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Szabó Ádám polgármester

Csatornázás
Kerekharaszton
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
keretében Kerekharaszt Kö zség Önkormányzata
Kerekharaszt község szennyvízelvezetésére az 1084/2016.
(II. 29.) Korm. határozat alapján 720 millió Ft támogatásban
részesült.
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselőtestülete a KEHOP-2.2.2. konstrukció keretében az „ÉszakMagyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés
7. (ÉMO 7)” elnevezésű projekt alapján konzorciumi
együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft.-vel, mint konzorciumvezetővel.
A megállapodás értelmében, 2018. december 31-ig kell
megvalósuljon a beruházás településünkön. A beruházással
kapcsolatos egyeztetésekbe a település lakói is be lesznek
vonva, minden információt kellő időben meg fognak kapni.
A 720 milliós állami támogatás tartalmazza az
önkormányzat 80 millió forintos önerő részét is. A projekt
megvalósításához reményeink szerint további önerő
biztosítására nincs szükség.
Szabó Ádám polgármester

Az idén szokásosnál is ünnepélyesebb lett a Falunapi Főzőés Süteménysütő Verseny, hiszen 10. alkalommal gyűltek össze
a legjobb szakácsok, hogy csapataikkal eldöntsék, ki főzi a
legjobb ételeket, ki süti a legfinomabb süteményeket.
Természetesen a falunap nem csak a sütésről, a főzésről
szólt, hanem a felhőtlen szórakozásról is. A szervezőket dicséri,
hogy minden látogató találhatott kedvére való szórakozást, az
óvodástól az örökifjú nyugdíjasokig.
Az egész napos programsorozatot Szabó Ádám polgármester
nyitotta meg, kiemelve, hogy minden kerekharaszti büszke lehet
az elmúlt tíz évre, hiszen sok fejlesztést valósítottak meg,
folyamatosan szépült a település és ez az itt lakók szorgalmának,
munkájának is köszönhető. A községvezető felsorolta az idei
jelentősebb megvalósításokat és kitért a közelebbi tervekre is,
melyek közül kiemelkedik a nagyon jelentős állami támogatásból megvalósuló szennyvízberuházás.
A versenyzők készítményeit elbíráló zsűri elnöke ezúttal is
Nagy Zoltán királyi főszakács, többszörösen kitüntetett
mesterszakács volt. Elmondta: mindig nagyörömmel jön zsűrizni
Kerekharasztra, hiszen merészek a főzőcsapatok, tehát bátran
újítanak, minden évben új ételekkel jelentkeznek, és nem
felejtik el a helyi hagyományokat, a településhez köthető egyedi ízvilágot sem.
Falunapra most is jöttek az alkotó képzőművészek. Kun
Péter, a fiatal grafikusgeneráció itthon és külföldön egyik legjobban elismert tagja kizárólag erre a napra készített linómetszetet, melyből minden résztvevő kapott egy számozott levonatot
az önkormányzati hivatal támogatásának köszönhetően. A
(Folytatás a 2. oldalon.)
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látogatók ismét megcsodálhatták Püspökiné Kovács Mária
festményeit. A művész a helyszínen alkotott, így a kíváncsiskodók megnézhették, hogyan készülnek a szép csendéletetek.
A hivatal nagytermében Podonyi János és Kovács Ferenc
fotógrafikusok tárlata, valamint Józsa Zoltán kerekharaszti
fazekasmester kiállítása volt látható.
Az alkotószigeten egész napos korongozás várta a vállalkozó kedvű fazekasokat, volt kézműves foglalkozás is a
Tündérház közreműködésével és nagyon sok játékos szórakozás
a gyermekek részére.
Közben a falunap színpadán egymás követték a látványos
programok. Előbb a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda, majd a
Herédi Általános Iskola műsora aratott méltán nagy sikert.
Extrém sportbemutató, majd a Főnix Fitnesz produkciója
következett.
A délelőtt kiemelkedő eseménye volt a díszpolgári cím
átadása, melyet a képviselő-testület döntése értelmében
Csongovai Péterné vehetett át. (Méltatása külön cikkben.)
Ezt követően Herczeg Noémi és Rácz Evelin, a Lovely Girls
fellépését tapsolták meg a nézők, majd a Csatangoló
néptáncegyüttes mutatta be fergeteges műsorát, hatalmas sikert
aratva.
Következett a várva várt pillanat, a 10. Főző és Süteménysütő
Verseny eredményhirdetése.
Nagy Zoltán, a zsűri elnökeként elmondta, hogy nehéz
dolguk volt, hiszen nagyon sok jó ételt kóstolhattak. Nyomban
hozzá is tette, hogy mindez nem okozott meglepetést, hiszen
eleve erős mezőnyre, nagyon jó főztökre, sütésekre számítottak.
Végül alapos mérlegelés után a zsűri ügy döntött, hogy a
Kerekharaszti Polgárőrség csapatát illeti az első hely, ők
készítettek a legjobb ételt. A 2. Kiss László, míg a 3. Gódor
Lászlóné lett. Gunics László és Juhász László különdíjjal
térhetett haza.
A süteménysütőknél Nagy Gáborné lett a legjobb. A 2. hely
Tóth Gábornét, míg a 3. Tóth Jánosnét illette meg.
Mint említettük, nagyon erős volt a mezőny, sok finom étel
született, príma sütemények készültek. Ezért is illik felsorolni
a többi részvevő, csapatvezető nevét is.
Főzőverseny: Novák Lajosné, Csutak István, Majorné Győri
Ivett, Urbán Kálmán, Nyúl Zoltán, Lekrinszki Tibor, Laczkó
Zoltán, Imre László, Juhász Marianna, Bobály Richárd,
Postások, Gál Szabolcs, Pál Ferencné, Dányi Tibor.
Süteményverseny: Tóth Márk, Tóth Áron, Imre Józsefné,
Nagy Dominik, Juhász Marianna, Tóth Beatrix, Tóth Magdolna, Prokkai Zsoltné, Benedekné Kercsik Éva, Benedek Csenge,
Benedek Gergő, Kozákné Kiss Beatrix, Madarász Lívia, Blaskó Boglárka, Madarász Nikoletta, Imre Lászlóné, Imre Dóra,
Sáráné Juhász Katalin, Dányi Tiborné.
Mindnyájukat dicséret illeti a készítményekért, a jó ízekért,
melyek nagyon sok látogatónak szereztek felejthetetlen örömet.
Az eredményhirdetést követően Oszvald Marika primadonna, világhírű operetténekes bizonyította, hogy a sok ország
megannyi színpadán méltán arat évtizedek óta nagy sikert.
A nagyon sok nyereménnyel kecsegtető tombolahúzást
követően látványos Copacabana Show késztette hosszas
tapsolásra a publikumot, majd Sipos F. Tamás műsorát követően
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Marót Viki és a Nova kultúrzenekar lépett színpadra, látványos
sikerrel.
Nagy ovációval fogadta a közönség a Hatvani Fiúkat, akik
ezúttal több mint egy órán át tartó koncertet produkáltak, a
közönség nagy élvezetére. Sokan perdültek táncra a fülbemászó muzsika hallatán.
Az est leszálltával lélegzetelállító tűztánc show következett,
majd ezúttal is utcabál zárta a falunapi rendezvénysorozatot.
Nagy siker volt a 10. Falunap, jókedvvel, finomságokkal,
maradandó élményekkel. Már most várjuk a tizenegyediket!
Tompa Z. Mihály

Kerekharaszt Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete

az alábbi döntéseket hozta:
2016. január 14-i Képviselő-testületi ülés
Döntés a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit
Kft.-be tagként történő belépésről
Döntés szabad pénzeszköz befektetési alapban történő
lekötésről.
2016.március 19-i Képviselő-testületi ülés
Kerekharaszt község2015. évi költségvetéséről szóló1/2015.
(II. 5.) önkormányzati rendeletének módosítása
Kerekharaszti Baba-mama Klub részére támogatás nyújtása
Kerekharaszti Nyugdíjas Klub részére támogatás nyújtása
Polgárvédelmi és Bűnmegelőzési Önvédelmi Egyesület
részére támogatás nyújtása
Magyar Rákellenes Liga részére támogatás nyújtása
Beszámoló Kerekharaszt község polgármesterének az
átruházott hatáskörben eljárva meghozott döntéseiről
Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzőjének az átruházott hatáskörben eljárva meghozott
döntéseiről
Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2015.
évi tevékenységéről
Beszámoló a Szociális és Ellenőrző Bizottság 2015. évi
munkájáról
2016. április 13-i Képviselő-testületi ülés
Szociális ellátásokról szóló 19/2013.(xII.12) önkormányzati
rendelet módosítása
Döntés az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról .
Beszámoló az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról és
annak pénzügyi teljesítésről
Az önkormányzat 2015. évi adóztatási tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadása
Beszámoló Kerekharaszt Község Önkormányzata 2015. évi
ellenőrzési jelentéséről
Döntés szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények
fenntartásával kapcsolatos szerződésről
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Döntés központi orvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladat
ellátásáról szóló megállapodás megkötéséről
Döntés urnafal kialakításáról
Döntés szünidei gyermekétkeztetés megszervezéséről

Döntés a kézilabda pálya javítási munkáiról
Döntés önkormányzati kezelésű utak javítási munkáiról
Döntés 2016. évi virágosztásról
2016. április 22-i Képviselő-testületi ülés
Döntés társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés című pályázat benyújtásához szükséges
konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről
Döntés Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás
megszüntetéséről szóló megállapodás módosításáról
Döntés feladat-ellátási szerződés megkötéséről
2016. május 11-i Képviselő-testületi ülés
Közmeghallgatás
Önkormányzat 2015. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadása
Döntés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetésének módosításáról
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a
társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgálat 2015. évi zárszámadásának elfogadása.
Beszámoló a társulás 2015. évi gazdálkodásáról és annak
pénzügyi teljesítéséről
Beszámoló a Hatvanés Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás 2015. évi zárszámadásáról.
Beszámoló a társulás 2015. évi gazdálkodásának és annak
pénzügyi teljesítéseiről
Döntés központi orvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladat
ellátásáról szóló megállapodás megkötéséről
Döntés Önkormányzati adóügyek elektronikus intézéséről
szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
Döntés támogatási célú kormányzati funkció törléséről
2016.június 22-i Képviselő-testületi ülés
Döntés a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda 2016/2017.
nevelési év indításának előkészítéséről
Hu lladékgazdál kodási közszolgáltat ásró l szóló új
önkormányzati rendelet megalkotása
Döntés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társasággal megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés módosításáról
Döntés a települési folyékony hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásokról szóló új önkormányzati rendelet
megalkotásáról.
Döntés telekalakítási vázrajzok megrendelésésről
Döntés forgalomtechnikai módosításról
Döntés Kerekharaszt Község Díszpolgára cím
adományozásáról
2016. július 4-i Képviselő-testületi ülés
Döntés az “Önko rmányzat i épület ek energetikai
korszerűsítése” című pályázati felhívásra történő pályázat
benyújtásáról.
Döntés ingatlan vásárlásáról és ahhoz kapcsolodó költségek
viseléséről

2016. július 22-i Képviselő-testületi ülés
,,Kerekharaszt község szennyvízelvezetése ”című projekt
megvalósításához kapcsolódó döntés
Döntés Kerekharaszt községben élő, iskolai tanulmányokat
folytató gyermekek támogatásáról
2016. szeptember 14-i Képviselő-testületi ülés
Kerekharaszt település közrend-közbiztonsági helyzetéről
szóló beszámoló elfogadása
Beszámoló Kerekharaszt község lakosságának egészségügyi
ellátásáról
Döntés a központi orvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladat
átadás-átvállalásáról szóló szerződés megkötéséről
Kerekharaszt község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/
2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítása
Beszámoló elfogadása a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda
2015/2016. nevelési évben végzett tevékenységéről
Döntés a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda 2016/2017.
nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről
Döntés a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda beiskolázási,
továbbtanulási tervéről
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz való 2017. évi csatlakozásról
Döntés a kerekharaszti általános iskolás gyermekek
utaztatásáról
Döntés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási
akcióról
Döntés a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásának
igényléséről
Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
19/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Döntés a közterületek használatáról szóló 8/2008. (III. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Döntés Kerekharaszt község címerérő l szóló új
önkormányzati rendelet megalkotásáról
Döntés a Herédi Labdarúgó Club részére támogatás
nyújtásáról
Döntés a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit
Kft. székhelyének módosításáról
Döntés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdál kodás Fejlesztése Társul ás, Kál Nagyközség
Önkormányzata, val amint a Hat van és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi No nprofit
Közhasznú Kft. között megkötött vagyonkezelési szerződés
módosításáról
Döntés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás, Jászfényszaru Város
Önkormányzata, val amint a Hat van és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi No nprofit
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Közhasznú Kft. között megkötött vagyonkezelési szerződés
módosításáról.
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás, valamint a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
között megkötött beruházási hitelszerződés módosításával
kapcsolatos döntés
Víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési
terv elfogadása
A kerekharaszti 1. hrsz-ú ingatlanterület rendezéséhez
kapcsolódó döntés
Döntés emlékoszlopok készítéséről
Döntés települési üdvözlőtáblák gyártásáról
2016. szeptember 21-i Képviselő-testületi ülés
Döntés dohánytermék-kiskereskedelemi jogosultság
gyakorlására vonatkozó javaslatról
2016. október 12-i Képviselő-testületi ülés
Döntés a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda fenntartói
értékeléséről
Döntés a „Büszkeségpontok kialakítása Kerekharaszton”
tárgyú pályázat előkészítéséről
Dö ntés ját szót éri eszközök szabvány szerinti
felülvizsgálatáról
Döntés Kerekharaszt Község Önkormányzata 2017. évi
belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
2016. november 2-i Képviselő-testületi ülés
Döntés új kormányzati funkciók felvételéről az önkormányzat
tevékenységei közé
2016. november 9-i Képviselő-testületi ülés
Kerekharaszt község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/
2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítása
Döntés konzo rciumi együttműködési megállapodás
megkötéséről
Döntés E-közmű adatbázis kialakításáról
2016. november 23-i Képviselő-testületi ülés
Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló
új önkormányzati rendelet megalkotása
Döntés Kerekharaszt községben élő, 0-6 éves korú
gyermekek támogatásáról
Döntés a Kerekharaszt községben fogyatékkal élő lakosok
egyszeri támogatásáról
Döntés a Hatvani Rendőrkapitányság 1 fő munkatársának
jutalmazásáról
Településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés
szabályainak meghatározása
Döntés hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok
ellátásáról
Döntés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati
ösztöndíjpályázatra érkezett kérelem elbírálásáról
Imréné Srej Szilvia
költségvetési
ügyintéző

Javaslat Kerekharaszt
település címerére
Kerekharaszt földrajzi elhelyezkedése és történelmének
jelentős momentumai alapján készítettük el a címert.
Törekedtünk arra, hogy a felhasznált formák, mázak és
színek, valamint az alkalmazott címerképek heraldikailag
helyesen, összeáll ításukban konzervat ívan, megjelenítésükben pedig modern formákat követve alkossanak
olyan egészet, amely egyrészt hűen kifejezi a település
fontosabb jellemzőit, másrészt pedig megjelenésével,
jelentéstartalmával elősegíti a lokálpatriotizmus erősödését,
a lakosság kötődését saját településéhez, Kerekharaszthoz.
Négy hullámból álló ezüst hullámvonallal középen
hasított, a középvonaltól lefelé kissé kerekített talpú
háromszögpajzs. Az ezüst hullám a településközeli
vízfolyásokat jelképezi, a Kartal-völgyi patakot és a Zagyvát,
amely utóbbi, Újhatvan létrejötte és a szabályozás előtt a
Hatvan felőli természetes határa lehetett a ma Kerekharaszthoz tartozó településterületnek. A pajzs jobb
oldalában, kék mezőben heggyel felfelé álló, egyenes, a
penge alsó hatodában a markolat felé enyhén keskenyedő
pengéjű lovagi kard található. A kard markolata aranyszínű,
egyenes, arany markolatgombbal záródó, keresztvasa enyhén ível a penge irányában, két végén szintén egy-egy arany
színű gombbal. Az ezüst mázzal borított penge egyenes
záródású hegyben végződik, amely a teljes pengehossz
utolsó hatodát foglalja el. Ez a kard kettős szimbólum.
Egyrészt az Árpád-korban a hadi út védelmét ellátó,
Varsányon lakó, és katonai szerepet betöltő lakosságra
emlékeztet, másrészt pedig azokra a birtokosokra, akik a
Horthy-korszakban itt kaptak vitézi telket. A pajzs bal
oldalán zöld mezőben öt stilizált, összefűzött, aranyszínű
búzaszál, amely a település mezőgazdasági jellegét, a
termőfölddel való szoros kapcsolatát hivatott szimbolizálni.
Gócza Gábor
történész
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Díszpolgár
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
„Kerekharaszt Község Díszpolgára” kitüntetést a 2016. évben
Csongovai Péterné részére adományozta.
Csongovai Péterné 1942. április 11-én született Hatvanban.
A középisko lai tanu lmányait a hatvani Bajza József
Gimnáziumban végezte el, ahol 1960-ban érettségizett. A
Jászberényi Tanítóképző Intézetben 1963-ban szerzett tanítói
diplomát. 1963. augusztus 15-től 2000. szeptember 1-ig tanított
a Kerekharaszti Általános Iskolában. 1970-től az iskolában a
vezetői feladatokat is ellátta. 1965. és 1969. között az Egri
Tanárképző Főiskolán orosz nyelv és irodalom szakon tanult,
ahol 1969-ben orosztanári diplomát szerzett. Nyugdíjazása után
a Kárpátaljai Ferences Misszió szolgálatában 2000. és 2004.
között magyar nyelvet tanított. A Kerekharaszton lakóknak az
évtizedeken át nyújtott önzetlen segítése, őszinte kritikája,
hasznosítható tanácsai voltak az iránta megnyilvánuló bizalom
alapjai. Irányításával, ötleteivel számtalan élményt nyújtott a
tanulóknak és a község lakosságának. Hatvan Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete 1998-ban az „Életműért”
emlékérmet adományozta a részére.
Szabó Ádám polgármester

1956-os forradalom
és szabadságharc
2016 . október 21-én 16 órától a Kerekharaszti Önkormányzat az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójáról tartott megemlékezést.
A hivatal tanácstermében a képviselők, a polgárőrség
képviselői, Bóna Csenge, Dányi Benedek és Gódor Ádám
közreműködésével ünnepi megemlékezést tartott.
Ezt követően közösen megkoszorúzták a hivatal homlokzatán elhelyezett emléktáblát.
Szabó Ádám polgármester

Fejlesztések a településen

A legidősebb lakos
köszöntése
Ez évben is a település Kéviselő-testületetének Szociális
és Ellenőrző Bizottsága, az előző évek gyakorlatának
megfelelően, a községben állandó lakcímmel rendelkező
legidősebb lakosának, Szabó Józsefné, született Leitner
Hedvig részére támogatást állapított meg.
Szabó Ádám polgármester és Pál Ferencné, a Szociális
és Ellenőrző Bizottság elnöke köszöntötték, adták át a
támogatást.
Szabó Ádám polgármester

A Települési Operatív Program (a továbbiakban: TOP)
keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) felhívást
tett közzé TOP-3.2.1-15 kódszámon „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” címmel.
A felhívás célja az önkormányzati intézmények hatékonyabb
energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának
elősegítése.
A projekt keretében két épület, nevezetesen a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal Kerekharaszti Ügyfélszolgálata
(Községháza) és a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda energetikai
korszerűsítésének fejlesztése valósulhat meg.
A projekt tervezett maximális beruházási költsége összesen
bruttó 65.000.000 Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható
költség 100%-a,
A projekt megvalósításához önerő biztosítására nincs
szükség.
A támogatási kérelmek benyújtásra kerültek, 2016. július
13-án.
Szabó Ádám polgármester
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Kenyérszentelés

Büszkeségpont
pályázat
Kerekharaszt község területén jelenleg nem található
olyan történelmi emlékhely, amely a méltó megemlékezésre
lehetőséget biztosít.
Az 56-os Emlékbizottság felhívására Kerekharaszt
Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be emlékhely kialakítására. Az emlékmű a templom melletti, fákkal
árnyékolt területen kerülne elhelyezésre. A pályázati
támogatás mértéke 100%, így az önkormányzatnak önerőt
nem kell biztosítania. Az emlékhely kialakításának
összköltsége 2.953.000,-Ft. A pályázat elbírálása
folyamatban van.
Imréné Srej Szilvia
költségvetési ügyintéző

Adventi készülődés

Kerekharaszt Önkormányzata is csatlakozott, idén már
második alkalommal részt is vett a Magyarok Kenyere
programban.
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 a Parajdról kapott só felhasználásával.
A három kilós Ország Kenyerét a kerekharaszti templomban, augusztus 21-én Bokros Levente mesterkanonok, plébános
megszentelte, majd a jelenlévő hívek a helyszínen meg is
kóstolhatták.
Szabó Ádám polgármester

Sportpark
A Nemzeti és Fejlesztési Minisztérium pályázatot írt ki
Nemzeti Szabadidős-, Egészség Sportpark Program keretén
belül sportparkok létrehozására. Az önkormányzat egy 15 db-os
eszközszámú sportpark kialakításra nyújtotta be pályázatát,
melyet a meglévő, a Sport utcában található, sportpálya melletti
területen kíván elhelyezni. A pályázat elbírálása folyamatban
van.
Imréné Srej Szilvia
költségvetési ügyintéző

2016. dec. 3-án 16 órától mézeskalács és tea illata
árasztotta el a Kerekharaszti Önkormányzat tornaszobáját.
A Babszem Jankó Gyermekszínház előadását követően
a gyerekek, szüleik és nagyszüleik segítségével karácsonyi
díszeket készítettek. A díszek alapanyagait az önkormányzat, a finom meleg teát és mézeskalácsot a kerekharaszti Rákellenes Liga biztosította.
A díszek elkészítéséhez csak jókedv, fantázia és
kézügyesség kellett.
Szabó Ádám polgármester
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Krumpli-,
alma- és
hagymavásár

Virágosztás
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016.
május 7-én 8 órától 12 óráig
virágosztást szervezett. Azon személyek részesülhettek ingyen két tő
muskátliban, akik eljöttek a helyszínre és igazolták, hogy állandó
lakóhelyük Kerekharaszt településen van. A muskátlik meghatalmazás útján lakcímkártya bemutatásával is átvehető volt.
842 fő élt ezen lehetőséggel.
Szabó Ádám
polgármester

Önkormányzati támogatások
Kerekharaszt Község Önkormányzata
Képviselő-testülete kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akciót
szervezett Kerekharaszt község lakosai
részére 2016. október 8-án.
10 kg burgonyát, 5 kg almát, 2 kg
vöröshagymát kaphatott 200 Ft/csomag
áron minden kerekharaszti állandó lakóhellyel rendelkező lakos, feltéve, hogy az
önkormányzat felé adótartozása, vagy
egyéb lejárt határidejű tartozása nincs.
855 fő élt a lehetőséggel.

Szociális
tűzifa
Kerekharaszt Község Önkormányzata 2016. évben is sikeres
pályázatot nyújtott be szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatásra. A miniszteri döntés
alapján 640.080,-Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesült az
önkormányzat melyből 36 m3 tűzifa
vásárlására kerül sor. A Szociális és
Ellenőrző Bizottság 2017 januárjában dönt a szociálisan rászorulók
részére való szétosztásáról.
Imréné Srej Szilvia
költségvetési ügyintéző

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyszeri
alkalommal 5.000 Ft támogatásban részesített 324 fő Kerekharaszton állandó
lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő 0-25 éves korú
gyermeket, valamint 10 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.
- Továbbá, egyszeri alkalommal 25.000 Ft támogatást állapított meg 20 fő
Kerekharaszton állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen
fogyatékkal élő személyek részére. A támogatást Pál Ferencné, a szociális és
ellenőrző bizottság elnöke és Luklider Jánosné, a bizottság tagja személyesen
adták át.
- A Kerekharaszton állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a
településen élő 221 fő 60. életévüket betöltött személyek 1500 Ft értékű
vásárlási utalványt vásárolhattak le a helyi élelmiszerboltban.
- Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évben a
15. életévüket betöltő – 2001. évben született – kerekharaszti lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkező lány gyermek (5 fő) méhnyakrák elleni védőoltását ingyenesen biztosította.
- Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kerekharaszti
Baba-mama Klub számára a 2016-os évre 25.000,- Ft támogatást nyújtott. A
Nyugdíjas Klub számára 50.000 Ft, a kerekharaszti Polgárvédelmi és
Bűnmegelőzési Önvédelmi Egyesületnek 200.000, Ft, a Magyar Rákellenes
Liga kerekharaszti alapszervezete számára 50.000,- Ft, a Kerekharaszti
Sportegyesület számára 100.000,-Ft, a Herédi Labdarúgó Club számára 50.000,Ft támogatást nyújtott.
Szabó Ádám
polgármester
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Várakozás az ünnepre
az óvodában
Advent első hétfőjén az óvodában közösen meggyújtottuk az
első gyertyát az adventi koszorún.
- december elsején Mikulás-váró zenés műsoron vettünk
részt a hatvani Brunszvik Teréz Óvodában,
- december 5-én megérkezett óvodánkba a Mikulás,
- december 6-án meggyújtottuk a második gyertyát az adventi koszorún és ezzel egy időben megnyitottuk a téli ovigalériát ahol Mátyássy Gábor tanár, képzőművész képei láthatók.
Az elkövetkező napok tervei:
- ajándékkészítés a szülőknek,
- mézeskalács sütés mindkét óvodai csoportban,
- Luca-búza ültetés,
- karácsonyi ünnep az óvodában,
- a Falu Karácsonyi műsorán részt veszünk, a kerekharaszti
római katolikus templomban.
Szeretettel kívánunk örömteli karácsonyi ünnepet minden családnak!
Az óvoda dolgozói nevében:
Oldalné Pusztai Edit óvodavezető

Nyugi pillanatok
A nyugdíjasklub élete csendesen zajlik az elmúlt évekhez
hasonlóan. 2017 februárjában már betöltjük 9. évünket.
Igyekszünk egészségi állapotunkhoz mérten minden fórumon
jelen lenni, és képviselni a kerekharaszti nyugdíjasokat. Nagyon
szeretnénk, ha többen lennénk, ápolnánk a közösséget,
barátságokat, hiszen a szép korúak igazán megérdemelnék
kéthetente ezt a kis kikapcsolódást.
2016. december 8-án vendégünk volt a hatvani rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója, Csernyánszki Csaba r.
főhadnagy.
Részletes tájékoztatást adott azokról a bűncselekményi
praktikákról, amelyekre való odafigyeléssel elkerülhető, hogy
áldozatokká váljunk.
A nyugdíjasklub tagjai ebben az évben, ezen a napon tartották az idei utolsó klubdélutánjukat. Vendégünk volt Szabó
Ádám polgármester úr, és Gódor László, a helyi polgárőrség
vezetője is.
Budai Ferencné és a nyugdíjasklub.

Író-olvasó találkozó
Finy Petrával
Önkormányzati
vagyongyarapodás
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megvásárolta az Erkel F. tér 1/A. sz. alatt található 110 m2
nagyságú, vendéglő (faház) megnevezésű ingatlant 2.200.000,Ft vételáron. Hasznosításáról a későbbiekben dönt az
önkormányzat.
Kerekharaszt Község Önkormányzata megvásárolt 1284 m2
területű ingatlanrészt 1.200.000,- Ft vételáron a kerekharaszti 2.
és 3. helyrajzi számú ingatlanokból, amely terület az 1. helyrajzi
számú, polgármesteri hivatal megnevezésű ingatlanhoz került
hozzácsatolásra.
Szabó Ádám
polgármester

Kortárs magyar írónk, Finy Petra látogatott el hozzánk a
könyvtárba az Országos Könyvtári Napok alkalmával.
Örömmel fogadták a kerekharaszti óvodások. Nagysikerű
gyerekkönyveiből kaphattunk ízelítőt. Versekkel, mesékkel
varázsolta el a gyerekeket. Bábokkal és a képzeletbeli traktorral
színesítve elevenedtek meg a művei, a gyerekek bevonásával.
Mosolygós arcokkal hagyták el a könyvtárat ezen a szép őszi
napon.
Zsákainé Szűcs Katalin könyvtáros
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E’mese vár

URNAFAL. Kerekharaszt Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a településen élők régi igényének
megfelelően 6 db urnafal gyártásával, szállításával és
telepítésével a STONES-Gránit Bt-t bízta meg bruttó
1.071.025,- Ft összegben.
Szabó Ádám
polgármester

E’mese vár címmel élményalapú olvasásnépszerűsítő
programot indított a kisiskolásoknak az egri Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár a kistelepülések könyvtárában.
Kerekharaszt elsők között jelentkezett a programra.
Csapattagok: Magyar Jázmin Anna, Blaskó Boglárka,
Temesvári Dávid, Horti Liliána, Kádár Kitti Fanni.
A program 4 részből áll. Az első E’mese nap a Bródy Sándor
Könyvtár munkatársával mesét hallgattak a „Mesélj nekem”
sorozatból. A Hamugörcs meséjével indultak útra az E’mese
várba, játszottak, és kézműveskedtek. A második próbán mesét
olvastunk és fakanál királylányok és királyfik születtek az
ügyeskedő kezek álltal. Harmadik E’mese napon a Pávatoll
című mesét választották a gyerekek és kamishibait készítettek. A
negyedik zárónapon kisorsoltuk a két szerencsést Blaskó
Boglárka, Horti Liliána személyében, akik kisvasúttal a Bükkbe utaztak, ahol sok kaland várt rájuk a megyei záróprogramon.
Zsákainé Szűcs Katalin
könyvtáros

Az Orgona utca felújítása
Kerekharaszt Község Önkormányzata, Magyarország 2016.
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3.
mellékletének II. 8. pontjában szabályozott, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatása jogcímen pályázatot nyújtott be az
Orgona utcai aszfaltburkolat és padka készítése, árok tisztítására.
A BMÖGF/52-15/2016. iktatószámú 2016. november 11.
napján kelt miniszteri döntésnek megfelelően 20 millió forint
egyszeri vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásban részesült.
A támogatás felhasználásának végső határideje 2018.
december 31. Kivitelezését a szennyvíz-elvezetés megvalósítása
utánra tervezzük.
Szabó Ádám
polgármester

Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések
Kerekharaszt Község Önkormányzata Magyarország 2016.
évi költségvetéséről szóló 2015. C. törvény 3. melléklet II. 3.
pont szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására nyújtott be pályázatot a Kerekharaszti út és Sport
utca járdafelújítására valamint a Vadvirág utca aszfaltozási
munkálatainak elvégzésére bruttó 11.034.70,-Ft összegben. A
pályázat forráshiánymiatt elutasításra került. Keressük a további
pályázati lehetőségeket.
Imréné Srej Szilvia
költségvetési ügyintéző

Köszönet
Községünk polgárai nevében nagy köszönet illeti meg a
Kerekharaszti Polgárőr Egyesület minden tagját, akik fáradságot,
szabadidőt nem kímélve vigyázzák falunk biztonságát. Jelen
vannak minden rendezvényen, éjjel-nappal járőröznek annak
érdekében, hogy Kerekharaszt nyugodt, békés és biztonságos
település lehessen.
Szabó Ádám polgármester
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Alapszervezetünk ebben az évben is számos tartalmas
programban bővelkedett. Januárban mi is csatlakoztunk a
Mályvavirág figyelemfelhívó gyöngyfűző akciójához, amely a
nők méhnyakrák elleni küzdelmére, a szűrés fontosságára hívta
fel a figyelmet. Februárban a kerekharaszti önkormányzattal
közös szervezésben, dr. Zacher Gábor toxikológus főorvos
előadását hallgathattuk. Áprilisban is megszerveztük a lakosság
részére a szűrőnapot, a háziorvosunk és szakorvosok közreműködésével. Ehhez a naphoz az önkormányzattól anyagi
segítséget is kaptunk, amelyet szeretnék megköszönni. Májusban
a hatvani uszodában megrendezett Heves megyei alapszervezetek
közötti vidám úszóversenyen 4 fő képviselte alapszervezetünket,
ahonnan mindenki éremmel tért haza. Júniusban a nagy melegre
való tekintettel kerékpártúránkat a hatvani strandra szerveztük.
Megtartottuk a Férfiak hetét is a „Mozdulj meg APA (fej)!”
játékos sporthetünket. Örömmel tölt el, hogy évről évre
csatlakoznak hozzánk az újabb mozogni vágyó családok!
Szeptemberben Apcon töltöttünk el egy mozgalmas napot a
Heves megyei alapszervezetek sportnapján. Úgy gondolom,
nagyon mozgalmas évet t udhat ismét maga mögött
alapszervezetünk, s programjainkon egyre több a résztvevő és
nem csak a ligatagok.
A Magyar Rákellenes Liga központi vezetőségében történt
változás prf. dr. Simon Tamás lemondott elnöki tisztségéről és
a küldöttgyűlés dr. Bittner Nórát választotta a liga élére.
Jövőre is szeretnénk minél több színes programot
megvalósítani, amelyre szeretettel várunk minden kerekharaszti
lakost.
A MRL Kerekharaszti Alapszervezete nevében áldott, békés ünnepeket és egészségben töltött boldog új évet kívánok!
Luklíder Jánosné
a MRL Kerekharaszti
Alapszervezet vezetője
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Baba-mama klub
Kerekharaszton több mint egy éve
működik Baba-mama klub, Lenkei
Mónika védőnő vezetésével. 2015
szeptemberétől a szépen berendezett
könyvtárban, igényes körülmények között
tartjuk foglalkozásainkat minden hónap
második csütörtökén, 10-12-ig.
A Baba mama klub visszatérő vendége Birkás Ildikó. Dúdolós zenés
délelőttöt tartott a piciknek szépen szóló
hegedűvel. Az egri gyermekkönyvtárból
Fadgyas Eszter tartott furulyás, dúdolós,
mondókázós délelőttöt a kicsiknek.
Minden gyerek muzikális, nem csoda,
kilenc hónapig hintáznak az anyaméhben szívverésük ritmusára. A meghitt
kö zös éneklés nemcsak erő síti a
kapcsolatot, hanem sok szempontból
fejleszti is a kicsiket. Fontos azonban,
hogy zenehallgatás, éneklés, hangszeres
játék ne feladat legyen, hanem könnyed,
játékos, örömszerző
közösségi élmény. Ízlés
do lga, ho gy mit
éneklünk neki, de több
száz éves hagyomány
során kialakult magyar
gyerekdalo k, ölbéli
ját ékok, mo ndókák,
höcögtetők már kipróbáltak, pontosan azt
adják meg a kicsiknek,

amire szükségük van: összekötik az
éneklést a mozgással, és az apró
hangközlépések, visszatérő fordulatok
könnyen megtanulható, biztonságos zenei
közeget nyújtanak nekik.
A szeptemberi baba-mama klub
vendége volt Szlávik-Kupán Emese HIPP
szaktanácsadó . Bemutatt a a Hipp
termékek újdonságait, hasznos tanácsokkal látta el az anyukákat. Ajándékokkal kedveskedett a résztvevőknek.
Az októberi foglalkozáson Lenkei
Mónika védőnő baba elsősegélynyújtásról
és baba újjáélesztésről tartott előadást.
Mindenkit szeretett el várunk a
következő BABA-MAMA klu bfoglalkozáson, hiszen együtt lenni jó.
Zsákainé Szűcs Katalin
könyvtáros

Könyvtár-mozi Kerekharaszton
Megállapodást kötöttünk a Nemzeti
Audiovizuális Archívummal, s NAVApontként – figyelembe véve a törvényi
el őírásokat – jogo sult ak vagyu nk
filmvetítésre. A technikai feltételeket az
egri Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár biztosította. A szolgáltatás
célja, hogy a kistelepülésen élők – a mozi
élményével gazdagodva – megismerhessék, a magyar kultúra gyöngyszemeit, a Magyar filmkultúra értékei
hozzáférhetővé váljanak a hazai könyvtári
rendszeren keresztül.
Az első mozit - Mátyás az igazságos
- az ovisoknak vetítettük. A Katyin című
filmet pedig a Nyugdíjas klub nézte meg.
Júniusban a Meseautó című film került
vetítésre.
A szolgáltatás teljesen ingyenes
csupán könyvtári beiratkozáshoz kötött.
A további vetítésekre szeretettel várunk
minden érdeklődőt!
Zsákainé Szűcs Katalin
könyvtáros

Bérces Katalin
kiállítása
a könyvtárban
Bérces Katalin Hatvanból, az ESZC
Damjanich János Szakközépiskola
Szakiskolája és Kollégiumában angolmagyar tanárként, jelenleg igazgatóhelyettesként dolgozik. Gyerekkora óta
érdekli a képzőművészet, de kislánya
születése után vette kezébe komolyabban az ecsetet. A fény számára
lét elem, ezért minden képeben
megjel enik a fény-árnyék játéka
val amil yen formában: legyen az
napsütés vagy gyertyafény. Évekig tagja
volt a Honvéd Kulturális Egyesületnek,
két alkalommal kiállításon is részt
vettek, a képei 2004-ben és 2005-ben
Budapesten, a Stefánia Palotában.
Az ecsetjével megörökített fantasztikus tájak márciustól májusig
voltak láthatóak a könyvtárban.
Művészi hitvallása: „A festmények
közvetítenek valamit ember és ember
között, én átadok valamit, a másik
ember pedig átvesz valamit, vagy csak
egyszerűen felteszi a falra és örömét
leli abban, ahogy ránéz. Én pedig megnyugvással konstatálom: nem volt
hiába! ”
Zsákainé Szűcs Katalin
könyvtáros

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.
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Anyakönyvi hírek

Kerekharaszt Kupa
rapid sakkverseny

ÚJSZÜLÖTTEK:
Szilágyi Amadé, Csillag utca 3.
Pap Natasa, Hajnal utca 9.
Bánszki István Károly, József-major 1.
Lummer Attila, Kerekharaszti út 13.
Pifku Bence Botond,
Kerekharaszti út 24.
Kerek Bence Péter, Muskátli utca 1.
Rafael Szkarlett, Orgona utca 43.
Sipeki Ádám, Orgona utca 62.
Sikora Lilla, Orgona utca 88.
Szikra Zsombor Sándor, Orgona u.92.
Győri Benett, Orgona utca 48.

ELHUNYTAK:

A sakk az agy sportja és kitűnő játék. A fiatalokat fejleszti, az időseket fiatalon
tartja. Az esős szombati napon megtelt a könyvtár sakkot szerető emberekkel, hogy
megrendezzük az első Kerekharaszt Kupát. A verseny célja volt, hogy lehetőséget
biztosítson amatőröknek is és a sportbarátságok elősegítése. Kerekharasztról, Pásztóról és Rózsaszentmártonról érkeztek sakkozók, összesen 16-an neveztek be a versenyre.
A verseny 7 fordulós, svájci rendszerű, 2X15 perces partik. A versenybíró Vajda
Albert a Pásztói Sakk Egyesületből.
Végeredmény:
1. Huszár Lóránt, Pásztó
2. Sevelya Virág, Pásztó
3. Bognár Kevin, Pásztó
4. Jónás József, Kerekharaszt
5. Adorján László, Pásztó
6. Tésik Ferenc, Kerekharaszt
7. Racskó Máté, Pásztó
8. Bodzás Dominik, Pásztó

7 pont
5 pont
5 pont
4,5 pont
4,5 pont
4 pont
3,5 pont
3,5 pont

9. Oláh Dorka, Pásztó
10. Zsákai István, Kerekharaszt
11. Vudi Zsófia, Rózsaszentmárton
12. Vudi Bertalan, Rózsaszentmárton
13. Tir Zoltán, Kerekharaszt
14. Gubis Nelli, Rózsaszentmárton
15. Mender Laura, Pásztó
16. Kui Dániel, Kerekharaszt

3,5 pont
3,5 pont
3 pont
3 pont
2,5 pont
1,5 pont
1,5 pont
0,5 pont

Kupát, érmet és pénznyereményt kapott az I-III helyezés, oklevelet minden
versenyző kapott. Az általános iskolások külön díjazásban részesültek.
Zsákainé Szűcs Katalin könyvtáros

KEREKHARASZT ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő: 8.00 – 16.00
Adó, műszaki, szociális és hatósági
ügyek.
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: : 8.00 – 16.00
Adó, műszaki, szociális és hatósági
ügyek
Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00 -13.00 óráig
Szociális és hatósági ügyek
Fogadóórán várják a lakosságot:
Szabó Ádám polgármester
17.00 -19.00 óráig (előzetes
egyeztetés alapján)

Bóna Róbert alpolgármester:
17.00 – 19.00 óráig (előzetes
egyeztetés alapján)
Dr. Szikszai Márta jegyző:
KIZÁRÓLAG szerdai napokon
(előzetes egyeztetés alapján)
13.00 órától 16.00 óráig.
A Hatvani Közös Önkormányzati
Hivatal Kerekharaszti Ügyfélszolgálat
e-mail címe: hivatal@kerekharaszt.hu
Kerekharaszt község polgármestere,
Szabó Ádám e-mail címe:
polgarmester@kerekharaszt.hu

Adorján István Károlyné,
Hajnal u.15., elhunyt 2016. 01. 03.
Kovács Károly, Alkotmány u. 10.
elhunyt 2016. 01. 15.
Kókai Sándorné, Krúdy Gy. u. 43.
elhunyt 2016. 02. 19.
Erki Ferencné, Orgona utca 60.
elhunyt 2016. 02. 19.
Hegyesi Anna, Orgona utca 86.
elhunyt 2016. 04. 02.
Góczán László András,
Kerekharaszti út 47.
elhunyt 2016. 04. 02.
Sáfrán József, Orgona utca 52.
elhunyt 2016. 07. 13.
Gyukó Jánosné, Hajnal utca 16.
elhunyt 2016. 08. 02.
Urbán Istvánné, Orgona utca 44.
elhunyt 2016. 09. 02.
Kriston-Rezi Dezsőné, Orgona u. 94.
elhunyt 2016. 09. 16.
Péter István, Orgona utca 23.
elhunyt 2016. 11. 17.
Kegyelettel búcsúzunk!
Rankóné Tóth Ikdikó
szociális és hatósági ügyintéző

Kerekharaszt Község Önkormányzatának
tájékoztató lapja
Megjelenteti:
Kerekharaszt Község Önkormányzata.
3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.
Tel: 37/541-434. Tel/fax: 37/541-433
e-mail: hivatal@kerekharaszt.hu
www.kerekharaszt.hu
Főszerkesztő: Tompa Z. Mihály
Szerkesztők:
Gódor László, Imréné Srej Szilvia,
Luklíder 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

