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Kerekharaszt Község Önkormányzatának idõszakos lapja

Szépkorúak köszöntése
A közelmúltban a Kerekharaszti Önkormányzat képviselői
két szép kort megélt kerekharaszti lakost köszöntöttek.
Ajándékokat vittek, elbeszélgettek az érintettekkel, tolmácsolták
a község lakóinak jókívánságait és erőben, egészségben,
boldogságban teli további szép éveket kívántak.

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván
minden kerekharaszti lakosnak
a képviselő-testület és az önkormányzati
hivatal dolgozói nevében:
Szabó Ádám polgármester

Bedő Józsefné 2014. november 19-én töltötte a 95. évet. Az
Orbán Viktor miniszterelnök által küldött emléklapot 2014
decemberében Szabó Ádám polgármester és a kerekharaszti
önkormányzat képviselői adták át személyesen.

Hurka, kolbász
és más finomságok

Szűcs Józsefné 2015. agusztus 30-án tölti a 90. életévét.
2014 decemberében Szabó Ádám polgármester, Bóna Róbert
alpolgármentes, Pál Ferencné és Dányi Tibor képviselők
köszöntötték, átadva az önkormányzat ajándékcsomagját.

Hagyományteremtő szándékkal rendeztünk március 21-én
első alkalommal disznóvágást Kerekharaszton, a települési
önkormányzat és a Zagyvaság Vidékfejlesztési Egyesület közös
szervezésében.
A hatvani gazdálkodó telephelyéről a 209 kilós disznó, az
európai előírásoknak megfelelően, már élettelenül érkezett
utánfutón szállítva a polgármesteri hivatal udvarára.
A korán kelő érdeklődők szeme láttára elkezdődött a munka.
Maj or Csaba vezetésével szakszerűen megperzselt ék,
megtisztították a sertést és következhetett a feldolgozás.
Osztrider Zoltán és segédei két üstben a friss húsból
gulyáslevest főztek. A hozzávalók előkészítésében a képviselőtestület, a hivatal és a rákellenes liga szebbik neme segédkezett.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Nagy érdeklődés övezte a kolbász és a hurka készítését is. A
munkálatokban Pusztai István, Zsákai István valamint Kiss
László és Gódor László polgárőrök közreműködtek, ügyelve,
hogy sajátos kerekharaszti ízek is fellelhetők legyenek a
közkedvelt végtermékben.
A gáztűzhelyek szakszerű működtetésére Luklider János
figyelt.
Az elkészült hurka és kolbász sütését Kozák Péter és Szabó
Ádám polgármester vállalta.
A rendezvényen részt vevő több mint 150 fő nagy örömmel
kóstolhatta meg az elkészült finomságokat.
Köszönet mindenkinek, aki aktívan részt vett a rendezvény
lebonyolításában!
Az egész nap folyamán készült fotók az önkormányzat
honlapján megtekintetők.
Szabó Ádám polgármester

Testületi döntések
Kerekharaszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. február 4.-én megtartott testületi ülésén az
alábbi döntéseket hozta:
 Az önkormányzat 2015. költségvetési rendeletének
elfogadása
Kerekharaszt község 2014. évi költségvetéséről szóló 1/
2014. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítása
 A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás társulási megállapodásának módosításáról
 A szociális ellátásokról szóló 19/2013. (XII..12.)
önkormányzati rendelet módosítása
 Döntés a méhnyakrák elleni ingyenes védőoltásról
 A hatvani 4. számú gyermekorvosi körzet feladat-ellátási
szerződésének módosítása
 A szociális étkezési feladat ellátásáról szóló szerződés
közös megegyezéssel történő módosításáról
 A játszóterek karbantartásáról
2015.március 11.-én megtartott ülésén az alábbiakról
döntött:
 A Szociális, Gyermekjóléti és egészségügyi Társulás
társulási megállapodásának módosításáról
 A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és
a Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgálat 2014 . évi kö ltségvet ésének
módosításáról
 A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és
a Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetésének elfogadásáról
 A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és
működési szabályzatról szóló 4/2013. (III.289 önkormányzati
rendelet módosításáról
 A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
tevékenységéről
Beszámoló a Szociális és Ellenőrző Bizottság 2014. évi
munkájáról.

Tűzifa
harminc családnak
A Hírmondóban korábban már beszámoltunk arról,
hogy Kerekharaszt Önkormányzata pályázat útján 30
köbméter tűzifát kapott. A Szociális és Ellenőrző Bizottság
30 családnak 1-1 köbméter tűzifát osztott szét.
A tűzifa szétosztásában a hivatal közmunkásai
segédkeztek, az ingyenes házhoz szállítást Miklós Sándor
kerekharaszti lakos vállalta mindazoknak, akik ezt
igényelték.
Köszönet érte.
Szabó Ádám
polgármester

3

2015. április

Csillagfényes napjaink az óvodában
A népmese napjához kapcsolódott a Községi Könyvtár
átadása. Az ünnepélyes megnyitón nagycsoportosaink zenésverses műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek.
Október hónapban első alkalommal került megrendezésre
óvodánkba a Baba-mama klub. Nagy örömmel vártuk a kicsiket
és anyukáikat. A mi óvodásaink is csodálták a kicsiket és
szívesen átadták ajándékaikat, próbáltak játszani a babákkal.
Szívesen adunk helyet a jövőben is ennek az összejövetelnek.
Az Állatok Világnapjához kapcsolódva tettünk kirándulást
Hatvanba, az állatsimogatóba, a Zagyva folyó partján. Később
a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumba látogattunk el és
ott elevenítettük fel a természetről, az állatokról megszerzett
ismereteinket.
Nyílt napokat szerveztünk a nagycsoportos szülőknek, hogy
láthassák gyermekeik óvodai életét. Ezúton is köszönjük
érdeklődésüket az óvodai nevelési munkánk iránt.
Téli óvodai galériánk képeit Szabó Lászlóné – Jolika
nyugdíjas óvó néni alkotásaiból állítottuk össze. A megnyitón
ő is a vendégünk volt és közösen gyönyörködött gyermekeink
télköszöntő műsorában.
Ebben az évben is megérkezett, a mindig nagy izgalommal
várt Mikulás. Örömmel fogadták gyermekeink mindkét
csoportban.
Advent időszakában közösen készítették a karácsonyi
ajándékokat és a mézeskalács illata tette még izgalmasabbá a
készülődést. Karácsonyi műsorral készültek gyermekeink
mindkét csoportban az óvodai ünnepre és a település karácsonyi
ünnepségére. Az óvo dai karácsony napján már várta
gyermekeinket a minden óvodás gyermek karácsonyfája. Kis
műsorral kedveskedett mindkét csoport, majd megkapták a
karácsonyi ajándékokat. Az óvodai alapítvány segítségével
kerültek megvásárlásra a játékok. A község karácsonyi
ünnepségén izgalommal vet tek részt gyermekeink.
Kiscsoportosaink közül többen megilletődve nézték társaik
fellépését, nem vállalták a szereplést.
Nagycsoportosaink két hónapon át heti rendszerességgel
jártakHatvanba a korcsolyapályára korcsolyázni. Tíz alkalommal
vízhez szoktatáson vettek részt szintén a nagycsoportos korú
gyerekeink a hatvani Markovits Kálmán uszodában. Ennek
költségeit az önkormányzat, a rákellenes liga és az óvodai
alapítvány biztosította. Gyermekeink utaztatását a szülők
finanszírozták.
A farsangi bált az óvodában szerveztük meg, mert sok
kisgyermekünk volt távol betegség miatt. Az óvodai bál nyitott
volt a szülők érdeklődése felé. A nyugdíjas klub segítségével
érkezett három nagymama, akik farsangi fánkot készítettek
gyermekeinknek és vendégeinknek. Az elkészítés folyamatát is
bemutatták az érdeklődő óvodásoknak. Szeretnénk ezt
hagyománnyá tenni a jövőben.
Családi körben egy nagy csoki tortával megünnepeltük az
óvoda 35 éves születésnapját.
Tavaszi tárlatot nyitottunk hímzésekből az ovi-galériában.
Ezen a kézimunkák összegyűjtésében is segítségünkre voltak a
szülők. Március 15. ünnepére zenés előadásban vettünk részt a
hatvani Brunszvik Teréz Óvodában, ahol az előadó Rajz József
zenetanár volt.
Húsvéti készülődés zajlik jelenleg az óvodában. Tojásfestés,
dekorálás, locsoló vers tanulás köti le napjait gyermekeinknek.

Szép húsvéti ünnepet kívánunk minden családnak!
Oldalné Pusztai Edit
óvodavezető

Kerekharaszti Óvodásokért Alapítvány 2014 évi
közhasznúsági jelentése
Kerekharaszti Óvodásokért Alapítvány
3009 Kerekharaszt, Kerekharaszti ú. 2. Tel.: 37/342-482
Bevétel
Adományból
312.500.1%-átutalása
155.418.Kiadások
Óvoda részére történő vásárlás
232.893.Alapítvány költsége
71.679.A 2014-es évben kapott 1%-ot 2015-ben szeretnénk
felhasználni az úszásoktatás támogatására – udvari játékok
beszerzésére.
Köszönjük és várjuk továbbra is a felajánlásokat és az SZJA
1%-át is.
Adószámunk: 18585423-1-10
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Szelektív hulladékgyűjtés
TISZTELT LAKOSOK
ÉS KÖZÜLETI PARTNEREK!
A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálko dási és Környezetvédelme
Nonprofit Közhasznú Kft, mint a térség
hulladékgazdálkodási közszolgáltatója
ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot
és Közületeket, hogy a „Hatvan és
Környéke Telepü lési Hul ladékgazdálkodási Rendszer Fejlesztése” című
projekt keretében elindítjuk a 2 kukás
házhoz menő szelektív gyűjtési rendszert,
annak érdekében, hogy a háztartásokban
képződött hulladék mennyisége minél
magasabb arányban hasznosuljo n,
csökkentve ezzel a lerakóba kerülő
hulladék mennyiségét.
Az eddig megszokott 1 kukás rendszer
helyébe egy új 2 kukás rendszer lép. Az új
rendszerben a csomagolási hulladékok
gyűjtésére a kék színű, sárga fedelű
edényzet szolgál. Az új rendszerben, ezen
hulladékokat két felé szükséges gyűjteni.
Így a képződött hulladék minél nagyobb
arányú hasznosítása, még 1 db edényzet
(sárga fedéllel ellátott kék) térítés mentes
kiosztásával valósul meg háztartásonként,
melybe az úgynevezett csomagolási
hulladék gyűjthető.
Ezen sárga fedéllel ellátott edényzetbe
együtt esen az alábbi csomagolási
hulladékok kerülhetnek:
* műanyag (pl. PET palack,
megtisztított öblített tejfölös, joghurtos
doboz, műanyag zacskó, reklám táska,
kimosott PP, HDPE jelzésű flakonok),
* papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai
papírhulladék, tiszta csomagolópapír),
* fém (alumíniumos italos doboz,
alufólia, megtisztított fém konzerves
doboz),
* társított csomagolási hulladék
(Tetrapak gyümölcsleves, tejes doboz,
stb.)
A nagyméretű kartondobozokat az
edényzet mellé kell majd elhelyezni.
Az
összegyűjtö tt
csomagolási hulladék ezt
követően 2 hetente kerül
ürítésre a 3. és az 5. hét hétfői
napján. Az úgynevezett
csomagolási hulladék (sárga
fedelű kék hulladékgyűjtő

edény) gyűjtésének kezdési időpontja
az Ön háztartásánál 2015. április 13-tól
indul.
A csomagolási hulladékok mellett a
nem hasznosítható maradék hulladék
gyűjtése a jelenleg is használt edényzetben
történik a bevett gyakorlat szerint, ezen
hulladék a csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetbe nem keverhető.
A házhoz menő szelektív gyűjtés
edényeiben nem gyűjthetők üveghul ladéko k, ezen hu lladékok el helyezésére a közterületeken található üveggyűjtő pontok szolgálnak. Amennyiben
az Ön településén idáig nem működött
üveggyű jtő pont , az hamarosan
kihelyezésre fog kerülni.
A szolgáltatás és a díj fizetés
változatlan formában történik a jövőben
is. A sárga fedéllel ellátott edényzetek
átvehetők térítésmentesen, lakcím és adó
kártya felmutatásával az alábbi helyen és
időpontban:
Kerekharaszt Község
Önkormányzati Hivatala,
Bimbó u. 2.,
2015. április 1. 9.00-17.00-ig.
A fentiekkel kapcsolatos észrevételeit,
kérdéseit az alábbi elérhetőségeken
email: info@hthk.hu,
telefon: 37/340-402, 37/342-622
teheti fel.
Akik a megjelölt időpontban nem
tudják átvenni a szelektív hulladékgyűjtő
edényzetet azok 2015. április 15-ig az
önkormányzati hivatalban munkanapokon 8-16, pénteken 8-13 óráig
átvehetik.
Segítő együttműködését megköszönve
tisztelettel:
Hatvan, 2015. március 13.
Soós Péter
ügyvezető

A Kerekharaszti
Alapszervezet
2015. évi tervezett
programjai, részben
a Magyar Rákellenes Liga
ajánlásával:
Óvodások úszásoktatásához
hozzájárulás.
Február
Rajzpályázat 6-14 éveseknek
(dohányzás, alkohol).
Március.
Kerékpártúra Fenyőharasztra.
Április-május
Szűrésekkel az egészségért.
Április
Családi sportdélután az óvodában .
Május
A Heves Megyei Alapszervezetek
sportvetélkedője.
Május
Mozdulj meg APA(fej)!
Férfiak hete
Június
Polgárőrnap. - Július
Kerékpártúra (Boldog).
Szeptember
Figyelem felhívó séta
a Zagyva-hídon.
Október
Filmvetítés a mell és a here
önvizsgálatáról fiataloknak
November
Karácsonyi ünnepség
December

Rendezvényeinkre mindenkit
szeretettel várunk, nem csak
a liga tagjait!
Luklíder Jánosné
A Magyar Rákellenes Liga
Kerekharaszti Alapszervezetének
elnöke
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Nyugiklub hírek,
röviden
Mottó: Hogy helyesen éljünk / Fontosabb mint az élet!
Ismét eltelt egy év, hétévesek lettünk. Ha kevesen is, de
örömünkre együtt vagyunk.
A születésnapon, meghívott vendégeinkkel bensőséges
ünnepet tartottunk.
A jövőre nézve! Mi nem írunk éves programot, hiszen a mi
életünkben csak finoman tervezhetünk előre, de ennek ellenére
minden klubfoglalkozás más és más. Szülinapok – névnapok, a
nők és férfi társaink ünneplése, óvodásaink vendégül látása,
illetve köszöntése.
Szeretnénk kirándulni vagy színházba menni, majd ahogy
közös pénztárcánk engedi.
Nőnap alkalmából három férfi társunk minden női klubtagot
és női vendéget virággal köszöntött. Tiszteletünk Kiss Lászlónak,
Borbás Balázsnak és Kecskés Ferinek. A nőnapi köszöntőt
Borbás Balázs olvasta fel. Idézet a versből: „Köszöntjük a nőket
és kívánjuk nekik mind azt a szépet, amit értünk ma és mindennap
önként megtesznek.”
Amennyiben kirándulni vagy színházba megyünk, a
programot idejében meghirdetem. Minden kerekharaszti lakost
szívesen látunk, hiszen az együttlét örömét semmi se pótolja!
Budai Ferencné
(Kerekharaszt Község Önkormányzata a 20 15-ös
költségvetésben 50.000 Ft összeget különített el a Nyugdíjas
Klub támogatására. Szabó Ádám polgármester)

Polgárőr hírek
A Kerekharaszti Polgárőr Egyesület tagjai 2014-ben
652 órát töltöttek szolgálatban és 2.643 kilométert tettek
meg szolgálati gépjárművel a település közbiztonsága
érdekében. Ezen kívül számos rendezvény lebonyolításában
és biztosításában is részt vettünk, nem csak Kerekharaszton,
hanem Hatvanban és Heréden is.
2015-ben is szeretnénk ezt a munkát folytatni, valamint
terveink között szerepel új szolgálati gépjárműre pályázatot
benyújtani, csatlakozni a „TE SZEDD” szemétgyűjtési
akcióhoz, megrendezni a már hagyományos Polgárőrnapot.
Továbbra is várjuk mindazok jelentkezését, akik
szeretnének aktívan részt venni településünk biztonságának
megőrzésében.
Kérjük ajánlja fel adója 1%-át a Kerekharaszti
Polgárőrség részére!
Adószám: 18592285-1-10
Telefon:06-20/235-88-15
Gódor László elnök
(Kerekharaszt Község Önkormányzata a 2015-ös
költségvetésben 200.000 Ft-ot különített el a polgárőrség
támogatására. Szabó Ádám polgármester.)
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Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szolgáltató helye

Kerekharaszt
KÖNYVTÁR NYITVA TARÁSA:
HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
SZOMBAT
VASÁRNAP

10.00-18.00
08.00-16.00
08.00-16.00
10.00-18.00
zárva
09.00-13.00
zárva

Anyakönyvi hírek
Kerekharaszt Község Önkormányzata
a helyi rendelet értelmében, minden
újszülöttet 10.000 Ft-os pénzbeli
támogatásban részesített

ÚJSZÜLÖTTEK:
Kátai Milton Miklós
szül: 2014.09.19.
a. n. Bárány Szilvia

Magyar Ármin
szül:2014.11.18. a.n. Fekete Anett

ELHUNYTAK:
Molnár János
Bugát Pál u. 27. 2014.10.03.

Iványi Pál Lajosné
Orgona u. 21. 2014.12.08.

Szűcs Ferencné
Alkotmány u. 18. 2015.01.23.

Szabó Tibor
Bugát P. u. 1. 2015.02.08.

Szabó Mihályné
Bugát P. u. 1. 2015.02.14.

Sebestyén Gábor Lajos
Orgona u. 30. 2015.02.28.

Sfarlea Iolanda Estera
Krúdy Gy u. 25. 2015.03.23.

Kegyelettel búcsúzunk!

Kerekharaszt Község
Önkormányzatának
tájékoztató lapja
Megjelenteti Kerekharaszt Község
Önkormányzata.
3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.
Tel: 37/544-434
Tel/fax: 37/541-433
e-mail: hivatal@kerekharaszt.hu
www.kerekharaszt.hu
Főszerkesztő:
Tompa Z. Mihály
Szerkesztők:
Budai Ferencné, Gódor László,
Imréné Srej Szilvia, Luklider Jánosné,
Oldalné Pusztai Edit, Szabó Ádám.
Nyt. szám: 163/2444/2/2011
Készült: 400 példányban
Nyomda:
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