus megszületése.

„Nagy vigasztalás, reánk, szegény magyarokra 
nézve, hogy az isteni Gyermek az emberi sze-
génység mélységében, sötét istálló jászolszalmá-
ján született. A Karácsony minden szépségéből 
ma az a legszebb és legszívhezszólóbb a mi 
számunkra, hogy a Megváltóra születése óráiban 
semmi fény nem esett a környezetéből, hogy a vi-
lág semmivel sem emelte megjelenésének jelen-
tőségét, hogy teljes ellentétet jelentett azzal, ami 
körülvette s mindent Önmagában hordozott, ami 
élet és jövendő. Rembrandt A pásztorok hódolata 
című képén a Gyermekből sugárzó fény világítja 
meg a szülők és a pásztorok arcát, maga az is-
tálló ijesztően és halálosan sötét. A karácsonyi 
evangéliumnak ez a legmélyebb és legáldottabb 
titka: lehetséges egy olyan élet, amelyet nem a 
környezete éltet és gazdagít, amely boldog ellen-
tétben áll az őt körülvevő világgal s önmagában 
bírja és önmagából sugározza ki a győzhetetlen 
élet fényét és melegét.” – írta jó Makkai Sándor, 
a 61 éve, éppen hatvanegy éves korában elhunyt 

KEREKEGYHÁZA-FÜLÖPHÁZA-KUNPUSZTAI-KUNBARACSI
REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

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

Október 18-án elismeréseket adtak át a Vidékfejlesztési Mi-
nisztériumban október 23 „A szabadság napja” alkalmából. 
Dr. Fazekas Sándor miniszter úr Domján István úrnak, az 
önkormányzat Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környe-
zetvédelmi Bizottsága elnökének 70. születésnapja alkal-
mából, és a kisüzemi sörgyártás érdekében hosszú időn át 
végzett munkájáért az „Életfa Emlékplakett” bronz fokozata 
kitüntetést adományozta.

Domján István a magyar termékek, ezen belül a hazai kis-
üzemi sörgyártás elhivatott képviselője. Közel 20 éve képvi-
seli a hazai sörgyártókat, 1993-ban Ő alapította a Kisüzemi 
Sör főzdék 
Egyesüle -
tét, mely-
nek 1993-
tól 2007-ig 
az elnöke 
volt, majd 
az egyesü-
let tisztelet-
beli elnöke. 
Jelenleg is 
a kézműves sörök gyártója és hazai forgalmazója. Termé-
keivel megjelenik a hazai fesztiválokon, Kerekegyházán a 
helyi rendezvények gasztronómiai felelőse, szervezője. 

Pista bácsi a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületében, mint ala-
pító elnök rendkívül komoly közösségi munkát végzett, és 
jelenleg is aktívan részt vesz az egyesület életében.

Életútjával, munkásságával méltán érdemelte ki ezt a ran-
gos elismerést, mellyel Kerekegyháza jó hírnevét is erősíti. 
További életéhez, munkájához sok sikert, boldogságot és jó 
egészséget kívánunk.

Polgármesteri Hivatal

lelkipásztor, teológiai tanár, író, reformá-
tus hitébresztő (1890-1951). 

Keresztyén hitünknek ez a titka ma, 
2012 Karácsonyán is átjárja szívünket, 
lelkünket, testünket és megreformált 
gondolkodásúvá tehet: lehetünk igazi 
Krisztus-követők! Ebben három ellensé-
günk akadályoz: a büszkeség, az illúzió 
és a félelem. Mindig valaki vagy valami 
mást teszel felelőssé, és túl büszke vagy 
ahhoz, hogy önmagadba nézz. Azt az 
illúziót dédelgeted, hogy csak egyetlen 
valóság létezik, az, amit te látsz. Mély-
ségesen félsz attól, hogy meggyőződé-
seid és viselkedésmódjaid valamelyikét 
feladd. Krisztus példáját követve, ke-
gyelmes segítségét kérve azonban ki-
léphetünk a „ki a hibás?” ördögi köréből, 
és meglátjuk saját részünket lelki adós-

ságunkban, feszültségünkben. Ami oly-
kor csak sodródás, a történések megen-
gedése. Majd vállaljuk a felelősséget és 
elindulunk az igazi lelki úton az emberré, 
kiszolgáltatott emberré vált, küldetését 
betöltő Megváltó után. Köszönjük meg 
Istennek és embertársainknak, akik eb-
ben jelenlétükkel, elfogadásukkal, taná-
csukkal mellettünk álltak, állnak. Legyen 
hálaadássá 2012 Karácsonya! 

Áldott, reményteli Karácsonyt, 

Istenre és közösségre találást kí-

ván minden kedves Olvasónak a 

helyi reformátusok közössége!

Kerekegyháza Város Önkormányzata 2012. augusztus 18-án BOLDIZSÁR ANDRÁS-t 
kiemelkedő társadalmi, kulturális és szervező munkájáért „KEREKEGYHÁZÁÉRT” 
díjjal, Szűcs Bálintot kiemelkedő közalkalmazotti munkájáért „Az Év Kerekegyházi 
Közalkalmazottja” díjjal, Kutiné Kalmár Borbálát kiemelkedő köztisztviselői mun-
kájáért „Az Év Kerekegyházi Köztisztviselője” díjjal tüntette ki.

Boldizsár András évek óta 
aktívan részt vesz a települé-
si programok, kulturális ren-
dezvények szervezésében. 
Mindezek közül kiemelkedik 
az Arató Fesztivál, melyet ő 
szervezett meg elsőként, s 
azóta is munkájával, anyagi 
hozzájárulásával évről évre 
rendezi. A hagyományok újra-
élesztésével a város lakossá-
gának megőrzendő értéket ad 

át. Ápolja a népi kultúrát, melyre nagy szüksége van társadalmunknak. Lelkiismeretes 
és áldozatos munkája valamennyi kerekegyházi lakos számára példaként szolgálhat.

Szűcs Bálintnak az általános iskola konyhájának szakácsaként végzett kitartó, lelkiis-
meretes munkájáért adományozta a díjat.

„Kerekegyháza gyermekeinek szakácsa” 30 éve főz az iskolában és a városi rendez-
vényeken ugyanazzal a lelkesedéssel, mint a kezdetekkor. Bár az elmúlt évtizedekben 
sok minden változott, de Szűcs Bálint arcán a mosoly és szeme csillogása nem, ami-
kor a gyermekeknek tálalja az ételt nap mint nap.

Kutiné Kalmár Borbála nagy szorgalommal, alapossággal végezte feladatait a köz-
ügyek területén. Szolgálatkészséggel tájékoztatta az ügyintéző polgárokat, s ezzel 
hozzájárult a hivatal jó hírnevének megítéléséhez. Mint kolléga mindig segítőkész, lel-
kiismeretes, közvetlen és megbízható munkatársaival. Napi munkáját nagy kitartással 
és szerénységgel végezte.

Nyugdíjba vonulásához is sok szeretettel gratulálunk és további életéhez kívánunk jó 
egészséget és sok boldogságot.

Gratulálunk! Sok erőt, egészséget valamint boldogságot kívánunk minden díjazottnak!

Polgármesteri Hivatal

Gratulálunk városunk
2012. évi díjazottjainak

Kedves Olvasóinkat hívogatjuk, örüljenek velünk együtt és ismer-
kedjenek meg bátran Isten igéjével a következő alkalmainkon:

December 23. vasárnap, 9 óra: Advent 4. vasárnapján
istentisztelet. 

December 24. hétfő 6 óra: a templomban szentestei istentisztelet! 

December 25. kedd 9 óra: Karácsony első napján istentisztelet
a templomban, az úri szent vacsora közösségében! 

December 26. szerda 9 óra: Karácsony második napján
istentisztelet a templomban.

December 31. hétfő: 6 órakor óévbúcsúztató istentisztelet
a Gyülekezeti Házban.  

Január 1. kedden 9 órakor újévi istentisztelet
a Gyülekezeti Házban.   

Domján István
minisztériumi díjban

részesült
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Legyünk büszkék rá!
A Kerekegyerdő bölcsőde

az „Év Háza” lett
A Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara el-
nöksége ebben az évben kiírta az „Év Háza 
Bács-Kiskun Megyében 2012” című pályáza-
tát, azzal a céllal, hogy példát mutassanak 
a szakmának, valamint értékeket az em-
bereknek. Ezt a rangos címet a középület 
jellegű épület kategóriában a kerekegyházi 
Kerekegyerdő bölcsőde nyerte el, ezzel az 
„Év Háza” lett a kategóriájában.

A 2011-ben átadott létesítmény terveit 
Babinszky Tünde okleveles építész-tervező 
szakmérnök készítette a kerekegyházi Ön-
kormányzat megbízásából. 

Gratulálunk Babinszky Tünde tervezőnek és 
a kivitelezőknek. Az épület generálkivitelező-
je a Gomép Kft. volt, aki helyi vállalkozókat is 
bevont a kivitelezési munkálatokba. A kerek-
egyházi szakemberek közül Juhász László 
és Szegedi Ferenc a hidegburkolást, Fritz 
Róbert és munkatársai a belső, külső felü-
letképzést, Farkas Gábor és Pencz István a 
melegburkolást végezték.

Az igényesen kialakított előkert és belső ud-
var Fritz Attila és Trepák Richárd érdeme, az 
épület elektromos megtáplálása pedig Szabó 
Zoltánnak köszönhető. A terület bekerítését, 
valamint a területrendezési feladatokat a Ke-
rekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. 
munkatársai végezték el.

Köszönjük mindenkinek e szép díjat, de ami 
az elismerést még rangosabbá teszi, az a 
bölcsődés gyermekek öröme, boldogsága, 
ahogyan a bölcsit szeretik és használják.

Polgármesteri Hivatal

Egy sikeres életpálya megyei és városi elismerése
Dr. Fehér Tibor nyugalmazott iskolaigazgatónak, 
Kerekegyháza szülöttének Bács-Kiskun Megye 
Közgyűlése a „BÁCS-KISKUN MEGYE IFJÚSÁ-
GÁNAK NEVELÉSÉÉRT DÍJ”- at adományozta. 

A díjat 
– az ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági 
Szakközépiskola és Kollégium szakmai hírnevé-
nek megteremtéséhez való hozzájárulásáért,
– országosan elismert, üzleti, közgazdasági va-
lamint angol és német kéttannyelvű képzések, 
érettségire épülő OKJ-s felsőfokú szakképzések 
elindításáért,
– gazdag és eredményes tanári, igazgatói életpá-
lyájáért kapta.

A díjat dr. Fehér Tibornak a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés 2012. október 19-én tartott ünnepi ülé-
sén Bányai Gábor elnök úr, valamint Kerekegyhá-
za Város Önkormányzatának elismerő oklevelét 
dr. Kelemen Márk polgármester úr adta át.

Dr. Fehér Tibor 1950. január 9-én született Ke-
rekegyházán. 

Érettségit követően tanulmányait a Gödöllői Ag-
rártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi 
Karán folytatta. Az egyetemi évek alatt kitűnő 
tanulmányi eredménye folytán Népköztársasági 
ösztöndíjban részesült, valamint tiszteletdíjas 
demonstrátorként tevékenykedett. Az oklevele 
minősítése kitűnő. 1975-ben summa cum laude 
doktorált. 

Az egyetem elvégzése után a kecskeméti Ker-
tészeti Főiskolán dolgozott 21 évig, docensként, 
tanszékvezetőként és főigazgató-helyettesként 
tevékenykedett. Munkája során mindvégig tan-
tárgyak bevezetésével, tananyagfejlesztéssel, 
oktatással és kutatással foglalkozott. Nyelvisme-
rete révén megismert számos európai oktatási 
rendszert, erre számos külföldi tanulmányútja 
révén is lehetőséget kapott. Számos alkalommal 
minisztériumi szakértőként dolgozott tananyag-
fejlesztésben, számtalanszor kapott szakmai, 
illetve érettségi vizsgaelnöki megbízást. 

1997-ben kandidátusi tudományos fokozatott 
szerzett. Kandidátusi fokozatát a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Doktori Tanácsa Phd. fokozat-
ként is nyilvántartja. 

1997-től címzetes főiskolai tanár, több hazai felső-
oktatási intézményben tart előadást. Tagja a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Köztestületének, a 
szegedi Akadémiai Albizottságnak. Tananyagfej-
lesztőként dolgozott Tempus és Phare projektek-
ben, könyvei, publikációi száma száz fölött van. 

1995-től az ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazda-
sági Szakközépiskola és Kollégium igazgató-fő-
tanácsosa. 

Évekig elnöke a Bács-Kiskun Megyei Szakképző 
Intézmények Szakmai Konzorciumának, valamint 
a Megyei Pályaválasztási Fórumnak. 

2002-2010 között tagja a Dél-alföldi Regionális 
Fejlesztési és Képzési Bizottságnak, 2011 óta az 
Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési 
Bizottságnak, a Foglalkoztatáspolitikai és Mun-
kaügyi Minisztérium felügyelete és irányítása alá 
tartozó Regionális Képző Központok felügyelő ta-
nácsának, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttkép-
zési Tanácsnak, az Alapítványi és Magániskolák 
Egyesületének, és az UNIVER Szövetkezeti Zrt. 
igazgatóságának, 2012. áprilisától az Országos 
Köznevelési Tanácsnak. 

Munkája során kiemelt feladatként kezeli az okta-
tás korszerűsítési és a munkaerő piac igényeihez 
igazodó képzési tevékenységet.

A „Kecskeméti Szövetkezeti Iskoláért” Alapítvány 
titkára. 

Dr. Fehér Tibor vezetése alatt az ÁFEOSZ Ke-
reskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és 
Kollégium az alábbi elismerésekben részesült:  

- Értékelt Szövetkezeti Iskola (Alapítványi és Ma-
gániskolák Egyesülete); 
- a Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesz-
tési Program Teljeskörű minőségirányítás modell-
je bevezetésében való részvételért;
- az iskola 2004-ben bekerült Magyarország 30 
innovatív iskolájának körébe;
- 2004-ben az év szakmai képzéséért Progresz-
szív Szakmai Díjat kapott;
- 2007-ben Nívódíjban részesült;
- Pénziránytű iskola lett 2009-ben. 

A Magyar Köztársaság Elnöke érdemes és ered-
ményes munkássága elismeréseként 2006-ban 
a „Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt” 
kitüntetésben, a Bács-Kiskun Megye Közoktatá-
sáért Közalapítvány Kuratóriuma 2007-ben PRO 
EDUCATIONE Szakmai díjban részesítette.  

Dr. Fehér Tibornak Kerekegyháza Város Ön-
kormányzata és lakossága ezúton is tiszteletét 
és elismerését fejezi ki a kitüntetéshez, további 
életéhez és munkájához jó egészséget és sok 
boldogságot kíván!

Polgármesteri Hivatal

Szeptember 21-én a Parlamentben megrende-
zett ünnepélyes díjátadáson Kerekegyháza – 
5 másik településsel együtt – megkapta a 2012. 
évi Idősbarát Önkormányzat Díjat, amelyet 
beszédét követően dr. Kelemen Márk polgár-
mester vett át. A díjátadásra a Nyugdíjas Klub, 
az Idősek Klubja és a Tavaszi Szél Népdalkör 
néhány tagja is elkísérte a polgármester urat. 
Az elismerést azok a települések kapják, akik 
az adott évben a legtöbbet teszik az idősekért.
Az önkormányzat májusban nyújtotta be pá-
lyázatát, mivel számos kezdeményezése és 
programja van, melyeket az önkormányzat az 
idősek jóléte, aktivitásának megőrzése, vala-
mint a generációk közötti szolidaritás előmoz-
dítása érdekében végez. A díjjal egy millió forint 
támogatás is jár, mely összeget az idősekkel 
kapcsolatos további programokra fordít az ön-
kormányzat.

A kötelező feladatokon túl Kerekegyháza Ön-
kormányzata önként vállalt feladatként tanya-
gondnoki szolgáltatást, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást és támogató szolgáltatást tart 
fent. Az idősek számára évről évre számos 
programot szervezünk: informatika képzés a 
könyvtárban, nyári fürdőzés, szépkorúak ka-
rácsonya neves művésszel, élelmiszersegély 
akciók, az idősek klubjában „Ki mit tud?”, tor-
na stb. Az iskola által szervezett „Múltunkban 
a jövő” program keretében az idős generáció 
adja át tudását a gyerekeknek: visszaemléke-
zés a régmúlt időkre. Tavalyi év témája az „Is-
kolánk története”, az idei évben „Kerekegyháza 
természeti környezete az elmúlt 50 évben” volt. 
A generációk együtt, továbbá a „Könyvtárak az 
aktív idősödésért” programokban is részt vettek 
idősek és fiatalok egyaránt.

Köszönjük az idős korúak aktív részvételét a 
programokon, hiszen ez a díj Nekik szól és Ne-
kik köszönhető. 

Polgármesteri Hivatal

Szépkorúak köszöntése

2012-ben újabb két szépkorú személyt köszönt-
hettünk a településen. Idén Pálházi Sebestyén 
bácsi és Pencz Gyula bácsi ünnepelte a 90. 
születésnapját. E szép alkalomból Hallai Tibor 
alpolgármester úr és dr. Kelemen Márk polgár-
mester úr köszöntötte Őket az önkormányzat és a 
város lakosai nevében, átadva az önkormányzat 
ajándékát, valamint a Magyarország Kormányá-
nak ajándéka mellé járó Emléklapot. Az alábbi 
verssel köszöntjük ismételten Őket, kívánva jó 
egészséget és sok boldogságot Nekik.

Sík Sándor: A legszebb művészet

A legszebb művészet tudod mi,
Derült szívvel megöregedni.
Pihenni, hol tenni vágyol, 
Szó nélkül tűrni, ha van, ki vádol. 

Nem lenni bús, reményevesztett,
Csendben viselni el a keresztet, 
Irigység nélkül nézni végig
Mások erős, tevékeny éltit. 
  
Kezed letenni ölbe
S hagyni, hogy gondod más viselje. 
Ahol segíteni tudtál régen,
Bevallani nyugodtan, szépen,
Hogy erre most már nincs erőd.
Nem vagy olyan, mint azelőtt. 

S járni amellett szép vidáman,
Istentől rád szabott igában.
De ezt a békét honnan vesszük?
Onnan, ha ezt erősen hisszük,
Hogy teher, amit vinni kell,
Az égi honra készít fel. 

Polgármesteri Hivatal

Idősbarát Díjat 
kapott az 

önkormányzat 

Amit a járási hivatalokról jelenleg tudni érdemes,
avagy az okmányiroda is helyben marad!

A járások kialakításával kapcsolatos megállapodást a Képviselő-testület 2012. október 25-i ülésén 
fogadta el. Az Országgyűlés a Jó Állam kialakítása érdekében, a törvényesen és átláthatóan működő, 
a közszolgáltatásokat maradéktalanul biztosító Állam működési feltételeinek a megteremtése, valamint 
a helyi államigazgatási rendszer megújítása, hatékonyságának további növelése és a struktúrájának 
átláthatóbbá tétele érdekében a járások kialakításáról döntött. A járás, mint egy új államigazgatási szint 
2013. január 1-jétől kezdi meg működését. A járási rendszer egyrészt járási törzshivatalból, másrészt 
járási szakigazgatási szervekből fog állni. A járási törzshivatal keretében helyben működik majd 
tovább az okmányiroda, mely további hatósági, szervezési, funkcionális feladatokat is el fog látni. 
A járási szakigazgatási szervek: a járási gyámhivatal, a járási hivatal állategészségügyi és élelmi-
szer-ellenőrző szakigazgatási szerve, a járási földhivatal, a járási hivatal munkaügyi kirendeltsége, 
a járási népegészségügyi intézet és a járási építésügyi hivatal. Kerekegyháza a kecskeméti járáshoz 
fog tartozni. A járási törzshivatal Kecskeméten, mint járásszékhely városban fog működni. A kormány-
hivatal foglalkoztatotti állományába kerülnek a járásokhoz delegált államigazgatási feladatokat ellátó 
köztisztviselők, kormánytisztviselői jogviszonyban, valamint a funkcionális (humán, gazdasági, mű-
szaki-informatikai) feladatokat ellátó munkavállalók is. A járási megállapodás alapján a járási hivatal 
személyi állományába a Polgármesteri Hivatalból 9 köztisztviselő kerül át, valamint a korábbi évek 
takarékossági intézkedéseinek köszönhetően 4 üres álláshelyet vesz még át a járás, a munkaállomá-
sokhoz kapcsolódó munkavégzéshez szükséges infrastruktúrával /asztal, szék, szekrény, számítógép, 
nyomtató, telefon/ együtt. Megoldottuk, hogy az átkerülő munkatársak közül, aki ezt kérte, az helyben 
végezheti majd továbbra is a munkáját. A megállapodás megkötésekor a Képviselő-testület termé-
szetesen törekedett arra, hogy a Polgármesteri Hivatal működőképessége, a megmaradó feladatok 
magas színvonalon való elintézése is biztosított legyen, és az ügyfelek ellátása semmilyen sérelmet ne 
szenvedjen. A Polgármesteri Hivatal szakmai létszáma 21 fő lesz.

A kormányhivatali egyeztetések során tájékoztatást kaptunk arról, hogy a kinevezésre kerülő települési 
ügysegéd feladatait lehetőség szerint a jelenleg hivatalunknál dolgozó ügyintéző fogja ellátni, tekintet-
tel az ügyfelek és az ügyek előzményeinek, a helyi sajátosságok ismeretének fontosságára. Várhatóan 
mind az okmányirodai, mind a gyámhivatali feladatoknál – az eddigi gyakorlatunknak megfelelően – az 
ügyek intézésére helyben kerül majd sor. A szociális ügyek esetében az ügyek elbírálását a kecskeméti 
törzshivatal végzi. A későbbiekben – 2013. októberére – várhatóan további 2 új kormányablak kerül 
majd kialakításra a Polgármesteri Hivatal épületén belül.

Polgármesteri Hivatal
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A Kecskeméti Gazdakör Különdíját 
Kerekegyháza Város nyerte.

A 2012. évi Hírös Hét Fesztivál keretein belül 
ismét nagy sikere volt a Térségi Kertészeti és 
Élelmiszeripari Kiállításnak, melyet 15. alka-
lommal szervezett meg a kistérség, ismétel-
ten a Kossuth téren.

Az egy hetes rendezvényen a Társulás 17 te-
lepüléséről több mint 150 kiállító terményeit 
ismerhették meg, 50 kézműves munkájába 
tehettek betekintést, 18 kulturális csoport 
produkcióját láthatták. Bemutatkoztak a 
„Háztájit az asztalra” című kiadványban ta-
lálható gazdák is, akik megismertették ma-
gukat, valamint számos különböző terméket 
kóstoltattak meg az érdeklődőkkel. 

Úgy gondoljuk, a 15 éves évfordulóhoz 
méltó kiállítással álltunk a nagyközönség 
elé. A kerekegyházi faház berendezésének 
ötletgazdája Ádám Kálmánné Icuka helyi 
hagyományőrző volt. Kiállítók és kóstolta-
tók: Ferzola-Pék Kft. – Vásárhelyi Zsolt, Gold 
Bambinó Kft. – Boldizsár András, Helenkár 
Ferenc és Helenkár Ferencné, Kereki Tojás Kft. 
– Szabó Sándor, Laczkovics István, Liszicsán 
Antal és Liszicsán Antalné, Orosz Sándor, 
Óberfrank Tibor, Pánczél László, Rendek 
Ökozgadaság, Szappanos Gábor, Szijártó Kft. 
– Szijártóné Gengeliczki Zsuzsanna, Turcsán-
né Blázsik Veronika, „Zöldsziget” zöldség- és 
gyümölcskereskedés – Lampé Viktor.

Fellépők: First Step Dance Club (Gálné 
Schiszler Tünde tanítványai), Móra Ferenc Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény tanulói, Ringdance tánccsoport 
(Csőszi Sándor tanítványai)

Segítők: Ádám Kálmánné Icuka, Gyöngyösi 
Mária, Baracskai László, Katona József Mű-
velődési Ház és Könyvtár munkatársai, Ke-
rekegyházi Városgazdasági Kft. dolgozói, 
Kerekegyházi Önkormányzati Tűzoltóság és 
a Tűzoltó Egyesület munkatársai.

Az alábbiakban közöljük a Kecskeméti Gaz-
dakör elnökének, Trencsényi Gizellának mél-
tató szavait a kerekegyházi kiállításról.

„Kerekegyháza település kiállítását létrehozó 
kézművesek és a gazdálkodók együttműkö-
dését sugalló közössége kapja, az arató ko-
szorúk és búzakoronák szentélyének megal-
kotásáért, a terményoltár állításáért.

A díj az odaítélés szempontja szerint: a múlt 
századi hagyományosnak számító „Hírös 
Hét” kiállításait legkorhűbben idéző, kézmű-
vességet hordozó munkák megjelenítéséért 
kerül adományozásra.

A magyar ember a gabonát, a szemes ter-
ményt nagybetűsen ÉLET-nek nevezi, mint 
a legfőbb jót, amit friss adományként kap a 
teremtőjétől a búza kalászában, búzaszemek-
ként.

A kézművesek között Ádám Kálmánné érez-
hetően azzal az áhítattal nyúl a megtermelt 
terményhez, amelyet az megillet, és fonta a 
kalászokat a már-már szentséget hordozó el-
ragadó kézműves alkotássá.

A terményoltáron meghatározóan láthatjuk 
még az ÉLET további erős jelképi hordozóit, 
amelyek megsült kenyér, a tojások, a gyümöl-
csök...

„A munkád járjon előtted” mondás maradék-
talanul megvalósult, a látványt szemlélve csak 
elvarázsolni akar és behozza a falu hagyo-
mányát a városi ember gyönyörködtetésére. 
Szelíden helyezi elénk a produktumot, mentes 
az üzletiesség, az anyagiasság, a mindenáron 
csak eladni vágyás mai túlsúlyos világától.

Köszönet a település szervezői, a kerekegyházi 
emberek nyújtotta élményért!”

Tisztelettel:
Trencsényi Gizella

- Kecskeméti Gazdakör elnöke

Mindenkinek köszönet a munkájáért, segít-
ségéért, támogatásáért és a nagyszerű elis-
merésért! Köszönjük!

dr. Kelemen Márk - polgármester

Kecskemét főterén is felállítottuk a ga-
bona homokozót, mely a régi idők fel-
idézésével ott is nagy sikert aratott.

Fogatszépségverseny az idei Kerek Feszten
 
Ebben az évben először, de hagyományteremtő szándékkal három kategóriában díjaztuk a Kere-
ki Tojás és Szüreti Fesztiválon felvonuló lovas kocsikat és fogatokat.

A 2012. ÉV NYERTESEI:
Közönség díj: Valaki Zoltán (Kunadacs), a Fókusz Takarékszövetkezet ajándékát nyerte.
Legszebb hintó: Almási József (Fülöpháza), a kerekegyházi Friz élemiszerbolt ajándékát nyerte.
Legszebb társaskocsi: Szabó Gellért (Kerekegyháza), a kerekegyházi Tappancs Bongyoli üzlet 
ajándékát nyerte.

Gratulálunk a nyerteseknek és köszönjük a támogatóknak felajánlásaikat!
Már most lehet készülni, mert jövőre is megrendezzük a versenyt, a legszebb ló és lovas kate-
góriával kibővítve. 

„HÍRÖS HÉT FESZTIVÁL” 2012. augusztus 21-26. 

A kerekegyházi kiállítás 2012-ben
Kecskemét Főterén

Kerekegyháza Város Önkormányzata 
(MVH regisztrációs szám: 1005418206) 
a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alap-
ján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához 
2011-től nyújtandó támogatási pályá-
zati felhívásának keretében a 1027569 
azonosítószámú, „A térség hagyomá-
nyainak ápolása” célterületre pályázatot 
nyújtott be.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal a Kerekegyháza Város Önkor-
mányzat 8322674097 azonosító szá-
mon nyilvántartott támogatási kérel-
mének helyt adott, és nettó kiadásait 
800.000 Ft. támogatásban részesítette, 
melyet az önkormányzat a rendezvény 
sikeres megrendezésére és eszközbe-
szerzésre fordított. 

A fejlesztés keretében az Önkormányzat 
a Kerek Feszt Kereki Tojás- és Szüreti 
Fesztivál hagyományápoló, hagyomány-
őrző rendezvény lebonyolításához szük-
séges technikai háttér biztosításához az 
alábbi hangtechnikai eszközök beszer-
zése valósult meg:

• 1 db Soundraft EFX 8 effekttel

   rendelkező keverő, 

• 2 db JBL EON515 aktív hangfal, 

• 2 db AKG D5 dinamikus kézi mikrofon, 

• 2 db KCM hangfal-állvány, 

• 4 db XLR-XLR hangkábel (10 m)

Kerekegyháza Város
Önkormányzata

IDÉN IS NAGY
SIKERE VOLT

A BEFŐZŐ VERSENYNEK
A KEREK FESZTEN

A Weninger Bt. szervezésében és felajánlá-
sával idén is megrendezésre került a Kereki 
Tojás és Szüreti Fesztiválon az immár hagyo-
mányos Befőző verseny savanyúság kategó-
riában. 

1. helyezett: Csörgő Lászlóné lett, aki egy 
nagy értékű Weninger Befőzőautomatát,

2. helyezett: Erdészné Trepák Éva, aki 
10.000 Ft-os vásárlási utalványt,

3. helyezett: Ádám Heni, aki 5.000 Ft-os vá-
sárlási utalványt nyer.

A díjakat Weninger Konrád Schnobl József 
gútori és dr. Kelemen Márk kerekegyházi pol-
gármester urakkal közösen adta át.

Gratulálunk a nyerteseknek, és köszönjük tá-
mogatónknak a verseny megszervezését és a 
nyereményeket!

Kerek Feszt Kereki Tojás- és Szüreti Fesztivál 
2012. év szeptemberében

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-
testülete – a 166/2011. (IX.28.) sz. Kth. határoza-
tának megfelelően – sikeres pályázatot nyújtott 
be „ a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek 
megőrzése és fejlesztése” érdekében a települé-
si és térségi fejlesztések támogatása – TP-1-2011 
–„Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerek-
egyházán” projekt megvalósítása céljából.

A fejlesztés összköltsége nettó 59.800.000 Ft, az 
igényelt támogatás összege: 53.820.000 Ft. 

A Bíráló Bizottság javaslata alapján, a nagyszámú 
beérkezett pályázat miatt, a vidékfejlesztési mi-
niszter Úr a pályázatot némileg csökkentett támo-
gatási összeggel hagyta jóvá. Kerekegyháza Város 
Önkormányzata a „Térségi tejfeldolgozó kisüzem 
Kerekegyházán” fejlesztés teljes megvalósítására 
49.279.267 Ft támogatásban részesült, melyből 
12.319.816 Ft támogatási előleget is kapott.

A projekt megvalósításához szükséges önerő 
összegét a képviselő-testület a költségvetésben 
biztosította.

A fejlesztés a befejezési határidőnek megfelelő-
en, 2012. július 31. napján megvalósult, a beru-
házás, a beszerzett eszközök aktiválásra kerül-
tek. A használatbavételi engedély megszerzését 
követően a támogatás folyósítása, a működtetés 
kialakítása folyamatban van.

A kiépített Ipari Park területén megvalósított ter-
melő beruházás napi 5000 liter nyers tej feldolgo-
zását teszi lehetővé, melytől a térség tejtermelést 
folytató gazdaságainak fejlődése, és a tenyészeti 
állomány növekedése is várható. A tejüzem be-
vételt termel az önkormányzatnak, melynek mű-
ködtetésével 5 fő munkahelyteremtése is megva-
lósul.

Kerekegyháza Város Önkormányzata

  Térségi tejfeldolgozó kisüzem Kerekegyházán

FAÜLTETÉS
A Délalföldi 56-os Vitézi Rend Egyesület he-
lyi és környékbeli tagsága 2012. no-vember 
16-án a Tavasz utcai játszótéren faültetést 
szervezett. A rendezvényen meghívott ven-
dégként megjelent Gábor Imre plébános atya, 
valamint dr. Kelemen Márk polgármester. Kö-
szöntőjükben kiemelték, hogy az elültetett fa 
az 1956-os forradalomra való emlékezésen 
túlmenően jelképezze a településen élő ifjú-
ság és a jövő nemzedék számára a magyar 
nemzeti-történelmi kulturális örökség megis-
merését, hagyományaink megőrzését.

Tisztelt Szülők!
Tisztelt
Támogatók!

Az APRÓK PÉNZE ALAPÍTVÁNY 
ezúton fejezi ki köszönetét, hogy 
a 2011. évben adójuk 1%-ából 
200.309 Ft-tal támogatták alapít-
ványunkat.

A támogatást fejlesztő játékok, 
tornaszerek és szőnyeg vásárlásá-
ra fordítottunk. 

Hallainé Kis Mária
intézményvezető

Verosztáné Csorba Mónika
kuratóriumi elnök

Tisztelt Szülők!
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Január 18-án a művelődési házban a Tihanyi 
Vándorszínpad adta elő a Törpekaland c. mese-
műsort.

* * * 
Január 21-én ünnepeltük a Magyar Kultúra Nap-
ját. Ez alkalomból Makkai József helyi festő-
művésznek szerveztünk sikeres kiállítást, majd 
színvonalas gálaműsor és táncház várta az ér-
deklődőket.

* * * 
Január 28-án a hagyományos katolikus egyház-
községi bálnak adott otthont a művelődési ház.

* * * 
Február 4-5-én hétvégén is nyitva tartottunk a fa-
gyos időjárás és a hó miatt. Forró teával vártuk a 
melegedni vágyókat.

* * * 
Február 14-én indult a felnőtt tánciskola, amely 
kedden esténként zajlott jó hangulatban Csőszi 
Sándor tanár úr vezetésével. A párok több stan-
dard és latin tánc alaplépéseit sajátították el, 
melyhez segítséget nyújtottak a Goldstep2001 
Tánccsoport táncosai.

* * * 
Február 18-án a kerekegyházi tűzoltók jótékony-
sági bálja került megrendezésre.

* * * 
Február 21-én a Nyugdíjas klub farsangi mulatsá-
got szervezett.

* * * 
Február 24-én este megemlékeztünk a kommu-
nizmus áldozatairól. A jelenlévők megkoszorúz-
ták a XX. századi diktatúrák áldozatainak emlé-
kére állított kopjafát, majd Andrzej Wajda: Katyn 
című lengyel történelmi filmdrámája került bemu-
tatásra. A rendezvény keretében betekinthettünk 
Vári Ferenc plébános 1948-as koncepciós peré-
nek dokumentumaiba.

* * * 
Március 14-én a Farkas János emlékparkban ke-
rült megrendezésre az 1848-49-es Forradalom 
és Szabadságharc emlékünnepsége, amelyen dr. 
Kelemen Márk polgármester mondott beszédet, 
majd a Móra Ferenc Általános Iskola és AMI 7. 
osztályosai szerepeltek. Megkoszorúzták Kerek-
egyháza újraalapítójának, balatoni Farkas Já-

nosnak a síremlékét. Ezt követően a művelődési 
háztól indult a hagyományos fáklyás felvonulás 
a kerekegyházi Köztemetőig, ahol az 1848-as 
síremlékeket koszorúzták meg. A rendezvényen 
közreműködött Szabó Sándor tárogatón és a 
Bács Megyei Huszár Bandérium és Tüzérüteg.

* * * 
Március 29-én Forgó Marianna képes levelezőlap 
gyűjtő és lokálpatrióta újabb kiállítását nyitottuk 
meg a művelődési házban „Állatok imája” címmel.

* * * 
Április 5-én, a tavaszi szünetben a gyermekek-
nek szerveztünk húsvéti kézműves foglalkozást.

* * * 
Április 14-én a katolikus templomban „Tavasz-
köszöntő” hangversenyt rendeztünk, amelyen a 
kerekegyházi általános iskolások és a katolikus 
ifjúsági énekkar is szerepelt.

* * * 
Április 23-án a mesebérlet 3. előadásán vettek 
részt a kerekegyházi, és a kunadacsi óvodások 
és iskolások a művelődési házban. A Kiskondás 
c. mesét adta elő a soproni Habakuk Bábszínház.

* * * 
Május 4-én a kerekegyházi Tűzoltó Köztestület 
épülete előtt megemlékezést tartottunk Szabó 
István tűzoltó főhadnagy tiszteletére, melynek 
keretében emléktábla került kihelyezésre.

* * * 
Az önkormányzat és Domján István helyi önkor-
mányzati képviselő immár 3. alkalommal szer-
vezte meg a Bográcsos ételek főzőversenyét Ke-
rekegyházán, május 12-én szombaton. Ebből az 
alkalomból a gútori testvértelepülés futballcsapa-
ta is városunkba érkezett, akik a szombat délutáni 
izgalmas mérkőzés után szintén megkóstolhatták 
a finom bográcsos ételeket.

Az idei főzőversenyen 43 bográcsban főzték a 
versenyzők a hagyományos népi étkeket (birkát, 
marhát és vaddisznót), valamint egyéb kurió-
zumok is színesítették a palettát. A versengés-
ben részt vettek egyéni indulók és szervezetek, 
egyesületek is. Az elkészült ételeket szakmailag 
elismert szakemberek zsűrizték. A helyieken 
kívül több vendégcsapat is ringbe szállt a külön-
böző díjakért, kupákért, így körünkben köszönt-
hettük a békésszentandrásiakat, buzsákiakat, 
fülöpháziakat, a kecskeméti kistérségi és Tou-
rinform irodát, a kunbaracsiakat, a lajosmizsei 
tűzoltókat, valamint Péterrévéről (Vajdaságból) 
a dr. Kis Imre Hagyományőrző Kör tagjait. A Ke-
rekegyházi Dózsa Vadásztársaság dekoratív kör-
nyezetet alakított ki a főzéshez, tálaláshoz és volt 
olyan csapat, amelynek tagjai hagyományőrző 
ruhákban és berendezéssel próbált plusz pontot 
szerezni a zsűrinél. Minden főzőmester és csa-
pata kapott elismerést, a legjobbak pedig arany, 

ezüst és bronz díjban, valamint különdíjakban 
részesültek.

A főzőverseny fő díjazottai:

Vándorkupa (fődíj) – Polyák Sándor
Aranydíjas – Kökény Sándor, Simkó József
Ezüst díjas – Zsikla Imréné Ibolya, Tormáné Éva
Bronz díjas – Péterréve (Vajdaság), ifj. Salga 
József
Különdíj – Kereki kerekesek, Schmitt Mária
Polgármesteri Díj – Sík Mihály
Szervezői Díj – Molnár Gyula
Első Magyar Fehér Asztal Lovagrend Különdíja – 
Andó László
Zsűri Különdíja – Buzsáki barátok
Diákcsapat Díj – Móra Ferenc Általános Iskola és 
AMI 5/c osztálya
Sütemény Aranydíj – Kerekegyházi Nyugdíjas 
klub tagjai
Ifjú Vándorkupa Díj – Fritz Tamás
Kerekegyháza Főzőmestere Díj – Darabos 
Donát, Koller Dániel, Kovács András (Kistérségi 
csapat)

A főtéren megrendezett családias hangulatú ren-
dezvényen, a színvonalas kulturális programokon 
több mint ezren vettek részt, s mivel mindenki ki-
válóan érezte magát, egyöntetűen megfogadták, 
hogy e hagyományápoló rendezvényen jövőre is 
itt lesznek.

Minden kedves támogatónknak ezúton is köszön-
jük a segítséget, a közreműködőknek és fellé-
pőknek pedig a színvonalas műsort és a kitűnő 
szervezést!

* * * 
Kerekegyháza önkormányzata május 23-án 
Városi Sportnapra hívta a lakosságot. Az elő-
ző évhez hasonlóan mintegy ezren játszottak, 
sportoltak, szám szerint 939 kerekegyházi, és 
59 más településről való ember vett részt a ren-
dezvényen. Több sporttevékenységbe lehetett 
benevezni ezen a napon. Reggeltől késő estig 
volt lehetőség röplabdázásra, kerékpáros rallyra, 
futásra, futballra, asztaliteniszezésre, spinningre, 
táncra, melynek levezetésében aktívan közremű-
ködtek a sport szakosztályok vezetői, az intéz-
ményvezetők, táncoktatók, sportklub vezetők. 
Az országos programon a bölcsistől a nyugdíjas 
korosztályig minden generáció képviseltette ma-
gát. A nemzetközi sportmozgalom lényege, hogy 
minél többen megmozduljanak, mozogjanak ezen 
a napon legalább 15 percig. Statisztikai adatok 
szerint sajnos kezdi elveszíteni varázsát a valaha 
meghonosított nemzetközi tömegsort kampány, a 
Challenge Day, de bízunk benne, hogy a városi 
sportnap még sok évig mozgásra buzdítja a la-
kosságot.    

* * * 

Kalendárium 2012
Május 25-én hagyományosan, immár harmadik 
alkalommal köszöntötte Kerekegyháza Ifjú Pol-
gárává avató emléklappal, ajándékkal és virággal 

dr. Kelemen Márk polgármester a 2011. évben 
született kerekegyházi gyermekeket és anyukáju-
kat, családjukat. 

* * * 
A művelődési ház hagyományos „színházbusza” 
május 26-án a Komáromi Lovas Színházba vitte 
a kerekegyházi csoportot a „Trója” c. előadásra.

* * * 
Az önkormányzat június 3-án megemlékezést 
szervezett a Trianoni Békediktátum évfordulója 
és a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából. 
A program a művelődési ház előtti téren zaj-
lott, ahol dr. Kelemen Márk polgármester tartott 
beszédet. Ünnepi műsort adott a Móra Ferenc 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 6/a osztálya. Apponyi Albert beszé-
dén keresztül: a Kerekegyháza-Fülöpháza-
Kunpuszta-Kunbaracsi Református Társegy-
házközség képviseletében dr. Kenyeres Tibor 
történeti visszatekintését hallgathatták. A prog-
ram gyertyagyújtással és a székely himnusz kö-
zös éneklésével zárult. 

* * * 
A Nyári Napforduló és Szentivánéj ünnepére 
készülődött a művelődési ház június 22-én. A 
program része volt a jóga és a kecskeméti has-
táncosok bemutatója, valamint az elmaradhatat-
lan tűzgyújtás és a tűzugrás. Végezetül baráti 
beszélgetésre, szalonnasütésre várták az ide 
látogatókat.

* * * 
Nyári táborok

A művelődési ház ismét megszervezte nagy 
népszerűségnek örvendő nyári kézműves tá-
borát, melyet ebben az évben is Ádámné Icuka 
kézműves, Sáriné Bognár Klára óvodavezető-
helyettes és Gyöngyösi Mária nyugdíjas peda-
gógus vezettek. A rekkenő hőségben a gyerekek 
a művelődési házban készítettek hagyományos 
ékszereket, babákat, szőttek, bőröztek. Ellátogat-
tak Ballószögbe Kun Attila lovas tanyájára, ahol 
íjászkodtak, lovagoltak, kézműveskedtek. Kirán-
dultak a Rendek tanyára és a tanyasi életmóddal 
ismerkedtek meg. A tábor utolsó napján a szülők-
kel közös sütögetést, beszélgetést szerveztünk, 
valamint a Humaninnov Kft.-nek köszönhetően a 
gyerekek estig ugrálóvárazhattak és kipróbálhat-
ták seagwayt is.

Könyvtári „Ragacs” tábor
2012-ben első alkalommal szerveztük meg a „Ra-
gacs” tábort. Június utolsó hetében megtartott tá-
bor célja a gyermekek szabadidejének hasznos 
eltöltése. A kirándulások mellett jutott idő a kéz-
ügyesség fejlesztésére és az „előadói, színészi” 
tehetségek gondozására is.

* * * 

Kerekegyháza augusztus 18-án Arató Fesztiválra 
invitálta a környéken élőket. Délben ünnepi ülést 
tartott a helyi képviselő-testület, melyen átadták 
az idei helyi kitüntető díjakat. A X. jubileumi ara-
tási felvonuláson közel 50 traktoros, kombájnos, 
lovas vonult fel a város utcáin, majd a bevonulás 
után Kerekegyháza polgármestere köszöntötte 
a részvevőket, majd mindenkit megkínáltunk a 
megszentelt és megáldott Újkenyérből. A vigada-
lom utcabállal zárult.

Augusztus 18-án az Arató Fesztiválra Szentki-
rályról is érkeztek vendégeink. Kiss László ma-
gángyűjtő értékes numizmatikai és pénzérem 
kiállítását hozta el és mutatta be a közönségnek.
Varga Imre már nem először volt részese az Ara-
tók felvonulásának Kerekegyházán, ő ismét me-
zőgazdasági kisgépeit állította fel a Szent István 
téren, amelyeket az érdeklődők ki is próbálhattak.
A jubileumi fesztivál jelentőségét emelte, hogy 
Boldizsár András főszervező, többek között eme 
tevékenységéért is ezen a napon Kerekegyházá-
ért díjat kapott a képviselő-testülettől.

* * * 
A Római Katolikus Plébánia, a Kecskeméti 
Gazdakör és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Kecskeméti Szervezete szeptember 7-én, pén-
teken Kisasszony Napjának előestéjén a Nagy-
templomban terményáldást tartott. A Nagytemp-
lom előtt és a templom oltáránál terményekből 
kiállítást rendeztek be a szervezők, ahol Ádám 
Kálmánné hagyományőrző aratókoszorúit és a 
kerekegyházi Ferzola-Pék Kft.-től kapott kenye-
reket is kiállították. A terményeket megáldották a 
történelmi egyházak képviselői. Az ünnepségen 
fellépett a Kodály Zoltán Ének-zenei Iskola Aurin 
Leánykara. A hálaadás szentmise bemutatásával 
zárult. A szentmise után a gazdák és a résztve-
vők a történelmi egyházak templomait látogatták 
végig terménykosarakkal.

* * * 
Kerekegyháza Város Önkormányzata a hagyo-
mányokhoz hűen ebben az évben is megrendez-
te a „Kerek Feszt, Kereki Tojás- és Szüreti Fesz-
tivál” elnevezésű rendezvényét 2012. szeptember 
28-29-én.

A kétnapos rendezvény bővelkedett látnivalók-
ban, programokban. Pénteken a Tavaszi Szél 
Népdalkör ünnepelte gálaműsorral 40. évforduló-
ját, majd Jószai Sándor képzőművész ikonjaiból 
nyílt kiállítás a művelődési házban. A péntek este 
a fiataloké volt, a Black Sound zenekar koncertje, 
majd szabadtéri diszkó várta az érdeklődőket. A 
szombat délelőtt és délután is a tojáshoz kapcso-
lódó programok jegyében telt el: a termelők szak-
mai fórumon vettek részt, a gyerekek játszóház 
keretében tojásokat festettek, díszítettek. Az idén 
a helyi általános iskola szervezésében „Tojásfu-
tam” zajlott, ahol a legtöbb pontot összegyűjtő 

versenyzők elnyerhették a Tojáskirály és -király-
nő, valamint a tojásherceg és -hercegnő címeket.

Ezzel egy időben a város központjában gasztro-
nómiai attrakció készült, egy ételkülönlegesség, 
a „Kereburgyi”, melyet 2000 literes edényben 
főztek, és több mint ezren kóstoltak meg. Nagy 
érdeklődés mellett készült el az óriásfröccs is a 
250 literes pohárban, amelyből 1500 adag ke-
rült szétosztásra. Rendezvényünket színesítette 
a „Ne etesd az energiavámpírt” elnevezésű or-
szágos road-show, ahol ötletes élménystandon 
ismerkedhettek meg a résztvevők az energiata-
karékos megoldásokkal.

Délután kezdődött a hagyományos szüreti lovas 
felvonulás, melyen közel 70 fogat, hintó, legalább 
ennyi lovas és csikós, huszárok és hagyomány-
őrző csoportok vettek részt. Ebben az évben a 
legszebb hintó, a legszebb társaskocsi, valamint 
a Fókusz Takarékszövetkezet közönségdíja ke-
rültek átadásra a felvonulók között. A művelő-
dési ház előtt kialakított borudvarban helyi és 
meghívott pincészetek vettek részt nagy sikerrel, 
sok érdeklődővel. Frissen darált szőlőből mustot 
kóstolhatott mindenki, de pálinkából, jó borból 
sem volt hiány. Volt befőző verseny, és voltak 
díjátadások.

A színes vásári forgatag, bőséges étel- és italkí-
nálat mellett számos kulturális program szórakoz-
tatta a részvevőket: helyi óvodások, iskolások, 
művészeti és hagyományőrző csoportok léptek 
fel, több zenés, táncos bemutató és koncertek 
zajlottak. Az egész napos rendezvényt tűzijáték 
és utcabál zárta. Ezen a napon velünk voltak és 
velünk együtt szórakoztak Gútor testvértelepülé-
sünk küldöttségének és a gútori nyugdijas klub-
nak a tagjai is. A rendezvény sikerét mi sem jelzi 
jobban, mint az a közel ötezer fős tömeg, akik 
kulturáltan, zavartalanul szórakoztak, valamint 
az a több tucat pozitív visszajelzés, amit külön-
böző emberektől kaptunk. Köszönet ezért minden 
szervezőnek, résztvevőnek, segítőnek és támo-
gatónak! 

* * * 
Október 3-án az Idősek Napja alkalmából egész-
ségügyi szűrővizsgálatokat és előadásokat szer-
veztünk a művelődési házban és az Idősek Ott-
honában. Hallás- és látásvizsgálat, érrendszeri 
állapotfelmérés, vércukor- és koleszterinszint 
mérés zajlott, az előadásokon pedig az időskori 
lelki problémákról esett szó.

* * * 

Kerekegyháza Város Önkormányzata a Kerekegy-
háza-Fülöpháza-Kunpuszta-Kunbaracsi Reformá-
tus Társegyházzal közösen október 6-án a művelődi 
házban a Nemzeti gyásznap alkalmából megemlé-
kezést tartott az Aradi vértanuk tiszteletére.
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Visszapillantó tükör: így nézünk mi is vissza a 
2012-es évre.

Gyorsan szaladnak a hónapok, és szinte észre 
sem vesszük, hogy lassan véget ér ez az év is.

Hetente egyszer találkozunk, s bizony rövid néha 
az 1 órahossza, különösen, ha szöveget kell ta-
nulni. A városi ünnepek részesei vagyunk, egy-
egy dalcsokor méltó dallammal. 

Hol is kezdjem? Tavasz-ünnepek Tavaszi szél vi-
zet áraszt… A teljesség igénye nélkül, felsorolom: 
Arató ünnep, szüreti napok, stb.

Emlékezetes lesz ez az év. 40 éve működik a 
dalkör. Ünnepeltük a 10 éves Életmód klubot, a 
Nyugdíjasokat, a Művelődési ház 50 éves fenn-
állását. A kiállításon minden csoport külön bemu-
tatkozott.

A bőség zavarával küzdöttünk. A régi és új fotók 
minden szónál többet mondanak. Szinte már nem 
tudtuk, hová tegyük a sok oklevelet, dicséretet 
úgy, hogy ne legyünk elfogultak. Szép és jó volt 
együtt dalolni a környék dalos csoportjával. A 40  
éves évforduló emlékezetes szép napunk volt. 

Pihenésre nem sok időnk maradt. Készültünk az 
1956-os évfordulóra, jó érzés volt, amikor a hall-
gatóság is velünk együtt énekelte: „Ha én rózsa 
volnék…”.

A kopjafánál egyre fényesebben égtek a gyer-
tyák. A kis óvodások is koszorúztak – van után-
pótlás, mert ha megnőnek, ők fognak énekelni.

Ha valami gondunk van az az, hogy a lábunk már 
nem bírja a gyaloglást. Szívességből összesze-
di az énekeseket Halcsik Antal. Szeretnénk ezt 

a gondot valahogy megoldani hivatalosan. Van 
meghívásunk fellépésre, de sokszor le kell mon-
dani, mert nincs mivel elmenni. Igyekszünk a 
helyi fellépéseknek mindig eleget tenni, de a sze-
mélyszállítás néha gondot okoz. 60-80 éves em-
berek este egyedül nem szívesen mennek haza. 
Jó lenne, ha a városban lenne olyan támogató, 
aki ezt a gondunkat megoldja. 

A művelődési ház dolgozói mindenben segíte-
nek. Jó velük dolgozni. Köszönjük!

Ami még ebben az évben emlékezetes fellépés 
lesz: az adventi gyertyák meggyújtása, hiszen 
készülünk a karácsonyra. 

A város minden lakójának szeretetteljes szép ka-
rácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Szabó Elemérné - népdalkör vezetője

Gratulálunk a Nyugdíjas Klub fennállásának 30. 
és a Tavaszi Szél Népdalkör 40. éves jubileumá-
hoz. Nagyon örülünk, hogy támogatásunkkal mi 
is hozzájárulhattunk az ünnepi rendezvényeik 
igazán méltó és sikeres megvalósításához. Tag-
jaiknak kívánunk jó egészséget, boldogságot, sok 
sikert és még több örömet.

Kerekegyháza Város Önkormányzata

Május 12-én településünkön Bográcsos ételek 
főzőversenyére kaptunk meghívást. Igazi házi ké-
szítésű süteményeket sütöttek az asszonyok, és 
ezzel elnyertük a zsűritől a „Verseny Aranydíjas Sü-
teménye” oklevelet és serleget. Szeptember 4-én 
tartottuk klubunk 30 éves évfordulóját. Vendégeink 
voltak a fülöpházi és a kunbaracsi nyugdíjasok. 
Műsor, ebéd és délután nótázás várt a jelenlévőkre. 
Itt köszöntöttük az alapító tagjainkat is. Szeptember 
28-29-én vendégeink voltak a szlovákiai testvérte-
lepülésről, Gútor községből érkezett Nyugdíjas 
Klub tagjai. Október 25-én a fülöpházi Nyugdíjasok 
vendégei voltunk, ahol egy szép, hangulatos napot 
töltöttünk el együtt. November 10-én délután nyílt meg a Katona József Művelődési Ház 50 éves év-
fordulója alkalmából rendezett kiállítás, ahol a klubunk tagjainak munkái is láthatók. A kiállítás 2013. 
január 7-ig látogatható. A megnyitó után gálaműsor volt, ahol a klub tagjai egy kis műsorral kedvesked-
tek a vendégeknek.

Továbbra is hívjuk és várjuk szeretettel Kerekegyháza nyugdíjasait közénk kéthetente, kedd délutánon-
ként a művelődési házba!

Bognár Tiborné - klubvezető

Tavaszi Szél Népdalkör

Mi történt a Nyugdíjas Klubban 2012-ben…

Turán Ferencné:
Köszöntő
Utas ki erre jársz, e szép falun megállj!

Holnaptól e helyen, kicsiny Várost találsz.

E szorgos települést és környékét

hű magyarok lakják, 

Az elfáradt turistákat, kedvesen fogadják.

Alföldünk szívében, ózon friss levegő,

Élénk zöldes környezetben, sejtelmes miliőn.

Termékeny vegyes föld, jó termést szolgálja,

Gondos megművelést, évenként hálálja.

Duna-Tisza között, oázis pihenő,

Isten, hit, szeretet összetartó erő.

Mesebeli falunk megmarad szívünkben, 

De most, hogy város lesz, hálát adunk érte.

A falu vezetői, éveken át fáradoztak,

Míg a városi címre engedélyt nem kaptak.

Polgármester úrnak külön köszönet jár,

Hogy szívén viselte a falu polgárainak sorsát.

De ezzel még nincs vége, van még tennivaló,

Aki ma falusi, az holnap város lakó.

Mutassuk meg mi is, hogy vigyázzunk a rendre, 

Építsük, szépítsük e kis várost szebbre!

Eurói csatlakozást csendben elfogadjuk,

Nemes gondolatát magunkénak tartjuk.

Az új város vezetői híven támogatják,

Látva jövőnk változását, áldásukat adják.

Őseink őrködve vigyáznak a tájra,

Felhők közül néznek le, a széles utcákra.

Nézik-nézik és maguk sem hiszik,

Hogy az unokájuk már városban születik.

Köszöntőmnek végén, szívemből

kívánom nektek,

Legyen Béke, Boldogság a ránk

következő ezredben!

Szeretet, bizalom ébredjen a szívekben!

Hitünket ápolva megsegít az Isten!

 /2001. július 01.

Kerekegyháza várossá nyilvánítására alkalmából/

A Katona József Művelődési Ház fennállásának 
50. évfordulóját ünnepelte november 10-én. Ez 
alkalomból kiállítás nyílt az elmúlt fél évszázad 
fotóiból, dokumentumaiból. Az anyag összegyűj-
tése nagy feladat volt az intézmény dolgozóinak, 
hiszen a helyi önkormányzattól, levéltárból, a me-
gyei és helyi könyvtárból, a művelődési ház volt 
vezetőitől, dolgozóitól, klub és szakkörvezetőktől, 
pedagógusoktól, volt fotósoktól kellett személye-
sen megkeresni, felkutatni a régi fényképeket, do-
kumentumokat, emlékeket. A digitális fényképe-
zés korszakából már egyszerűbb volt a keresés, 
hiszen az anyagok számítógépen, interneten fel-

lelhetők. Az elmúlt időszakban nem történt meg 
ez a gyűjtés, így nem tudtunk mire támaszkodni, 
de végül elkészültek a kiállítási tablók, mely a 60-
as évektől 10 éves időszakonként öleli fel a műve-
lődési ház életét. Dr. Kelemen Márk polgármester 
ünnepi köszöntőjében kiemelte a művelődési ház 
munkájának, működésének, jelenlétének fontos-
ságát. A város óvodásai, tánccsoportjai, valamint 
a szintén kerek évfordulót ünneplő klubok szép 
műsorral ajándékozták meg az intézményt, az ál-
talános iskola színjátszói pedig a művelődési ház 
életét mutatták be vidám etűdökben. A meglepe-
tés egy grillázs torta és egy vert csipkéből készült 
kép volt, mindkettő a művelődési házat ábrázolja.

A művelődési házhoz kötődő csoportok szintén 
kerek évfordulókat ünnepelnek, a város egyik 
büszkesége, a Tavaszi Szél Népdalkör megala-
kulásának 40., a Nyugdíjas klub a 30., az Életmód 
klub pedig a 10. jubileumi évfordulója kapcsán 
mutatkoztak be az impozáns kiállításon, mely 
2013. január 7-ig tekinthető meg.

Katona József Művelődési Ház

Az Országos Könyvtári Napok keretében a ke-
rekegyházi könyvtár is színes programokat, elő-
adásokat szervezett az olvasók és a város lakói 
részére. 

A programsorozatot a Kerekegyházi Tűzoltóság 
„Tűzre, vízre vigyázzatok, le ne égjen házatok!” 
című ismeretterjesztő előadásával kezdtük. Az 
előadást Pongrácz Béla tartotta.

A következő előadás címe „Elsősegély minden-
kinek”. Bognárné Kormos Erika és Halákné Ko-
vács Elza tanárnő látott el bennünket hasznos és 
praktikus tanácsokkal.

Egyik legsikeresebb programunk az „Aranyke-
zek” – hímzés, kötés, horgolás gyakorlati bemu-
tatása. A gyerekek körében is nagy sikert aratott 
foglalkozáson több kézimunka technikával is-
merkedhettek meg a jelenlévők. 

Pénteken a hét szlogenjéhez leginkább illesz-
kedő előadást Farkas Éva pszichológus tartotta 
„Az öregedés művészete címmel” Az előadás 
után kötetlen beszélgetés keretében válaszolt a 
feltett kérdésekre.

Záróprogramként, első alkalommal szerveztünk 
„Könyves csereberét”. Megunt könyveinket el-
cserélhettük, vagy jótékony célra ajánlhattuk fel. 
A program lebonyolításában segítségünkre volt a 
kerekegyházi „Vészlejárat Ifjúsági Klub”.

Egész héten a napi témához illeszkedően ki-
állítást láthattunk kártyanaptárakból, ill. képes 
levelezőlapokból! A kiállítást összeállította és 
gondozta: Forgó Marianna.

Számvetés az Életmód klubban

Megünnepeltük 
az 50. évfordulót

Terveinket céljaink determinálják. Találkozásainkat a határainkon túli ki-
tekintés, új ismeretek feldolgozása, változatosság jegyében szervezzük. 

Röviden a 2012. évi munkánkról:
• Szabó Mariannnal az értékek megbecsüléséről, kezeléséről beszélget-
tünk. Ronkó Erzsébet az élő Hungarikumokról tartott videofilmes tájékoz-
tatót, kiemelve az értékek védelmét. 
• A problémakezelésről, a stresszoldás módozatairól, fontosságáról, az 
önnevelésről hallottunk Langóné Káplár Máriától.
• Szomszédoltunk egy napot az Ipoly völgyébe.
• Szelener Zsuzsa vezette le a barátságról szervezett klubot, harsány vitát 

gerjesztettek a bevezető gondolatok. A nagyon kedvelt úti beszámolók-
kal jutottunk el Rodosz szigetére Varjú Zoltánnal; Kambodzsa, Thaiföld 
ismertetésére Mulder Gyöngyit kértük fel; Egyiptomba Szegediné Kuti 
Judit kalauzolt. Megelevenedett bennünk a történelem, ámulatba ejtett az 
emberi nagyság. 
• Az öregedés megéléséről, félelmeiről Farkas Éva pszichológus oldotta 
fel a kételyeinket. Jó hangulatú beszélgetéssé szelídült a találkozó.
• A Művelődési ház születésnapi kiállításán mi is készítettünk tablókat. A 
közös gondolkodás, tervezés, anyaggyűjtés közelebb hozta a 10 éves klub 
tagjait.

Szabó Istvánné - klubvezető

KÖNYVTÁRI NAPOK
Képes beszámoló 2012. október 3-7.
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Október 23-i 
megemlékezés 
Október 19-én a Katona József Művelődési 
Házban október 23-a tiszteletére megtartott 
városi ünnepségen dr. Kelemen Márk pol-
gármester úr ünnepi beszédével és a Móra 
Ferenc Általános Iskola 8. osztályos tanulói 
által előadott műsorral, valamint ezt követően 
a művelődési ház előtt található kopjafa koszo-
rúzásával adóztak az 1956-os események és 
áldozatok emlékének.

ÓVODABÁL
2012. november 17-én este ismét báli mulat-
ságot rendezett az óvoda és az Aprók Pénze 
Alapítvány civil szervezete. Hét óra után már 
vidám tánccal köszöntötték a vendégsereget 
a Fő és Rákóczi utcai nagycsoportosok, majd 
az óvónénik szórakoztatták a jelenlévőket. 
Az asszonyok lázadása című mesével és egy 
üdítő cigánytánccal. A finom vacsorát Szűcs 
Bálint és munkatársai készítették el. A házias 
süteményeket Jakabné Terike sütötte. Az est 
folyamán átadták az alapítvány „Óvodás gyer-

mekeinkért” díjait, amelyet Kaszala Gábor és 
Zsikla Imre kaptak. Emlékplakettet vehetett 
még át Farkas Tamás, Csörgő Nikolett és 
Papp Zoltán az óvoda támogatásáért. A vidám 
talpalávalót az Impulzus együttes szolgáltatta, 
amelyre hajnal 4-ig ropták a táncot a bálozók. 
A hangosítást és a fénytechnikát Zilai József 
biztosította. Az estet több táncbemutató szí-
nesítette, latin, standard és break táncot lát-
hattak a jelenlévők. A tombola sorsolás fődíja 
az új óvoda grillázsból készített makettje volt. 

Köszönjük mindenkinek a segítő hozzájárulá-
sát, hogy rendezvényünk sikeresen megvaló-
sulhatott.

Napközi Otthonos Óvoda

A kerekegyházi Napközi Otthonos Óvoda idén ta-
vasszal másodszorra rendezte meg a gyermekek 
és a szülők által is nagyon várt Családi Napot. 
Ezen a napsütéses májusi délutánon 2012. má-
jus 18-án az óvónők és dajkák nagy szeretettel és 
odaadó készülődéssel várták a kikapcsolódásra 
és vidám együttlétre vágyó családokat a Fő utcai 
óvoda udvarán. A különféle játékos programok 
mindegyike a családok összekovácsolását hiva-
tott szolgálni ebben a mai rohanó világban. Fon-
tos, hogy a szülőknek legyen idejük arra, hogy 
csak a gyermekeikkel játsszanak, és ez a ren-
dezvény kiváló alkalom az önfeledt szórakozásra. 
A kisgyermekes szülők felhőtlenül élvezhették a 
napot az egészen apró, ill. a már iskolás cseme-
téikkel együtt egészen késő délutánig.

A sok színes program összehangoltsága és 
szervezettsége elsősorban Gödényné Borbély 
Edit óvónő munkáját és lelkesedését dicséri. Az 
óvodás gyermekek szülei is boldogan és segítő-
készen vettek részt az előkészületekben.

A gyermekek által leginkább kedvelt programok 
közé tartozott az ugráló vár, a palacsinta– és vat-
tacukorevés, meg az arcfestés.

Az ugrálóvárat az óvoda az Aprók Pénze Alapít-
vány segítségével finanszírozta, míg a palacsinta 
a szülők, a vattacukor Tóthné Darabos Andrea 
felajánlása volt, a zenét, hangosítást Zilai József 
biztosította. Az anyukák csoportonként 100-150 
darab palacsintát sütöttek, így a délután folya-
mán több, mint 1000 palacsinta került kiosztásra. 
A gyermekek nagy kedvencéért, a vattacukorért 
délután 16 órától, egészen záróráig lehetett sorba 
állni. Az arcfestést ügyes kezű óvó nénik vállalták 
a kicsik nagy örömére.

A gyerekek ezen kívül kipróbálhatták és megmu-
tathatták tehetségüket célba dobásban, zsákba 

futásban, kapura lövésben, horgászatban és a 
számukra készített akadálypályán is. A kézmű-
ves asztaloknál pedig szebbnél szebb nyaklán-
cokat, karkötőket, csipeszállatkákat és röptethető 
madarakat készíthettek maguknak, szüleiknek, 
testvéreiknek.

Nagy sikere volt Tengeri Attila műsorának is, aki 
ritmushangszerek és zenei aláfestés segítségé-
vel szórakoztatta a közönséget a kicsi gyerekek 
bevonásával.

Az egyes játékok után mindenki színes jutalom 
kártyát kapott ügyességéért, amit palacsintá-
ra, vattacukorra és arcfestésre válthatott be. Ez 
olyan örömmel töltötte el a gyerekeket, hogy fá-
radhatatlanul újra és újra sorba álltak a különböző 
feladatoknál.

Ez a néhány óra mindenki számára élvezettel 
és jó hangulatban telt. A szülők is és gyerekek is 
nagy létszámmal jöttek el. Ez a nap a tanév egyik 
vidám színfoltja, a családok számára pedig egy 
emlékezetes együtt töltött délután, amit érdemes 
évről évre feleleveníteni és megrendezni.
Napközi Otthonos Óvoda

Családi Nap az óvodában

DAOP-4.2.1-11-2012-0007 jelű pályázat „Új óvoda 
építése az Erdő utca és Park utca sarkán”

Az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez 
Kerekegyháza Város Önkormányzata által benyújtott „Új óvoda építése az Erdő 
utca és Park utca sarkán” című, DAOP-4.2.1-11-2012-0007 jelű pályázatot a 
Dél-Alföldi Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője 200.000.000 Ft 
összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt tervezett összköltsége: 214.135.835 Ft.
A projekt elszámolható összköltsége: 210.526.316 Ft. 
A támogatási intenzitás: 95%
A támogatási formája: vissza nem térítendő támogatás, utófinanszírozás
keretében.
A projekt megvalósításának kezdete: 2013. márc. 01.
A projekt megvalósításának befejezése: 2013. szept. 30.
Projekt helyszíne: 6041. Kerekegyháza, Erdő utca 31/A. 2270/3 hrsz.

Kerekegyháza Város Önkormányzata a projekthez szükséges saját forrás csök-
kentése érdekében EU Önerő Alap támogatást is igénybe kíván venni.
Projekt: Kerekegyháza Város Önkormányzata a Napközi Otthonos Óvoda 3 új 
csoportszobás (20-20 fő befogadására alkalmas) feladatellátási helyének kiala-
kítása a saját tulajdonában álló, az Erdő utca 31/A címen található ingatlanon. 

A minőségi neveléshez való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, a HH és 
SNI gyermekek integrált nevelésének továbbfejlesztése és a férőhelyszám nö-
velése. A projekt keretében a szakmai munkát támogató eszközfejlesztésre is 
sor kerül.

Projekt indokoltsága: Kerekegyházán a 3-6 éves gyermekek száma 315 fő. Az 
önkormányzat által működtetett intézmény 3 feladatellátási helyen biztosítja a 
település óvodás korú gyermekeinek óvodai nevelését 230 férőhellyel. A jelen-
legi létszám alapján az óvoda teljes kapacitása kihasznált, a csoportok túlzsú-
foltak, átlaglétszámuk eléri, illetve meghaladja a törvényileg meghatározott 25 
fő/csoport maximális létszámot. Évek óta magas azoknak a gyermekeknek a 
száma, akiket helyhiány miatt sajnos el kellett utasítani, illetve akik előjegyzés-
ben vannak. Ezért reméljük, hogy a gyermekek nevelésével, oktatásával kap-
csolatos területen végzett számos célzott fejlesztésünkkel, így a már működő új 
bölcsődével és az új óvodával is nagymértékben tudunk segíteni a kerekegyházi 
családoknak. Bízunk benne, hogy a kor elvárásainak megfelelő szolgáltatást 
nyújtva, ezen a területen is tudjuk növelni a lehetőségeiket.  

Kerekegyháza Város Önkormányzata

Iskolánkban október 8-12-ig zajlott az Egész-
séghét. Ezen a héten olyan rendezvények, fog-
lalkozások voltak, amelyek az egészség megőr-
zéséről szólnak. Célunk a szemléletformálás. A 
gyerekeknek legyen igényük az egészséges táp-
lálkozásra, a személyi higiéne alapvető szabályai 
váljanak szokássá, a napi testedzés épüljön be a 
napirendjükbe. Minden osztály bekapcsolódott a 
programsorozatba.

Többen készítettek gyümölcs-, vagy zöldségsalá-
tát egészséges alapanyagokból. A hét folyamán 
zajlott a házi atlétika bajnokság, délelőtt szüne-
tekben pedig más-más évfolyamnak volt zenés 
torna a csarnokban. Az időjárás is kedvezett a 
szabadtéri programoknak. Néhány osztály kiláto-
gatott az arborétumba, vagy a Kalandparkba, a 8. 
c pedig a rákosi vipera központba Kunpeszérre.

A 8. évfolyam minden tanulója ingyen kipróbálhat-
ta a konditerem gépeit, a bátrabbaknak Maleczné 
Bea spinning edzést tartott. Vendég szakembere-
ket is hívtunk a témához kapcsolódóan. Csatári 
Eszter gyógyszerész tartott vetítéssel egybekö-
tött előadást, majd kóstolót a gyógyteákról a 3. 
évfolyamnak. A serdülőkori bőrproblémákról és 

azok kezeléséről a 7. osztályosokat Bujdosóné 
Bende Andrea kozmetikus látta el jó tanácsokkal. 
Sinkáné Mónika és Kövecsesné Gabika védőnők 
játékos formában a napi tisztálkodásról beszél-
gettek a másodikosokkal. 10 osztály kapcsolódott 
be a „Marslakócskák kalandjai a vitaminbolygón” 
c. pályázatba, amely a vitaminokról szóló ismere-
tek elsajátítását szolgálja. A 7. a osztályosok na-
túr gyümölcslevet készítettek befőző automatával 
Wéninger Konrád segítségével. Néhány osztály 
tablót is készített a heti programról, amelyek az 
iskola aulájában kerültek kiállításra.

Szakálné Galbavi Márta

Comenius

Óvodai egészséghetünket 2012. október 8-12-ig 
tartottuk meg. Ezen a héten fő témánk az egész-
séges életmód, az egészséges táplálkozás és a 
mindennapi mozgás fontossága volt.

Az egészséges életmódra nevelésnek jelen kell 
lennie az óvodai élet mindennapjaiban. Az óvo-
dás gyermekekhez legkönnyebben a mese által 
tudunk eljutni, ezért választottuk az egészséghét 
alapjául a mesét. A kiscsoportosokkal a Vasárna-
pi utazás című verset, a középsősökkel a Hapci 
manó és a nagycsoportosokkal a Cinke Miki me-
sét dolgoztuk fel.

Az egészséges táplálkozásról nem csak beszél-
gettünk, ki is próbáltuk. Ebben nagy segítségünkre 
voltak a szülők, akik hozták a gyermekek számára 
a rengeteg gyümölcsöt, zöldséget és egészséges 
nassolni valókat, gyógyteákat. Ezeket mind-mind 
megkóstoltuk, megszagoltuk, megízleltük.

Szó volt az egészség mellett a betegségekről is, 
leginkább a megfázásról, nátháról.

A nagycsoportokban dr. Hídvégi Zsolt fogorvos 
tartott előadást a fogápolás fontosságáról. A Fő 
utcai óvodába meghívták a védőnőket, ők beszél-
gettek a gyermekekkel és szemléletesen megma-
gyarázták, hogy mit jelent az egészséges élet-
mód. Az Andrássy utcai óvoda nagycsoportosai 
Sztaskóné Oreskó Anettal vitatták meg szemünk 
védelmének fontosságát.

Lisztes Zsuzsanna - óvónő

 2011. szeptember 29-től október 1-jéig két pe-
dagógusnak lehetősége nyílt részt venni Eger-
szalókon egy nemzetközi konferencián. A találko-
zó célja az volt, hogy külföldi partnereket találjunk 
közös projektek lebonyolítása céljából. Sikerült 
partnerkapcsolatot kiépíteni Németországgal, Ír-
országgal, Angliával, Lengyelországgal és Fran-
ciaországgal. Az e-twinning projektünk címe volt: 
„Christmas is coming” – „Közeledik a karácsony”. 
E projekt keretein belül kerültünk közelebbi kap-
csolatba Németország és Írország képviselőivel, 
akikkel megbeszéltük, hogy egy közös Comenius 
programban is szeretnénk részt venni, így 2012. 
február 21-én megpályáztuk a Tempus Közalapít-
vány által meghirdetett Egész életen át tartó tanu-
lás programban a Comenius Iskolai multilaterális 
együttműködések alprogramot, amely megfelelt 
az előírt kritériumoknak és nyertesként könyvel-
hetjük el. 
 A pályázat megvalósítása 2012. augusztusától 
2014. júliusáig tart, melynek címe: „Water in our 
lives” – „A víz az életünkben”. A sikeres projektté-
mával 20.000 eurót nyertünk.

A pályázó országok száma 7. 
• Koordinátor ország: Németország 
• Partnerországok:  
1. Franciaország
2. Írország
3. Lengyelország
4. Magyarország
5. Románia
6. Törökország

 2012. október 17-21-ig iskolánkból négy peda-
gógusnak nyílt lehetősége az első projekttalálko-
zón részt venni, amelyet Írországban rendeztek 
meg. Itt megismerkedhettünk az ír iskolarend-
szerrel, az ír kultúrával és az ország természeti 
csodáival amellett, hogy a szakmai találkozókon 
a projekt további részleteit dolgoztuk ki. Sok él-
ménnyel és tudással tértünk haza.

Óberfrank Anita 
- koordinátor

„Egészségért
az Óvodában”

Egészséghét az iskolában

2012. november 24-én 
testvérvárosi megálla-
podást írt alá Lengyel-
országban Jan Leszek 
Wiacek wolczyni, és 
dr. Kelemen Márk ke-

rekegyházi polgármester. A polgármestert az ünnepélyes aláírásra elkísérte 
Gyurkovics Balázsné iskola igazgató asszony, Vörösmartiné Tőzsér Emma 
angol tanárnő, és Hallai Tibor alpolgármester úr is. A testvérvárosi megál-
lapodás rendhagyó módon jött létre, hiszen a két város között a kapcsolatot 
először iskoláink diákjai és tanárai alakították ki egy nemzetközi program ke-
retében. A polgármesterek első találkozására ezt követően, a diákjainkat és 

tanárainkat ért sajnálatos lengyelországi buszbaleset másnapján reggel ke-
rült sor Wolczynban. És mégis, s talán pont ezért, a fájdalom, a nehézségek 
és küzdelmek közepette tanúsított szeretet, segítőkészség és áldozatvállalás 
igazi barátsággá edződött és igaz baráttá tett azon néhány nap alatt nem 
csak két polgármestert, hanem mindenkit aki ott és akkor, vagy azóta találko-
zott, kapcsolatba került velük. Erről tanúskodik a most aláírt megállapodás, 
és arról, hogy a lehetőségek figyelembevételével, a kölcsönös tisztelet és 
érdekek mentén a felek kiszélesítik együttműködésüket az élet számos te-
rületén (kultúra, oktatás, civil szervezetek, sport, gazdaság stb…). S, hogy 
így legyen, ezen célok megvalósításához közös uniós pályázatokat tervezünk 
benyújtani gútori barátaink további együttműködésével, bevonásával együtt. 

Polgármesteri Hivatal  

Lengyel, magyar - két jó barát…
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2012. novembertől kezdődően 12 hónapon ke-
resztül ingyenes tanulási lehetőségekkel, széles-
körű programokkal várjuk a helyi családokat.

Helyi szervező: Fazekasné Endre Éva
Helyszín: Kerekegyházi Városi Könyvtár

A kecskeméti székhelyű Falugondnokok Duna-Ti-
sza Közi Egyesülete eredményesen pályázott az 
ÚJ SZÉCHENYI TERV keretén belül a TÁMOP 
- 5.5.1.B – 11/2 – 2011 – 0256 számú: Álmom 
a család – Tanyagondnokokkal a családokért a 
kecskeméti kistérség tanyagondnokos települé-
sein című projektre.

A pályázat által a kecskeméti kistérség 4 tanya-
gondnokos településén – így az önkormányzattal 
együttműködve Kerekegyházán is lehetőségünk 
lesz támogatni a helyi családokat 12 hónapon át 
rendezvényeinkkel. 

A családi közösségek megerősítését, a gyermek-
vállalást ösztönző tanácsadást és szolgáltatást, 
a munkába állást segítő tanfolyamokat, az egész 
életen át tartó tanulás szemléletmódjának kialakí-
tását vállaltuk fel nemes feladatként.

Köszönetünket fejezzük ki a helyi Önkormányzat-
nak a projekt megvalósítást elősegítő együttmű-
ködésért, így a helyszín – nevezetesen a könyv-
tár helyiségének biztosításáért.

Három darab 20 órás tréninget szervezünk a 
munkanélküliség problémájának csökkentésére, 
a kisgyermekes édesanyák sikeres munkába ál-
lásának megkönnyítésére.

Ezek témái: Hatékony kommunikáció - Szakmai 
készségfejlesztés - Munkaerő piaci alapkészsé-
gek fejlesztése.

KÉPZÉSEINK:

• Elsősegélynyújtás elmélete és gyakorlata,
 baleset megelőzés - 30 óra 
• Családi napközi vezetői - 40 óra
• Házi gyermek felügyelői - 26 óra
• Informatikai - 30 óra 
• Vállalkozói ismeretek - 20 óra

A tanfolyamok (tréningek, képzések) várható kez-
dése:  2013. január.
Jelentkezési lap a könyvtárban található. 

Havonta tanácsadásokat tervezünk, melyek té-
mái: életvezetés, életmód, gyermeknevelés - csa-
ládtámogatási, jogi, ügyintézési - álláskeresési, 
munkaerő piaci.

Előadássorozatainkat három terület köré cso-
portosítottuk: Családi életre nevelés – Alkohol és 
drogfogyasztást megelőző – Speciális nevelési 
igényű és fogyatékkal elő gyermek a családban 
- Ifjúsági előadássorozat a család értékőrző és 
értékközvetítő szerepéről.

Közösségépítő találkozásokra hívjuk Önöket a 
Csere-bere körbe, a Családi napra. 

Szakmai összejöveteleink lesznek, úgymint a me-
zőgazdasági fórumok, helyi munkáltatók szakmai 
tanácskozása.

Szeretettel várjuk a Babusgató találkozóira az ott-
hon lévő édesanyákat, édesapákat, nagyszülőket 
0-4 éves korú kisgyermekükkel, unokáikkal, ahol 
egy szakember vezetésével anya-gyermek vagy 
apa-gyermek közös játékokat fognak elsajátítani 
(ölbeli játékok, mondókák, versikék mozgással 
kísérve, gyermek és népdalok, aprók tánca).

A heti egyszeri összejövetelen a legfontosabb a 
zenei értékek átadása, a kisgyermekek érzelmi 
életének gazdagítása, az édesanyák visszave-
zetése a hagyományápoláson alapuló, a kicsik 
életkorának megfelelő, kétszemélyes, mondókák, 
játékok világába.

A közös éneklés csodálatos élményében felol-
dódni, bátran elővenni a már régen tanult, de kis-
sé elfelejtett kincseinket – magyar népdalainkat 
– és kedvet kapni az otthoni énekléshez. Közvet-
lenül vagy közvetetten nagyon jó hatással vannak 
ezek a társas alkalmak a kicsik testi-lelki-értelmi 
fejlődésére.

Nem titkolt szándékunk hogy e foglalkozások jó 
alkalmak legyenek a hasonló helyzetben lévő 
más kisgyermekes édesanyákkal való kapcsolat 
erősítésére is. 

A Babusgató minden hét szerdáján 9.30 órakor 
kezdődik a könyvtárban.

Két tanyagondnokunk: Horváth László és 
Mozsárik Lajos segítségével alkalom nyílik a ta-
nyagondnoki munka iránt érdeklődőknek bete-
kintést nyerni a mindennapok menetébe a velük 
történő út során – igény szerint.

Miért érdemes Önnek is bekapcsolódnia az 
általunk kínált programokba?

 • minden programunk ingyenes
 • az édesanyák hozhatják gyermekeiket,
   mert a gyermekfelügyeletet vállaljuk minden 
   rendezvényünkön
 • a sikeresen elvégzett képzésekről,
   tréningekről tanúsítványt adunk
 • korszerűek a tananyagok és a gyakorlathoz
   igazodnak

Ha felkeltettük érdeklődését, bátran keressék 
meg helyi koordinátorunkat, Fazekasné Endre 
Évát. Ő mindennap várja Önöket délelőtt a Kerek-
egyházi Városi Könyvtár épületében.
Telefonos elérhetősége: 06 30 452 08 95

Kérem, kövessék figyelemmel meghívó levelein-
ket, plakátjainkat, a helyi TV-t, rádiót.

A könyvtárban állványos információtartónkon 
keressék programjainkról a részletes tájékoz-
tatókat. Bizalommal fordulhatnak kérdéseikkel, 
kéréseikkel tanyagondnokainkhoz is, Horváth 
Lászlóhoz és Mozsárik Lajoshoz.

Kérem éljenek az általunk felkínált lehetőségek-
kel, vegyenek részt minél több rendezvényünkön!

Tisztelettel:
Csörszné Zelenák Katalin

Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete

„ÁLMOM A CSALÁD”Kunszentmiklósi

kirándulás
A Vészlejárat Ifjúsági Klub által szervezett 
két napos kirándulásra Nagy Lászlóné 
(Babu) segítségét kértem acélból, hogy 
elsősorban azok a gyerekek jöjjenek el, 
akik ezen a nyáron nem jutnak el nyaralni 

sehová. Úgy alakult, hogy a 10 fős 
csapatba 10 és 15 év közötti fiúk kerültek, 
őket Baracskai Anita (tanító és református 
hitoktató) és Kiss Istvánné (önkéntes) 
valamint jómagam kísértem.

A szülőknek rövid szülői értekezletet tar-
tottunk a kirándulást megelőzően, ahol 
a szükséges formanyomtatványt (szülői 
nyilatkozat, szülői igazolás betegségekről 
stb.) és tennivalókat ismertettünk. A ki-
rándulást a Kerekegyházi Felnőtt- és Gyer-
mekvédelmi Alapítvány (20.000 Ft-tal) 
valamint a Településünk Fejlődéséért Ala-
pítvány (10.000 Ft-tal), a kunszentmiklósi 
Baksay Sándor Református Gimnázium 
(kedvezményes szállásdíjjal) támogatta.

Pintér Gyula, a kunszentmiklósi reformá-
tus egyházközség lelkésze segített ne-
künk az alacsonyabb étkezési díj és az 
uszodai belépő elérésében, valamint saját 
maga szállította a gyerekeket a tassi für-
désre. Baracskai Anitának külön köszö-
net jár, amiért a Kerekegyházi Felnőtt- és 
Gyermekvédelmi Alapítvány kuratóriu-
mánál támogatást kaphattunk a kirándu-
láshoz.

A kiránduláson a kunszentmiklósi tűzoltó-
ságot is meglátogattuk, ahol szívélyesen 
fogadtak bennünket és látványos módon 
mutatták be meglévő eszközeiket (tűzoltó 
felszerelés, tűzoltó autó, tűzoltó hajó). A 
gyerekek olyannyira jól érezték magukat, 
hogy könyörögtek azért, hogy maradjunk 
még egy napot.

Lám, kevés pénzből is lehet emlékezetes 
és gazdag programot alakítani a gyere-
kekkel!

Miskolczy Mariska
Vészlejárat Ifjúsági Klub

Helyi  ízek
Mézeskalács, ahogy Turcsánné

Blázsik Veronika készíti

Recept

• 50 dkg finomliszt (átszitálva)
• 15 dkg porcukor
• 25 dkg vegyes virágméz
• 10 dkg margarin
• 1-1 késhegynyi őrölt fahéj
   és szegfűszeg (esetleg mézes-
   kalács fűszerkeverék, a zacskón
  megadott adagolásban)
• 1 csapott kávéskanálnyi
   szódabikarbóna

A lisztet, a porcukrot, a fahéjat, a szegfűszeget és a szódabikarbónát 
alaposan keverjük össze falapáttal. A virágmézben olvasszuk fel a 
margarint. A mézet ezután öntsük a fűszerkeverékkel elkevert lisztre, 
üssünk bele 2 tojást, gyúrjuk össze. A tészta inkább lágy legyen, mint 
kemény, mivel a pihentetés alatt úgyis megkeményedik egy kicsit. A 
tálat fedjük le és pihentessük a tésztát szobahőmérsékleten egy na-
pig, vagy 5-6 órát.

Nyújtás

A tésztából szakítsunk le kb. kétökölnyi darabot, tegyük a gyúródesz-
kára és gyúrjuk össze jó alaposan, míg egynemű lesz és nem ragad. 
Ha szükséges, szórjunk alá lisztet és gyúrjuk bele. Ezután a tenye-
rünkkel görgetve formáljunk belőle a deszkán sima golyót. Szórjunk 
alá lisztet és lapítsuk le. A tetejére szórjunk egy kevés lisztet, nehogy 
leragadjon, majd sodrófával nyújtsuk ki. Időnként emeljük fel a tész-
tát, és szórjunk alá lisztet nehogy leragadjon. Egyenletes vastagsá-
gúra nyújtsuk.

Formázás

A tésztából kiszúró formákkal szaggathatunk ki különféle mintákat. 
A maradékot a következő nyújtás előtt gyúrjuk össze az újabb adag 
tésztával. Mivel a figurák sütés közben megduzzadnak, a kiszagga-
tott figurákat egymástól kb. 1-2 cm távolságra helyezzük el a sütőla-
pon.

Sütés

Vajazott tepsin sütjük. A villanysütőt 150 fokon, a gázsütőt pedig kö-
zepes állásban melegítsük elő kb. 10 percig. A sütési időt nem lehet 
percben meghatározni, a tészta színét kell figyelni. Az első 3-4 perc-
ben ne nyissuk ki a sütőt ajtaját, mert a tészta összeesik, és lapos 
lesz. Mikor már egyenletesen szép mézszínűek a mézesek, vegyük 
ki őket a sütőből. Vigyázzunk, mert a mézesek könnyen megégnek!

A megsült figurákat 2-3 percig hagyjuk a tepsin hűlni, keményedni, 
mert forrón nagyon puhák, és könnyen szakadnak, gyűrődnek. 

Cukormáz

• tojásfehérje
• porcukor
• 8 csepp ecet vagy citromlé

A bolti porcukrot (5-6 evőkanál) legalább kétszer átszitáljuk. Össze-
keverjük (nem verjük) 1 fél tojás fehérjével. Akkor jó, ha a kanálról 
nagyon lassan folyik le. Nejlon zacskóba tesszük, pici lyukat vágunk 
a sarkán és úgy írunk vele, mint a ceruzával.

Szeretettel várunk minden kedves
kerekegyházit és vendéget

a város karácsonyi ünnepségére
2012. december 22-én, szombaton délután

Kerekegyházán a Katona József Művelődési Házba.

15-17 óráig:
Karácsonyi kézműves játszóház 

Ádámné Icuka vezetésével a művelődési házban
 

17-18 óráig:
Ünnepi műsor a kerekegyházi óvodások, iskolások

és művészeti csoportok közreműködésével
 

18 órakor:
A 4. gyertya meggyújtása a város adventi koszorúján 

városunk óvodásaival a Szent István téren
 

15-19 óráig: 
„Aranykapu” karácsonyi kirakodóvásár

és termékbemutató 
a Szent István téren és a művelődési ház előcsarnokában

A helyszínen forró tea, forralt bor, sült gesztenye,
bejgli és egyéb finomságok várják
a kedves vendégeket!

A belépés díjtalan!

ARANYKAPU
KARÁCSONYI VÁSÁR

Kerekegyháza Város Önkormányzata
az adventi rendezvénysorozat utolsó programján,

2012. december 22-én, szombaton 15-19 óráig 
ismét megszervezi az Aranykapu kirakodóvásárt

Kerekegyházán a Szent István téren, 

melyre helyi vállalkozók, kézművesek jelentkezését várjuk!
A vásár megtartását szabadtéren tervezzük (művelődési ház előtti tér), 

rossz idő esetén a művelődési házban.

Jelentkezési határidő:
2012. december 19. szerda, 16 óráig
Görbe Gézánénál a 76/371-064-es 

vagy a 70/452-0912-es telefonszámon,
vagy e-mailben: muvhaz@kereknet.hu. 

Részletes információ is ezeken az elérhetőségeken kapható.

PROGRAMOK:
15-17 óra: Karácsonyi kézműves játszóház
17-18 óra: Karácsonyi műsor az általános iskolások 
                  és művészeti csoportok közreműködésével
18-19 óra: 4. gyertya meggyújtása a város adventi
                  koszorúján a művelődési ház előtt

A gyertyagyújtás után minden kedves vendéget
szeretettel meghívunk 1-1 pohár forró teára,
forralt borra, zsíros kenyérre, mákos bejglire.

 Karácsonyi műsor az általános iskolások 
                  és művészeti csoportok közreműködésével

 4. gyertya meggyújtása a város adventi

A helyszínen forró tea, forralt bor, sült gesztenye,
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Kerekegyháza Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a parlagfű elleni védekezési tervét 
2012. április 25-i ülésén tárgyalta meg és fo-
gadta el 63/2012. (IV. 25.) számú határozatá-
val. Ennek megfelelően a 2012. júniustól ok-
tóberig terjedő időszakban a hirdetőtáblán, a 
kábeltelevízióban és az interneten keresztül 
folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot a 
parlagfű veszélyeiről, a lakosságot terhelő ir-
tási kötelezettségről és a lakossági akcióról. A 
Képviselő-testület a Kerekegyházi Városgaz-
dasági Kft.-t jelölte ki a közérdekű védekezés 
végrehajtójának.  

A város területén az önkormányzat minden 
tőle telhető intézkedést megtett, a zöldtömeg 
növekedési üteméhez igazodva a város köz-
területein, az önkormányzati tulajdonú terü-
leteken, intézmények környezetében sávosan 
tervezve, folyamatosan került sor a gyom ka-
szálására.

A település teljes területét figyelembe véve a 
fertőzöttség kb. 2-3%-ban határozható meg, 
de ez csak becsült adat. Jellemzően a külterü-
leti részeken magasabb a fertőzöttség.

Kerekegyháza Város Önkormányzata ebben 
az évben is meghirdette „Gyűjtse a kihúzott 
parlagfű töveket és nyerjen!” elnevezésű 
akcióját 2012. június 12. és 2012. július 13. 
között. A parlagfüvet a Polgármesteri Hivatal 

udvarában lehetett leadni. Az akcióban részt 
vevő 9 versenyző hihetetlen szorgalommal 
gyűjtögetett, így összesen 45.614 köteg par-
lagfüvet sikerült ártalmatlanítani. A 2012. évi 
parlagfű gyűjtési akció keretében a következő 
személyek részesültek vásárlási utalványban:

I. helyezett: Héjjas Rita (6041 Kerekegyháza, 
Akácfa u. 29.), aki 16.000 köteg parlagfüvet 
gyűjtött, és a legszorgalmasabb versenyzőnek 
járó 20.000,- Ft értékű vásárlási utalványban 
részesült.

II. helyezett: Nagy Krisztián (6041 Kerekegy-
háza, Akácfa u. 49.) 12.024 köteg parlagfű-
vel, aki 15.000,- Ft értékű vásárlási utalványt 
kapott.

III. helyezett: Héjjas József (6041 Kerekegy-
háza, Akácfa u. 29.), ő 11.000 köteg parlagfü-
vet gyűjtött, és ezért 10.000,- Ft értékű vásár-
lási utalványban részesült.

A dobogós helyezést el nem érő versenyzők 
számára összesen 5.000,- Ft értékben kisebb 
ajándéktárgyakat vásároltunk. Az eredmény-
hirdetésen résztvevők a nyereményt átvételi 
elismervény ellenében a helyszínen átvették.

Az akciót 2013-ban is tovább kívánjuk foly-
tatni, de szükségesnek látszik a parlagfű gyűj-
tés szabályainak felülvizsgálata, pontosítása, 

mert az évről évre egyre nagyobb mennyi-
ségben leadott parlagfű nyilvántartásba véte-
le már nehezen kezelhető.

Belterületen 8 esetben lakossági bejelentésre, 
2 esetben hivatalból indult eljárás, összesen 
19.010 m² terület vonatkozásában. A hatósági 
felszólítás eredményeképpen a gyommente-
sítést minden esetben megszüntették, továb-
bi intézkedésre nem volt szükség.

A viszonylag kisszámú intézkedés oka vélhe-
tően abban keresendő, hogy az önkormány-
zat évről évre egyre többet tesz azért, hogy 
a település lakossága a parlagfű irtását, visz-
szaszorítását megfelelő időben megtegye. A 
különböző akciók, felhívások megjelentetése 
plakátokon és a kábeltelevízióban a település 
lakosainak gondolkodásmódját kedvezően 
befolyásolja.

A parlagfű elleni védekezés érdekében kifej-
tett erőfeszítésünk eredményesnek ítélhető, 
mert a lakosság bevonásával a település ar-
culata tisztább, rendezettebb képet mutat. 
Bízunk benne, hogy 2013-ban még többen 
kapcsolódnak majd be a parlagfű gyűjtő ak-
cióba, hiszen a parlagfű irtása, visszaszorítása 
mindannyiunk közös érdeke.

Polgármesteri Hivatal

Közbiztonság
növelését szolgáló 

fejlesztés
Kerekegyháza Város Önkormányzata az önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 
kapcsolódó támogatások igénybevételének rész-
letes szabályiról szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelet 
alapján 3.553.000 Ft egyszeri jellegű, vissza nem 
térítendő támogatásban részesült a Közbiztonság 
növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására.

Az önkormányzat a támogatás felhasználásával 
a városban meglévő térfigyelő kamerarendszert 
bővíti további 5 db IP kamera beszerzésével. A 
térfigyelő rendszer működéséhez a wireless háló-
zat bővítése is szükséges. A digitális adatátvitel-
nek köszönhetően gyakorlatilag minőségromlás 
nélkül tudja a kamerák által továbbított képeket 
rögzíteni. A rögzített képek AVI formátumban ki-
menthetők, CD-re, DVD-re írhatók, ezáltal bármi-
lyen számítógépen visszajátszhatóak.

A beruházás összköltsége: 4.442.460 Ft. Ke-
rekegyháza Város Önkormányzata a vállalkozói 
szerződést megkötötte, a szerződés teljesítésé-
nek határideje 2012. december 31.

Kerekegyháza Város Önkormányzata

Beszámoló a parlagfű elleni védekezésről

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felhívja az 
öntözőtelep-tulajdonosok, és -használók figyelmét, hogy a vizek hasznosítását, védelmét és kárté-
teleinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 
szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 77. §.-a értelmében

2012. december 22. napján hatályukat vesztik az energetikai kitermelési célú 
vízilétesítményekre és az öntözőtelepekre a Rendelet hatálybalépése előtt indult eljárások-
ban kiadott
 a) határozatlan időtartamú vízjogi üzemeltetési engedélyek, valamint
 b) a 2012. december 22. napja után lejáró vízjogi üzemeltetési engedélyek.

Fentiek alapján a jogszabály erejénél fogva hatályukat vesztik a fentiekben jelzett 
vízilétesítményekre vonatkozó üzemeltetési engedélyek, függetlenül attól, hogy határozat-
lan időre, vagy 2012. december 22. napja utáni érvényességi időpontra kerültek kiadásra.

Hangsúlyosan felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben a vízilétesítményeket üze-
meltetni kívánják, az ehhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyt ismételten meg kell kérniük 
a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelméről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) 
KHVM rendelet előírásainak megfelelő dokumentáció benyújtásával. A kérelmeket nem elegendő 
a vízjogi üzemeltetési engedély lejártát megelőző napokban benyújtani, ugyanis az ügyin-
tézési határidő a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. 
rendelet 27. §. (1) bekezdése alapján 2 hónap, azonban az ügyintézési határidőbe nem számítanak 
be bizonyos eljárási cselekmények, így az hosszabb lehet.

A fentiekre tekintettel, amennyiben 2012. december 22. napja után is érvényes vízjogi üzemel-
tetési engedéllyel kívánnak rendelkezni, akkor a szükséges eljárást időben kérelmezniük kell 
hatóságunknál.

Polgármesteri Hivatal

F E L H Í VÁ S !

Az Építésügyi hatósági engedélyezési el-
járást Támogató elektronikus Dokumen-
tációs Rendszer (ÉTDR) egy központi, az 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárást 
országos szinten egységesen támogató in-
formatikai rendszer. Az ÉTDR támogatást 
nyújt az építésügyi hatósági engedélyezési 
alapeljárások, az alapeljárásokhoz kapcso-
lódó további eljárások, valamint a közigaz-
gatási jogorvoslati eljárások elektronikus 
kezdeményezéséhez és lefolytatásához.

A kérelmező a kérelem benyújtását meg-
előzően az ÉTDR felületén általános le-
írások segítségével tájékozódhat az eljá-
rásokról és tudnivalókról. E tájékoztatók 
elérése nyilvános portálon történik.
A rendszer ezen felül interaktív segítséget 
nyújt az indítandó eljárás típusának kivá-
lasztásában, illetve az eljárás indításához 
benyújtandó mellékletek meghatározásá-
hoz és ellenőrzéséhez, valamint tájékozta-
tást ad a fizetendő illetékekről és szolgálta-
tási díjakról, melyek elektronikus fizetését a 
rendszer támogatja.

A kérelmező által benyújtott, átadott terv-
dokumentáció alapján, még az eljárás 
megindítása előtt lehetséges az előzetes 
szakhatósági vélemény beszerzése, aho-
gyan a közreműködő szervezeteknek (terv-
tanács, önkormányzat, stb.) is lehetősége 
van a tervdokumentáció alapján, a hoz-
zájárulások, nyilatkozatok feltöltésére az 
ÉTDR dossziéba, így a személyes egyez-
tetések, sorbaállások elhagyhatók. A ható-
sági ügyintézés, az eljárás akkor kezdődik, 
amikor az ügyfél (személyesen, vagy az 
ügyfélszolgálati pont közreműködésével) el 

is indítja az eljárást. A kérelmező az ÉTDR-
be belépve az eljárás során folyamatosan 
megtekintheti az eljárás aktuális állapotát. 
A hatósági ügyintézés során az ügyintézők 
az ÉTDR-ben tárolt elektronikus adatok 
alapján döntenek.

A közreműködő hatóságok egymás közöt-
ti kommunikációja, a döntés elkészítése, 
kiadmányozása az ÉTDR-ben történik, a 
hatóság felkérésére résztvevő szakértők 
szintén itt készítik el szakvéleményüket.

A döntésről az ügyfél az általa meghatáro-
zott kapcsolattartási mód szerint (elektro-
nikusan vagy papíralapon) értesül. A rend-
szer készen áll az e-közigazgatás egyéb 
rendszereihez történő csatlakozásra is, így 
lehetővé válik többek között az illetékek és 
szolgáltatási díjak elektronikus fizetése, az 
elektronikus postai szolgáltatások igény-
bevétele, az ingatlan-nyilvántartási adatok 
elektronikus beszerzése és ellenőrzése, az 
elektronikus iktatással való szinkronizáció, 
a statisztikai adatszolgáltatások automati-
kus teljesítése.

A rendszer az új eljárásrendek bevezeté-
sével egyidőben, 2013. január 1-jén indul.

Az építésüggyel összefüggő egyes kor-
mányrendeletek módosításáról szóló 
322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (továb-
biakban: Kormányrendelet) 34.§-a alapján 
az elsõfokú építésügyi hatósági feladatokat 
ellátó általános építésügyi hatóságként 
az építmények, építési tevékenységek te-
kintetében a járásszékhely települési ön-
kormányzat jegyzőjét (Kecskemét) jelöli ki. 

A Kormányrendelet értelmében Építésügyi 
Szolgáltatási Pontként 5000 fő lakosság-
szám felett a helyi települési önkormányzat 
a következő építésügyi szolgáltatási felada-
tokat látja el:

a) információszolgáltatás az állampolgárok 
részére az építésügyi hatósági ügyintézé-
sük elősegítése érdekében,

b) az építésügyi feladatok intézéséhez az 
állampolgári kérelmek átvételének és to-
vábbításának, hiánypótlás befogadásának, 
nyilatkozatok felvételének és továbbítá-
sának, digitalizálásának és feltöltésének 
biztosítása az építésügyi hatósági engedé-
lyezési eljárást támogató elektronikus do-
kumentációs rendszerbe (a továbbiakban: 
ÉTDR),

c) kérelmek papír alapon vagy elektronikus 
adathordozón való fogadása, szükség sze-
rinti szkennelése és az ÉTDR-be történő 
feltöltésének biztosítása,

d) az építésügyi hatósági eljárás illetékének 
és az építésügyi igazgatási szolgáltatási dí-
jak befizetésének lehetővé tétele, továbbá
e) települési önkormányzati egyéb műsza-
ki, üzemeltetési feladatok.

Az Építésügyi Szolgáltatási Pont ennek ér-
telmében a továbbiakban itt fog működni 
Kerekegyházán a Városházán, ahol ügyfe-
lek hathatós segítséget kapnak az ügyeik 
intézéséhez, míg az engedélyező hatóság 
Kecskemét lesz.

Polgármesteri Hivatal

e-közigazgatás az építésügyben

A Kerekegyházi Polgárőr Egyesület a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján 
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 
2011-től nyújtandó támogatás pályázati felhívás keretében, Civil szerveze-
tek a biztonságért célterületre 2011. 12. 01. napján nyújtotta be a pályázatát.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a 1430898188 iratazonosító 
számú határozatával a Kerekegyházi Polgárőr Egyesületet 500.000 Ft tá-
mogatásban részesítette - 100% támogatási intenzitással - 2 db térfigyelő 
kamera beszerzésére és kiépítésére.

A tervezett fejlesztés Kerekegyháza Városban a már meglévő térfigyelő 
kamera rendszer bővítése, további 2 db IP81XX Day/Night kamera beszer-
zésével.

Kerekegyháza Város Önkormányzatának segítségével és támogatásával 
került benyújtásra a pályázat. Továbbá az önkormányzat hozzájárult, hogy 
az egyesület a beszerezni kívánt kamerákat a jelenleg működő rendszerhez 
csatlakoztassa.

Az újabb 2 kamera elhelyezésével a Kossuth Lajos utca és Fő utca keresz-
teződése – a település központi csomópontja – és a Szent István tér, Temp-

lom előtti tér és Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény bejárata lesz megfigyelhető, áttekinthető.

Közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból szükséges a tér-
figyelő kamerák elhelyezése, amely az állampolgárok alapvető jogait nem 
sérti, hiszen hangfelvételt nem rögzít, magántulajdonban álló ingatlanról 
nem készít képeket.

A fejlesztés hatására Kerekegyháza központjában a már meglévő kamerák-
kal együtt 7 darab térfigyelő kamera működik. A 7 db kamerával megfigyel-
hetővé válik a településközpont teljes egészében.

A fejlesztés hatására, várhatóan tovább csökken a bűncselekmények, ron-
gálások, lopások száma, a kihelyezett kamerák preventív jelleggel megaka-
dályozzák ezek elkövetését. A település közbiztonsági mutatói tovább javul-
nak, és a kerekegyházi lakosok biztonságérzete is fokozódik.

Polgárőr Egyesület 
Polgármesteri Hivatal

Még biztonságosabb lesz településünk

udvarában lehetett leadni. Az akcióban részt 
vevő 9 versenyző hihetetlen szorgalommal 

mert az évről évre egyre nagyobb mennyi-
ségben leadott parlagfű nyilvántartásba véte-
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I. Magyar Kultúra Napja 
Időpontja: 2013. január 21.
Helyszín: Kerekegyháza, Katona József 
Művelődési Ház

II.) Megemlékezés a Kommunizmus 
Áldozatairól
Időpontja: 2013. február 25. (hétfő), 18 óra
Helyszín: Katona József Művelődési Ház 
(megemlékezés), Szent István tér - Kopjafa  
(Koszorúzás)

III.) 1848-49-es Szabadságharc és 
forradalom megünneplése
Időpontja: 2013. március 14. (csütörtök), 17 óra
Helyszín: Farkas János emlékpark (Ünnepi 
műsor), Kerekegyháza Köztemető 
(Koszorúzás)

IV.) Húsvéti hangverseny
Időpontja: 2013. március 30. (szombat), 18 óra
Helyszín: Katolikus templom

V.) Tavaszi zsongás, bográcsfőző 
verseny
Időpontja: 2013. május 11. (szombat)
Helyszín: Városközpont

VI.) Városi Sportnap, Kihívás Napja
Időpontja: 2013. május 15. vagy 22. (szerda)
Helyszín: Szent István tér

VII.) Babaköszöntő, Ifjú polgárrá 
avató ünnepség 
Időpontja: 2013. május 31. (péntek)
Helyszín: Katona József Művelődési Ház, 
Városközpont

VIII.) Tanév búcsúztató és Városi 
Gyermeknap
Időpontja: 2013. május 31. (péntek)
Helyszín: Móra Ferenc Általános Iskola

IX.) Megemlékezés a Nemzeti 
Összetartozás Napjáról (június 4.)
A megemlékezés időpontja: 2013. június 4. 
(kedd)
Helyszín: Szent István tér

X.) Augusztus 20-i ünnepség, 
Ünnepi Képviselő-testületi ülés 
Időpontja: 2013. augusztus 17. (szombat), 
13.00 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal

XI.) Arató Fesztivál, Arató 
felvonulás, Újkenyér szentelése
Időpontja: 2013. augusztus 17. (szombat) 
15.00 óra                  
Helyszín: a város utcái, Szent István tér,
Katona József Művelődési Ház

XII.) Hírös Hét Fesztivál
Időpontja: 2013. augusztus 19-25.
(hétfő-vasárnap)
Helyszín: Kecskemét, Főtér

XIII.) KerekFeszt, Kereki Tojás- és 
Szüreti Fesztivál  
Időpontja: 2013. szeptember 21. (szombat)
Helyszín: Szent István tér,
Katona József Művelődési Ház,
Móra Ferenc Általános Iskola,
Polgármesteri Hivatal

XIV.) Nemzeti Gyásznap
Időpontja: 2013. október 4. (péntek), 18 óra
Helyszín: Katona József Művelődési Ház

XV.) Nemzeti ünnep
Időpontja: 2013. október 22. (kedd), 18 óra
Helyszín: Katona József Művelődési Ház

XVI.) Koszorúzás a hősök 
tiszteletére
Időpontja: 2013. október 31. (csütörtök)
Helyszín: Szent István tér (I-II. világháború 
hőseinek emlékműve)

XVII.) Szépkorúak Karácsonya
Időpontja: 2013. december 14. (csütörtök), 
14 óra
Helyszín: Katona József Művelődési Ház

XVIII.) Adventi rendezvénysorozat, 
Gyertyagyújtás
Időpontja: 2013. nov. 30-dec. 21. (szombatok)
Helyszín: Szent István tér,
Katona József Művelődési Ház

XIX. Karácsonyi ünnepség
Időpontja: 2013. dec. 21. (szombat) 17 óra
Helyszín: Szent István tér,
Katona József Művelődési Ház

Kerekegyháza Város 2013. évre tervezett rendezvényei

A Katona József Művelődési Ház
téli programajánlója

JANUÁR 7-ig még megtekinthető
a művelődési ház 50 éves évfordulója alkalmából rendezett kiállítás

JANUÁR 6. vasárnap 9-13 óra: Véradás

JANUÁR 21. hétfő: Kézimunka kiállítás a Magyar Kultúra Napja alkalmából

FEBRUÁR 2. szombat: Katolikus egyházközségi bál

FEBRUÁR 6. szerda 10 óra: Mesebérlet 2. előadás:
Pinokkió c. mesejáték a Metamorf Színház előadásában

FEBRUÁR 16. szombat: Tűzoltó bál

A programokra mindenkit sok szeretettel várunk! 

Nyitva tartás:

Hétfő: - 13-17 óráig

Kedd: 8-12 óráig  13-17 óráig

Szerda: - 13-17 óráig

Csütörtök:   8-12 óráig 13-17 óráig

Péntek:  - 13-17 óráig

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

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 
kibővített szolgáltatássokkal állunk az Önök 

rendelkezésére!

ASZTALITENISZ

A Tóth Miklós által vezetett szakosztály 20 sportolóval készül a bajnoki küzdelmekre. 
A megyei bajnokságban két csapattal állt rajthoz Kerekegyháza.  

A megyei I. osztályban Jakubik István, Peczelák Attila, Fürj Róbert, Reibl László és Szilágyi 
András jelenleg a 2. helyen áll a 7 csapatos mezőnyben.

A másik csapat a megyei III-ban indult. Márton Balázs, Gályász Tamás, Rózsemberszki József, 
Andó László, Szemerédi Attila a bajnokság mostani állása szerint az 5. helyen áll a csapat közül.

Az utánpótlás korosztályt 7 lelkes tag képviseli, az edzéseket Fürj Róbert tartja.

KARATE

Kishalmi Péter 30 utánpótlás korú diákot edz heti rendszerességgel.
December 16-án számot is adhatnak a sportolók tudásukról, mert országos versenyt 

rendez a szakosztály Kerekegyházán, a sportcsarnokban.

KOSÁRLABDA

Szőrös Ervin szakosztály vezető felnőtt férfi csapata a tavalyi szezont a 3. helyen 
zárta a megyei I. osztályú bajnokságban.

Most rajtolt a 2012/2013-as idény. Hét csapat küzd az igen kemény mezőnyben a bajnoki címért.
A 14 fős keretnek minden esélye megvan arra, hogy újra dobogóra álljon. Természetesen a 
minél csillogóbb érem megszerzése a cél.

Az utánpótlás edzéseket 16-an látogatják, és szeretettel várnak minden korosztályból kosarazni 
vágyó fiúkat és lányokat a hétfőn és csütörtökön 16.30-18 óráig tartó edzéseikre.

Hajrá KEREK!
Bognárné Kormos Erika - KSE elnök helyettes

A KEREKEGYHÁZI SE LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY 
CSAPATAINAK EREDMÉNYEI

A 2012-13-AS  ŐSZI BAJNOKSÁGBAN

Az U-16-os serdülő csapatunk az Északi Csoport 14 csapatos bajnokságban a 
10. helyen végzett. A mérkőzésen 23 versenyengedéllyel rendelkező labdarúgó 
váltakozva szerepelt. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott a bajnokságban Borsodi 
Bence, Barankay Dávid, Orgoványi Noé, Berente Dániel.

Az U-7, U-9 és az U-11-es csapataink az őszi tornákon vettek részt a Lajosmizse, KTE, KLC, 
UFC. HÍRÖSÉP csapataival egyetemben. A három korosztályban 35 helyi gyermek játszott 
rendszeresen.

Felnőtt csapatunk a Megyei III. osztály Északi csoport 14 csapatos bajnokságában indult.
25 igazolt játékos vett részt a mérkőzéseken. A 12. helyen végezve a tavalyihoz képest 1 helye-
zéssel jobb helyen végzett csapatunk. A csapatból Teréki János, Tengeri Gyula, Langó Roland 
és Pintya Ferenc nyújtott kiegyensúlyozott teljesítményt.

Labdarúgó szakosztályunk heti rendszerességgel 83 versenyengedéllyel rendelkező labdarúgó 
számára biztosít sportolási lehetőséget.

A labdarúgó szakosztály vezetősége ezúton mond köszönetet a város Önkormányzatának, mint 
fő támogatónak, Kaldenekker Sándornak, a KALFÉM Kft. igazgatójának és a BÁCSVÍZ Zrt.-nek, 
akik anyagi támogatásaikkal biztosították a labdarúgó szakosztály működését.

Nagy János

„Aranykezek” 
Kézimunka Klub

Tisztelt Kézimunkát Szeretők!
Sok szeretettel várunk mindenkit

csütörtökönként 
a kerekegyházi Könyvtárban 14 órától
az „Aranykezek” Kézimunka Klubba.

Korosztálytól függetlenül várjuk azokat,
akik szeretnek kötni,

 horgolni, hímezni, gobelint készíteni. 
A klubban megoszthatják egymással

tapasztalataikat, minták cserélnek gazdát,
és nem utolsó sorban egy kellemest

délutánt tölthetnek el intézményünkben.

Klubvezető:
Horváth Pálné Marika

Téli időjárás
A hidegre fordult és csapadékosabb időjárás be-
köszöntével kérjük a lakosságot, hogy fokozottan 
ügyeljenek a járdák tisztántartására, melynek kö-
telezettségét a Kerekegyháza Város Képviselő-
testületének a köztisztaságról és a kötelező köz-
szolgáltatások igénybevételéről szóló 20/2004. 
(V.27.) számú ÖR. rendelet 3 § (3) bekezdése 
is előírja. Eszerint „az ingatlantulajdonos köteles 
az ingatlan előtt levő járdát tisztántartani, télen a 
hó eltakarításáról, a síkos járdarész felszórásáról 
gondoskodni”.

A központi tér, az intézmények előtti járdák, az 
út kereszteződések és a külterületi utak tisz-
tántartását és jégmentesítését a Városgazda-
sági Nonprofit Kft. végzi. Központi hó ügyelet a 
06 70 452 0909 – es telefonszámon érhető el.

Kérjük, és köszönjük az Önök segítő közreműkö-
dését és megértését.

Polgármesteri Hivatal

TISZTELT GAZDÁLKODÓK!
Több éves szakmai gyakorlattal állok rendel-
kezésükre az alábbi ügyekben:
 • Gazdálkodási napló, állatnyilvántartási
   dokumentációk készítése
 • Nitrát adatszolgáltatások
   (trágyázási napló) ügyintézése
 • Gázolaj jövedéki adó bevallások
   teljes körű elkészítése
 • Földhasználattal kapcsolatos ügyintézés
 • Pályázati tanácsadás, pályázatírás
 • Támogatás igénylések lebonyolítása
 • Egyéb mezőgazdasággal kapcsolatos
   ügyintézés

SZILVÁSI – HAZAG IMRE,
okleveles kertészmérnök

Tel.: 70/372-29-80;
E-mail: szilvasi.imre@kereknet.hu

A Kerekegyházi Sportegyesület hírei

délutánt tölthetnek el intézményünkben.

Klubvezető:
Horváth Pálné Marika



Orvosok:
rendelési időben, munkanapokon

8-18 óráig: 06-70-456-7102
Orvosi ügyelet:

felnőtt ügyelet: 06-76-516-984
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

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

RENDŐRI ELÉRHETŐSÉGEK:

112-es segélyhívó
107-es segélyhívó

06-20-539-5767 (Cseh Lajos r. hdgy. 
Kerekegyháza KMB csoport vezetője)

06-20-539-6720 (Varga László r. tzls. 
körzeti megbízott) 

06-20-539-8440
(Lajosmizse Rendőrőrs központi 

száma 0-24 órában)

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

A helyi polgárőrség
elérhetősége:

06-70-334-2635 (Andó László) 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Kerekegyházán a Pékség közelében
az Ifjúság utca 4. szám alatt 982 m2

ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ
10,5 x 6 m-es alappal. 

Irányár: 3.200.000.-Ft vagy megegyezéssel
Érdeklődni: Somodi Erzsébet

Kerekegyháza Kunpuszta 91/a.

ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÓK!
Kerekegyházán a Bem utca, Kodály utca és 

Árokszállási utca térségében teljes közművel 
ellátott építési telkek eladók.

Ár: nettó 3.160 Ft/m2

A telkek részletre is megvásárolhatók!
Részletfizetés: nettó 3.360 Ft/m2 - 12 hónapos,

nettó 3.520 Ft/m2 - 24 hónapos törlesztés esetén.

Információ:
Kerekegyháza Város Önkormányzata

6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. • Tel: +36 70/459-0661
e-mail:telek@kerekegyhaza.hu • web:www.kerekegyhaza.hu/telek

Elindult a város hivatalos facebook oldala. Naprakész információk, friss galériák.
Oldal elérhetősége: http://www.facebook.com/kerekonkori, 

vagy I love Kerekegyháza a facebook keresőjében.

Lájkolj és oszd meg!
Az első 300 lájkoló között értékes ajándékokat sorsolunk ki.

Részletek az I love Kerekegyháza facebook oldalán. LÁJKOLJ ÉS NYERJ!

HIRDETMÉNY
Ne feledkezzen meg szerettei nyughelyeinek

ÚJRAVÁLTÁSÁRÓL!

Az Önkormányzat tulajdonában és a Jóindulat Kft. üzemelteté-
sében lévő köztemetőben található 2013. évi érvényességi idővel 

rendelkező temetkezési helyek, hagyományos sírok, sírboltok újra-
váltásáról ne feledkezzenek meg. Felhívjuk az érdekeltek figyel-
mét, hogy akik a temetkezési helyekkel kapcsolatban intézkedni 

kívánnak, keressék fel a Jóindulat Kft.,
(Kerekegyháza, Széchenyi u. 78.,

Telefon: 0630/573-8462, 0630/998-1110) irodáját.

A koporsós sírhelyek lejárati ideje az utolsó koporsós temetéstől 
számított 25 év, vagy az újraváltási számlán megjelölt dátum.

Kérjük tisztelt hozzátartozókat, hogy a lejáratkor keressék fel a 
Jóindulat Kft. irodáját, mert a lejárat után a fennálló rendelkezések 
értelmében az újra nem váltott temetkezési helyek kiüríthetők és 

bárki számára értékesíthetők.

Bővebb információt az érdekeltek a Jóindulat Kft. irodájában 
kaphatnak.

POLGÁMESTERI HIVATAL
ÉV VÉGI MUNKARENDJE:

DEC. 24. HÉTFŐ - PIHENŐNAP

DEC. 25.KEDD -  KARÁCSONY 

DEC. 26. SZERDA - KARÁCSONY

DEC. 27. - MUNKANAP

DEC. 28. - MUNKANAP

DEC. 29. - MUNAKSZÜNETI NAP

DEC. 30. - MUNKASZÜNETI NAP

DEC. 31. - PIHENŐNAP

JAN. 01. - ÚJÉV

JAN. 02. - MUNKANAP      

Elindult a város hivatalos facebook oldala. Naprakész információk, friss galériák.

Részletek az I love Kerekegyháza facebook oldalán.

I love Kerekegyháza!I love Kerekegyháza!I love Kerekegyháza!

Polgármesteri Hírlevél • Kiadja Kerekegyháza Város Önkor-
mányzata • Felelős kiadó: dr. Kelemen Márk polgármester
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