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DSIDA JENŐ:
Itt van a szép karácsony 

Itt van a szép, víg karácsony, 
Élünk dión, friss kalácson: 
mennyi fínom csemege! 
Kicsi szíved remeg-e? 

Karácsonyfa minden ága 
csillog-villog: csupa drága, 
szép mennyei üzenet: 
Kis Jézuska született. 

Jó gyermekek mind örülnek, 
kályha mellett körben ülnek, 
aranymese, áhitat 
minden szívet átitat. 

Pásztorjátszók be-bejönnek 
és kántálva ráköszönnek 
a családra. Fura nép, 
de énekük csudaszép. 

Tiszta öröm tüze átég 
a szemeken, a harangjáték 
szól, éjféli üzenet: 
Kis Jézuska született! 
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A Polgármesteri Hírlevél szerkesztőinek az a célja, hogy a kerekegyházi lakosokat minél szélesebb 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 kér-
jük, ugyanitt jelezzenek abban az esetben is, ha nem kapták kézhez újságunkat, hogy a szükséges intézkedéseket megtehessük.

Dr. Kelemen Márk polgármester
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pusztabíró, falu alapító immár három éve megtért 
teremtő Urához. És bizony! A központban már volt 
miért a fejeket fölemelni. A Piac tér sarkában, a 
Kossuth utcában a fák fölé az új református temp-
lom tornya magaslott, tornyán a betlehemi csilla-
got kiábrázoló fémcsillag még szinte szikrázott a 
napfényben. Az első templom a faluban! Nagyot 
dobbant a protestánsok szíve, amikor csak erre 
jártak. Mégis, hát mégis megadta az Úr! Legyen 
áldott! Nagy nap is volt ám szeptember 3-a! Még 
az öregek is behozatták magukat, a betegek is 
kikeltek az ágyból. Minden protestáns itt tömörült. 
Hát hogyan is maradhatott volna el bárki is! Az ősz 
püspök, Baksay Sándor maga jött el a templom-
szentelésre! Itt volt a kecskeméti egyházmegye 
lelkészeinek nagy része, Ádám Kálmán esperes 
vezetésével. A templomba be nem férteknek Deák 
Mihály pusztaszentkirályi hitoktató tartott istentisz-
teletet. A templomban a püspök imádsága után 
Takács József czeglédi lelkipásztor igehirdetése 
zajlott, Sárkány Béla kecskeméti evangélikus 
főesperes öt kisdedet keresztelt, az úrvacsora 
szereztetési igéit Mészáros János kecskeméti 
lelkipásztor mondta; végül Ádám Kálmán esperes 
záró imádsága hangzott. Majd a bankett a kaszi-
nóban! Mindezen örömünnep is eszébe jutott az 
első templomi karácsonyi istentiszteletre igyekvő 
református és evangélikus híveknek. A templom 
zsúfolásig megtelt a karácsonyi hidegben is. A le-
gények a karzatra húzódtak föl, a toronyban három 
harang zengett bátran. A falaknál még érződött a 
mész fanyar illata, a padok simán, újan fénylettek, 
az ablakok csillogtak. A templomhajó és a szívek 
megteltek a zsoltárokkal. A tekintetek követték a 
szószékre Sándor István helyettes lelkészt. Majd 
fölhangzott az erősítő, a vigasztaló, a győztes, a 
ragyogó ige; az örömhír, az evangélium: „Ne fél-
jetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, 
mely az egész népnek öröme lészen: Mert szü-
letett néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, 
a Dávid városában. … Dicsőség a magasságos 
mennyekben az Istennek, és e földön békes-
ség, és az emberekhez jó akarat!”

2011 Karácsonya, Kerekegyháza. Ma kövezett 
járdákon és aszfaltozott utakon jöhetnek a hívek 
a száz esztendős templomunkba. Autóval, kerék-
párral, ki gyalogszerrel; az istentisztelet előtt a 
zsebtelefonjukat kapcsolják ki. Nem sokkal később 
felépült a római katholikus templom is, így már két 
torony több harangja hívogatja az élőket és bú-
csúztatja a holtakat. Református igehirdetés már 
150 éve hangzik el Kerekegyházán. Soha el nem 
múló tisztelettel és hálával hajtunk fejet elődeink 
emléke előtt, ki templomot, lelkészlakást, kántor-
tanítói lakást, református népiskolát építettek volt, 
egyházközséget tartottak fenn, túléltek háborúkat, 
ínséget, kommunizmust. Velük együtt adunk hálát 
megtartó, kegyelmes Istenünknek!

Templomunk ma is áll, harangjaink ma is hívogat-
nak téged is, Kedves Olvasónk! Minden ellenkező 
híreszteléssel szemben a Karácsonyt nem a ke-
reskedők találták ki; és azt nem is csak boltok-
ban lehet méltóan ünnepelni. Jézus Krisztus nem 
mondotta azt, hogy a születésének ünnepére úgy 
emlékezzen a világ, hogy roskadásig vásárol és 

fogyaszt. És Karácsony nem csak úgy általában ’a 
szeretet’ ünnepe, és nem is ’fenyőünnep’. 

Karácsony bizony Isten szeretetének ünnepe, 
hiszen Isten szerette úgy az emberiséget és ben-
nünket is úgy szeret, hogy egyszülött fiát, Jézust 
küldte el hozzánk! Karácsonykor Krisztus Jézus 
születésére emlékezünk, ezt ünnepeljük. Jézus, 
a tökéletes Isten és tökéletes ember jó kétezer 
éve egy Betlehem nevű kis faluban született. Mivel 
ténylegesen és valójában világra jött Isten ígéreté-
nek megfelelően, azóta is reménységgel és hittel 
vagyunk, hogy másodszor is el fog jönni közénk, 
emberek közé. Ám hiába is születik meg Krisztus 
ezerszer is Betlehemben, de ha a te szívedben 
nem, kedves Olvasó, attól még elveszett maradsz. 
Eleget szerepeltél már kartotékokban, ilyen-olyan 
nyilvántartásokban, banki listákban! Az Élet Köny-
vébe vajon be van-e írva a neved? Szeretnél oda 
bekerülni? Láthatod, a világ gyorsan kifordul a sar-
kaiból, a komolynak mondott közgazdaságtan nem 
sokban különbözik holmi woodoo praktikáktól; költ-
ségvetések, cégek, bankok egyik napról a másik 
napra ledőlnek, bedőlnek, s maradsz végül kifosz-
tottan. Kiben, miben bízol hát? Templomunkban 
– és e településen immár százötven éve – ez év 
Karácsonyán is hallhatod az erősítő, a vigasztaló, 
a győztes, a ragyogó igét; az örömhírt, az evangé-
liumot: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el 
ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az 
Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy 
elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a vi-
lág általa.”       

Áldott, békés, örömhozó Karácsonyt
kívánunk minden kedves Olvasónknak,
 Kerekegyháza egész népének! 

Dr. Kenyeresné Téglási Anna
 - református lelkipásztor

és Dr. Kenyeres Tibor

*   *   *

Kedves Olvasóinkat hívogatjuk, örüljenek ve-
lünk együtt és ismerkedjenek meg bátran Isten 
igéjével a következő alkalmainkon:

December 24. szombaton 6 órakor a templom-
ban szentestei istentisztelet! 

December 25. vasárnap, Karácsony első napján 
9 órakor istentisztelet a templomban, az úri szent 
vacsora közösségében! 

December 26. hétfőn 9 órakor istentisztelet a 
templomban. 

December 31. szombat 6 órakor óévbúcsúztató 
istentisztelet a Gyülekezeti Házban.  

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

Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!”

Wass Albert: Karácsonyi versek

A karácsonyt a legtöbb ember a szeretet ünnepé-
nek tartja. 
Karácsony valóban a szeretet ünnepe, mégpedig 
azé a szereteté, amellyel Isten szereti az embert. 
„A szeretet ebben mutatkozik meg: Nem mi 
szerettük Istent, hanem ő szeret minket, és 
elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért” 
(1Jn 4,10).
De csak akkor jelentheti számunkra karácsony azt, 
ami igazán a lényege, ha kellőképpen felkészülünk 
ennek a titoknak az ünneplésére. Erre szolgál az 
ádventi időszak, melyben ráhangoljuk szívüket, 
lelküket Jézus születésének titkára. Nem mindegy, 
hogyan érkezik el számunkra a karácsony, fáradtan, 
fásultan vészeljük-e át a Születés ünnepét, vagy 
örömmel, lelkesen, tiszta lelkiismerettel adjuk át 
magunkat az isteni szeretetnek.

A világ, amelyben élünk nem igazán segít abban, 
hogy megfelelőképpen tudjuk átélni ünnepeink tartal-
mát. Ezért kell nagy odafigyeléssel, tudatosan készül-
nünk, hogy magunkat, és miéinket is igazi keresztény 
tartalmával ajándékozza meg a Születés Ünnepe.

Wass Albert írja: 
„Nyissátok meg szíveteknek minden ablakát, 
és eresszétek be oda a napfényt, hadd pusz-
títson ki belőletek minden sötétséget ezen a 
karácsonyon. A civódás, pártoskodás nemze-
téből változzatok át a szeretet nemzetévé, s 
lássátok meg: attól a pillanattól kezdve veletek 
lesz az Isten.”

A család évének végén gondoljunk arra, hogy a 
betlehemi istálló valójában a földkerekség leggaz-
dagabb háza volt, mert ott uralkodott a legnagyobb 
szeretet és béke. 

Jézus egy csodálatos családba született bele. A 
világon legjobban szeretni tudó anya tartotta kar-
jában, egy „igaz” férfi őrködött álma felett; neve-
lőapja, aki mélyen hívő, becsületes, szorgalmas 
mesteremberként kereste kenyerét. Dicséretére 
pásztorok jöttek, erős, egészséges férfiemberek, 
akik áhítattal és csodálattal borultak le és imádták 
az Istengyermeket.  

Egy ismeretlen szerző „A gyermek Jézus és a 
pásztorfiú” című elbeszélésében az újszülött 
Jézus ezzel a kéréssel fordul a látogatására ér-
kező kis pásztorhoz: „Hozz el nekem mindig 
mindent, ami életedben rossz: hazugságai-
dat, kimagyarázkodásaidat, gyávaságodat és 
rosszasságodat. El akarom venni őket tőled. 
Neked nincs rájuk szükséged. Boldoggá sze-
retnélek tenni, ezért megbánt hibáidat mindig 
meg fogom bocsátani. 

Akarsz mától kezdve mindig hozzám jönni és 
elmondani, ami nincs rendben az életedben?” 

Ez nekünk is szól. Napjainkban az embereknek, 
a családoknak egyre inkább a minket szerető, 
magához hívó Jézusra van szüksége. Arra az 
evangéliumi jó Pásztorra, aki melegséget, a szent 
család, Mária és József szeretetét, védelmező 
gyengédségét kínálja fel nekünk. Fogadjuk el, és 
puha, szénaillatú jászlába tegyük le szorongása-
inkat, bajainkat, hogy a szent család felvegyen 
oltalmazó karjai közé; hogy Mária vigasztaljon, 
József vezessen, hogy általuk és velük megismer-
hessük, milyen öröm az, ha számíthatunk valakire, 
ha egy megtartó közösségbe, egy szerető család-
ba tartozhatunk. 

A békesség Istene lépjen hozzánk karácsonykor, 
maradjon közöttük, hogy látható legyen rajtunk 
Isten szeretetének a betlehemi jászolból sugárzó 
fénye, nem csak Karácsony ünnepén, hanem az 
azt követő hétköznapokban is.

Kívánja tisztelettel és szeretettel,
Gábor Imre

plébános

150 éve Kerekegyházán is szól Isten igéje

Karácsony Ünnepén

1861 Karácsonya, Jászkerekegyháza. A frissen, 
alig pár éve betelepült község léniával húzott ut-
cáin szaporán csikorgott a hó kisebb és mérete-
sebb csizmák alatt; a nagykabátok, berlinerkendők 
mögül párafelhők szálltak föl. A gyermekekkel 
rakott szánkók talpa hosszan csíkozta a havat, 
a kis utasoknak szinte csak az orra látszott ki a 
ruhákból, így integettek egymásnak. A csizmák, 
nagykabátok, berlinerkendők, szánok egy ház felé 
igyekeztek. A ház, az egyik család lakása semmi-
ben nem különbözött a környező házaktól. Fehér, 
meszelt falak, nádtető, a kéményen kibukkanó 
füstcsík keresi az utat. Az udvarban nyurga fák 
tarlott ágai vacogtak. Minden új volt rajta; a palánk-
kerítése még nem látott két telet. A ház előtt ma-
gyar és ritkábban német szó hangzott: Jó napot! 
Áldás, békess’!  ’n Tag! De a házban az új község 
református és evangélikus lakói gyülekeztek most, 
karácsonyi áhítatra. Igen, itt volt Halász József 

családja, az evangélikus Pálinkás Jánosék, eljött 
Bohus Sámuel, Gergely János, Kis János, Kovács 
Mihály, Pál József, Sáránszky János, Tantó Sándor 
és családjaik. Föl is hangzott, lassú, áhítatos, gon-
dosan formált szavakkal az Ige. „Mert úgy szereté 
Isten e’ világot, hogy ő egyetlenegy szülött Fiját 
adná, hogy minden, valaki hiszen ő benne, el 
ne vesszen, hanem örök életet vegyen.” Betöl-
tötte a szobát, az ajtón kibútt a konyhába szorultak 
közé is. A lelkek elteltek az Úr Krisztus születésé-
nek történetével, az asszonyok szemében könny 
csillogott. Nyilvánosan hirdettetik az Ige már Ke-
rekegyházán is! Sokan gondoltak vissza tavaszra, 
midőn Húsvétkor, a feltámadás ünnepén Fehér 
Péter kecskeméti református főgimnáziumi tanár 
hirdette az igét az itteni protestánsoknak. Először 
zajlott Kerekegyházán nyilvános istentisztelet! Ak-
kor és Karácsonykor is sok szív dobbant együvé: 
hej, ha ez új községünkben református templom 

is magasodhatna az ég felé! Beh szép is lenne! 
Teremtő Istenünk, adsz-e hozzá hitet, erőt; pénzt, 
téglát és deszkát? – szőtték tovább a gondolatot 
az elkomoruló férfitekintetek, hazafelé tartva. Már-
pedig templom kell! – e gondolattal, fejüket fölszeg-
ve léptek be házuk kapuján.  

 *   *   *
1911 Karácsonya, Kerekegyháza. A falu, emberi 
léptékkel nézve, meglett korba jutott, már több mint 
ötven nyár hintette virágait és több mint ötven tél 
csikordította meg a fagyokat itt. A község észak-
nyugati sarkán kijelölt temetőben már jónéhány 
sírdomb, fejtül való fa, sírkereszt magasodott. Az 
utcákban már nem is akadt üres telek, a házak 
előtt vastagtörzsű, nagylombú fák adtak árnyékot 
a vándoroknak, fészkelőhelyet a madaraknak. A 
települést létrehozó Jászárokszállás már a múltat 
jelentette, a Jász- előtag is lemaradt a falu nevéről; 
jó balatoni Farkas János egykori honvédszázados, 

KEREKEGYHÁZA-FÜLÖPHÁZA-KUNPUSZTAI-KUNBARACSI
REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Adventi gyertyagyújtás
Immár szép hagyományként idén is sor került a 
Művelődési ház előtti téren a város közös nagy 
adventi koszorújának gyertyagyújtására novem-
ber 26-án, december 3-án, december 10-én és 
december 17-én szombat esténként. Az első gyer-
tyát Gábor Imre plébános úr és a polgármester 
úr gyújtották meg, melyhez a műsort a Katolikus 
Ifjúsági Zene- és Énekkar szolgáltatta. A máso-
dikat Hallainé Kis Mária, Szakálné Galbavi Márta 
és Csorbáné Takács Erika intézményvezetők az 
Alpolgármester úrral az Iskola zenetagozatos di-
ákjainak műsorával színesítve lobbantották láng-
ra. A harmadik gyertyát dr. Kenyeresné Téglási 
Anna lelkész asszony Monostori Ferencnével és 

Fritzné Kiss Évával ifjabb Monostori Ferenc mű-
vészi zongorajátékával kísérve gyújtotta meg. Az 
utolsó gyertyát pedig immár hagyományosan a 
városi karácsonyi ünnepség, karácsonyi vásár és 
kézműves játszóház keretében dr. Kelemen Márk 
polgármester úr városunk megjelent gyermekeivel 
és szüleikkel közösen élesztették lángra. 

Az első gyertyagyújtás előtt 16-18 óráig a műve-
lődési házban adventi koszorúkat készítettek a 
gyerekek otthonra Ádámné Icukával. A gyertya-
gyújtást zenés műsorok követték, és a szervezők 
minden résztvevőt meghívtak egy pohár forró teá-
ra és forralt borra.

Polgármesteri Hivatal

KÉRÉS 
A katolikus templom külső renoválásának első 
szakasza a torony felújításával befejeződött. 
Templomunk nem csak a vallásukat gyakorló 
katolikus híveké, hanem városunk egyik leg-
szebb és legfontosabb épülete is. Mint hazánk 
első vasbeton szerkezetű temploma országo-
san is nyilvántartott. Ekkora beruházást csak 
összefogással lehet megvalósítani. Pályázati 
lehetőségünk nincs, külső támogatásra nem 
számíthatunk.

Tisztelettel kérjük városunk lakóit, lehetősé-
gükhöz mérten szíveskedjenek adományaikkal 
elősegíteni közel száz éves templomunk (fel-
épült 1913-ban) felújítását.

Az összeg befizethető a
51700117-11050597 bankszámlaszámra.
Római Kat. Plébánia, Kerekegyháza, Fő u. 47.

Átutalási (sárga) csekk a templomból is elvihe-
tő! Vagy személyesen a plébánián.

Tisztelettel és hálás köszönettel:

Az Egyházközségi Képviselő-testület



4 Polgármesteri Hírlevél 2 0 1 1 .  é v               I I .  s z á m 5Polgármesteri Hírlevél2 0 1 1 .  é v               I I .  s z á m

Befőző Verseny
2011. szeptember 24.

A Kerek Feszt nagyszabású Kereki Tojás- és 
Szüreti Fesztivál rendezvényen Kerekegyháza 
Város Önkormányzata ismét Befőző Versenyt 
hirdetett, befőtt kategóriában. A díjakat az idei 
évben is a Weninger Bt. ajánlotta fel.

A jeligével leadott befőtteket esztétikai meg-
jelenésük, állaguk és ízük alapján pontozta 
nullától ötig a háromtagú zsűri.

A fenti szempontok alapján az első helyezést 
Kövecses Teréz érte el őszibarack befőttjével. 
Nyereménye egy Weninger Befőzőautomata.
A második helyezett: Helenkár Ferencné 
őszibarack befőttjével. Nyereménye 10.000 Ft-
os vásárlási utalvány.
A harmadik helyezett: Turcsánné Blázsik 
Veronika zöld dió befőttjével. Nyereménye 
5.000 Ft-os vásárlási utalvány.

GRATULÁLUNK!

CSENDÉLET…
Egy kellemes őszi pillanat idézte meg bennem a soha nem felejthető 
élményt. A Szépművészeti Múzeumban – óh, de régen – álltam egy 
Cézanne kép előtt, ugyanis mindig nagy kedvelője voltam, vagyok 
a „csendéleteknek”. Valami megállít előttük, valami akkor is bá-
mulatba ejt, ha lüktető színei, üde varázslata éppen az ellenkezőjét 
kellene, hogy kiváltsa. Valahogy a szóban is benne van: csend. Ez 
az, ami elgondolkodásra ösztönöz, mindegy, hogy virágok üdeségét 
vagy hervadását látom. A gyümölcs csendéletek a legcsodásabb fes-
tészeti remekek számomra. Ott a gyümölcs mindig friss, szép, s az 
elrendezés valami lélekemelő! Cézanne ennek nagy mestere, s hogy 
jutott eszembe a kép, ami előtt álltam valamikor, s néztem, csodál-
tam, az utolsó ecsetvonásig az elmémbe vésődve? Egy „csendéle-
tet” kapott a súlyos fogyatékkal élők kis csoportja, aki részt vett 
a Kisasszony-napi összejövetelünkön. Dr. Kelemen Márk polgár-
mester most is nagy gondossággal készült arra, hogy minden jóval 
ellássa a meghívottakat, hiszen a ház befogadó képessége nem nagy, 
s más település is ide tartozik hozzánk ilyenkor. A látvány nézd! – 
önmagáért beszél!

Cézanne így fogalmazott: „a 
művészetnek állandót kell al-
kotnia, és ezt a természetben 
fellelhető formáknak gömb, 
kúp és henger alakzatokra 
való absztrahálásával, vala-
mint a színek ritmikus, apró 
kis szögletes síkokban való 
rendezésével értő el.”

S itt? Itt minden a helyén! A mai kor legszebb csendélete! 
Ezek a gondosan elhelyezett gyümölcsök a szeretet minden lehet-
séges jelét magán hordozzák! S ilyenkor az ember megáll, nézi a 
természet által megalkotott szépségek festői rendezésében elé táru-
ló csodáját, s nekem azonnal a fent említett pillanat jutott eszembe 
azzal a kiegészítéssel, hogy ezt azok az emberek kapták, akiknek 
könny szökött a szemébe, mikor a részüket magukhoz vehették. Az 
irántuk érzett szeretet, törődés megtestesülése ez a csendélet. Mit 
lehet mondani erre? Köszönjük? Sokkal többet! Csak azt leírni sza-
vakkal nem lehet. Az egy érzés, egy csoda, egy olyan meghitt lelki 
pillanat, amiben kérem, hogy sokszor legyen még része azoknak, 
akik az élettől kevesebbet kaptak. S így nézve is szinte érzem az 
illatát, látszik a hamvas szőlő, narancs és körte. Cézanne vajon mit 
mondana? Szerintem valami ilyesmit: Leteszem az ecsetem, ha más 
sokkal szebbet képes alkotni, mint én, s ezt nem a művészet, hanem 
a szeretet vezérli!
Nagyon köszönjük – én még külön ezt a szép emlékező pillanatot 
is – hogy gondolt a súlyos fogyatékkal élő helyi emberekre!

Megköszönöm mindenkinek, aki ezt a napot széppé, felejthetetlenné 
tette adományával. S újra mondom, itt már a „köszönöm” szó – bár-
milyen alázatosan szól is – kevés! Amit adtak, ahogy ezt a napot kel-
lemessé varázsolták… Valami nagyon lélekemelőt szeretnék mon-
dani. S mit tudok? Egy szívből jövő: KÖSZÖNJÜK SZÉPEN-t!

Kerekegyháza, 2011. szeptember 06.

Kiss Éva - Máltai Szeretetszolgálat

Fesztivállal ünnepelt a jubileumon Kerekegyháza 
Közösségépítés- Harminc méterre húzták a rétest, csirkeragut tálaltak a sztárok 

Kerekegyházát méltán nevezhetjük a fesztivá-
lok városának. Színvonalas közösségi rendez-
vényei közt kiemelkedő az őszi Kerek Feszt, 
amelyet immár a nagy, országos ünnepi játé-
kok között jegyeznek. 

Az újabban több naposra szervezett Kerek Fesz-
tet főleg azért tartják értékesnek, mert minden 
korosztályt megszólít, mindenki találhat benne 
örömöt. Az első napon rendszerint a gyerekeké 
és a kiállításoké a főszerep. Az általános iskola 
szervezésében vidám műsorok, stílusosan tojá-
sos vetélkedők zajlottak, hiszen a tojástermelés 
a helyi gazdaság egyik erőssége. Ambrus Lajos 
primisszima díjas festő zsűrizése alapján díjazták 
a Baromfiudvar című rajzpályázat győzteseit, mű-
veikből pedig kiállítás nyílt az iskola aulájában. 

Jubileumi tárlatokat is alkottak a kerekegyháziak, 
ugyanis lakóhelyük épp 10 éve szerezte meg a vá-
rosi rangot. Az intézmények, civil szervezetek fotó-
kon elevenítették fel az utóbbi évtized eseményeit 
az iskola aulájában. A művelődési házban  helyi 
festőművész, Ferenczné Csertő Ágnes alkotásait 
csodálhatták meg az érdeklődők, majd a művé-
szeti iskola diákjai, tanárai adtak koncertet a szö-
kőkútnál és utcabál zárta az első nap programjait. 

Másnap lovas szekérről hangzó zene ébresztette  a 
várost és a vendégeket. A délelőtti órákban Szabó 
Sándor vállalkozó szakmai fórumra hívta a műve-
lődési házba a tojástermelőket, kisállattenyésztő-
ket. Egész nap a város vendégei voltak a  Barátok 
közt című tévésorozat sztárjai és MC DC, valamint 
az ex-X faktoros Pauer Krisztina, akik  fellépések-
kel örvendeztették meg a hallgatóságot R. Kárpáti 
Péter humoros műsorvezetésével.  Több gasztro-
nómiai látványosságban és kóstolóban is része-
sültek a vendégek: Kecskeméti István agyagedé-
nyeiben parázson főzött közel 300 adag tárkonyos 
ragulevest és csirkét sütött nyárson. Szabó Zoltán 
bográcsában 100 adag birkapörkölt főtt, Domokos 
Laci, a Barátok közt Attilája közel 100 adag gom-
bás, borókabogyós, tejszínes csirkeragut tálalt, és 
Domján István képviselő mentorálásának köszön-
hetően kisült a Kerek Feszt több mint 30 méteres 
különleges tojásos rétese.

Különösen látványos volt az Oresko Imre szer-
vezte borudvar, az Ádámné Icuka és Gyöngyösi 
Marika, valamint az Ifjúsági Klub tagjainak mun-
kája által venyigével, fürtökkel ékesített pavilonok, 
a fehér terítős virágos asztalok, amelyek mellett 
musttal, pálinkával, borral kínálták a vendégeket. 
Különleges színfolt volt a Rendekné Olgáék által 
kialakított hagyományos paraszti udvar is. A kéz-
műves udvarban mézeskalácsos, hagyományőrző 
ruhakészítő, csipkeverő, bőrdíszműves, fafaragó, 
késes mutatták be mesterségüket, a Nagyvárad-
ról származó Chvatal Margit pedig csipkézett és 
hímes tojásokat készített a fesztiválozókkal. 

Rendhagyó módon a színpadon zajlott az öku-
menikus istentisztelet szertartása, amelyet a helyi 
katolikus templom harangjainak Kossuth Rádióból 
sugárzott dallama vezetett fel. 

A hagyományos szüreti felvonulás több mint 30 
éves hagyomány a településen. Az utóbbi évek-
ben Ordasi Istvánnal az élen – aki Héjjas Józsi 
bácsitól néhány éve átvéve e nemes feladatot –  
az eddigi legnagyobb létszámú menetet szervez-
te, melyen mintegy 60 csikós, lovasok, csikósok, 
több mint 88 fogat, huszárok, közöttük erdélyiek, 
felvidékiek, németek is. Az orgoványi Golddance 
Tánccsoport küldte a csősz párokat, és az egész 
utat végigtáncolva szórakoztatták a közönséget. 
Felléptek a helyi óvoda, iskola tánccsoportjai, a 
Goldstep 2001 táncosai, a Tavaszi Szél Népdal-
kör lelkes énekesei, de volt befőzőgéppel díjazott 
Befőző verseny, Elvis-show és születésnapján Ke-
rekegyházán fellépett Wolf Kati is. Az idei Kerek 
Fesztet csodálatos tűzijáték és utcabál zárta.  

   
Kerekegyháza testvértelepüléséről, Gútorból és a 
lengyelországi Wolczynból is meglátogatták ven-
dégek a fesztivált, melyen részt vett Rausch Sán-
dor megyei alelnök is. 

A jubiláló Kerekegyházát a város polgármeste-
re köszöntötte ünnepélyesen. Dr. Kelemen Márk 
külön is köszönetet mondott mindazoknak, akik 
lelkes szervezéssel és részvételükkel, támogatá-
sukkal megvalósították a nagyszerű rendezvényt, 
mely mára valóban fesztivállá érett és melyet leg-
alább 5 ezren látogattak meg határon innen és 
határon túlról. 

Miklay Jenő Petőfi Népében
megjelent cikke alapján   

Keresztszentelés

Régóta érlelődött bennem a gondolat, hogy a családi házunk 
sarkán összefutó két kis dűlőút találkozásában egy keresztet 
kellene emelni. Miután feleségemmel és szüleimmel megbe-
széltem a dogot, s ők áldásukat adták, úgy döntöttem, hogy 
idén tavasszal belevágok az építésébe. Plébános úr szíve-
sen nyújtott segítséget, sőt nagyon sok hasznos tanáccsal 
látott el. Megnyugtatott, hogy az Egyház részéről semmilyen 
engedélyezési procedúrától nem kell tartanom. 

Először csak egy terméskő alapra és egy kovácsoltvas fe-
születre gondoltam. Atya bólogatott, majd így szólt:
- Szép, szép, de minden kereszt korpusszal az igazi, mert Krisztus kitárt keze áld és óv is egyben. 

Attól a pillanattól nem volt kérdés többé, hogy korpusz kell a keresztre. Az építési munkálatokkal au-
gusztus elejére végeztünk. Ismét elmentem Imre atyához, hogy nézze meg, s döntsön, hogy hajlandó-e 
felszentelni, vagy bontsam le. Szerencsére elnyerte a tetszését, s javasolta, hogy Szentkereszt ünnepén 
(szeptember 14.) legyen a felszentelés. Már megint egy jó javaslat, gondoltam, s beleegyeztem. Nagyon 
boldogok voltunk, mikor a szentelés napján (szeptember 18.) oly sok ember eljött, és együtt örült velünk. 
Jó volt együtt hálát adni az Úrnak. Hálát adni mindenért, hogy meghalt értünk a kereszten, hogy vállalta 
bűneinkért a büntetést. Pontosan ezért állítottam a keresztet, hogy hálát adjak Istennek, hogy minden 
hibám és gyengeségem ellenére megajándékozott engem egy szerető feleséggel, öt egészséges gyer-
mekkel, hogy van fedél a fejünk felett, hogy van munkám, hogy ad hozzá erőt, egészséget, hogy azt nap 
mint nap el tudjam végezni. S még hosszasan sorolhatnám. 

Volt egy másik szándékom is, melyet Atya fogalmazott meg a legjobban. Valahogy így: Minden kereszt 
egyben kifeszített hálóként is értelmezhető. Mint ahogy a háló a halakat megfogja, úgy készteti a kereszt 
az előtte elhaladó embereket egy pillanatnyi megállásra. Abban az egy pillanatban minden ember szem-
besül Isten szeretetével, (˝Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki benne 
hisz el ne vesszen.˝) s csak rajtunk múlik, hogy ezzel a szeretettel mit kezdünk. Ha ezt magunkkal visz-
szük, s minden gondolatunkat, tettünket ez járja át, akkor minden, amit cselekszünk Isten dicsőségére 
fog válni.

Ezen elmélkedve, találtam rá Loyolai Szent Ignác életmottójára, mely egyben a kereszt felirata is lett: 
MINDEN, ISTEN NAGYOBB DICSőSÉGÉRE.

Kaldenekker Olivér

Elismerés a portájukat 
szépítőknek 
A fesztiválon díjazták a környezetszépítésben élen 
járókat. A Virágos Kereki Porta Díjjal és a vele járó 
kerámia plakettel jutalmazták Steiner Ferencnét 
és Kiss Lászlónét. A Rendezett, Parkosított Ke-
rekegyházáért Díjat és a kerámia plakettet az 
Aviland 2001 Kft. képviselője vette át. A 10 éves 
évforduló kapcsán emléklapot adtunk át a város 
legidősebb és legfiatalabb polgárának, valamint  a 
várossá nyilvánítást követően elsőként született 
kerekegyházi polgárnak.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 
(MNVH) azzal a céllal jött létre, hogy 
a vidékfejlesztésben érintett kormány-
zati és önkormányzati intézményeket, 
társadalmi szervezeteket, szakmai tes-
tületeket, gazdálkodó szervezeteket in-
formációs és együttműködési hálózatba 
szervezze és tevékenységüket össze-
hangolja. Ezzel törekszik hozzájárulni a 
vidék társadalmi-gazdasági felemelke-
déséhez, valamint a támogatási forrá-
sok hatékony felhasználásához.

Az MNVH javaslattevő és támogató 
szerve a 200 főből álló Tanács. Leg-
fontosabb feladata a hálózatosítás, 
az információk terjesztése, továbbá 
véleményezi az éves cselekvési ter-
vet és javaslatot tehet annak végre-
hajtására. E Tanács tagságára kérték 
fel Rendekné Kiss Olgát, a Rendek 
Ökogazdaság alapítóját, elismerve a 
vidékfejlesztés területén végzett eddi-
gi tevékenységét, valamint a szakmai 
és társadalmi téren elért eredményeit. 
Ezáltal széleskörű tapasztalatával és 
átfogó szakmai ismeretével hozzájá-
rulhat az MNVH céljainak és a Tanács 
feladatainak megvalósításához. 

Kerekegyháza Város Önkormányzata 
nevében gratulálunk, sok sikert és jó 
egészséget kívánunk e fontos feladat 
ellátásához. 

Polgármesteri Hivatal

Újabb országos szakmai 
elismerés a Rendek 

Ökogazdaság tulajdonosainak

A rajzverseny dobogósai 

Óvodások   

I.   Varga Eszter (Fő utcai ovi) 
II.  Hajagos Viola (Andrássy utcai ovi) 
III. Stein Kata (Rákóczi utcai ovi)     

Alsósok 
I.   1/d osztály
II.  Ungor Réka 3/a   
III. Jakab Erik 3/c   

Felsősök 
I.   Fodor Bernadett 8/c 
II.  Beszteri Emese 5/a 
III. Szűcs Vanda 7/b 

Képeiket Ambrus Lajos Príma Primissima díjas 
festőművész zsűrizte. 
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Szeretek élni, nagyokat 
nevetni, szeretem a jó 
bort, és az amelletti be-
szélgetéseket.
Írok és tanulok, minden 
nap valami újat. 

Karácsony titka
Végigsétálva a hideg novemberi utcákon valami 
meghitt, de hamiskás érzés kerít hatalmába. Már 
rögtön halottak napja után megkezdődik az őrület. 

A karácsonyi díszek, gömbök, fények, szalagok, 
ajándékok, jótékonysági programok elárasztják a 
várost, csillogásba borulnak a fák, és december 
24-ig az ünnepi hangulat szép lassan elveszti va-
rázsát. Advent első vasárnapjától kezdve bódékat 
állítanak a főtereken, ahol forralt bor, lángos, és 
jóféle magyaros téli ételek csábítják a hidegben di-
dergőket. Mindeközben karácsonyi és mikulásvá-
ró egyveleg muzsika szól, amerikanizálva a hallga-
tóságot. Ilyen a városi karácsony. Ajándéktömeg, 
őrjítő zsongás és csillogás, zenélő bevásárlóköz-
pontok, ideges emberek, szürke latyakos utak. 

Ez mind nagyon szép, és segíthet túlélni a szürke 
évszakot, de hol az ünnep varázsa? Mi áll mind-
ezek mögött? Az igazi karácsony létezik még 
egyáltalán? 

Ma már minden olyan más – mondják sokszor 
az idősebb generáció képviselői. A fiatalabbak 
ezt sokszor csak sértődötten hallgatják, azonban 
szépkorúakkal beszélgetve magam is ráébred-
tem, az időseknek igazuk van. Akkoriban még a 
karácsony is más volt. 

- „Bezzeg az én időmben” - kezdte mondatát a 
néni, akivel a pattogó tűz semmihez nem fogható 
hangja mellett nosztalgiáztunk a régi időkről.

 - Hogyan gondol a karácsonyra? - kérdeztem 
bevezetésként.

- Mindegyik karácsony szép emlékként maradt 
bennem, főleg, amikor még a férjem is élt. Mindig 
összedugtuk a fejünket, hogy ki minek örülne, és 
az volt a legnagyobb öröm, mikor sikerült megle-
petést okozni a gyerekeknek, unokáknak.

- És a gyerekkori karácsonyaik?
- A szánkózás öröme, ami legelőször eszembe jut. 
A gyereknek nem kell több a friss hónál. Szánkóz-
tunk, játszottunk egész napon át, este összegyűl-
tünk a fa alatt, énekeltünk, vacsoráztunk, együtt 
volt mindenki - nagyon szép volt. Hiányzik nekem.  
Persze akkoriban nem volt még divat, ami ma be-
vett szokás; hogy a családtagok túllicitálják egy-
más ajándékait. Kaptunk egy-egy meleg holmit, 
kabátot, zoknit, mindenki csak egy kis apróságot, 
és annak szívből örültünk. Manapság a gyerekek 
már nem ilyenek. Talán épp a felnőttek rontják el 
őket. De ez csak az én véleményem.

- És a mostani karácsonyra hogyan fog ké-
szülni?
- Egyedül töltöm, az unokáimmal együtt – úgy ér-
tem a férjem nélkül egyedül leszek. De van, aki 
teljesen egyedül tölti az ünnepeket, így én még 
örülhetek. Örülök is. Idén a kis unokámat tanítom 
a mézeskalács sütés csínjaira. Adventi koszorút 
készítünk vele és sütünk-főzünk, sétálunk az er-
dőben, amíg az angyalok díszítenek.

- Mi a legszebb időszak Ön szerint? Advent, 
vagy a Karácsony maga?
- Idősebb koromban jöttem csak rá, hogy a vára-
kozáson túl nincs semmi, csak a beteljesedés, és 
az után egy űr marad. Ezért számomra az Advent 
a legszebb időszak, amikor az emberek a sötét-
ben botorkálnak a rorátéra, amikor a templomban 
dideregve élik át a Jézusvárás misztériumát min-
den reggel. Várakozni jó, csak sokan nem tudnak 
manapság. Ezért is lehet az, hogy a nagyáruházak 
már idejekorán ünnepelnek. Nem tudják kivárni a 
valódi ünnep érkeztét. Pedig a Karácsony vigíliá-
ját igazán érdemes várni minden évben.

- Legszebb emlékét fel tudná–e eleveníteni az 
ünneppel kapcsolatosan?
- Nos, nem is tudom. Az összes karácsonyom 
szépen telt eddig, azt mondanám inkább, ami 
közös mindegyikben, hogy történik ilyenkor vala-
mi, még a legkonokabb emberszívben is. Valami 
megmagyarázhatatlan dolog, aminek égi vonatko-
zásai lehetnek. És ez az igazi csoda, ami minden 
évben hatalmába kerít karácsonykor. Az öröm, a 
meghittség, a nyugalom – ha csak egy éjféli mise 
alatt is, de feledteti a mindennapi gondokat, és 
kegyelmet ad.

- Ha kérhetne valamit idén Karácsonyra, – nem 
feltétlenül anyagi javakra gondolok - mondjuk 
két dolgot, akkor mit választana?
- Először is a férjemet magam mellett tudni min-
dennél nagyobb boldogság lenne. Másodszor 
pedig szívemből kívánnám, hogy - ha életében 
csak egyszer is -, de minden ember élje meg a 
Karácsony valódi titkát. 

- Miben áll ez a titok?
- Abban, hogy ne az ajándékokat nézzék! Ne azt, 
hogy kinek van több vagy jobb, ez vagy az. Ez a 
szemlélet elront mindent. Arra figyeljenek, hogy 
kinek mit tudnak szívből adni, érezzék meg, hogy 
milyen gyönyörű dolog az éjféli misére gyalogolni 
a szakadó, friss roppanós hóban, és tapasztalják 
meg azt a puha meleg szeretet, amit Karácsony-
kor mindenki a szívében tudhat. 

Füstös-Simon Zsuzsanna

Kirándultunk
 

Tavaly Rácalmásom jártunk, s koreai ételeket 
kóstoltunk. Idén, szeptember 15-én Klubunk is-
mét felkerekedett, s Szegedre látogattunk. Utun-
kon végig szólt a nóta citera kísérettel. Élveztük 
a sétát az őszi verőfényben, miközben gyönyör-
ködtünk a város szépségeiben, nevezetessége-
iben. A fáradalmakat fagyival, üdítővel pihentük 
ki. Mivel éppen síncsere zajlik, a Dóm felkeresé-
se kissé kalandosra sikeredett. Le kellett győzni 
egy kb. 30°-os ideiglenes rámpát, melyre elfe-
lejtettek csúszásgátló rácsot tenni. De a látvány 
mindenért kárpótolt. Ebédet mindenki szabadon 
rendelhetett. Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani Monostori Ferencnének, hogy lehetővé 
tette számunkra. 

S köszönetet mondunk annak a cégnek, mely 
igen kedvezményesen bocsátotta rendelkezé-
sünkre a buszt.

Kereki Kerekesek Klub

A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
2011. évben is megrendezte a III. Aranyhomok 
Kupa Kistérségi Labdarúgó Bajnokságot. A ren-
dezvénysorozat 2011. szeptember 11-től 2011. 
október 8-ig tartott, a selejtezők három helyszínen 
– Tiszakécskén, Kerekegyházán és Helvécián – 
kerültek lebonyolításra. 

A három településről hat csapat jutott a döntőbe, 
melynek megrendezésére Lajosmizsén került 
sor. A tornán Lajosmizse csapata megvédte a 
2009-ben elnyert bajnoki címét, így hazai pályán 
ünnepelhették a jól megérdemelt győzelmet, 
a második helyezett Kerekegyháza, harmadik 
Hetényegyháza, negyedik Tiszakécske, ötödik 
Helvécia, hatodik Kecskemét (Kósa Kolor) csapa-
ta lett. Díjazásban részesült még a legjobb kapus 
a tiszakécskei László Dániel személyében, a leg-
jobb játékos díját a kerekegyházi Surnyák Tibor, a 
gólkirály címet (6 góllal) pedig a lajosmizsei Sza-
kállas Gábor nyerte el.

A torna győztese – Lajosmizse csapata – egy évig 
őrzi az Aranyhomok Kupa vándorserleget, vala-
mint az első három helyezett serleg és érem díja-
zásban részesült. A döntőbe jutott hat csapat okle-
velet kapott. A díjakat Szabó Mihály, Jakabszállás 
polgármestere és a Bács-Kiskun Megyei Labdarú-
gó Szövetség társadalmi elnöke, Hamzáné Lakó 
Judit a Kistérségi Iroda vezetője, valamint Basky 
András Lajosmizse, és dr. Kelemen Márk Kerek-
egyháza polgármesterei adták át.

A díjátadást követően a Társulás megvendégelte 
a csapatokat egy babgulyással, melyet a közeli 
Ezüstfenyő Étteremben fogyaszthattak el.

A bajnokság zökkenőmentesen zajlott, a csapatok 
sportszerűen, a szabályokat betartva vettek részt 
az eseménysorozaton. Már ismerősként köszön-
tötték egymást, baráti hangulatban – természe-
tesen az egészséges versenyszellem jegyében 
– sikerült lebonyolítani a mérkőzéseket. Ebben az 
évben egy új csapat is részt vett a bajnokságban, 
Hetényegyháza csapata, akik máris a harmadik 
helyet szerezték meg.

Mind a résztvevő csapatok, mind a szervezők és 
a nézők körében a rendezvénysorozat nagy sikert 
aratott és e hagyományt továbbfolytatva, jövőre is 
tervezik megrendezni a kistérségi labdarúgó baj-
nokságot, melyhez remélhetőleg pályázati forrás 
lehívására nyílik lehetőség.
                                                                                     

/Készült: Patonai Melinda beszámolója alapján/

Gratulálunk a kerekegyházi fiúknak!

2011. május 21-én sokak számára egy szí-
vet-lelket melengető eseményre került sor,  
kezdeményezésemre Gábor Imre plébános úr 
újjáavatta a felújított, ún. Bodor keresztet, mely 
Kerekegyháza, Lajosmizse és Hetényegyháza 
települések találkozásánál, a Csordajáráson túl 
található.

A kereszt rövid története:
Bodor Menyhért dédnagyapám Isten áldásának 
és védelmének elnyerése érdekében az 1900-
as évek elején egy 5 m magas fakeresztet állít-
tatott a már jelzett helyen, fölbirtokai mellett.

E keresztet a 60-as években egy vihar kidön-
tötte. Bodor Menyhért menye, Bodor Antalné 
Pál-Szabó Margit nagyanyám a fakereszt he-
lyére egy terméskőtalapzaton álló kőkeresztet 
állíttatott, melyet 1968-ban szentelt fel Szlanka 
József kerületi esperes.

Az 1970-es években a család földbirtokait és a 
környező földterületeket államosították, a csa-
ládi gazdálkodás megszűnt, a környéken lakó 
emberek elvándoroltak, s a kereszt gazdátlanul 
magára maradt. 

A kereszten lévő Mária szobrocskát, s a feszü-
letet ellopták, mielőtt tönkrementek volna, az 
emléktáblát összetörték, tereprendezés során 
traktorral a talapzatot megrongálták, s az időjá-
rás is megtette magáét.

Idén tavasszal szűkebb családom összefogá-
sával néhány hét alatt teljesen felújítottuk a 
keresztet. 

A sok személyes, családi emlék mellett ez a 
kereszt mára szakrális jelentésén túl a valaha 
ezen a területen élt emberek hitének, bánata-
inak, örömeinek, akaratának, emberségének, 
magyarságának és összefogásának utolsó tár-
gyiasult emlékét is jelenti.

Megközelítése a Csordajáráson keresztül meg-
lehetősen nehéz, de a lajosmizsei kövesúttól 
kb. 2 km hosszú, jó minőségű dűlőút legvégén 
megtaláljuk a keresztet.

Bodor József

Füstös Zsuzsi: „Éljük át szívből Karácsony valódi titkát!” 

K Ö Z T Ü N K  É L ő  T E H E T S É G E K

Bán Lajos Károly bácsi augusztus 27-én, Lázár Istvánné, Marika néni december 10-én ünne-
pelte 90. születésnapját. Szép hagyományt teremtve, megköszönve hosszú életük áldozatos 
és szorgalmas munkáját ez alkalomból dr. Kelemen Márk polgármester úr köszöntötte Őket, 
átadva az önkormányzat ajándékát, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és Orbán Vik-
tor Miniszterelnök úr ajándéka mellé járó Emléklapot. Kerekegyháza legidősebb polgára, 
Paranics Anna néni pedig december 29-én fogja ünnepelni 100. születésnapját. Az Isten áldá-
sát kérve kívánunk jó egészséget és sok boldogságot az ünnepelteknek, és azoknak is, akik a 
korábbi években ünnepelték e szép évfordulókat. 

Bodor kereszt

Visszatekintés az Életmód klubban
Közösségünk többéves működése alatt változatos tartalmúvá nőtte ki magát. A 20-25 fős tagság havi 
egy alkalommal találkozik. Előadó segítségével egy választott téma körüljárásával pallérozzuk agyun-
kat, majd lazító mozgással folytatjuk a foglalkozást. A kötetlen beszélgetéskor közkincsé tesszük az 
olvasottakat, hallottakat.

Rövid ízelítőt szeretnék adni az elmúlt időszak témáiról. Népszerűek az úti beszámolók. Rácsodálkoz-
hattunk a természetszerető Skandináviára, a skanzenekre, a védett állatokra, növényekre. Sri Lankára 
idegenvezető kalauzolt bennünket. A megható szökőár, a délszaki növényzet, az ott élők küzdelme fel-
idézte bennünk a korábban már bemutatott Indiát. A filmek segítségével láttuk a sivatagot, az egzotikus 
Marokkót. Megdöbbentett bennünket a beduinok nehéz élete.

Az egészségnevelés kedvelt témakörünk. Érintenek bennünket a reumatikus betegségek. Megelőzé-
sükről, a mozgás fontosságáról orvossal beszélgettünk, s kaptunk tanácsokat. A serdülőkori szituációk 
helyes értékelése hasznos tudnivalói unokás /gyerekes/ életünknek. A testi-lelki változások kezeléséhez 
a védőnői és saját tapasztalatainkat adtuk át egymásnak. Fontosnak találtuk a függőségek átbeszélését. 
Szükségünk lehet az alkohol, a gyógyszer, a cigaretta, esetleg a kábítószer áldozatainak felismerésére, 
segítségnyújtásra, a megelőzésre. Önismereti témákat a gátlásos, kisebbségi komplexussal küzdő tag-
jaink megsegítésére, önmagunk megerősítésére vettünk elő. A kudarcok elkerülésére a felelősségválla-
lás lelki hátterét beszéltük át szakember segítségével.

A természetvédelemhez kedvcsináló foglalkozások voltak a Kiskunsági Nemzeti Park és Duna-Dráva 
Nemzeti Park értékeinek, őshonos élőlényeinek színvonalas, filmes bemutatói. Talán ide el is mehetünk 
kirándulni? 

Érdeklődés felkeltésként vázlatosan ennyiben tudtam tájékoztatni az olvasókat a klubról. Befelé forduló 
világunkban a tartalmas időtöltés, a látókör bővítése, az emberi kapcsolatok mélyítése a cél. Barátsággal 
várunk minden ekképp gondolkodót, kimozdulni vágyót a hónap első csütörtökén 17 órakor a Művelő-
dési házban.

Szabó Istvánné - klubvezető

Ezüstérmet szerzett 
Kerekegyháza csapata

a III. Aranyhomok Kupán

„Simogassátok meg a deres fejeket, 
Csókoljátok meg a ráncos kezeket. 
Öleljétek meg az öregeket, 
Adjatok nekik szeretetet. 
Szenvedtek ők már eleget, 
A vigasztalóik ti legyetek. 
Én nagyon kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket.”

(Óbecsei István: Szeressétek az öregeket; részlet)

Szép új hagyomány a Szépkorúak jubileumi köszöntése
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In memoriam
Fájó szívvel búcsúzunk egy kedves, mindenkor vidámságot varázsolt társunktól. 
Varga Balázs a citeráján megpendített húrokon segített a népdalkörnek, hogy vi-
dáman tanuljunk újabb és újabb dalokat. Egy-egy fellépéskor ketten pengették a 
húrt. Hiányozni fog csendes lénye, tudása, melyet a hangszer megszólaltatása által 
nyújtott.

Balázs! A hiányod mindig megmarad. Most már az égi mezőkön zengjen a dalod.
Köszönjük, hogy Veled lehettünk! Nyugodj békében!

Szabó Elemérné - Népdalkör vezető

Köszönjük Balázs bácsinak azt a sok-sok szeretettel és odaadással teli fellépést, 
mellyel szebbé, varázslatosabbá tette a népdalkör tagjaival közösen városi rendez-
vényeink sokaságát. Emléke szívünkben örökkön él.

Polgármesteri Hivatal

Március
Március 26-án szombaton a szentmise után Ta-
vaszköszöntő hangversenyt rendeztünk a kato-
likus templomban, ahol a Móra Ferenc Általános 
Iskola művészeti iskolásai és tanárai léptek fel és 
mutattak be csodálatos koncertet.

Április
Április első szombatján színházbuszt indítottunk 
Budapestre. A 45 fős társaság a Jézus Krisztus 
Szupersztár című musicalt nézte meg a Madách 
Színházban.

A Föld Napja alkalmából a Kiskunsági Nemzeti 
Park vándorkiállítását tekinthették meg az érdek-
lődők a művelődési ház kistermében, melyet Gilly 
Zsolt, a KNP osztályvezetője nyitott meg ápr. 11-
én.

Április 20-án délelőtt gyerekzsivajtól volt hangos a 
kultúrház színházterme. Közel 300 gyermek nézte 
meg Csizmás Kandúr történetét a Radó Színtár-
sulat előadásában.

Április 21-én, a Bölcsődék Napján mindannyi-
unk örömére az új, gyönyörű Kerekegyerdő Böl-
csődénk felavatására került sor, mely egyben a 
DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0021 projekt záró rendez-
vénye is volt.

Húsvéti játszóházba invitáltuk a gyermekeket áp-
rilis 22-én délelőtt a tavaszi szünetben. Szelesné 
Kása Ilona népi iparművész vezetésével hagyomá-
nyos tojásfestő- és díszítő technikákat sajátítottak 
el a résztvevők. Vöröshagymahéj és cékla levével 
festették a tojásokat, levélrátéteket készítettek, 
illetve megtanulták az írókázást.

Május
Május 14-én immár másodszor, hagyományterem-
tő szándékkal megszervezésre került a bográcsos 
ételek főzőversenye, ahol több mint 40 bogrács-
ban főtt a finomabbnál-finomabb és különlegesen 
elkésztített étel. A gasztronómiai találkozót id. 
Domján István képviselő úr és az önkormányzat 
szervezte. A bográcsok alatt a lángot dr. Kelemen 
Márk polgármester gyújtotta meg. Az ízek verse-
nyében Kerekegyháza szinte minden szervezete 
képviseltette magát, sőt a szomszéd települé-
sekről és Kozármislényből is érkeztek csapatok. 
Az elkészült finomságokat az Első Magyar Fehér 
Asztal Lovagrend képviselői zsűrizték. A jó han-
gulatról Csőszi Sándor tanár úr és lelkes táncosai, 
valamint Pinczel Robi gondoskodtak.

Május 18-án ingyenes ortopédiai szűrést szervez-
tünk a művelődési házban, amelyen minden kor-
osztály részt vehetett.

Jó néhány évnyi kihagyás után az idén már másod-
szor Kerekegyháza ismét csatlakozott a Kihívás 

Napja (Challenge Day) felhívásra. E nap a város 
sportnapja is, így több szervezet is bekapcsoló-
dott a versengésbe ezen a szép nyárias napon. 
12 mozgásformában sportolhattak a résztvevők, 
köszönhetően a Móra Ferenc Általános Iskola, a 
Napközi Otthonos Óvoda, a kerekegyházi Aszta-
litenisz Szakosztály, a Kosárlabda Szakosztály, 
a Guriga Bringa Egyesület, a Kerekerdő Kaland-
park, a Vészlejárat Ifjúsági Klub, a „Csúcs Forma” 
Fitness Klub és Konditerem, a kerekegyházi tár-
sastáncosok, néptáncosok, a Fit Dance tánccso-
port, a kerekegyházi Sport Egyesület vezetőinek, 
tagjainak. A résztvevők kipróbálhatták a gyorstol-
last Kozári Gyulával, valamint Orosz Karina és 
Tóth Miklós közreműködésének köszönhetően a 
mozgássérültek is kivették a részüket a „versen-
gésből”. A sporttevékenységek reggel 7 órától 
este 9 óráig szinte folyamatosan zajlottak. Közel 
1000 fő regisztrált a versenyekre, így országosan 
a kategóriánkban a 16. helyen végeztünk.

Május 27-én, pénteken délután hetven tavaly szü-
letett kisbabát és családját köszöntött a Kerekegy-
házi Önkormányzat. Az elmúlt évben hagyomány-
teremtő szándékkal elindított kezdeményezés 
célja, hogy az előző évben született gyermekeket 
köszöntik és Kerekegyháza ifjú polgárává avatják. 
A helyi óvodások ünnepi műsora után dr. Kelemen 
Márk polgármester ez alkalomból emléklapot, egy 
szál virágot és ajándékot nyújtott át a szülőknek 
és a babáknak.

A Neighbours Day elnevezésű nemzetközi ün-
nephez ismét csatlakozott Kerekegyháza. A 
Szomszédünnepet az ország számos településén 
megrendezték. Ez alkalomból Kerekegyháza a 
művelődési ház parkjába invitálta az érdeklődő-

ket, ahol terített asztalok mellett finom ételeket, 
italokat fogyaszthatott mindenki, majd a tábortűz 
körül folyt a beszélgetés, táncolás, éneklés.

10 éves születésnapját ünnepelte a Csőszi Sán-
dor tanár úr vezette Goldstep2001 Tánccsoport. 
Május 28-án este a művelődési ház nagytermé-
ben a jubileum alkalmából színvonalas műsorral 
fűszerezett visszaemlékezésen vehettek részt a 
meghívottak.

Június
A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából meg-
emlékezést tartott az önkormányzat a Szent István 
téren június 3-án este. A Móra Ferenc Általános 
Iskola tanulóinak összeállítása után Dr. Kenyeres 
Tibor „Tömör tények Trianonról” című előadását 
hallgathatták meg az érdeklődők.

Júniusban 3 napon át a KAFF filmjei Kerekegy-
házán is megtekinthetőek voltak a művelődési 
házban. A vetítések június 15-17. között naponta 
délelőtt, délután és az esti órákban zajlottak. A 
levetített rövidfilmekre, reklámspotokra, diploma-
filmekre szavazni lehetett a nézőknek.

Gyerekjuniálist rendeztünk június 17-én, a nyári 
vakáció kezdetén. A fiataloknak szóló zenés-tán-
cos műsorok, programok estig tartottak.

A művelődési ház által szervezett Szentivánéji 
rendezvényt majdnem elmosta az eső, de a prog-
ram kezdetére kitisztult az égbolt és a jóga- és 
hastánc bemutatók után Kovács József táltos a 
dobkörösök énekei kíséretében meggyújtotta a 
művelődési ház mögött felépített máglyát. A vé-
gén az arra vállalkozók átugrották a tüzet. Az est 
zárásaként tűzzsonglőrök műsorában gyönyör-
ködhettek az eseményen résztvevők.

Július 6-án a nagy érdeklődésre való tekintettel 
ismét ingyenes ortopédiai szűrést tartottunk a mű-
velődési házban.

Augusztus
Nem múlhat el a szünidő nyári táborok nélkül. Au-
gusztus 1-5. között újra megszerveztük a Kreatív 
Manó tábort, ahol a gyerekekkel Ádám Kálmánné, 
Sáriné Bognár Klára és Gyöngyössi Mária foglal-
koztak, kézműveskedtek.

Augusztus 19-én az ünnepi képviselő-testületi 
ülésen posztumusz díszpolgári címet adományo-
zott az önkormányzat Móczár Antalnak Kerekegy-
háza gazdasága fellendítése érdekében végzett 
tevékenységéért. A kerekegyházi temetőben em-

lékére kopjafát avattak. Az ünnepségen részt vet-
tek a leszármazottak közül Móczár Antal unokája 
és dédunokája, valamint családtagjaik. Az ünne-
pi ülés további részében az év közalkalmazottja 
címmel tüntették ki Bárdos Józsefné nyugalma-
zott óvónőt.

Arató Fesztivál
9. alkalommal került megrendezésre Kerekegyhá-
zán az aratók felvonulása aug. 19-én, pénteken 
délután. Boldizsár András, a rendezvény főszer-
vezője ismét sikeresen összeverbuválta az ara-
tókat, traktorosokat, kombájnosokat, akik Ádám 
Kálmánné Icuka kalászkoszorúival feldíszített 

munkagépeikkel vonultak fel a városban. A ha-
gyományokhoz hűen a felvonulás végén Boldizsár 
András jelentette az aratás befejezését dr. Kele-
men Márk polgármesternek, majd dr. Kenyeresné 
Téglássi Anna lelkész asszony és Gábor Imre atya 
megáldották és megszentelték az új kenyeret. A 
gyerekek gabonahomokozóban játszottak, a dél-
után további részében színvonalas táncos, dalos 
műsorok szórakoztatták a közönséget, este pedig 
Ordasi István és a Musztáng zenekar húzta hajna-
lig a talpalávalót.

Augusztus 20-án délelőtt újra több mint száz vete-
rán motor robogott végig Kerekegyháza utcáin. A 
lajosmizsei csapatot a művelődési ház parkjában 
Hallai Tibor alpolgármester úr köszöntötte, majd 
némi frissítő után tovább indultak.

A 2011. augusztus 22-28. között megrendezésre 
kerülő kecskeméti Hírös Hét Fesztivál XIV. Tér-
ségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállításán a 
kerekegyházi vállalkozók, termelők, kézművesek 
ismét kiállították termékeiket, illetve bemutatókat, 
kóstolókat tartottak. A kerekegyházi pavilon úgy, 
mint tavaly, idén is a legszínesebb, legbőségesebb 
és leglátványosabb volt mind közül. Kerekegyháza 
bemutatkozó napján, augusztus 24-én délután dr. 
Kelemen Márk polgármester úr köszöntője után a 
helyi művészeti csoportok is felléptek a főtéren. 

Akiknek köszönjük, hogy részt vettek a kiállításon, 
bemutatkoztak, valamint kóstoltatták termékei-
ket: Ádám Kálmánné (szövés), Boldizsár And-
rás (szikvíz és üdítő), Berente Ottó (bio borok), 
Ferzola-Pék Kft. (pékáru), Fritz Attila (örökzöldek), 
Helenkár Ferencné (méhészeti termékek), Lampé 
Viktor (zöldségek, gyümölcsök), Liszicsán An-
tal és felesége (fafaragás, kézimunkák), Rendek 
László és felesége (öko termékek), Szabó Sándor 
(bio tojás), Szappanos Gábor (alma), Szijártóné 
Gengeliczki Zsuzsanna (tyúktojás), Turcsánné 
Blázsik Veronika (mézeskalács), Weninger Kon-
rád (befőzőautomata, befőttek), Móra Ferenc Ál-
talános Iskola és AMI társastánc, illetve néptánc 
csoportjai, Fitdance tánccsoport.

Október
A református társegyházközség és az önkormány-
zat megemlékezést tartott október 6-án este 6 
órakor a Nemzeti Gyásznap alkalmából a Katona 
József Művelődési Házban. „Nem az ismeretlen, 
hanem az elfelejtett katonák sorsa nyugtalanít…” 
volt a címe a vetítéssel egybekötött előadásnak, 
melyet dr. Kenyeres Tibor vezetett le. Díszelgéssel 
és ágyúlövésekkel közreműködött a Bács-Kiskun 
megyei Huszárbandérium és Tüzérüteg.

Október 21-én az 1956-os Nemzeti Forradalom 
és Szabadságharc tiszteletére rendezett meg-
emlékezésen dr. Kelemen Márk polgármester úr 
ünnepi beszéde után a Móra Ferenc Általános 
iskola 8/b osztályos tanulói mutatták be az 56-os 
eseményeket, valamint fellépett a Tavaszi Szél 
Népdalkör. Ezután a jelenlévők megkoszorúzták 
a XX. századi diktatúrák áldozatainak emlékére 
állított emlékoszlopot.

Kalendárium 2011. március-2011 október

Nyugdíjas klub hírei

Az „Életet az éveknek” Nyugdíjas Klub BKKM Egyesülete Vezetősé-
ge a Ladánybenei Margaréta Nyugdíjas Klubbal közösen megren-
dezte a megyei főzőversenyt 2011. augusztus 6-án.

Klubunk is benevezett erre a megmérettetésre. Kaldenekker Ferenc 
és felesége Pannika vállalták a főzést. Nagy izgalommal készültek a 
versenyre. A tagok közül 13-an elkísértük őket. A kulturális műsorban 
szerepelt Turán Ferencné versmondással, Simon Györgyné és Bár-
sony Zsuzsanna pedig citera és ének számokkal. 

A főzőversenyről a kerekegyházi Nyugdíjas Klub elhozta a harma-
dik helyezést, amire nagyon büszkék vagyunk. Köszönet ezért a 
Kaldenekker házaspárnak, hiszen mégiscsak az ő érdemük ez a díj. 
A pörkölt, amit főztek nagyon finom volt, el is fogyott mind az utolsó 
falatig.

Nagyon szép napot töltöttünk együtt a megye többi nyugdíjasaival. 
Köszönet érte a szervezőknek, rendezőknek, és természetesen min-
den résztvevőnek.

Bognár Tiborné - Nyugdíjas klub vezető
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SuperCross Bajnokság 
Időpontja: 2012. január 8. (vasárnap)
Helyszín: Kerekegyháza, sportpálya,
 a piac és a Béke tér
Szervező: Guriga Bringa Egyesület
 Kerekegyháza Városi Önkormányzat 

Magyar Kultúra Napi gálaműsor
Időpontja: 2012. január 21. (szombat) 15 óra
Helyszín: Kerekegyháza, Katona József 
 Művelődési Ház
Szervező: Kerekegyháza Városi Önkormányzat  
 Katona József Művelődési Ház 

Katolikus egyházközségi bál
Időpontja: 2012. január 28. (szombat)
Helyszín: Kerekegyháza, Katona József
 Művelődési Ház
Szervező: Kerekegyházi katolikus egyházközség

Megemlékezés a Kommunizmus 
Áldozatairól
Időpontja: 2012. február 24. (péntek) 18 óra
Helyszín: Katona József Művelődési Ház
 (megemlékezés)
 Szent István tér – Kopjafa (loszorúzás)
Szervező: Kerekegyháza Városi Önkormányzat  
  Katona József Művelődési Ház

1848-49-es Szabadságharc és 
forradalom megünneplése
Időpontja: 2012. március 14. (szerda) 18 óra
Helyszín: Katona József Művelődési Ház
 (Ünnepi műsor)
 Kerekegyháza Köztemető (Koszorúzás)
Szervező: Kerekegyháza Városi Önkormányzat  
                 Katona József Művelődési Ház

Tavaszköszöntő hangverseny
Időpontja: 2012. március 31. (szombat) 18 óra
Helyszín: Katolikus templom
Szervező: Kerekegyháza Városi Önkormányzat  
 Móra Ferenc Ált. Iskola és AMI

Tavaszi zsongás, bográcsfőző verseny
Testvértelepülési program
Időpontja: 2012. május 12. (szombat)
Helyszín: Városközpont
Szervező: Kerekegyháza Városi Önkormányzat  
 Id. Domján István

Kihívás Napja, Városi Sportnap
Időpontja: 2012. május 16. (szerda)
Helyszín: Szent István tér
Szervező: Kerekegyháza Városi Önkormányzat  
  Katona József Művelődési Ház

Babaköszöntő, Ifjú polgárrá
avató ünnepség 
Időpontja: 2012. május 25. (péntek)
Helyszín: Katona József Művelődési Ház
 Városközpont
Szervező: Kerekegyháza Városi Önkormányzat  
 Katona József Művelődési Ház

Tanév búcsúztató és Gyermeknap
Időpontja: 2012. május 25. (péntek)
Helyszín: Móra Ferenc Általános Iskola
Szervező: Móra Ferenc Általános Iskola és AMI

Megemlékezés a Nemzeti 
Összetartozás Napjáról (június 4.)
Időpont: 2012. június 4. (hétfő)
Helyszín: Szent István tér
Szervező: Kerekegyháza Városi Önkormányzat  
 Katona József Művelődési Ház

Városi kerékpárverseny
Időpontja: 2012. augusztus 5. (vasárnap)
 13-17 óra
Helyszín: Fő utca – Kossuth utca – Dózsa Gy. u.
 – Hunyadi utca
Szervező: Guriga Bringa Egyesület
 Kerekegyháza Városi Önkormányzat 

Augusztus 20-i ünnepség,
Ünnepi Képviselő-testületi ülés 
Időpontja: 2012. augusztus 20. (hétfő) 13.00 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal
Szervező: Kerekegyháza Városi Önkormányzat 
 Katona József Művelődési Ház 

X. Arató Fesztivál, Arató felvonulás, 
újkenyér szentelése
Időpontja: 2012. augusztus 20. (hétfő) 15.00 óra                 
Helyszín: Város utcái, Szent István tér,
 Katona József Művelődési Ház
Szervező: Boldizsár András
 Kerekegyháza Városi Önkormányzat 
 Katona József Művelődési Ház 

Kerek Feszt, Kereki Tojás 
és Szüreti Fesztivál

A Katona József Művelődési Ház 50. 
és a Tavaszi Szél Népdalkör 40 éves 
évfordulójának megünneplése

Időpontja: 2012. szeptember 28-29.
 (péntek-szombat)
Helyszín: Szent István tér
 Katona József Művelődési Ház
 Móra Ferenc Általános Iskola 

 Polgármesteri Hivatal
Szervező: Kerekegyháza Városi Önkormányzat  
 Katona József Művelődési Ház
 Móra Ferenc Általános Iskola

Nemzeti Gyásznap
Időpontja: 2012. október 5. (péntek) 18 óra
Helyszín: Katona József Művelődési Ház
Szervező: Kerekegyháza-Fülöpháza-Kunpuszta-
 Kunbaracsi Református
 Társegyházközség
 Kerekegyháza Városi Önkormányzat

Nemzeti ünnep
Időpontja: 2012. október 19. (péntek) 18 óra
Helyszín: Katona József Művelődési Ház
Szervező: Móra Ferenc Általános Iskola és AMI
  Kerekegyháza Város Önkormányzat
  Katona József Művelődési Ház

Koszorúzás a hősök tiszteletére
Időpontja: 2012. október 26. (péntek)
Helyszín: Szent István tér (I-II. világháború
 hőseinek emlékműve)
Szervező: Kerekegyháza Városi Önkormányzat

Óvodai alapítványi bál
Időpontja: 2012. november 17. (szombat)
Helyszín: Kerekegyháza, Katona József 
 Művelődési Ház
Szervező: Napközi Otthonos Óvoda,
 Aprók Pénze Alapítvány

Szépkorúak Karácsonya
Időpontja: 2012. december 13. (csütörtök) 14 óra
Helyszín: Katona József Művelődési Ház
Szervező: Polgármesteri Hivatal
 Katona József Művelődési Ház

Adventi rendezvénysorozat, 
Gyertyagyújtás
Időpontja: 2012. dec. 1 - dec. 22.
 (szombatonként) 18 óra
Helyszín: Szent István tér
 Katona József Művelődési Ház
Szervező: Kerekegyháza Város Önkormányzat
 Katona József Művelődési Ház

Városi karácsonyi ünnepség
Időpontja: 2012. dec. 22. (szombat) 17 óra
Helyszín: Szent István tér
 Katona József Művelődési Ház
Szervező: Kerekegyháza Város Önkormányzat
 Katona József Művelődési Ház
 Móra Ferenc Általános Iskola és AMI

Elindult a Márai-program, 
amelynek célja, hogy a 
Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával a magyar 
könyvpiacon megjelenő 
értékes művek eljussa-

nak a könyvtárakon keresztül az olvasókhoz. A 
Márai-program közvetve és közvetlenül segítséget 
kíván nyújtani mindazon piaci és állami szereplők-
nek, amelyek a mű létrehozásában, megjelenésé-
ben és az olvasókhoz való eljuttatásában szerepet 
játszanak, azaz: a szerzőknek, a könyvkiadóknak 
és a könyvtáraknak. Legfontosabb célcsoportját 
az olvasók képezik, azok, akik a világ bármely 

pontján magyar szépirodalmat, magyar tény- és 
szakirodalmat, illetve ezek idegen nyelvű fordí-
tásait kívánják olvasni. A Márai-program az ő 
hozzáférési lehetőségeiken kíván számottevően 
javítani.
A programban a kerekegyházi könyvtár is részt 
vett, melynek eredményeképpen tényirodalmi ál-
lományunk 81 db dokumentummal, szépirodalmi 
állományunk 106 db dokumentummal gyarapo-
dott. A könyvek értéke meghaladja az 500.000 
Ft-ot. A Márai-program által elnyert könyvek köl-
csönözhetőek, illetve helyben hozzáférhetőek. A 
címlista megtekinthető a városi könyvtárban. Sok 
szeretettel várjuk olvasóinkat!

Könyvtárak a tudásért

2011-ben október 3-9. között kerül sor az Orszá-
gos Könyvtári Napok eseményeire az Informatikai 
és Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nem-
zeti Kulturális Alap támogatásával.

Ezeken a szép őszi napokon olyan rendezvények 
voltak a kerekegyházi könyvtárban, amelyeknek 
alapvető szerepe van a tanulási folyamatokban. 
A program résztvevőit naponta más-más téma-
körhöz kapcsolódó beszélgetések, előadások, 
olvasáshoz kötődő játékok várták. A bőséges 
programkínálatból kedvükre válogathattak a 
könyvtárlátogatók!

Kedves gyerekek!!
Sok szeretettel várunk 
benneteket minden hé-
ten csütörtökön délután 

14.30-tól 16.30-ig
a Könyvtári Ragacs 

Klubba. 

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

2011-ben is megszervezésre került az igen nép-
szerű Életmód- és Sporttábor Kerekegyházán. A 
tábor elsődleges célja a sport népszerűsítése és 
a szabadidő hasznos eltöltésének megteremtése 
szervezett, szakszerű felügyelet mellett. A tábort 

Bognárné Kormos Erika testnevelés és egészség-
tanár vezette mindenki megelégedésére. A nevével 
fémjelzett programon a táborlakók színes és tartal-
mas napokat tölthettek együtt a nyár közepén. A 
mindennapos sport mellett a gyerekek ellátogattak 
Budapestre a Margit-szigetre és megtekintették a 
„Láthatatlan kiállítást” is, mely maradandó élményt 
nyújtott gyermek és felnőtt számára egyaránt. 
A felejthetetlen hétért köszönet Erika néninek és 
azoknak, akik segítették a tábor sikeres megva-
lósítását!

A Márai-program

Könyvtári Ragacs Klub

Kerekegyháza Város 2012. évre tervezett rendezvényei

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, 
hogy kibővített szolgáltatássokkal 

állunk az Önök rendelkezésére!

Régi és új szolgáltatásaink:

• A könyvtári CD-ROM-ok helyben használata
• Internet-használat (elsősorban információ- 
    keresési céllal)
• Dokumentumok fénymásolása
• Színes és fekete-fehér nyomtatás
• Szkennelés
• Faxolás / fax fogadása
• Előzetes kérés esetén házhoz szállítjuk 
    a kerekegyházi könyvtárban megtalálható
    dokumentumokat azoknak az olvasóknak,

Nyitva tartás:

Hétfő: - 13-17 óráig

Kedd: 8-12 óráig  13-17 óráig

Szerda: - 13-17 óráig

Csütörtök:   8-12 óráig 13-17 óráig

Péntek:  - 13-17 óráig

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

Felejthetetlen hét: 
Életmód- és Sporttábor

    akik valamilyen oknál fogva akadályoztatva
    vannak a könyvtárlátogatásban.
• ODR szolgáltatás igénybevétele
 

Térítéses szolgáltatásaink árai:

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

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

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

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

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

2012. januári 
programajánló

2012. JANUÁR 18. SZERDÁN, 10 ÓRÁTÓL

TÖRPEKALAND
/a Tihanyi Vándorszínpad műsora/

Belépő: 500 Ft/fő

2012. JANUÁR 21-ÉN, SZOMBATON,
15 ÓRÁTÓL

Magyar Kultúra Napi gálaműsor

Fellépnek Kerekegyháza város
művészeti csoportjai.
A belépés ingyenes.

Rendezvényeinkre mindenkit sok szeretettel 
várunk!

Kerekegyháza város éves rendezvényterve a 
www.kerekegyhaza.hu honlapon megtalálható.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A város polgármestereként gyakran keresnek meg a lakosok észrevé-
teleikkel, panaszaikkal és javaslataikkal a különböző közszolgáltatások 
tekintetében is. Ezen lakossági észrevételek és tapasztalataim alapján 
októberben ügyfélbarát fejlesztési javaslatokkal kerestem meg a Magyar 
Posta Zrt.-t a kerekegyházi kirendeltséggel kapcsolatban, a nyitvatartási 
idő bővítése, a sorban állás csökkentése és a Posta épületének fejlesz-
tése tekintetében. A Magyar Posta Zrt. Szegedi Területi Igazgatósága no-
vember közepén érkezett válaszában arról tájékoztatott, hogy a kérelmem-
ben foglaltaknak megfelelően a nyitvatartási időt felülvizsgálták. E szerint 
a belső postai egyeztetések lefolytatását követően előreláthatólag 2012. 
január 1-jétől a hét egy munkanapján, pénteken sor kerülhet a hosszabb 
nyitva tartási idő bevezetésére, 16.00 óra helyett 17.00 óráig. A szombati 

napra vonatkozó nyitva tartás bevezetését jelenleg nem tervezik, tekintet-
tel arra, hogy a felmerülő költségek aránytalanul nagy terhet jelentenek 
társaságuknak. Válaszukban arról is tájékoztattak, hogy a sorban állás a 
saját méréseik alapján nem haladja meg az általuk elfogadott normaidőt, 
valamint, hogy az épület bővítése, felújítása – bár indokolt, de forráshiány 
miatt 2012-ben nincs tervben. 

Bízzunk benne, hogy némi átszervezéssel azért a várakozási időt csök-
kenteni lehet, és előbb-utóbb lehetőség nyílik a posta épületének infra-
strukturális fejlesztésére is, amelyhez az önkormányzat felajánlotta part-
neri együttműködését.

     Dr. Kelemen Márk - polgármester

Fejlesztési javaslatok a Posta működésével kapcsolatban 
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A 2010/2011. tanév során két nagy infrastrukturális fejlesztés történt isko-
lánkban a TIOP 1.1.1. 09 és 07 pályázatoknak köszönhetően.

2010 decemberében a „Tanulói Laptop program” került megvalósításra, majd 
2011 júniusában, köszönhetően a TIOP 1.1.1 07.-es pályázati támogatás-
nak, 53 számítógép és 10 interaktív tábla került felszerelésre az intézmény-
ben. Így a kisvárosunk, Kerekegyháza iskolája az ország bármely iskolájával 
felveheti a versenyt informatikai felszereltség tekintetében is.

A TÁMOP 3.1.4 pályázat segítségével korábban megvalósult módszertani 
megújulást most már az infrastruktúra is segíti a továbblépésben.

Napjaink oktatáspolitikai koncepcióinak megfelelve, így, ezzel a fejlesztéssel, 
az alapkompetenciák fejlesztésével egyszerre még nagyobb hangsúlyt lehet 
helyezni a hátránykompenzációs tevékenység erősítésére, valamint a tehet-
séggondozásra.

A digitális eszközöknek köszönhetően a differenciált oktatás akár integrált 
formában is akadálytalanul valósulhat meg az intézményben.

A fejlesztés lehetőséget nyújt diákjaink számára valamennyi évfolyamon, 
az elsőtől a nyolcadikig igazán élményszerű oktatásban részt venni, a pe-
dagógusok pedig segítséget kapnak módszertani eszköztáruk bővítéséhez, 
és például az ellenőrzési, adminisztrációs feladatok gyorsabb, rugalmasabb 
megoldásához.

Az élőszót, a jó pedagógust természetesen nem helyettesítik az elnyert fel-
szerelések, de a XXI. század kihívásainak való megfelelésben nagyon hatha-
tós segítséget nyújtanak a Móra Ferenc Általános Iskolának Kerekegyházán.
Köszönet mindazoknak, akik elősegítették a projekt sikeres megvalósulását.

 Gyurkovics Balázsné - Igazgató

Kerekegyházi OVIFOcI FESZTIVÁL
A Kerekegyházi Sportegyesület és a Móra Ferenc Általános Iskola 2011. de-
cember 3-án 9 órától őszi teremlabdarúgó tornát rendezett az általános iskola 
sportcsarnokában, Kerekegyházi Ovifoci Fesztivál elnevezéssel. A tornára 
5-6 éves gyermekeket vártak Kerekegyházáról és a környező településekről, 
3-3 fős csapatokban. A sportszerető versenyzőket a szervezők emléklappal 
jutalmazták. A gyermekek és hozzátartozóik is nagyon jól érezték magukat 
a családias hangulatú rendezvényen. A Kerekegyházi Sportegyesület labda-
rúgó szakosztályának célja a helyi labdarúgás tömegbázisának nagymértékű 
szélesítése, az óvodások, iskolások, hátrányos helyzetű gyerekek, fogyatékkal 

élők, felnőtt férfiak és nők, valamint az öregfiúk (szeniorok) bevonásával. Az utánpótlás nevelést vala-
mennyi szakosztály kiemelten fontos feladatának tekinti. 

Az egyesület kiemelt figyelmet fordít a fiatalok egészséges életmódra nevelésére, szabadidejük hasznos 
eltöltésének biztosítására. Az utánpótlás nevelést nem lehet elég korán elkezdeni, ezért tartjuk nagyon 
fontosnak, hogy már az óvodásokat is bekapcsoljuk a labdarúgás vérkeringésébe – hangsúlyozta dr. 
Kelemen Márk polgármester, a Kerekegyházi Sportegyesület elnöke. Ennek szellemében került sor erre 
a rendezvényre, amelyet a szervezők tervei szerint még továbbiak is követnek majd.

Kerekegyházi Sportegyesület

Óvodánk részt vesz az Európai Unió által 
meghirdetett TÁMOP pályázaton:

TÁMOP-3.1.5-09/A/2 Pedagógusképzések 
(a pedagógiai kultúra korszerűsítése, 

pedagógusok új szerepben) 

A projekt címe: „Óvodapedagógusok szakmai 
kompetenciájának növelése, a fejlesztő, differen-
ciáló pedagógia alkalmazása nevelésünkben”

A két éves továbbképzés keretében Simon 
Andrásné óvónő fejleszti szakmai ismereteit az 
óvodai kollektíva teljes támogatásával. Az első 
évet sikeresen el is végezte. A második év végén 
a képzés szakvizsgával zárul. 

Időtartam: 2010.09.01-2012.08.31.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 
támogatás összege: 3 538 080 Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Eu-
rópai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul 
meg.  

Sáriné Bognár Klára - Projektmenedzser

Lengyel barátaink nem felejtettek el bennünket…

2011. május 21-e sokáig emlékezetes nap marad 
a kerekegyházi iskola, és azt gondolom Kerekegy-
háza számára is. Ezen a napon érte ugyanis súlyos 
baleset iskolai csoportunkat, mely a Comenius 
nemzetközi projektünk utolsó külföldi találkozóján 
vett részt a Lengyelországi Wolczyn városában.
Előtte voltak már tanulóink Spanyolországban, Ara-
hal városában, a törökországi Rodostóban, és mi 
is vendégül láttuk Kerekegyházán partneriskoláink 
tanulóit, tanárait.

A lengyel utat nagyon vártuk, hiszen a korábbi talál-
kozások alkalmával különösen jó kapcsolatot sike-
rült kialakítanunk a lengyel gyerekekkel és kollégák-
kal. Nem hiába szól a mondás: „Lengyel magyar két 
jó barát…”. Szóval a május 16-án elkezdett program 
rendkívül jól sikerült Wolzynban. Iskolai találkozók, 
városlátogatás, Wieliczkai sóbányák, krakkói kirán-
dulás, és sorolhatnám. 21-én Wrozlawba indultak 
egy utolsó közös kirándulásra. És ekkor történt a 
baj, mely sok mindent megváltoztatott, átértékelt 
bennünk.

A baleset után lengyel barátaink megpróbáltak 
maximálisan mellettünk lenni. Segítettek a sérültek 
állapotáról tájékozódni, a kórházzal kommunikálni, 
vigasztalták a nem, vagy nem súlyosan sérülteket. 
Mint egy nagy család… Egy percig sem érezhettük 
magunkat egyedül.

A baleset utáni hétfőn este az iskola igazgatónője 
és tanárai a súlyosan sérült gyerekeket és kint tar-
tózkodó szüleiket meglátogatták Wrozlawban a kór-
házban, majd a szálláshelyen is. Elmondták, hogy a 
Wolzyn-i vasárnapi szentmisén imádkoztak a sérült-
jeinkért, hozzátartozóikért, csoportunkért. Nagyon 
megható volt, talán az érzést nem részletezném. 

Azután pedig átadták azt a szentelt vízzel teli üveg-
csét, melyet a súlyos sérült kislányok hozzátarto-
zóinak ajánlottak figyelmébe, valamint elmondták, 
hogy a templomban és az iskolájukban is vasárnap 

és hétfőn gyűjtést szerveztek, mely összeget a kinn 
tartózkodás költségeire szintén ekkor adtak át el-
szánt csoportunknak. Mint ahogyan már korábban 
is írtam az ima és az orvosok tudása segített. Kinti 
barátaink ottlétünk ideje alatt többször meglátogat-
tak bennünket, érdeklődtek, segítettek ha kellett. 

A bajban nagyon sok ember állt mellénk. Lengyel 
barátaink ugyanúgy hittek gyerekeink felgyógyulá-
sában, mint mi. Hittünk, mert hinnünk kellett, és 
Istennek hála, ma mind a hárman iskolába járnak, 
még ha a fárasztó gyógytorna napi programjuk is. 
Búcsúzásunkkor a lengyel város polgármestere, 
Jan Leszek Wiaczek és Eva Wlos igazgatónő hang-
súlyozták, a bajban már megismertük egymást, jó 
lenne, ha a barátságunknak lenne folytatása.

E folytatás jegyében érkeztek szeptember 23-án a 
6500 lakosú Wolzynból Kerekegyházára. A város 
vezetői mellett a Publiczne Gimnazium igazgató-
nőjét és tanárait láthattuk vendégül. Igyekeztünk a 
szüreti forgatagban városunk életét, lakóit, szoká-
sait megmutatni, kirándulást szerveztünk Kecske-
métre, valamint Budapestre. Nagyon örülünk, hogy 
a két város polgármesterének sikerült aláírnia a 
testvérvárosi kapcsolat kiépítésére vonatkozó szán-
déknyilatkozatot. Ha sikerülne a kapcsolat kiépítése, 
úgy hiszem két hitben is erős város barátsága erő-
södhetne tovább. 

Gyurkovics Balázsné - igazgató

Kerekegyháza Város Önkormányzatának 
Humán Szolgáltató Központja felhívja a 

településen élők figyelmét egyes ellátások 
igénylésének lehetőségére:

1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Az egyedül vagy kétszemélyes háztartásban élő 
idős (65 év feletti) – vagy egyéb módon rászo-
rult: fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek 
– részére nyújt segítséget az önálló életvitelük 
fenntartása mellett krízishelyzetek (rosszullét, 
elesik és segítséget kér a felálláshoz stb.) el-
hárítására. A szolgáltatás igénylését követően 
egy jelzőkészülék kerül elhelyezésre az igénylő 
otthonában, melyen készülék nyomógombjával 
segélyhívás kezdeményezhető.

A jelzőkészülék összeköttetést biztosít a szociá-
lis gondozóval, akit riasztás esetén a kecskeméti 
diszpécser központ értesít. A szolgáltatás növeli 
az idős emberek biztonságérzetét: a nyomó-
gomb könnyen kezelhető, használata egyszerű.
A szolgáltatást térítési díj ellenében nyújtjuk a 
jogosultaknak: jövedelem függvényében maxi-
mum 20 ft/nap áron.

2. Nem pusztán életvezetési kérdésekben, csa-
ládi konfliktusok esetén lehet a családsegítő 
szolgálathoz fordulni. Ügyintézésekhez, infor-
mációkéréshez szintén várják a családsegítős 
kollégák a segítségre szorulókat.

Várjuk a hozzánk fordulók jelentkezését az aláb-
bi elérhetőségeken munkanapokon:

Személyesen: 6041 Kerekegyháza, Fő utca 76.
Telefonon: 76/361-165 és 76/371-228 számon

Tisztelettel: Szabó Marianna intézményvezető

Fontosabb óvodai programok: 
KARÁcSONyI KÉZMűVES FOgLALKOZÁS

2011. december 13. kedd, du. 15.30-tól
a Rákóczi u. óvodában, 

Ádám Kálmánné Ica óvó néni vezetésével. 
Mindhárom óvodából szeretettel várjuk az érdeklődő 

szülőket, gyermekeket! 

TÉLI SZÜNET
2011. december 23. - 2012. január 2.

NyÍLT NAP  
2012. március 7., de. 9 órától

Minden érdeklődő szülőt szeretettel várunk!

VERSMONDÓ VERSENy
NAgycSOPORTOS ÓVODÁSOKNAK 

2012. március 13-án du. az Andrássy utcai óvodában.

Már-már hagyománnyá vált, hogy óvodánk részt 
vesz a Kereki Tojás- és Szüreti Fesztivál program-
jaiban. A nagycsoportosok az idén is vidám, táncos, 
szüreti műsorral ajándékozták meg a jelenlevő szü-
lőket, érdeklődőket. A Rákóczi utcai óvoda nagy-
csoportosai vállalták most ezt a feladatot. Köszönet 
Borbélyné Papp Évának és Fürj Jánosné Évának a műsor betanításáért. Ebben az évben sem maradt el 
az Aprók Sátra felállítása, ahol a különféle technikával készített apróságoknak örülhettek a gyermekek. 
Sokan kipróbálták a horgászatot és a gyurmázást is. Az arcfestésnek megint nagy sikere volt, az óvó 
nénik, az anyukák alig győzték kifesteni a sok sorban álló gyermekek arcát. 
Lázas munka előzte meg a rendezvényre való felkészülést. Sok-sok órát töltöttek a pedagógusok, daj-
kák az előkészületekkel. Köszönet mindazoknak, akik közreműködtek abban, hogy intézményünk és az 
Aprók Pénze Alapítvány hozzájárulhasson a városi rendezvény sikeréhez. 

Tisztelt Szülők! Tisztelt Támogatók!

Az APRÓK PÉNZE ALAPÍTVÁNY ezúton fejezi ki 
köszönetét, hogy a 2010. évben adójuk 1%-ából 
202.715 ft-tal támogatták alapítványunkat. A támoga-
tást fejlesztő játékok, tornaszerek, híradástechnikai 
eszközök és szőnyeg vásárlására fordítottunk. Kér-
jük, hogy a jövőben is támogassák alapítványunkat. 

Hallainé Kis Mária - intézményvezető
Verosztáné Csorba Mónika - kuratóriumi elnök Iskolánk 2011. augusztus 1-7. időpontra a 

KEOP-6.1.0/A/09-11-es kódszámú pályá-
zaton nyert 1 hetes ingyenes táborozást 90 
gyermek és 5 pedagógus részére, amely 
Tatán az Öreg tó partjától 100 m-re fekvő, 
5 hektáros természetvédelmi területen való-
sult meg. 

A tábor alapgondolata „Életmódváltás a kör-
nyezet érdekében”. Alsó és felső tagozatos 
tanulók egyaránt részt vehettek a táborban. 
Jutott idő kézműves foglalkozásokra, gya-
logtúrára, városnézésre és egyéb sport-
versenyekre. Vidáman telt a hét, sok-sok 
kellemes élménnyel gazdagodva tértek haza 
tanulóink.

TIOP 1.1.1. 0.7 Kerekegyházán
Informatikai korszerűsítés a Kerekegyházi Móra iskolában

Aradi vértanúk napja
Iskolánk hagyományai közé tartozik, hogy 
minden év október 6-án, e nemzeti gyász-
napon megemlékezünk az aradi vértanúkról 
és gróf Batthyány Lajosról, az első felelős 
magyar kormány miniszterelnökéről, akiket 
a szabadságharc leverése után, 1849-ben 
végeztek ki a császáriak. Ebben az évben a 
6/b osztály Pálházi Ilona tanárnő vezetésé-
vel készült ünnepi műsorral.

Október 23.
Ebben az évben is megemlékeztünk az 
1956-os Forradalom és Szabadságharc hő-
seiről és mártírjairól. Az emlékezésben segí-
tett a 8/b osztály műsora, melyet Szegediné 

Rédli Julianna segítségével állítottak össze. 
Reméljük, a jelenlévőknek már nem lesz 
üres dátum 1956. október 23-a. 

Óvodások
a szüreti fesztiválon
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Október 24-28. között egészséghét zajlott az is-
kolában. Minden évfolyam, tanulócsoport bekap-
csolódott a programokba. Órákon az osztályfő-
nökök vagy szaktanárok segítségével plakátokat, 
recepteket gyűjtöttek az egészséges táplálkozás-
ról, zöldség- vagy gyümölcssalátát készítettek a 
gyerekek. A 4. osztályosoknak Demeterné Győrki 
Anna gyógyszerész beszélt a gyógyteák hatása-
iról, majd kóstolhattak is frissen áztatott teákat. 
Szünetekben a tornacsarnokban zenére tornáztak 
a tanulók testnevelők vezetésével. A 7. évfolyam-
nak Bujdosóné Bende Andrea kozmetikus a ser-
dülőkori bőrproblémákról, azok kezeléséről tartott 
tanácsadást. A 8. osztályosok ingyenesen elláto-
gathattak a konditerembe, a bátrabbak Maleczné 
Odrovics Beáta vezetésével a spinninget is kipró-
bálhatták. Visszatérő vendégünk az iskolai egész-
ségnevelő programokra Rendek Lászlóné Olga, 
aki most tönkölybúza kenyeret, sütőtököt és az 

ökogazdaságban termelt paprikát hozott kóstolni a 
gyerekeknek. A hét záróeseménye az egészség-
nap volt az Arcadia-Reklám Kft. támogatásával. 
Gyermekvitaminokat kaptunk ismertető füzetek-
kel, a grahamlisztből pedig a konyhán frissen sült 
kenyér készült, amit mindenki megkóstolhatott. A 
védőnők felnőttek részére egészségállapot-fel-
mérést végeztek. Fontos feladatunk, hogy gyer-
mekeink szemléletét tudatosan elkezdjük formálni 
az egészséges életmód irányába már kisgyermek 
kortól. 

Szakálné Galbavi Márta - 
Igazgatóhelyettes

Egészséghét az iskolában

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009-ben döntött a települési térfigyelő kame-
rarendszer kiépítéséről. Első ütemben a Polgármesteri Hivatal homlokzatán került felszerelésre 2 darab 
day/night kamera, objektívvel, tápegységgel, kameraházzal. A 2 darab kamera felszerelésével a központi 
buszmegálló és a mögötte lévő térrészlet figyelhető meg. 

Kerekegyháza Város Önkormányzata a 2009. évben a 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet alapján a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati felhí-
vásának keretében a „Közbiztonság fejlesztése civil szervezetek bevonásával célterületre” pályázatot 
nyújtott be. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a 2062922999 számon nyilvántartott pályázat 
tárgyában támogató döntést hozott, és az önkormányzat nettó kiadásait 515.700 Ft támogatásban ré-
szesítette.

A kerekegyházi térfigyelő kamerarendszer - 3 db Day/Night digitális kamerával történő - bővítésével és 
kiépítésével a település központjának további nagy része megfigyelhetővé válik. Ezeken túlmenően még 
további kamerák pályázati úton törtnő beszerzése és egyéb helyeken történő elhelyezése is folyamat-
ban van. 

Közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból szükséges a térfigyelő rendszer fejlesztése. 
Reméljük, városunkban ennek hatására is csökken a bűncselekmények, rongálások, lopások száma, 
és a kihelyezett kamerák preventív jelleggel megakadályozzák ezek elkövetését, valamint segítik az 
elkövetők elfogását. Célunk az, hogy a település közbiztonsági mutatói tovább javuljanaknak, és ezzel a 
lakosok biztonságérzete is erősödjön.

Kunpusztai temető
körbekerítése és térburkolása

Kerekegyháza Város Önkormányzata 2009. évben a 138/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján, 
vidéki örökség megőrzése támogatási jogcímre nyújtott be pályázatot, a Kerekegyháza 062/12 
hrsz-ú Kunpusztai temető körbekerítésére és térburkolására. A Mezőgazdasági és Vidékfejleszté-
si Hivatal az önkormányzat 2076845459 azonosító számon nyilvántartott támogatási kérelmének 
helyt adott és nettó kiadásait 3.856.149 Ft támogatásban részesítette.

A fejlesztéssel a kunpusztai temetőben egy 1,2 méter széles területen belüli térburkolattal ellátott 
gyalogút lett kiépítve, ami a főbejárattól a feszületig vezet. Az út nyomvonala mellett szintén tér-
burkolattal ellátva ravatalozó tér is épült, méltó helyet biztosítva ezzel a kegyeleti szertartásokhoz, 
megemlékezésekhez.

A meglévő kerítés helyére a tájba illő, a vadkár ellen is védelmet nyújtó keményfa kerítés épült 
meg, kapukkal felszerelve. A kivitelezési munkálatokat a szerződés szerinti műszaki tartalommal a 
Borsos és Társai Kft. (6050 Lajosmizse, Mathiász J. u. 8.) 2011. október 30-án befejezte. A mun-
kálatok eredményét a temető látogatói az ünnepek ideje alatt már teljes mértékben használatba 
vehették.

Újabb élelmiszersegély-osztás Kerekegyházán
Az EU Élelmiszersegély-program keretében elnyert pályázat alapján, a Gyermekétkeztetési Alapítvány 
és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közreműködésével oszthatott immár sokadik alkalom-
mal különböző tartós élelmiszereket a szociálisan rászoruló létminimum közelében élőknek, kisnyugdí-
jasoknak Kerekegyháza Város Önkormányzata. 

A csomagok szétosztása november 16-án kezdődött el. A 15 raklap élelmiszer (száraztészta, liszt, tar-
honya, töltött keksz, inulinos keksz, konzerv, instant tésztaétel, vitamin) több mint 950 rászoruló család, 
2200 személy számára nyújtott támogatást. Itt is felhívjuk a figyelmüket, hogy a Petőfi Népe napilap 
tévesen jelentette meg, hogy étolaj is volt a szállítmányban, az nem volt!

Köszönjük a Prometeo Kft.-nek, hogy a szállítmányt Kerekegyházára hozta, Boldizsár Andrásnak és 
Rózsemberszki Józsefnek, valamint a Városgazdasági Kft. munkatársainak, hogy a kirakodásban se-
gítettek, és munkatársainknak, akik a hidegben az osztást végezték! Bízunk benne, hogy a jövőben is 
tudunk segíteni ilyen módon is a kerekegyházi embereknek!

Polgármesteri Hivatal 

Önkormányzatunk az 1/1995. (III.08.) számú rende-
letében szabályozza a kommunális adó fizetési kö-
telezettséget, melynek alapján az a magánszemély, 
aki Kerekegyháza Város Önkormányzat illetékessé-
gi területén építmény-, telek tulajdoni jogával vagy 
ezen ingatlanok vagyoni értékű jogával rendelkezik, 
köteles az adót megfizetni. A rendelet megtekinthető 
a www.kerekegyhaza.hu honlapon a Felhívások/Ak-
tuális rendeletek menüben, illetve tájékoztatást lehet 
kérni a Polgármesteri Hivatal pénzügyi-, adó- és költ-
ségvetési irodáján. Tulajdonjog, lakásbérlet változá-
sa esetén az új tulajdonost és bérlőt terheli a be-
jelentési kötelezettség, amennyiben azt elmulasztja 
bírság és késedelmi pótlék megfizetése is terheli az 
adózót. Kérjük, hogy az esetleges kellemetlenségek 
elkerülése érdekében bejelentési és adófizetési kö-
telezettségének mindenki tegyen eleget! 

Halcsikné Szabó Ágnes - irodavezető

Ismét HPV védőoltás
2009-ben csatlakozott településünk a Humán 
papillomavírus elleni védőoltás programhoz, mely 
vírus a méhnyakrák legfőbb okozójaként ismeretes. 
A program keretében a településünkön élő 14 éves 
leányok oltottságát támogatjuk azzal, hogy a három 
védőoltásból álló programból 2-őt az önkormányzat 
finanszíroz, egyet a védőoltást kérő. Az idén 12 fő 
igényelte a támogatott védőoltást. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az év végéig a „Tedd 
meg ma a holnapért” országos egészségvédő prog-
ram keretében kedvezményesen szerezhetők be 
bárki igénylő számára a HPV elleni védőoltások. 
Részletes információ a patikákban kérhető.

Polgármesteri Hivatal

A Fogorvos Bt. 2009-ben az MVH–hoz eszköz-
beszerzésre nyújtott be pályázatot. A pályázat 
eredménye 2011 tavaszán derült ki, mely szerint a 
benyújtott pályázatot megnyertük. Ennek köszön-
hetően a beszerzett eszközök értékének 60%-át 
támogatásként a Fogorvos Bt. megkapta. A támo-
gatott eszközök a betegellátás magas színvonalát 
szolgálják, amelyek az alább felsoroltak. 

Dr. Angyal Anikó 

Polgári védelmi
mozgósítás

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatójának intézkedése alapján 
2011. november 21-én országos értesítési és 
törzsvezetési, valamint országos lakossági 
riasztó és tájékoztató gyakorlat volt, amely or-
szágos polgári védelmi mozgósítási gyakorlat-
tal egészült ki. Ennek keretén belül a települési 
polgári védelmi szervezetek parancsnoki állo-
mányának felkészítése történt a katasztrófák 
elleni védekezés során a mozgósítási szabá-
lyok megismerésére, valamint a lakosság ka-
tasztrófariasztásának begyakorlására. Ezzel 
egy időben történt a médiaszolgáltatók tesz-
telése a valós helyzetet imitáló tesztüzenetek 
közzétételével.

A mozgósítás elsődleges célja volt a lakosság 
megismertetése valós katasztrófa esetén a ri-
asztás és tájékoztatás formájáról, valamint je-
lentősen csökkenteni annak kockázatát, hogy 
személyi sérülések, komoly anyagi károk kelet-
kezzenek.

Kerekegyházán a helyi polgári védelmi szerve-
zet parancsnokának, dr. Kelemen Márk polgár-
mester irányításával 12 fő vett részt a mozgósí-
tási gyakorlaton.

Fontos tudnivaló, hogy katasztrófariasztás ese-
tén 120 másodpercig tartó, váltakozó hangma-
gasságú, folyamatos szirénahang hallatszik. 
Helyi lehetőségek függvényében ez még történ-
het autósziréna, kézi hajtású sziréna, hangos-
bemondó, harangszó igénybevételével is. 

Riasztás feloldásának jeleként kétszer egymás 
után megismételt 30 másodpercig tartó, egyen-
letes hangmagasságú szirénahang hallható, a 
jelzések közötti 30 másodperces szünettel. Kér-
jük, jegyezzék ezt meg, ugyanakkor reméljük, 
soha nem kerül arra sor, hogy éles katasztrófa 
helyzetben kelljen e jelzéseket hallanunk. 

Polgármesteri Hivatal

Téli időjárás
A hidegre fordult és csapadékosabb időjárás beköszöntével kérjük a lakosságot, hogy fokozottan 
ügyeljenek a járdák tisztántartására, melynek kötelezettségét a Kerekegyháza Város Képviselő-
testületének a köztisztaságról és a kötelező közszolgáltatások igénybevételéről szóló 20/2004. 
(V.27.) számú ÖR. rendelet 3 § (3) bekezdése is előírja, mely szerint „az ingatlantulajdonos köteles 
az ingatlan előtt levő járdát tisztán tartani, télen a hó eltakarításáról, a síkos járdarész felszórásáról 
gondoskodni”.

A központi tér, az intézmények előtti járdák, az útkereszteződések és a külterületi utak tisztántar-
tását és jégmentesítését a Városgazdasági Kft. végzi. Központi hó ügyelet a 06 70 452 0909–es 
telefonszámon érhető el.

A közelmúltban a polgármesteri hivatalhoz több bejelentés, panasz érkezett, hogy néhány utcában 
a telkekről növényi ágak, gallyak nyúlnak át a kerítéseken keresztül a járdák fölé, akadályozva ez-
zel a balesetmentes közlekedés lehetőségét. Kérjük az ingatlan tulajdonosokat figyeljenek erre és 
szükség esetén az ágak levágását, metszését haladéktalanul végezzék el. Mindannyiunk nevében 
köszönjük odafigyelését!

Polgármesteri Hivatal

Néhányan az utóbbi években egyéni céljaik elérése érdekében mindenféle hazugságokat ter-
jesztenek városunkban. Nem igaz az a közelmúltban szárnyra kapott híresztelés sem, 
hogy az önkormányzat szervezett betelepítést tervez Kerekegyházára! Azok, akik ezt és 
más hazugságokat, rágalmakat szándékosan és tényként állítva híresztelnek, azon túl, hogy 
ezzel bűncselekményt követnek el, súlyos károkat is okoznak Kerekegyházának, így Önöknek 
is. Tettükkel rontják szeretett városunk közös munkával elért jó hírét és csökkentik mindany-
nyiunk vagyonának értékét. Ne hagyjuk, hogy néhány hazudozó tönkre tegye azt, amit őseink 
létrehoztak, és amit kemény munkával együtt felépítettünk! Ezért az, hogy mit tesznek e rágal-
mazókkal szemben, az az Önök felelőssége is! 

Igaz viszont az a hír, hogy az önkormányzat a közbiztonság további javítása érdekében 
több új térfigyelő kamerát helyez ki, megnövelte a rendőrség és a polgárőrség többlet 
járőrözésre fordítható támogatását, valamint elrendelte a közterületek és a gyanús in-
gatlanok, személyek fokozott ellenőrzését.

Kérem Önöket, vessünk közösen véget a hangulatkeltésnek és ítéljék el a notórius hazudo-
zókat, rágalmazókat!  

dr. Kelemen Márk - polgármester

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése

FELHÍVÁS: Óvakodjanak a rémhírterjesztőktől!

Örülünk, hogy segíthettünk!
Tisztelt Polgármester Úr!
Ezúton szeretném megköszönni társaim nevében is, 
hogy ismét részesülhettünk az élelmiszer-segélyből. 
Nagyon jól jött ismét, segítve az ünnepi készülődést is. 
Többünknek nehéz cipelni a bevásárló kosarat, kora, 
állapota miatt ugyanis. Vagy erősen meggondoljuk, mit 
vásároljunk, egyáltalán vegyünk-e valamit.

Köszönjük mindazoknak, akik a pályázatot írták, azok-
nak akik ideszállították, illetve akik osztották, a már 
hideg időben állva. Köszönjük! 

Tisztelettel: Hurea - M Katalin

Pályázat
napkollektor telepítésére

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy megje-
lent és 2011. október 25-től 2011. december 
29-ig benyújtható az Új Magyar Széchenyi 
Terv keretében a napkollektor-rendszerek be-
szerzése és telepítésére, használati melegvíz 
előállítására és fűtésrásegítésre kiírt pályázat. 
A pályázat 50%-os támogatottságú és ingat-
lanonként max. 800 ezer forint igényelhető. 
Részletes kiírás: www.emi.hu/napkollektor 
oldalon található.

Éljenek a pályázati lehetőséggel, az energiata-
karékosság és a megújuló energiafelhasználás 
bővítése érdekében.

Tájékoztatók

•  1db kompresszor
•  digitális röntgen
•  vezetékes szenzor

•  1 db kézidarab
•  1 db autokláv



Orvosok:
rendelési időben, munkanapokon

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

felnőtt ügyelet: 06-76-516-984
gyermek ügyelet: 06-76-516-904

Mentők: 104; 06-76-486-511;
06-76-478-119 

Megyei Kórház: 06-76-516-700
Fogászat: 06-76-361-313

gyógyszertár: 06-76-371-202

Tűzoltóság: 06-76-545-000

Polgármesteri Hivatal:
06-76-546-040

Okmányiroda: 06-76-546-055;
546-046

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

Mezőőr: 06-20-949-3067
Tanyagondnokok:

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

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

Humán Szolgáltató Központ:
06-76-361-165

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

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

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

csatornázással kapcsolatos
ügyfélszolgálati iroda:

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

www.kecskemetcsatorna.hu

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

Betonút: 06-76-506-131

RENDőRI ELÉRHETőSÉgEK:

112-es segélyhívó
107-es segélyhívó

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

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

06-20-539-8440
(Lajosmizse Rendőrőrs központi 

száma 0-24 órában)

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

A helyi polgárőrség elérhetősége:
06-70-334-2635 (Andó László) 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

A Kerekegyházi Kábeltelevízió csatornakiosztása 2012. évben 

csomag   csatorna neve frekvencia sáv 
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1. National Geographic  140,25 MHz S6 

2. AXN 147,25 MHz S7 

3. Prizma 154,25 MHz S8 

4. Nickelodeon 161,25 MHz S9 

5. Sorozat+ 168,25 MHz S10 

6. M2 175,25 MHz C5 

7. Duna ll 182,25 MHz C6 

8. TV2 189,25 MHz C7 

9. RTL Klub 196,25 MHz C8 

10. Duna TV 203,25 MHz C9 

11. M1 210,25 MHz C10 

12. Helyi csatorna 217,25 MHz C11 

13. HBO 224,25 MHz C12 

14. Hír Tv 231,25MHz S11 

15. ATV 238,25 MHz S12 

16. Nóta Tv 245,25 MHz S13 

17. Fishing & Hunting 252,25 MHz S14 

18. Sport Klub 259,25 MHz S15 

19. Film + 266,25 MHz S16 

20. TV Paprika 273,25 MHz S17 

21. Spektrum Home 280,25 MHz S18 

22. Echo  287,25 Mhz S19 

23. VIVA 294,25 Mhz S20 

24. BBC Prime 303.25 Mhz S21 

25. Pax Tv 311.25 Mhz S22 

26. Filmmúzeum 319.25 Mhz S23 

27. KTV 327.25 Mhz S24 

28. Digi Sport 335,25 Mhz S25 

29. Hit Music 343,25 Mhz S26 

30. Filmbox 351,25 Mhz S27 

31. Közösségi televízió 359.25 Mhz S28 

32. Közösségi televízió 367,25 Mhz S29 

  

33. Muzsika TV 391,25 Mhz S32 

34. Discovery Channel 399,25 Mhz S33 

35. Sport2 407,25 Mhz S34 

36. Spektrum 415,25 Mhz S35 

37. Minimax/Animax 423,25 Mhz S36 

38. SPORT1 431,25 Mhz S37 

39. MusicMax 439,25 Mhz S38 

Internet csomagok  

Díjcsomag Bronz12 
(Tannet) 

Ezüst12 
(Alap) 

Arany12 
(Bővített) 

Gyémánt12 
(Extra) 

Max. letöltési seb. 
Garantált letöltési seb. 

1 Mbit/s 
500 kbit/s 

4 Mbit/s 
2 Mbit/s 

6 Mbit/s 
3 Mbit/s 

8 Mbit/s 
 4 Mbit/s 

Max. feltöltési seb. 
Garantált feltöltési seb. 

128 kbit/s 
64 kbit/s 

512 kbit/s 
256 kbit/s 

512 kbit/s 
256 kbit/s 

1 Mbit/s 
 512 kbit/s 

Max. adatforgalom 3GB korlátlan korlátlan korlátlan 

 

A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. AKcIÓT hirdet!
Azok az előfizetők, akik 2011. december 31-ig nyilatkoznak arról, hogy legalább 
12 hónappal meghosszabbítják előfizetésüket, 2012. évben is a 2011. évi díjakon 
kapják bővített szolgáltatásainkat. Ugyanez vonatkozik a 2011. december 31-ig 
megkötött új szerződésekre is. 

Kérdéseikkel forduljanak bizalommal az ügyfélszolgálati iroda (Kerekegyháza, 
Szent István tér 2.) munkatársaihoz vagy keressék az aktuális információkat a 
www.kereknet.hu weblapon. Kérdéseiket feltehetik a kerktv@kerekegyhaza.hu 
e-mail címen és az ügyfélszolgálat 06 40 200 948–as telefonszámán is.

Kívánok minden Kedves Ügyfelünknek Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Békés Új Esztendőt a Kábelkommunikációs Kft. 
valamennyi munkatársa nevében.

 Ferencz Péter - ügyvezető

Az új internet csomagokat, minden kedves előfizetőnknek 2011. december 31-ig 
a jelenlegi díjakon bocsátjuk rendelkezésre!
A kábeltévé és internet bekötés mellett az internet modemek használata tovább-
ra is ingyenes.


