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Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív
Program Támogatási Rendszerhez benyújtott „ A kerekharaszti
DISZI tanműhely épületenergetikai korszerűsítése” című KEOP-
5.7.0/15-2015-0025 jelű pályázatot az irányító hatóság vezetője
103.636.012 Ft összegű egyszeri vissza nem térítendő
támogatásra érdemesnek ítélte.

Az elfogadott támogatási intenzitás 100%
A kivitelező a Hufer-Bau Kft. A munkálatokat 2015.

szeptember 21-én elkezdte és a  várható befejezési ideje 2015.
december 7.

Szabó Ádám polgármester

Elkészült
a templom előtti

térkövezés
A térkövezést az önkormányzat

saját erőből bruttó 417.000 Ft-ból
valósította meg.

A képviselő-testület döntése
alapján a kivitelezést Tóth László
(JU-TÓ Company Kft.) kerekharaszti
vállalkozó végezte.

 Szabó Ádám polgármester

Példátlan fejlesztés
Kerekharaszton

Jókedv, családias, baráti hangulat jellemezte az idei,
sorrendben már a 9. Főző és Süteménysütő Versenyt, melyhez
kiállítás társult és a részt vevő művészek révén egyben alkotónap
is volt.

A községháza udvarát elfoglaló sátrak alól már kora reggel
finom illatok terjengtek a levegőben, a közös reggeli után a
csapatok hozzáláttak a főzéshez. Láthatóan mindenki lelkesen
készült, hogy az ételek közül az övét találja a legjobbnak a zsűri.

Szabó Ádám polgármester köszöntőjében hangsúlyozta: a
kerekharasztiak nagy érdeme, hogy évek óta egyre
színvonalasabban rendezik meg a falunapot. Látható, hogy az itt
élők a magukénak érzik a települést, barátsággal fogadják az ide
látogatókat, finomabbnál finomabb falatokkal látva vendégül
őket.

A zsűri elnöke ezúttal is Nagy Zoltán Királyi főszakács volt,
aki nem csak itthon, hanem nemzetközi szinten is elismert
szaktekintély. A korábbi évek tapasztalatai alapján ki is jelentette,
hogy minden bizonnyal nehéz lesz dönteni a zsűrinek, hiszen
várható, hogy jobbnál jobb főtt és sütött ételek közül kell
kiválasztani a legjobbakat. Erős mezőnyre számít, hiszen a
kerekharaszti főző  csapatok minden évben egy sor
ételújdonsággal lepik meg az ítészeket.

Mint később kiderült, igaza lett, valóban príma ételek és
sütemények készültek. Ki is jelentette az egykor nemzetközi
versenyen királyi főszakácsi címet szerző zsűrielnök, hogy
tulajdonképpen mindenki díjat érdemelne, mert csupa jó ételt
kóstolt.

A bírák döntése értelmében a főzőversenyen Szabó Tamás és
csapata bizonyult a legjobbnak. Ők őrizhetik egy éven át a
vándorfakanalat. A második Tóth Lászlóné lett, míg a harmadik
helyen Imre László végzett. Gunics László különdíjat vehetett
át.

Főzés, sütés, szórakozás
– sikeres falunap

(Folytatás a 2. oldalon.)

Együtt ünnepeltük Kerekharaszt napját
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A sütemények közül Benedekné Kercsik Éva készítménye
lett a győztes. Gulyás Imréné a 2., Madarász Lívia a 3. lett.

Míg a csapatok a főzéssel voltak elfoglalva, a közönség a
színpadon a helyi Csillagfény Óvoda műsorát tapsolhatta meg,
majd Zsuzsi és Dóri zenés gyermekműsora következett. Nagy
sikert aratott a Demény Team motoros bemutató és a Teakwon-
do csapat látványos fellépése is.

Kü lön színfolt ja volt a falunapnak a Csatango ló
Néptáncegyüttes műsora. Sok helyen felléptek már  itthon és a
világban, jó volt most Kerekharaszton látni őket.

Az alkotónap keretében Püspökiné Kovács Mária, Tóthné
Szikra Erika és Kun Péter képzőművészek a helyszínen festettek,
hoztak létre dísztárgyakat. Kun a falunapra egyedi metszetet
készített a délelőtt folyamán, melyből minden résztvevő kapott
egy számozott levonatot. Az eredeti metszet az önkormányzat
tulajdonába került, a hivatalban lesz kiállítva.

Az érdeklődőket egész napos kézműves foglalkozás várta,
míg a hivatal nagytermében Kecskés Szabó Edit erdélyi
népviseleti ruhákból összeállított kiállítása és Kiss Lászlóné
gobelin tárlata volt látható.

A délután is bővelkedett jobbnál jobb programokban. A
Retrock Cartel koncert után a Zoltán Erika Táncstudió, majd a
Sly Dance műsora aratott fergeteges sikert. A Hatvani Fiúk
koncertje sokakat vonzott a színpad elé, majd a kerekharaszti
gyermekekkel a soraiban fellépő Herédi Általános Iskola sikeres
műsorát követően a Két szoknya egy nadrág társulat humoros
jelenetekkel tarkított produkcióját tapsolhatták meg a nézők. A
sztárvendég ezúttal Kasza Tibor volt, zajos, visítós sikert aratva.

Természetesen nem maradt el a tombolahúzás sem. A
jegyekből befolyt 235.000 forintot a Kerekharaszti Polgárőr
Egyesület térkamerák vásárlására fordítja.

A napot utcabál zárta, melyhez a zenét DJ Dányi szolgáltatta.
Jó hangulatú, emlékezetes, sikeres falunap volt, kicsik és nagyok
egyformán jó szórakozhattak. A falunapi képek megtekinthetők
a  www.kerekharaszt.hu honlapon.

 Szabó Ádám polgármester

(Folytatás az 1. oldalról.) A képviselő-testület döntései
Kerekharaszt Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2015. április 15-én megtartott
testületi ülésén az alábbi döntéseket hozta:
Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelet

elfogadása
A 2014. évi adóigazgatási tevékenységről készült beszámoló

elfogadása
 A 2014. évi belső ellenőrzésekről készült éves ellenőrzési

jelentés elfogadása
2015-2019. közötti időszakra vonatkozó gazdasági program

elfogadása
 Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

Társulási megállapodásának módosítása
 Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezet-

védelmi Nonprofit Közhasznú Kft. megkötött közszolgáltatási
szerződés kiegészítése

 Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. évi
zárszámadásáról készült beszámoló elfogadása

 A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és házszá-
mozás rendjéről szóló 12/2014. (IX.16.) önkormányzati
rendelet módosítása

 Szerkesztő Bizottság elnökének és tagjainak visszahívása és
új tagjainak megválasztása

 Döntés a 2015. évi virágosztásról
 Döntés a Kerekharaszti Nyugdíjas Klub részére nyújtott

támogatásról
 Döntés a Polgárvédelmi és Bűnmegelőzési Önvédelmi

Egyesület részére nyújtott támogatásról
Döntés a Magyar Rákellenes Liga részére nyújtott támogatásról

2015. április 29-én megtartott testületi ülésén
az alábbi döntéseket hozta:
 Kerekharaszt Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának

elfogadása
 Döntés a Kerekharaszti DISZI Tanműhely Energetikai

Korszerűsítése pályázat benyújtásáról

2015. május 13-án megtartott ülésén az alábbiakról döntött:
 Kerekharaszti Csillagfény Óvoda Alapító Okiratának

módosítása
 Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás

Fejlesztése Társulás 2014. évi zárszámadásának elfogadása
 Hatvan és Környéke Hulladékgazdálkodási Rendszerének

fejlesztése eszközbeszerzésekkel című projekt jóváhagyása
 Pilisi Parkerdő Zrt-vel együttműködési megállapodás

megkötése
 Döntés a méhnyakrák elleni ingyenes védőoltásról
 Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadása
 Döntés a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda részére

gyermeknapra 6 db futóbicikli vásárlásáról

2015. június 08-án megtartott ülésén az alábbiakról döntött:
 Döntés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

támogatása pályázat benyújtásáról
 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/213. (XII.12.)

önkormányzati rendelete módosítása
 Döntés Kerekharaszt község címertörténeti kutatásáról és új

címer készítéséről
Imréné Srej Szilvia

költségvetési-adóügyi ügyintéző

2015. október 10-én a Kerekharaszti Önkormányzat
kedvezményes burgonya, hagyma és almavásárt szervezett
az Önkormányzati Hivatalban.

A Kerekharaszt község
területén állandó lakhellyel
rendelkezők kedvezményesen
vásáro lhat tak 200 Ft-ért
személyenként egy csomagot,
mely tartalmazott  10 kg
burgonyát, 5 kg almát és 2 kg
hagymát . A csomag
átvételének feltétele hogy az
önkormányzat felé lejárt
határidejű adó- és egyéb
tartozásuk ne legyen.

A 200 Ft/csomag
befizetését és az ezzel járó
csomag átvételét reggel 8.00
és 12.00 óra között 850 fő
vette igénybe.

Szabó Ádám
polgármester

Kedvezményes burgonya-,
hagyma- és almavásár
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Néptánc ovisoknak
A nyár folyamán a könyvtárba látogató óvodásoknak Kecskés

Szabó Edit néptáncos, a felcsíki népviseletről tartott bemutatót.
Ismertette az erre a tájegységre jellemző női és férfi viseleteket.
Történeteket mesélt, majd énekeket és felcsíki polgári táncokat
tanított a gyerekeknek. Az óvodások nagy örömmel vettek részt
a foglalkozáson.

 Zsákainé Szűcs Katalin  könyvtáros

Hagyományainkhoz hűen, május elején ünnepre hívtuk a
nagymamákat és az édesanyákat.

Az ünnepi várakozás idejében süteményt sütöttünk közösen
a gyermekekkel, és ajándékokat készítettünk. Versekkel és
közösen játszott dalos játékokkal tettük meghitté az ünneplést.

Gyermeknap alkalmából „gyermek-heti” programot
állítottunk össze. Ezek közül kiemelném a közlekedési délelőttöt,
amit a helyi polgárőrök szerveztek gyermekeinknek. Az „igazi”
úton ők közlekedhettek saját kerékpárjaikkal, a polgárőrök
irányították a forgalmat és a helyes gyalogátkelést is
gyakorolhatták az óvodások.

Nagycsoportosaink népi játékokból összeállított évzáró és
egyben elköszönő műsort adtak. Ebben az évben 9 gyermek
kezdi meg iskolai tanulmányait.

Tanévet lezáró programként a szülőkkel és a gyermekkel
közös kirándulást szerveztünk Poroszlóra az ÖKO Centrumba.
Sok izgalmas élménnyel gazdagodva érkeztünk haza.

Mesekosár rendezvény
Pintérné Pordány Mária az egri gyermekkönyvtárból

látogatott el a kerekharaszti óvodásokhoz, akik a könyvtárban
vártak rá.  A gyerekeket a hagyományos magyar mesemondással,
a népmesék világával ismertette meg. Kosárkájába beletette az
ugrálós nyuszis mondókát, más nyuszis mesét és képpárosító
játékot is. Mindez a gyerekeknek nagyon tetszett.  Az óvodások
kézműves foglalkozás keretében a bátor kiskakast készítették el.
Végül kakasfogót játszottak. Az idő gyorsan tovaszállt, boldogan
hagyták el a könyvtárat, az általuk készített  bátor kiskakaskával
felfegyverkezve.

 Zsákainé Szűcs Katalin
könyvtáros

   Kerekharaszti Csillagfény Óvoda programjai
A falunapon nagycsoportos gyermekeink népi játékokból

adtak ízelítőt.
Minden szülőnek és családnak szeretném megköszönni

segítségét, amit az óvodáért és gyermekeinkért tettek a közös
nevelés érdekében.

Ovi-kukucskálóra hívjuk azokat a gyermekeket, akik
hamarosan óvodások lesznek.

Szeretnénk velük játszani, ismerkedni és hasznos tanácsot
adni az óvodai élet megkezdéséhez.

Hirdetőtáblánkon elérhetőek lesznek a programok és azok
időpontjai.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Oldalné Pusztai Edit
óvodavezető
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Augusztus 19-én délelőtt ügyeskedni vágyó gyerekek
érkeztek a könyvtárba. Papírdobozokat állítottak össze, lufi
segítségével tálkát készítettek, a kisebbek gyurmáztak. Erre
a napra kaptunk asztali focit, így a játékos sportvetélkedő
sem maradt el.

Zsákainé Szűcs Katalin könyvtáros

A Magyar Rákellenes Liga Kerekharaszti Alapszervezete az
elmúlt hónapokban több sikeres programot tudhat maga mögött.

Február végén zajlott az óvoda nagycsoportosainak az
úszásoktatása, amelyhez a Liga anyagi segítséget nyújtott.

Március végén iskolás gyermekeknek hirdettünk
rajzpályázatot, melynek témája a dohányzás és az alkohol volt.
Tizenkét pályázat érkezett, és a rajzokat a Polgármesteri
Hivatalban állítottuk ki. Minden résztvevő könyvjutalomban
részesült.

Áprilisban ismét megrendeztük a Szűrési napot. Az idén első
alkalommal a férfiaknak is szerveztünk prosztata szűrést, a
hölgyek pedig nőgyógyászati szűrésen vehettek részt. Ezen
kívül mindenki számára biztosított volt szájüregi kontroll,
vérnyomás- és vércukorszint mérés, valamint koleszterin és
testtömeg index szűrés is. Ezeket a szűréseket mindenkinek
ingyenesen végezték a szakemberek. Ezért a napért köszönettel
tartozunk a Kerekharaszti Polgármesteri Hivatalnak, hiszen
minden évben biztosítja számunkra a helyszínt és anyagi
segítséggel is hozzájárult a sikeres naphoz. Örömmel tapasztaljuk,
hogy évről évre egyre többen jönnek el ezekre a szűrésekre.

Májusban az óvodában rendezett családi sportdélutánhoz
sporteszközök vásárlásával járult hozzá alapszervezetünk.

A Rákellenes Liga
programjai

Júniusban kerékpártúrát szerveztünk Fenyőharasztra. Egy
nagyon kellemes délutánt töltöttünk ismét együtt a gyönyörű
kastélyparkban. A közel 60 fős kis csapat biztonságos
közlekedéséről a helyi polgárőrök gondoskodtak, amit
köszönünk.

Júniusban immár hatodik alkalommal rendeztük meg a
férfiaknak szóló „Mozdulj meg APA/fej/! elnevezésű
sportdélutánokat. Bár az idő mostoha volt hozzánk, hiszen
minden nap esett az eső, még ez sem riasztotta el a mozogni
vágyó lelkes résztvevőket. Egész héten kitartottak és egy nagyon
vidám mozgalmas hetet sportoltunk végig.

Nagyon örülünk neki, hogy egyre többen csatlakoznak
hozzánk és nemcsak a Liga tagjai látogatják programjainkat,
hanem a település többi lakója is.

Továbbra is szeretettel várunk mindenkit programjainkra!

Luklíder Jánosné,
a MRL Kerekharaszti Alapszervezetének elnöke

Kézművesek a könyvtárban

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
szolgáltató helye KEREKHARASZT

A KÖNYVTÁR NYITVA TARÁSA:
HÉTFŐ  10.00-18.00, KEDD, SZERDA 08.00-16.00,
CSÜTÖRTÖK 10.00-18.00 óráig, PÉNTEK ZÁRVA,

SZOMBAT 09.00-13.00-ig, VASÁRNAP ZÁRVA.
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A Kerekharaszti Könyvtár vendége volt Bokros Levente
mesterkanonok, plébános. Kötetlen beszélgetésre hívtuk, hogy
megismerjük a hétköznapi tevékenységét is.

A meghívottat a település nevében Szabó Ádám polgármester
köszöntötte.

Bokros atya közvetlen, barátságos volt mindenkivel. Jó
humorával megnevetette a hallgatókat. Elmondta: fontosnak
tartja, hogy a különböző vallások ne széthúzzák az embereket
hanem összetartsák őket. Az itt élő reformátusoknak is szívesen
átadja a katolikus templomot, hogy megtarthassák isten-
tiszteletüket havonta egyszer. Sajnálja a Mária Rádió
megszűnését, mivel a Mária Rádió a lelkek megmentéséért jött
létre, hogy megtérést hirdessen, újra felkínálva a katolikus hitet
a rádión keresztül az embereknek. Sokfelé járt a világban, több
nyelven beszél.

Az est folyamán fellépett:
Benke Balázs, a könyvtár több
mint 100 éves pianínóján játszott
gyönyörű dallamokat, Herczeg
Noémi Radnóti Miklós versét
szavalta el és Scheller Luca
Mózes dalát énekelte el.

Az önkormányzat a pianínót
Lőrinciből, Szincsák István és
neje, P iroska nénitől ado-
mányként kapta. Köszönet érte.

Szabó Ádám
polgármester

Sok millió
búzaszem

– egy
nemzet

Kerekharaszt Önkor-
mányzata is csatlakozott az
idén a Magyarok Kenyere programhoz, melynek mottója:
Sok millió búzaszem – egy nemzet.

Pécsi civil kezdeményezésre 2011-ben indult a
Magyarok Kenyere program. Sok jó szándékú magyar
gazda összefogásával, valamennyi magyarországi
megyéből, valamint a Kárpát-medence magyarlakta
területeiről felajánlott és összeöntött búzából készült
„összmagyar” lisztből, Székelykeve vendégkovászával és
Parajdról kapott só felhasználásával a HESI  Kft. megsü-
tötte a Magyarok Kenyerét.

Idén, a Magyarok Kenyere programhoz Kerekharaszt
Önkormányzata is csatlakozott, melynek köszönhetően egy
három kilós Ország Kenyerét kapott.

A kerekharaszti templomban, szeptember 6-án Bokros
Levente mesterkanonok, plébános a kenyeret megszentelte,
majd a jelenlévő hívek a helyszínen meg is kóstolhatták.

A kerekharaszti közmunkások, Hartman Sándor, György
Tibor és Kovács Károly,  Gunics József falugondnokkal
együtt hasznos munkát végeznek a településen. Az
önkormányzat által vásárolt anyagokból a hivatal kerítését
valamint a fix színpadot csinálták meg. A színpad munkálatait
Nagy László kerekharaszti vállalkozó irányította. Köszönet
érte.

 Szabó Ádám polgármester

Bokros Levente
a könyvtárban

Kerítést, színpadot készítettek

Szabó Ádám polgármester
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Anyakönyvi hírek

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: Gódor László, Imréné Srej

Szilvia, Luklider Jánosné, Oldalné Pusztai
Edit, Szabó Ádám, Zsákainé Szűcs

Katalin.
Nyt. szám: 163/2444/2/2011

Készült: 400 példányban
Nyomda:

Márton Anna JOBBÁGYI 32/475-068

Kerekharaszt Község Önkormányzata, a
helyi  rendelet értelmében, minden újszü-
löttet 10.000 Ft-os támogatásban  részesít.

ÚJSZÜLÖTTEK:
Baróthi Zselyke - 2015. 01. 23.

an.: Balla Marianna
Balogh Márton - 2015. 01. 28.

an.: Oravecz Csilla
Kasza Napsugár Emma

- 2015. 06. 12. an.: Szénási Szabina
Magyar Marcell - 2015. 06. 28.

an.: Hévíz Andrea
Gulyás Renáta - 2015. 06. 28.

an.: Fajcsik Alexandra
Kovács Áron - 2015. 07. 16.

an.: Kalmár Magdolna
Labáth Zoé Bella - 2015. 09. 30. an.:

Silló Ramóna

Akik gyermeket nevelnek, az élet legnagyobb feladatát
vállalják.

A gyermekneveléshez sokan igyekeznek igénybe venni
a szakirodalom összes tanácsát, miközben kétségek
gyötrik. Jól jön ilyenkor egy klub, egy közösség ahol a
szülők találkozhatnak, kicserélhetik tapasztalataikat. A
találkozások során olyan  kapcsolatok jöhetnek létre,
amely a későbbiekben is meghatározó szerepet tölthet be
életünkben. A foglalkozások erősítik szülők és babáik
kapcsolatát is. Sok móka, kacagás, mondókázás, ének és
játék várja a betérőket Lenkei Mónika védőnő vezetésével.

Ha  vágysz ílyen közösségbe, akkor csatlakoz hozzánk
a Kerekharaszti Könyvtárban működő baba-mama
klubhoz.Találkozunk minden hónapban. Várunk
szeretettel minden érdeklődő anyukát, apukát babájával
együ tt. (További információk az önkormányzati
hivatalban, a könyvtárban.)

 Polgárőr hírek
A Kerekharaszti Polgárőr Egyesület

ebben az évben is csatlakozott a „TE
SZEDD” szemétgyűjtési akcióhoz. Május
16-án a résztvevők megtisztították a
település külső területeit. Sajnos most is
volt mit szedni. Június 27-én került
megrendezésre a Polgárőr Nap, melyen
ezú ttal  is megpróbáltunk a
lehetőségeinkhez mérten minél színesebb
programot összeállítani a gyerekeknek.

A falunapi tombola bevételét (235.000
Ft) ezúttal a Kerekharaszti Polgárőr
Egyesület kapta, amely összeget az
önkormányzat segítségével térfigyelő
kamerarendszer kiépítésére kívánja
felhasználni.  Egyesületünk pályázatot
nyú jtot t be a Mezőgazdasági  és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz új szolgálati
gépjármű beszerzésére, amely pályázat
sikeresnek bizonyult, így reményeink

szerint rövidesen a polgárőrség
tulajdonába kerül egy új Suzuki Vitara
All Grip típusú gépkocsi. Ez az autó
nagyban hozzájáru l a polgárőrök
szolgálatainak és egyéb feladatainak
sikeres ellátásához. Természetesen várjuk
új tagok jelentkezését. Aki szeretne tenni
Kerekharaszt közbiztonságáért, kérjük
jelentkezzen. Telefon: 06-20/235-8815.

Gódor László
a polgárőr egyesület elnöke

Baba-mama klub a könyvtárban

Hidvégi Jánosné szül. Gulyás Erzsébet
Orgona u. 84. (2015. 04. 18.)

Bolla József
Hajnal u. 10. (2015. 04. 27.)

Lévai Tibor Miklós
Kerekharaszti út 12. (2015.06.08.)

Unghváry Gyuláné
szül. Bereczky Erzsébet

Kerekharaszti út 45. (2015. 07. 08.)
Imre Jánosné szül. Kristóf Mária
Kerekharaszti út 15. (2015. 08. 12.)

Sárközi János
Orgona u. 43. (2015. 08. 22.)

Bereczki László
Bugát Pál u. 39. (2015. 08. 25.)

Bedő Józsefné szül. Farkas Erzsébet
Orgona út 29. (2015. 09. 21.)

Urbán Kálmánné
szül. Hídvégi Erzsébet

Kerekharaszti út 9. (2015. 09. 24.)
Lázár Kálmán

Bugát Pál út 29/A. (2015. 09. 30.)

ELHUNYTAK:

Kegyelettel búcsúzunk!

Zsákainé Szűcs Katalin könyvtáros




