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Karácsonyi ünnepség
Meghitt, kedves hangulatban került megrendezésre a
karácsonyi ünnepség Kerekharaszton, ezúttal első ízben a
helyi római katolikus templomban.
Szabó Ádám polgármester beszédében kiemelte, hogy az
ünnepek méltó köszöntése fontos egy település életében. A
karácsony, a feldíszített fenyő elsősorban a családok ünnepe, de
jó, ha egy közösség együtt is át tudja érezni a jeles esemény
boldogságát. A képviselő-testület, a falu vezetése számára fontos,
hogy a település olyan hely legyen, ahol jó élni.
Köszöntője zárásaként békés, örömteli karácsonyt és boldog,
sikerekben gazdag új esztendőt kívánt maga és a képviselőtestület nevében Kerekharaszt minden lakosának.
Az est folyamán Budai Ferencné, Irénke néni, a nyugdíjas
klub vezetője verssel köszöntötte a megjelenteket, majd Lázár
Balázs karácsonyi dalokat adott elő zongorán.
A Csillagfény Óvoda gyermekei versekkel, énekekkel és kis
Betlehemes játékkal készültek, melyet nagy sikerrel mutattak
be. Afelkészítők Oldalné Pusztai Edit, Luklider Jánosné, Magyar
Erika és Lukácsné Thúróczy Zsuzsanna óvodapedagógusok
voltak.
A Herédi Általános Iskola diákjai közül az 5. osztályosok
pásztorjátékkal örvendeztették meg a megjelenteket. Szereplők:
Brehlik Attila, Gódor Ádám, Illés Krisztián, Koreny Krisztián,
Kovács Áron, Kovács Balázs, Lukóczki Liliána, Major Emma,
Percze Patrik, Polyák Loretta, Sándor Balázs, Sára Martina,
Tari Attila, Zsoldos Levente. Felkészítő tanár: Nagy Tibor. Az 1.
osztályosok szilveszteri és újévi verseket adtak elő, Balog

DISZI felújítás
Az októberi Hírmondóban már beszámoltunk az Új
Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program
Támogatási Rendszerhez benyújtott, „A kerekharaszti DISZI
tanműhely épületenergetikai korszerűsítése” című KEOP
pályázatról.
A 103.636.012 Ft összegű felújítás december 31-ig
megvalósul, ugyanis eddig a dátumig kell elszámolnia az
önkormányzatnak a finanszírozott összeggel.

István, Benedek Gergő, Bozsik Hajnalka, Egyed Zita, FehérHerperger Sára, Gál Noémi, Konkoly Hanna, Konkoly Zalán,
Koreny Kristóf, Magyar Jázmin, Polyák Olivér, Robotka Nelli,
Számpor Máté és Varga Inez tolmácsolásában. Felkészítő
pedagógus: Szabó Tímea.
Az ünnepség végén az önkormányzat nevében a gyermekek
kis karácsonyi ajándékokat vehettek át.
t.z.m.

Áldott karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag
új esztendõt kíván
Kerekharaszt Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete nevében

Szabó Ádám polgármester

Szabó Ádám
polgármester
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A képviselő-testület döntései
Kerekharaszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. augusztus 26-án megtartott testületi ülésén
az alábbi döntéseket hozta:
A Kerekharaszti Csillagfény Óvodában az óvodai csoportok
számának meghatározása
 Egyszeri támogatás nyújtása a Kerekharaszton állandó
lakóhellyel rendelkező 6-25 éves korú gyermekek részére
 Dö ntés pál yázat benyú jtásáró l az „Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztési támogatása” című pályázati felhívásra
 A kerekharaszti Szent László templom előtti önkormányzati tulajdonú közterület térkövezési munkáinak elvégzése
 A kerekharaszti általános iskolás gyermekek a Herédi
Általános Iskolából történő hazaszállítása
 A képviselő-testület valamint szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 28.) önkormányzati
rendelet módosítása
2015. szeptember 9-én megtartott ülésén az alábbiakról
döntött:
 Kerekharaszt község lakosságának egészségügyi
ellátásáról szóló beszámoló elfogadása
 Kerekharaszti Csillagfény Óvoda 2014/2015. nevelési
évről szóló beszámolójának elfogadása
 Csatl ako zás a Bu rsa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati
fordulójához
 Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához igényelhető támogatásra
 Kerekharaszt Kö zség Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának felülvizsgálata
 Kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akció
szervezése
 Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulással kapcsolatos döntések
 Heves Megyei Vízmű Zrt. által elkészített gördülő

Komposztáló edény
Kerekharaszt Község Önkormányzatának si kerü lt beszereznie 60
zö ldhu lladék kompo sztáló edényt.
Kerekharaszti állandó lakcímmel rendelkező ingatlantulajdonosok ingatlanonként egy komposzt áló edényt
igényelhetnek ingyenesen. Az igénylést
az önkormányzati hivatalban, ügyfélfogadási időben jelenthetik be. Az igények
kielégítése, igénylési sorrendben a készlet
erejéig tart.

fejlesztési terv és gördülő beruházási terv jóváhagyása
 Kerekharaszt község 2015. évi költségvetéséről szóló 1/
2015. (II. 05.) önkormányzati rendelet módosítása
2015. október 21-én megtartott ülésen az alábbiakról
döntött:
 Kerekharaszti Csillagfény Óvoda 2015/2016. nevelési
évre vonatkozó munkatervének elfogadása
 Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulással
kapcsolatos döntések
 Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés lebonyolítása
 Krúdy Gy. utca hiányzó járdaszakasz javítási munkák
elvégzése
 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
 A temetőkről és temetkezésről szóló 5/2008. (III. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása
2015. október 29-én megtartott ülésen az alábbiakról
döntött:
 Hatvan és Térsége Hu lladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.- vel kapcsolatos
döntések
 A községháza melletti 2. és 3. hrsz-ú ingatlanok
értékbecslésének elkészítése
2015. november 11-én megtartott ülésén az alábbiakról
döntött:
 Megbízás a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
Kerekharaszti Ügyfélszolgálat informatikai feladatainak
ellátására
 Döntés hordozható számítógépek beszerzéséről
 Kerekharaszt község 2015. évi költségvetésről szóló 1/
2015. (II. 05.) önkormányzati rendelet módosítása
 Kerekharaszt Község 12/2015. (XI. 12.) számú rendelete
a helyi adókról.
Imréné Srej Szilvia

Szociális tűzifa
Önkormányzatunk pályázaton
nyert 30 m3 tűzifát 533 400 Ft
értékben.
Szállítását a hivatalhoz 150.000
Ft-ért az önkormányzat saját erőből
biztosította.
A szociális és ellenőrző bizottság
döntése alapján 29 fő 1-1 m3 fát, 1 fő
2 m3 fát kapott.
A tüzelő i ngyenes házhoz
szállítását, az önkormányzat közmunkásainak segítségével Miklós
Sándor vállalta. Köszönet érte.

Szabó Ádám polgármester
Szabó Ádám polgármester
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POLGÁRŐR HÍREK

Baba-mama klub

Egyesületünk október 22-én átvehette a már nagyon várt új
szolgálati gépkocsit. A pályázaton nyert Suzuki Vitara értéke
6.327.050 Ft. Az autóhoz kaptunk egy garnitúra téli gumit,
150.000 forintos benzinkártyát, casco biztosítást, valamint
vezetéstechnikai tréning lehetőséget, amelyet Simon Károly
polgárőrtársunk sikeresen teljesített. Reméljük, az új autó hosszú
ideig segíti feladataink minél hatékonyabb ellátását.
Régi autónkat visszaadtuk a Heves Megyei Rendőrfőkapitányságnak mivel annak csak üzembentartója volt a
polgárőrség. Az elmúlt csaknem három és fél év alatt közel
10.000 km tettünk meg járőr- és egyéb szolgálatok végrehajtása
során.
A Kerekharaszti Polgárőr Egyesület céljai között szerepel a
térfigyelő kamerarendszer kiépítése, amelyhez a falunapi
tombolából befolyt 255.000 forintot elkülönítettük. Jelenleg a
lehetőségek feltérképezése folyik, elfogadunk bármilyen
segítséget, hiszen a jó közbiztonság mindannyiunk közös
érdeke. Telefonunk: 06/20-235-88-15.
Végezetül kívánunk minden kerekharaszti lakosnak békés,
meghitt karácsonyt és boldog új évet!
Gódor László elnök

Minden hónap második hétfőjén Baba-mama klub van a
könyvtárban, Lenkei Mónika vezetésével.
Az októberi Baba-mama klub vendége volt Bálintné Fagyas
Eszter, az egri Bródy Sándor Könyvtár gyermekkönyvtárosa.
Ölbéli játékokat tanított babáknak és mamáiknak. Mondókázós,
játékos együttlét, hintáztató, ringató mondókákkal, versikékkel,
furulyaszóval.
Novemberben kis egér ujjbábot készítettünk.
Decemberben a legkisebbekhez is ellátogatott a Télapó a
könyvtár Baba-mama klubfoglalkozásán.
Továbbra is várunk minden anyukát, apukát babájával együtt.
Zsákainé Szűcs Katalin

Szabó Ádám Kerekharaszt polgármestere (képünkön),
Pál Ferencné a szociális és ügyrendi bizottság elnöke,
valamint Dányi Tibor képviselő köszöntötték Urbán
Istvánnét 89. születésnapja alkalmából.
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Nyugi pillanatok
A Rákellenes Liga hírei
Alapszervezetünk az idén is csatlakozott a mellrák elleni
figyelemfelhívó sétához, amelyet a hatvani alapszervezet
rendezett, október 9-én.
Október 10-én Budapesten tartotta a Magyar Rákellenes
Liga 25 éves jubileumi rendezvényét, amelyre minden
alapszervezet kapott meghívást. Ezen az ünnepségen
alapszervezetünk egy oklevelet kapott a liga elnökétől, eddigi
munkánk elismeréseként, amelyet örömmel vettem át. Bár az
oklevél névre szóló, de én azt hiszem, hogy ezt a munkát csak a
tagokkal közösen tudjuk végezni, amiért köszönettel tartozom
én is a sok önkéntes segítségért.
November elején ketten vettünk részt a Heves megyei
alapszervezetekvezetőinek szervezett kétnapos továbbképzésen,
Gyöngyössolymoson. Nagyon hasznos kommunikációs tréning
részesei lehettünk.
Novemberben Lenkei Mónika körzeti védőnőnk a HPV
elleni védőoltásról és a mell önvizsgálatáról tartott előadást a
hölgyeknek, a férfiaknak pedig dr. Jakab Lajos háziorvosunk a
prosztatadaganatról és a here önvizsgálatáról.
November végén az Önkéntesek Világnapi ünnepséget a
gyöngyösi alapszervezet rendezte. Ezen az ünnepségen
lehetőséget kaptunk, az alapszerv vezetőiként, hogy a saját
alapszervezetünk önkénteseit elismerő oklevélben részesítsük.
A mi alapszervezetünkből Gódor Lászlóné, Bónáné Varga
Regina és Tésik Ferencné munkáj át szerettem volna
megköszönni.
November végén sajnos a Magyar Rákellenes Liga eddigi
elnöke, prof. dr. Simon Tamás egészségügyi okok miatt
lemondott az elnöki tisztségről. Így a jövő évi elnökválasztó
közgyűlésig dr. Demeter Jolán általános elnökhelyettes látja el
a liga vezetését.
Úgy érzem nagyon gazdag programokkal teli évet zártunk,
amit szeretnénk jövőre is folytatni.
A Kerekharaszti Alapszervezet nevében áldott, békés
ünnepeket és sikerekben, jó egészségben töltött boldog új évet
kívánok!
Luklíder Jánosné

Túl vagyunk ismét egy esztendőn. Kisebb-nagyobb
gondokkal, problémákkal de együtt vagyunk. Mi idősek
próbálunk úgy élni kis településünkön, hogy senkit ne bántsunk,
de mi is elvárjuk a tiszteletet. Mi egyszerűen és természetesen
élünk.
Igyekszünk minden fórumon, műsoron képviseltetni
magunkat.
Ha felkérést kapunk, mi jelen vagyunk a település életében.
Az évet december 3-án zártuk. Kedves vendégeink is voltak.
Jelen volt Polgármester úr és az újhatvani VOKE Liszt Ferenc
Nyugdíjas Klub képviselői.
Az est természetesen karácsonyi műsorként is megállta a
helyét. Énekeltünk, verseket szavaltunk, jól éreztük magunkat.
A jövő esztendő első nyugdíjas klubja január 7-én lesz.
Várunk körünkbe minden nyugdíjast, hiszen közösségben a
„bánat” jobban feloldódik, az ünneplés magasztosabb.
Kívánunk mindenkinek boldog készülődést, jó vagy talán
jobb egészséget, hiszen ha ez megvan, úgy tudunk előre nézni a
jövő felé.
Budai Ferencné

Kárpáti János előadása
a könyvtárban
2015. szeptember 16-án a könyvtárban tartott előadást
Kárpáti János régész. Tények és eredmények a kutatás világában.
Témája az Eger vára a 16. században (a két török ostrom).
Műemlékvédelem területén végzett több évtizedes szakmai
pályája kiemelt állomásai Eger és Egyiptom. Az egri vár
régészeti kutatásaival évtizedek óta foglalkozik. A feltárások
eredményeit összegzi megjelent két könyve: Az egri püspökvár,
valamint Az egri vár ,,titkos” föld alatti világa című
tanulmányköteteiben. Gazdag képanyaggal illusztrált előadása
a tényeket a kutató élményein, személyes tapasztalatain keresztül
jelenítette meg.
Zsákainé Szűcs Katalin
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Koncert az
óvodásoknak
A kerekharaszti óvodások zenés délelőttöt töltöttek a
könyvtárban, ahol a zeneiskola növendékei adtak őszi koncertet.
Felléptek: furulya: Herczeg Nóémi, gitár: Zsákai Bianka, hegedű:
Scheller Luca, zongora: Lázár Balázs és Horváth Zsófi, dob:
Scheller Soma, ének: Scheller Luca, trombita: Herczeg Noémi.
A fellépők be is mutatták hangszereiket. Mindenki mesélt a
maga hangszeréről, melyet a kis érdeklődők ki is próbálhattak.
A koncert nagy sikert aratott.
Zsákainé Szűcs Katalin

Őszi kézműves
foglalkozás
Az őszi szünetben kézműves foglalkozást tartottunk
Ferkó Judit családgondozóval. Ajtódíszeket készítettünk és
fatököt festettünk.
Zsákainé Szűcs Katalin

Adventi készülődés
November utolsó szombatján könyvtári teadélutánt és
kézműves foglalkozást tartottunk a polgármesteri hivatalban. A
könyvtárban lehetett társas játékozni, kártyázni. Mézes kalácsot
és finom meleg teát fogyaszthattak, amit köszönünk a Rákellenes
Liga tagjainak. A Babszem Jankó Gyerekszínház előadásában
az Együgyű Misó című magyar népmesét nézhették meg a
gyerekek.
Kézműves foglalkozáson a közelgő ünnepekre lehetett
ajándékokat, 3D-s képeslapokat és díszeket készíteni.
Zsákainé Szűcs Katalin
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Önkormányzati támogatások
A képviselő-testület döntése alapján
egyszeri , 5.000 Ft t ámogatásban
részesített 221 fő Kerekharaszton állandó
lakóhellyel rendelkező 0-25 éves korú
gyermeket, valamint 8 gyermek részére
10.000 Ft-os születési támogatást ítélt
oda.
A születési támogatásokat Szabó
Ádám polgármester és Pál Ferencné, a
szociális bizottság elnöke személyesen
adták át az érintetteknek.

- Stuhár László, a. n. Béládi Nikolett
- Baróthi Zsejke, a. n. Balla Marianna
- Balog Márton, a. n. Oravecz Csilla
- Kasza Napsugár Emma,
a. n. Szénási Szabina
- Magyar Marcell, a. n. Hévíz Andrea
- Gulyás Renáta, a. n. Fajcsik Alexandra
- Kovács Áron, a. n. Kalmár Magdolna
- Labáth Zoé Bella, a. n. Silló Ramona
- 212 fő hatvan év fölötti lakos 1500,Ft fejenkénti vásárlási utalványt kapott.
Szabó Ádám polgármester

. . . és a Magyar család.

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

ÚJSZÜLÖTTEK:
Az előző hírmondó megjelenése
óta településünkön nem
született gyermek.

ELHUNYTAK:
Rudas Norbert
Képünkön az ötgyermekes Baróthi család . . .

Kerekharaszti EB-érem
thai boxban!
A 2015-ös évben Magyarország kapta meg a World
Kickboxing Federation Európa Bajnokság rendezési jogát. A
sporteseményt Dunaújvárosban rendezték meg. Huszonegy
ország 540 versenyzője vett részt rajta, a Hatvani Thai Box Klub
csapata hat fővel képviseltette magát. Serdülő kategóriában
Lázár Balázs 14 év alatt light-kontaktban második helyezést ért
el. Edzőjük Hatvani Ferenc. (Képünkön.)

BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
szolgáltató helye
KEREKHARASZT

A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA:
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.

Kerekharaszt, Krúdy Gy. utca 5.
2015.10.26.

Kulacsik Ferenc
Kerekharaszt, Orgona utca 96.
2015.11.13.
Kegyelettel búcsúzunk!
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