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A forradalom ünnepén

Falunap

Sissy-napSissy-nap

A helyi polgárőrség és a kör-
zeti megbízott számára a volt 
posta épületének felújítása ez 
év májusában kezdődött el. A 
kerekharasztiak örömmel ta-
pasztalhatták, hogy az egykori 
postaépület napról napra szé-
pül, készül az új feladat betöl-
tésére: a közbiztonság javítása 
érdekében végzett munkához 
teremt jobb körülményeket.
Az átadó ünnepségre októ-
ber 22-én került sor, Nem-
zeti Ünnepünk tiszteletére. 
A jeles eseményen részt vett 
Dr. Gyetvai Tibor a hatvani 
rendőrkapitányság vezetője és  
Szamosvölgyi Judit a Heves 
megyei polgárőr egyesület al-
elnöke is. Meghívást kapott Dr. 
Juhász István Heves megyei 
rendőr-dandártábornok is, aki 
azonban betegsége miatt saj-
nos nem tudott jelen lenni.  
A közszolgálati épületet az 
önkormányzat (anyag költ-
ségek) Tóth Gyula műszaki 
vezető irányításával (az ön-

Új közszolgálati iroda

kormányzat megbízásából) a 
közhasznú és közcélú mun-
kások és a lakosság kétkezi 
munkájával eddig mintegy 
2,2 millió forintból valósította 
meg. A belső bútorzat kiala-
kítása még folyamatban van.
Az átadási ünnepségen Szabó 
Ádám polgármester kijelen-
tette, hogy az önkormányzat 
elkötelezett a kerekharasztiak 
biztonságérzetének és a köz-
biztonság javításának érdeké-
ben, ezért újították fel a már 
majdnem romokban álló épü-
letet. Mint mondta, összefo-
gásra van szükség ahhoz, hogy 
eredményeket tudjanak elérni.
 Az ünnepélyes átadáson a pol-
gármester név szerint megkö-
szönte a helybélieknek a felújí-

tás érdekében végzett munkát.
Dr. Gyetvai Tibor, a Hatvani 
Rendőrkapitányság vezetője 
kifejtette: nagyon kevésszer 
adatik meg, hogy egy kapitány 
önálló új körzeti megbízotti 
irodát adhasson át, vegyen bir-
tokba. Az épület valamennyi 
kerekharasztié és azoké, akik 
rendet szeretnének a telepü-
lésen. Bízik benne, hogy az a 
munka, amit az önkormányzat 
és a lakosság belefektetett az 
iroda létrehozásába, meghoz-
za gyümölcsét, s az új körül-
mények között méltóképpen 
fogják szolgálni a lakosság ér-
dekeit és minél hatékonyabban 
próbálják fenntartani a rendet 
Kerekharaszton, a polgárőrök-
kel együttműködve.

Színvonalas ünnepi mű-
sorral köszöntötték Kerek-
haraszton október 22-én a 
herédi általános iskola diák-
jai az 1956-os forradalmat, 
amelyet Budai Ferencné 
a nyugdíjas klub vezetője, 
majd Bóna Róbert alpolgár-
mester beszéde követett. 
Az alpolgármester kiemelte, 
naptárainkban piros betűs 
ünnepként szerepel 1956. 
október 23-a, mely egyszerre 
ünnep és gyásznap is egyben. 
Folytatás a 2. oldalon

Negyedik alkalommal szóra-
kozhattak és kapcsolódhattak 
ki településünk lakói és kedves 
vendégeink az augusztus 7-én 
megrendezésre került kerek-
haraszti Falunapon.
Önkormányzatunk igyekezett 
ez alkalommal is úgy összeál-
lítani a nap programját, hogy 
mindenki megtalálja benne a 
kedvének, ízlésének megfelelő 
műsorszámot. 
Délelőtt a Csillagfény Óvo-
da kicsinyei mutattak be - a 
nyári időszakhoz méltóan - 
népi lakodalmas szokásokat 
felelevenítő műsort, majd 
a Herédi Általános Iskola 
gyerkőcei hozták el nekünk a 
„Muzsika hangját”. 
Folytatás a 3. oldalon

Kerekharaszt és Kartal tele-
pülések közös szervezésében 
ismét megrendezésre került az 
Erzsébet királyné emléke előtt 
tisztelgő Sissy nap.
A rendezvény díszvendége és 
fővédnöke volt Szabó Zsolt or-
szággyűlési képviselő, aki csa-
ládjával együtt tisztelte meg 
programunkat. 
Ismét meghívtuk Habsburg 
Györgyöt, hazánk rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövetét, a 
Magyar Vöröskereszt elnökét, 
aki sajnos ezúttal nem tudott 
eljönni, elküldte viszont meleg 
hangú üzenetét:
Folytatás a 3. oldalon


