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Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ
Kerekharaszt Község Önkormányzata

szeretettel meghívja Önt és kedves családját
a 2017. 12. 18-án hétfőn 17:00 órakor

kezdődő
FALUKARÁCSONYRA

a római katolikus templomba
 VENDÉGÜNK

SZABÓ ZSOLT
fejlesztés és klímapolitikáért valamint kiemelt

közszolgáltatásokért felelős államtitkár,
térségünk országgyűlési képviselője

Fellépnek
a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda

óvodásai, majd ezt követően
a Herédi Általános Iskola

diákjainak műsorát
láthatja

a kedves közönség.

11. FALUNAP
Kiváló ételek, színvonalas szórakoztató műsorok, remek

hangulat. Ez jellemezte az idén is  az immár 11. alkalommal
megrendezésre került falunapot, melynek ezúttal is a fő attrakciója
a főző és süteménysütő verseny volt.

Olyan eseménnyé nőtte ki magát a Kerekharaszti Falunap,
amelyre nem csak a helybéliek jönnek el nagy számban, hanem
Hatvanból és a környező településekről is érkeznek szórakozni
vágyók. Nyugodt szívvel mondhatjuk, mindenki jól érezhette
magát , finomabbnál finomabb  főzöt t és  s ü tö tt  ételeket
kóstolhatott.

A főző csapatok ezúttal is kitettek magukért, mindegyikük
igyekezett egyedi ízekkel elkápráztatni a zsűrit, melynek elnöke
ezúttal is Nagy Zoltán királyi főszakács, egyetemi tanár volt.
Most is elmondta: szeret Kerekharasztra jönni, mivel itt bátran
mernek kísérletezni a csapatok és ez nagyszerű íz-kombinációkat,
kiváló ételeket eredményez.

- Csupa  jól s ikerült ételt kóstolhattunk – összegzett a
zsűrizés végén – kár, hogy az oda ítélhető díjak száma véges,
mert s zinte mindenki érdemelt  volna valamilyen elismerést.
Személy szerint szeretnék gratulálni minden egyes csapatnak,
hiszen kiváló ételeket alkottak.

Nézzük, kik álltak „rajtvonalhoz” a 2017-es főzőversenyen:
Polgárőrség, Csutak István, Novák Lajos, Majorné Győri Ivett,
Urbán Kálmán,  Nyúl Zoltán, Laczkó Zoltán, Imre Lás zló,
Gunics Miklós, Juhász  Henrik – Szabó Tamás, „Enni vagy nem
enni, ez itt a marha” – csapat, Varga Imre, Kiss László, Benedek
Barna, Gunics László, Labancz Mihály, Gál Szabolcs, Juhász
László, Tóthné Juhász Ildikó, Gódor Lászlóné, Csordás Krisztián,
Pál Ferencné, Maksa László, Nagyné Kercsik Szilvia, Medveczki
Zsolt és Dányi Tibor csapata.
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A süteményesek versenyében Gódor Hédi – Rétfalvi Anna,
Nagy Gáborné, Őszi Katalin, Varga Imre, Juhász Mariann,
Petrovics Nimród  Zoltán, Benedek Barna, Dányi Tibor, Tóthné
Juhász Ildikó, Balogné Tóth Anett, Sára Martina, Madarász
Lívia, Imre Lászlóné, Imre Dóra, Imre Józsefné, Prokai Zsoltné,
Benedek Gergő, Benedek Csenge, Benedekné Kercsik Éva,
Kozákné Kiss Beatrix, Fehér Istvánné, Nagy Judit, Tóth Márk
és Áron, Tóth Gáborné alkotta nagyon erős mezőnyből kellett
kiválasztani a legjobbakat.

Minden versenyző sorszámot kapott, tehát a zsűri nem tud-
hatta, kik készítették az eléjük kerülő fenséges produktumokat.

Nagy Zoltán királyi főszakács elnökletével a zsűri ezúttal is
hosszan mérlegelt, mielőtt meghozta döntését, mely szerint
2017-ben Juhász László Köröm – csülök – farok – marha pacsni
sós burgonyával kompozíciója nyerte el a fődíjat, és az ezzel
járó vándorfakanalat. A második Labancz Mihály Vörösboros,
áfonyás szarvas pörkölt, áfonyás lekvárral és sós burgonyával
összeállítása lett, míg a harmadik díjat Pál Ferencné vehette át
Kakas+tyúkpörkölt vargányagombával, nokedlivel elnevezésű
versenyfőztjével. A zsűri különdíját Medveczki Zsolt Tüzes
malactúró , pirított kolozsvári szalonnával, töltött  kukorica
gombóccal kapta.

A süteménysütők mezőnyében Varga Imre Kávés mause
tortája volt a legjobb, Benedekné Kercsik Éva Joghurtos kiflije
a 2., Madarász Lívia Almás pitéje a 3. díjat vehette át. Benedek
Barna Csokoládé torta és Nagy Judit Laci málnás kedvence
különdíjat kapott. Külön elismerést kaptak a gyermekkorú
indulók (Gódor Hédi, Rétfalvi Anna, Petrovics Nimród Zoltán,
Benedek Gergő, Benedek Csenge, Tóth Márk és Tóth Áron).

A díjazottakon kívül az önkormányzat minden résztvevő
csapatnak és egyéni indulónak ajándékkal kedveskedett, és
egyedi emlékként átvehették Kun Péter grafikusművész erre az
alkalomra készült alkotásának számozott példányait is.

Az is hagyomány már, hogy alkotónap is a falunap. Ezúttal
Kun Péteren kívül a korábbi évekről már ismert és kedvelt
Püspökiné Kovács Mária, valamint a Magyar Képzőművészeti
Egyetem  végzős  hallgatója, Zsóka László fes tett, rajzolt a
helyszínen. A hivatal tárgyalótermében is volt látnivaló, hiszen
ott az elmúlt tíz falunapon készült fotókból nyílt kiállítás, és a
helyi Tóthné Juhász Ildikó festményeit is megcsodálhatták az
érdeklődők.

A szervezők a fiatalabb korosztályra is gondoltak. Őket
korongozás , kézműves  fog lalkozás várta a Tündérház
közreműködésével, valamint  arcfestés, játszóház, bungee
jumping, ugrálóvár, terepsegway és az elektromos kisautókat is
kipróbálhatták.

Az egész napos  rendezvénys orozato t  Szabó Ádám
polgármes ter nyito tta meg, köszön tve a megjelenteket .
Összegezve az elmúlt időszak megvalósításait kiemelte, hogy
minderre joggal lehet büszke a falu. Az itt lakók szorgalmának,
munkájának köszönhetően tud folyamatosan fejlődni, szépülni
a település . A közeljövőben újabb nagyobb fejlesztés eket
terveznek, melyek közül kiemelkedik a szennyvízberuházás.

Az ünnepélyes megnyitót követően  Zumba-parti követke-
zett, majd Rácz Evelin és Herczeg Noémi énekszámait tapsolta
meg a közönség. Ezt követően a Főnix fitnesz produkcióját
láthattuk, majd  nagy érdeklődés közepette divatbemutató
következett.

Nagy sikert aratott Szász Katalin nóta és operett összeállítása,
majd  az eredményhirdetést követően a Copacabana Show
következett, ami – az elmúlt évhez hasonlóan, a közönség
bevonásával  nagyon látványosra sikeredett.

A tombolahúzáson ezúttal is értékes nyeremények találtak
gazdára, majd nagy közönségsikert arató extrém sportbemutató
következett. Sikeres volt a Szabad Élet Zenekar koncertje és a
Hatvani Fiúk is újra kitettek magukért. Koncertjük méltán volt
a rendezvény egyik kiemelkedő eseménye. Sokan táncolták
végig ismert számaikat.

A színpadi produkciók sorát  az Irigy Hónaljmirigy és a
Fiesta koncertje zárta. Mindkét formáció zajos sikert aratott.

A rendezvény ezúttal is utcabállal zárult.
Összesítésként elmondhatjuk, hogy nagy sikert volt a 11.

Kerekharaszti Falunap, sok-sok finomsággal, látnivalóval.
Mindenki jól szórakozhatott. Várjuk a tizenkettediket!

Tompa Z. Mihály

(folytatás az 1. oldalról.)

Szociális tűzifa
Kerekharaszt Község Önkormányzata 2017. évben is

sikeres pályázatot nyújtott be szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó támogatásra. A miniszteri döntés
alapján  764.540,-Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesü lt az önkormányzat. A Szociális  és  Ellenőrző
Bizo tts ág  2017 novemberében dön tö tt  a szociális an
rászorulók részére való szétosztásáról.

Imréné Srej Szilvia
költségvetési ügyintéző
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Csatornázás
Előző számunkban már beszámoltunk arról, hogy a Kör-

nyezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében
Kerekharaszt Község Önkormányzata Kerekharas zt község
szennyvízelvezetésére az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
alapján 720 millió Ft támogatásban részesült.

A Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. mint
konzorciumvezető, közbeszerzési eljárás keretében kiválasztotta
a tervezőt, elkészítette a terveket és sikeresen lebonyolította a
kivitelező kiválasztását.

A kivitelezési szerződés aláírására december elején (lapzárta
után) kerülhet sor. A a kivitelezés megkezdését az önkormányzat
tavaszra tervezi.

A beruházás megkezdése elő tt a kivitelezési tervek a
hivatalban kifüggesztésre kerülnek.

A beruházás megvalósításának határideje, 2018. dec. 31.
Szabó  Ádám polgármester

Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése

Ugyancsak előző számunkban arról is beszámoltunk, hogy 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 kóds zámon „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” címmel.

A támogatási kérelmek benyújtásra kerültek, 2016. július
13-án.

Az irányító hatóság a pályázatunkat elfogadta, a napokban
aláírásra került a támogatási szerződés, melynek értelmében a
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Kerekharaszti Ügyfél-
szolgálata (Községháza) és a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda
energet ikai korszerűsítés ének fejles ztése valósulhat  meg
62.742.888 Ft vissza nem térítendő, önkormányzati önerő nél-
küli, 100 százalékos állami támogatásból.

Az önkormányzat a projektmenedzser céget és a tervezőt
már kiválasztotta. A szerződések aláírását követően a kivitelező
cég közbeszerzés útján történő kiválasztása következik.

Szabó  Ádám polgármester

Újabb urnafalak a temetőben
A 2016-ban telepített 6 darab 2-es urnafal kevésnek bizonyult,

ezért még az idén Kerekharaszt Község Önkormányzata a
Képviselő-testület döntése alapján  a  STONES-Gránit Bt-től
újabb 6 darab 2-es urnafalat rendelt  brut tó 1.071.025,- Ft
összegben.

Telepítésük jövő év tavaszán várható.

Szabó  Ádám polgármester

Büszkeségpont Emlékhely
Mint arról már beszámoltunk, az 56-os Emlékbizottság

felhívására Kerekharaszt Község Önkormányzata pályázatot
nyújtott be emlékhely kialakítására.

Az Emlékbizo t ts ág  támogat ta pályázatunkat , melyre
2.953.455 Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk.

Az emlékhely négy kopjafából és a kerekharaszti vitézek
neveit is tartalmazó emlékkőből áll.

FEJLESZTÉSEK A TELEPÜLÉSEN

A kopjafákat Szilágyi Dezső jászfényszarui iparművész
faragta a hivatal előtt kivágott fenyőfákból.

Emléket állítanak az 1956 Forradalom és Szabadságharc, az
1948-as   Szabadságharc, a Trianoni  Áldozatok hőseinek,
valamint a negyedik kopjafa az Augusztus 20-i Államalapítás
emlékét  őrzi.

A Kerekharaszti Vitézek Emlékkövét a Heves Megyei Vitézi
Rend  Törzs kap itánysága kés zítet te  400 ezer fo rintos
önkormányzati hozzájárulással.

Az emlékhely kivilágítását az önkormányzat saját erőből
valósította meg, 1.075.226 Ft-ból.

Az emlékhely átadására június 2-án került sor, melynek
fővédnöke Szabó Zsolt fejlesztés és klímapolitikáért, valamint
kiemelt közs zolgáltatás okért felelős  államt itkár, térségünk
országgyűlési képviselője volt.

Az emlékhely átadásán az államtitkár, az önkormányzat, a
vitézi rend, a kerekharaszti polgárőrség és a vitézek leszárma-
zottai elhelyezték a megemlékezés koszorúit és virágait.

Imréné Srej Szilvia
költségvetési ügyintéző

Járdafelújítás
Kerekharaszt  Község  Önkormányzata – az idén is, akár-

csak az elmúlt évben – pályázato t nyú jtott  be a Belügy-
minisztériumhoz a Kerekharaszti utca, valamint a Sport utca
sportpálya felöli járdájának felújítására.

Az idén  sikerrel jártunk, pályázatunk a BMÖFT/107-20/
2017 miniszteri döntés alapján  5.291.538 Ft támogatás ban
részesült.

A járdafelújítás ok kivitelezés éhez további 2.849.290 Ft
önkormányzati önerőre is szükség lesz, melyet a képviselő-
testület határozatában, a tartalék terhére már jóvá is hagyott.

A beruházás megvalósításának határideje, 2018. dec. 31.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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FONTOS LAKOSSÁGI INFORMÁCIÓ!
Előző hírmondónkban már beszámoltunk arró l, hogy a

BMÖGF/52-15/2016 miniszteri döntés értelmében, az Orgona
utcai aszfalt, padka és árok tisztítására is nyertünk 20 millió
forintot.

Ezen támogatás felhasználásának is végső határideje 2018.
december 31.

Amint  o lvashatják, a telepü lés  csatornázásának és  a
Kerekharaszti valamint a Sport utca járdafelújításnak is a végső
határideje 2018. december 31.

Önkormányzatunk mindent elkövet annak érdekében, hogy
ezen felújítások a csatornázást követően legyenek kivitelezve!

Szabó Ádám polgármester

Új Közösségi Házat tervezünk
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete

megvásárolta az Erkel F. tér 1/A. sz. alatt található 110 m2

nagyságú, vendéglő (faház) megnevezésű ingatlant (az előző
hírmondóban már írtunk róla).

A képviselő testület döntése értelmében, az ingatlan további
hasznosítására benyújtot tuk az EFOP 4.1.7-16-2017-00061
számú pályázatunkat közösségi ház kialakítására 26.205.295 Ft
összegben.

Ezen pályázat  es etében 20 millió forint az elnyerhető
maximális támogatás, így az önkormányzati önerő 6.205.295
forint lenne.

A pályázat elbírálása folyamatban van.

Szabó Ádám polgármester

Sportpálya felújítás
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete

úgy döntött, hogy a 44-es helyrajzi számú sportpályát felújítja.
A sportpálya bitumenes felülete elavult, balesetveszélyes,

nem teszi lehetővé a fiatalok szabadtéri sportolási lehetőségét.
Árajánlatokat kértünk be multifunkciós műfüves pálya

kivitelezés ére.
A legkedvezőbb árajánlatot, az Everling Kft adta, bruttó

11.215.014 Ft értékben, mely magába foglalja a műfüves pálya
és 5 méter magas kerítés építését is.

Az önkormányzat a felújítást saját erőből, reményeink szerint
legkésőbb 2018. május végéig valósítja meg.

Szabó Ádám polgármester

Virágosztás

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. május 6-án  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 átvehetők voltak.

(Folytatás a 3. oldalról.)

Krumpli-, alma- és hagymavásár
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete

kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akciót
szervezet t  Kerekharaszt  község  lakosai részére. 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.

900 fő élt a lehetőséggel.

Imréné Srej Szilvia
költségvetési ügyintéző

Önkormányzati
támogatások

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyszeri alkalommal 5.000 Ft támogatásban részesített 215 fő
Kerekharaszton állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen
a településen élő 0-25 éves korú gyermeket, fiatalt, valamint 8
gyermek részére 10.000 Ft-os születési támogatást állapított
meg.

A születési támogatásokat Szabó Ádám polgármester és Pál
Ferencné, a szociális bizottság elnöke személyesen adták át az
érintetteknek.

Továbbá, egyszeri alkalommal 10.000 Ft támogatást állapított

(Folytatás az 5. oldalon.)
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meg 20 fő Kerekharaszton állandó lakóhellyel rendelkező,
életvitelszerűen a településen fogyatékkal élő személy részére.

A  Kerekharas zton  állandó  lakóhellyel rendelkező ,
életvitelszerűen a településen élő 221 fő 60. életévüket betöltött
személyek 1500 Ft értékű vásárlási utalványt vásárolhattak le a
helyi élelmiszer boltban.

Kerekharaszt Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete
a Kerekharaszti Baba-mama Klub számára 2017. évre 25.000,-
Ft támogatást nyújtott. A Nyugdíjas Klub számára 100.000 Ft,
a Kerekharaszti Polgárvédelmi és Bűnmegelőzési Önvédelmi
Egyes ü letnek 200.000, Ft , a Magyar Rákellenes  Liga
Kerekharaszti Egyesülete számára 100.000 Ft, a Heves Megyei
Vitézi Rend számára 400.000 Ft a Kutyaszív Alapítvány részére
100.000,-Ft támogatást nyújtott.

Szabó Ádám
polgármester

A legidősebb kerekharaszti köszöntése
A település Képviselő-testülete az előző évek gyakorlatának

megfelelően a községben  állandó lakcímmel rendelkező,
következő legidősebb lakosának támogatást állapított meg.

Ebben az évben ennek a feltételnek, Faragó Lajosné, született
1928.03.28. Orgona utca 92. szám alatti lakos felelt meg.

Szabó Ádám polgármester és Pál Ferencné a Szociális és
Ellenőrző Bizottság elnöke köszöntötték, adták át a támogatást.

Pál Ferencné,
a Szociális és Ellenőrző

Bizottság elnöke

AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA

1956-OS FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC MEGÜNNEPLÉSE

(Folytatás a 4. oldalról.)

Az Idősek Világnap ja alkalmából 2017. október 5-én a
térség  országgyűlési  képviselője,  Szabó Zsolt  államtitkár és
Szabó Ádám  polgármester  köszöntötte Kerekharaszton a ,,ré-
gebb óta fiatalokat”.  A faluban a néhány éve elnyert független-
ség óta most volt először szervezett idősnapi ünnepség. Az
államtitkár úr és polgármester úr átadták a megjelenteknek az
önkormányzat ajándékát, majd szendviccsel, süteménnyel és
üdítővel vendégelték meg a megjelenteket.

Imréné Srej Szilvia költségvetési ügyintéző

2017. október 19-én 16 órától a kerekharaszti önkormány-
zat az 1956-os Forradalom és Szabadságharc  61. évforduló-
járól tartott megemlékezést, immár a nemrég átadott emlékpark
1956-os kopjafájánál.

Szabó Ádám polgármester ünnepi beszédét követően a Herédi
Általános Iskola diákjai adták az ünnepi műsort.

Ezt  követően az ünneplők elhelyezték a megemlékezés
koszorúit.

Imréné Srej Szilvia költségvetési ügyintéző

Veszélyes hulladékok gyűjtése
Kerekharaszt Község Önkormányzata 2017. október 28-án

veszélyes hulladék- és gumiabroncs-gyűjtést tartott.
A kerekharaszt i lakosok, lakcímkártyájuk felmutatásával

reggel 9 órától délig leadhatták a háztartásukban összegyűjtött,
a szórólapon felsorolt hulladékokat.

Az önkormányzatnak az összegyűjtött veszélyes anyagok
leadása  470.840,-Ft-ba került.

Imréné Srej Szilvia költségvetési ügyintéző



6 2017. DECEMBER

Helyi adó-naptár 2018-ra
Változást követő év január 15.: Az építményadó, magán-

személyek kommunális adója kötelezettségében bekövetkezett
változások bejelentése.

Január 15.: Tételes adóalap szerinti adózó KATA adóalany
adókedvezmény, adóalap mentesség érvényesítése helyi iparűzési
adó bevallás benyújtásával.

Február 15.: A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya
alá tartozó vállalkozó bejelentése. /KATA/

Március 16.: Helyi iparűzés i adóelőleg, gépjárműadó,
építményadó és magánszemélyek kommunális adója I. félévi
részének befizetése.

Május 31.: 2017. év i helyi iparűzés i adó bevallása. A
vállalkozó által már 2017. évben befizetett adóelőleg és feltöltési
kö telezet tség, valamin t a tény leges  adó kü lönbözetének
esedékessége.

Szep tember 15.:Hely i iparűzési adóelőleg, gépjárműadó,
építményadó és magánszemélyek kommunális adója II. félévi
részének befizetése.

December 20.: Helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettségéről
adóbevallás benyújtása és az adó-kiegészítés megfizetése.

* * *
Tájékoztat juk Tisztelt Adózó inkat, hogy 2018. január 1-

jétől építményadó fizetési kötelezettség áll fent „a településkép
védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozók után.  Az
építményadó alanya a reklámhordozó polgári törvénykönyv
s zerin ti tulajdonosa. Az adó alap ja a reklámhordozó
reklámközzétételre használható, m2-ben számított felülete. Az
adó mértéke 10.000,- Ft/m2. A tulajdonosok bevallásai kötele-
zet t s égeiket  2018. január 1-től teljesíthet ik a www.-
kerekharaszt.hu honlapon elérhető formanyomtatványon.

 * * *
Elkészült Kerekharaszt Településképi Arculati Kézikönyve

és településképi rendelete
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

értelmében az önkormányzat ez évben aktuális feladata a
településképi arculati kézikönyv elkészítése és településképi
rendelet megalkotása.

A Településképi arculati kézikönyv olyan szemléletformáló
dokumentum, amelyben - a településképi követelmények
megalapozása érdekében - meg kell határozni a település karaktert
formáló településképi jellemzőket, a településképi szempontból
egymástó l jól elkülönü lő  településrészeket, azok arculati
jellemzőit és értékeit, továbbá tartalma kiterjed a településkép
minős ég i fo rmálás ára vonatkozó javas latokra, és  a
településképhez illeszkedő építészeti elemekre is.

A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készült
el és a településképi követelmények meghatározásával, illetve
településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával biztosítja
a településkép védelmét.

A településképi arculati kézikönyv és rendelet készítése
széleskörű  társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával
történt, 2018. január 1-vel lép hatályba.

Megtekinthető a www.kerekharaszt.hu honlapon
A Településképi arculati kézikönyv elkészítésére 1 millió

forint állami támogatást kaptunk.

Szabó Ádám
polgármester

A nyugdíjas klub hírei
„Elszaladtak az évek felettünk,/ Fájó szívvel nyugdíjasok

lettünk!”  Lehangolóan szólnak a nyugdíjas dal kezdő sorai. De
miért nem tölti el sok ember lelkét a boldogság érzete, ha
nyugdíjas lesz?

Pedig vannak ennek a kornak pozitív tényezői is. El kell
fogadni korunkat, hiszen így  is  hasznos tag jai vagyunk
családunknak, közösségünknek. Ezt a célt is szolgálja a tíz éve
alakult Kerekharaszti Nyugdíjas  Klub. Az egyedül élő a valakihez
tartozást leli meg, ha eljár a klubunkba.

Ma már elmondhatjuk, a klub betölti hivatását, évek óta
sikeresen működünk, sokunk örömére. Öröm ez nekünk, de
öröm gyermekeinknek, családtagjainknak is, hiszen látják, hogy
a közösséghez tartozás öröm forrása idős napjainknak. Ez a klub
a sikeres közösségi  életnek értelmet adó közeg.

A 2017-es év az előzőekhez hasonlóan zajlott.  Mi továbbra
is név- és szülinapozunk. Ilyenkor a vers, a köszöntő nem marad
el. Vendégeink is voltak, többek között  a  rendőrség tő l.
Óvodásainkkal is tartjuk a kapcsolatot. Két alkalommal voltunk
kirándulni, a  hivatal által nyújtott segítséget  kihasználva:
Szentkátán  és Béren . Szép  élményekkel gazdagodtunk.
Köszönjük a támogatást!

Kérem nyugdíjas  társ ainkat, jö jjenek közénk! Mert :
„Magányban a bánat egyre sűrűbb, de társaságban könnyen
szertefoszlik!”

Budai Ferencné és a nyugdíjasklub

December első szombatján könyvtári teadélutánt és kézműves
foglalkozást tartottunk a polgármesteri hivatalban. A könyvtárban
lehetett  társasjátékozn i, kártyázni. Mézeskalácsot és finom,
meleg teát fogyaszthattak, amit köszönünk a Rákellenes Liga
tagjainak.

A Babszem Jankó
Gyereks zínház
előadásában a
Télkopácsolók című
darabot nézhették meg a
gyerekek.

Kézművesfoglalkozáson
a közelgő ünnepekre
lehetett ajándékokat és
díszeket készíteni.

Eperjesi Zoltánné
könyvtáros

Adventi készülődés
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Kerekharaszt Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az alábbi döntéseket hozta:

2016. DECEMBER 14-I KÉPVISELŐ-TES TÜLETI ÜLÉS
1. Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása
2. A helyi adókról szóló 15/2015. (XII. 16.) önkormányzati

rendelet módosítása
3. Intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési

díjainak felülvizsgálata
4. Védőnői feladat ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződés

megkötése
5. Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére

nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítása
6. Döntés az adós ságkonszolidációban  nem részesü lt

települési önkormányzatok fejlesztési támogatása keretében
kapott támogatás lekötéséről

7. Döntés szabad pénzeszköz lekötéséről
8. Döntés a „Polgármesteri Hivatal és Óvoda energetikai

fejlesztés e Kerekharas zton” TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00038
azonosítószámú pályázat megvalósításához szükséges tervező
kiválasztásáról

9. Döntés informatikai feladatok ellátásáról
10. Döntés települési folyékony hulladékkal kapcsolatos

közszolgáltatási feladat ellátásáról
11. Döntés  Kerekharaszt közigazgatás i terü letén  lévő

ingatlanok telekalakításáról

2017 . FEBRUÁR 8-I KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének

elfogadása
2. Döntés  Kerekharas zt Község  Önkormányzatának

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségről
3. Kerekharaszt község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/

2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítása
4. Kerekharaszt község címeréről és zászló járól szóló új

önkormányzati rendelet megalkotása
5. Döntés Kerekharaszt község polgármestere tiszteletdíjának

és költségtérítésének meghatározásáról
6. Döntés  Kerekharas zt közs ég  alpolgármes tere

tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározásáról
7. A „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP

rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázathoz kapcsolódó
döntés

8. Döntés 4 db kopjafa kifaragásáról
9. Döntés  játs zó téri eszközök s zabvány  szerin t i

felülvizsgálatáról
10. Döntés  állat i melléktermékek elszállításával és

ártalmatlanításával kapcsolatos feladat ellátásáról
11. Döntés Legionella által okozott fertőzési kockázathoz

kapcsolódó vizsgálat elvégzéséhez szükséges vízminta vételezési
feladatokról

2017 . MÁRCIUS 10-I KÉPVIS ELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
1. A Kerekharas zti Cs illagfény Óvoda továbbképzési

programjának elfogadása
2. A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-

gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2016. évi költségvetésének
módosításáról, 2017. évi költségvetésének elfogadása

3. Kerekharaszt  Község Önkormányzata Közbes zerzési

szabályzatának és a 2017. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása
4. Döntés vásárlási utalványok felhasználására vonatkozó

szerződés megkötéséről
5. Döntés a Vitézi Rend részére támogatás nyújtásáról
6. Döntés a Magyar Rákellenes Liga részére támogatás

nyújtásáról
7. Döntés a Polgárvédelmi és Bűnmegelőzési Önvédelmi

Egyesület részére támogatás nyújtásáról
8. Döntés a Kerekharaszti Nyugdíjas Klub részére támogatás

nyújtásáról
9. Döntés a Kerekharaszti Baba-mama Klub részére támogatás

nyújtásáról
10. Döntés Kerekharaszt Község Önkormányzata részére

multifunkciós eszköz beszerzéséről
11. Beszámoló Kerekharaszt község polgármesterének az

átruházott hatáskörben eljárva meghozott döntéseiről
12. Bes zámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző jének az átruházott hatáskörben eljárva meghozo tt
döntéseiről

13. Bes zámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi tevékenységéről

14. Beszámoló a Szociális és Ellenőrző Bizottság 2016. évi
munkájáról

15. Büszkes égpont  kialakítás a Kerekharaszton” című
pályázathoz kapcsolódó döntés

16. Döntés úthibák javításáról
17. Döntés Vadvirág utca kövezéssel történő javításáról
18. Döntés  a polgárőrs ég garázs bejáró jának burkolat

felú jításáról

2017. ÁPRILIS 12-I KÉPVISELŐ-TES TÜLETI ÜLÉS
1. Beszámoló a 2016. évi adóigazgatási tevékenységről
2. Döntés Kerekharaszt Község Önkormányzata 2016. évi

belső ellenőrzési jelentéséről
3. A  telepü lésfejles ztés i koncepció , az integrált

településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a
településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet
partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló új önkormányzati
rendelet megalkotása

4. A s zociális ellátásokról szóló  19/2013. (XII. 12.)
önkormányzati rendelet módosítása

5. Döntés az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről,
valamin t az azokért  fizetendő díjak mértékéről s zó ló  ú j
önkormányzati rendelet megalkotásáról

6. A képvis elő-testület , valamin t szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 28.) önkormányzati
rendelet módosítása

7. Az igazgatási szünetről szóló új önkormányzati rendelet
megalkotása

8. Döntés  az „Önkormányzati feladatellátást  s zolgáló
fejlesztések támogatása” című pályázat benyújtásáról

9. Döntés  2017. évi virágosztásról.
2017. ÁPRILIS 26-I KÉPVISELŐ-TES TÜLETI ÜLÉS

1. Döntés a kerekharaszti 27 helyrajzi számú ingatlan művelési
ágának megváltoztatásáról

2. Pályázat benyújtása „A közösségi művelődési intézmény-
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és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései”
című pályázati felhívásra

3. Döntés a szociális tűzifa igényléséhez kapcsolódó kérelem
benyújtásáról

2017. MÁJUS  10-I KÉPVISELŐ-TES TÜLETI ÜLÉS
1. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról

és annak pénzügyi teljesítéséről
2. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi

és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról
3. Döntés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társasággal kötött közszolgáltatási szerződés  felmondása
tárgyában

2017. MÁJUS  26-I KÉPVISELŐ-TES TÜLETI ÜLÉS
1. Beszámoló  a Hatvan  és  Környéke Telepü lés i

Szilárdhu lladék-gazdálkodás Fejlesztés e Társulás 2016. évi
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről

2017. JÚNIUS 14-I KÉPVISELŐ-TES TÜLETI ÜLÉS
1. Döntés  a 2017/2018-as  nevelés i év  ind ítás ának

előkészítéséről
2.  A településképi rendelet megalkotásához, valamint a

településrendezéssel összefüggő településképi arculati kézikönyv
elkészítéséhez kapcsolódó döntések

3. Döntés az emlékpark megvilágításáról

2017. JÚLIUS 4-I KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
1. Döntés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-

Gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása tárgyában

2. A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

2017. AUGUSZTUS 22-I KÉPVIS ELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
1. Döntés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-

gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Megállapodásának
elfogadása és a társulási tanács tagjának delegálása tárgyában

2. Döntés a TOP-1.4.1-16 kódszámú „A foglalkoztatás és az
életminős ég  javítása cs aládbarát , munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázathoz
s züks éges  megalapozó  dokumentum elkés zítő jének
kiválasztásáról

3. Döntés a telepü lés i önkormányzatok szociális  célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásának igényléséről

4. Döntés  a Kerekharas zt  közs égben  élő , is kolai
tanulmányokat folytató gyermekek támogatásáról

5. Döntés játszótéri eszközök időszakos ellenőrzéséről
6. Döntés a sportpálya felújításáról
7. Döntés a kerekharaszti általános iskolások utaztatásáról

2017 . S ZEPTEMBER 13-I KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETI
ÜLÉS

1. Beszámoló  Kerekharas zt  község  lakoss ágának
egészségügyi ellátásáról

2. Beszámoló a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda 2016/
2017. nevelési évben végzett tevékenységéről

3. A Kerekharaszti Csillagfény Óvoda 2017/2018. nevelési
évre vonatkozó munkatervének véleményezése

4. Döntés a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda beiskolázási,
továbbtanulási tervéről

5. Döntés  a Kerekharas zti Csillagfény  Óvoda
gyermekétkeztetésének ellátásáról

6. Kerekharas zt Közs ég  Önkormányzata 2017. év i
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 9.) önkormányzati rendelet
módosítása

7. A  telepü lés fejles ztés s el, telepü lés rendezés sel és
telepü lés kép-érvényes ítés s el ös szefüggő  partnerség i
egyeztetésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról

8. Döntés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás alakuló ülésére előterjesztett
napirendi pontok tárgyában

9. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz való 2018. évi csatlakozásról

10. Döntés a kedvezményes  burgonya-, alma- és
hagymavásárlási akcióról

2017. OKTÓBER 11-I KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
1. A Kerekharaszti Csillagfény Óvoda fenntartói értékelése
2. Döntés a Kutyaszív A lapítvány rés zére támogatás

nyújtásáról
3. A víziközmű-s zolgáltatáshoz kapcso lódó  gördülő

fejlesztési terv elfogadása
4. Döntés a 2017. évben megrendezendő lakossági veszélyes

hulladékgyűjtésről
5. Kerekharaszt Község Önkormányzata 2018. évi belső

ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
6. Döntés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági
tagjainak megválasztásáról

7. Döntés szociális célú tűzifa ingyenes önkormányzati
tulajdonba kerüléséről

2017 . NOVEMBER 8-I KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETI ÜLÉS
1. Kerekharas zt Közs ég  Önkormányzata 2017. év i

költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 9.) önkormányzati rendelet
módosítása

2. Döntés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a Zagyvakörnyéki Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 20 tag ja
részére a Társulások 2017. november 13-i üléseire előterjesztett
napirendi pontok tárgyában

3. Döntés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. első félévi, 2017. I-III.
negyedévi elő irányzat  módos ításáról és annak pénzügyi
teljesítéseiről

4. Döntés hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok
ellátásáról

5. Döntés urnafal bővítéséről
6. A képvis elő-testület , valamin t szervei szervezeti és

működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati
rendelet módosítása

7. A helyi adókról szóló 15/2015. (XII. 16.) önkormányzati
rendelet módosítása

8. Döntés a „Polgármesteri Hivatal és Óvoda energetikai
fejlesztése Kerekharaszton” című TOP-3.2.1-15-HE1-2016-
00038 számú projekt megvalós ítás ához s züks éges
projektmenedzsment feladatok ellátásáról

9. Döntés a „Polgármesteri Hivatal és Óvoda energetikai
fejlesztése Kerekharaszton” tárgyú fejlesztéshez kapcsolódó
tervezői feladatok ellátásáról

Imréné Srej Szilvia költségvetési ügyintéző
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Szep temberben  ú j nevelés i év
kezdődött a mi óvodánkban is.

Őszi ovi-galériánkban Tóth Lászlóné
–  az Ild ikó  v irágbo lt  vezető je -
szabadidejében festett képeiből nyílt
kiállítás.

Községünk könyvtárában kaptunk
többs zör is  lehetős éget , hogy
gyermekeinkkel ellátogas s unk a
Mesekosár, valamint a Mesék Mátyás
királyról című filmek vetítésére, majd
barkácso lhat tunk magunknak egy
kódexet.

Az Állatok Világnapja közeledtével
látogatás t tettünk a Hatvan i
Vadas parkban . Megcs odáltuk az
állatokat és kicsinyeiket. Sárgarépát is
vittünk, hogy a csacsit etetni tudjuk.

A Vadászati Múzeum pedagógiai
előadásán  a mókus ról s zereztek
gyermekeink érdekes ismereteket.

Szeretettel hívjuk és várjuk ebben az
évben is a Totyogó klub összejöveteleire
a leendő óvodásokat és szüleiket.

A Habakuk bábcsoport előadására
kés zülünk a Hatvan i Százs zors zép
Óvodába.

Az adventi időszakban sok érdekes
programmal és tevékenységgel fogjuk
tölteni a várakozás időszakát.

Oldalné Pusztai Edit óvodavezető

Évkezdés a Csillagfény Óvodában
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Várunk minden református vagy Istent kereső testvért
minden hónap második keddjén a kerekharaszti templom imaszobájában

délután fél hattól.
Egyéb kérésekkel, kérdésekkel forduljanak Baróthi Balázshoz.

ÁLDÁS, BÉKES SÉG!

ADVENT
Advent négy vasárnapja, illetve az

azokat szimbolizáló gyertyák a hitet, a
reményt, a s zeretetet és az örömöt
jelképezik. Az els ő  vas árnap  kulcs -
fontosságú, hiszen ekkor veszi kezdetét a
felkészülési időszak. Éppen ezért ez a nap
arra ösztönöz, hogy megnyílj, és nemcsak
magadnak, hanem más ok felé is . A
szívedben is meg kell gyúlnia egy kis
lángnak, ami a s zentes te közeledtével
egyre csak növekedik.
Az első gyertya színe

A hagyományos adven ti koszorún
három lila és  egy rózs as zín  gyertya
található . Az advent i idős zak els ő
vasárnapján egy lilát kell meggyújtani. Ez
a szín az advent liturgikus színe is egyben:
bűnbánatot, összeszedettséget és szent
fegyelmet is jelent.

Ezoterikus  tanok s zerin t ezen  a
vasárnapon egy kék angyal száll le a földre,
hogy  s eg ítse az emberek közöt t i
kommunikációt  és  a lelkek egymás ra
találását. Ha túlságosan is a mindennapi
gondjaiddal és  a teendőiddel vagy
elfoglalva, akkor észre sem veszed, hogy
történt valami, ha azonban csendben vagy,
és befelé fo rdu lsz, megérezheted a
jelenlétét.

Advent első vasárnapja a számvetés
nap ja is . Ahhoz, hogy  a lelkedet
megnyithas d, előbb önmagadba kell
nézned . Légy  őszin te magadhoz, és
gondold végig, hogy miként viszonyulsz
az emberekhez. Van-e benned önzés,
sértettség vagy elfojtott irigység, bármi,
ami meggátolja, hogy tiszta szívvel fordulj

másokhoz. Nincs tökéletes ember, de az
advent esélyt ad arra, hogy jobbá válj.
A második gyertyáról

Ahogyan  az els ő gyertya, úgy  a
második színe is a lila, vagyis az advent
liturgikus színe, jelentése mégis eltérő az
elsőétől. Ez a gyertya ugyanis nem a hitet,
hanem a reményt szimbolizálja. Az Úr
reményt ébresztett a zsidóságban, hogy
eljön a Messiás, aki közülük való lesz.

Az ezotériában úgy tartják, hogy ezen
a napon egy piros ruhás angyal érkezik
közénk az égből. Kezében egy serleget is
hoz, amelyben összegyűjti az emberek
őszinte szeretetét. Ezután visszaszáll az
égbe, ahol a nemes érzésből az angyalok
fényes csillagokat készítenek, hogy a földi
halandóknak, ha rájuk néznek, boldogság
költözzön a szívébe.
A harmadik gyertya

Advent harmadik vasárnapján az Úr
eljövetelének közeledtét ünnepeljük. Ez a
vasárnap az örömé: Szűz Máriát dicsőítjük,
aki megszülte a Fiút. Az örömvasárnap

Ünnepi  szentmisék  a  kerekharaszti  katolikus  templomban:
December 24. este 10 óra, Éjféli szentmise;
December 25. délután fél 5 órakor Karácsony ünnepi szentmise;
2018. január 1. fél 5 órakor Újév, Mária Istenanyasága ünnepi szentmise;
2018. január 6. fél 5 órakor Urunk megjelenése (Vízkereszt) ünnepi szentmise.

Dr. Farkas László plébános

liturgikus színe a rózsaszín. A harmadik
az egyetlen gyertya az adventi koszorún,
amely nem lila.

Az ezo téria s zerin t a  harmadik
vasárnap egy fehér angyal száll le közénk.

A negyedik gyertya
A negyedik gyertya színe ismét lila,

csakúgy, ahogyan az elsőé és a másodiké.
Ez a gyertya az utolsó az adventi koszorún.
A szeretetet, valamint Keresztelő Szent
Jánost szimbolizálja, aki erre a csodálatos
emberi érzésre támaszkodva hirdette Jézus
eljövetelét, megnyitva felé az emberek
szívét.

Az ezotéria szerint ezen a napon egy
lila lepelbe bújt angyal érkezik a földre,
aki - kezében egy lanttal -, sok kis angyal
kíséretében  a tiszta szívű  emberekhez
énekel. A dal, melyet zengenek, a békét és
az újjászületést hirdeti.

Az adventi időszakban minden va-
sárnap a mise után meg lett gyújtva egy-
egy gyertya a falu adventi koszorúján.

MISEREND
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„Gyöngyre fűzve!”                                                                              Január
Közgyűlés, küldött választás                                                             Március
Szűrésekkel az egészségért                                                               Április
Amit a szájüregi daganatokról tudni kell                                         Április
Kerékpártúra Nagykökényesen                                                         Április
Heves megyei alapszervezetek úszóversenye                                Május
Heves megyei alapszervezetek sportvetélkedője                          Június
„ Mozdulj meg APA” /fej/ ! Férfiak hete                                          Június
Polgárőrnap                                                                                          Július
Figyelem felhívó séta a Zagyvahídon                                               Október
Figyelj oda a tested változására                                                       November
Együtt, egymással, egymásért                                                          December

Úgy gondolom a település minden korosztálya megtalálta a
neki való programot, h is zen szép  s zámmal vet tek részt
rendezvényeinken. Alapszervezetünk továbbra is a megelőzés-
re, a szűrések és a mozgás fontosságára helyezi a hangsúlyt.
Szeretnék köszönetet mondani településünk Önkormányzatának
két programunk anyagi támogatásáért.

Továbbra is várjuk alapszervezetünkbe az ú j tagok
jelentkezését, s a jövőben is a teljes lakosság részvételét a
programjainkon.

Áldott,  Békés Ünnepeket, s  Egészségben eltöltött Boldog
Új Évet kívánok a Magyar Rákellenes Liga Kerekharas zti
Alapszervezete nevében:

Luklider Jánosné
a MRL Kerekharaszti

alapszervezet vezetője

Kerekharaszti Alapszervezetének
2017-es év programjai

(Részben a Magyar Rákellenes Liga ajánlásával)

Egészségügyi szűrés

Heves megyei alapszervezetek sportvetélkedője.

Kerék pártúra Nagykökényesen.

Mozdulj meg  APA(fej).

BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI
KÖNYVTÁR  szolgáltató helye

KEREKHA RA SZT
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,
VAS ÁRNAP ZÁRVA.
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Horgolóklub
2017 március ában  indu lt  el a

kerekharas zt i könyvtárban  a
horgo lóklubunk Jónás Nik o let ta
vezetésével.

Niki beavatott minket az amigurumi
horgolás rejtelmeibe. Így már magunk is
el tudjuk készíten i a  szebbnél szebb
horgolt figurákat. Ezúton is szeretnénk
megköszönni Nikinek a rengeteg türelmet
és segítséget, amit nekünk nyújtott.

Foglalkozásainkat minden s zerdán
délután  14 órától tart juk. Bárki, aki
s zeretné els aját ítan i a  horgo lás
művészetét, csatlakozzon bátran!

Baba-mama klub

Kerekharas zton  2015-tő l Lenkei
Mónika védőnő vezetés ével működik
Baba-mama klub.

Minden hónapban  két  ó rát
beszélgetéss el és játékkal töltünk a
könyvtárban . Ez idő alatt  az anyukák
tanács ot  kérhetnek, megbes zélhetik
gondjaikat egymással és a védőnővel.

Természetesen néhány  nevezetes
eseményt is megtartunk, mint például a
gyermeknap , ahol ugráló várral
kedveskedtünk nem csak a Baba-mama
klub  tagjainak, hanem a kerekharas zti
ovisoknak is.

Idén kétszer volt vendégünk Szlávik
Kupán Emese, a Hipp cég képviselője,
aki bemutatta vállalatuk kifejezetten
babáknak szóló termékeit és ajándékokkal
lepte meg a résztvevőket.

Következő  ös s zejövetelünk
decemberben lesz, amikor meglátogatja
klubunkat a Mikulás.

Mindenkit nagy szeretettel várunk!

KÖNYVTÁRI HÍREK

II. Kerekharaszt Kupa
Könyvtárunkban immár másodszor került megrendezésre a hét fordulós,

svájci rendszerű, rapid sakkverseny.
A verseny bírája idén is Vajda Albert, a Pásztói Sakk Egyesület tagja volt. A

versenyzők Kerekharaszt ról, Rózs aszentmártonról, Pásztóró l és  Lőrinciről
érkeztek. Összesen 16-an neveztek.

Az amatőr sakkozó kategóriában a következő eredmények születtek: I.
Eperjesi Réka, II. Dencs Kevin, III. Eperjesi Blanka és szintén III. Temesvári
Dávid.

Különdíjban Temesvári Sámuel részesült a kerekharasztiak közül.
Gratulálunk minden egyes résztvevőnek!

Könyvtár-mozi
A 2017-es évben kibővült a könyvtár-

mozi a Könyvtár-mozi Plus z
szolgáltatással, melynek keretein belül a
filmhez kapcs olódó  foglalkozásokat
tartunk.

Ilyen  foglalkozás on  vettek részt
ovis aink is , amikor Bodó Boglárka
segítségével gyönyörű kódexeket alkottak.
Pauer Erika pedig a kiscsoportosoknak
tartott mesés foglalkozást.

A nyugdíjas klub tagjai a Meseautó és
a Halálos tavasz című filmet nézték meg.

A következő vetítésre decemberben
kerül sor, melyre mindenkit sok szeretettel
várunk!

Tojásfestés
A húsvét  a kereszténys ég  egy ik

legnagyobb ünnepe, melyhez számos
néphagyomány kötőd ik. Ide tartozik
többek között a tojásfestés is.

Idén  elős zör a kerekharas zt i
gyerekeknek is alkalmuk nyílt elsajátítani
a tojásfestés fortélyait. Különböző festési
technikákkal ismerkedhettek meg, amiket
később maguk is kipróbáltak. A gyerekek
csapatokat alkotva vetélkedőn vettek részt
a húsvét  jegyében, aho l kü lönböző
nyereményekkel díjazták tudásukat.

Szeretnénk, ha rendezvényünk
Kerekharaszton hagyománnyá válna, és
évről évre megrendezésre kerülne.



132017. DECEMBER

Országos Könyvtári Napok Kerekharaszton
Októberben az Országos Könyvtári Napok keretein belül a kerekharaszti könyvtár is sok színes programmal várta látogatóit.
Nagy László helyi vállalkozó az óvodásoknak tartott a méhészetről előadást, majd az általa felajánlott mézzel kedveskedhettünk

a gyerekeknek. Nagylelkűségét ezúton is köszönjük!
Jónás Nikolettával indultunk a Szabó Magda-kvízen, ahol sikerült a díjazottak közé kerülnünk.
Horgoló klubunk őszi díszeket készített.
A „vizes csütörtökön” a nyugdíjas klub tagjaival pontban délután öt órakor együtt koccintottunk egy pohár vízzel, hogy felhívjuk

a figyelmet a víz fontosságára. Ezen az eseményen Szabó Zsolt államtitkár úr, Szabó Ádám polgármester úr, valamint Bóna Róbert
alpolgármester úr is megtisztelt minket jelenlétével.

Eperjesi Zoltánné könyvtáros

Adventi készülődés

Kézművesfoglalkozás a könyvtárban.
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Kerekharaszt Község Önkormányzatának
tájékoztató lapja

Megjelenteti:
Kerekharaszt Község Ö nkormányzata.

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, Eperjesi Zoltánné.
Nyt. szám: 163/2444/2/2011

Készült: 400 példányban
Nyomda:

Márton Anna JOBBÁGYI 32/475-068

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 lak osságot:
Szabó Ádám polgármester
17.00 -19.00 óráig (előzetes
egyeztetés alapján)

KEREKHARASZT ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
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

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK:

Rudas Melissza született 2017. 01. 24.,  anyja neve Rudas Viktória,
Csillag utca 20.

Zsákai Katalin Helga született 2017. 01. 27., anyja neve Szűcs Katalin,
Bugát Pál utca 29.

Stuhár Dávid született 2017. 01. 31., anyja neve Béládi Nikolett,
 Csillag utca 17.

Sárközi Tifani született 2017. 02. 11., anyja neve Serbán Alexandra,
Orgona utca 32.

Miklós Boglárka született 2017. 03. 26., anyja neve István Borbála Zsuzsanna,
Orgona utca 14.

Hangódi Máté született 2017. 04. 25., anyja neve Saly Mónika,
Kerekharaszti út 22.

Imre Markó, született 2017. 09. 21., anyja neve Kovács Brigitta,
Bimbó utca 1.

Baróthi Barnabás, született 2017. 09. 26., anyja neve Balla Marianna,
Orgona utca 33,

ELHUNYTAK:

KOVÁCS  ÉVA (született 1932), Sport utca 6. elhunyt 2016.12.09.
KOVÁCS  TIBOR (született 1967), Sport u. 1, elhunyt 2017. 03. 01.
MIKLÓS  JÓZSEF (született 1946), Orgona u. 8, elhunyt 2017. 03. 08.
KURUCZ  LÁSZLÓNÉ (született 1930), Orgona u. 70, elhunyt 2017. 03. 18.
ABELÓCZKI  JÓZSEFNÉ (szül. 1957), Bugát P.u.37, elhunyt 2017. 03. 18.
KLEMENT  JÁNOS (született 1956), Bugát P. u. 33, elhunyt 2017. 09. 28.
KOVÁCS  LAJOS (született 1936), Orgona u. 73, elhunyt 2017. 10. 01.
ABELÓCZKI  JÓZSEF (született 1955), Bugát P.u.37, elhunyt 2017. 11. 09.

Kegyelettel búcsúzunk

Polgárőr hírek
A Kerekharaszt i Polgárőrs égnek

ebben az évben is a járőrszolgálatok
ellátása volt  a  legfőbb  feladata. Az
egyesület  tagjai igyekeztek a lehető
leg több idő t s zo lgálatban tölten i a
település jó közbiztonságának megtartása
érdekében . Megtarto t tuk s zokásos
rendezvényeinket : az óvodás ok
közlekedésb iztons ági délelőtt jét  és  a
Po lgárőrnapo t . Halot tak napján
megerősített szolgálattal biztosítottuk a
temető rendjét.

 2017-ben  is részt vettünk a járási
bűnmegelőzés i akciókban , valamin t
segítséget nyújtottunk a hatvani  járás
több polgárőrségének a munkájában.
Kös zönet  jár minden  kerekharaszt i
polgárőrnek az egész éves munkáért, és
köszönet  illet i Kerekharas zt  Község
Önkormányzatát  is  az egyes ület
támogatásáért.

Gódor László elnök

Járási bűnmegelőzési akció.Járási bűnmegelőzési akció.

Polgárőr-napi  társasjáték.




