
Az alábbi idézettel kívánok
áldott, békés, szeretetben teljes 
Karácsonyi Ünnepeket és boldog, 
sikerekben gazdag Új esztendőt
Kerekegyháza minden Lakójának!

 „Angyalok húznak a világ fölött.
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!

Megszületett az Igazság, a Jóság,
akit úgy vártunk: megszületett végre!”

/Wass Albert/

dr. Kelemen Márk polgármester
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Szeretettel várunk mindenkit a református 
gyülekezet alkalmaira 9 órára:

december 23. Advent IV. vasárnapi istentiszteletre
december 25. Karácsony első napi úrvacsorai
        istentiszteletre
december 26. Karácsony második napi
        istentiszteletre
december 30. Óévi istentiszteletre
2019. január 1.  Újévi istentiszteletre.

Varga László, egykori somkeréki (erdélyi testvér-
gyülekezetünk) lelkipásztorának áhitatával kívá-
nunk áldott Adventet és Karácsonyt!
Új évet Lengyel László (Kereki Nótások alapító kar-
nagya) szavaival: „Bízom Uram Égi Kegyelmében!”

„Ti vagytok a világ világossága… A lámpást sem 
azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem, hogy 
a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenki-
nek a házban.” (Máté 5,14-15) 

Ez bizony kemény feladat. Nekünk szól, Krisztus 
követőinek. A kérdés nem egyszerű. Első kérdés: 
ég-e az én lámpásom? Ha igen, azért adta, hogy vi-
lágítson. Ellenőrizzük lámpásunk állapotát! De akik 
élő, égő hittel élnek, miért rejtőznek a véka alá? 
Csakugyan elhittük a legaljasabb hazugságot, hogy 
a hit magánügy, amivel az ember szemérmesen el-

rejtőzik a világ elől? Isten nem azért gyújtja meg 
hited lámpáját, hogy véka alá tedd. Nem is azért, 
hogy mellveregetéssel mutogasd élő hitedet. Sok-
kal kevesebbet kér: egyszerű, példamutató életet. 
A hitet nem mutogatni kell, annak magának kell vilá-
gítania. A tetteid hirdessék Isten nagyságát. Azok-
nak fényénél lássák meg „a házban lévők” Isten 
dicsőségét, hatalmát, jóságát, szeretetét. Semmire 
sincs ma nagyobb szüksége ennek a sötétségben 
élő világnak. Reményik Sándor írja: „Ha ez a sok-
sok titkos láng összefogna egy láncba, az égig, a 
csillagos égig érne.” Ez a mi feladatunk.

Imádság: Istenem, nem tudom, ég-e eléggé a hi-
tem lámpása. Hiszek, de úgy érzem, nem eléggé. 
Ha eléggé égne, jobban látszana a világossága. Te 
mérd le, Atyám, családom, gyermekeim, barátaim 
hitén és életén! Látják Ők rajtam, példámon, élete-
men jóságodat és szeretetedet? Legalább, akik a 
házban vannak, azok lássanak tisztán, világosan, 
s ne zavarja meg őket annyiféle-fajta tanításnak a 
lidércfénye. ha nem elég a hitem, kérlek fújj rá Lel-
keddel, hogy jobban égjen. Gyújts nagyobb fényt 
egyházunkban! Hogy én is, családom is, és egyre 
többen lángoljanak, hogy apró fényeink egyesülje-
nek, s szereteted fókuszában a többieket is képe-
sek legyenek lángra gyújtani! Ámen.    

dr. Kenyeresné Téglási Anna lelkipásztor

Áldás, békesség! Kedves kerekegyházi lakosok!

„Az Ige testté lett és közöttünk lakott…” (Jn  1,14)
Szeretettel köszöntök Mindenkit!

Áldott, békés, boldog Karácsonyi Ünnepeket…!
Az élő Ige, Isten kimondott Szava, Jézus Krisztus 
születésére készülünk Karácsonykor!
Hálásak vagyunk Istennek, hogy beletestesült ebbe 
a világba és vállalta az emberlétet. 
Eggyé vált velünk és bemutatta, milyen az Istennek 
tetsző élet. Hogyan él az az ember, aki mindig fel-
tétel nélkül IGENT mond az Atyának. Aki az Atya 
akaratán csüng.
Mi karácsonykor már nem csak a gyermek Jézust 
(Jézuskát) ünnepeljük, hanem a mi nagy Urunkat 
és Királyunkat, Aki Húsvétkor megváltja a világot…
Benne -"megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és 
emberszeretete,"Tit. 3,4
Szeretettel hívom a Testvéreket, hogy együtt ünne-
peljük a Mi Urunk és Megváltónk érkezését Szen-
teste és Karácsony napjaiban. 

MISEREND:
December 25. 00.00 – Éjféli Mise
December 25. 9.00 – Ünnepi Karácsony napi Mise
December 26. 9.00 – Ünnepi Karácsony napi Mise
…és Boldog Új Évet Kívánok a Testvéreknek!
Ismerős ez a B.U.É.K.! köszöntés mindenkinek. Ta-
lán érdemes tudatosítanunk magunkban, hogy van 
ennek a rövidítésnek egy keresztény fordítása is. 
Bízd Úra Életedet Krisztusra! 
Ez már nem csak egy jó kívánság, hanem egy cse-
lekvési terv is. Talán éppen a 2019-es évé. Mindany-
nyiunknak van ezen a téren hova fejlődnünk. Szeret-
ném kívánni Valamennyiünknek, hogy egyre jobban 
engedjük és egyre jobban megtapasztaljuk, hogy az 
Úr Jézus alakítja életünket, Neki engedelmeskedjünk! 
Köszönöm az egész egyházközség nevében az Ön-
körmányzat, az Intézmények, a Református Testvé-
rek, a Lakosság együttműködését és támogatását.
Minden Kerekegyházi Testvért a Jó Istennek ajánl-
va imáimban: Áldott Új Esztendőt Kívánok!
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Szeretettel: Norbi atya 
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Kedves Kerekegyházi Testvérek!

Idősek Karácsonya
Kerekegyháza Város Önkormányzata az idei év-
ben is nagyon nagy szeretettel várta településünk 
nyugdíjasait az Idősek Karácsonyára rendezett 
programra. Az elmúlt évek hagyományait követve 
a vendégeket köszöntötte a Református Egyház-
község részéről Bognár Tiborné és Czingel Jó-
zsefné, a Katolikus Egyházközség nevében Ruskó 
Norbert plébános úr.
Dr. Kelemen Márk polgármester úr karácsonyi üd-
vözlete után Csepregi Éva művésznő varázslatos 
ünnepi koncertje következett. A meghitt és ben-
sőséges pillanatokkal tűzdelt ünnepségen nagy 
örömünkre idén is több száz nyugdíjas vett részt. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Farkas 
Invest Kft. ügyvezetőjének, Farkas Ritának, aki 
nagylelkű szaloncukor adományával járult hozzá 
az Idősek Karácsonyának szebbé tételéhez. Kö-
szönetünket szeretnénk még kifejezni a Peri-Pack 
Kft. ügyvezetőjének, Illés Erikának és Niczman 
Ferencnek, akik az Idősek Karácsonya mellett 
egész évben támogatták rendezvényeinket külön-
féle csomagolóanyagokkal.

Katona József Művelődési ház

Áldás, békesség! Kedves kerekegyházi lakosok!

teste és Karácsony napjaiban. 
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Augusztus 20-án a keresztény 
magyar állam több mint ezer éves 
folytonosságát, Szent István ki-
rályt és az Újkenyeret ünnepli 
minden magyar szerte a nagyvilágban. Hagyomá-
nyosan, – idén 2018. augusztus 18-án – Kerekegy-
házán is ünnepséggel emlékeztünk erre az alkalom-
ra. A Katona József Művelődési házban megtartott 
ünnepi testületi ülés keretében dr. Kelemen Márk 
polgármester úr beszédét követően került sor a kép-
viselő-testület által alapított díjak és elismerések át-
adására. Ez alkalommal köszöntük meg és ismertük 
el azoknak a kerekegyházi és kerekegyházi kötődé-
sű személyeknek a munkáját, akik településünk fej-
lődéséért sokat tettek, jó hírnevéhez hozzájárultak, 
valamint tetteikkel, munkájukkal példát mutattak és 
mutatnak ma is az itt élő emberek számára.

A képviselő-testület 2018-ban az alábbi szemé-
lyek munkáját ismerte el:
- Schnobl József Gútor polgármesterét
  díszpolgári címmel
- Dr. Angyal Anikó fogorvost és 
- Dr. Gódor Györgyi gyermekorvost
  Kerekegyházáért díjjal
- Simon Györgynét Kerekegyháza
  Közművelődésért díjjal

Rozsnyói Zoltán
/1941.09.26.- 2018.10.27./  

                      
Kerekegyháza Város Önkormányzata nevében fájó 
szívvel búcsúzunk Rozsnyói Zoltán volt képviselő 
Úrtól. Rozsnyói Zoltán 2006-2010 között volt tagja 
a képviselő-testületnek. Képviselői munkássága 
során aktívan és lelkiismeretesen képviselte a te-
lepülésen élő emberek érdekeit. Döntéseit mindig 
meggyőződése, hite és legjobb tudása szerint hoz-
ta. Szomorú szívvel fejezzük ki együttérzésünket 
ezúton is feleségének Margónak, gyermekeinek és 
az egész gyászoló családnak.

 „Egy volt közös, szent vigaszunk
  A lélek él, találkozunk.”
                               /Arany János/

Kerekegyháza Város Önkormányzata

Szép hagyományunkat folytatva 2018-ban is köszön-
töttük a szépkorú időseket településünkön. Helenkár 
Istvánné, Erzsike néni 90. és Kis Lajos bácsi 95. 
születésnapját ünnepelte. Isten éltesse Őket! Ez alka-
lomból dr. Kelemen Márk polgármester úr köszöntötte 
Őket az Önkormányzat és a város lakosai nevében, 
átadva a város ajándékát, valamint a Magyar Köz-
társaság Kormánya ajándéka mellé járó Emléklapot. 
Ezúton is kívánunk jó egészséget és sok boldogságot 
Kerekegyháza minden szépkorú lakójának!

Akikre büszkék 
lehetünk

- Díjazottak 2018.

SZÉPKORÚAKAT KÖSZÖNTÖTTÜNK

1 Úton Zarándoklat
A Mária Út Egyesület minden év au-
gusztus végén rendezi meg a már 
hagyománnyá vált, 1 Úton Zarándok-
nap elnevezésű rendezvényét, mely-
nek célja, hogy egy adott napon, minél 
többen zarándokoljanak lakóhelyük 
környezetében hosszabb, rövidebb 
szakaszokon. 
Az idei évben a felajánlások, a megtett kilométerek, az imák az Édesanyákért szóltak. Zarándoklatok a 
Mária út teljes hosszán folytak határon innen és túl. Több mint 10.000 ember vett részt ebben a csodá-
latos kezdeményezésben, közöttük Kerekegyháza lakosai is szép számmal. Idén először csatlakoztunk 
Bács-Kiskun megyében egyedüliként, a Lajosmizse-Kecskemét szakasszal, melynek hossza 23 km. A 
lelki vezetést Ruskó Norbert atya vállalta. Misét a kecskeméti Mária kápolnában Dr. Bábel Balázs érsek úr 
celebrált, aki kifejezetten miattunk érkezett Kecskemétre, Kalocsáról. 
Összesen 45 fő járta végig velünk a Lajosmizse - Méntelek - Nyíri erdő (Hubertus kápolna) - Kecskemét 
Mária kápolna szakaszt. Csodálatos időben, egy életre szóló élményben volt részünk. 
A Mária Út egyesület már elkezdte a jövő évi 1 Úton zarándoknap szerevezését, melyet 2019. augusztus 24. 
napján tartunk. Ezt a zarándoklatot az Édesapákért tesszük meg, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A rendezvényről a Mária út honlapján a www.mariaut.hu oldalon bővebben tájékozódhatnak.

Szabó Attiláné a Mária út Bács-Kiskun megyei koordinátora.

Már régóta fi gye-
lemmel kísértük 
a Juhászkereszt 
sorsát.

Nyaranta virágot 
vittünk a kereszt-
hez. Az elmúlt idő-
ben egy baleset 
következtében a 
keresztet körbe-
vevő kerítés meg-
rongálódott. El-
határoztuk, hogy 
felújítjuk hálából 

azért a sok ajándékért, amit a Jóistentől kaptunk. 
Ehhez nagyon sok kedves támogatóra találtunk.

Többek között segítettek: 
Laci Béla, Berkeczi és Társa Kft.

a homokszórást, 
Kaldenekker Sándor a Kalfém Kft. tulajdonosa

a festést, horganyzást,
Városgazdasági Kft. a tereprendezést,

a helyszíni összeszerelést
a Kereki nótások végezték:

- Baracskai László
- Füstös József 

- Szabó Menyhért
- Szabó László
- Kovács István
- Halasi László

Köszönjük az önzetlen támogatóknak, hogy a jó 
ügy mellé álltak.

Füstösné Márti és Józsi

Az elmúlt időszakban a házi vízkutak legalizálá-
sával kapcsolatosan a médiában többször is el-
hangzottak pontatlan információk. Ezek ponto-
sítása és a hivatalos szervekhez érkező számos 
lakossági megkeresés miatt szeretnénk Önöket 
az alábbiakról tájékoztatni. 
A házi vízkutakat – függetlenül a típusuktól, kialakí-
tásuk és használatba vételük időpontjától – a jelen-
leg hatályos, vonatkozó jogszabályok alapján nem 
bejelenteni, hanem engedélyeztetni szükséges.
A házi vízkutak engedélyezési eljárása attól függ, 
hogy a kinyert vizet mire szeretnék használni. 

I. JEGYZŐI HATÁSKÖR
Amennyiben a kút vizét épülettel vagy annak épí-
tésére jogosító hatósági határozattal rendelkező 
ingatlanon ivóvízként vagy háztartási igények betöl-
tésére öntözővízként (vagy vegyesen is) szeretnék 
használni és ezen vízhasználat éves mennyisége 
nem éri el az 500 m3/év mennyiséget, akkor az en-
gedélyező hatóság a helyi jegyző. 
Tervezett házi ívó- vagy öntözővíz kút esetén a 
jegyző először vízjogi létesítési engedélyt ad ki be-
nyújtott tervdokumentáció és kérelem-nyomtatvány 
alapján, majd a kút megépítése után vízjogi üzemel-
tetési engedélyt – ivóvízkút esetén csak akkor, ha a 
kút vize megfelel ivóvíznek. Az engedélyek kiadása 
előtt a jegyzőnek be kell vonnia az illetékes járási 
hivatal Népegészségügyi Osztályának helyi Kiren-
deltségét közegészségügyi szakhatóságként és az 
illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztályt természetvédelmi szakhatóságként, akik 
megállapítják a víz felhasználhatóságának feltételeit 
(pl. vízkezelést írnak elő). Ivóvízkút esetén akkre-
ditált laboratóriumban végzett vízvizsgálat alapján 
dől el, hogy a kút vize ivásra is használható-e, az 
üzemeltetési engedélyben a vízhasználat jellege 
részletesen meghatározásra kerül.
(Ha a kútból származó víz minősége tisztítás nélkül 
nem felel meg, ez esetben vízkezelési technológia 
alkalmazása válhat szükségessé.)

Felmerülő költségek házi ivóvízkút engedélyezése 
során: 
- eljárási illeték mértéke 3.000 Ft 
- közegészségügyi szakhatósági hozzájárulás: 
23.900,- Ft; 
- akkreditált laboratóriumban végzett vízvizsgálat: 
kb. 20.000-50.000,- Ft;
- tervezési díjak: min. 40.000,- Ft. 
Fentiek alapján előzetes, minimum becsült összes 
költség ~ 90.000,- Ft. 
Öntözőkút esetén is az engedélyezési költségek 
hasonlóak annyi eltéréssel, hogy laboratóriumi víz-
vizsgálat itt nem szükséges, ezért ennek költsége 
sem merül fel. 
Már meglévő házi vízkút engedélyezése esetén a 
fentiekben foglaltaktól annyi az eltérés, hogy a jegy-
ző az ivóvíznek való megfelelőség esetén fennmara-
dási engedélyt ad ki.  
A vonatkozó jogszabály alapján a már üzemelési, 
fennmaradási engedéllyel rendelkező házi ivóvíz 
kutakat az illetékes hatóságoknak három évente 
ellenőrizniük, felülvizsgálniuk kell.

II. TERÜLETILEG ILLETÉKES
VÍZÜGYI HATÓSÁG HATÁSKÖRE

Fentiektől eltérő, minden más esetben a házi 
vízkutak engedélyező hatósága a területileg 
illetékes vízügyi hatóság (városunk területén a 
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság). 
Tehát ha nem háztartási igények kielégítésére 
szeretne valaki öntöző kutat létesíteni, használni 
(éves vízfelhasználás mennyisége 500 m3 feletti), 
akkor az engedélyező hatóság minden esetben a 
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság. Engedélyezésükhöz felmerülő költségek min. 
100.000-150.000,- Ft (tervdokumentáció költsége, 
eljárási díjak, stb.). 

Összefoglalásképpen: 
A házi kutak (mind a fúrt, mind az ásott kutak) a 
jogszabályok értelmében minden esetben engedély 
kötelesek és engedélyezésük költséggel jár.
A bírságkiszabás alóli mentességi időszaka 2018. 
december 31. helyett 2020. december 31-ig meg-
hosszabbításra került, így a bírság megfi zetése 
alól mentesül az a létesítő, aki 2018. január 1-jét 
megelőzően engedély nélkül létesített vízkutat, ha 
a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. 
december 31-ig kérelmezi és az engedély megadá-
sának a feltételei fennállnak.
Az érintett lakosoknak mindenképpen javasoljuk az 
illetékes hatóságokkal történő előzetes egyeztetést 
mielőtt elkezdenék az engedélyezési eljárást.
Jegyzői hatáskörbe tartozó ügyeket érintően érdek-
lődni lehet a Polgármesteri Hivatal műszaki irodáján 
személyesen vagy telefonon. Tel: 76-546-047.
Kerekegyháza, 2018. november

Vincze Miklós
Kerekegyháza Város Jegyzője

Jogszabályi háttér: 
- vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
(~  28-30 §);  
- a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 
szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (~ 24 §);
- a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek el-
hárítását szolgáló tevékenységekre és létesítmények-
re vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. 
(IV.29.) Korm. rendelet (~ 16/A. §, 16/B. §, 16/C. §.); 
- az ívóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőr-
zés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet;
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. (1) 
bekezdés. 

NAGY ÜTEMBEN FOLYTATÓDNAK AZ ÚTFELÚJÍTÁSOK
Kerekegyháza Város Önkormányzata a képviselő-testület döntései alapján 
2018-ban is tervszerűen folytatta a település önkormányzati tulajdonban lévő 
belterületi és külterületi útjainak a felújítását, karbantartását. Az ez évi önerős 
fejlesztések költsége mintegy 190 millió forint volt. A közelmúltban pályázati, 
illetve saját forrás biztosításával kiépült többek között az új telekosztások kör-
nyezetében a Kodály Zoltán és az Árokszállási utca. Teljes hosszban megú-
jult az Ősz utca, a Kocsis Pál utca Fő utcát követő első tizede, a Park utca új 
óvoda előtti része, továbbá az Ifjúság utca első tizede, valamint a Zrínyi utca 
Fő utca és Dózsa György utca közötti szakasza.
A városvezetés döntése alapján 2018-ban megújult a Kocsis Pál utca most 
már teljes hosszában, biztosítva így a Bölcsőde, a 9 csoportosra bővülő új 
óvoda, a térségben lévő lakóingatlanok és vállalkozások megközelíthetősé-
gét. Szintén teljes körű felújítást kapott a Széchenyi utcának a Vízmű-telep 
előtti, legrosszabb minőségű szakasza, a Bedő Albert utca teljes hosszában, 
valamint a település központjához közeli, az iskolai közlekedéshez is igény-
bevett Kossuth utcának a Dózsa György és Kölcsey utca közötti, valamint a 
Petőfi  utcának az Andrássy Gyula és Dózsa György utca közötti tizede. Az 
útfelújítások keretében a régi kikátyúsodott utak, a meglévő útszerkezetük 
teljes felületén megerősítést, új aszfaltszőnyeget kaptak, valamint rendezett 
útpadka és árokrendszer is kialakításra került. Megújult a Katolikus templom 
melletti nagy központi parkoló is, mely szintén több évtizede megoldásra várt. 

A földutak hatékonyabb karbantartása érdekében az önkormányzat vásárolt 
egy (gréder) földgyalu gépet, mellyel a Városgazdasági Kft. munkatársai vég-
zik ezt a feladatot.
Az önkormányzatunk tulajdonában lévő utak, parkolók felújítását, karbantartá-
sát jövőre is folytatni fogjuk, de mellette továbbra is szorgalmazzuk az állami 
tulajdonban lévő bekötő út és lajosmizsei út mielőbbi átfogó felújítását.

felújítás előtti,                            utáni útszakasz

TÁJÉKOZTATÓ a házi fúrt és ásott vízkutak legalizálásáról

ÖSSZEFOGÁSSAL
ÚJULT MEG

A JUHÁSZKERESZT

- Gyurgyik Zoltánt az Év Kerekegyházi
  Vállalkozója díjjal
- Turcsánné Blázsik Veronika pedagógust,
- Vörösmartiné Tőzsér Emma pedagógust,
- Gabnai Károlyné pedagógust és 
- Vincze Miklós jegyzőt a Kerekegyháza
  Közszolgálatáért díjjal
- Pintér Julianna könyvtárost,
- Gyöngyösi Mária nyugdíjas pedagógust és 
- Ordasi Istvánt a Kerekegyháza
  Közösségéért díjjal
- Bogár-Szabó Mihályt a Kerekegyházi Tehetség 
  díjjal tüntette ki, valamint
- Jakab Józsefnénak nyugdíjba vonulása
  alkalmából és 
- Dr. Berényi Antalnak orvosi diplomája
  átvételének 50 éves évfordulója alkalmából
  emléklapot adományozott.

Valamennyi díjazottnak ezúton is gratulálunk. 
Megköszönve Kerekegyházáért végzett munká-
jukat, jó egészséget, sok sikert és sok boldogsá-
got kívánunk!
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Gútori barátainkat fogadtuk
Szent István ünnepén

TTP-KP-1-2018/1-000236 azonosító számon pá-
lyázott önkormányzatunk a Magyar Kormány fi -
nanszírozásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
lebonyolításával kiírt pályázatra „Az államalapítás 
ünnepe határtalanul Gútortól Kerekegyházá-
ig" címmel. A sikeres pályázat eredményeként 
városunk 1 600 000 Ft támogatásban részesült. A 
pályázat célja Magyarország határain kívül élő ma-
gyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyar-
országgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának 
és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti 
azonosságtudata megerősítésének támogatása a 
testvér-települési együttműködések erősítése útján. 
Felvidéki testvértelepülésünket, a Szlovákiában ta-
lálható Gútoron élő barátainkat láthattuk vendégül 
Szent István királyunk és államalapításunk nemzeti 
ünnepe alkalmából szervezett rendezvényünkön 
2018. augusztus 18-19. között. Az ünnepség ke-
retén belül vette át Gútor polgármestere, Schnobl 
József úr a képviselő-testületünk által, a testvérte-

lepülési együttműködésünk és barátságunk erősí-
téséért neki ítélt „Kerekegyháza Díszpolgára” címet 
és elismerést.   
Programunk jó lehetőséget nyújtott arra, hogy foly-
tassuk több mint 20 éves hagyományainkat, a két 
település közötti barátság további erősítését. Ez 
alkalomból megrendezésre került a két város között 
régóta fennálló barátságot bemutató „Testvér-tele-
pülési kiállítás”, illetve a „Pusztai ételek bemutatá-
sa” melynek során a két település képviselői által 
hagyományaik szerint készített ételek kerültek el-
készítésre. A „Flash Mob” előadás, az utcabál, és 
a Pannonhalmi Apátságban tett kirándulás mind-
mind hozzájárultak a két település között régóta 
fennálló együttműködés, barátság elmélyítéséhez, 
melynek ápolása, megőrzése közös célunk és fela-
datunk a jövőben is. 

Hős katonáink tiszteletére
A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Gazdasági 
és Pályázati Igazgatósága által HIM-HF16 kódszámon kiírt, és elnyert 
pályázat segítségével a temetőben található 7 darab I. Világháborús ha-
disír felújítása, emléktáblák készíttetése, valamint azok környezetének 
rendezése valósult meg. A Nagy Háború lezárásának 100. évfordulója al-
kalmából Önkormányzatunk a hadisírok rendbetételével gondoskodik ar-
ról, hogy a világháborúban elhunytak emlékét 
őrző családtagok, és városunk lakosai méltó 
módon emlékezhessenek a hősi halottakra.
A támogatás összege: 526 500 Ft
A támogatás intenzitása: 90%

Méltó módon őrizzük hábo-
rús áldozataink emlékét
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Tár-
sadalom Kutatásért Közalapítványhoz KKETT-
KK-CP-02 azonosító számon adott be sikeres 
pályázatot önkormányzatunk a katolikus templom 
előtt, a Szent István téri parkban található, „AZ I. 
ÉS A II. VILÁGHÁBORÚ KEREKEGYHÁZI ÁLDO-
ZATAINAK EMLÉKÉRE” emelt emlékmű felújítá-
sára, melynek állapota az elmúlt évtizedek során 
sajnos az idő és az időjárás viszontagságainak 
kitéve jelentősen romlott. Az emlékmű felújításá-
val az önkormányzat az I. és II. világháború során 
elhunyt kerekegyházi áldozatok emléke előtt kíván 
tisztelegni, és méltóképpen szeretné megőrizni 
nevüket az utókornak. A kivitelező a Kerekegyházi 
Városgazdasági Nonprofi t Kft. volt. 
A hazáért, Kerekegyházáért életüket adó áldoza-
tok emlékét őrző emlékmű a felújításnak köszön-
hetően a jövőben is gondoskodik arról, hogy a 
világháborúkban elhunytakra méltó módon em-
lékezhessenek meg továbbra is városunk lakói, 
az elhunytak hozzátartozói, és az ide látogatók 
egyaránt. Az emlékművet november 11-én ün-
nepélyes keretek között dr. Kenyeresné Téglási 

Anna református lelkészasszony áldotta meg, és 
Ruskó Norbert katolikus plébános szentelte fel. 
A város lakói nevében dr. Kelemen Márk polgár-
mester koszorút, a résztvevők mécseseket, virá-
gokat helyeztek el.  
A támogatás összege: 724 936 ,- Ft
A támogatás intenzitása: 90%

Újra éled a „Gyakszi- kert”
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesülettel 
közösen vesz részt városunk az EFOP-1.2.1-15-
2016-00262 „Védőháló a Kecskemét és kistérsége 
családjaiért”- Mintakert programban, melynek 
során az iskolakertünk számára tudtunk lehetősé-
get biztosítani eszközök, növények vásárlására. A 
program szakmai előadásokkal is támogatja isko-
lánk diákjainak környezettudatos szemléletformá-
lását, melynek fontos része az élményalapú, gya-
korlatias tudás megszerzése. A vásárolt eszközök 
között ágvágók, metszőollók, talicska, magaságyá-
sok, locsolókanna, kézi permetező, villáskapa, 
geotextil és esővízgyűjtő is beszerzésre került. Az 
új növények (gyümölcsfák és fűszernövények) ta-
vasszal kerülnek beszerzésre, ültetésre. A projekt 
keretében két előadást is tartanak városunkban, 
az első 2018. november 28-án „Családi, közösségi 
problémák, konfl iktusok” címmel került megrende-
zésre a Katona József Művelődési házban.

Bővül az elektronikus
ügyintézés

„ASP2.0 fejlesztés Kerekegyháza” a KÖ-
FOP-1.2.1-VEKOP-16 jelű pályázat megvalósítása. 
Az ASP rendszer kialakításának jogszabályi hát-
terét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-a tartalmazza. 
Célja, egy szolgáltató közigazgatás kiépítése és ez-
zel együtt a közszolgáltatások fejlesztése a modern 
társadalomnak. A Korm.rendelet 12. §-a értelmében 
2018. január 1-jéig az önkormányzati ASP rendszer 
valamennyi szakrendszeréhez csatlakozik az összes 
helyi önkormányzat. A kötelezettségeink teljesítése 
érdekében önkormányzatunk sikeresen benyújtotta 
a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 jelű pályázatát, kiépítette 
a szükséges hálózatot az új rendszerre való átállás 
érdekében, melynek eredményeképpen az idei évben 
már az ASP rendszert használja a hivatal, ezzel biz-
tosítva az elektronikus ügyintézési lehetőséget mind 
a lakosság, mind a vállalkozók részére. A támogatási 
összeg: 6 999 786 Ft volt.

Digitális
fejlesztések

A „Közösségi Internet hozzáférési pontok fej-
lesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” 
GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószá-
mú kiemelt projekt keretén belül a „Digitális 
Jólét Program Pontok fejlesztése” elneve-
zésű pályázaton nyert el önkormányzatunk új 
IKT eszközöket. A pályázat eredményeként a 
városi könyvtárban lehetőség van laptopok és 
táblagépek használatára, így segítségükkel 
mindenki számára elérhetőek a digitalizált 
felületek, illetve az internet. Az eszközök so-
rát projektor is bővíti, mely a könyvtári prog-
ramok lebonyolítását, az ott tartott előadások 
színvonalát emeli, színesíti. A pályázat kereté-
ben képzések, előadások valósulnak meg az 
eszközök használatával kapcsolatosan. A pá-
lyázat 2018. július 24 - 2019. július 24. közötti 
időszakban valósul meg.

Tanyagondnoki 
szolgálatok
fejlesztése
„A tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és 
fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések 
támogatására” című, Herman Ottó Intézet által kiírt 
pályázaton is sikeresen szerepelt önkormányzatunk. 
Így az idei évben megtörtént a tanyagondnoki autók 
műszaki állapotának átfogó felújítása, valamint a pá-
lyázott eszközök beszerzése. A támogatási összeg 
mértéke 1 392 544 Ft. Mindkét járművünkbe vérnyo-
más- és vércukormérő berendezés, elektromos hű-
tőtáska, akkus csavarhúzó tartozékokkal, üléshuzat, 
valamint GPS navigációs szoftver beszerzésére ke-
rült sor, melyek segítségével az életmentést végző 
mentőszolgálat munkáját is segíteni tudjuk. A pá-
lyázati támogatásból egy fedett utánfutót is vásárol-
tunk, mellyel biztosítható a csomagok biztonságos, 
az időjárási viszonyoktól független célba juttatása. A 
támogatás intenzitása közel 90%-os.

Elkészült a legújabb
6 csoportos óvodánk

Az elmúlt évek, évtizedek következetes és tervszerű 
munkájának eredményeként Kerekegyháza fejlődése 
folyamatos és lendületes. Örömmel tájékoztatjuk Önö-
ket, hogy a TOP 1.4.1-15-BK1-2016-00013 azonosító 
számú, 2017-ben sikeres elbírálásban részesült „Park 
utcai új óvoda létesítése” című pályázatunk teljes 
megvalósítása is hamarosan befejeződik. A beruházás 
során a Park utcai 3 csoportos óvodánk további 6 cso-
portszobával bővült, illetve egyéb kiszolgáló helyisé-
gek is létesültek, mint például könyvtár, raktárhelység, 
gyermeköltözők, tisztálkodó helységek, 2 db iroda, 
melegítő konyha, gépészeti tér. A beruházás közvetle-
nül és szervesen kapcsolódik az önkormányzat egyéb 
megvalósítás alatt álló, vagy tervezett fejlesztéseihez. 
Intézményünk akadálymentesített, mely az egyenlő 
esélyű hozzáférés mellett hosszú távon biztosítja 
a versenyképes tudás megalapozásának mindenki 
számára elérhető, korszerű intézményi feltételeit. Az 
új óvoda egyúttal az óvoda tárgyi eszközeinek moder-
nizálását is jelenti azért, hogy az oktatás színvonala 
ne csupán szinten tartható legyen, hanem emelkedjen 
is, és támogassa a pedagógiai reformfolyamatokat. 
A hatályos jogszabályokban kötelezően előírt számú 
parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely 
létesítése is megvalósult. Megújuló energiaforrások 
alkalmazásával napelemek kerültek az épületen el-
helyezésre. A projekt elősegíti a kisgyermekes szülők 
munkaerőpiacra történő visszatérését, és 21. századi 
feltételeket biztosít az óvonéniknek, dadusoknak és 

a gyermekeknek egyaránt. Az építkezési munkálatok 
befejeződtek, a kertépítés van még folyamatban, az 

önkormányzat elindította az épület használatbavételi 
engedély iránti eljárását. A projekt megvalósításához 
355 035 164 Ft támogatást kapott városunk, amely-
hez az Önkormányzat további mintegy 100 millió forint 
önerőt biztosított. A program tervezett teljes megvaló-
sulása 2019. április 30. Joggal lehetünk büszkék rá, 
hogy a már korábban megvalósult épületekkel együtt, 
az ország egyik legszebb és legnagyobb nevelési 
intézménye jött létre Kerekegyházán. Az ünnepélyes 
átadást és a beköltözést tavaszra tervezzük.

Ipari csarnokot építünk
Szintén nagy öröm, hogy támogatást nyert a TOP 
1.1.1-16-BK1-2017-00018 azonosító számon be-
nyújtott „Ipari terület fejlesztése Kerekegyhá-
zán” című önkormányzati pályázatunk is. A terve-

ink szerint jövő évben kezdődő beruházás során 
iparcsarnokegyüttes és kiszolgáló helyiségek 
építésére kerül sor, továbbá az ipari terület alapinf-
rastruktúra bővítése is megvalósul: tűzivíz-hálózat, 
közvilágítás, villamos energia kapacitásfejlesztés. 
Az elnyert támogatás összege 428 584 735 Ft.

ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK 2018. 

2017-ben nyújtottuk be a TOP-5.3.1.-16-
BK1-2017-00006 azonosítószámú „A helyi identitás 
és kohézió erősítése” című pályázatot, mely szintén 
pozitív elbírálásban részesült az idén. A pályázatban 
43 000 000 Ft került felosztásra a konzorciumi tagok 
között, akik: Kunadacs, Kunbaracs, Ladánybene, 
és konzorciumvezetőként Kerekegyháza. A projekt 
legfőbb célkitűzése, hogy lentről felfelé építkezve 
a konzorcium területén lévő településeken olyan 
önszerveződő közösségek alakuljanak ki, amelyek 
a későbbiek során fi nanszírozási források nélkül is 
képesek önállóan fennmaradni, ezáltal erősödjön a 
helyi identitás, valamint a társadalmi kohézió. A helyi 
identitás megerősítésével és az aktív közösségi léttel 
célunk csökkenteni az elvándorlást, és, hogy felkutas-
suk az eddig rejtett, a közösség számára nem elérhe-
tő, de a közösség tagjainál „megbújó” hagyományo-
kat, kulturális, természeti, gazdasági, szakmai tudást 
igénylő értékeket, integrálva a jelenleg birtokunkban 
lévő tudással, annak érdekében, hogy a közösség 
látható értékei minél gazdagabbá váljanak. Célunk 
továbbá, a civil szervezeteink bevonásával a jelenlegi 
civil aktivitásunk megerősítése a projekt keretében 
foglalkoztatott szakemberek munkája által, valamint a 
települések között már meglévő kapcsolat erősítése a 
további, a település lakosai közötti kulturális és gaz-
dasági együttműködések létrejövetelének érdekében. 
A projekt 100%-os támogatási intenzitású, és 2018. 
szeptember 1 - 2022. március 15. között valósul meg. 

Sportpark az egészségért
Az elmúlt években egyre nagyobb teret nyer a sza-
badidős sportban az úgynevezett „street–workout”, 
azaz a szabadtéren felállított testedző eszközök, 
parkok – „sportparkok” – használata. A sportparkok-
ban az egymást követő generációk együtt tölthetik 
el a szabadidejüket, ezzel is erősítve a kölcsönös-
ségen alapuló családi köteléket. A Kormány az 
1314/2016. (VI. 30.) Korm. határozatában döntött 
a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 
Programról, amelynek alapvető célja, hogy olyan 
közösségi terek kerüljenek az ország minél több te-
lepülésén kialakításra, ahol valamennyi korosztály, 
a fi atalabbaktól az idősebbekig aktívan töltheti el a 
szabadidejét igényes szabadtéri létesítményekben. 
Sikeres pályázatunk eredményeként novemberben, 
bemutatóval fűszerezett rendezvény keretében adta 
át dr. Kelemen Márk polgármester és Beke Antal a 
jelenlévő gyerekeknek és városunk lakóinak a kül-
téri sportparkot, mely mintegy 15 db sporteszközt 
tartalmaz. Ezek tolódzkodásra, húzódzkodásra, has- 
és hátizom erősítő gyakorlatokra és fekvőtámasz 
gyakorlatokra, valamint lépcsőzésre, létramászás-
ra, párhuzamos korláton végezhető gyakorlatokra 
és függeszkedésre alkalmasak. A program teljes 
egészében hazai költségvetési 
forrásból valósult meg. Kérjük, 
hogy a kifüggesztett játszótér, 
és pálya használati szabályokat 
mindenki tartsa és tartassa be!

Erősítjük a civil 
együttműködést

Idén megvalósult HAZAI PÁLYÁZATAINK
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ÓVODABÁL
Idén is megtelt a Művelődési ház vendégek-
kel, akik részvételükkel egyben Óvodánkat is 
támogatták. A kétévenként megrendezésre 
kerülő óvodabált izgatottan várták gyermekek 
és felnőttek, a meghívott vendégek, a bálért 
dolgozó kollégák és szülők.
A bálozókat ünnepi díszbe öltöztetett terem várta, 
mely szemet gyönyörködtető látványt nyújtott. A 
csodás dekoráció Barta Brigitta, Kovácsné Dudás 
Anett és Börönte Beáta keze munkáját dicsérte.
Hagyomány óvodánkban, hogy e jeles alkalomra 
műsorral készülnek óvodásaink. Idén a Rákóczi 
utcai nagycsoportosaink Palotást táncoltak, míg a 
Park utcai nagyok egy vagány táncot mutattak be 
a Grease fi lm egyik betétdalára, amely fergeteges 
sikert aratott.
Másik hagyományunk az óvodánkban az óvó nénik 
mesejátéka. Idén Móricz Zsigmond: A görögdiny-
nye című novelláját játszották el. Lélegzet vissza-
fojtva hallgatta a vendégsereg az ízesen megírt, 
vicces történetet és a végén a közönség tapssal 
jutalmazta az előadást.

Az Aprók Pénze Alapítvány a bálon szokta meg-
köszönni és egy emlékplakettel megajándékozni 
azokat, akik kiemelten támogatják óvodánkat. 
Idén ezt Csikósné Tóth Orsolya, Kovácsné Dudás 
Anett, Börönte Beáta, Molnár Zoltán és Hallainé 
Kis Mária kapta.
Az eddigiektől eltérően a szülői munkaközösség 
is produkcióval készült. Az est fénypontjaként fel-
konferált tánc valóban nagyon látványos volt! He-
teken keresztül készültek és hosszasan titokban 
is tartották ötletes táncukat. A nagyon ízletes és 
bőséges vacsora után az óvó nénik rock and roll 
tánca zárta a produkciók sorát és egyben nyitotta 
meg a bálozó közönség előtt a mulatozás, tánco-
lás lehetőségét is.
Köszönjük vendégeinknek, hogy jelenlétükkel 
megtiszteltek bennünket!
Hálásan köszönjük minden támogatónknak, 
szponzorunknak, akik felajánlásaikkal, étellel és 
itallal, adományaikkal, tombolatárggyal és tombola 
vásárlással hozzájárultak a bál sikeréhez.         

A Bóbita óvoda nevelőtestülete nevében:
Borosné Hajagos Beáta

ÓVODAI HÍRMONDÓ

Bölcsődénkbe a beiratkozás 2018. április 4-5-én 
megtörtént, az új jelentkezők száma 32 fő.
A beiratkozást követően április 9-10-én nyílt napot 
tartottunk, ahol a szülők gyermekeikkel betekintést 
nyerhettek bölcsődénk életébe. 
Bölcsődénk 40 férőhelyes, három csoporttal műkö-
dünk, két 14 fős egy 12 fős csoportunk van jelenleg 
100% kihasználtsággal. 
Nagy öröm számunkra, hogy bölcsődénk bővítése 
érdekében a „Bölcsődei fejlesztési program” ke-
retében, Kerekegyháza Város Önkormányzata a 
kiírt pályázat előkészítési munkálatait megkezdte. 
A tervek szerint egy csoportszobával és a hozzá 
tartozó kiszolgáló helyiségekkel bővül bölcsődénk.

Alapítványunk:
a KEREKI TIPEGŐK munkájáról
A bölcsődei nevelés, gondozási tevékenység ál-
talános elősegítése, támogatása, az alapítvány-
hoz csatlakozó, vagy annak támogatást nyújtó 
személyek, szervezetek által. A szervezet célja a 
bölcsődébe járó gyermekek testi, lelki és szellemi 
fejlődésének elősegítése, a gyermekek eszköz 
körülményeinek javítása. Az alapítvány személyi, 
tárgyi, pénzügyi forrásokat biztosít a családi nap 
megszervezéséhez, megtartásához. Az alapít-
vány tárgyi és anyagi feltételeket biztosít külső 

szakemberek nevelési, fejlesztési munkába törté-
nő bevonásához. 
A fenti célok érdekében alapítványunk 2017. 
január 20-án sikeresen nyújtott be pályázatot a 
Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek 
jövőjéért kollégiumához. 
A Kereki Tipegők működési pályázata
700 000 Ft összegű támogatásban részesült.
A pályázat megvalósítására az idén került sor, 
irodabútorokkal, informatikai eszközökkel, és 
működési költségek elszámolásával gyarapod-
hatott alapítványunk.   
Alapítványunk rendszeresen részt vesz a helyi 
szüreti-tojás fesztiválon, játszóházzal várja a kis-
gyermekes családokat, az idén szülői felajánlás-
sal, illetve a helyi vállalkozók segítségével még egy 
Retro party-t is rendeztünk. Az év végén pedig már 
hagyománnyá vált, hogy a Mindenki karácsonyán 
alapítványunk adventi vásárral képviselteti magát.   
Jó hír alapítványunk számára, hogy a követke-
ző évben, 2019-ben már fogadhatjuk az adózók 
adójának 1% -át is, melyet ezúton is megköszö-
nök a szülőknek és alapítványunk támogatóinak.   
Köszönjük az alapítvány munkájában való áldo-
zatos részvételét minden kedves szülőnek, mun-
katársunknak, önkéntes segítőknek. 

Alapítványunk: Kereki Tipegők
Bankszámlaszám: 51700117-10018675

Intézményünk nyitva tartási ideje:
hétfőtől-péntekig 6:30-tól 17 óráig.

Elérhetőségek telefonon: 06-76/361-067, 
mobil: 06-70/3304648

E-mail: bolcsode@kereknet.hu
Cím: 6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31/a 

TÉLI SZÜNET:
2018. december 21 - 2018. január 2-ig tart. 

Nyitás: 2019. január 3.

Amennyiben a kedves szülők körében érdeklő-
dés van a bölcsődei ellátás iránt, személyesen 
vagy telefonon is állunk szíves rendelkezésükre. 
Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető
Fejes Györgyi bölcsődevezető helyettes
Szűcs Ilona élelmezésvezető

Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető

Kerekegyerdő Bölcsőde Hírei 2018/2019 nevelési év

Kerekegyháza város önkormányzata lépés-
ről-lépésre, folyamatosan valósítja meg a sport-
pályák, játszóterek és közösségi terek fejlesz-
tésének stratégiáját is. Ennek újabb elemeként 
2018 októberében az önkormányzat és az óvoda 
közösen nyújtott be pályázatot az "Ovi-Sport 
Program" keretében egy sportpálya létesítésé-
re a Park utcai óvodában. A pályázati felhívást 
az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány hirdette 
meg. A pályázat eredményeként a Bóbita Óvo-
da székhelyén egy multifunkcionális sportpálya 
létesülne árnyékoló hálóval, valamint sport esz-
közkészlet, képzés és egy program megvalósí-
tása is lehetővé válna az intézményben. Sikeres 
pályázat esetén a pálya és az eszközkészlet 
az önkormányzat tulajdonába kerül. A pályázat 
várhatóan 4 500 000 Ft önrész vállalásával va-
lósulhat meg.

Kerekegyháza Város Önkormányzata „Közösségi kemence 
Kerekegyházán” címmel nyújtott be pályázatot a LEADER Lát-
ványfőző helyszínek, öko- és gyógynövénykert kialakítása tárgyú, 
VP6-19.2.1-11.-06-17 azonosítószámú felhívásra. A pályázatban 2 
db nagy méretű mobil sütőkemence megvásárlását tűzte ki célul 
önkormányzatunk a városi, iskolai, óvodai, illetve a közösségi prog-
ramok színesítése érdekében. A kemencékhez különböző méretű 

tepsik is beszerzésre kerülnének, biztosítva ezzel a változatos ételkészítés lehetőségét. A folyamatos 
használat során városunk sörpadjai és mobil sátrai nagymértékben elhasználódtak, így a támogatás segít-
ségével tervben van 10 db sörpad garnitúra, és 15 db oldalfalas kerti pavilon beszerzése is. A hagyomá-
nyok őrzése és a közösségi élmények erősítése érdekében szeretnénk 3 db bográcsot is beszerezni a hoz-
zájuk tartozó állvánnyal, hogy rendezvényeinken egyszerre többféle ételt is készíthessünk. A beszerzett 
eszközök mind a város közösségi életét szolgálnák, több lehetőséget biztosítva a rendezvényhelyszínek, 
a programok lebonyolítása, illetve a felmerülő költségek tekintetében egyaránt. A projekt teljes becsült 
költsége bruttó 3 822 782 Ft. A pályázat 85%-os támogatásintenzitású.

„Öko futópálya létesítése Kerekegyházán” címmel az önkormányzat pályázatot nyújtott be a LEADER 
Egészségügyi, kulturális, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése, társadalmi nevelés tárgyú, VP6-
19.2.1-44.-04-17 azonosítószámú felhívásra. A fejlesztés célja, hogy egy 400 m-es természetes burkolatú 
közösségi futópályát alakítsunk ki a Farkas-erdő melletti „Arborétum” területén. A futópálya mellett bicik-
litárolók, padok, és szeméttárolók kihelyezését is tervezzük. A pályázat 85%-os támogatásintenzitású. A 
projekt teljes becsült költsége 4 578 645.- Ft.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és Vállalkozó-
kat, hogy a képviselő-testület a 2018. november 
28-i ülésén – fi gyelemmel az Önkormányzat évek 
óta folytatott felelős gazdálkodására, a lakosság 
és a vállalkozások közterheinek fokozatos csök-
kentésére tett célkitűzése alapján – az adórendelet 
felülvizsgálatával kapcsolatban döntött arról, hogy

a 2019. évi kommunális adó mértékét
• a város bel-, és külterületén elhelyezkedő 
építmény esetén 8 000 Ft-ban, 

• telek esetén 4 000 Ft-ban
a 2019. évi iparűzési adó mértékét: 1,6%-ban
határozza meg.
Fenti döntés értelmében 2014. évhez viszonyít-
va a kommunális adó mértéke 2019. január 1. 
napjától 7.000 Ft-tal csökken az építmények, 
3.500 Ft-tal a telkek esetében, valamint az ipa-
rűzési adó mértéke 2%-ról 1,6%-ra csökken.

dr. Kelemen Márk polgármester

ÓVODÁSKORI AGRESSZIÓ,
szabályozás és önszabályozás
2018. november 7-én délután Gombos Éva gyermek-
pszichológus tartott előadást szülőknek és pedagó-
gusoknak az Óvodáskori agresszió, szabályozás és 
önszabályozás címmel a Park utcai óvoda tornater-
mében. Az előzetesen meghirdetett előadáson meg-
tudhattuk, hogy a gyermekek a felnőttektől tanulják 
el a társas viselkedés és az érzelemszabályozás 
alapjait is, ezért különösen fontos annak tudatosítá-
sa, hogy felnőttként modellt nyújtunk a gyermekek 
számára. Az érzelem szabályozását az idegrend-
szer érése mellett alkati adottságok, temperamen-
tumbeli sajátosságok, valamint környezeti hatások, 
környezeti reakciók együttesen alakítják. Sok érde-
kes példát ismerhettünk meg, praktikus tanácsokat 
kaphattunk, amit felhasználhatunk saját gyermek-
nevelési gyakorlatunkban otthon és az óvodában is.

Tuskáné Aszódi Etelka

A Kerekegyházi Bóbita Óvoda
és fülöpházi telephelye

2018. december 22-től január 2-ig,
az iskolai téli szünet alatt ZÁRVA tart.

NYUGIOVI PROGRAM
„Kora-gyermekkori 

program a megfélemlítés 
megelőzésére”

Csoportunk bekapcsolódott az óvodáskorú gyer-
mekek számára készült Nyugiovi Programba. 
A Program célja, hogy a gyerekek között előforduló 
agresszív magatartásformát, a bántalmazást meg-
előzzük és kezeljük.

A kora-gyermekkori bántalmazásnak nehezebb vé-
get vetni, mint megelőzni. Ha a korai években szemet 
hunyunk a bántalmazás felett és nem lépünk közbe, 
akkor a jövőben sem az áldozatok, sem a bántalma-
zók nem tudnak majd kilépni ezekből a szerepekből. 
Számos nemzetközi vizsgálat igazolta, hogy a 4-6 
éves korosztálynál bevezetett, a szülők és óvodape-
dagógusok aktív bevonásával megvalósuló bántal-
mazás elleni programok hosszú távon hozzájárulnak 
a későbbi iskolai bántalmazás megakadályozásához 
is. A program fő eleme, hogy az óvodapedagógus 
segítségével a gyermekek játékos foglalkozások 
során fontos szabályokat sajátítanak el (pl. Nem 
bántjuk egymást! Megvédjük azt, akit bántanak!). 
Nemcsak az a célunk, hogy magát a bántalmazást 
megelőzzük, hanem az is, hogy megtanítsuk a gyer-
mekeknek, hogyan védjék meg a gyengébbet. 

A gyermekek egymás közti bántalmazásán azt 
értjük, amikor egy gyermek (vagy gyermekek egy 
csoportja) szándékosan, ismétlődően, megalázó 
módon bánt egy (vagy több) másik gyermeket, aki 
nem tudja megvédeni magát. Ez az erőszakos vi-
selkedés egy módja, ahol egy (vagy több) erősebb 
gyermek ismétlődően zaklat egy célpontként kisze-
melt gyengébbet.
Fontos, hogy a bántalmazást ne keverjük össze 
az egyszeri veszekedéssel, vitával vagy össze-
tűzéssel, két gyermek nézeteltérésével. Ezek egy 
közösség életében rendszeresen előfordulhatnak, 
sőt még a gyermekek fejlődésére is pozitív hatás-
sal lehetnek, és viszonylag könnyen orvosolhatóak. 
Az agresszív megnyilvánulások abban az esetben 
vezetnek bántalmazáshoz, ha szándékosan és is-
métlődően jelentkeznek úgy, hogy az áldozat nem 
tudja (sokszor nem is próbálja) megvédeni magát 
az erősebbel szemben.

A BÁNTALMAZÁS HÁROM KRITÉRIUMA:
1. Szándékos: a bántalmazó szándékosan, látható 
ok nélkül bántja az áldozatot
2. Ismétlődő: az áldozatot rendszeresen bántják, fo-
lyamatosan ki van téve a bántalmazás veszélyének.
3. Egyenlőtlen erőviszonyok: a bántalmazó olyan 
áldozatot választ, akit gyengének ítél, így várható-
an nem fog ellenállni.

A bántalmazás jellemzően társas folyamat, több 
szereplő jelenlétét feltételezi: aki(k) bántalmaz(nak)
másokat (bántalmazó), akit bántalmaznak (áldo-
zat), és azok, akik látják a bántalmazást (szem-
lélő).
A bántalmazás mindhárom szerepet betöltő szá-
mára káros következményekkel járhat.
A kisgyermekkorban jelentkező bántalmazás 
sokszor ártatlannak tűnő konfl iktusos helyze-
tekből fejlődik ki, de csak akkor válik valóban 
bántalmazássá, ha a gyermekeket körülvevő 
felnőttek nem tulajdonítanak ezeknek a megnyil-
vánulásoknak kellő jelentőséget, és nem állítják 
le időben.
Ehhez szeretnénk megfelelő alkalmat, nyugodt 
körülményeket teremteni a csoportban. A gyerme-
kekkel folytatott nyílt és őszinte beszélgetés a bán-
talmazásról meggyőzi őket arról, hogy a körülöttük 
lévő felnőttek komolyan veszik ennek jelentőségét, 
és mindent megtesznek azért, hogy ilyen ne for-
duljon elő.
A csoportban tematikus foglalkozásokat tartunk a 
biztonságos társas légkört megalapozó csoport-
szabályok elsajátítása, és a bántalmazás elkerü-
léséhez szükséges érzelmi-társas készségek fej-
lesztése érdekében.

Sáriné Bognár Klára 
           óvodavezető-helyettes

A Kerekegyházi Bóbita Óvoda 
és az Aprók Pénze Alapítvány 
ezúton szeretne köszönetet 
mondani a Kedves Szülőknek 
és mindazoknak a Magánsze-
mélynek, Vállalkozónak, akik 
támogatták a 2018. november 17-én megren-
dezésre került Alapítványi Bálat!

Hallainé Kis Mária óvodavezető

TOVÁBB CSÖKKENNEK A HELYI ADÓK

2018-ban benyújtott, még elbírálásra váró pályázataink
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KÖRNYEZETTUDATOS
NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN

A Kerekegyházi Bóbita Óvoda Park utcai telep-
helye, mint Zöld Óvoda címmel rendelkező óvoda 
igyekszik minden évben a „zöld elvárásoknak„ 
megfelelni. Fontosnak tartjuk az óvodáskorú 
gyermekek korai környezettudatos szemléleté-
nek megalapozását, ennek megfelelően igyek-
szünk változatos programokat biztosítani a gyer-
mekek számára, melyek az ismeretbővítés mellett 
maradandó élményt is nyújtanak számukra.
2017 novemberében csatlakoztunk az Európai Hul-
ladékcsökkentési Hét mozgalmához. A projekt so-
rán szelektív hulladékból készítettünk egy „Régiből 
újat” várost, melyet a gyermekek játéktevékenysé-
gük során örömmel használatba vettek.
2018 januárban madárbemutatón vettünk részt a 
Hortobágyi Madárkórház munkatársának köszön-
hetően. A sólyomreptetés nagy élmény volt gyer-
meknek és felnőttnek egyaránt.
Fontosnak tartjuk a hazafi as nevelés óvodás 
korban történő kialakítását a gyermekek életkori 
sajátosságának megfelelően. Március 15-i ünnep-
ségünkre a gyermekek verses műsorral és csata-
jelenettel készültek, majd a programot a szülőkkel 
közös szalonnasütés zárta.
Negyedik alkalommal pályáztunk a dm „A nap 
gyermekei” pályázatra. Nyertes pályázatunknak 
köszönhetően óvodánk számára naptejet és tár-
sasjátékot nyertünk.
Júniusban csatlakoztunk a „Zölden jobb mozga-
lomhoz a szelektív hulladékgyűjtésért”: az óvodá-
sok és óvodai dolgozók zöld pólóban fejezték ki a 
környezetvédelem és a szelektív hulladékgyűjtés 
iránti elkötelezettségüket.
Ebben az évben már harmadik alkalommal szer-
veztük meg a „Zöld ovi” tábort a nagycsoportosok 
számára. Ellátogattunk a kecskeméti Természet 
Házába, ahol interaktív bábelőadáson keresztül az 
év állatáról: a földi kutyáról szereztünk új ismerete-
ket. Délelőttönként gyermek aerobik foglalkozáson 
vettek részt a táborozók. Nagy élvezettel kóstolgat-
ták a gyerekek a vendég előadó által készített házi 
fűszeres vajas kenyeret és házi limonádét, miköz-
ben az erdő állat és növényvilágával ismerkedtek.

2018 novemberében „Gondold újra! – hulladékból 
újat” címmel pályázatot hirdettünk az óvodába járó 
gyermekek és szüleik részére. Kreativitásuknak kö-
szönhetően számos ötletes pályamunka érkezett, 
melyek közül a három legjobbnak ítélt alkotás díja-
zásban részesült.
2018/2019.évi terveink között szerepel az Utazó 
Planetárium és a Tüskéshátú Madártanoda meg-
hívása óvodánkba.

Kollár Zsoltné óvónő

ROBOTIKA
már az óvodában is

A számítógépes „kütyük” világában próbáljuk az 
óvodából kizárni azokat a tényezőket, amelyek a 
gyermekeket pedagógiai szempontból károsan be-
folyásolják. De valljuk meg őszintén, nem minden 

eszközt zárhatunk el előlük. A telefonokat, tábla-
gépeket szinte nagyobb biztonsággal használják, 
mint mi. Fontos azonban az egészséges egyensúly 

megtalálása és szükség esetén a NEM, EZ NEM 
A TE ÉLETKORODNAK VALÓ határozott fellépés.
Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a 
digitális eszközök behozatala a csoportba mindig 
motiváló erőként működik rövidebb-hosszabb ide-
ig. Kezdetben csak telefont, később laptopot hasz-
náltam én is, majd találtam egy lehetőséget, ahol 
a BEE BOOT robotot lehetett kipróbálni. Regiszt-
ráltam, megigényeltem és Fári János tanár úrnak 
köszönhetően 2 hónap múlva sorra kerültünk és 
kipróbálhattuk Zümit a robotméhecskét. A képek 
önmagukért beszélnek:
A robotika alkalmazása a matematikai kompetenci-
ák, mint pl.: irányok, távolságok, logikai, algoritmikus 
gondolkodásmód mellett fejleszti a digitális kompe-
tenciát, megtanulják a programozás alapjait, fejlődik 
szociális, együttműködési, anyanyelvi készségük, 
kreatív gondolkodásmódjuk. Komplexen alkalmaz-
ható, kiegészíti az összes tevékenységi formát.
Az idei évtől már óvodánkban is rendelkezésünkre 
áll Zümi a BEE BOOT robot.

SAKK az óvodában
Először talán furcsán csenghet, hiszen a 
sakk egy nagyon komoly logikai játék, amely 
még a felnőtteknek is jelentős fejtörést okoz. 
De ki ne szeretne játszani?

Történetem 2016-ban kezdődött. Minden év 
őszén az elsősök meghívják régi óvónénijeiket az 
iskolába nyílt napra, ahol megnézhetjük, mennyit 
komolyodtak, fejlődtek a mi kis apróságaink. 
Egy kecskeméti iskolában természetismeret órát lát-
hattam a sakk alapjaira építve. Csodálattal néztem és 
elkezdett járni a fantáziám, hogy milyen jó lenne ezt 
már az óvodában elkezdeni. Kezdtem utána olvasni, 
utána érdeklődni és kiderült, hogy az igény másnál 
is felmerült és végre az iskolai Sakkpalota Program 
mellett már folyamatban van a Sakkjátszótér Program 
kidolgozása óvodások számára. A Polgár Judit Sakk 
Alapítvány, a kiadványok forgalmazása mellett rend-
szeresen tart továbbképzéseket pedagógusok szá-
mára, ahová 2018 tavaszán sikerült harmadmagam-
mal eljutnom óvodáinkból és betekintést nyernem 

ebbe az új lehetőségbe. A képzésről hazaérve nem 
csak egy komoly eszközcsomaggal lettünk gazda-
gabbak, hanem rengeteg információt, tapasztalatot, 
segítséget kaptunk az induláshoz. Mivel a program az 
iskolára való felkészítéshez egy komplex képesség-
fejlesztő program, arra gondoltam most vagy soha, 
az idén nagycsoportosok vagyunk, nézzük meg, ho-
gyan tudjuk a gyakorlatban alkalmazni. 
Havonta egy új anyagot dolgozunk fel, a köztes 
időben ismételünk, elmélyítjük a hallott, tapasz-
talt információkat. Az ismeretanyagban többnyi-
re nagymozgásos feladatok, mesék és játékok 
jelennek meg, de időszakonként a gondolkodást 
fejlesztő feladatok is megoldásra kerülnek a se-
gítségünkre szolgáló munkafüzetben.
Milyen képességeket fejleszt valójá-
ban a program? 
• Kreatív és logikai gondolkodás
 (mátrixban való gondolkodás),
• Figyelem, koncentráció, kitartás, tolerancia,
• Szókincsbővítés, szövegértés, kifejezőkészség,
• Kitartás, szabálytudat, problémamegoldó készség,
• Mozgáskoordináció, szem-kéz, szem-láb
 koordináció,
• Ritmusérzék,
• Matematikai ismeretek: Számfogalom,
relációs szókincs.
„A program során nem cél a sakk tanítása, de 
pozitív mellékhatásként a gyerekek tökéletesen 
megtanulnak sakkozni.” /Polgár Judit/

Hermánné Végi Julianna óvónő

Intézményünk színvonalas működéséhez 
nagymértékben hozzájárulnak a tanórán 
kívül szervezett programok, az eszközállo-
mány bővítése. Ehhez az anyagi forrást pá-
lyázatok segítségével tudjuk biztosítani. Így 
tanulóink térítés nélkül kapnak lehetőséget 
olyan programokban részt venni, amelyek a 
szülőt anyagilag nem terhelik, a gyermekek 
számára egyenlő esélyt biztosítanak.

A hosszú nyári szünetben a gyermekek felügye-
lete sok család számára jelent fejtörést. A Kecs-
keméti Tankerületi Központ sikeres EFOP 3.3.5 
pályázata iskolánkban 170 tanuló számára nyúj-
tott egyhetes napközis tematikus tábori lehető-

séget programokkal, napi 4-szeri étkezéssel, 
túrázáshoz szükséges felszerelt hátizsákkal, 
édesség csomaggal. A tanulók választhattak 
Kalandtábor, Közlekedési ismeretek, Környezet-
védelem, Néptánc, Kézműves, Hagyományőr-
zés témahetek közül, valamint egyhetes bent-
lakásos nyelvi tábor lehetőség volt 40 gyerek 
számára Parádon. Mindegyik tematikus héten 
iskolánk pedagógusai foglalkoztak a tanulókkal.

Az EFOP 3.2.5 pályázat kétéves időtartama alatt 
100 tanuló vehet részt pályaorientációs élményala-

pú szakkörökön, felzárkóztató foglalkozásokon, 
üzemlátogatásokon, kirándulásokon, amelyeken a 
tanulókat, szülőket semmilyen anyagi hozzájárulás 
nem terhel. Júliusban egyhetes Középkori Kézmű-
ves táborban vehetett részt 30 tanuló Parádon. A 
régi mesterségek kipróbálásán kívül kirándulások, 
túrák, változatos programok tették színesebbé a 
tanulók számára a nyári szünidőt.

Ebben az évben is sikeres volt a nyári Erzsé-
bet tábor Fonyódon. Augusztusban 71 tanuló 
7 pedagógussal vett részt. Napi 5-szöri étkezés 
biztosításán kívül élménydús programokban volt 
része a táborlakóknak: Kalandpark, go-kart, 
sportversenyek, sárkányhajózás, hajókirándulás, 
túrázás szerepelt a kínálatban, amelyhez a kellé-
kekkel felszerelt hátizsákot is kapták ajándékba. 
A szülőknek az utazási költséget kellett téríteni. 
Mivel iskolánk regisztrált Tehetségpontként mű-
ködik, a tábori lehetőséget a tehetségprogram-
ban aktívan résztvevő tanulók jutalmul kapták.

Iskolánk négy éve kapcsolódik be a 7. évfolyam 
tanulóival a Határtalanul programba. Minden 
évben az Emberi Erőforrás Minisztériuma írja ki 
a pályázatot. Célja a külhoni magyarsággal kap-
csolatos ismeretek bővítése. 5 napot tölthetnek 
a gyerekek Erdélyben, ahol végig járják a törté-
nelmi emlékhelyeket, találkoznak az ott tanuló is-
kolásokkal. A teljes ellátást családok biztosítják.

Iskolánk ebben az év-
ben elnyerte az Örökös 
Ökoiskola címet. 2011 
óta működünk ökois-
kolaként. Nevelő-oktató 

munkánk egészére jellemző a környezettudatos 
szemléletformálás, a környezeti fenntartható-
ságra nevelés.

2018/2019. tanévre elnyertük a Boldog Iskola 
címet is. A program alapján osztályfőnöki órák 
keretében a felső tagozatosok a helyes önér-
tékeléssel, önbizalom erősítéssel foglalkoznak.

Júliusban XV. alkalommal került sor a Nemzet-
közi Gyermek-és Ifjúsági találkozóra (közis-

mert nevén CSIPERO) Kecskeméten az Európa 
Jövője Egyesület szervezésében.

Városunk 1992 óta vesz részt a találkozókon. 
Júliusban 40 gyermek és 5 felnőtt érkezett 
hozzánk a lengyelországi Wolczyn testvértele-
pülésről. Egy hetet töltöttek nálunk. Ellátásukról 
családok gondoskodtak. A házigazdák és ven-

dégeik részt vettek a kecskeméti színvonalas 
programokon, ahol minden külföldi gyermek-
csoport bemutatta saját kultúráját. Vendégeink 
városunk lakosságának is előadták műsorukat 
nagy sikert aratva. Az itt töltött egy hét alatt a 
gyermekek között barátságok szövődtek, s vár-
ják, hogy jövőre újra találkozzanak Wolczynban.

Iskolánk ebben az évben ünnepli építésének 
90 éves évfordulóját. Novemberben egy hóna-
pon át tartott az iskola történetének, az elmúlt 
90 év eseményeinek felkutatása, feldolgozása 
az osztályokban. Az összegyűjtött anyagból ki-
állítás nyílt az iskola aulájában és a táncterem-
ben, amely december hónapban megtekinthető.

Szakálné Galbavi Márta

Mozogjunk együtt!
2018. május 30-án a Kihívás Napi programokhoz 
csatlakozva óvodáinkban zenés, játékos mozgá-
sokon vettek részt a gyermekek az óvó nénikkel 
közösen. 
A Rákóczi utcai óvodában a szülőket is bevonták 
a testedzésbe, és a délután folyamán Bíró Endre 
aikidó oktató vezetésével együtt tornázhattak a 
szülők és az óvoda apraja-nagyja. 
Ezúton is köszönjük Bíró Endrének, hogy elfogadta 
felkérésünket és vezette a Kihívás napi tornánkat!

ISKOLÁNK PROGRAMJAI
Programok a Móra Ferenc Általános Iskolában

Az EFOP 3.1.8.17-00148-as azonosítószámú 
pályázat keretében többször adódott alkalmuk 
a tanulóknak arra, hogy elutazzanak olyan he-
lyekre kirándulni, ahova egyébként nem lenne 
lehetőségük. 

Az első találkozó Csengődön volt, melyre 2018. 
június 6-7-én került sor.

15 gyerek és 2 pedagógus utazott el a csengődi 
iskolásokhoz, ahol nagyon kellemes két napot 
töltöttünk. Első nap Csengőd nevezetességei-
vel, és a helyi iskolások életével ismerkedtünk, 
majd a második nap Kiskőrösön strandolással, 
városnézéssel, múzeum látogatással telt el.

Olyan jól sikerült a látogatás, hogy tanítványaink 
már alig várták a nyári közös tábort, ahol szintén 
a csengődi gyerekekkel töltöttünk el öt felejthe-

tetlen napot a Zempléni hegységben. Augusztus 
elején került sor az újabb találkozóra. A pusz-
tafalui Öreg Bence Ifjúsági Táborban szálltunk 
meg 40 gyermekkel, és 4 kollegával, valamint 
a csengődi gyerekekkel és tanáraikkal. Az öt 
nap alatt bejártuk a környék nevezetességeit, 
megnéztük a Füzéri várat, kirándultunk, éjszakai 
túráztunk, átsétáltunk Szlovákiába, a közeli ten-
gerszemben fürödtünk. Sokat sportoltunk, még 
falmászásra és lovaskocsizásra is volt lehető-
ségünk. Jól sikerült a tábor, igazán emlékezetes 
program volt mindannyiunknak. 

A pályázat keretein belül még egy határon túli 
iskolával is felvehettük a kapcsolatot, a Románi-
ában lévő Túrterebesre utaztunk el októberben 
20 gyerekkel és 2 pedagógussal öt napra. A 
határtól nem messze lévő kis faluban és környé-
kén rengeteg érdekességet láttunk, megismer-

kedtünk az ottani magyar emberek életével és 
hagyományaival. 

Pályázatunk eddigi szakaszában az utolsó prog-
ram az volt, amikor mi láttuk vendégül a csengő-
di gyerekeket, közös programokkal, városnézés-
sel, délutáni bulival.

Ezen kívül volt lehetőség Budapestre kirándulni 
a Természettudományi Múzeumba a pályázat 
keretein belül, és sok gyermeknek életre szóló 
élményeket szerezni.

Heti rendszerességgel 50 tanuló vehet részt 
szakköri foglalkozásokon angol és német nyelv-
ből, egészséges életmód, hon- és népismeret, 
társadalom és állampolgári ismeretek, önkéntes-
ség fontossága témakörökben.

Faragó Boglárka

KÖZÖS KIRÁNDULÁSOK a csengődi gyerekekkel
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A Vészlejárat Ifjúsági Klub létre-
jöttének célja egy olyan közös-
ségi tér kialakítása, fenntartása, 
ahol összeülhetnek, beszélget-
hetnek, társasjátékot játszhat-

nak, sportolhatnak, zenét hallgathatnak a 
városban élő gyermekek, fi atalok.

Idén is pozitív elbírálásban részesült az a pályá-
zat, amelyet az önkormányzat támogatásával a 
Településünk Fejlődéséért Alapítványon keresz-
tül nyújtottunk be a Nemzeti Együttműködési 
Alaphoz. Az elnyert pénzösszeget a klub beren-
dezésére, újabb játékokra fordítottuk.

Több alkalommal rendeztünk kézműves foglal-
kozást, amikor egy adott ünnepnek és évszak-
nak megfelelő emlék- és dísztárgyakat készít-
hettek a résztvevők gyermekek. 
Már évek óta aktív résztvevői vagyunk a „Kihívás 
napja” rendezvénynek. Ügyességi játékokban 
próbálhatták ki magukat a fi atalok.
A nyári szünetben egész napos nyitva tartással 
működtünk, ezzel is segítve a gyermekek napköz-
beni felügyeletének biztosítását településünkön. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy egyre nagyobb 
azoknak a rendezvényeknek a száma, amelyek 
önszerveződőek a gyermekek/fi atalok részéről 
(osztálytalálkozó, tréning, játékos délután stb.) 
Ezen felül egyre több igény merült fel a szülők és 
gyermekek részéről a születésnapok ifi  klubban 
történő megtartására is. Amennyiben igény van 
rá, aktív segítséget nyújtunk a szülőknek ügyes-
ségi feladatok és vicces közösségépítő játékok 
szervezésével. 

Szeptembertől kezdetét vette egy ingyenes fel-
vételi előkészítő a nyolcadikos osztályosok szá-

mára, valamint korrepetálásoknak is helyet ad az 
ifjúsági klub személyre szabott egyeztetés szerint.
A heti állandó nyitva tartásunk alatt a következők-
ben felsorolt lehetőséggel várjuk az érdeklődőket:
• pingpong • csocsó • léghoki • zene 
hallgatási és fi lmnézési lehetőségek • 
darts • internet és számítógép hasz-
nálati lehetőségek • kézműveskedés • 
társasjátékok, kártyák • karaoke stb.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓINK:
NYITVA TARTÁS:

Hétfő:-
Kedd: 16.00-18.00-ig

Szerda: 16.00-18.00-ig
Csütörtök: 16.00-18.00-ig

Péntek: 16.00-18.00-ig
Szombat: 16.00-18.00-ig

MUNKATÁRSAK:
Molnár Csilla és Székely Klára

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Tel.szám: 06 70/ 382- 45-41

e-mail: veszlejaratifi @gmail.com

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 
– RAJZFILMÜNNEP - DIGITÁLIS 

JÓLÉT PROGRAM

Az Informatikai 
és Könyvtá-
ri Szövetség 
szervezésében 
2018-ban is 
megrendezésre 
kerül a hazai 
könyvtári rend-
szer legátfo-
góbb, több mint 
egy évtizedes 
múltra vissza-
tekintő prog-
r amsoroz at a , 
az Országos 

Könyvtári Napok, mely keretében rendezvé-
nyekre látogathattak el az érdeklődők az ország 
több száz könyvtárában.
Az Országos Könyvtári Napok keretében a kere-
kegyházi könyvtár október 2-6. között szervezte 
meg a programjait.

A programsorozat nyitó rendezvényeként a kere-
kegyházi Városi Könyvtárban nyílt etika órát tar-
tott a 8. osztályos diákok részére Halákné Kovács 
Elza tanárnő. Az óra a "Család a XXI. században" 
témakörre épült, melyet játékos módon, de mégis 
komoly gondolatokkal fűszereztek a diákok. 

Kerekegyházi programjaink második napján ez-
úttal az ötödikeseket láttuk vendégül. Turcsánné 
Blázsik Veronika tanítónéni segítségével gyö-
nyörű díszbe öltöztek az illatos mézeskalácsok. 
Kisvirágok, gépjárművek keltek életre a színes 
cukormáztól, melyet a gyerekek nem csak a ka-
lácsra, de a szájukba is boldogan csurgattak.
A rendezvénysorozat csütörtöki programjaként 
Peczelák Csilla mutatta be az érdeklődőnek a 
horgolás művészetének apró titkait. 

Az általa készített kis babák, állatfi gurák, díszek 
mindenki szívét átmelegítették és kedvet kaptak 
kicsik és nagyok a kézművesség ezen formájához. 
Pénteki alkalmunkat rendhagyó módon, nem 
a könyvtárban, hanem az október 6-i megem-
lékezésnek helyet nyújtó Művelődési Házban 
rendeztük, ahol a Gregus Tárogató Együttes 
koncertjén vehettek részt az érdeklődők.
Szombatra tervezett záróeseményünkön cso-
dálatos napsütésben, Farkas Tiborné vezeté-

sével tettünk meg egy kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt teljesíthető rövid túrát. A régi sóhordó 
út vonalát követve jutottunk el a középkori falu 

mintájára létrehozott végállomásunkhoz, ahol a 
Jövő a Kezünkben Egyesület látta vendégül fi -
nom kenyérlángossal, forralt borral és teával a 
megfáradt gyaloglókat. 

RAJZFILMÜNNEP 

2018. október 26-27-én ünnepeltük a rajzfi lme-
ket, mely alkalomból a Városi Könyvtárban Hop-
pi, Bogyó és Babóca, Mátyás király, Mézgáék, 
Doktor Bubó, Kukoriék, Pom-Pom és Frakk, va-
lamint a Kufl ik kapták a főszerepet vidám vetítés 
keretében! 

Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy a könyv-
tárban helyet kapó DJP Pontnak köszönhetően 
Kerekegyházán is elérhetővé vált a Digitális Jó-
lét Program, mely elsődleges feladata a polgá-
rok ösztönzése az infokommunikációs eszközök 
használatára, korszerű digitális technológiai esz-
közök és felkészült szakemberek segítségével.
A közösségi internet-hozzáférési helyek fejlesz-
tésének alapvető célja, hogy a pontok hozzájá-
rulhassanak a digitális alapkészségek fejleszté-
séhez, biztosítsák a digitális készségekkel nem 
rendelkező emberek számára az informatikai 
eszközöket, az internetelérést és az ehhez szük-
séges szakértői támogatást. Az eszközök és a 
wi-fi  használata ingyenes. 

A KÖNYVTÁR TÉGED IS VÁR

KATONA JÓZSEF
MŰVELŐDÉSI HÁZ
ÉS KÖNYVTÁR

Intézményünk 2018-ban is sokszínű rendezvényekkel, programokkal várta a lakosságot, és az ide érkező vendégeket. 
Minden korosztály megtalálhatta a számára megfelelő programot. A teljesség igénye nélkül szeretnénk bemutatni 
azokat az alkalmakat, melyek hűen tükrözik településünk sokszínű kulturális és közösségi életét.

KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. évre tervezett rendezvényei20
19

2018 І december10

MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Idén rendhagyó módon emlékeztünk meg a Ma-
gyar Kultúra Napjáról, hiszen a Kereki Nótások 
fennállásuk 5. évfordulóját ünnepelték. Ez alka-

lomból életüket és munkásságukat fi gyelemmel 
kísérő és elismerő, helyi és vendég baráti cso-

portok, fellépők közreműködésével tartalmas és 
sokszínű estén szórakozhattak az egybegyűltek. 

MEGEMLÉKEZÉS A 
KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRÓL 

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja al-
kalmából 2018. február 23-án Ruskó Norbert 
atya Mindszenty Józsefre, Magyarország utol-

só hercegprímására emlékezett előadásában, 
melyet Tavaszi Szél Népdalkör műsora követett. 
Ezt követően a résztvevő helyi intézmények és 
szervezetek képviselői megkoszorúzták a XX. 
századi diktatúrák áldozatainak emlékoszlopát.

1848-49-ES SZABADSÁGHARC ÉS 
FORRADALOM MEGÜNNEPLÉSE

„Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 
eseményeiről” című rajzpályázat alkotásaiból nyílt 
kiállítást Gyurkovics Balázsné képviselő asszony, a 
Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola igazgatónője nyitotta meg. Ezt követően az is-
kola tanulóinak ünnepi műsora következett. A Kereki 
Nótások Kossuth dalokat adtak elő, majd fáklyás 
felvonulás indult a művelődési ház elől, melynek so-
rán megkoszorúztuk az 1848-49-es forradalomban 
harcolt kerekegyházi honvédek sírhelyeit.

Gálaműsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából
Időpontja: 2019. január 22. (kedd) 18 óra
Helyszín: Katona József Művelődési Ház
Szervező: Kerekegyháza Város Önkormányzata
 Katona József Művelődési Ház

Megemlékezés a Kommunizmus Áldozatairól
Időpontja: 2019. február 25. (hétfő) 18 óra
Helyszín: Katona József Művelődési Ház
 Szent István tér – Kopjafa koszorúzása
Szervező: Kerekegyháza Város Önkormányzata
 Katona József Művelődési Ház

1848-49-es Szabadságharc és forradalom 
megünneplése, Fáklyás felvonulás

Időpontja: 2019. március 15. (péntek) 17 óra
Helyszín: Katona József Művelődési Ház
 (ünnepi műsor)
 Kerekegyházi Köztemető (koszorúzás)
Szervező: Kerekegyháza Város Önkormányzata
 Katona József Művelődési Ház

Tavaszköszöntő hangverseny
Időpontja: 2019. április 13. (szombat) 18 óra
Helyszín: Katolikus templom
Szervező: Kerekegyháza Város Önkormányzata
 Móra Ferenc Ált. Iskola és AMI
 Katona József Művelődési Ház

Kereki Majális, Bográcsos Ételek Főzőverse-
nye, Süteménysütő-verseny

Időpontja: 2019. május 11. (szombat)
Helyszín: Város központ
Szervező: Kerekegyháza Város Önkormányzata
 Katona József Művelődési Ház

Babaköszöntő,
Ifjú polgárrá avató ünnepség 

Időpontja: 2019. május 24. (péntek) 16 óra
Helyszín: Katona József Művelődési Ház
Szervező: Kerekegyháza Város Önkormányzata
 Katona József Művelődési Ház

Tanév búcsúztató és Városi Gyermeknap    
Időpontja: 2019. május 24. (péntek) 14 óra
Helyszín: Móra Ferenc Általános Iskola,
 Szent István tér

Szervező: Kerekegyháza Város Önkormányzata
 Móra Ferenc Általános Iskola AMI

Városi Sportnap, Kihívás Napja 
Időpontja: 2019. május 29. (szerda)
Helyszín: Szent István tér, Sportcsarnok, Sportpálya
Szervező: Kerekegyháza Város Önkormányzata
 Katona József Művelődési Ház

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás 
Napjáról 

Időpontja: 2019. június 4. (kedd) 17 óra
Helyszín: Katona József Művelődési Ház
Szervező: Kerekegyháza Város Önkormányzata
 Katona József Művelődési Ház

Augusztus 20-i ünnepség,
Ünnepi Képviselő-testületi ülés 

Időpontja: 2019. augusztus 19. (hétfő) 12 óra
Helyszín: Katona József Művelődési Ház
Szervező: Kerekegyháza Város Önkormányzata
 Katona József Művelődési Ház

Arató Fesztivál, Arató felvonulás,
újkenyér szentelése

Időpontja: 2019. augusztus 19. (hétfő) 15 óra
Helyszín: Katona József Művelődési Ház,
 Szent István tér, város utcái
Szervező: Boldizsár András
 Kerekegyháza Város Önkormányzata
 Katona József Művelődési Ház

Hírös Hét Fesztivál      
Időpontja: 2019. augusztus
Helyszín: Kecskemét, Fő tér
Szervező: Aranyhomok Kistérségfejlesztési
 Egyesület,
 Kecskemét Város Önkormányzata
 Kerekegyháza Város Önkormányzata
 Katona József Művelődési Ház

Kerek Feszt, Kereki Tojás és Szüreti Fesztivál
Időpontja: 2019. szeptember 13-14.
 (péntek-szombat)
Helyszín: Katona József Művelődési Ház
 Szent István tér
 Móra Ferenc Általános Iskola

Szervező: Kerekegyháza Város Önkormányzata
 Katona József Művelődési Ház
 Móra Ferenc Általános Iskola

Nemzeti Gyásznap
Időpontja: 2019. október 4. (péntek) 18 óra
Helyszín: Katona József Művelődési Ház
Szervező: Kerekegyháza Város Önkormányzata
 Katona József Művelődési Ház

Nemzeti ünnep (Megemlékezés az 1956-os 
Forradalom és Szabadságharcról) 

Időpontja: 2019. október 22. (kedd) 18 óra
Helyszín: Katona József Művelődési Ház
Szervező: Kerekegyháza Város Önkormányzata
 Katona József Művelődési Ház
 Móra Ferenc Általános Iskola

Megemlékezés és koszorúzás hőseink
tiszteletére

Időpontja: 2019. október 31. (csütörtök) 10 óra 
Helyszín: Szent István tér, Városi Köztemető
Szervező: Kerekegyháza Város Önkormányzata
 Katona József Művelődési Ház

Adventi rendezvénysorozat, Gyertyagyújtások
Időpontja: 2019. november 30. (szombat)
 (előtte adventi kézműves foglalkozás)
    dec. 7. (szombat) 
    dec. 14. (szombat) 
    dec. 21. (szombat) 
Helyszín: Szent István tér
Szervező: Kerekegyháza Város Önkormányzata
 Katona József Művelődési Ház

Szépkorúak Karácsonyi Ünnepsége
Időpontja: 2019. december 12. (csütörtök) 14 óra
Helyszín: Katona József Művelődési Ház
Szervező: Kerekegyháza Város Önkormányzata
 Katona József Művelődési Ház

Mindenki karácsonya, karácsonyi vásár,
4. gyertyagyújtás
Időpontja: 2019. dec. 21. (szombat) 16 óra
Helyszín: Szent István tér
Szervező: Kerekegyháza Város Önkormányzata
                 Katona József Művelődési Ház

Rendezvények 2018. 

  ÉLETTEL TELI IFI KLUB
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ARATÓ FESZTIVÁL

Augusztus 18-án délután gabonakoszorúkkal dí-
szített aratógépekkel, lovas fogatokkal járták végig 
a város utcáit a felvonulók. Az ünnepélyes beér-
kezést követően Boldizsár András adott jelentést a 
gabona betakarításáról dr. Kelemen Márk polgár-

mesternek. Az új kenyeret megszentelte és meg-
áldotta Ruskó Norbert plébános és dr. Kenyeresné 
Téglási Anna református lelkész. Az ünnepség ke-
retében oklevéllel köszöntötték a felvonulókat, akik 
az év folyamán tevékenyen részt vettek a gabona-
termesztés és betakarítás folyamatában. A hagyo-
mányos kenyérdagasztás és gépi cséplés bemuta-
tót követően kezdetét vette a mulatság. Felléptek 
a nótakörök és fergeteges hangulatú koncerteket 
adott gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt a nép-
zenei hagyományokat ápoló Palmetta Zenekar. 
Sötétedéskor a Jugglers of the Village tűzzsonglőr 

csapat műsora ejtette ámulatba a rendezvényre lá-
togatókat. Ezt követően szabadtéri mulatság követ-
kezett, ahol a helyi Kereki Retro Band zenélt.

KEREKFESZT, KEREKI TOJÁS 
ÉS SZÜRETI FESZTIVÁL

Kerekegyháza Város Önkormányzata szeptember 
14-15-én rendezte meg a már nagy hagyományok-
kal rendelkező Kereki Tojás és Szüreti Fesztivált. A 
rendezvény első napján Walter Gábor festőművész 
emlékkiállítását tekinthették meg az érdeklődők. A 

délután folyamán IV. alkalommal került megrende-
zésre a nagy érdeklődéssel övezett Kerekegyházi 
Erős Ember Verseny, melyen súlypakolás, traktor-
kerék-forgatás, koffercipelés versenyszámokban 
rajthoz állt versenyzőknek szurkolhattak a nézők. 
A megmérettetést nagy örömünkre újra a kerekegy-
házi ifjabb Meleg Antal nyerte, megvédve a tavaly 
elért első helyezését. A rendezvény második napján 
a hagyományos szüreti felvonuláson a helyi és a 
környező településekről jött fogatok, lovasok és csi-
kósok vettek részt szép számmal. A díszes menetet 
huszárok, nótások, és néptáncosok kísérték.
A Csíkrákosi Gerendely férfi kórus és a Kereki Nó-
tások férfi kórusának műsora mellett számos helyi 
fellépő: a Tavaszi Szél Népdalkör, a First Step 
Dance Club, a Silver Group Táncstúdió és a Ke-
rekegyházi Bóbita Óvoda gyermekeinek műsora 
színesítette a programot. A kicsik nagy örömére 
fellépett az Iszkiri Zenekar, a táncoslábúak és 
a pörgős rock and roll kedvelői a Mystery Gang 
koncertjét élvezhették. A nagykoncerten Szikora 
Róbert és az R-GO nyűgözte le rajongóit.
Minden évben a Kerekfeszt rendezvényen a 
nagyközönség előtt díjazzuk azokat a kerekegy-
házi lakosokat, akik kiemelkedően gondozzák 
virágos kertjüket és ez által szebbé varázsolják 
ők is városunkat. A „Virágos Kereki Porta” díjat 
idén Göbölyös Györgyné kapta.
Idén is megrendezésre került a már hagyományos 
tojásfutam, melynek győzteseit dr. Kelemen Márk 
polgármester és dr. Salacz László országgyűlési 
képviselő köszöntötte, majd ünnepélyes keretek 
között megkoronázták a tojásfutam győzteseit. 
Ezúton is gratulálunk Festő Ádám tojáskirálynak 
és Alt Boglárka tojáskirálynőnek, illetve Németh 
Sándor Kevin tojáshercegnek és Csiki Petra tojás-
hercegnőnek.

A kétnapos rendezvény ideje alatt idén is rengeteg 
kísérő programon vehettek részt a vendégek: volt 
látványfőzés, játszóház, kézművesek bemutatója 
és vására, hagyományos szőlő darálás, sutulás, 
must- és borkóstolás, tojásos étel kóstoló és még 
nagyon-nagyon sok minden más. Köszönjük minden 
szervezőnek, segítőnek, felvonulónak, fellépőnek és 
támogatónak az áldozatos munkáját és segítségét! 

NEMZETI GYÁSZNAP
2018. október 5-én 19 órakor az Aradi vértanúkra 
emlékeztünk, és főhajtással előttük gyújtottunk 
gyertyát. A rendezvényen a Gregus Tárogató 
Kvartett színvonalas és élménydús emlékkon-
certjét hallgathatták meg az egybegyűltek.

MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS 
FORRADALOM ÉS SZABADSÁG-

HARC ESEMÉNYEIRŐL
2018. október 19-én általános iskolánk 8.c osz-
tályos tanulóinak „Ne feledd a tért, ahol elestek 
ők…” című műsorával vette kezdetét az ünnepi 
megemlékezés. 
Az előadást követően a Tavaszi Szél Népdalkör 
műsorát hallgathatták meg a jelenlévők. Kissné 
Szobonya Csilla, dr. Szobonya Zoltán Bács-Kis-

kun megyei 56-os mártír lánya előadását kö-
vetően az esemény vendégei, az intézmények, 
szervezetek képviselői a Katona József Műve-
lődési Ház előtti kopjafánál koszorúzással és 
gyertyagyújtással rótták le tiszteletüket a Kereki 
Nótások közreműködésével.

MESEELŐADÁSOK
A téli-tavaszi időszakban a bérlettel rendel-
kező gyermekek három előadást tekinthettek 
meg. Novemberben a Fabula Bábszínház Bru-
mi és a téli álom című bábjátéka, februárban 
Gulyás László Vándormuzsikus, avagy a régi 
világ hangszerei mesélnek műsorát, áprilisban 
a Tihanyi Vándorszínpad előadásában a Mese 
Mátyás királyról mesejáték szórakoztatta a kis-
gyermekeket.

SZÍNHÁZBUSZ
2018-ban három alkalommal szervezett szín-
házlátogatást a Katona József Művelődési Ház. 
Februárban A Luxemburg grófja, májusban 
Atlantic Flight, novemberben pedig a Nagyidai 
Cigányok című előadást tekinthették meg az ér-
deklődők. 

TAVASZKÖSZÖNTŐ
HANGVESENY

2018. április 7-én a Móra Ferenc Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, tanárai, a 
Tavaszi Szél Népdalkör, a Nyitnikék Kórus és a 
Kereki Nótások fellépésével került megrende-
zésre a hagyományos és népszerű Tavaszkö-
szöntő Hangverseny a Katolikus templomban.

HÚSVÉTI KÉZMŰVES
FOGLALKOZÁS

A Húsvéti ünnep alkalmából hagyományos 
kézműves foglalkozást tartott Ádám Kálmánné 
Icuka és Gyöngyösi Marika, ahol a gyerekek és 
felnőttek tojásokat festettek és díszítettek, illetve 
termésekből húsvéti nyuszit készíthettek. Felál-
lításra került Kerekegyháza város első tojásfája 
is, melyet kicsik és nagyok egyaránt nagy lelke-

sedéssel díszítettek. A gyerekek kedvencei a 
kerekegyházi Városgazdasági Kft. dolgozói által 
készített nyuszik voltak.

BOGRÁCSOS ÉTELEK
FŐZŐVERSENYE

Kerekegyháza Város Önkormányzata IX. al-
kalommal szervezte meg a Bográcsos Ételek 
Főzőversenyét és II. Süteménysütő versenyét 
május 12-én, szombaton. Ebben az évben Gútor, 
Kerekegyháza város testvértelepülése is részt 
vett rendezvényünkön. 
A program ágyúlövéssel és ünnepélyes tűzgyúj-
tással indult. 

A bográcsokban tradicionális magyar népi étele-
ket főztek, de egyéb kuriózumok is színesítették 
az ételkínálatot. A település háziasszonyainak 
kiváló süteményei is megméretetésre kerültek. 
A zsűrinek nem volt könnyű dolga a fi nom ételek 
és sütemények értékelésénél. Az eredmény-

hirdetésnél több csapat is díjazásban részesült 
különböző kategóriákban.
A délután folyamán Kerekegyháza - Gútor öreg-
fi úk barátságos labdarúgó mérkőzést játszottak 
a Borbás Gáspár Spottelepen.
A kulturális programkínálat is színes volt. 
A közönséget a Tavaszi Szél Népdalkör, a 
Nyitnikék Kórus, a Kereki Nótások, a Kiskun-
sági Vadászkürt Egyesület, a Silver Group
Táncstúdió, First Step Dance Club és Szabó 
Ádám énekes szórakoztatta. A gyerekek nagy 
örömére városunk vendége volt a Mesevilág 
társulat bohóca, aki lufi showjával csalt mosolyt 

a gyerekek és felnőttek arcára. Az utcabálon 
a Dumbfound zenekar szolgáltatta a zenét a 
szórakozni vágyók számára.

KIHÍVÁS NAPJA

A 2018. május 31-én rendezett Kihívás Napján, 
minden korosztály részére szórakoztató sport-
programokkal készültek az intézmények. Volt 
manótorna, baba-mama torna, asszonytorna, pi-
lates, táncház, futóverseny, röplabda, ügyességi 
verseny és kerékpározás a város utcáin.

BABAKÖSZÖNTŐ ÉS IFJÚ 
POLGÁRRÁ AVATÓ ÜNNEPSÉG

2018. május 25-én megrendezett hagyományos 
babaköszöntő ünnepségünkön dr. Kelemen 

Márk polgármester köszöntötte a 2017-ben szü-
letett 67 meghívott gyermeket és szüleiket, majd 
emléklapot, virágot és egy kislabdát adott át ne-
kik. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a 
Játék Birodalom tulajdonosának Borbély–Emőd 
Zsuzsannának a felajánlott labdákért.
Az ünnepségen fergeteges műsort adott a Ke-
rekegyházi Bóbita Óvoda Park utcai Halacska 
Csoportja.

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS 
NAPJA

A június 4-i Nemzeti Összetartozás Napján „s 
rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi mun-
kánk; és nem is kevés.” címmel iskolánk 7. a 
osztályos tanulóinak megható műsorát láthatták 
a résztvevők. A megemlékezésen csodaszép 
dalokkal közreműködött a Tavaszi Szél Népdal-
kör és a Kereki Nótások.
A program végén szokásunknak megfelelően, 
Kerekegyháza város intézményei, szervezetei, 

az önkormányzat és az egyházak képviselői, 
valamint a résztvevők elhelyezték nemzeti színű 
gyertyáikat a Magyarországot és az elszakított 
országrészeket is megtestesítő installáció hatá-
rai mentén.

NAPKÖZIS NYÁRI TÁBOROK

A kézműves napközis táborban a foglalkozások 
alkalmával többek között helyet kapott a szö-
vés, körmöcskézés, gyöngyfűzés, termésbáb 
készítés és süti készítés. A tábor programját 
lovaskocsis kirándulás színesítette, a gyerekek 
látogatást tettek a Rendek Tanya és Kiskunsá-
gi Ökomúzeumban, ahol zsemlét készíthettek 
és süthettek. Megismerkedhettek a helyi tűz-
oltósággal is, ahol játékos vetélkedők részesei 
lehettek. 

HÍRÖS HÉT FESZTIVÁL 
XIX. Térségi Kertészeti és 
Élelmiszeripari Kiállítás

Kerekegyháza minden évben képviselteti magát 
Kecskemét Főterén az egy hétig tartó Hírös Hét 
Fesztiválon. A települési bemutatkozó napon dr. 
Kelemen Márk polgármester köszöntője után fel-
léptek a Kereki Nótások.

Kerekegyháza bemutatkozó standja, mely eb-
ben az évben a hagyományos és modern befő-
zési és savanyítási eljárásokat mutatta be, a Kis-
kunsági Nemzeti Park különdíjában részesült. A 
kézműves termékeket Turcsánné Blázsik Vero-
nika (mézeskalács díszítés) és Peczelák Csilla 
(kézi horgolás) mutatták be. A kóstoltatásokhoz 
és a kiállításhoz a termékeket a Gold Bambino 
Kft., a Falusi Barna Kenyér Kft., Lampé Viktor, 
Óberfrank Tibor, Szappanos Gábor, a Kereki 
Tojás Kft., Ortoko Bt., Laczi János biztosították. 
A fi nom falatokat kedves nyugdíjasaink készí-
tették. Köszönjük mindenkinek a munkáját és 
segítségét!

A Katona József
Művelődési Ház 

programajánlója
2018. december végéig

2018. december 22. (szombat) 16 óra
MINDENKI KARÁCSONYA

(Városi karácsonyi ünnepség)
„Aranykapu”

kézműves kirakodóvásár



2018 І december POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL14 15

„ Akinek célja a helyes élet,
  annak eszköze az emberség”
Remélem, ez tükröződik egész éves tevékenysé-
günkön. Immár 16 éve működik csoportunk havi 
rendszerességgel. Egyszerre dolgozunk fel témákat, 
miközben korunkbeliekkel találkozunk, véleményeket 
ütköztetünk, merész terveket szövögetünk.
Továbbra is szeretjük az úti beszámolókat. A Ka-
nári szigetekről Kuti Jutka mesélt, vetített, a tőle 
megszokott közvetlenséggel.
Afrikai szafari kalandra vitt el dr. Zöldi Gábor 
előadása. Széchenyi Zsigmond és Kittenberger 
Kálmán vadászok is megdicsérték volna őt e tar-
talmas útért. Mi most is köszönjük a színvonalas, 
izgalmas ismeretnyújtást!
Izlandra, Grönlandra jutottunk el Tasi Tiborné Rita 
élménybeszámolójával. A kopár tájon is élnek em-
berek egymást és „idegent” is segítve. A Sarkkö-
rön a holdbéli tájat a jég, az időjárás és a belső 
erők munkája alakította, alakítja ma is. A vulká-
nok, hőforrások (250°C hőmérsékletűek), kopár 
sziklák, tundra, jéghegyek, a sarki szelek együtt 
vannak jelen a két szigeten. Rita és férje önállóan 
szervezték meg, s járták végig a nagy utat! Bátor-
ságuk példa mindannyiunknak! 
Visszamentünk a római korig a Seuso-kincsekkel. 
Nagy élményt jelentett a 14 darabos, 65,5 kg ezüst 
lakoma készlet!
Büszkék vagyunk lakóhelyünk értékeire! Beju-
tottunk a római katolikus templomba, ahol Ruskó 
Norbert atya kalauzolt. Elődeink nagyvonalú ada-
kozása szép templombelsőt eredményezett!
Bekéredzkedtünk dr. Fehér Tibor gyűjteményébe. A 
mintaszerű vendéglátás közben örömmel fedeztük 
fel a régi használati tárgyakat, s idéztük föl gyermek-
kori emlékeinket. Sokáig maradandó emlék lesz!
A jó lelkiegyensúly fenntartása életünkben nagyon 
fontos! A sok apró sikerélmény kiegyensúlyozottá 
tesz, a kudarcok pedig eddzenek minket, s ele-
mezve sokat lehet belőlük tanulni!

Elvárások szorításában élünk. A sokféle igény közül 
szelektálni kell, saját értékrendszerünk alapján, hogy 
nyugodt, józanul gondolkodó emberek lehessünk.
Szellner Zsuzsa az elengedésről beszélt. Dönteni 
kell s a célunk felé haladni. A változás elengedhe-
tetlen, ha megérik erre a helyzet. A változást fel 
kell dolgozni, munkával, segítséggel.
A nyaralás a kikapcsolódás formája, laza napirend-
del, más helyen, gondolataink rendezése is cél.
Szeretünk kirándulni! Nyár elején a Kunság Major-
ba lovas kocsiztunk. Megnéztük az Értékek Házát, 
s néhány játékot is kipróbáltunk.

Májusban a Korda Stúdiót, a Bory Várat láttuk, 
de hajóztunk a Velencei-tavon, sétáltunk a Velen-
cei-hegységben. A Bakony félelmetesen szép volt! 
Köszönjük az Önkormányzat anyagi segítségét!
Áprilisban Boszniában csodáltuk az iszlám épüle-
teit, a Balkán szép tájait, a tengerpartot. Jó hangu-
latú 4 nap volt! 
Ősszel Kiskőrös és Kalocsa várt ránk. Belefért a 
napba a Petőfi re emlékezés, aradi vértanuk mélta-
tása, a porcelán készítés fortélya, a főszékesegy-
ház, múzeumlátogatás és az izgalmas kenuzás is. 
Szívesen háziasszonykodunk a Hírös Héten, fest-
mény kiállításon, a falumúzeumban.
Az évet a karácsonyi ünnepkör elemzésével zár-
juk, hogy jó szívvel kívánhassunk mindenkinek 
szép napokat!

Szabó Istvánné klubvezető

A 2018. év kezdetét a visszaemlékezéssel és az 
év jövőbeli programjával indítottuk.
Döntöttünk arról, hogy az alacsony létszám és 
az előrehaladott kor miatt szüntessük meg egye-
sületi tagságunkat az Életet az Éveknek Nyugdí-
jas Klubok Bács-Kiskun Megyei Egyesületével.
Megrendeztük a farsang szokásos megünnep-
lését, mégpedig tagjaink versmondásával és a 
saját készítésű fánkok elfogyasztásával.
A nőnapi megemlékezés sem maradhatott el.
Március 21-én megrendeztük Kerekegyháza vas-
úttörténetének ismertetését, melyre meghívtuk az 
általános Iskola 4.a osztályos tanulóit. Nagy érdek-
lődés övezte a megbeszélést az ifjoncok részéről. 
A befejezés egy kis megvendégeléssel ért véget.
Felolvasással részt vettünk április 11-én a Költé-
szet Napja rendezvényen.
Kiállítást rendeztünk a művelődési házban – régi 
tárgyak, szerszámok bemutatásával. Természe-
tesen nem maradt el a szokásos közös bográ-
csos főzés sem, mindenki megelégedésére.
Az első félévet egy emlékezetes Pécs-Abali-
get-Orfű kirándulással zártuk.

A nyári szünet elteltével augusztusban elkezdtük 
a második félévet.
Részt vettünk az Arató Fesztiválon, melyet 
együtt tölthettünk a gutori nyugdíjasokkal. Kohut 
Sándorné tagtársunk bemutatta a hagyományos 
kenyértészta előkészítését, dagasztását. Iduska 
néni kiemelkedő tevékenységét a Petőfi  Népe 
újságban tartalmas cikkben méltatták.
Természetesen a jeles ünnepek méltó megem-
lékezéséről sem feledkeztünk meg, esetenként 
eddig ismeretlen közlésekkel.
A mindenki névnapjának megemlékezése, ün-
neplése sem maradhatott el. Nagy érdeklődés 
kísérte a szüreti szokások felelevenítését, a ke-
rekegyházi múlt szüreteinek elbeszélését.
Készülünk a Mindenki Karácsonya méltó 
megünneplésére, mely egyben a 2018. év közös 
összejövetelének a befejezése is.
Továbbiakban is várjuk azoknak a személyeknek 
a részvételét a művelődési házban, akik szíve-
sen részt vennének közösségi életünkben kéthe-
tenként, szerda 14 órától 16 óráig.

Kaldenekker Ferenc klubvezető 

A Kerekegyházi Tavaszi Szél Népdalkör 2018-ban 
is azt a célt tűzte ki, hogy a magyar népdalokat 
megismertesse, megszerettesse az emberekkel.
A 11 lelkes tag kitartóan jár a próbákra, me-
lyek nagyon jó hangulatban telnek. Az éneklés 
mellett az ünnepek, a meghitt beszélgetések is 
helyet kapnak ezeken az alkalmakon hetente 
egyszer, péntek délelőttönként 10-12 óra között.
Az év során a Népdalkör rendszeresen szerepelt 
a városi ünnepségeken, megemlékezéseken. Nagy 
szeretettel készültünk a helyi katolikus templom-
ban megtartott Tavaszköszöntő hangversenyre, 
ahol együtt énekelhettünk az iskola „Nyitnikék” 

kiskórusával. De nagy élmény volt 

számunkra a Bográcsos Ételek Főzőversenyén is 
fellépni a vidám műsorunkkal. Nagyon vártuk az 
Arató Fesztiválon, majd a Szüreti vigasságon való 
szereplésünket is. Mindig arra törekszünk, hogy 
az alkalomhoz illő dalcsokorral kedveskedjünk a 
hallgatóságnak. Az ősz folyamán Kecskemétre is 
meghívást kaptunk a Hírös Hét Fesztivál Univeres 
rendezvényére. Novemberben Szabadszállásra 
vártak bennünket nagy szeretettel a 19. Dr. Kálmán 
Lajos Népzenei Találkozóra. Természetesen a Min-
denki Karácsonyára is boldogan készültünk .
Kedves Kerekegyháziak! Ha felkeltettük érdeklő-
désüket, örömmel fogadnánk új tagokat is a kis 
közösségünkbe!
Mindenkinek meghitt Karácsonyi Ünnepeket és 
sikeres, Boldog Új Évet kívánunk!

Vágóné Schiszler Zsuzsanna
a Tavaszi Szél Népdalkör vezetője

KÖZÖSEN ELTÖLTÖTT NAPOK A NYUGDÍJAS KLUBBAN 2018-BAN

TAVASZI SZÉL Népdalkör

KEREKI NÓTÁSOK
A Kereki Nótások 2018. december 5-én ünnepli 
megalakulásának 6. évfordulóját. Jelenleg 19 fő a 
létszáma.
A 2018-as év is termékeny volt fellépésekben, amit 
nagyon nagy örömmel nyugtáztunk. Részt vettünk a 
helyi közösségi rendezvényeken, a környező telepü-
lések meghívásainak eleget téve falunapokon, fesz-
tiválon, egyéb rendezvényeken. Csak augusztus–
szeptember hónapban 12 eseményen szerepelt a 
kórus, de az év többi hónapjában sem tétlenkedtünk. 
Egyéb társadalmi munkában is kivettük a részünket, 
például segítettünk felújítani a Juhász keresztet.
Külön öröm, hogy ebben az évben először került 
megrendezésre önálló nótaestünk, a „Nótás ked-
vű volt az apám” címmel, Jónyi Gyuri által vezetett 
csodálatos cigányzenekar kíséretével.
Szeretnénk a későbbiekben is hasonló rendez-
vényt szervezni, mert nagyon jó hangulattal köze-
lebb kerülnek az emberek egymáshoz.
A Szüreti Fesztiválra meghívtuk a csíkrákosi Ge-
rendely férfi kórust, kórusvezetőnk Szabó Sándor 
jóvoltából. A színvonalas műsor mellett szívet
melengető érzés töltött el mindenkit.
Karácsony előtt, több éves hagyományunkat foly-
tatva az idén is meglátogatjuk a lajosmizsei Idősek 
Otthonát, egy kis nótázással, csekély kis aján-
dékkal próbáljuk szebbé varázsolni a karácsonyi 
ünnepeket számukra. Nagyon megható, ahogy 
örülnek… Ezt a kört az idén a Ballószögi Idősek 
Otthonával is szeretnénk kibővíteni.

Ezúton szeretnénk megköszönni az önkormányzat-
nak, minden intézménynek, támogatóinknak önzetlen 
segítőkészségét, családtagjainknak a sok segítséget, 
türelmet és elsősorban Szabó Sándor kórusveze-
tőnknek a kitartását, aki szakmai tudásával vezette, 
erősítette, még nagyobb sikerre vitte a kórusunkat.

Kereki Nótások

2014 őszétől működik ismételten Kerekegyhá-
zán Baba-Mama Klub. Szerda délelőttönként 
(9.45-től 11-ig) szoktunk összejönni a Katona 
József Művelődési Ház emeleti kistermében.
Ebben az évben is (általában) a hónap első szer-
dáin Zenebölcsi néven zenés, mondókázós foglal-
kozás van egy óvónő, zeneterapeuta vezetésével.
Igyekszünk minden hónapban egy előadót meghív-
ni egy-egy adott témával kapcsolatban. Nagy örö-
münkre idén is sokan elfogadták meghívásunkat, 
és sok-sok, számunkra fontos információt adtak át. 
Az előadók között volt pszichológus, mentőtiszt, 
logopédus, valamint családi életre nevelő szakem-
ber.

A nagy érdeklődésre tekintettel három éve már 
Ringató foglalkozás is van minden hónap har-
madik csütörtöki napján. A Ringatót közvetlenül 
megelőző szerdai napon (a hónap harmadik 
szerdáján) nem tartunk klubos foglalkozást.
Az adott hónapban lévő programokat a helyi 
gyermekorvosi rendelőbe szoktuk kiírni, vala-
mint a facebook-on hirdetjük meg a „Kerekegy-
házi anyukák” és a „Kerekegyházi Baba-Mama 
Klub” csoportokban.
Továbbra is nagy szeretettel várjuk az érdeklő-
dőket minden héten, vagy akár egy-egy kiemelt 
programra is! 

A Klub jelenlegi vezetői:
Kissné Olgyay Margit

Hidvéginé Berente Ágnes

Ebben az évben is a segítésen, gondozáson túl 
azon dolgoztunk, hogy lehetőségünkhöz mérten 
minél hasznosabb, használhatóbb szociális el-
látórendszert működtessünk. Ezen felül sok-sok 
élményt nyújtó, szabadidős rendezvényeket is 
szerveztünk időseknek, gyerekeknek egyaránt.
Ezúton is megköszönöm a programokhoz, ha-
gyományosan megtartandó rendezvényekhez a 
hozzájárulást a helyi vállalkozóknak, magánsze-
mélyeknek, önkéntes és önzetlen segítőknek, a 
támogató önkormányzatoknak.
Nyáron 35 gyermek vett részt három napos nap-
közis táborunkban, melynek első eseménye a 
kecskeméti Malom Moziban tett mozi túra. A gye-
rekek egy mesefi lm megtekintése után bepillantást 
nyerhettek a kulisszák mögé: mozigépész kísérte 
végig őket a gépteremben. A már több éves ha-
gyományunkhoz híven a hetényegyházi Vackor Vár 
Erdei Iskolába kirándultak a résztvevők, ahol egy 
teljes napot töltöttek el. A szemerkélő eső ellenére 
is rendkívül jól sikerült a Tőserdei fürdőzés.
A szabadidős foglalkozások felbecsülhetetlen 
értékű hozadéka az a plusz, amit a csoporto-

zás eredményezhet: érzelmi töltetben, érték-
mintában.

Az idén első alkalommal szerveztünk önismereti 
csoportfoglalkozást településünkön élő felnőtt 
nők számára, ahol az önérvényesítés, a problé-
makezelés, a konfl iktuskezelés, a kommunikáció 
dinamikáját érintettük.

Városunk polgárainak önzetlen adományozása 
tette lehetővé, hogy a Mikulás járat 120 gyermeket  
látogatott meg december 5-én az esti órákban. A 
kisebbek versekkel, énekkel, rajzokkal várták már 
a nagyszakállút.

Népszerű az adventi kézműves foglalkozás is, 
ahol 35 gyermek munkálkodott: adventi koszorút, 
fali kulcstartót, apró ajándékokat készítettek.

Az elszigetelődés, elmagányosodás ellen hat és 
hangulatjavító terápiaként sem utolsó az Idősek 
Klubjának a foglalkozásai. Közös rendezvényeken 
kovácsolódnak összetartó közösséggé: együtt 
tartják meg a névnapokat, születésnapokat. Ün-
nepeiket karácsonykor, anyák napján az óvodások 
műsoraival színesítik.

Kirándulást szerveztek a közeli tanyákra, ahol bog-
rácsoztak, közben nótázástól zengett a környék.
Jártak ebben az évben Visegrádon, ahol sétaha-
jókáztak, majd megnézték a fellegvárat, a királyi 
palotát és a pálinka múzeumot.
Városunk rendezvényein mindig részt veszünk és 
részt vállalunk. A főzőversenyen székelykáposztát 
főztünk, a szüreti rendezvényen recsegét, a Kecs-
keméti Hírös Héten csörögefánkot sütöttünk.
Az Idősek Klubjába várjuk mindazokat, akik társa-
ságra, kellemes időtöltésre vágynak!
November 30-án felvilágosító beszélgetés volt in-
tézményünkben az alkohol hatásairól. Erről teljes 
hitelességgel a Névtelen Alkoholisták tagjai beszél-
tek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk a későbbi 
foglalkozásokra is!

Szabó Marianna intézményvezető

A III. Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó 
Favágóversenynek Kecel adott otthont 2018. júli-
us 7-én, amelyen a megye tűzoltói mérték össze 
motorfűrész-használat terén mindennapi munkájuk 
során szerzett tudásukat. Bács-Kiskun megye min-
den részéből érkeztek hivatásos és önkormányzati 
tűzoltók, összesen tizenkét csapat vett részt a ver-

senyen. A versenyzők szerelés, kombinált darabo-
lás, lánckímélő darabolás, gallyazás és fadöntés 
versenyszámokban mérték össze tudásukat. Az 
alábbi eredmények születtek az Önkormányzati 
Tűzoltó Parancsnokságok között: 

I. helyezett a Kerekegyházi Önkormányzati 
Tűzoltó Parancsnokság
II. helyezett a Keceli Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokság
III. helyezett a Szabadszállási Önkormányzati 
Tűzoltó Parancsnokság

Gratulálunk a kerekegyházi fi úknak!
Egy héten keresztül gyerekzsivajtól visszhang-
zott a Kerek1Tábor területe, amely július 29 
- augusztus 4. között ifi  tűzoltó bázissá alakult. 
A táborlakók a hét során megismerkedhettek a 

tűzoltó történelemmel, a tűzoltó szakfelszerelé-
sekkel, a tűzoltó járművekkel, valamint az első-
segély nyújtás alapjaival. Interaktív programok 
során a csoportok elméleti és gyakorlati foglal-
kozásokon gyarapíthatták tudásukat. A tűzoltó 
tábor záró programján a fi atalok bemutathatták 
a héten szerzett tudásukat szüleiknek.

Igaz István parancsnok
és dr. Kelemen Márk elnök

Visszatekintés a 2018-as évre az Életmód klub programjain keresztül
EGYRE SZÍNESEBB A KLUBBÉLET KEREKEGYHÁZÁN

Humán Szolgáltató Központ szabadidős programjai

Dőltek a fák, repült a forgács!

BABA-MAMA KLUB
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Az elmúlt évek következetes munkájának ered-
ményeként a 2018. év is bővelkedett sikerekben 
és élményekben a Kerekegyházi Sport Egyesület 
Labdarúgó Szakosztálya életében. 
A tudatosan kialakított családias és baráti légkörnek, 
a folyamatosan fejlődő infrastruktúránknak és nem 
utolsó sorban csapataink egyre jobb eredményeinek 
köszönhetően, a Borbás Gáspár Sporttelep pezsgő 
és nyüzsgő sportélete egyre több gyermeknek és 
felnőttnek nyújt sportolási lehetőséget és ad igazi kö-
zösségi élményt.
Az idei évben szakosztályunk aktív labdarúgóinak 
száma már a 220 főt is meghaladta. Soha nem spor-
toltak még ennyien a szakosztály keretein belül. Ez 
is igazolja törekvéseinket, hiszen a sport által jelen-
tős mértékben hozzájárulunk a kerekegyházi fi atalok 
egészségesebb életmódjához, a családias légkörben 
a létszám hétről-hétre növekszik, és az itt sportoló 
gyerekek, felnőttek egyaránt igazán jól érzik magukat 
közösségünkben.
A Borbás Gáspár Sporttelep fejlesztése is évről évre 
folyamatos. A TAO pályázati feltételek itt számunkra 
a labdarúgással kapcsolatos fejlesztéseket teszik le-
hetővé. A futás és egyéb sportágak lehetőségeit más 
helyszíneken biztosítjuk, illetve tervezzük biztosítani.
2018 évben a TAO pályázat keretében megvalósult 
a 20m X 40m-es szabvány méretű műfüves pályánk, 
mely lehetőséget biztosít az edzések rossz időben 
történő megtartására is. 

A második füves nagypályánk rekonstrukciós munká-
latai is hamarosan befejeződnek, és a világítás kor-
szerűsítése is megtörtént.
Az MLSZ által kiírt pályázaton egy TEQBALL asztalt, 
valamint egy életmentő fél-automata defi brillátort sze-
reztünk be, melyet szakképzett kollégáink szükség 
esetén használni is tudnak.

Utánpótlás csapataink legfi atalabbjai, egyesületi mun-
kájukat, a BOZSIK Program keretében kezdik meg az 
U7, majd az U9 korosztályban. Ezek a gyerekek, Nagy 
Jani bácsi, és Király Viktor szakmai munkája és pe-
dagógiai érzéke révén szeretik, illetve tanulják meg 
ezt a remek sportot. Ez a korosztály győzelemi teher 
nélkül, un. „Fesztivál” keretében mérheti fel és mutat-
hatja meg a tudását. A múlt szezonban is az indítható 
összes korosztályban részt vettünk (esetenként több 
csapattal) minden BOZSIK fesztiválon.

Az U11 és az U13 korosztály Polgár Zoltán, valamint 
Nagy Jani bácsi edzőkkel, már magasabb elvárások-
nak megfelelve szívják magukba a labdarúgás alap-
jait. Ezek a csapatok a BOZSIK Program keretében 
már torna rendszerben küzdenek meg hétről hétre, 
aktuális ellenfeleikkel. Ebben a rendszerben az ered-
mények tudatosan nem kerülnek jegyzésre, itt a fő cél 
a játék megszerettetése. Ennek ellenére a csapatok 
számára nem mellékes, hogy a rivális csapatok ellen 
jó eredményt érjenek el.

Az U7, U9, U11, valamint U13-as csapataink létszá-
ma is egyre bővül. A korosztályokat minden esetben 
felkészült edzők felügyelik, és mind pedagógiai, 
mind szakmai oldalról próbálják játékosaink fejlődé-
sét segíteni. 
Utánpótlás korosztályaink vízválasztója, amikor az 
U14 korosztályba kerülnek. Itt a játékosaink már baj-
noki rendszerben versenyeznek. U14-es csapatunk 
Gazdag Attila vezetésével a 2017/2018 szezont 4. 
helyen zárta. A fi úk a 2018/2019 szezon félidejében, 
a bajnoki tabella 1. helyén várják a tavaszi fordulókat.

U16-os bajnoki csapatunk számára a 2017/2018 sze-
zon igazán sikeresen zárult. Korosztályos csapatunk, 
Kunsági Antal vezetésével, a Bajnoki tabella 3. fokán 
végzett, és ezzel bronzérmet kapott a Bács-Kiskun 
Megyei Labdarúgó Szövetségtől.

A 2018/2019 évadban egy megfi atalodott csapattal 
állunk helyt sokszor erőfölényben lévő csapatokkal 
szemben, és a 7. helyen várjuk a folytatást.

Ifi  csapatunk életében komoly változás állt be az idei 
szezonra. A 2017/2018 szezonban ez a korosztály 

még a Megyei II. osztály U19-es csapataként lépett 
pályára, és végig nagy csatában voltak fi ataljaink a 
bajnoki címért. Csapatunk végül a második helyet 
szerezte meg, mellyel ismét hatalmas elismerést ho-
zott egyesületünk számára Polgár Zoltán edző, és az 
Ifjúsági korosztály.
Az említett változás azt jelenti, hogy külön U17, va-
lamint U19 korosztályként az NB III. Közép-Keleti 
csoportjában szerepeltetjük és versenyeztetjük fi a-
taljainkat ebben a szezonban. Az NB III. küzdelmek 
során olyan neves egyesületekkel kell felvennünk a 
versenyt, mint a REAC, vagy a Mezőkövesd Zsóry 
csapatai. A két korosztályt szintén tapasztalt két edző, 
Komonyi Gábor volt kerekegyházi játékos, valamint a 
korábbi KTE NB I. csapat kapitánya, Magyar Bajnok, 
és Kupa győztes Csordás Csaba irányítja és edzi. 
Csapataink nagy iramú, magas színvonalú mérkőzé-
seket játszanak, és ezzel már most ősszel kivívták 
Kerekegyháza szurkolóinak elismerését, és megbe-
csülését. Egyesületünk e két korosztály tekintetében 
névadó szponzori megállapodást kötött a Focivilág 
Pécs Kft.-vel kölcsönös előnyökön alapuló együttmű-
ködés érdekében.

Ezen lépés szakmai célja, hogy magasabb színvo-
nalon tudjuk versenyeztetni, és felkészíteni azon 
utánpótlás korú játékosainkat, akik tehetségükkel, és 
kemény munkával, saját nevelésű felnőtt játékosaink-
ká érhetnek, és meghatározó tagjaivá válnak felnőtt 
csapatunknak.

Elsőszámú felnőtt csapatunk a Megyei II. osztályban 
szerepelt a 2017/2018 szezonban. Csapatunk kiemel-
kedő játékkal, hajszállal maradt le a bajnoki címről, és 

A 2018 ÉV LABDARÚGÓ SIKEREI MEGYEI SZINTEN, AZ ELSŐHELYEN KEREKEGYHÁZA!!

Szomorú szív-
vel, megrendül-
ve fogadtuk a 
hírt 2018. febru-
ár 22-én, hogy 
oly sok küzde-
lem, számos 
megnyert ütkö-
zet és bíztató 
jel után Bence 
mégis elveszí-
tette élete leg-
nagyobb csatá-

ját. Ez a tény és a búcsú tőle, kimondhatatlanul 
fáj. Hangtalan szavak, mélyről feltörő emlékek, 
könnyekbe burkolva ülnek torkunkban. Sokan 
emlékeznek arra a húsz évvel ezelőtti mosoly-
gós, csillogó szemű kisfi úra, akit apukája vitt ki a 
pályára meccset nézni, de Ő már akkor is inkább 
a bőrt rúgta a pálya szélén a pajtásokkal.
És arra a fi úra is, aki miután itt Kerekegyházán 
megtanulta a foci alapjait, tehetségének, kitartásá-
nak, szüleinek és edzőinek köszönhetően elindult 
a labdarúgó karrierjének nehéz, de mindannyiunk 
számára elismerésre méltó és sikeres útján.
Minket, kerekegyháziakat, mindig nagy büszke-
séggel töltött el, ha hírt kaptunk Bence NB 1-es 
és korosztályos válogatottban elért eredményei-
ről. Együtt örültünk góljainak, és minden szemé-
lyes találkozásnak vele. Mindenki büszke volt rá, 
mindenki szurkolt neki, és több száz kis focista 
igazi példaképévé vált.

Emlékezetes, megható és megtisztelő pillanat 
volt, amikor 2014 nyarán ennek a nyílt és őszinte 
tekintetű, tisztaszívű fi únak a képviselő-testület 
által odaítélt „Kerekegyháza Sportjáért Díj”-at, 
dr. Kelemen Márk polgármester átadta, amit na-
gyon nagyra becsült. 
Hozzáállásával, kitartásával nem csak erőt és re-
ményt adott, hanem még Ő segítette, támogatta 
a rászorulókat, az elesetteket. Köszönjük az em-
berségét, köszönjük a szeretetét, mert Ő mindig 
is egyike lesz azoknak, akik különleges fémből 
valók, és általuk nemesebb, erősebb acéllá ko-
vácsolódik Kerekegyháza sportközössége. Igen, 
mert egyenként is többek, erősebbek lettünk ál-
tala, emlékezzünk hát mindig arra a mosolygós 
Bencére, aki a képeken és emlékeinkben tovább 
él, és legyen szeretete, embersége és kitartása 
örökké példa előttünk.   
Emlékeinkben megőrizzük határozott egyénisé-
ged, a mindig barátságos arcod, és őrizzük azt 
a képet, melyről Lukács Márta A Gyertya című 
versében így ír:
  „Egyenesen, szilárdan áll,
 Fénylő szemmel fölfelé néz,
 Önzetlenül ég, melegít,
 A sötétnek nincs itt helye,
 Hiszen, mint az igaz ember,
 Ő is fényre van teremtve.
 Olykor küzd az áramlattal,
 És titokban sír talán,
 Aztán ismét bíztat, hitre

 Serkent, szinte megnő lángja,
 Hogy rohamosan csökken, fogy,
 Sőt csonkig ég, nem is bánja.
 Küldetését befejezte:
 Ő eltűnt, s csak azért égett,
 Hogy a kereső szívébe
 Fényt vigyen és melegséget.”

Kedves Bence! Nyugodj békében! Isten veled!

(Dr. Kelemen Márk búcsúztató beszéde alapján) 

TISZTELT KEREKEGYHÁZI 
LAKOSOK!

2019. február 22-én 10 órai kezdettel 
a Katona József Művelődési házban 

véradást szervezünk Bence emlékére, 
a rászoruló betegek megsegítésére. 

Várunk minden véradót! 

Lázár Bence emlékére családja megalapította
a Soha ne add fel LÁZÁR BENCE Emlékalapítványt.

Az alapítvány létrehozása Bence nagy álma volt,
hogy amikor meggyógyul mindenképpen segíteni fog

az ezzel a betegséggel küzdő embereknek.
Az alapítvány egyik célja, hogy minden fórumon felhívja az 

emberek fi gyelmét a véradás fontosságára, menjenek el 
minél többen őssejt donornak, mert ezzel megmenthetik egy 
betegtársuk életét, aki ezzel esélyt kaphat a további életre!

Ha Ön is segítené az alapítvány működését megteheti bármikor!

Az alapítvány neve:

Soha ne add fel LÁZÁR BENCE
Emlékalapítvány

Nyilvántartási száma: 03-01-0002596
Bankszámla száma: 51700117-15004615
Fókusz Takarékszövetkezet Kerekegyháza

Email cím: lazarbenceemlekalapitvany@gmail.com
Székhelye: 6041 Kerekegyháza, Dózsa György u. 54/A 

Búcsú Lázár Bencétől LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLYUNK élete és eredményei

::

KECSKEMÉT
MESSZI ISTVÁN
SPORTCSARNOK

2018.
DEC. 28.

LABDARÚGÓ
TEREMTORNA

ORSZÁGOS
PÉNTEK 8:30-19:00

6 év alatt: Ingyenes
6-13 év: 500 Ft

14-63 év: 1 000 Ft
63 év felett: 500 Ft

Belépés:

Véradás a helyszínen: 10:00-15:00

Jegyek a helyszínen!

GÁLAMECCSEK:
Sport TV - Hírös Jog-Ászok
Újpest 1885 SzK - Scoregoal KFC

CSAPATOK:
Újpest FC, Ferencvárosi Sasok, Kecskeméti TE,
F-Group, Kerekegyházi SE, Pécsi MFC,
Lajosmizsei VLC, Szolnoki MÁV FC,
Nyíregyháza SFC, Kiskunfélegyházi HTK

További információ: schirosep.hu Magyar Vöröskereszt, OVSZ

Az esemény teljes bevétele a
Soha ne add fel LÁZÁR BENCE

Emlékalapítvány számára kerül
felajánlásra. Az alapítvány célja a
leukémiás betegek támogatása.

TISZTELT KEREKEGYHÁZI 

2019. február 22-én 10 órai kezdettel 
a Katona József Művelődési házban 

véradást szervezünk Bence emlékére, 
a rászoruló betegek megsegítésére. 
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   Kedves kerekegyházi Lakosok!

BŰNMEGELŐZÉSI LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

A rendőrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy az 
elmúlt időszakban ismételten megszaporodtak a 
zárt gépjárművek sérelmére elkövetett jármű fel-
törések, valamint a kerékpárlopások. Kérjük ér-
tékeikre fokozottan fi gyeljenek, a gépjárműben 
jól látható helyen ne hagyjanak értéktárgyat. 
A bűncselekmények áldozatává válásának tekinte-
tében különös fi gyelmet kell fordítani az időskorú 
állampolgárok védelmére, hiszen a bűnelkövetők 
gyakran kihasználják kiszolgáltatott helyzetüket, jó-
indulatukat és jóhiszeműségüket. 
Az idős emberekre a legnagyobb veszélyt a vagyon 
elleni bűncselekmények jelentik, ezek közül is el-
sősorban a lopás (betöréses lopás, besurranásos 
lopás, trükkös lopás), csalás, rablás.
A besurranásos lopásokat jellemzően éjszaka 
követik el, de természetesen nappal is előfordulnak 
(az elkövető kihasználja a sértett fi gyelmetlenségét 
és a nyitva felejtett nyílászárón - ajtó, ablak - ke-
resztül jut be a lakásba, majd ott a szem előtt lévő 
értékeket eltulajdonítja), jellemzően családi házak 
esetében. 

Tanácsaink: Ne hagyja nyitva a kapuját, házát, la-
kásának ajtaját, még akkor sem, ha az udvarban, 
vagy a kertben tartózkodik, mert bárki észrevétlenül 
bemehet. Az értékeket ne hagyják elől, lehetőség 
szerint zárják el azokat.
A trükkös lopások esetében az elkövetők hihetőnek 
tűnő mesével csöngetnek be a sértetthez, majd a la-
kásba bejutva elterelik az időskorú fi gyelmét, eközben 
pedig ellopják pénzét és más mozdítható értékeit. Az 
elkövetők gáz-, víz-, vagy villanyóra leolvasónak, ren-
dőrnek, szerelőnek, a szén-monoxid érzékelőt árusító 
cég alkalmazottjának is kiadhatják magukat. 
Tanácsaink: Ne engedjen be idegeneket a lakásába. 
A szolgáltatók emberei minden esetben rendelkez-
nek igazolvánnyal. Igazolvány alapján ellenőrizze a 
szolgáltatónál, hogy van-e ilyen nevű alkalmazottjuk. 
Ne vegye elő megtakarított pénzét idegenek előtt, il-
letve nagyobb értéket ne tartson otthon. Figyelje meg 
az idegent és jegyezze fel a gépkocsija rendszámát.
Csalásról beszélünk, amikor a tettes kitalált történe-
tekkel ejti tévedésbe áldozatát és ezzel neki anyagi 
kárt okoz. Jellemző elkövetési magatartás a különbö-

ző rossz minőségű termékek (edénykészletek, ház-
tartási eszközök stb.) prémium minőségűként történő 
feltüntetése és túlárazott eladása, illetve a különböző 
szervezetek nevében történő adománygyűjtés. 
Tanácsaink: Ne vásároljon házaló árustól. Amit 
túl olcsón – bolti ár tizedéért – árusítanak, az nagy 
valószínűséggel silány minőségű termék. Adomány-
gyűjtőknek ne adjon át pénzt, kérjen csekket vagy 
számlaszámot.  
Városunkban a körzeti megbízotti csoport tagjai a 
szolgálatukat elsősorban 6.00 óra és 22.00 óra 
közötti időszakban teljesítették. Ezenkívül hetente 
több alkalommal az éjszakai órákban is biztosított a 
rendőri jelenlét. Minden pénteken és szombaton fo-
kozott éjszakai szolgálat teljesítésére kerül sor, mi-
vel ezen időszakokban nagyobb a területen a jármű- 
és személyforgalom. A járőrszolgálatok ellátásában 
rendszerint a helyi polgárőrség tagjai, a településőr 
és a közterület-felügyelő is részt vesznek.

Bejelentéseit az alábbi elérhetőségek
valamelyikén tudja megtenni: 

• A körzeti megbízotti csoport vezetője:
 Cseh Lajos r. százados - 06/20-539-5767
• Lajosmizse Rendőrőrs:
 06/76-356-011; 06/20/539-8440
• Településőr, polgárőrség:
 Margit István - 06/70 948-2902
• Közterület-felügyelő:
 Lányi József - 06/70 374-7738
• Továbbra is elérhető a rendőrség az ingye-

nesen hívható 107-es, 112-es rendőrségi se-
gélyhívókon. A bejelentéseket a Bács-Kiskun 
Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenysé-
girányítási Központja kezeli.

A Polgármester Úrral közösen kivizsgáltuk az 
utóbbi időben elszaporodó vadbalesetekkel kap-
csolatos lakossági észrevételeket, mellyel kap-
csolatban az alábbiakban szeretnénk ismertetni a 
Vadásztársaság álláspontját:
A vadbalesetekkel kapcsolatos lakossági észrevéte-
lek többségükben helytállóak. Az elmúlt évek statisz-
tikáját fi gyelemmel kísérve az látjuk, hogy a vadelü-
téses balesetek száma összességében nem nőtt, de 
változott az eloszlásuk, egyes közutak mentén maga-
sabb lett az előfordulásuk. 
Társaságunk a területén kiemelt fi gyelmet fordít a vad-
veszély minimalizálására, és keressük az együttmű-
ködést minden érintettel. 
Az egyik lakossági bejelentésben említésre került, 
hogy a Klimó tanyánál (egykori Dózsa Tsz.) van egy 
kihelyezett vadetető és vaditató, ami odavonzza az 
állatokat, ami nagymértékben növelheti a bekötőúton 
bekövetkező vadbalesetek kockázatát.   
A bejelentés alapján a fent említett területen helyszíni 
szemlét tartottunk. A törvény a vadetetők és vadita-
tók elhelyezését úgy határozza meg, hogy azoknak a 
közúttól legalább 300 m-re kell lenniük, ezzel is csök-
kentve a vad és gépjármű ütközésének lehetőségét. A 
helyszíni szemle során megállapításra került, hogy a 
fent említett vadetető és itató a hetényegyházi úttól 900 
m-re, kerekegyházi bekötő úttól 1400 m-re van, vagyis 
elhelyezésük megfelel a törvényi előírásoknak. Ezen 
túlmenően az említett vadetető több mint 2 éve hasz-
nálaton kívül van, a munkagéppel ásott kút pedig a le-
csökkent talajvízszint miatt teljes mértékben kiszáradt.   

A Vadásztársaság nagy hangsúlyt fektet a vadbalese-
tek megelőzésére, azonban társaságunk tevékenysé-
gi köre és ráhatása sajnos korlátozott. Az alábbiak-
ban szeretnénk néhány mondatban tájékoztatást adni 
Önöknek a társaságunk területéhez tartozó vadállo-
mány jelenlegi helyzetéről, a vadbalesetekkel kapcso-
latos lehetséges összefüggésekről és a megelőzés 
fontosságáról.       
- A Vadásztársaság területén lévő vadak létszámá-
ban, konkrétan az őzállományban az utóbbi 5-10 év-
ben jelentős csökkenés tapasztalható.
- A vadak vonulási fő útvonalai nem változtak, de a 
vadak időbeni mozgása kiszámíthatatlanná vált, sok 
esetben a terület zavarása miatt, ami lehet emberi te-
vékenység, illetőleg a gépjárműforgalom növekedése 
és változása is /urbanizáció/.
- Az elmúlt években folyamatos romlás következett be 
a vadak élőhelyének a minőségében, ennek következ-
tében a vadak egyre nagyobb területeket járnak be a 
megfelelő takarmány és ivóvíz, valamint a pihenőhely 
megtalálása érdekében.
Az élőhelyek minőségi romlásához nagymértékben 
hozzájárul a kerítéssel körbevett épületek, létesít-
mények, villanypásztorok és gyümölcsösök száma, 
intenzív szántóföldi gazdálkodás, továbbá a klímavál-
tozás, ami kikényszeríti a vadak megszokott vonulási 
útvonalának a megváltozását.
- Mint köztudott, az őzek mozgását alapvetően meg-
határozza a lucernavetések holléte, mivel gyakor-
latilag az egyetlen jó minőségű táplálék, ami egész 
évben rendelkezésére áll.

- A vadveszélyre fi gyelmeztető táblák a közutak men-
tén folyamatosan elhelyezésre kerülnek, a vad vonu-
lási útvonalának fi gyelembevételével. Ezen tevékeny-
ségünkre évente hozzávetőlegesen 300.000,- Ft-ot 
fordítunk. Természetesen tisztában vagyunk azzal, 
hogy a táblák kihelyezése az alapvető problémát nem 
oldja meg teljes mértékben, de felhívja a gépkocsive-
zetők fi gyelmét az esetlegesen várható veszélyre.
- A jelzett területen élő őzek számát az éves vadgaz-
dálkodás során a terület többi részéhez viszonyítva 
nagyobb mértékben csökkentjük (itt 50%-kal több 
őzet lövünk ki, mint az egyéb területeken). Mindezek-
kel egyidejűleg a vadetetőket, vaditatókat folyamato-
san úgy helyezzük el, hogy a vadak mozgása a közu-
taktól minél inkább távolodva valósuljon meg.
Tisztelettel kérjük a lakosság és a földtulajdonosok 
segítségét abban, hogy lehetőségükhöz mérten te-
gyenek meg mindent a vadak élőhelyének minőségé-
nek javításában.
A járművezetőket arra szeretnénk kérni, hogy a vad 
és gépjármű ütközések elkerülése érdekében legye-
nek szívesek fokozott fi gyelemmel közlekedni. 

Tisztelettel és köszönettel:  
Dózsa Vadásztársaság Kerekegyháza

Vadásztársaság Intéző Bizottsága

az előkelő második helyet szerezte meg. A Gazdag Atti-
la edző által irányított kiváló fi atal gárda a nagyobb rutin 
és még jobb edzettség elérése érdekében a 2018/2019 
szezonban újra a Megyei II. osztályba nevezett.
A bajnokság kezdetére csapatunk némileg átalakult, 
de újult erővel és hatalmas lelkesedéssel vágtak neki 
tehetséges játékosaink a küzdelmeknek, és megha-
tározó csapatként kezdték meg az új szezont. Ennek 
eredményeként csapatunk magabiztosan zárta az 
őszi fordulót, és a bajnoki tabella éléről várja a tavaszi 
folytatást.

A Megyei III. osztályban indult felnőtt csapatunk, 
szintén kiváló játékosokból áll, hiszen a Polgár Zoltán 
edző által irányított gárda a 2017/2018 szezonban 
alig maradt le a dobogóról, és a 4. helyen végzett. A 
2018/2019 szezon kicsit nehezen indult, mert fi atal 
tehetségeink, felsőoktatási tanulmányaik miatt keve-
set tudtak részt venni a csapat munkájában. Ennek 
ellenére a jónak mondható 7. pozícióban várjuk a ta-
vaszi folytatást, és belátható pontközelségben van a 
dobogó is számunkra.

Labdarúgó szakosztályunkon belül külön kapus edzé-
sek is zajlanak. A legfi atalabbaktól kezdve a felnőtt 
kapusokig komoly képző munka folyik, melyért egy 
nagyszerű helyi kapus, Trepák Attila felel.
A 2017/2018 labdarúgó évad statisztikai adatai alap-
ján megállapítható, hogy 6 megyei bajnokságban 
nevezett csapatunk közül 3 db második helyet, 1 db 
harmadik helyet, illetve 2 db negyedik helyezést ért 
el. Ezzel az eredménnyel, a Kerekegyházi Sportegye-
sület az abszolút első helyen végzett a képzeletbeli 
megyei ranglistán.
Egyesületünk csapatai télen számos teremtornán vet-
tek részt, valamint a megyei futsal bajnokságok részt-
vevői voltak. Ebben az évben U11, U13, U17 valamint 
U19 korosztályban versenyeztünk a Megyei bajnoki 
cím eléréséért.

U11 korosztályban a megyei selejtezőkön nem sike-
rült túljutni, azonban legfi atalabb futsal versenyzőink 
is megtapasztalhatták ennek a sportágnak a szépsé-
geit és nehézségeit. U13 korosztályban azonban már 
komolyabb sikert tudhatunk magunkénak. Fiataljaink 
a megyei selejtező csoportjukból, a Megyei döntőbe 
kerültek, ahol első helyezést értek el. Ennek eredmé-
nyeként Kerekegyházi futsal csapat képviselte az Or-
szágos Regionális Futsal középdöntőben Bács-Kis-
kun Megyét.

U17 korosztályban csapatunk a megyei selejtezőből 
a Megyei döntőbe jutott, ahol a Bács-Kiskun Megyei 
III. helyezést érte el fi atal csapatunk, és ezzel bron-
zérmet szereztünk.
U19 korosztályunk számára a megyei selejtezők 
vetettek véget a menetelésnek, azonban minden 
játékosunk szívvel lélekkel küzdött.
Gratulálunk minden korcsoportunk minden játékosá-
nak és edzőjének a szezonban elért összes ered-
ményéhez!
Az eredmények, illetve a szimpatikus játékstílus rég 
nem látott érdeklődést ébresztett a kerekegyházi 
szurkolók táborában. Az eddig elvégzett munkánk-
nak a kétszáz csillogó szemű igazolt játékosunk bol-
dogságán túl talán ez az egyik legnagyobb elisme-
rése. A felnőtt csapatunk hazai mérkőzésein rendre 
150-300 fős nézősereg buzdítja játékosainkat, igazi 
sportünneppé emelve egy-egy bajnoki mérkőzést.

Az edzéseken, mérkőzéseken túl hatalmas jelentő-
séggel bírnak a különböző közösségi alkalmak. Ilye-
nek az utánpótlás csapatainknak több ízben szer-
vezett ingyenes Nemzeti válogatott, illetve Europa 
LIGA csoportkörös labdarúgó mérkőzéseken való 
részvételek. Az ingyenes jegyekre pályáztunk, a 
buszt az önkormányzat támogatásával biztosítottuk, 
hogy hozzásegítsük fi ataljainkat a labdarúgás ilyen 
jellegű közösségi élményeihez is.
Úgy tűnik, egyesületünk olyan hely lett, ahova sze-
retnek jönni a fi atalok sportolni, és ahol szeretnek 
a sportbarátok szurkolni. Jöjjenek ki minél többen, 
hogy láthassák, és érezhessék azt a családias lég-
kört, ami megfogott már számtalan fi atalt és időst. 
Bízunk abban, hogy törekvéseinkkel a játékosaink 
közül sok-sok jó focistát tudunk nevelni, de ami a 
legfontosabb, hogy egészséges és jó emberek vál-
janak belőlük.
Köszönjük a szülők, a támogatók, edzők, szertáro-
sok és pályamunkások egész éves munkáját! Kö-
szönjük a szponzorok, a főzők és minden segítőnk 
munkáját és nagylelkű támogatását!

HAJRÁ KEREK! 

Kunsági Antal
KEREKEGYHÁZI SE

Labdarúgó
szakosztályvezető

Dr. Kelemen Márk
KEREKEGYHÁZI SE

Elnök

TÁJÉKOZTATÓ AZ AVAR ÉS A NÖVÉNYI HULLADÉK
NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Településünk belterületén az avar, növényi- és kerti hulladék nyílttéri égetését önkormányzati 
rendelet szabályozza, mely szerint a fenti tevékenység ünnepnapok kivételével hétfőtől pén-
tekig naponta 7.00-18.00 óra, szombaton 8.00-12.00 óra között engedélyezett. A belterületen 
végzett avar, növényi- és kerti hulladék égetést a megkezdése előtt 24 órával be kell jelenteni a 
helyi önkormányzati tűzoltóságon személyesen vagy telefonon (tel: 76/371-385).

Külterületen az avar és a növényi hulladék égetése a katasztrófavédelem külön engedélyével 
végezhető. A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell 
nyújtani a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek. A tűzvédelmi hatóság a ké-
relmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el. Egy kérelmen egy darab 
10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásá-
ért fi zetendő 3000 Ft illetéket kérelmenként kell megfi zetni. 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság fi gyelmét, hogy a növényi- és kerti hulladék ártalmatlanításáról 
hasznosításáról lehetőség szerint elsősorban komposztálással gondoskodjanak.

Polgármesteri Hivatal

INTÉZKEDÉSEK a vadbalesetek 
csökkentése érdekében

Tájékoztatom a Tisztelt kerekegyházi Lakosokat, 
hogy a vadbalesetek számának lehetséges csök-
kentése érdekében, több érintett szervezettel 
folytattam egyeztetéseket.
A Magyar Közút Nonprofi t Zrt. Bács-Kiskun Me-
gyei Igazgatóságát azzal a kéréssel kerestem 
meg, hogy mivel az általuk kezelt állami tulajdon-
ban lévő „Bekötő út”, „Hetényi út”, valamint „La-

josmizsei út” széleit benőtt sűrű növényzet (fák, 
bokrok) miatt az utakra kiugró vadak későn ész-
lelhetők, ezért azok ritkítását, nyesését és tisztí-
tását a téli időszakban a szükséges és indokolt 
mértékben végezzék el.
Továbbá megkerestem a kerekegyházi Dózsa Va-
dásztársaság vezetőségét is és kértem, hogy a 
vadbalesetek számának csökkentése érdekében 
még szükséges intézkedéseket tegyék meg, és 
arról a lakosságot tájékoztassák.

dr. Kelemen Márk polgármester 

VADKÁR ESETÉN hívható telefonszámok:
Király Ottó hivatásos vadász: 06/30/531-3207

Berente István hivatásos vadász: 06/70/456-9511

VADKÁR ESETÉN

ASZTALITENISZ 
szakosztály

A szakosztály az előző idényben 2 csapattal is 
versenyzett a megyei bajnokságban.
A megye I-ben az 5. helyezést sikerült megsze-
rezni a 9 induló csapat közül.
A megye III-ban játszó csapatunk a 8. helyen 
zárta a küzdelmet. 
A 2018/2019-es idény nemrégiben kezdődött. 
Most a megye II-ben indultunk. Jelenleg a 4-5. 
helyen állunk.
Ígéretes a 10 utánpótlás korú játékosunk aktivi-
tása, játékfelfogása. Dinnyés Zoltán edző segít-
ségével készülnek a tavaszi megmérettetésre.
Új vezetőt választott a szakosztály.
Tóth Miklós több évtizedes lelkiismeretes 
munkája után először Reibl László vette át az 
irányítást a szakág élén, majd Lacit követően 
Szemerédi Attila kapott bizalmat a szakosztály 
vezetőjeként.

További sportsikereket kívánunk a csapat-
nak és az új vezetőnek!

szakosztályvezető

ASZTALITENISZ
szakosztály

A szakosztály az előző idényben 2 csapattal is 
versenyzett a megyei bajnokságban.



HÁZIORVOSOK RENDELÉSI IDEJE:
Dr. Benkő Margit 

(76/371-340)
Dr. Kákonyi Zoltán 

(76/371-101)
Dr. Vitányi Györgyi 

(76/371-234)
Hétfő: 8-12 Hétfő: 13-15 Hétfő: 8-12
Kedd: 8-12 Kedd: 8-12 Kedd: 13-17
Szerda: 13-17 Szerda: 8-12 Szerda: 8-12
Csütörtök: 8-12 Csütörtök: 8-12 Csütörtök: 13-17
Péntek: 8-12 Péntek: 13-15 Péntek: 8-12

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI 

ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG 

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

Márkus Imre és családja

06/30/5650-539

MEGÚJULT
a Polgármesteri Hivatal

Idén ősszel megújult a polgármesteri hivatal homlokzata is. A régi 
épületszárnyon kibontásra kerültek a régi ablakok úgy, hogy az ere-
deti homlokzati díszek sértetlenek maradtak. A régi zárhatatlan és 
gazdaságtalan egyrétegű üvegezésű ablakok helyett, korszerű hőszi-
getelt üvegezésű fa nyílászárók kerültek beépítésre. Az ablakkeretek 

és ablakszárnyak díszítőelemeinek, bemarásainak formája és szép 
kivitelezése hűen adja vissza az eredeti motívumok szépségét. A nyí-
lászárók mellett megújult a homlokzat is, megtörtént az egész épület 
homlokzatának átfestése, a fa felületek mázolása. A kiválasztott szí-
nek visszafogott és elegáns megjelenést adnak Kerekegyháza egyik 
legrégebbi és legszebb épületének. A felújításnak köszönhetően az 
épület újra méltó helyet foglal el településünk központjában.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
ORVOSI ÜGYELET:

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

fogorvosi ügyelet: 06-70-773-36-54
Mentők: 104; 06-76-486-888

Megyei Sürgősségi betegellátás (SBO):
06-76-516-700

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

Tűzoltóság: 06-76-371-385

POLGÁRMESTERI HIVATAL: 06-76-546-040

OKMÁNYIRODA: 06-76-795-562, 795-281
szociális ügyintézés: 06-76-546-056

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

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

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: 06-70-396-2691

Humán Szolgáltató Központ: 06-76-361-165
Településőr: 06-70-492-34-83

RENDŐRI ELÉRHETŐSÉGEK:
112-es segélyhívó, 107-es segélyhívó

06-20-539-8440 (Lajosmizse Rendőrőrs központi
száma 0-24 órában)

Lajosmizsei rendőrörs: 06-76-356-011; 555-004
A helyi polgárőrség elérhetősége:

06-70-334-2635

A fotókat készítette: Beliczai Tamara


