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HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ 

Bíró András
Ez a húsvét

 
Ez a húsvét olyan ünnep,

fák, virágok megzsendülnek,
mintha húznák-vonnák őket,
oly sebesen, gyorsan nőnek.

 
Ez a húsvét olyan ünnep,
fiatalok megszédülnek,

összebújnak, sugdolóznak,
szavakból szép jövőt fonnak.

 
Ez a húsvét olyan ünnep,

Szelek, vizek megperdülnek,
Hol a napfény, hol a zápor

Nyes nagyobb részt a határból.
 

Ez a húsvét olyan ünnep,
Sírás és bánat, elülnek.

Minden örül, hogy létezhet,
Hogy nagy lélegzetet vehet.

 
Ez a húsvét olyan ünnep,
Bocsánata van a bűnnek
Fönt a hegen az a Kereszt

Új élet útjára ereszt.
 

A tél szennyét mind lemosva
Készülődünk a holnapra,

A pünkösdre, szép pünkösdre,
Lángos csodák jövésére.

 
Szirmos jövőnk féltve, óva

Készülődünk még nagyobbra,
El nem érhető csodára:

Örökös harmóniára.
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Tisztelt Olvasóink!

  A Polgármesteri Hírlevél szerkesztőségének az a 
célja, hogy a kerekegyházi lakosokat minél széle-
sebb körben tájékoztassa a közelmúlt történéseiről 
és az aktuális eseményekről. A hírlevél tartalmának 
kialakításában az Önök segítő közreműködésére is 
folyamatosan szükségünk van. Ezért kérem, hogy 

amennyiben közérdekű észrevételük, javaslatuk, vagy megjelentetni kívánt 
anyaguk van, jelezzék azt számunkra akár személyesen, akár írásban, illetve 
elektronikus úton a Polgármesteri Hivatal alábbi elérhetőségein. 

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

 Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hírlevél jelenlegi, és minden 
korábbi száma a www.kerekegyhaza.hu honlapunkon színesben megtekint-
hető és olvasható.

dr. Kelemen Márk polgármester

„… teljes szívedből, teljes lelkedből,
teljes elmédből és teljes erődből.”  Márk 12,30 

A legjobb tudatmódosító dolog a gondolkozás. 
Egészségre ártalmatlan, káros hatása nincs. Ha-
tása tartós is lehet és állandóan fejleszthető. Sok 
örömet szerezhetünk vele magunknak és környeze-
tünknek is. Jó néhányan mégis lemondanak róla, s 
drága szeszekhez, még drágább drogokhoz, szek-
tákhoz, meg kereskedelmi tévékhez, pénzhez, ha-
talomhoz… fordulnak tudatmódosítás érdekében. 

Az igazi örökmozgó pedig a lélek, s benne a hit. 
Tudjuk, sokak fantáziáját megmozgatta a „perpe-
tuum mobile”, ami a fizika alapelvei szerint nem 
lehetséges. Lelki életünk pedig maga az örökmoz-
gó. Ahogyan Fodor Ákos költő megfogalmazta 
(Idéző jelek c. kötet, 1979): 

„morális örök-
mozgó: amit nem emelsz 
- szűntelen – süllyed”

Tehát Istenbe vetett hitünk nem mozdulatlan, amit 
egyszer kifaragtunk, mint egy szobrot és kész; év-
tizedekig elvan. A hit örökmozgó: ha nem emeljük, 
nem ápoljuk, máris süllyedni kezd. Azaz a valami-
kori istenhit, képes átalakulni (süllyedni) vallásos 
világnézetté. Az örömhír, hogy ezt is átjárhatja 
Isten Lelke, lehet belőle hívő élet: közeleg Húsvét, 
Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe; s a Pün-
kösd, a Szent Lélek kiáradásának ünnepe!

Ha átgondoljuk és szívvel-lélekkel hisszük, lát-
hatjuk: az ember számára adott legjobb dolog az 
isteni teremtettségben maga az isteni szeretet. A 

keresztyénség arról szól, mit tett Isten az embe-
rért. Úgy szerette és szereti, hogy maga is em-
berré lett, fiában, Jézusban, s maga, aki bűntelen 
volt, elszenvedte a kínhalált, hogy feltámadva, az 
eljövendő utolsó ítéletkor azt mondja a benne hí-
vőknek: én vállalom helyetted az ítéletet! Egyetlen 
más vallás sem mond ilyet. Ez Jézus kereszthalá-
lának és feltámadásának a lényege! A főpapok és 
farizeusok hazugságot is terjesztettek: arra kérik 
Pilátust, hogy őriztesse a sírt, nehogy a tanítvá-
nyok ellopják a holttestet. De a Jézus elfogásakor, 
kereszthalálakor még bujkáló tanítványok később, 
találkozva a Feltámadottal, s isteni szent lelkében 
részesedve: apostolokká válnak, elmennek szer-
te a világba, hirdetve a feltámadt Krisztust, és 
már életüket sem féltik. Többségüket kegyetlenül 
kivégzik. Gondolkozzunk: vajon mindezt egy ha-
zugságért tették volna? A kivégzést foganatosító 
rómaiak könnyedén megcáfolhatták volna Jézust, 
ha egyszerűen felmutatják a holttestet, amelyet 
lepecsételt, lezárt kősírba tettek. De nem mutat-
ták fel soha Jézus holttestét.

Jézus feltámadása bizonyított tény, ezért az evan-
géliumok is igazak. Mindez a tiéd is lehet, ha Jé-
zus bűnt eltörlő áldozatára válaszul hiszel Benne; 
ha ezt megvallod, folyamatosan ápolod, és meg is 
erősíted Belé vetett hitedet! Segítünk eligazodni 
a keresőknek, erősítést nyújtunk a már krisztusi 
úton lévőknek, segítünk a Biblia tanulmányozásá-
ban a Jézus Krisztus evangélium szerint reformált 

KEREKEGYHÁZA-FÜLÖPHÁZA-
KUNPUSZTA-KUNBARACSI

REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG

Cím: Kerekegyháza, Fő u. 47/a. • Tel.: 76/546-040 • Fax: 76/546-049
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Kerekegyháza Város Önkormányzata a polgármester úr előterjesztése alap-
ján 2013-ban „Kerekegyháza Város Díszpolgára” címmel Gábor Imre 
plébános urat tüntette ki. 

A díjat az Önkormányzat tisztelete és elismerése kifejezéseként adomá-
nyozta a település közösségi életének érdekében kifejtett tevékenységéért, 
kiemelkedően a katolikus egyházközség fejlesztéséért, a 100. évfordulóját 
ünneplő templom felújításának szervezéséért.

„KEREKEGYHÁZÁÉRT” díjjal Szalai József urat tüntette ki.
Szalai József évek óta fáradhatatlan energiával kutatja a helyi múltat, ki-
emelten a kommunizmus áldozatainak történetét, a tönkretett életek, csa-
ládok tragédiáját. Tevékenységét saját szabadidejében és pénzén őszinte 
meggyőződésből és elhivatottságból végzi. 

Halász Viktor urat a mindenki számára példamutató hivatástudata, se-
gítőkészsége, valamint az Országos Tűzoltó Szakmai verseny megyei 
fordulóján a legjobb gépkocsivezető cím elnyerésének elismeréseként
„Az Év Kerekegyházi Tűzoltója” címmel tüntette ki.

Mizsei Károlyné úrasszonyt kiemelkedő köztisztviselői életpályája elis-
meréseként, hivatástudatáért, segítőkészségéért, valamint a Polgármesteri 
Hivatalban végzett több évtizedes kitartó, lelkiismeretes munkájáért „Az Év 
Kerekegyházi Köztisztviselője” díjjal tüntette ki.

Ezúton is kívánunk 
minden díjazottnak 
sok boldogságot, 
jó egészséget és 
további életükhöz, 
munkájukhoz sok 
sikert és kitartást.

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kerek-
egyházi újság olvasóit. Kollár Balázsnak hívnak, 
és Dabas-Gyónról származom. Vallásos nevel-
tetésem folytán gyermekkorom óta az Egyház 
életében tevékenyen részt vettem. Hittanárként 
jó néhány faluban és városban megfordultam, 
míg elérkezettnek láttam az időt, hogy még szo-
rosabban Krisztus szolgálatára szenteljem az 
életem. Szegedre jártam szemináriumba, majd 
jánoshalmi és lajosmizsei káplánéveim után, ér-
sek atya fölkért a Kerekegyházi Egyházközség 
lelkipásztori vezetésére. Örömmel jöttem ide és 
ígérem, hogy Isten által nekem adományozott 
talentumokat kamatoztatni fogom. Most pedig 
néhány gondolatot szeretnék megosztani a böjt 
fogalmáról, mivel hamvazószerdával elkezdő-
dött a nagyböjti időszak, amely segít felkészülni 
az Egyház legnagyobb ünnepére, Húsvétra. 
Valljuk be, sokan nem tudják pontosan, hogy 
mit jelent a böjt. Nem szabad enni, koplalni kell, 
nem szabad húst enni. A legtöbben ilyesmire 

gondolnak, amikor a böjt szót hallják. Kétségte-
len, hogy ebben van valami igazság. De még 
jobb, ha egy hívő ember pontosan tudja, hogy 
mit kíván tőle az Egyház nagyböjt idején. Kezd-
jük azzal, hogy a legtöbb vallás ismeri a böjtöt. 
Sőt egyes vallásokban a böjt sokkal szigorúbb, 
mint nálunk. Gondoljunk a mohamedánok Ra-
madán böjtjére. Azt is tudnunk kell, hogy nálunk 
az idők folyamán sokat enyhült a böjti törvény. 
Az idősebbek még talán emlékeznek arra az 
időre, amikor hamvazószerdától nagypéntekig 
minden hétköznap csak háromszor volt szabad 
enni és egyszer jóllakni. Ez bizony sokkal ke-
ményebb rendelkezés volt, mint a mai. Hiszen 
ma csak hamvazószerdán és nagypénteken 
van szigorú böjt. A nagyböjt többi péntekén hús-
tilalom van. Más semmi. Ez tehát már inkább 
csak emléke a régi böjtnek. Ezért lenne szép és 
hasznos, ha mindenki önként vállalna önmegta-
gadásokat. Nem azért, mert ez kötelező, hanem 
azért, hogy így emlékezzünk Jézus értünk vál-
lalt szenvedésére. Ismertem egy dohányost, aki 
napi negyven szál cigarettát szívott, de nagy-

böjtben egyetlen egyet sem. Neki ez volt a böjt. 
Biztos, hogy sokkal nehezebb, mint húst nem 
enni. Vagy lehetne mérsékelni a tévénézést. 
Sokan munkából hazaérkezve bekapcsolják a 
tévét, és elalvásig ülnek előtte. Mennyi hasznos 
dolgot lehetne helyette csinálni. Például beszél-
getni a család többi tagjával. Mert erre aztán 
máskor nem jut idő. Remekül lehet önmegtaga-
dást végezni a beszéd területén is. Nagyböjtben 
nincs pletyka, nincs kíváncsi kérdezősködés 
olyan dolgokról, amelyek nem ránk tartoznak, 
nincs titkok kifecsegése. Egyáltalán nincs fölös-
leges beszéd. Helyette legyen több ima, hiszen 
a nagyböjt az egyházi év legszentebb időszaka. 
Ilyenkor érdemes a szokottnál többet fordulni Is-
tenhez és megköszönni Jézusnak a megváltást. 
Jó lenne tehát, ha a nagyböjt nem kizárólag az 
ételtől való megtartóztatást jelentené, hanem 
annál sokkal többet. Érdemes találékonynak 
lenni, hogy minden nap viszonozzuk valamivel 
Jézus keresztig tartó szeretetét.

Kollár Balázs plébános

egyházában, azaz a református egyházunk kerek-
egyházi istentiszteletein. 

Április 6. 9 órakor  Családos istentisztelet (gyer-
mekénekekkel és bábozással segítjük a bibliai 
igazságok megértését)
Április 13. 9 órakor  Virágvasárnapi istentisztelet
Április 18. 18 órakor  Nagypénteki istentisztelet
Április 19. 18 órakor  Nagyszombati istentisztelet 
Április 20. Húsvétvasárnap 9 órakor  istentisztelet 
az úri szent vacsora közösségében
Április 21. Húsvéthétfő 9 órakor  istentisztelet
Május 4. 9 órakor  Családos istentisztelet anyák 
napi szolgálattal
Június 8. Pünkösdvasárnap 9 órakor  istentiszte-
let az úri szent vacsora közösségében 
Június 9. Pünkösdhétfő 9 órakor  istentisztelet
Június 15.  Hittanévzáró családos istentisztelet

Várjuk a leendő első és ötödik osztályos tanulóin-
kat a református hit- és erkölcstanórákra! Részle-
tes információ: http://www.reformatus.hu/hittan/

Elérhetőségeink:
reformkerek@freemail.hu • 06/30/636-58-56
Havonta megjelenő gyülekezeti újságunk, benne 
programjainkkal és beszámolóinkkal, igényelhető 
e-mailben is.
Áldást, békességet minden kedves Olvasónknak! 

Dr. Kenyeresné Téglási Anna 
református lelkipásztor 

NAGYBÖJT 2014

Büszkék vagyunk Kerekegyháza 2013. évi díjazottaira 

LEADER pályázat
A 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatá-
sok jogcím keretében Kerekegyháza Város Önkor-
mányzata 10.644.133 Ft támogatásban részesült.

A fejlesztés keretében a Szent István téren, az 
Egészségház előtti területen rendezvénytér kiala-
kítása valósul meg. A tér egy részét térburkolattal 
látjuk el, és 6 db mobil faház, 12 db szabadtéri pad 
és 6 db hulladékgyűjtő lesz elhelyezve a területen. 
Továbbá 2 db 100-100 fő befogadására alkalmas 
rendezvénysátor és 40 db sörpad garnitúra be-
szerzésével újabb megfelelő színvonalú rendez-
vényteret létesítünk. A rendezvénytér kialakításá-
nak befejezési határideje április vége.

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0910
Kerekegyháza Város Önkormányzata „Móra Fe-
renc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola B. épületén napelemes rendszer kiépítése” 
című, KEOP-4.10.0/A/12/2013-0910 azonosító 
számú pályázatát az NFÜ támogatásra alkalmas-
nak minősítette. A projekt elszámolható költsé-
ge 19.269.594 Ft. A támogatás intenzitás 85%, 
összege 16.379.154 Ft. Az önerő összegét NFM 
Önerő Alap támogatásával biztosítjuk.

A pályázat keretében a Móra Ferenc Általános Is-
kola tetején 73 egység napelem kerül elhelyezés-
re. Miután az iskolát az önkormányzat üzemelteti, 
a napelemek által termelt áram annak költségeit 
csökkenti. A projekt megvalósításával az éves 
villamosenergia költség megtakarítás mértéke 
több mint 1 millió forint. A beruházás megvalósí-
tásának határideje augusztus vége.

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0040
A Közigazgatási Reform Programok Irányító 
Hatóságának vezetője 21.955.005 Ft. összegű 
– 100%-os mértékű, vissza nem térítendő – tá-
mogatásra érdemesnek ítélte Kerekegyháza 
Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv 
Államreform Operatív Program támogatási rend-
szeréhez benyújtott „Kerekegyháza Város ön-
kormányzati szervezetfejlesztése” című, ÁROP-
1.A.5-2013-2013-0040 jelű pályázatát.

Az ÁROP projektben tervezett tevékenységek 
megvalósítása megalapozza az Önkormányzat 
hatékony működését, a szervezet stratégia és 
operatív működési céljainak biztosítását.

A projekt rövid távú, közvetlen célja:

- az Önkormányzat és a tulajdonában álló 
gazdálkodó szervezetek közötti kapcsolat 
felülvizsgálata, javítása,

- a közös hivatal szervezetének, belső
 kapcsolatrendszerének felülvizsgálata,
 javítása,
- térségi szemlélet erősítése
 a feladatellátásban,

- 3 belső munkafolyamat újraszabályozása,
- lakossági felmérés a közszolgáltatásokkal 

kapcsolatos elégedettségről és felmerülő 
igényekről a lakosság legalább 5%-ának

 bevonásával,
- a korábbi ÁROP-1.A.2 projektben vállalt 

intézkedések felülvizsgálata,
- az önkormányzati feladatellátás javítása,
- a projekt eredményeinek folyamatos 

monitoringja.

A projekt hosszú távú, közvetett célja:

- költségtakarékos, feladatorientált önkormány-
zati működés,

- az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatá-
sok, szolgáltatási színvonalának növelése a 
helyi erőforrások feltárásával, kiaknázásával,

- településfejlesztési, településüzemeltetési, 
vállalkozásfejlesztési és közösségfejlesztési 
szerepkör erősítése,

- a lakossági igényekhez alkalmazkodni képes, 
rugalmas szervezet kialakítása.

Megvalósítás ideje: 2013.11.05 – 2014.12.31

Tanyaprogram 2013
Kerekegyháza Város Önkormányzata „Városi 
Kispiac Fejlesztése” TP-1-2013/3963 azonosító 
számú pályázatát a Vidékfejlesztési Minisztérium 
a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében 
nyújtott támogatás feltételei alapján jóváhagyta és 
3.680.083 Ft támogatásban részesítette. A fejlesz-
tés összköltsége nettó 4.181.912 Ft.

A fejlesztés célja, hogy Kerekegyházán egy meg-
felelő méretű, műszaki és esztétikai állapotú helyi 
piac működését tegyük lehetővé, a meglévő kispi-
ac felújítása, bővítése révén.

A fejlesztés megvalósítási helye a Dózsa György 
utca 143. szám alatti Városi Kispiac. A korábban 
épített 63 db 0,8x1,5 m-es árusító helyek mérete 
nem megfelelő, az asztalok mérete kicsi, több 
termék elhelyezése nehezen megoldható. A fej-

lesztés keretében 8 db kerámia cserépfedéssel 
ellátott fa árusító asztal kiépítése valósul meg, 
ami a jelenlegi három sor elárusító hely mellé egy 
újabb negyedik sor megépítését, a meglévő sorok 
egy-egy asztallal történő kibővítését eredményezi. 
Az új árusító helyek mérete 3,6x8,78 méter.

A bővítéssel célunk a tanyagazdaságokban meg-
termelt kiváló minőségű hazai mezőgazdasági 
termékek piacra jutásának elősegítése, a helyben 
megtermelt áru helyben történő értékesítése, a 
hagyományos mezőgazdasági termelés fellendí-
tésével a térség munkaerő piaci helyzetének javí-
tása. Ezért, a termelők igényeit szem előtt tartva, 
az értékesítés kulturált, színvonalas lehetőségét 
megteremtve szükséges a jelenleg működő piac 
továbbfejlesztése.

A fejlesztés befejezésének végső időpontja:
2014. április 30.

Kerekegyháza Város Önkormányzata

Újabb sikeres pályázatok
Annak köszönhetően, hogy az elmúlt években 
sikerült rendbe tennünk, stabilizálnunk a város 
pénzügyi helyzetét és biztosítani tudtuk a pályá-
zatokhoz szükséges önerők összegét, újabb tá-
mogatásokat nyert el önkormányzatunk. 
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rendszámfelismerő rendszer és szoftver, 1 db informá-
ciós fényhíd és 4 db rúdlámpa.

Az eszközbeszerzés az egyesület céljait segíti. Sok más 
feladat mellett a gyermekek és fiatalkorúak bűnözés-
ben való részvételének megelőzése céljából a Polgárőr 
Egyesület a helyi intézményekben, az iskolában, az if-
júsági klubban és rendezvényeken az új eszközök se-
gítségével prevenciós, felvilágosító előadásokat tart, és 
a külterületen élőkkel is szorosabbá teszi a kapcsolatot.

Polgárőrségünk 250.000 Ft támogatásban részesült a 
NEA pályázat keretében is. Az egyesület a jövőben is 
biztosítani kívánja a helyi rendezvények (tanévzáró ün-
nepség és ballagás, arató felvonulás, szüreti felvonulás 
stb.) zavartalan lebonyolítását, kiemelkedően fontos 
tevékenységének tekinti a megelőzést és a folyamatos 
járőrözést. Az elnyert támogatásból sikerült beszerezni 
egy kamerát, valamint láthatósági mellényeket is.

A Kerekegyházi Polgárőr Egyesület a 2013-as évben 
számos helyi cégtől is kapott támogatást, amit ezúton is 
köszönünk. A belügyminisztérium az OPSZ-en keresztül 
320.000 Ft támogatást nyújtott, melyből az aktív tagok 
részére végre beszerzésre kerültek szabványnak meg-
felelő láthatósági mellények, sapkák, pólók, kabátok, 
pulóverek és esőkabátok. A megmaradt összeg üzem-
anyag és telekommunikációs költségekre lett fordítva.

A fenti fejlesztések nagymértékben növelik az egyesü-
let felszereltségét és mind hozzájárulnak Kerekegyhá-
za közbiztonságának javításához, erősítik a polgárőr-
ség szerepét, mely így nagyobb hatékonysággal képes 
ellátni a közterületi figyelő és járőrszolgálati teendőit. 
 
A polgármester, az önkormányzat, a polgárőrség 
és a rendőrség bevonásával kiemelt feladatának 
tekinti a szállásadók felelősségének megvitatásán 
keresztül a Kerekegyházára beköltözött rendbontó, 
garázda elemek kiszűrését és elfogását, valamint 
városunk minden ilyen nemkívánatos személytől 
történő „megtisztítását”. Ehhez kérjük minden jó 
szándékú lakos segítségét és támogatását. A pol-
gármester úr a közbiztonság témájában, az ismert 
szállásadók egyidejű meghívásával néhány hét 
múlva fórumot hív össze, melynek időpontját ké-
sőbb közzétesszük. Az általa megfogalmazott cél 
mindannyiunk érdeke, ezért kérjük, hogy minél töb-
ben vegyünk majd részt a fórumon ezzel is segítve 
közös ügyünk sikerességét.

Ez úton is szeretnénk megköszönni minden aktív pol-
gárőrünk és kiemelten a nyugdíjba vonult Kutiné Bori-
ka volt titkárunk kitartó, lelkiismeretes és áldozatkész 
munkáját!

Kérjük, ha a közbiztonságot veszélyeztető bármi-
lyen cselekményt észlel, hívja azonnal a rendőr-
ség 107, és a polgárőrség 06/70/334-2635 számát 
bizalommal!

 Kerekegyházi Polgárőr Egyesület

TIOP-1.2.3-11/1-2012-0362 „Tudásdepó Expressz a Kerekegyházi Városi Könyvtárban” című pályázat

HElyI VálAsztásI IrodA
KErEKEgyHázA

Kerekegyháza Város könyvtárában a 2013. évben 
egy olyan projekt - infrastrukturális fejlesztés - való-
sult meg, ahol a beszerzett IKT eszközök segítségé-
vel modern és a XXI. század kihívásainak megfelelő 
komplex könyvtári szolgáltatásokat tartalmazó egység 
jött létre az Új Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktú-
ra Operatív támogatási rendszer 6.464.988 Ft össze-
gű, 100% támogatási intenzitású támogatásával.

Kerekegyháza Város Könyvtára korábban rendkívül 
elavult eszközparkkal rendelkezett. A könyvtár ve-
zetése az Önkormányzattal közösen folyamatosan 
igyekszik biztosítani a XXI. századi kihívásoknak 
megfelelni képes könyvtár kialakítását és működte-
tését, de sajnos a forráshiány eddig erősen korlátoz-
ta a lehetőségeket.

A szolgáltatásbővítés kapcsán bevezetésre került a 
nyomtatás, szkennelés, spirálozás, laminálás, színes 
plakát nyomtatás (A/3 és A/4 méretben). Az említett 

tevékenységek professzionális elvégzéséhez be-
szerzésre került egy vágógép is, mely a pontosabb 
munkavégzést segíti elő. 

Ezekkel a tevékenységekkel hatalmas fejlődést ér-
hetünk el, hiszen ilyen minőségű és ilyen széles körű 
szolgáltatásnyújtásra még nem volt lehetőségünk.

A multifunkcionális nyomtatókészülék beszerzésével 
ezeket a szolgáltatásokat magasabb szinten nyújt-
hatjuk az érdeklődők számára. Napjainkban egy 
városi könyvtár szolgáltatásai között szervesen jelen 
vannak az irodai szolgáltatások is, így a Kerekegy-
házi Városi Könyvtárnak is szüksége volt ezek be-
vezetésére, hogy versenyképességét megtarthassa.

A beszerzett projektor és vetítővászon biztosítja az 
új könyvtári szolgáltatásként megjelenő tevékenysé-
gek biztosítását, mint például előadások, művész-
filmek vetítése, diafilmek, mesefilmek, kötelező ol-

vasmányokhoz kapcsolódó hasznos és építő jellegű 
filmek vetítése.

Mindezen funkció- és szolgáltatásbővítő törekvések 
biztosítják, hogy a város lakossága kihasználva a 
lehetőséget és a kapacitásbővülést, a könyvtári szol-
gáltatásokat is igénybe vegye.

A projekt keretében tehát beszerzésre került 6 db 
könyvtári PC, 1 db projektor, 1 db vetítővászon, 1 db 
notebook a hozzá tartozó táskával, 1 db szerver, 7 db 
vékonykliens, 1 db WiFi router, 1 db switch, 1 db több-
funkciós nyomtató, 1 db szünetmentes tápegység, 1 
db elektronikus olvasóazonosító rendszer (vonalkód 
olvasási rendszer és öntapadós nyomtatott vonalkód 
tekercs), illetve természetesen az ezekhez az eszkö-
zökhöz szükséges gyári szoftverek, melyek a zavar-
talan és legális működést biztosítják.
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A Helyi Választási Iroda (HVI)
vezetőjének tájékoztatása 

az iroda elérhetőségéről, illetve
a Választási Információs Szolgálatról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 75. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak 
alapján a Helyi Választási Iroda Választási Infor-
mációs Szolgálatot működtet.

Az országgyűlési képviselők és az Európai Par-
lament tagjainak választásán a választási irodák 
hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának 
részletes szabályairól, a választási eljárásban 
használandó nyomtatványokról, valamint a vá-
lasztási eredmény országosan összesített adatai 
körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI.15.) 
KIM rendelet 9. § (2) bekezdés c) pontja szerint 
az HVI vezetőjének nevét, a választási iroda he-
lyiségének címét, telefonszámát, e-mail címét és 
fax számát a helyben szokásos módon nyilvános-
ságra kell hozni.

HVI vezetője: Vincze Miklós
HVI vezető helyettese: Verosztáné Csorba 

Mónika

A HVI elérhetőségei: 
E-mail: kerpolhi@kerekegyhaza.hu
Tel: 76/546-054 • Fax: 76/546-049

A Választási Információs Szolgálat
elérhetőségei:

Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek,
átjelentkezés, mozgóurna igénylés:

6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a
(7. sz. szoba, 546-040, 70/430-1017)

Nógrádiné Mészáros Erika és Halcsik Irén

Jogi információ, szavazatszámláló bizottságok 
delegált tagjainak fogadása, eskütétel, oktatások 

szervezése: Verosztáné Csorba Mónika
6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a

(9. sz. szoba, 546-041, 70/459-3271)

Az információs szolgálat hétfőtől-péntekig 8.00 
órától 16.00 óráig áll a választópolgárok rendel-
kezésére, illetve a választás napján 6.00 órától 

19.00 óráig hívható a megadott telefonszámokon.

A polgárőrség rendbetétele és fejlesztése is szüksé-
gessé vált. Ezért Andó László lemondását követően 
a Kerekegyházi Polgárőr Egyesület közgyűlése egy-
hangú döntéssel 2013. január 24-én Dr. Kelemen Márk 
polgármestert választotta meg a polgárőr egyesület 
elnökének, elnökhelyettesnek pedig Baracskai László, 
Szeibert Imre és Virágh Mihály urakat. Az új elnök irá-
nyításával rendezték az egyesület több mint százezer 
forintos elmaradt számláit, felszámolták a felhalmozott 
pénzügyi hiányt, megszigorították a pénzfelhasználás 
korábbi gyakorlatát, és kialakították a működés sza-
bályos és hatékony rendszerét. Az egyesület immáron 
rendezett dokumentációval rendelkezik mind a bíróság, 
mind a Megyei Polgárőr Szövetség felé. Jó kapcsolatot 
ápol a rendőrséggel, megyei és országos polgárőr szö-
vetséggel és szakmai szinten is újjászervezésre került. 
Mindezek által egy jól nyomon követhető, a lakosság 
által is egyre elismertebb, szervezett egyesületi rend-
szert alakítottak ki. Rengeteg még a feladat, céljuk a 
polgárőrség megerősítése és a minél szélesebb körű 
közbiztonság megszilárdítása Kerekegyházán.

Folyamatban van a Kerekegyházi Polgárőr Egyesület 
rendszeres lovas járőrszolgálattal történő bővítése is 

a környező lovas tanyák és lótartó személyek bevoná-
sával, a falopások visszaszorítása, a tanyás ingatlanok 
folyamatos ellenőrzése, a külterület közbiztonságának 
erősítése érdekében.

Az egyesület az elmúlt évben több sikeres pályázatot 
nyújtott be, többek között a polgárőrség eszközfejlesz-
tése címmel az ÚMVP IV. tengely - a 35/2013. (V.22) 
VM rendelet - LEADER támogatások jogcím keretében, 
melyen a Kerekegyházi Polgárőr Egyesület pályázata 
2.577.430 Ft támogatást nyert.

A pályázat fő célja a Kerekegyházi Polgárőr Egyesület 
infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztésének megva-
lósítása. A nyertes pályázatból beszerzésre került  1 db 
notebook MS Office, 1 db tablet, 1 db projektor és 1 db 
mobil vetítővászon, 1 db multifunkciós nyomtató, 1 db 

Kerekegyháza kulturális életének fejlesztése 
címmel, – az ÚMVP IV.tengely, a 35/2013. (V.22) 
VM rendelet alapján – az önkormányzati Tele-
pülésünk Fejlődéséért Alapítvány pályázata 
1.316.736 Ft támogatást nyert. A fejlesztés fő 
célja Kerekegyháza kulturális életének fejlesz-
tése a beszerzésre került számítástechnikai, 
informatikai eszközökkel. Az alapítvány az esz-
közök segítségével hatékonyan együttműködik 
és folyamatos kapcsolatot tart a helyi ifjúsági 
klubbal, a helyi intézményekkel, és a helyi civil 
szervezetekkel segíti a pályázati lehetőségek 
felkutatását.

Az alapítvány a 2013-as NEA pályázat kereté-
ben 900.000 Ft támogatást nyert a működési 
költségeinek finanszírozására, valamint váro-
sunk közterületeinek parkosítására, fásítására 
és virágosítására.

Az alapítvány a 2014-es évre is sikeresen nyúj-
tott be NEA támogatásra pályázatot, melynek 
eredményeként 1.000.000 Ft támogatást nyert el. 
Ennek keretében beszerzésre kerül a művelődé-
si házhoz illetve az ifjúsági klubhoz a közösségi 
rendezvények magasabb színvonalú megvalósí-
tása céljából 1 db biliárdasztal, 1 db táncszőnyeg, 
1 db digitális fényképezőgép és 2 db mobil árusí-
tó faház. Különböző oktatásokhoz, rendezvények 
biztosításához 1 db projektor, 1 db vetítővászon, 
1 db TV készülék és DVD lejátszó, 3 db aszta-
li számítógép és 5 db tárgyalószék egyaránt. 
Az alapítvány a támogatást felhasználva ter-
vezi kirándulások szervezését is Budapestre, 
melynek keretében a résztvevők ellátogatnak a 
Tropicariumba és a Csodák Palotájába. Kecske-
métre is tervezve van egy mozis, színházas kul-
turális program. A pályázati támogatás hozzájárul 
továbbá az alapítvány működési költségeihez is.

ápolási díj változásai
Tájékoztatjuk a jogosultakat, hogy 2014. janu-
ár 1-jétől új elemként lehetőség van a kiemelt 
ápolási díj igénylésére. A kérelmet a járási hi-
vatalnál kell előterjeszteni (kerekegyházi ügy-
félfogadás: minden szerda 12-16 óra között az 
önkormányzati hivatal 4. sz. szobájában).

Kiemelt ápolási díjra az a személy jogosult, aki 
• a rehabilitációs hatóság komplex minősíté-
se alapján E minősítési kategóriába és önálló 
életvitelre nem képes kategóriába sorolt hoz-
zátartozójának gondozását, ápolását végzi. A 
kérelem megállapításánál egy évnél nem ré-
gebbi szakvéleményt lehet figyelembe venni. 
Ha szakvéleménnyel nem rendelkezik az ápolt, 
akkor a minősítésre a kérelmet a rehabilitációs 
hatóságnál a beteg hozzátartozónak kell be-
nyújtania.

• olyan hozzátartozójának gondozását ápolását 
végzi, aki után a magasabb összegű családi 
pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott 
súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra 
tekintettel folyósítják. Ebben az esetben a be-
teg szakorvosa állítja ki a szakvéleményt.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy jogszabály 
alapján méltányossági ápolási díj megállapítá-
sára nincs lehetőség.  
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Önkormányzati segély 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. január 1. napjától „Önkormányzati segély” elnevezésű 
ellátás került bevezetésre önkormányzatunknál is, a korábbi átmeneti segély, temetési segély és rend-
kívüli gyermekvédelmi ellátás helyett. Az önkormányzati segély kialakítására a szociális ellátórendszer 
átláthatóbbá tétele érdekében volt szükség. A továbbra is válsághelyzetek kezelését szolgáló segély 
keretében jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén a családot ért elemi kár, súlyos 
természeti csapás, betegség esetére, valamint temetés költségeihez való hozzájárulásra, illetve a gyer-
meknevelés rendkívüli költségeihez kérhető támogatás a hivatal Igazgatási Irodájában. 
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény 24 §-a, illetve 
a 23/2011. (XII.15.) számú önkormányzati rendelet 
alapján kommunális adófizetési kötelezettség ter-
heli azt a magánszemélyt, aki Kerekegyháza terü-
letén építmény, telek tulajdoni jogával vagy ezen 
ingatlanok vagyoni értékű jogával (pl: haszonél-
vezeti, özvegyi jog) rendelkezik. A kommunális 
adókötelezettség terheli továbbá azt a magánsze-
mélyt is, aki az önkormányzat illetékességi terüle-
tén nem magánszemély tulajdonában álló ingatlan 
lakásbérleti jogával rendelkezik. Az adó alanya 
az, aki a naptári év első napján az építmény és/
vagy telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a 
tulajdonosok hányadaik arányában adóalanyok. 
Ettől az érintett személyek közös megegyezés-
sel eltérhetnek, amit a „Bevallási nyomtatvány” 
5. pontjában aláírásukkal igazolnak. 

A kommunális adóval kapcsolatosan a tulajdo-
nost bevallási kötelezettség terheli! Vagyis az 
ingatlan tulajdonosának kell ezen kötelezettségé-
nek eleget tennie.

A bevalláshoz formanyomtatvány a Hivatal ügy-
félszolgálati irodáján kérhető, illetve letölthető 
a www.kerekegyhaza.hu oldalról a „Nyomtat-
ványok/Adóügyi iroda nyomtatványai/Komm.

adó Bevallási nyomtatvány.pdf” menüpontból. 
Ingatlan eladása esetén is célszerű bejelenteni 
a tulajdonosváltást, így az adóhatóság aktuális 
információkkal fog rendelkezni az ingatlan tulaj-
donosát illetően.

A kommunális adó mértékét önkormányzatunk 
az elmúlt két évben nem emelte, annak összege 
építmény esetén évi 15.000 Ft/ingatlan, míg telek 
esetén 7.500 Ft/telek, mely összegek két részlet-
ben fizethetők be pótlékmentesen: a fele március 
15-ig, a másik fele szeptember 15-ig. Indokolt 
esetben részletfizetés is kérhető. 

A Hivatal időszakonként ellenőrzést végez az 
bejelentkezett adóalanyok és a városban talál-
ható helyrajzi számok egyeztetése céljából. Ha 
az ellenőrzés során megállapításra került, hogy 
a magánszemély tulajdonában álló ingatlan nincs 
a kommunális adó rendszerben, max. 5 évre visz-
szamenőleg a tulajdonos felszólításával egyide-
jűleg az adó kivetésre kerül.

Felhívjuk figyelmüket és kérjük, hogy ingatlan 
eladás vagy vétel esetén bejelentési kötelezett-
ségükről ne feledkezzenek el, mert sok kellemet-
lenség elkerülhető annak teljesítésével. 
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BÁl
2014. február 15-én ismét megrendezésre került 
a már hagyománnyá váló tűzoltó bálunk, melyet 
a Jövő a Kezünkben Ifjúsági és Hagyományőrző 
és Tűzoltó Egyesület és a Kerekegyházi Önkor-
mányzati Tűzoltó Parancsnokság közösen ren-
dezett meg.

Dr. Kelemen Márk polgármester úr ünnepi meg-
nyitója után Csőszi Sanyi bácsi által betanított 
tánc produkciók emelték az est színvonalát. A 
vacsora elfogyasztása után éjfélig zenés-táncos 
mulatság következett, melyet a tombolasorsolás 
követett. Itt szeretnénk megköszönni támogató-
ink felajánlásait és segítségét. A sorsolás után 
folytatódott a hajnalig tartó önfeledt szórakozás.

EMlÉKVERSENY
2014. május 31-én megrendezésre kerül a má-
sodik Szabó István Emlékverseny, melyre sok 
szeretettel várjuk színvonalas programokkal a 
lakosság apraja-nagyját.

Településünk Fejlődéséért alapítvány sikeres pályázatai 

Kommunális adó 

ÖNKoRMÁNYZATI
TűZolTóSÁGuNK
HíREI

Kerekegyházi Önkormányzati
Tűzoltó Parancsnokság

6041 Kerekegyháza Szent István tér 5.
Tel.: 06-76/371-385 • 06-70/450-3885

Polgárőrségünk rendbetétele 
és fejlesztése városunk 
közbiztonságának egyik alapja
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A Humán Szolgáltató Központ működésének ki-
emelt területe az idős és gyermekkorú lakosság 
segítése, amellyel kapcsolatos tevékenységet 
célzottan az idősek nappali ellátása és a gyermek-
jóléti szolgálat koordinál. Az általunk szervezett 
programok az elidegenedés, elmagányosodás 
ellen, a közösségi életbe való bekapcsolódás, ho-
vatartozás erősítése érdekében történik.

A fentiek jegyében került sor az alaptevékenysé-
gen túli programok megszervezésére:

• Ebben az évben az Idősek Nappali Ellátása ne-
vezett a „Nyugdíjas Ki mit tud”-ra, melyet február 
15-én rendeztek meg Hetényegyházán. Sikeres 
szereplésüknek köszönhetően időseink továbbju-
tottak a középdöntőbe.

• Február 20-án klubtagjaink farsangoztak. A jó 
hangulatot fokozta a nyitótánc és a műsor. Két női 
klubtagunk menyasszonynak és vőlegénynek öltö-
zött, olyan sikeres volt a jelmez, hogy nem ismer-
ték fel őket a többiek:

• Március 7-én a klub férfi tagjai köszöntötték a 
hölgyeket virággal Nőnap alkalmából.

• Áprilisban tojásfestéssel és ajtódíszek készítésé-
vel várják időseink a húsvéti ünnepeket.

A gyermekjóléti szolgálat is több szabadidős prog-
ram szervezésével tette színesebbé a 2013. évet. 

• A nyár fő eseménye a „Természetes közösségi 
háló” elnevezésű program volt, mely a Nemzeti 
Család- és Szociálpolitikai Intézet közreműkö-
désével valósult meg. Augusztus 12-16 között 
szerveztük meg a tábort az öt társult település 
hátrányos helyzetű gyermekei számára. Legfőbb 
célunk az volt, hogy a gyermekek a természetben 
tölthessék el szabadidejük egy részét, távol az 
elektronika világától és megismerkedjenek azzal 
a környezettel, melyben élünk. A hét programját 
végigkísérte természeti értékeink, hagyományaink 

megismertetése és megőrzése az emberi kapcso-
latok építésén keresztül.

A kunbaracsi ifjúsági tábor adott otthont rendez-
vényünknek. A teljesség igénye nélkül a következő 
programokban vehettek részt a gyerekek:

• csapatjátékok, játékos sportvetélkedők,
• kenyérlángos sütés,
• kézműves foglalkozások,
• táncház,
• traktortúra,
• sajtkészítés megtekintése.

A tábor programjai közvetlenül 40 gyermeket 
érintettek. A társult településekről: Ladánybené-
ről, Kunbaracsról, Ágasegyházáról, Fülöpházáról 
és Kerekegyházáról is 8 gyermek érkezett. A kör-
nyék településein élő gyermekek így személye-
sen is megismerkedtek egymással. A programok 
önkéntes pedagógusok, okleveles népművész és 
a családgondozók vezetésével zajlottak. A gyer-
mekek szállításában a települési önkormányzatok 
voltak segítségünkre a tanyagondnokok közre-
működésével.

Humán Szolgáltató Központ

Mindannyian tudjuk, hogy valamikor milyen nyugodt 
volt az élet falun, tanyavilágban. Sajnos a megnyug-
tató biztonság szűnőfélben van körülöttünk. A világ 
megváltozott, s bár tudjuk, hogy nehéz, nekünk is 
követni kell a változásokat, hogy megőrizzük bizton-
ságunkat, békénket. 

Engedjék meg, hogy ezért néhány dolgot ajánl-
junk kedves figyelmükbe!

Ha az ingatlanukhoz vezető utakon közlekednek, 
értékeikre fokozottan ügyeljenek. Pénzt, értékeket, 
iratokat inkább belső zsebben tárolják. A táskájukat 
testközelben tartsák, ellenőrizzék meglétét és zárt 
állapotát. Iratokat, pénzt, bankkártyát mindig külön 
tartsák!

Ha ismeretlen emberrel találkoznak, tőle mindig kar-
nyújtásnyi távolságra álljanak! Legyenek inkább gya-
nakvóak! A beszélgetés során táskájukból, zsebükből 
semmi értéket ne vegyenek elő, pénzt ne váltsanak 
senkinek! Ha információt kérnek Önöktől, arra csak 
röviden válaszoljanak, majd igyekezzenek tovább, ne 
bocsátkozzanak „bizalmas” beszélgetésbe!

Ha egy támadó mégis megszerzi értékeiket, lehe-
tőleg pontosan figyeljék meg az elkövetőt (ruházat, 
jármű, vagy különös ismertetőjegy).

Háza bejárati ajtaját és kapuját mindig gondosan 
zárja be, akkor is ha otthon tartózkodik! Ismeretlen 
személyt lakásába ne engedjen be (vándor árus)! Ha 
hivatalos személy érkezik Önhöz, szólítsa fel, hogy 
igazolja magát! Amennyiben az ismeretlent a házba 
mégis beengedi, készpénzt, értéket ne vegyen elő! 

Közüzemi szolgáltatótól vagy önkormányzattól elő-
zetes bejelentkezés nélkül nem érkezhetnek, ha az 
ismeretlen erre hivatkozik, kérje tőle fényképes iga-
zolványát. Készpénzt semmilyen esetben ne vegyen 
át, az ilyen kifizetések nem valósak. Gyakran ilyen-
kor adnak át a sértetteknek hamisított bankjegyet. 

Amennyiben mégis bűncselekmény sértettjévé válik, 
minél hamarabb tegyen feljelentést a Rendőrkapi-
tányságon vagy tárcsázza a 107-es ingyenes hívó-
számot.

Cseh Lajos r. főhadnagy - KMB csoport vezető

Egy évesek a Kereki Nótások
2012. december 4-én alakult meg a Kereki Nótások 
férfi énekkar 5 fővel, azzal a céllal, hogy a népdalt, 
nótákat szerető emberek kulturált körülmények kö-
zött énekelhessenek és a hagyományokat ápolva 
a dal szeretetét és ismeretét a fiataloknak átadják. 
Alapító tagok: Lengyel László tanár úr Fülöpházá-
ról /aki korábban 13 évig vezetett énekkart Fülöp-
házán/, Baracskai László, Kovács Károly, Halcsik 

Antal és Szabó László. A célkitűzés annyira sike-
rült, hogy mára a kórus 19 főre gyarapodott, s bár 
a többség 50 év feletti, büszkén dicsekedhetünk 2 
tizenéves és 2 huszonéves kórustagunkkal. A pol-
gármester úr is kezdetektől fogva támogatja, segíti 
munkánkat, mi pedig részt veszünk a város min-
den olyan kulturális eseményén, ahová meghívnak 
bennünket. Jártunk Szankon a Tavaszköszöntő 
Fesztiválon, Kunszentmiklóson az augusztus 20-i 
ünnepségen, Fülöpházán, Kunbaracson, itthon a 
májusi bográcsos főzőversenyen, arató fesztiválon 
és a Kerek feszten, a református egyház rendez-
vényén és a pünkösdi bálon. Úgy érezzük, ha egy 
kicsit is, de sikerült hozzájárulni a kerekegyházi 
kulturális élet pezsgéséhez. Februárban elindul-
tunk az Országos Ki mit tud? vetélkedőn, ahol a 
területi döntőn sikerrel túljutottunk.

Az eddigi sikerek elérésében elévülhetetlen érde-
me volt Lengyel László tanár úrnak, aki sajnos feb-
ruár 21-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. Köszön-
jük Tanár Úr és ígérjük, hogy az eddigi fáradozásod 
nem volt hiábavaló, amit elkezdtél, végigvisszük.

Most Szabó Sándor tanár úr vezetésével készülünk 
a Ki mit tud? vetélkedő következő megmérettetésé-
re és minden egyéb rendezvényre.

Kereki Nótások

A Nyugdíjas Klubban történt 2013-ban
 
Februárban farsangi mulatságot tartottunk, ahová meghívtuk a kunbaracsi klub tagjait. Májusban 
süteményekkel neveztünk be a IV. Bográcsos Ételek Főzőversenyére és megkaptuk a zsűritől a 
„Verseny Aranydíjas süteménye” díját, egy szép serleget és egy aranyérmet. Voltunk Kiskunhala-
son kirándulni, ahol megnéztük a Csipkemúzeumot. Júniusban Szlovákiában, Gútorban volt a kis 
csapat. Augusztusban az Aratófesztiválon klubunk egyik tagja, Kohut Sándorné Iduska bemutatta 
a hagyományos kenyérdagasztást. A Kecskeméten megrendezett Térségi Kertészeti és Élelmi-
szeripari Kiállításon klubunk három tagja, Kohut Sándorné, Bársony Zsuzsa és Szatmári Sándorné 
bemutatták a hagyományosan készített szilvalekvár főzését. Bugacon részt vettünk egy Ki mit tud? 
vetélkedőn, ahonnan a klub énekelni szerető tagjai elhozták az I. helyezést dalkör kategóriában.

Szeptemberben a Szüreti Fesztiválon tagjaink is részt vettek a sütemény elkészítésében és a ki-
osztásában is. Októberben Hartán voltunk, ahol a Megyei Irodalmi vetélkedőn megmutathattuk mit 
tudunk, elhoztuk a II.helyezést. Sűrű programunk volt 2013-ban.

Várunk közénk szeretettel minden kerekegyházi nyugdíjast, aki szeretne csatlakozni kis csapatunk-
hoz. Minden páros héten, kedden délután 2 órakor találkozunk a Művelődési Házban.

Bognár Tiborné klubvezető

Köszöntjük Városunk 
Szépkorúit!

Magyarország Kormánya az Idősügyi Tanács 
kezdeményezésére, a szépkorúak iránti társa-
dalmi megbecsülés kifejezéseképpen rendeletet 
alkotott a szépkorúak jubileumi köszöntéséről. 

Egy hosszú élet 
munkája, eredmé-
nyei elismerést és 
tiszteletet érde-
melnek, melynek 
meg kell nyilvánul-
nia a társadalom 
tagjai, közösségei 
részéről. 

Aki ezt a szép kort 
megéri, a tisztelet, 
a megbecsülés ér-
zését vívja ki embertársaiban. Mert van mit tanulni 
a fiatalabb generációnak az idősektől, amelyért nem 
elég köszönetet mondanunk. 

Személyes megbecsülésünk, hálánk jeleként 90. 
születésnapja alkalmából az elmúlt időszakban az 
alábbi ünnepelteket köszöntötte Kerekegyháza kö-
zössége és az Önkormányzat nevében dr. Kelemen 
Márk polgármester úr, aki átadta számukra az Or-
bán Viktor miniszterelnök úr által aláírt emléklapot is.

Köszönjük a köszöntés során együtt töltött benső-
séges, szép pillanatokat, beszélgetéseket és szív-
ből kívánunk minden ünnepeltnek nagyon jó egész-
séget, sok örömmel teli évet önmaga, szerettei és 
mindnyájunk örömére. 

Kerekegyháza Város Önkormányzata

Mint köztudott a kerekegyházi hulladéklerakó (volt 
szeméttelep) 2004. évben bezárt. A telep rekultiváció-
ja 2009. évben befejeződött. Ennek keretében kiépült 
az utólagos műszaki védelem, megtörtént a lerakó 
felső lezárása, tájba illesztése, övárok és a monitoring 
(megfigyelő) kutak kiépítése. A monitoring kutakból 
évente legalább két alkalommal víz mintavétel törté-
nik, melynek minőségét laboratóriumban ellenőrzik. 
Az erről készült vizsgálati jegyzőkönyvet, valamint a 
hulladéklerakó utógondozása alatt végzett megfigye-
lésekről, ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentést kötelező megküldeni az Alsó-Tisza-vidéki Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. A soron következő februári ellenőrzés alkalmával 
meglepő látvány fogadta az ellenőrzésen részt vevőket. A helyszínen készült fényképek tanúsága szerint a 
lerakó tetején illegálisan, ismeretlen – feltehetően köztünk élő lakótársunk – két nagyobb kupac műanyag 
gépjármű alkatrészt és más egyéb kommunális hulladékot helyezett el. Egy másik honfitársunk a lerakó 
övárkában és a közeli erdőszélen mintegy 25 műanyag ládában lévő állati eredetű közegészségügyre ve-
szélyes hulladékot helyezett el.

Évente több millió forintot költünk településünk tisztántartására többek között a kommunális adóból, ezért 
a többség nevében felszólítjuk a szemetelőket, hogy szüntessék meg a hulladékok engedély nélküli 
lerakását. A szemetelők nem csak, hogy veszélyeztetik vízkészletünk, környezetünk tisztaságát, hanem 
egy esetleges hatósági ellenőrzés alkalmával mindannyiunk pénzéből az önkormányzatot jelentős bün-
tetés megfizetésére is kötelezhetik. óvjuk környezetünket! Kérjük, aki szemetelőt észlel, jelezze a 
Polgármesteri Hivatalban.

Polgármesteri Hivatal

Kóbor kutyák 
Az utóbbi időben elszaporodtak a kóbor kutyák a város közterületein, veszélyeztetve mindannyiunk testi 
épségét. Kérünk minden kutyatulajdonost, hogy az előírásoknak megfelelően tartsák kutyájukat, ellenkező 
esetben számolniuk kell annak következményeivel. Kérjük a tisztelt lakosságot, ha kóbor kutyát látnak ne 
etessék, ne szoktassák magukhoz, hanem azonnal hívják a mezőőrt a 06-20-949-3067 vagy a Polgármes-
teri Hivatalt a 06-76-546-040 számokon.

Polgármesteri Hivatal

tájékoztatás kerékpárosoknak
Felhívjuk néhány, a kerékpárját nem szabályszerűen használó lakos figyelmét a KRESZ 
54. § (2) bekezdésére, mely 2001 óta úgy rendelkezik, hogy lakott területen csak akkor sza-
bad járdán kerékpározni, – de akkor is a gyalogosforgalom zavarása nélkül, egy sorban és 
legfeljebb 10 km/óra sebességgel (!) – ha az úttest kerékpáros közlekedésre alkalmatlan. 
Mivel Kerekegyháza belterületén az aszfaltozott úttestek éjszaka közvilágítással ellátottak, 

így nappal és éjszaka is alkalmasak kerékpáros közlekedésre. A belterületi, aszfaltozott, közvilágítás-
sal ellátott úttestek melletti járdákon ezért a KRESZ értelmében nem szabad kerékpárral közlekedni, 
s még kevésbé száguldozni. Köszönet minden jogkövető kerékpáros állampolgárnak, akik vigyáznak 
saját és gyalogos társaik épségére! Dr. Kenyeres Tibor

N Y u G D í J A S   F Ü R D Ő Z É S

Tájékoztatjuk a Kedves Nyugdíjasokat, hogy 
az önkormányzat hagyományosan ebben az 
évben is megszervezi a nyugdíjas fürdőzést, 
előreláthatóan az alábbi helyszíneken és 
időpontokban:

• 2014. július 17-én (csütörtök) Tiszakécske       
• 2014. augusztus 7-én (csütörtök) Cserke-
szőlő   

Hivatalunk a fürdőzéssel kapcsolatos bő-
vebb tájékoztatást (jelentkezés, belépődíj, 
pontos időpont) a Kerekegyházi Kábeltele-
vízió képújság műsorában teszi majd közzé. 

Várunk minden kedves érdeklődőt! 

Dr. Kelemen Márk polgármester

Zöld hulladék gyűjtés 
2014-ben

Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy az 
alábbi időpontokra kihelyezett zöld hulladékot 
a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. 
munkatársai és gépparkja ingyenesen szállítja el 
a kijelölt lerakó helyre.

A zsákokat és a kötegelt gallyakat gépjárműve-
inkkel nem egyszerre és nem egy napon szállítjuk 
el, ezért kérjük azokat a megadott időpontoktól 
kint hagyni a ház előtti közterületen. Zsákot a 
gyűjtéshez nem tudunk biztosítani.

Kérünk mindenkit, hogy a zöld hulladékot reggel 
6.00 óráig helyezzék ki az ingatlanjaik elé.

K ö s z ö n j ü k !

Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft.

IDŐPoNToK:
2014. április 7. • 2014. május 26.

2014. július 7. • 2014. augusztus 11.
2014. szeptember 15. • 2014. október 27.

Aki szemetelőt fog, az is szemetet szed

A Tavaszi Szél Népdalkörben 
történt 2013-ban

Az évet betyárdalokkal kezdtük, amit Tatár-
szentgyörgyön adtunk elő Rózsa Sándor 
születésének 200-ik évfordulóján. Tavaszvá-
ró hangversenyen vettünk részt a katolikus 
templomban. Májusban a IV. Bográcsos Éte-
lek Főzőversenyén is felléptünk. Augusztus-
ban az Aratófesztiválon nótáztunk. A Szüreti 
Felvonuláson népdalokkal szórakoztattuk a 
közönséget. Októberben Nemzeti Ünnepünk 
alkalmával részt vettünk a megemlékezésen 
a Művelődési Házban. A Kereki Férfikórus 
1 éves évfordulóján dalokkal köszöntöttük 
őket. December 21-én a negyedik adventi 
gyertyagyújtásnál énekeltünk.

Röviden ez történt nálunk. Várjuk közénk az 
énekelni szerető kerekegyházi lakosokat.

Szabó Elemérné népdalkör vezető

A HSZK-BAN TÖRTÉNT

Kedves Külterületen Élők!

- Kis Lajos
- Szabó Józsefné
- Mánya Antalné
- Garzó Jánosné

- Peczelák Ferencné
- Nánási János
- Majoros Józsefné
- Bóta László
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A Jó BEFŐTT TITKA A FINoM GYÜMÖlcS,
A SZAKÉRTElEM ÉS EGY BEFŐZŐAuToMATA

A Weninger Bt. által meghirdetett nagy sikerű befőző verseny
díjazottjai a tavalyi Kerek Feszten:

I. Mezei Istvánné - Manó jelige, körte befőtt
II. Sárköziné csősz Melinda - Napsugár jelige, cseresznye befőtt
III. Ádám Henrietta - Kiskamrám jelige, őszibarack befőtt

Gratulálunk a nyerteseknek!

A kecskeméti székhelyű Falugondnokok Duna-Ti-
sza Közi Egyesület sikeres uniós pályázata által 
Kerekegyházán is lehetőség nyílt 2012. novem-
bertől kezdődően 15 hónapon keresztül ingyenes 
tanulási lehetőségekkel, széleskörű programokkal  
támogatni a helyi családokat.

A családi közösségek megerősítését tűztük ki célul, 
mely cél érdekében tanácsadásokat, előadáso-
kat, közösségi találkozókat, baba-mama klubot, a 
munkába állást segítő tanfolyamokat kínáltunk, az 
egész életen át tartó tanulást és a gyermekvállalást 
ösztönző szemléletmódot szerettük volna népsze-
rűsíteni.

A városi könyvtárban került sor a projekt megnyitó-
ra, melyen Dr. Kelemen Márk polgármester úr kö-
szöntötte a megjelenteket, Csörszné Zelenák Ka-
tika egyesületi ügyvezető asszony mutatta be ezt 
a programot. Sokan jöttek el és az új játszósarkot 
is örömmel vették birtokba a kisgyerekek. Ezután 
megkezdődtek részemről, mint helyi koordinátor a 
szervezési munkák. 

A helyi igényekre is építve 5 tanfolyamot sikerült 
megvalósítani, összesen 76 fő részvételével, akik 
Tanúsítványt szereztek. Ezek: elsősegélynyújtás és 
baleset megelőzési; kommunikációs; vállalkozási 
ismeretek; és két informatikai képzés. A részt vevők 
korosztály és iskolázottság tekintetében is széles 
skálán mozogtak. Többséget tekintve középko-
rúak és szakképzettséggel valamint érettségivel 
rendelkezők - de alig 18 évet betöltött és nyugdíjas 
korú, valamint 8 osztállyal rendelkezőtől a főiskolát 
végzettekig is vettek részt ezeken a képzéseken, 
tréningeken. Aktív dolgozók leginkább, de jelentős 
számban állást keresők is választották az általunk 
kínált tanulási lehetőségeket. 

Közös volt mindegyik tanfolyamon az, hogy aki je-
lentkezett és eljött az első alkalomra, az kitartóan 
és lelkes szorgalommal teljesített a további alkalma-
kon is. A szakemberek igyekezték az ismereteket 
minél érdekesebben, változatosabb módszerekkel  
átadni (vetítések, fej-kar kötözések, élesztés, ré-
szeg szemüveg, stb.) Jómagam úgy tapasztaltam, 
hogy a közös gondolkodás, beszélgetés, viccelődé-
sek, élménymegosztások közelebb hoztak bennün-
ket egymáshoz. Persze minden csoportban voltak 
olyanok, akik olyan kellemes hangulatot varázsol-
tak maguk köré, amely mindenkit magával ragadott.

A kezdetektől heti rendszerességgel vezettem a 
könyvtárban a Babusgató elnevezésű baba-mama 
találkozókat. Foglalkozásaimon bábjelenettel, sok-
sok ölbeli játékkal, magyar népi mondókákkal, nép-
dallal, kis aprók táncával vártam az édesanyákat, 
édesapákat 0-4 éves korú gyermekükkel.

Csodálatos volt látnom azt, ahogyan a még beszél-
ni sem tudó gyermeket milyen szeretettel babusgat-
ja, öleli, csiklandozza, lovagoltatja, lóbálja, cirógat-
ja, kiszámolja az ujjait, tapsoltatja az édesanyja. 

A babáknak itt jó lehetősége nyílt a korosztályával 
való ismerkedésre, a társas kapcsolatok és visel-
kedés kialakítására. Az édesanyák is kicserélték 
egymás között a tapasztalataikat, érdekes témákat 
tudtunk átbeszélni, új élményekkel feltöltődni.

A 15 hónap során különböző témákban hallhattak  
előadásokat helyi elismert szakemberektől:

• Szenvedélybetegségek: függőség – alkoholizmus. 
Az alkohol és drogfogyasztás megelőzése miért 

fontos? Mire kell figyelnünk, mit tehet a szülő, a 
nagyszülő? Kérdések, válaszok, magunkban elnyo-
mott vallomások hangzottak el Szabó Mariann - a 
Humán Szolgáltató intézményvezető - előadó ok-
fejtései kapcsán. Meghívott vendég volt az Anonim 
Alkoholisták két tagja is.

• Ifjúsági előadás legfőbb témája a család volt. Ki-
nek mit jelent a család, milyen lehet benne a tagok 
helyzete, szerepe, milyen az ideális család? Nem 
is gondolnánk, hogy a sokszor „álarc” mögé bújó 
fiataljaink milyen mély érzéssel bírnak, csak legyen 
olyan rátermett pedagógus, aki őket méltó partner-
ként kezelve kibontja burkukból, mint Bognárné 
Kormos Erika, az előadónk.

• Tudatos szülői nevelés, avagy a gyermek otthoni 
fejlesztési lehetőségei. Nagyon sok fontos informá-
ciókkal gazdagodtunk Borosné Hajagos Beáta fej-
lesztő pedagógus előadása során. A várandósság 
időszakától kezdődve megismerkedhettünk a moz-
gások, az érzékelés és figyelem, a kapcsolattartás 
és beszédfejlődés fejlődési szakaszaival. Ponto-
sabban szólva mikor mit jó, ha tud a gyermekünk. 

• Mit kell tudni az óvodáról? Hallainé Kis Mária óvo-
davezető minden szükséges ismeretet elmondott a 
közeledő óvodai beiratkozásról és az azt megelőző 
nyílt napról. Ezután bemutatta a település 3 óvodá-
ját s részletesen kifejtette a kerekegyházi óvodai 
nevelés célját s feladatait.

• Óvodás leszek! Az óvodára való felkészítés. Mi a 
teendő ha felvették a gyermeket az óvodába? (me-
séljünk, énekeljünk, beszélgessünk vele és beszél-
tessük - szobatisztaság - öltözés - igyon pohárból, 
helyes kanál és ceruzafogás - helyes wc haszná-
lat-kézmosás - bizalom a szülőben - hogyan tanít-
suk játszani - következetesség) Horváth Gáborné 
óvónőtől megtudtuk. Az édesanya és édesapa 
szerepe a keresztény családban. A családi nevelés 
fontossága. Az előadás egy hangulatos, szülőkkel 
közös húsvéti kézműves tevékenységgel zárult -ez-
zel kedveskedett még Erzsike óvó néni a meghitt 
hangulatban eltöltött előadás után.

Tanácsadásokon vehettek részt:

• Az alkohol és drogfogyasztás megelőzésének 
fontossága. Sok bizalmas kérdésre kaptak választ 
a tanácsadás alkalmával az érdeklődő részt vevők 
Szabó Mariann tanácsadótól.

• Kisdedkor címmel Sinkáné Harmath Mónika vé-
dőnőtől sok hasznos praktikát, ötletet nyertek a 
fiatal édesanyák a kisdedkorban fellépő nevelési 
problémákat okozó helyzetekre. Beszélt az egyéni 
bánásmódról, a szeretet és bizalom fontosságáról, 
de a szülő következetes magatartásáról is. Az 1-5 
éves kisgyermekek táplálásához Étlapszerkesz-
tés-t adott minden résztvevőnek. Egyéni kérdéssel 
is többen fordultak hozzá.

• Egészséges életmódunk titka a mozgás. Bognár-
né Kormos Erika tanácsadása az egészséges élet-
mód egyik legfontosabb titkára vetített reflektort: a 
mozgásra. Az elmélet után gyakorlatbeli bemutatás 
is következett, majd közösen végzett gerinc és intim 
torna, hiszen többeket ez érdekelt. 

• Barátunk a mesekönyv, könyvajánló babáknak és 
mamáknak. Sok kérdésre választ kaptak a megje-
lentek Dubecz Mihályné Erzsike könyvtárostól. Mit 
olvassak gyermekemnek? Mi való a kisgyermekek-
nek és miért? Milyen jótékony hatásuk van a me-

séknek, verseknek? Az édesanyák megismerked-
hettek a kisgyermekkori fejlődéssel és fejlesztéssel 
kapcsolatos könyvekkel is.

• Hogyan segítheti életünket az Internet? Dubecz 
Mihályné Erzsikétől sok hasznos ötletet kaphattunk 
arra nézve, hogyan érhetünk el információkat állás-
keresés, ügyintézés, tanulással kapcsolatban, mely 
baba-mama weboldalakat érdemes felkeresnünk. 

• Verosztáné Csorba Mónika aljegyző asszonytól 
arról kaptunk információkat, hogy milyen ügyintézé-
si lehetőségekkel rendelkezünk itt helyben, melyek 
az önkormányzati szolgáltatások - ezzel kapcsola-
tos kérdésekre válaszolt, egyéni problémák meg-
beszélésére volt lehetőség, mellyel többen is éltek. 

• Sikeres volt a Mezőgazdasági fórum is, ahol 
Szilvási-Hazag Imre szaktanácsadó a sokakat érin-
tő 2014-től várható változásokról, támogatásokról, 
földhasználatról tájékoztatott.

Két tanyagondnokunk, Horváth László és Mozsárik 
Lajos is több alkalommal kaptak maguk mellé kísé-
rő helyi lakost, hiszen aki érdeklődőtt a tanyagond-
noki munka iránt, élhetett ezzel a lehetőséggel. Laci 
és Lajos lelkiismeretes munkavégzésükbe így 8-an 
is kaphattak betekintést.

5 hónapon keresztül havi 1 alkalommal ingyenes 
jogi tanácsadásra vártuk a helyi lakosokat (32-en 
vették igénybe), 2 hónapban ingyenes életmód ta-
nácsadásra 11-en jöttek.

Kiemelném a nyári Családi napot, melyen Gulyás 
László vándormuzsikus meséjét követően a vetél-
kedőkön, kézműves foglakozásokon, arcfestésen, 
horgászaton, kapura lövésen, célbadobáson, ba-
bajátszón, táncházban vehettek részt a meghí-
vott családok apraja és nagyja. A nagyon ízletes 
kolbászos keménytarhonyát fogyasztva dícsértük 
Szűcs Bálint mesterszakácsunkat. Ez a nap abban 
is csodálatos volt, hogy olyan sokan felajánlották 
segítségüket az előkészületekben, a játékok veze-
tésében, stb.

Nagyon köszönöm a hosszú hónapokon keresztül 
példásan helytálló, kedves egyéniségüket kisu-
gárzó, a rájuk bízott kicsiket maximálisan fejlesztő 
gyermekfelügyelőinknek - nevezetesen Lázárné 
Szabó Katikának és Diglicsné Kerekes Ritának a 
munkáját! Az ő munkájuk által nyugodtan vehettek 
részt a kicsi gyerekek szülei a tanfolyamokon, hi-
szen tudták, hogy közben gyermekük megbízható 
jó kezekben van.

Külön köszönöm Dubeczné Erzsikének, aki minden 
elképzelésemben támogatott, a kivitelezésekben 
segített nekem – nélküle nem sikerült volna így, 
ilyen nagy részvételekkel ez a programsorozat!

Köszönöm Polgármester Úrnak, hogy helyszínt biz-
tosított és minden lehetőséget megadott e program 
népszerűsítésére, Németh Mariann intézményve-
zetőnek, aki szintén támogatott!

Kábel TV Kft., Kisjuhász Tündi, Brauniczer Csaba 
és Farkas Gábor, köszönöm a média megjelenési 
lehetőségeket!  

Boldog vagyok, hogy részt vehettem e pályázatban, 
mert általa gazdagodtam én is, nemcsak tudásban - 
hanem élményekkel, barátsággal - azon személyek 
által, kikkel a program során kerültem kapcsolatba.

Fazekasné Endre Éva - helyi koordinátor

álmom a család Kerekegyházán

A Vészlejárat Ifjúsági Klub a 2013-as évben sok 
színes programmal várta az érdeklődő fiatalokat. 
Amikor az önkormányzat felkérésére megkezdtük 
a munkát, célkitűzéseink között szerepelt, hogy 
a fiatalok számára egy olyan helyet és életteret 
biztosítsunk, ahol életkoruknak és igényeiknek 
megfelelő, a szabadidő hasznos eltöltéséhez kap-
csolódó programokat szervezzünk.

Tavasszal megpróbálkoztunk azzal, hogy felmér-
jük a fiatalok igényeit, főbb érdeklődési köreit, 
hogy ez által minél inkább nekik tetsző programo-
kat szervezhessünk az állandó nyitva tartásunk 
mellett. A helyi általános iskola felső tagozatos di-
ákjait és osztályfőnökeiket hívtuk meg egy osztály-
főnöki óra keretében, hogy ismerjék meg a klub 
adta lehetőségeket, és véleményükkel segítsék a 
munkánkat.

Állandó lehetőségek az ifjúsági klubban: szá-
mítógép és internet használat, ping-pong, cso-
csó, különféle társasjátékok, darts stb.

Az állandó lehetőségek mellett több kézműves 
foglalkozást is szerveztünk a látogatók számára, 

ahol az adott évszaknak, ünnepnek megfelelő tár-
gyakat és díszeket készítettünk. 

A kézműves foglalkozásban önkéntesek, pedagó-
gusok is segítettek.

A nyár folyamán az önkormányzat Településünk 
Fejlődéséért Alapítványa által megnyert pályá-
zat segítségével lehetőségünk volt három napos 
kirándulást szervezni a kunadacsi horgásztóhoz. 
A nyári kánikulának köszönhetően legfőbb prog-
ramunk a fürdőzés volt. Egy rövid túra keretében 
megismerkedtünk a Kiskunsági Nemzeti Park nö-
vény és állatvilágával. 

Mivel a táborozók vegyes korosztályt képviseltek, 
igyekeztünk olyan társasjátékokat, szabadtéri já-
tékokat szervezni, ami közösségé kovácsolta a 
diákokat.

A tábort 2013. július 26-28 között szerveztük meg, 
14 fiatal részvételével és három önkéntes segít-
ségével. Az ügyesebbek biciklivel tették meg az 
útvonalat. A háromnapos kirándulásunk megvaló-
sulását is önkéntesek segítették. 

A tavalyi év során filmklub is megrendezésre ke-
rült, amely keretében a korosztálynak megfelelő 
animációs filmet vetítettünk. Tapasztalataink sze-
rint van igény ezekre a programokra, így a jövőben 
mind a kézműves klubot mind pedig a filmklubot is 
tervezzük folytatni. 

A fent említett programjainkon túl, a fiatalok szá-
mára lehetőséget biztosítunk arra, hogy születés-
napjukat a klubban, barátaik körében ünnepeljék 
meg. Az év során erre is sor került. Fontosnak tart-

juk ugyanis, hogy a hozzánk látogatók közösségi 
élményekben gazdagodjanak, saját baráti kapcso-
lataikat erősítsék. Ennek nagy sikere volt, és az 
igények folyamatosan érkeznek. 

Mitől lesz más 2014? Attól lesz más, hogy tapasz-
taltabbak lettünk, talán jobban ismerjük az igénye-
ket és a fiatalokat. A szórakozási lehetőségek is 
bővültek. A klub keretein belül karaoke délutáno-
kat szervezzünk a kézműves foglalkozásokon és 
filmklubokon túl. Amennyiben lesz lehetőségünk 
rá, kirándulásokat is tervezünk a nyár folyamán. 
Továbbra is az igényekhez igazodva szervezzük 
a programjainkat. 

Kedves Olvasó! Köszönjük, hogy beszámolhat-
tunk Nektek! Kérjük, hogy segítsd működésünket: 
add tovább hírünket, ötleteiddel gazdagíts minket. 
A fiatalság ügye közérdek!

KÖzérDEKű INFOrMÁCIÓINK:
Nyitva tartás:
Hétfő: -
Kedd: 16.00-18.00-ig
Szerda: 16.00-18.00-ig
Csütörtök: 16.00-18.00-ig
Péntek: 16.00-18.00-ig
Szombat: 14.00-18.00-ig

Munkatársak: Patai Kata és Molnár Csilla
Elérhetőségeink: 06 70/ 382- 45-41
e-mail: veszlejaratifi@gmail.com

Facebook-on is megtalálhatóak vagyunk, 
keress meg minket és értesülj legfrissebb 
programjainkról!

TuDÁSDEPó ExPRESSZ
a Kerekegyházi

Városi Könyvtárban
(TIoP-1.2.3-11/1-2012-0362)

Az elmúlt évben megvalósult Kerekegyháza Vá-
ros Önkormányzata sikeres pályázatának ered-
ményeként a könyvtári szolgáltatások összehan-
golt infrastruktúra fejlesztése is. A pályázatban 
megvalósítandó cél a formális, nem formális és 
informális tanulást támogató tartalmakhoz és in-
formációhoz történő hozzáférés kiterjesztése ér-
dekében a könyvtárak információs és kommuni-
kációs infrastruktúrájának fejlesztése, valamint a 
fogyatékkal élők esélyegyenlőségének növelése 
a hagyományos és online könyvtári szolgáltatá-
sok igénybevétele tekintetében.

Az elnyert támogatás összege: 6.464.988. Ft

A pályázat által lehetővé vált a könyvtár elavult 
információs eszközeinek megújítása, szolgáltatá-
sainak korszerűsítése, mellyel a lakosság és az 
olvasói igények magas szintű kiszolgálását tudjuk 
biztosítani. 

„A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a 
szellem és a lélek állapota: az akarat- és kép-
zelőerő, az érzelmek intenzitása, a jókedv és a 
kalandvágy győzelme a lustaságon.„

 Albert Schweitzer

Visszatekintés az Életmód 
Klub tevékenységére
Az elmúlt időszakban is az elgondolkodtató témák 
feldolgozására törekedtünk. A természeti témakör-
ben a vulkánok, tüzek, orkánok, a cunami értelme-
zése, a Bükki Nemzeti Park csodái érintettek meg 
bennünket. Szabóné Ronkó Erzsike, a nemzeti 
park munkatársának látogatásait mindig nagyon 
várjuk! 

A pszichológiai területről a problémamegoldás, 
stresszoldás, barátság, őszinteség, tekintély, plety-
ka, változatosság, a levegőváltozás, önismereti kér-
dések, arcdiagnosztika, kézelemzés témái kerültek 
sorra, dr. Kenyeresné Téglási Anna lelkésznő, 
Szelner Zsuzsa, Langóné Káplár Mária, Kuti Judit, 
Szabó Mariann, Tege Zsuzsa segítségével.

A ruházati kiegészítőkből börzét is rendeztünk.

A lakóhely környékének megismerését szolgálta 
az őszi homokdűnés kirándulásunk Molnárné Kati 
vezetésével.

Rozsnyói Zoltán és barátai tájékoztatásával a Do-
berdói-Isonzóvölgyi magyar emlékek elevenedtek 
meg, elővetítve az I. világháború 100. évfordulóját. 
Élménybeszámolók útján jártunk a Vaskapunál, 
Szlovéniában, Rómában, Izlandon, Marokkóban 
és a Szentföldön.

A foglalkozásokat a hónap első szerdáján tartjuk. 
A téma elővezetése után gondolatainkat mondjuk 
el, majd rövid tornával zárunk. Szívesen fogadjuk 
az érdeklődőket.

Szabó Istvánné klubvezető

VÉSZLE JÁRAT
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Mesetár
Óvodai nevelési programunkban kiemelt helye 
van az anyanyelvi nevelésnek, ezért a Magyar 
Kultúra Napja is fontos szerepet kap óvodánk 
életében. A Park utca óvodásai az óvoda ha-

gyományaihoz híven szintén megemlékeztek a 
jeles napról. 2014. január 22-én a Gomba cso-
port mese előadásra hívta a Csigabiga csoportot, 
ahol az Aranyos tarajos kiskakas című mesét ad-
ták elő. A „színházi” előadásra a kiscsoportosok 
saját készítésű jeggyel léphettek be, és foglal-
hatták el helyüket. Egy kis történelmi kalandozás 
után, - melyen megismerhették az ünnep erede-
tét - megkezdődött a színdarab, melyben a gyer-
mekek önkéntes alapon vállalhattak szerepet. A 
hangulatos délelőtt egymás megvendégelésével 
zárult.

Park utcai óvó nénik

Már az óvodáskorú gyerekek között is felfedez-
hetők a tartáshibák. Ezért nagyon fontos, hogy 
megszerettessük velük a mozgásos tevékenysé-
geket, a testnevelést.

Szerencsére van erre lehetőség és megfelelő 
tornaterem a Kerekegyházi Bóbita Óvoda Park 
utcai épületében. Itt kezdtem el 2013 októberé-
ben Pek-tornát tartani, ami a tartásproblémákkal, 
beilleszkedési, valamint mozgáskoordinációs za-
varokkal küzdő gyerekeknek szóló komplex moz-
gásfejlesztés.

Kiemelten épít a játékra, önbizalmat ad, és 
a mozgáson keresztül fejleszti az idegrend-
szert. A programot Pektor Gabriella tanító, 
gyógytestnevelő, sportrekreációs edző dolgozta 
ki, tőle tanultam én is.

Speciális mozgásfejlesztő eszközökkel tornáznak 
a gyerekek, például különböző méretű labdákkal, 
így pl. nagylabdákkal is, mert a labdán való moz-
gás, hintázás, ringás élménye, szinte az anyaméh 
biztonságát idézi fel bennük. Jól használhatók az 
izmok erősítésében, nyújtásában.

Gumiszalagot is használunk, mivel a szalagok 
húzása és visszaengedése is erőkifejtést igényel, 
nagyon hatásos a vele való munka. 

Megemlíteném még Magyar Gábor Mozgás-
kotta módszerét, ami komplex mozgás- és 
személyiségfejlesztő eszköz. Ez a tornaszer is 
rendelkezésünkre áll, akár minden alkalommal 
használhatjuk. Alkalmazása a gyereket pontos 
megfigyelésre készteti, szinte észrevétlenül fej-
lődik az emlékezet, a ritmus, a térérzékelés, a 
figyelem, a beszéd és a gondolkodás.

A Pek-torna csak egy lehetséges út a gyermek-
hez, de szerintem az egyik legcélravezetőbb út.

Borbélyné Papp Éva

A mindennapokban tapasztalható egészséget 
károsító tényezők egyre nagyobb mértékben 
veszélyeztetik gyermekeink egészséges felnőtté 
válását. Emiatt fontosnak tartjuk, hogy tudatosít-
suk bennük a megelőzés fontosságát, a helyes 
életmódbeli szokások kialakítását.

Az egészségtelen táplálkozás, a mozgáshiány, 
a környezetszennyezés, a sok televízió nézés és 
számítógépezés olyan tényezők, amelyek nem-
csak az egészségüket, hanem az óvodai teljesít-

ményüket is negatívan befolyásolják. Tapasztal-
juk, hogy a foglalkozásokon nem mindig tudnak 
kellőképpen figyelni, mivel hiányzik a megfelelő 
mennyiségű, pihentető alvás. A sok édesség fo-
gyasztásától túlsúlyosak vagy éppen hiperaktívak 
lesznek. Ezért 2013. november 29-én bekapcso-
lódtunk a kiscsoportosokkal az „Országos Gon-
dolkodj Egészségesen” Nap programba. Ezen a 
napon a gyerekekkel forgatókönyv alapján dol-
goztunk. A program küldetése, hogy minden gyer-
mek önmaga lehessen, ezért a nap célja, hogy:

- felhívjuk a figyelmet az óvodáskorúak testi
  és lelki egészségnevelésének fontosságára,
- a helyes táplálkozási szokások kialakítására,
- az egészséges táplálékok megismerésére,
  készítésére,
- a zöldségek, gyümölcsök felismerésére.

A nap megnyitásaként megbeszéltük a program 
szlogenjének jelentését, hogy számunkra is 
mennyire fontos az egészséges táplálkozás, a 

mozgás, az egészséges életmód kialakítása, és 
ezért mit is kell tenni. Ezek után az erre a napra 
ajánlott mesét az „Égig érő mesefa” címmel me-
séltük el, majd elkészítettük a mi saját „Égig érő 
mesefánkat”, sok szép mesével. 

A délelőtt folyamán még mozgásos és zeneterá-
piás játékokat is játszottunk. Majd a nap fénypont-
ja a gyerekekkel közösen elkészített egészséges 
és vidám gyümölcsfigura, amit később jóízűen el 
is fogyasztottunk.

A gyerekek a munkájuk „gyümölcsét” pedig a nap 
végén vehették át, ami nem volt más, mint a prog-
ram szervezői által küldött Egészségzsák, ami 
nagyon sok hasznos dolgot tartalmazott, mind a 
gyermekeknek, mind az anyukáknak.

Köszönjük, hogy részt vehettünk
ezen a programon: 

Réthy Kitti és Sáriné Bognár Klára óvónők

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy
a 2014/2015. nevelési évre

AZ óVoDA BEIRATKoZÁSoK 
IDŐPoNTJA:

2014. április 28. (hétfő) és április 29. (kedd)
8-tól 16 óráig.

Helyszíne: 
Kerekegyházi Bóbita óvoda, Park u. 1. sz. 

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik 
2014. szeptember 30-ig betöltik 3. életévüket.
 
Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy a gyermek 5 
éves korától az óvodai nevelésben való részvétel 
kötelező! Amennyiben felvételre kötelezett gyer-
meket nem íratnak be óvodába, az óvodavezető 
értesíti a jegyzőt és a szabálysértési hatóságot, aki 
a szükséges intézkedéseket megteszi.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy óvodánk in-
tegráltan nevelhető SNI gyermekeket is fogad.

óvodai felvételi körzet: Kerekegyháza

A gyermekek felvételéről az óvodavezető dönt. A 
felvételi döntésről 2014. május 24-ig kapnak értesí-
tést a Szülők, az óvodákban kifüggesztett névjegy-
zéken. Elutasítás esetén Kerekegyháza és Térsé-
ge Feladatellátó Társuláshoz lehet fellebbezéssel 
élni, a közléstől számított 15 napon belül, melyről 
a Társulási Tanács soron következő ülésén dönt.

A beiratkozáskor bemutatandó:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím 
igazolványa, TAJ kártyája, továbbá
- a szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája 
• munkáltatói igazolás mindkét szülőtől vagy mun-
káltatói szándéknyilatkozat, amennyiben az édes-
anya később tud csak munkába állni pl.: szeptem-
ber-október környékén (nyomtatvány az óvodától 
kérhető, vagy a www.kerekegyhaza.hu honlapról 
letölthető)

2013. szeptember 2-án nyitotta meg kapuit az új óvoda a kerekegyházi gyer-
mekek előtt. Ezzel régi vágya teljesült a településnek, az óvoda dolgozóinak 
és a szülőknek is. Az elmúlt években sajnos sok kisgyermeket nem tudtunk fel-

venni. Az új óvoda meg-
nyitásával biztosítva lett 
a kerekegyházi kisgyer-
mekek óvodáztatása.

Az új óvodában két cso-
portot indítottunk el, a 
harmadik csoport indu-
lását 2014 szeptembe-
rétől tervezzük. Az új 
csoportok kialakítása 

csökkentette a már működő csoportok zsúfoltságát is. Az óvó néniknek több 
lehetőségük van a gyermekek egyéni fejlesztésére, változatos tevékenységek 
biztosításával a gyermekek képességeihez mért differenciált fejlesztésre. Az 
új óvodában és a többi óvoda kiscsoportjaiban már augusztus végén ismerke-
dési délelőttre várták az óvó nénik a gyermekeket. Bábozással, vidám játékok-

kal ismerkedtek egymással. Hamarosan birtokba vették a csoportszobák játé-
kait, az udvar mozgásfejlesztő eszközeit. Pár nap múlva vidám gyermekzsivaj 
töltötte be a tornatermet is. A jól felszerelt tornaterem kiváló lehetőséget teremt 
az óvodások mozgásfejlesztésére.

Délutánonként helyet biztosítunk ovifocinak, Pek-tornának és gyermektánc-
nak is. Fejlesztőszobánkban logopédiai és fejlesztő foglalkozások vannak. Új 
óvodánk tágas és korszerű eszközökkel felszerelt. Dolgozóink a szülők segít-
ségével folyamatosan igyekeznek még otthonosabbá varázsolni. Udvarunkra 
növényeket is telepítettünk. Ezt a tavasz folyamán folytatni fogjuk, hogy a gyer-
mekek napjai minél kellemesebb körülmények között teljenek.

Ezúton is köszönjük mindazok munkáját, akik tetteikkel hozzájárultak, hogy 
Kerekegyházán javuljanak az óvodai nevelés feltételei. Régi óvodáinkban még 
sok tennivaló vár ránk az épületek felújításával, az eszközök bővítésével kap-
csolatban. Óvodánk dolgozói azonban a régi és az új óvodákban egyaránt 
arra törekszenek, hogy biztonságot nyújtó, élményekben gazdag óvodai életet 
biztosítsanak minden kisgyermeknek. 

Hallainé Kis Mária óvodavezető

Kedves Szülők! 
2014. május 23-án 14-től 18 óráig

cSAlÁDI NAPoT RENDEZÜNK
ismét a Fő utcai óvoda udvarán.

Színes programokkal várjuk
a gyermekeket szüleikkel együtt.

A rendezvény megvalósítását
az Aprók Pénze Alapítvány támogatja.

A KEREKEGYHÁZI BóBITA óVoDA
2014. ÉVI NYÁRI NYITVA TARTÁSA: 

2014. június 16. és augusztus 1. között
a Fő utcai óvoda fogadja a gyermekeket. 

Augusztus 4-től 31-ig
mind a három óvoda ZÁRVA tart.

Megnyitotta kapuit az új óvoda   

Bozsik körzetközpont
Kerekegyházán

Iskolánkban az idei tanévben erőteljesen felbolydult 
a fociélet. Az MLSZ által támogatott és finanszírozott 
Bozsik Program szolgál a sportág megismertetésére, 
megszerettetésére és az utánpótlás felnevelésére.

Intézményünk diákjai beindulása óta vesznek részt 
ebben a programban. A kitartásnak, a jó eredmé-
nyeknek köszönhető, hogy a 2013/14-es tanévtől 
Kerekegyháza körzetközponttá lépett elő. Ez jogot 
jelent a tornák megrendezésére, lebonyolítására, 
nem is beszélve a hazai pálya nyújtotta előnyökről.

A tanév során eddig három fordulóban bizonyítot-
ták focitudásukat diákjaink mellett a szabadszállási, 
kunadacsi, ladánybenei, lajosmizsei gyerekek. A 
tornák jó hangulatban zajlottak, a csapatok szívesen 
járnak vissza csarnokunkba.

Edző kollégámmal, Árvai Tamással azon dolgozunk, 
hogy a jövőben is minden így maradjon.

Balla Gábor

Kerekegyerdő Bölcsőde aktualitásai
Nyílt napot tartunk az új nevelési évre beiratkozott gyermekek és szüleik részére: 
2014. április 28-29-én 9.00-11.00 óráig. Szeretettel várunk minden érintettet!

Köszönet a személyi
jövedelemadók 1%-áért 
Az Aprók Pénze Alapítvány köszönetet mond 
mindazoknak, akik 2011. és 2012. évi adójuk 
1%-át az alapítvány javára felajánlották. Az így 
befolyt összeg 2012-ben 233.199 Ft volt, amelyet 
óvodai fejlesztő és udvari játékokra fordítottunk. 
2013-ban 259.250 Ft érkezett számlánkra, ame-
lyet sporteszközökre, mozgáskotta készletre, 
szőnyegek vásárlására fordítottunk.
Köszönjük segítségüket!
Adóbevallásuk elkészítésekor ne feledkezzenek 
meg a felajánlható 1%-ról való rendelkezésről.

Adószámunk: 18364279-1-03
Aprók Pénze Alapítvány

Kérem, hogy adója 1%-ával támogassa 
az alábbi kerekegyházi, önkormányzati 

civil szervezetek valamelyikét, városunk 
fejlődése érdekében.

Köszönettel:
Dr. Kelemen Márk polgármester

Az Általános Iskola Gyermekeiért 
Alapítvány 

Adószám: 18342846-1-03

Kerekegyházi Polgárőr Egyesület
Adószám: 18355738-1-03

Településünk Fejlődéséért Alapítvány
Adószám: 19050072-1-03

Emlékezés
Németh Nórára
Elfeledni Téged nem lehet, 
csak megtanulni élni 
Nélküled.                                                  

Csak az hal meg, akit elfelednek,
örökké él, akit igazán szeretnek.
Számunkra Te soha nem leszel halott,
örökké élni fogsz,
mint a ragyogó csillagok,

Szeretteid

Pek-torna az óvodában

országos gondolKodj EgÉszsÉgEsEn! nap

Új óvoda beruházás – 30 évet 
vártunk rá, most felépítettük

Kerekegyháza Város Önkormányzata a sikeres 
bölcsőde pályázat után, 2012. évben a Napközi 
Otthonos Óvoda 3 új csoportszobás (20-20 fő befo-
gadására alkalmas) feladatellátási helyének kialakí-
tására is pályázatot nyert, melyet a bölcsőde mel-
lett, a saját tulajdonában álló, a Park utca 1. címen 
(2270/3 hrsz) található ingatlanon valósított meg.

Az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program 
támogatási rendszeréhez benyújtott DAOP-4.2.1-
11-2012-007 azonosító számú, „Új óvoda építése 
az Erdő utca és Park utca sarkán” című pályáza-
tunkat 200.000.000 Ft összegű támogatásban ré-
szesítették. A projekt elszámolható összköltsége 
210.526.316 Ft volt, a támogatás mértéke 95%-os.

Több mint 30 éves tervet, dédelgetett álmot sike-
rült megvalósítanunk az „év Háza 2012” díjat nyert 
csudaszép új bölcsődénk után a gyönyörű és kor-
szerű új óvodánk megépítésével. Az óvoda már év-
tizedek óta végzi az óvodás korú gyermekek ellátá-
sát, de a minőségi neveléshez való egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosítása, a HH és SNI gyermekek in-
tegrált nevelésének továbbfejlesztése és a férőhely-
szám biztosítása érdekében elengedhetetlen volt 
egy új feladatellátási hely létesítése a kerekegyházi 
családok lehetőségeinek bővítése, és a gyermekek 
színvonalas, korszerű óvodai nevelése érdekében.

A beruházást Kerekegyháza Város Önkormányza-
ta 2013 februárjában kezdte meg, az új, gyönyörű 
óvodát szeptember 27-én adtuk át városunk gyer-
mekei és családjai részére.

Bízunk benne, hogy az új létesítmény sokáig fogja 
szolgálni városunk polgárait és gyermekeit!
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JANuÁR

Magyar Kultúra Napja
A Himnusz 190. évfordulójának alkalmából rende-
zett ünnepi eseményen Füzi László irodalomtörté-

nész előadását hallgatta meg a közönség, majd ezt 
követően „Nagyanyáink öröksége, unokáink hozo-
mánya” címmel kézimunka kiállítás nyílt 28 kerek-
egyházi asszony, lány, fiú munkáiból a művelődési 
házban. Ezen a jeles évfordulón mutatkoztak be 
először a Kereki Nótások Lengyel László tanár úr 
vezetésével.
A rendezvény zárásaként dr. Kelemen Márk polgár-
mester, a művelődési ház 50 éves évfordulójára ka-
pott ajándék grillázstortát ünnepélyesen szétosztot-
ta. A finom csemegéből minden résztvevőnek jutott.

FEBRuÁR

Mesebérlet
Február 6-án délelőtt a hagyományos bérletes elő-
adás keretében Pinokkió történetét láthatták a ke-
rekegyházi és kunadacsi ovisok, kisiskolások.

Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
A XX. századi diktatúrák áldozatainak emlékére ál-
lított emlékoszlopot megkoszorúzták a hozzátarto-

zók, a közintézmények, a Fidesz-KDNP valamint a 
civil és egyházi szervezetek képviselői. Ezt követő-
en a szervezők filmvetítésre invitálták a megjelente-
ket, ahol dr. Kenyeres Tibor rövid bevezetőjét köve-
tően a „Mansfeld” című magyar-kanadai filmdrámát 
tekinthették meg.

MÁRcIuS

Március 15.
Az ünnepi műsor a zord időjárás miatt a művelődési 
házban került megrendezésre. Dr. Kelemen Márk 
polgármester úr ünnepi beszédét követően a Kereki 
Nótások katonadalokat énekeltek és a kerekegyhá-
zi Móra Ferenc Általános Iskola és AMI 7/c osztá-
lyának műsora volt látható.

Húsvéti kézműves foglalkozás
Szalma a tojáson. A hagyományos festékbe mártás 
és írópálcikás viaszolás mellett egyedi tojásdíszítési 
technikával ismerkedhettek kicsik és nagyok márci-
us 28-án. 
A foglalkozást Ádám Kálmánné Ica hagyományőrző 
kézműves és Gyöngyösi Mária pedagógus vezették.

ÁPRIlIS

Tavaszköszöntő hangverseny 
A kerekegyházi katolikus templomban már hagyo-
mány a tavaszköszöntő hangverseny. Így volt ez 
április 6-án is, amikor a helyi művészeti iskolások, 

a Tavaszi Szél Népdalkör és a Katolikus Ifjúsági 
Énekkar adott színvonalas műsort a népes közön-
ségnek.

Színházlátogatás a budapesti Thália Színházba
Színházbuszt indítottunk április 13-án, szombaton 
a „Veled, Uram!” című rockoperára, mely nagy tet-
szést aratott a résztvevők körében.

Mesebérlet
Április 18-án a gyermekek nagy örömére Csukás Ist-
ván legnépszerűbb mesejátékát, az „Ágacskát” te-
kinthették meg a Nevesincs Színház előadásában.

Fotókiállítás
A Föld Napja alkalmából Madaras László Bács-Kis-
kun Megyei Művészeti Díjas fotóművész „Szárny-
játékok” című fotókiállítását tekinthették meg a 
látogatók. A művész úr mottója: „A végén nem az 
számít, hogy hány év volt az életemben, hanem az, 
hogy mennyi élet volt a képeimen.”

MÁJuS

IV. Bográcsos Ételek Főzőversenye
Az idei gasztronómiai megmérettetésen 41 bog-
rácsban főzték a versenyzők a hagyományos népi 
ételeket (birkát, kecskét, marhát és vaddisznót), va-
lamint egyéb kuriózumok is színesítették a palettát. 
A versengésben részt vettek egyéni indulók és szer-
vezetek is. Az elkészült ételeket szakmailag elis-
mert szakemberek zsűrizték. A helyieken kívül több 
vendégcsapat is ringbe szállt a különböző díjakért, 
kupákért. Domján István képviselő-főszervező úr 
meghívására rendezvényünket megtisztelte Benke 
Laci bácsi is. A nap folyamán kulturális programok-
kal szórakoztatták a látogatókat a helyi tánccsopor-
tok, nótások, népdalkörösök és az általános iskola 
diákjai. Jó hangulatú koncertet adott a Fourtissimo 
zenekar. Az eredményhirdetés után Ordasi István és 
a Musztáng zenekar kísérte az estét muzsikájával.

Kihívás Napja
Május 22-én Kerekegyháza ismét csatlakozott az 
országosan meghirdetett sportprogramhoz. 
A nemzetközi kezdeményezés fő célkitűzése, hogy 
megmozgassanak minden embert korosztálytól 
függetlenül, a város több, sportolásra alkalmas 
helyszínén. A meghirdetett sportprogramokon szép 
számmal vettek részt a bölcsisek, ovisok, iskolások 
és felnőttek az idősebb korosztályból is.

Babaköszöntő
A gyermeknap alkalmából május 31-én dr. Kele-
men Márk polgármester úr immár hagyományosan 
oklevéllel és ajándékkal köszöntötte városunk 72 

ifjú polgárát és szüleiket a művelődési házban. Az 
ünnepséget Pallagi Mária „Meseország közepén” 
című kelméből szőtt varázslatos mesekép kiállítása 
kísérte.

JÚNIuS

Nemzeti Összetartozás Napja
Június 4-én a Trianoni békediktátum aláírásáról em-
lékeznek meg országszerte, így Kerekegyházán is. 
A rendezvényen felléptek az általános iskolások, a 
Tavaszi Szél Népdalkör és a Kereki Nótások. Dr. Ke-
nyeres Tibor előadása után gyertyagyújtással és a 
székely himnusz közös éneklésével zárult a megem-
lékezés. A művelődési házban Forgó Marianna lokál-
patrióta és képes levelezőlap gyűjtő „Trianon” című 
kiállítását tekinthették meg a rendezvény keretében.

Filmvetítés
A Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon városunk 
ebben az évben is részt vett, ami azt jelentette, hogy 
a fesztivál versenyfilmjei megtekinthetőek voltak 
Kerekegyházán is. A vetítések június 19-21. között 
zajlottak a művelődési házban. A levetített rövidfil-
mekre, reklámspotokra, diplomafilmekre szavazni 
lehetett a nézőknek.

Hagyományőrző kézműves táborok
A kerekegyházi művelődési ház évek óta szervez 
nyáron kézműves táborokat gyermekek részére. 
A táborokban a résztvevők a szövés különböző 
technikáival ismerkedtek meg, gyöngyből és bőrből 
készítettek karkötőt, nyakláncot, mézeskalácsot sü-
töttek. Kirándultak a Rendek Ökogazdaságba, ahol 
kenyeret dagasztottak, az elkészített kis cipók ke-
mencében sültek, megismerkedtek a „Szél hangjai” 
tanösvény növényeivel és a tanyán lévő állatokkal, 
a tanyasi életmóddal. A kerekegyházi kalandparkba 
is elsétáltak, ahol mindenki kipróbálhatta bátorsá-
gát az izgalmas pályákon. Az utolsó napon egy kerti 
partival zárult a tábor, ahova a szülők, családtagok 
is meghívást kaptak. A művelődési ház hátsó tera-
szán családi hangulatban grilleztek, ugrálóváraztak, 
beszélgettek a résztvevők. A szülők megtekinthet-
ték a csemeték által a táborban elkészített remek-
műveket.
A tábor háziasszonyai, vezetői: Ádám Kálmánné, 
Gyöngyösi Mária és Sáriné Bognár Klára. A gyere-
kek körüli teendőkben a művelődési ház dolgozóin 
kívül önkéntes diákok segítettek.
A harmadik, augusztusi nyári kézműves tábor a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Gyermek és If-
júsági Alapprogram támogatásával és a Nemzeti 
Család- és Szociálpolitikai Intézet közreműködésé-
vel valósult meg.

AuGuSZTuS

Augusztus 20-i Ünnepség és Arató Fesztivál
Augusztus 19-én, az ünnepélyes képviselő-testületi 
ülésen dr. Kelemen Márk polgármester úr ünnepi 
beszédét követően átadta a 2013. évi elismerő dí-
jakat. Ezután a hagyományt követve a város utcáit 

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár
Képes rendezvény összefoglaló 2013. januártól 2014. márciusig

végigjárva vonultak fel a főtérre az aratógépek, csi-
kósok zenés kísérettel.
Az aratás befejezéséről Boldizsár András adott je-
lentést a polgármester úrnak. Ezt követően került 
sor a megáldott és megszentelt új kenyér felszele-

telésére és szétosztására. Volt kukoricamorzsolás 
és cséplés bemutató, néptáncosok és dalkörök 
adtak vidám műsort. Kohut Sándorné Ida néni be-
mutatta a téren a hagyományos kenyérdagasztás 
technikáját. A délután további részében az önfeledt 
szórakozásé lett a főszerep és fergeteges utcabál 
zárta a rendezvényt. A programon részt vett Kerek-
egyháza testvértelepülése, Gútor polgármestere 
Schnobl József úr is.

Hírös Hét Fesztivál
Kerekegyháza ismételten képviseltette magát au-
gusztus 21-25-ig a Hírös Hét Fesztivál keretében 
16. alkalommal megrendezett Térségi Kertészeti 
és Élelmiszeripari Kiállításon Kecskemét főterén. A 
települési standokat a kilátogatók is értékelték, az ő 
szavazataik alapján a közönség díját Kerekegyháza 
önkormányzatának adományozták.
A Hírös Hét Fesztivál keretén belül hagyományos 
szilvalekvár főzést mutatott be 2 település Kecske-
méten a Főtéren: Kerekegyháza és Ballószög. Ke-
rekegyházáról Kohut Sándorné Ida néni készítette 
el a finom lekvárt, amelyet meg is kóstolhattak a 
résztvevők.

SZEPTEMBER

Kerekfeszt
Szeptember 27-29. között nagy sikerrel zajlott le Ke-
rekegyházán a „Kerek Feszt, Kereki Tojás és Szüreti 
Fesztivál”. A programmal az önkormányzat csatla-
kozott az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek!” 
című országosan meghirdetett kezdeményezéshez 
is. A rendezvény társszervezője a Kezünkben a 
Jövő Ifjúsági és Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület volt, akik megalakulásuk 115. évfordulóját 
ünnepelték. A háromnapos rendezvény bővelkedett 
színvonalas programokban. A vendégek láthatták 
többek között a hagyományos szüreti lovas felvo-
nulást, amelyen ismét szép számmal vettek részt 

a kerekegyházi és környező településekről érkező 
lovasok, csikósok, néptáncosok, zenészek. A borud-
varban mindenki friss mustot és bort kóstolhatott. A 
művelődési házban Skultéti Árpád Lajosmizsén élő 

tűzzománcos és kerekegyházi tanítványainak tűzzo-
mánc képeiből tekinthettek meg impozáns kiállítást. 
Pénteken és szombaton este koncertek, tűzijáték és 
utcabál szórakoztatta a közönséget. Vasárnap este 
az országban 1300 településen lángolt fel – köztük 
Kerekegyházán is – a Szent Mihály napi őrtűz, mely 
nemzeti összetartozásunkat jelképezte. Ezután kö-
zös szalonnasütéssel, tócsni kóstolással, nótázással 
zárult a háromnapos vigasság.
Ezúton is köszönjük azoknak az embereknek, 
szervezeteknek, vállalkozóknak, intézményeknek a 
segítséget és támogatást, amellyel hozzájárultak e 
nagyszabású rendezvény megvalósításához.

oKTóBER

Nemzeti Gyásznap
Október 6-án a Nemzeti Gyásznap alkalmából dr. 
Kenyeres Tibor tartott vetítettképes előadást a „Tü-
zér és hadmérnök életutak a szabadságharc vérta-
núi között” címmel. A rendezvényen közreműködött 
a Bács-Kiskun megyei Huszárbandérium és Tüzér-
üteg díszelgéssel és díszlövéssekkel.

Meseműsor
„A kiskakas gyémánt félkrajcárja” című meseelő-
adást tekinthették meg az érdeklődők október 9-én. 
A Szegedi Miniszínház színészei előadásában egy 
humoros, de egyben nagyon tanulságos történetnek 
lehettek aktív részesei gyerekek és pedagógusok 
egyaránt.

október 23.
Október 22-én a polgármester úr ünnepi beszédét 
követően az 1956-os forradalom és szabadságharc 
emlékére az általános iskolások és a Tavaszi Szél 
Népdalkör adott elő műsort, majd ezt követően 

megkoszorúzásra került a XX. századi diktatúrák 
áldozatainak emlékére állított emlékoszlop.

DEcEMBER

Szépkorúak karácsonya
Dr. Kelemen Márk polgármester úr ebben az évben 
is egy közös szép karácsonyi ünnepségre hívta a 
város nyugdíjasait, ahol az ajándékozás mellett az 
önkormányzat Kovács Kati előadóművész meghí-
vásával is kifejezte szeretetét és megbecsülését 
városunk szépkorú, idős lakói iránt.

Adventi időszak
Az adventi időszak keretén belül kézműves foglal-
kozást tartottak a gyerekek részére, melyen elké-
szíthették saját adventi koszorúikat. A város adventi 
koszorúján a gyertyagyújtásokat köszöntők és mű-
sorok kísérték az önkormányzat, a város egyházi 
közösségei, valamint az intézmények részvételével. 
A Mindenki Karácsonya ünnepséggel fejeződött 
be a 2013-as rendezvények sorozata, ahol zenés 
karácsonyi műsorokat adtak elő a város óvodásai, 
iskolásai, művészeti csoportjai.

2014. JANuÁR

Magyar Kultúra Napja
A január 22-én megrendezésre került gálaműsor-
ban színpadra léptek a Móra Ferenc Általános 
Iskola és AMI dráma szakkörösei, a Tavaszi Szél 
Népdalkör, a Kereki Nótások, valamint a Csőszi 
Sándor tanár úr által vezetett tánccsoportok. A 
hangulatos bemutatókat közös teázás, zsíros ke-
nyér evés, borozás és beszélgetés zárta.
A rendezvény keretében a résztvevők megtekint-
hették a Móra Ferenc Általános Iskola növendékei-
nek rajz kiállítását.

Meseműsor
A budapesti Gózon Gyula Kamaraszínház előadá-
sában január 29-én „Mekk Mester” furfangos mese-
világába kalauzolták el a gyerekeket a színészek.

FEBRuÁR

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
Február 25-én a Szent István téren a kommunista 
diktatúra áldozataira emlékeztünk. Az emlékoszlo-
pot megkoszorúzták a hozzátartozók, a közintéz-
mények, a Fidesz-KDNP, az egyházak és civil szer-
vezetek képviselői, majd a résztvevők a művelődési 
házban megtekinthették a Biszku Béláról szóló „Bűn 
és büntetlenség” című dokumentumfilmet. Szalai 
József kutatómunkájából ez alkalommal Csörgő Ist-
vánról, a kommunista diktatúra egyik kerekegyházi 
áldozatáról állított össze dokumentumokat.

MÁRcIuS

Meseműsor
Március 4-én a Grimm testvérek klasszikus „Holle 
anyó” meséjét játszotta el két bohóc, Aranyos Ku-
kucska és Szurtos Kamilla, akik játékos humorral 
és ismert gyerekdalokkal adták át a mese gazdag 
üzenetét.

Március 15.
Március 14-én este megemlékezés volt a balatoni 
Farkas János Emlékparkban az 1848-49-es Forra-
dalom és Szabadságharc tiszteletére. Dr. Kelemen 
Márk polgármester ünnepi beszédét követően a 
Móra Ferenc Általános Iskola 7/c osztályos tanulói 
adták elő ez alkalomra összeállított műsorukat, 
majd a Kereki Nótások katonadalokat énekeltek. 
A program végén megkoszorúzták balatoni Farkas 

János családi sírhelyét. A rendezvény második 
felében a hagyományos fáklyás felvonulásra került 
sor. A közel 100 fős menet a művelődési háztól vo-
nult ki a Köztemetőig, ahol tárogatószó kíséretében 
koszorúkat helyeztek el az 1848-49-es kerekegy-
házi honvédek, név szerint André László, Ficzek 
János, Juhász József és Liftner Bertalan síremlé-
kéhez.

Katona József Művelődési Ház
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lABDARÚGÁS

Miután néhány éve dr. Kelemen 
Márk polgármestert a sportegye-
sület közgyűlése megválasztotta elnöknek a 
vele partnerként dolgozó szakosztályvezetőkkel 
együtt nekiláttak a kerekegyházi sportélet átfogó 
fejlesztéséhez. A működő szakosztályok anyagi 
támogatását megnövelték, a játékos és utánpót-
lás bázist szélesítették, a személyi és eszköz 
feltételeket lépésről lépésre fejlesztik. Céljuk a 
szakosztályok eredményességének növelése.

Így történt ez a labdarúgó szakosztály esetében 
is. A korábban idegen játékosokkal tűzdelt, és a 
bajnokságban bukdácsoló megye I. osztályban 
játszó felnőtt csapat működtetése értelmetlenné 
és finanszírozhatatlanná vált. Ezért a polgármes-
ter úr irányításával elhatároztuk, hogy ameddig 
egy erős, főleg helyi fiatalokból álló magasabb 
osztályú csapatot nem tudunk kinevelni, addig 
elsősorban helyi fiatalokból álló megye III. osz-
tályú felnőtt csapatot indítunk, és az utánpótlás 
nevelésre helyezzük a hangsúlyt. Az elmúlt 
két évben a kormány által kialakított ún. TAO-
támogatási rendszer lehetőségével is élve több 
millió forint értékű fejlesztést valósítunk meg pá-
lyázati pénzből mind az infrastruktúra, eszközök, 
mind pedig a személyi feltételek terén. Mindez-
idáig csak vágyott, hiányzó eszközöket, labdákat, 
kapukat, mezgarnitúrákat, edzéshez szükséges 
színvonalas bójákat, gátakat stb. szereztünk be, 
megteremtve ezzel a kor elvárásának megfelelő 
edzések és mérkőzések feltételeit. Mindemellett 
megkezdtük a pályák és öltözőépület rendbetéte-
lét, folytatjuk a fű, az öntözőrendszer és a lelátó 
felújítását, valamint személyi változásokra is sor 
került a szakosztály életében.

Fő célunk, hogy minél több kerekegyházi gyerek 
sportoljon, focizzon minél jobb feltételek között. 
Ehhez fontos a teljes utánpótlás nevelés egysé-
gesítése, fejlesztése, melynek érdekében meg-
bíztuk Gazdag Attilát is edzőként valamint, hogy 
az utánpótlás nevelés szakmai vezetését vegye 
át, és dolgozzon ki egy a helyi sajátosságokat is 
figyelembe vevő edzés struktúrát, amit minden 
utánpótlással foglalkozó edzőnk alapként használ 
csapataik felkészítése során.

Meggyőződésünk, hogy az egységesített neve-
lői és edzői munka révén az eredmények sem 
maradhatnak el, és csapatainkból fejlett, komoly 
értéket képviselő növendék labdarúgók kerülnek 
ki, akik javarészt a kerekegyházi labdarúgás 
utánpótlás bázisát fogják erősíteni. Máris fontos 
eredmény, hogy jelenleg minden utánpótlás kor-
osztály képviselteti magát a tornákon.

Jelenleg az ovifocival együtt hét korosztállyal, 
csapattal folyik a munka. A utánpótlás csapata-
ink edzéseit Balla Gábor, Gazdag Attila, Polgár 
Zoltán, és Kunsági Antal vezetik. Ezek a korosz-
tályok jelenleg az MLSZ BOZSIK programjának 
keretei között, torna jelleggel kerülnek verse-
nyeztetésre. A serdülő csapatunkat továbbra is 

Nagy János vezeti, akik a Bács-Kiskun Megyei 
bajnokságban szerepelnek.

Az is eredmény, hogy a teljes téli átigazolási idő-
szakban csupán egyetlen gyermek igazolt el csa-
patainkból, azonban tíznél több új játékos kere-
sett meg bennünket, hogy itt szeretnék folytatni, 
vagy megkezdeni a labdarúgást.

A felnőtt csapatunk jelenleg a Megyei III. osztály-
ban versenyez, ahol a tavalyi szezont követően 
jelentős erősítésen esett át a csapat. Több fiatal 
játékossal erősödve kezdődtek a tavaszi küzdel-
mek, ahol már bíztató eredmények is születtek.

A felnőtt csapatunk edzői teendőit Polgár Zoltán, 
és András Attila végzi, kiegészülve olyan játéko-
sokkal, akik sokat segítenek a csapatnak, és ez-
zel példát is mutatnak.

A kerekegyházi labdarúgás jövője csak az össze-
tartáson és munkán alapulhat. Hisszük és tudjuk, 
hogy ez megvalósítható és elhatározásunkat si-
ker koronázza. Persze rengeteg még a tennivaló, 
de ha Kerekegyháza sportbarátai támogatnak, és 
megtisztelő érdeklődésükkel segítik munkánkat, 
akkor közösen elérjük, hogy magas szintű labda-
rúgással szórakoztathassunk mindenkit itt Kerek-
egyházán, és tehetségeink által akár magasabb 
szinten is. Ha Önök is akarják így lesz, mert tud-
ják: Kerekegyházán nincs lehetetlen!

HAJRÁ KEREK!

dr. Kelemen Márk
Kerekegyházi SE Elnöke

Kunsági Antal
Labdarúgó Szakosztály vezetője

ASZTAlITENISZ

A 2013-14-es bajnoki évadban 2 csa-
pattal szerepel a szakosztály a me-
gyei bajnokságban. Az 1. csapat a megyei I. osz-
tályban, a 2. csapat pedig a megyei III. osztályban 
játszik. Az őszi idényt az 1. csapat az 1. helyen zár-
ta, megosztva ezt a helyet a Soltvadkert csapatával.

A 2. csapat kiváló szerepléssel a 2. helyen fejezte 
be az őszt a Cserkeszőlő csapata mögött.

Örömteli hír, hogy az utánpótlás nevelés eredmé-
nyeként Molnár Bianka, Hefler Endre és Szappa-
nos Szabolcs ígéretesen pingpongozik a külön-
böző versenyeken. Edzőjük Fürj Róbert.

Március 6-án Kiskőrösön izgalmas játék után 
megérdemelten nyert Kerekegyháza csapata 
Tek-Szol kupán. 9:6-os arányban múlta felül  
Apostag csapatát.

Csapattagok (a fotó sorrendjében): Fürj Róbert, 
Reibl László, Szilágyi András, Marton Balázs Le-
vente, Peczelák Attila, Jakubik István.

Tóth Miklós Szakosztályvezető

KoSÁRlABDA

A Kerekegyházi Sportegyesület 
Kosárlabda Szakosztályának kife-
jezetten sikeres éve volt a 2013-as esztendő.

Míg a felnőtt férfi csapat ismét a legjobbak kö-
zött találta magát a megyei bajnokságban, ahol 
3. helyen bronzéremmel zárta a 2012/2013-as 
szezont, aközben 2013 februárjában megalakult 
a női kosárlabda szakág is! A 14 helyi hölgy szor-
gos munkával készült hónapokon keresztül azért, 
hogy 2013 őszétől egy ún. regionális bajnokság-
ban vegyenek részt. A bajnokságban minden 
hónapban tornák formájában vannak a mérkőzé-
sek. A kereki hölgyek győzelemmel mutatkoztak 
be már az első megmérettetésen, és azóta is 
folyamatosan küzdenek a rutinosabb nagynevű 
klubok ellen.

A utánpótlás edzések szintén rendszeresen zaj-
lanak bízva abban, hogy hamarosan versenyez-
tetni tudjuk a gyerekeket is! A felnőtt férfi csapat 
jelenleg a bajnoki rájátszást várja, mely újabb 
nagy feladatokat hoz magával. Ezúton köszönjük 
minden támogatónknak, szurkolónknak, hogy ve-
lünk vannak és segítik szakosztályunkat! 

HAJRÁ KEREK!

Üdvözlettel:
Szőrös Ervin szakosztályvezető 

KoRoNGlÖVÉSZET

2014. június 16. és 26. között Magyarországon, 
Sarlóspusztán először rendeznek Koronglövő 
Európa-bajnokságot várhatóan 42 ország közel 
500 versenyzőjével, Trap-skeet- és dupla trap 
számokban.

Igaly Diána olimpiai bajnok sportlövő - aki több-
ször is járt rövid időre városunkban – a Magyar 
Sportlövő Szövetség nevében személyesen hívja 
azokat a Kerekegyházi lakosokat, akik szeret-
nének a jó esélyekkel induló magyar csapatnak 
szurkolni, valamint koronglővő versenyt közelről 
látni.

A rendezvény INGYENES!

Jótékonysági bált szervezett A kerekegyházi Álta-
lános Iskola Gyermekeiért Alapítvány 2014. nov-
ember 16-án. A művelődési házban megrende-
zett eseményen az iskola tanulói és tanárai vidám 
műsorral köszönték meg a támogatók segítségét: 
a 2.b és az 5.b osztály tanulói zenés-táncos pro-
dukcióval készültek, Steiner Ferenc a mesemon-
dó verseny győztes meséjét adta elő. A Nyitnikék 
énekkar énekelt, Héjjas József harmonikázott a 
vendégeknek. A 3.c osztály tanulói tréfás mon-
dókákkal, versekkel szórakoztatták a közönséget. 
Vacsora után a tanárok meglepetéstánca alapoz-
ta meg a vidám hangulatot. A finom vacsoráról 
és desszertről az iskola szakácsai gondoskod-
tak. A bál megrendezéséhez helyi vállalkozóktól, 

szülőktől sok felajánlás érkezett, amelyért ezúton 
is köszönetet mondunk: Vásárhelyi Ferenc-
nek, Jeskó Zsuzsannának, Malecz Győzőnek, 
Lampé Viktornak, a Galambász Egyesületnek, 
Krajcsovszki Lászlónak, Orosz Bélának, Szappa-
nos Gábornak, Koncz Jenőnek. Ezenkívül a tom-
bolasorsoláshoz is szép és értékes ajándékokat 
kaptunk a vendégektől.

A bál bevételéből sportszereket vásároltunk: 30 
db polifoamot, 20 db jelzőtrikót a csapatjátékok-
hoz, 20 db erősítő színes szalagot, amelyekkel 
a mindennapos testneveléshez használatos 
eszközkészletet gyarapítottuk. Az iskolai könyv-
tárban kötelező és ajánlott olvasmányokkal bőví-
tettük az állományt: 160 kötetet vásároltunk. Most 
már minden évfolyamon egy-egy osztálynak ele-
gendő darabszám áll rendelkezésre. Tavasszal 
tovább szeretnénk folytatni az elkezdett iskola-
kert alakítását.

Reméljük, minden kedves vendég kellemes él-
ményekkel tért haza, s két év múlva ismét talál-
kozunk.

Szakálné Galbavi Márta

Nyílt tanítási napok zajlottak az általános iskolá-
ban február 24-28-ig. A szülők belátogathattak 
gyermekeik óráira, bepillantást nyerhettek az 
iskolában folyó munkába. Csütörtökön a nagy-
csoportosokat és az óvó néniket fogadták az 
1. osztályosok. Az óvodások megnézték, hogy 
mennyi mindent tanultak társaik egy év alatt. 
Pénteken a leendő első osztályosok szüleit hív-
tuk sulibörzére. 

Az érdeklődők interaktív eszközökkel támogatott 
és hagyományosan szervezett órákon vehettek 
részt, a leendő tanító nénikkel beszélgethettek, 
bemutattuk egy rövid séta keretében az intéz-
ményt, majd a szülői értekezleten tájékoztatást 
kaptak a beiratkozással kapcsolatos teendőkről.

A legfontosabb tudnivalók:

- A beiratkozás a 2014/2015. tanév 1. évfolyamá-
ra április 28-29-30-án lesz az iskola titkárságán 
8-18 óra között.

- Előtte el kell menni az Okmányirodába, ahol 
fényképet készítenek a gyermekről diákigazol-
vány igényléshez. Az ott kapott adatlapot hozni 
kell a beiratkozáskor, és 1400 Ft-ot diákigazol-
ványra. Egyben személyi igazolványt is készíte-
nek, akinek még nincs. Szükség van a gyermek 
nevére kiállított lakcímkártyára is. Okmányirodá-

ban időpont kérhető: 76/546-046 telefonon. A 
gyermeket törvényes képviselő kísérje el.

- A beiratkozás előtt otthon el kell dönteni, hogy 
félnapos vagy egész napos oktatásban kíván 
részt venni.

- Dönteni kell arról is, hogy erkölcstan, katolikus 
vagy református hitoktatásban kíván részt venni.

– Szükség van az óvodában kapott iskolaérett-
séget igazoló szakvéleményre. Ha Nevelési Ta-
nácsadó vagy Szakértői Bizottság által kiállított 
szakvéleménnyel rendelkeznek, ezt is hozzák 
magukkal.

- Szülői nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gya-
korlására.

A fentiekhez szükséges nyomtatványokat az óvo-
dában fogják a szülők megkapni.

ToVÁBBI ISKolAI PRoGRAMoK:

- Április 23-27-ig iskolánk lesz a házigazdája a 
Comenius pályázat következő találkozójának. 37 
gyermek és felnőtt vendég érkezik Németország-
ból, Lengyelországból, Írországból, Franciaor-
szágból, Romániából és Törökországból.

- Május 30-án, pénteken tartjuk a gyermeknapot.

- Június 13-án 17 órakor ballagnak el a nyolcadik 
osztályosok, ez a tanév utolsó tanítási napja.

- Június 20-án 17 órakor lesz az ünnepélyes tan-
évzáró.

Szakálné Galbavi Márta
igazgató helyettes

Iskolai alapítványi bál A Kerekegyháza 
Város Önkormányzata 

rendezvényei 
(2014. április-augusztus)

Május 10. szombat
V. Bográcsos Ételek Főzőversenye

a Szent István téren

Május 21. szerda
Kihívás Napja – Városi Sportnap

Május 30. péntek
Városi Gyermeknap

a Móra Ferenc Általános Iskola szervezésében
Babaköszöntő és Ifjú Polgárrá Avató

Ünnepség a művelődési házban

Június 4. szerda 16 óra
Nemzeti Összetartozás Napja,

megemlékezés a művelődési házban

Augusztus 19. kedd
Ünnepi Képviselő-testületi ülés

Arató Fesztivál

Szeptember 19-20.
Kerek Feszt, Kereki Tojás és Szüreti Fesztivál

Katona József Művelődési 
Ház programajánlója
(2014. április-augusztus)

Április 9. szerda 10 óra
Meseelőadás: Hamupipőke c. mesejáték

Április 17. csütörtök 14-16 óra
Húsvéti kézműves foglalkozás

Május 19. hétfő 10 óra
Meseelőadás: Hottentotta c. bohócműsor

Június 16-20. 
Nyári kézműves tábor

Június 23-29.
Hírös Hét Fesztivál, Térségi Kertészeti és 

Élelmiszeripari Kiállítás Kecskeméten

Sportegyesületünk hírei

nyílt napok az iskolában

oKMÁNYIRoDA – KEREKEGYHÁZA
elérhetőségei, ügyfélfogadása

6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/A.
OKMÁNYIRODA 

06-76-546-055 • 06-76/546-046
06-70/436-2981

okmany.kerekegyhaza@bacsjaras.gov.hu

Hétfő-Szerda:
8:00-12:00 és 13:00-16:00

csütörtökön nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00-11:00

Várjuk kedves ügyfeleinket!



KÖZÉRDEKű TElEFoNSZÁMoK
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: 06-76-371-385

Polgármesteri Hivatal: 06-76-546-040
szociális ügyintézés: 06-76-546-056

adó ügyintézés: 06-76-546-053
műszaki iroda: 06-76-546-047

Bölcsöde: 06-76-361-067
Új óvoda: 06-76-545-000

Műszaki iroda: 06-70-459-3278
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: 06-30-298-2322

Humán Szolgáltató Központ: 06-76-361-165
Bácsvíz: 06-76-511-511

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

Rendőri elérhetőségek:
112-es segélyhívó, 107-es segélyhívó

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

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 

A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy 
saját, rokonai, vagy barátai udvarán, kertjében ala-
kítson ki és termesszen maga és családja számára 
minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.

A programban történő részvétel feltételei: 
• az illető a programhoz önként kíván csatlakozni,
• rendelkezik saját tulajdonú vagy számára meg-
művelésre átengedett 
• balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterület-
tel, ahol
• konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.

Nevezési kategóriák:
• Balkon: Erkélyen kialakított 
• Mini: 10–50 m2 
• Normál: 50 m2 felett
• zártkert 1.: zöldség
• zártkert 2.: Gyümölcsös
• zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
• Közösségi: Csoportok, szervezetek által 
megművelt kertek

Jelentkezési határidő: 2014. április 30. 
Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap kitöltése és 
leadása
Jelentkezési lap kérhető és leadható:
- Polgármesteri Hivatal Titkárságán
- Falugazdásznál / Művelődési Házban
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület 
tulajdonosa, vagy annak megművelője.

Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen 
vesszünk fotók készítését a balkonról, kertről, mely 
segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelölés-
hez ez elengedhetetlen lesz!

Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 
edényben elhelyezett, 3 különböző konyhakerti nö-
vény termesztése történjen
2. A növények megválasztása szabadon lehetsé-
ges, mindenki igényének megfelelően
3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, 
szép, megfelelően gondozott, gyommentes,
és egyben hasznos

4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége 
megfelelő legyen
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a napraké-
szen, szabályosan vezetett Permetezési napló
7. Előnyt élvez a komposztálás, a bio/öko módsze-
rek alkalmazása és öntözés esetén a csatorna/
esővíz használata
8. Külön előnyt élvez, ha a kert madárbarát kert: 
található benne madáretető, madáritató, és madár-
odú. (A kertet madárbaráttá lehet minősíteni – de 
nem kötelező – a www.mme.hu oldalon található 
útmutatás alapján.)

Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés 
és indokolt esetben különdíjak odaítélése a telepü-
lés szervezésében.

országos díjazás: a programhoz kapcsolódó 
„Magyarország legszebb konyhakertje” díjra törté-
nő jelölésre, minden kategória első helyezettje lesz 
jogosult a helyi zsűri által tett külön ajánlás alapján.

országos díj: 
• Bronz kisplasztika – Györffy Sándor, Munkácsy 
és Magyar Örökség díjas karcagi szobrászművész 
alkotása
• Oklevél - Miniszteri aláírással, melyet az Orszá-
gos Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek kö-
zött Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 
úr ad át Kovács Szilvia ötletgazdával a Vidékfej-
lesztési Minisztérium Darányi Ignác termében.

A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 15- 
augusztus 31-ig) történik előzetes időpont egyez-
tetés alapján.

Eredményhirdetés: Szeptember 20-án, Szüreti 
Felvonulás rendezvényen

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kert-
művelő jelentkezését!

  dr. Kelemen Márk polgármester

Kerekegyháza Város Önkormányzata - csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag) által 
létrehozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos 

programhoz - meghirdeti a helyi „A legszebb konyhakertek” című programot/versenyt

Kerekegyháza Város Önkor-
mányzatának kezdeményezé-
sére az Izsák-Kom Kft. és a 
Fe-Group Invest Zrt. elekt-
ronikai hulladékgyűjtési 

akciót szervez a Kerekegyházi Városgazdasági 
Nonprofit Kft.-vel összefogva. 

A GYűJTÉSI AKcIó IDŐPoNTJA:
2014. május 10-én 9.00-tól 13.00-ig 

A GYűJTÉS HElYSZíNE:
Kerekegyháza, Fő u. 43. (Máltai udvar) 

MIKET VESZÜNK ÁT? 
Egészben lévő elektronikai eszközök, melyek egy 
háztartásban előfordulhatnak pl.: 
• nagy háztartási gépek (pl. mosógép, tűzhely,
   hűtőgép, stb.) 
• kis háztartási gépek (pl. vasaló, hajszárító stb.) 
• számítástechnikai berendezések
   (pl. számítógép, telefon, stb.) 
• szórakoztató elektronikai berendezések
   (pl. televízió készülék, rádió, stb.) 
• barkácsgépek (pl. fúrógép, fűnyíró gép, stb.) 
• világítástechnikai berendezések
   (pl. lámpák, fénycsövek, stb.) 
• játékok és szabadidős sporteszközök 
• orvosi berendezések (pl. vérnyomásmérő, stb.) 
MIKET NEM VESZÜNK ÁT? 
• ami nem elektronikai hulladék 
• veszélyes hulladékkal, fertőző anyaggal
   szennyezett elektronikai eszközök, alkatrészek 
• szétbontott elektronikai eszközök, törött TV, stb… 

A gyűjtés célja, hogy a hulladékok minél nagyobb 
mértékben hasznosuljanak, illetve a környezetre, 
emberre veszélyt jelentő anyagokat ellenőrzött kö-
rülmények között kezeljük.

Tegyünk együtt környezetünk tisztaságáért!


