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LEONIDAS, A KIRÁLY

Nyilvántartásba veszik
az ebeket
Az önkormányzat a jogszabályok értelmében háromévente legalább
egy alkalommal ebösszeírást végez, és elektronikus nyilvántartásba
veszi a négylábúak és tulajdonosaik adatait. A város valamennyi ingatlanára vonatkozó önkéntes adatszolgáltatás határideje június 30-án lejárt, a tapasztalatokról dr. Beros András jegyzõt kérdeztük.

Király, de ezúttal nem az a bizonyos spártai, hanem az afgán agarak egyik legszebbike, Haller Zoltán budapesti tenyésztõ
kenneljébõl. Erõs egyéniség, aki pár hetes
korában már tudta: õ a legerõsebb, ennek
megfelelõen kapta a nevét is. Mutatós, jó
mozgású, nagyon jó testfelépítésû afgán
kan, kiváló szõrzettel – jellemzi tenyésztõje, mely adottságokból egyenesen következik, hogy – akár fajtája között, akár
emberi szemmel mérve – nem hétköznapi
jelenség. Leonidas gazdája Sipos Lajosné
Kati, akinek évekkel ezelõtt versenyeken
tetszett meg az afgán agár, majd 2012ben Haller Zoltán alomjában akadt rá az
õ kiskutyájára. Az apuka német bajnok és
fajta gyõztes, így a testvérek Kecel mellett
Egyiptomba, Lengyelországba, Ausztriába, Németországba kerültek. Leonidas kiválóságai révén idén kezdte a versenyzést,
és az év legrangosabb kutyás eseményén,
a gödöllõi Kutya Euro Sighthoundon –
amely egy kizárólag agaraknak szóló kiállítás – 2. helyezést ért el. Elsõ kiállításán,
tapasztalatok nélkül, az elsõ hely csak egy
hajszálon múlott: mivel futás közben hátrapillantott, lecsúszott a dobogó legfelsõ
fokáról. A világkiállításon több mint 120
induló között a legjobb 6 fiatal afgán közé sorolták. A nyíregyházi CAC-ról már
fajta gyõztesként tért haza, az összes kutya között „kitûnõ” minõsítést kapott. A
szereplésre tenyésztõje, Haller Zoltán készíti fel, fürdeti, fésüli és a megmérettetéseken is õ vezeti fel. Hivatásáról, kutyáiról így vall: „kicsinek még kilátástalan
minden, de kitartással és szeretettel a határok megszûnnek”. Leonidas mozgalmas
idõszak elõtt áll: szeptemberben két versenyen indul, és igazi sztárként egy kutyamárka reklámarca lesz. És bizony a hölgyek is versengenek érte, hiszen fedeztetésre nem kevés jelentkezõ vár. Leonidas
nagyon barátságos, szereti a gyerekeket,
akikben játszótársakat lát, és nem szeret
egyedül lenni. Õ egy igazi boldog kutya.
Kedves Leonidas, Kati és Zoltán, további
sok sikert, örömet és feledhetetlen kutyás
pillanatokat kívánunk!

2.

- Még korai lenne végsõ következtetést levonni az összeírás eredményérõl. Annyi
azonban már látszik, hogy meglepõen sok
adatlap érkezett be a hivatalhoz. Köszönetet mondok a lakosságnak az aktív részvételért, a pozitív hozzáállásért, valamint
az állatorvosoknak a közremûködésért,
segítségért. Az aktív részvétellel jelentõs
többletköltség - több százezer forint - alól
mentesült a hivatal. Végsõsoron itt a lakosok pénzérõl van szó, és ezt a pénzt értelmesebb dolgokra is lehet fordítani, mint a
kényszerösszeírás.
- Mi történik a begyûjtött
adatlapokkal?
- Megszerkesztünk egy átlátható, kezelhetõ adatbázist, amibe feltöltjük a beérkezett adatlapokat. Ez alapján szúrópróbaszerûen, de
folyamatosan ellenõrzéseket
fogunk végezni, mivel az a
cél, hogy az adatbázis - a lehetõségekhez
képest - a valós képet tükrözze.
- Mi lesz a jövõben a kutyatulajdonosok
teendõje?
- Az idei év csak a folyamat kezdete. Mostantól évente visszatérõ feladata lesz a kutyatulajdonosoknak, hogy minden év június 30-ig lejelentsék a hivatalban az éves
eboltás megtörténtét. Amennyiben ez elmarad, rendeletünk értelmében ki kell
vetnünk az ebrendészeti hozzájárulást,
amelynek az összege magasabb, mint az
oltásé. Ebben az évben az adatbázis elkészültéig (még hozzávetõleg két hétig) van
arra lehetõség, hogy önként bejelentsék
az ebeket, ezt követõen automatikusan kivetjük a hozzájárulást.
Dr. Beke József állatorvos becslése szerint
a keceli kutyák 70-80 % kerülhetett eddig
chipezésre.
- A széleskörû tájékoztatás ellenére a lakosság körében még mindig nagyon
sokan nem értik, hogy mi az értelme a
chipezésnek. Az állatorvosok minden
esetben elmagyarázzák, hogy a cél annak
követhetõsége, melyik kutya kihez tartozik. Tudatosítani kell az emberekben,
hogy a nyilvántartással a kutya mindaddig

a tulajdonos nevén marad, amíg el nem
hullik, vagy az új tulajdonos nevére át
nem írják.
- Mi a teendõnk ezekben az esetekben?
- Amennyiben a kutya elhullik, oltási könyvét le kell adni, ha új tulajdonoshoz kerül,
akkor elsõdlegesen a régi tulajdonos érdeke, hogy az adatokat átvezessék a rendszerben. A kutyáért a gazdájának kell felelõsséget vállalnia: ha a kutya kárt okoz, a büntetés terhét a rögzített tulajdonos viseli. Az
pedig mindannyiunk felelõssége, hogy kutyák ne kóboroljanak az utcán, és ne okozzanak baleseteket, károkat.
Hamarosan ebrendészeti
hozzájárulást és állatvédelmi bírságot rónak ki mindazon kutyatulajdonosokra,
akik jogszabályi kötelezettségeiknek nem tesznek
eleget. Az ebössze-íráshoz rendszeresített
nyomtatvány továbbra is letölthetõ a
www.kecel.hu oldalról vagy átvehetõ a
hivatal portáján.
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A Városházán történt
Ülésezett a képviselõ-testület
A képviselõk június 27-én tartott ülésükön
adósságkonszolidáció lebonyolításáról
döntöttek és egyhangúlag elfogadták a helyi esélyegyenlõségi programot.
Módosításra került az óvoda alapító okirata, és meghatározták az õsszel indítható
csoportok számát. A Szabó Pál, az Újfalusi
és a Czinka Panna Óvoda 2-2, a Központi
Óvoda 3, a Nyírjesi Óvoda pedig 4 csoportot indíthat, max. 25 fõs létszámokkal.
Elfogadták a regionális hulladékgazdálkodási társulás mûködésérõl szóló tájékoztatót, melynek kapcsán Ugron Gyuláné képviselõ arra kérte az illetékes ügyintézõt,
hogy érdeklõdjön komposztáló edények
beszerzése után.
Jogszabályváltozás miatt vált szükségessé a
kistérségi társulás megállapodásának, a regionális hulladékgazdálkodási társulási
megállapodásnak, valamint a térségi ivóvízminõség-javító társulási megállapodásnak a módosítása.
A KecelCom Kft. részérõl Tus Tamás és
Bírócsák Attila a Helascol „Idõsek beilleszkedésének segítése a digitális társadalomba” elnevezésû projektrõl, valamint a tervezett optikai hálózat lehetõségeirõl tartottak beszámolót.
A képviselõk július 9-i rendkívüli ülésükön
hatályon kívül helyezték a Kiskõrös és
Soltvadkert önkormányzataival az alapfokú mûvészetoktatás biztosítása érdekében
korábban kötött megállapodást. Az oktatás
továbbra is az eddigi formában lesz biztosítva városunkban.
Elfogadták a Helyi Fenntartható Fejlõdési
Program, valamint a gyermekvédelmi tá-

mogatásokról és gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet éves
felülvizsgálatát.

Gyémánt
diplomát vett
át két óvónõ

Az önkormányzat a következõ 5 évben
továbbra is a Kõrös-Filant Bt-vel végezteti a kéményseprõ-ipari közszolgáltatást,
az errõl szóló helyi rendelet pedig hamarosan módosításra kerül, mivel a helyi díjakat a központiakkal összhangba hozni
szükséges.
A Kecelvíz Kft-tõl a társaság átalakulása
miatt követelés állomány került átvételre,
melyet az önkormányzat adók módjára
hajt majd be.
Dr. Beros András jegyzõ tájékoztatása szerint a hungarikum törvény értelmében helyi szinten települési értéktár létrehozása
lehetséges. A hozzászólások után végül Dr.
Borbényi Ilona képviselõ javaslatát fogadták el: fél éven belül újra tárgyalják a témát, hiszen szükség van rá, de komoly, idõigényes munkát igényel.
Szrenkó József építési csoportvezetõ a településszabályozási terv módosításának tervezetérõl tájékoztatta a képviselõket, melyben a Martinovics és a Sugár utcák közötti
tömbbelsõkben a jelenlegi beültetési kötelezettséget szeretnék eltörölni. Dr. Borbényi Ilona képviselõ Kecel falusias jellegének megõrzését támogatná, hiszen egyre
többen térnek vissza a gazdálkodáshoz, termelik a kertben a zöldségféléket és tartanak állatokat. Dr. Beke József képviselõ
sem lát realitást, hogy a közeljövõben ezen
a területen új utcákat kellene nyitni. A képviselõk javasolták a beültetési kötelezettség
elhagyását és kezdeményezték a szabályozási terv módosítását.
A kátyúzásra vonatkozó eredményes közbeszerzési eljárás nyertese a Kecel Mélyépítés Konzorcium lett, melynek vezetõje a
Soltút Kft., tagja a Duna Aszfalt Kft.

Ismét emlékezetes évzáró programok zajlottak a város óvodáiban. Május végén - a
tavalyi sikeres tojáskeresési akció folytatásaként - a SPAR áruház hívta meg a város
valamennyi óvodását a Ligetbe, ahol csokikat, cukorkákat, ropikat gyûjthettek a nekik ajándékozott SPAR vödrökbe. Június
elején a Szegedi Miniszínház érkezett vendégségbe Csipkerózsika címû interaktív
darabjával, melyben a gyerekek hiába sütöttek palacsintát és csókolgatták a hercegkisasszonyt, õ bizony csak a herceg csókjára ébredt fel. Gyermeknapon egész Újfalut
birtokba vették: óriáscsúszdával, szabadtéri játékokkal ünnepelték a nyarat. A Hatvani család jóvoltából a kiskunhalasi Lyra
Együttes bohócmûsorával szórakoztatta az
apróságokat, a helyi rendõrõrs pedig autókkal vonult ki a helyszínre, melyekbe a
bátrabbak beülhettek és a szirénákat is kipróbálhatták. Kozla Kornél és az önkormányzat támogatásával nem kevés fagylalt
fogyott el. A nevelési év egy ünnepi eseménnyel, a pedagógusnappal zárult, melyen két óvó néni, Lavati Jánosné és
Sáfránné Harangozó Anna vehette át a 60
éve diplomázott pedagógusoknak járó gyémánt diplomát. Az elismeréshez ezúton is
gratulálnak, jó egészséget és sok boldog
pillanatot kívánnak a gyerekek, a kollégák
és a városvezetés.

Az általános iskolában a javító
és osztályozó vizsga idõpontja:
2013. augusztus 27. (kedd) 8 óra.
A tanévnyitó ünnepség
2013. szeptember 1-jén (vasárnap)
11 órakor lesz a Sportcsarnokban.
Elsõ tanítási nap: szeptember 2. (hétfõ)
Berger József
igazgató
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ANYAKÖNYVI HÍREK
június 12. - július 19.
SZÜLETTEK
Palásti Petra (an.: Gubán Gabriella)
Csanádi Simon (an.: Kocsi Krisztina)
Balla Liliána (an.: Blahó Hajnalka)
Nyírõ Krisztián (an.: Krémer Elizabet)
Szedres Márton (an.: Kocsis Hajnalka)
Györgye Norbert Balázs (an.: Torma Beatrix)
Palásti Zoé (an.: Riegler Dóra)
Hugyecz Anna (an.: Kállai Erzsébet)
Horváth Panni (an.: Kornóci Katalin)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Németh Richárd Attila - Pecznyik Judit
Király László - Arnold Katalin

ELHUNYT KECELEN
Varga József 60 éves
Kriván András Mihály 65 éves
Palásti Józsefné (szül: Flaisz Mária) 89 éves

ELHUNYT KISKUNHALASON
Sztrányóczki Imréné 85 éves
(szül. Rákóczi Erzsébet)

Programok az
idõsotthonban
A nyár nem telt eseménytelenül a „Csendes Õsz” Idõsek Otthonában és az Idõsek
Klubjában. Június utolsó hetében gyógynövénytúrára indultunk. Kecel területén
az ún. „laposon” keresgettünk a népi
gyógyászatban alkalmazott növényeket,
majd az idõsek otthona lakói és a klubtagok a begyûjtött növényekrõl hallhattak
elõadást. Kiskõrös volt 17 fõs kirándulásunk második állomása. A katolikus templomban szentmisével kezdtünk, majd ellátogattunk Petõfi Sándor szülõházához, az
emlékmúzeumba és a mûfordítók szoborparkjába. A tájházhoz egy kis sétával jutottunk el, ahol a szlovákok múltját, tárgyi
kultúráját csodálhattuk meg. A szép napot
egy közös fagyizással zártuk.
Harmadik kirándulásunk 12 fõvel a
Kecel-Borker Kft.-hez vezetett, ahol
Áman István és felesége a nagyüzemi borkészítés „rejtelmeibe” avatott be a bor elkészítésétõl a palackozásig. Legjobb boraikkal vendégeltek meg minket, miközben
meséltek az elmúlt évek sikereirõl és küzdelmeirõl is. Köszönjük az Áman család
vendéglátását!
Felhívjuk az érdeklõdõk figyelmét tervezett programjainkra: kirándulás a kiskunhalasi csipkemúzeumba, Petõfiszállásra a Pálos-szentkúthoz, Imrehegyre a
lourdes-i barlangba, a Pintér Mûvekhez,
a Csúziker Kft-hez és õsszel kalocsai színházi elõadásokra.
Az Idõsek Klubja munkatársai

Keceli Hírek
KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA

Kiadó: Kecel Város Önkormányzata
6237 Kecel, Fõ tér 1. Tel.: 78/420-211
Felelõs kiadó: Haszilló Ferenc
Felelõs szerkesztõ:
Gyalogné Klajkó Eszter
ujsag@kecel.hu
Hirdetésfelvétel:
Kecel Város Önkormányzata 6237 Kecel,
Fõ tér 1. I. em. 16.
Számítógépes tördelés:
BI-Design Reklámstúdió
6237 Kecel, Vasút u. 50.
Nyomdai munkák:
Druk-Ker Kft. 6200 Kiskõrös,
Csokonai u. 47.
Megjelenik havonta 3500 példányban
ISSN 2062-7300
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Mezõõri közlemény a hozzájárulásról
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy
2013 évben is kivetésre került a mezõõri
hozzájárulás. Az 1000 Ft alatti hozzájárulások több évre vonatkozóan, összevontan kerülnek kiküldésre. Felkérünk minden mezõgazdasági területtel rendelkezõ lakost, hogy
a területével kapcsolatos adatváltozást annak

bekövetkezésekor, de legkésõbb az azt követõ év január 31-ig tegye meg! A hivatal a
nyilvántartásában lévõ adatok alapján küldi
ki a számlát, és a változásokat kizárólag a tulajdonos bejelentése alapján tudja átvezetni.
Adatváltozás bejelentés: Városháza II. emelet, Tel.: 420-211/115 Bleszák Margit

„Bennünk a világ”

„Négylábú” nyár

Június 22-én ötödik alkalommal került sor
városunkban a 18 évesek köszöntésére. A
Palásti István ötlete alapján immár hagyománnyá vált eseményen idén 19 fiatal vette
át személyesen, családja körében a nagykorúságot tanúsító emléklapot, és hallgatta
meg Haszilló Ferenc polgármester, valamint
a Magyar Katolikus Egyház részérõl Pap József diakónus, és a Magyar Pünkösdi Egyház
részérõl Jánosi Ferenc útmutató szavait. Paplanos Ildikó szívet-lelket melengetõ dallamokkal tette ünneppé az eseményt, majd
fotózkodásra és baráti beszélgetésre is adódott alkalom. A könyvtár versidézettel ellátott könyvjelzõvel, az Astron Kft. pedig egyegy könyvvel kedveskedett a fiataloknak.

Június utolsó hétvégéjén a helyi Lovas
Club szervezésében kétnapos lovasversenyre került sor a Szõlõfürt Szabadidõparkban. A minden évben megrendezésre
kerülõ keceli esemény a megyei OB döntõ
egyik fordulója, melynek szervezésében a
helyi lovasok a 70-80’-as évektõl vesznek
részt Lovász Laci bácsi tevékenységének
köszönhetõen. Szombaton 65 gyermek
mérkõzött meg ügyességi verseny keretében, vasárnap pedig 32 fogat mutatkozott
be a fogathajtó versenyen. Míg lovas berkekben a keceli versennyel kapcsolatban
pozitív a visszhang és mindig nagy érdeklõdésre tart számot, addig helyi érdeklõdõk ismét csak kis létszámban látogattak
ki az eseményre. A Lovas Club következõ
rendezvénye az augusztus 24-én (szombaton) zajló szüreti felvonulás lesz, melyre a
lovasok és a fogathajtók Haszilló Lászlónál jelentkezhetnek a 06-20/43-48-655-ös
telefonszámon. Bár a programok helyszíne az idei nyáron a Piactérre kerül át, a
felvonulás útvonala a tavalyival megegyezik, és a résztvevõk bemutatására is a
Patachich szobornál kerül sor.
A 14 órakor induló felvonulás útvonala:
Bikaistálló - Bem u. - Széchenyi tér - Zrínyi u. - Kossuth u. - Fõ tér - Soltvadkerti
u. - Nádas u. - Táncsics u. - Vasút u. - Hunyadi u. - Pintér Mûvek - Rákóczi u. Császártöltési u. - Erdõ u. - Kalocsai u. Jókai u. - Martinovics u. - Vadász kocsma
- Szõlõ u. - Bikaistálló

Vár a nyár a
Naturában
A retrózenészek, régi csibészek találkozója
után augusztus 3-án (szombaton) ismét a család minden tagjának szóló kínálattal várja a
pihenni, kikapcsolódni vágyókat a Natura
Halászcsárda. A szabadtéri rendezvényen
lesz sörkóstoló a nagyoknak, gyermekprogramok széles választéka a kicsiknek, és élõzenét hallgathatnak a vendégek. A tervek szerint szeptember 7-én (szombaton) sor kerül a
tavaly nyáron rossz idõ miatt elmaradt sárkányhajó fesztiválra, veterán jármûvek találkozójára és természetesen rotyognak majd a
hallevek a fõzõverseny bográcsaiban is. Részletek hamarosan a csárda és a város honlapján! www.naturahorgaszpark.hu

Rendezvényeink
augusztusban
3. (szombat) Téged is vár a Natura
Halászcsárda!
6. (kedd)
Anyatej Világnapi Ünnepség
12. (hétfõ) Vásár
23. (péntek) Majka&Curtis szabadtéri
koncert a Motoros Kocsmánál
23. (péntek) Borbényi János kiállításának

megnyitója a Városi Múzeumban
24.(szombat) Keceli Szüreti Nap a
Piactéren
Hétvégenként Kertem Kecel a Városi
Múzeumban

Keceli Szüreti Nap
2013. augusztus 24.
(szombat)
Helyszín: Piactér, Viola u. 8.
A résztvevõk biztonsága érdekében az egész
Viola utcát lezárjuk a jármûforgalom elõl!

Programok:
10.00 Magyarok vására
12.00 Borutca keceli borászatok és pálinkaházak részvételével
14.00 Szüreti felvonulás a Lovas Club
szervezésében
14.00-tól ugrálóvár, csúszda, arcfestés,
kézmûves foglalkozások
15.30 Színpadi mûsor
16.20 Egyszervolt Mesezenekar koncert
17.10 Színpadi mûsor
19.00 Jambrio koncert
20.00 Pély Barna Trio koncert
21.30 Keceli zenészek éjszakája
A Városi Múzeumban Borbényi János
keceli festõ kiállítása látogatható.
A programok ingyenesek!
A Motoros Kocsma egész nap hagyományos magyar ételekkel várja vendégeit.

Dél-Alföldi Koppány Otthonvédõk, Baja - Kecel

Iskolai tájékoztató

Üdvözlök mindenkit a megalakult csoport nevében, mely a devizahitelek és egyéb közüzemi tartozások rendezése érdekében jött létre. Segítünk,
ha valakinél kopogtat a végrehajtó, illetve kilakoltatás fenyeget. Hívjon minden rászorult bátran, és
megteszünk mindent, hogy megoldjuk a problémáját.
Elérhetõség: 06-70/397-9901 vagy
Kecel, Pénzesköz u. 5. szám alatt személyesen,
telefonos egyeztetés alapján.
Müller Tihamér, Bács-Kiskun megyei vezetõ

A tankönyvek átvételének módjáról
augusztus 15-e után az iskola
hirdetõfalán tájékozódhatnak.
Étkezés igénylése és napközis beiratkozás:
augusztus 26. hétfõ 14 - 16 óráig
augusztus 27. kedd 14 - 17 óráig
augusztus 28. szerda 14 - 17 óráig
Késõbbi igénylés esetén nem biztosított a
gyermek étkeztetése
és napközis ellátása tanévkezdéskor.
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• APRÓSÁGOK •
Morzsolt kukorica eladó. Kossuth u. 18.
Tel.: 422-463
KÚTFÚRÁS Tel.: 06-30/41-41-520
Tanya eladó. Tel.: 06-20/88-68-227
Széchenyi kártyát vásárolok. Tel.: 0670/42-74-243
Kútfúrás, kútjavítás. Tel.: 06-30/303-59-04
Gyümölcsöst,
bodzást
vásárolnék.
Tel.: 06-20/31-31-004
Családi ház eladó Móricz Zsigmond u.
18. szám alatt. Tel.: 06-20/387-31-08
Háromszobás, gázfûtéses, összközmûves
családi ház Gárdonyi G. u. 23. szám alatt
eladó. Ugyanitt hagyatékból bútorok eladók. Tel.: 06-70/232-40-50
Autószerelõ, autóvillamossági szerelõ
vagy mezõgazdasági gépszerelõ munkatársat keresünk gumiszervizbe, hosszú távra! Ha nincs ilyen végzettséged, de szoktál
szerelni, vagy érzel magadban rátermettséget, akkor szívesen látunk a csapatunkban.
Diós-Gumi Kft. Kecel Császártöltési u 96.
Tel.: 78/422-300
Kecelen, Soltvadkerti út 88. szám alatt
nagyméretû, összkomfortos családi ház eladó. Tel.: 06-20/414-48-10, 06-20/55666-25
Verseny u. 1. szám alatt ház eladó.
Tel.: 06-20/576-19-24
KÉPKERETEZÉS Gobelinek, festmények, leporellók, családi fotók, babaruhák, sportmezek, régi pénzek, érmék
keretezése folyamatosan bõvülõ választékból. Üveges munkák ugyanitt.
Mókus u. 6. Tel: 78/421-676, 70/614-1446
Szüreti
felvonulásra
csõszlányok,
csõszlegények jelentkezését várom.
Kecel, Tavasz u. 4. Tel.: 78/420-407
Gáztûzhely, 2 db görgõs fotel, felnõtt
és gyermek ruhák olcsón eladók.
Tel.: 06-30/487-62-24
Sárga rántani való, tojó jellegû csirke, 3 kgos gyöngytyúk megrendelésre kapható.
Fejesné Erzsi Tel.: 20/405-1556
Petõfi u. 8. szám alatti családi ház eladó.
Irányár: 4,2 millió forint. Tel.: 06-20/3380-431
Családi ház eladó a Kodály Zoltán utcában. Irányár: 6.750.000 Ft. Tel.: 0670/33-53-492
Régi bútor, öreg toll, dunyha, párna felvásárlása. Tel.: 06-70/502-55-71
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Edzésben
a hivatal

Tavaly Kecel, idén június végén Kecskemét látta vendégül a megye köztisztviselõit sportnap keretében. A Benkó Zoltán
Szabadidõ Központban a kormányhivatalok és az önkormányzatok dolgozói
több sportágban mérték össze tudásukat,
majd a bográcsokban fõtt finomságok elfogyasztása után a legügyesebbek érmeket, emléklapokat vehettek át. A keceli
hivatal csapatai közül a legeredményesebbnek 1. helyezésével a horgász csapat
bizonyult, de említést érdemel a fõzõverseny csapat 2. helyezést elért vaddisznó
pörköltje is. Július 1-jén a köztisztviselõk
napja alkalmából Soltvadkert város hivatala hívta meg a Vadkerti-tó partján álló
vendégházába Kiskõrös és Kecel hivatalának dolgozóit. Az eseményre kerékpáron
legnagyobb létszámban a keceli köztisztviselõk érkeztek, ezzel „kiérdemelve” a
legsportosabb önkormányzat címet.

Keceli kenusok
a Dráva folyón
Idén sem maradt el a Keceli Kenusok
Klubjának nyári nagy evezése. A barátokból, jó ismerõsökbõl szervezõdött társaság
a DVCS Dunaharaszti-Baja távja, a SiófokSzekszárd közötti evezés és a Fekete-körösök után most a határfolyókat vette célba.
A 4 hajó 8 fõs legénysége négy nap alatt
teljesítette a Dráván a VízvárDrávaszabolcs szakaszt. A fiúk a maguk
örömére eveznek, és igyekeznek minél
több olyan helyet felkeresni, ahol még
nem jártak. Jókedvüket és lelkesedésüket
ezúttal sem hagyták itthon, mint ahogyan
városunk zászlaját sem.

A szünidõ végéig várják
a gyerekeket
Idén nyáron is több tábor közül választhattak a gyerekek és a nekik tartalmas programot szánó szülõk Kecelen. A Csendes Õsz
Idõsek Otthona Családsegítõ- és Gyermekjóléti Szolgálata 2 turnusban várja a gyerekeket, idén az elsõ osztályba menõ korosztállyal kezdõdõen hatodik osztályos korig.
A már lezajlott elsõ turnus programját rossz
idõ nem húzta keresztbe: kerékpározásra,
buszos kirándulásra, légvárazásra, filmvetítésre és múzeumlátogatásra egyaránt sor
került. Almási Loretta és Szombati Bettina
egy kedves levélben számoltak be a soltvadkerti biciklitúráról, mely bár mindenkit
elfárasztott, feledhetetlen élmény volt. A
lelkes gyerekek kalandjaikról rajzokat is készítettek, melyek a www.kecel.hu oldal
galériájában tekinthetõk meg. Az intézmény
ezúton köszöni a támogatók segítségét: Földes Ferencné, Keceli Polgárõr Egyesület, II.
János Pál Katolikus Általános Iskola és
Óvoda, Magyar Vöröskereszt Kiskõrös Városi Szervezete, Szõke Ibolya, Grúberné
Kirschner Erika, Sebestyén István, Sebestyén
Tímea, Fejes és Társa Kft., Farkasné Flaisz
Erika, Maszlikné Németh Gabriella, Makai
Petra, Keceli Közös Önkormányzati Hivatal, Városi Múzeum, Soltvadkert Város
Egyesített Szociális Intézmény Családsegítõés Gyermekjóléti Szolgálat, Nagy-Pál István
Múzeum Soltvadkert
A Hatvani Lovastanyán három turnusban,
teljes ellátással élvezhetik a nyarat a négylábút kedvelõ gyerekek. A Pestrõl, Bócsáról,
Csengõdrõl, Kiskõrösrõl érkezõk között
ugyanolyan népszerû a bentlakásos tábor,

mint a helyiek körében. A résztvevõk kis
csoportokba osztva, nagy odafigyelés mellett ismerkednek a lovak gondozásával, lovaglással, tereplovaglással és kocsikázással,
miközben gyönyörû környezetben csónakáznak, fürdenek és stílszerûen még a vadkerti fagylaltozásra is kocsikázva érkeznek.
A Városi Könyvtár és Mûvelõdési Házban,
mint minden nyáron, idén is széles kínálattal és nagy-nagy szeretettel várják nemcsak
a gyerekeket, hanem a felnõtteket, családokat is. Az érdeklõdõk júliusban családi kézmûves tábor, néptánc tábor, tûzzománc tábor és kerámia tábor közül választhattak.
Július 29-tõl Fehér Szarvas indiántáborra,
augusztus 12-tõl pedig a TÁMOP pályázat
keretében megvalósuló agyagozás táborra
kerül sor.
A két intézmény és a Hatvani család lovas
táborainak népszerûségét jelzi, hogy az
idei táborokba a helyek már beteltek, de
az igényt mindenképp érdemes jelezni,
mert visszamondás esetén adódik esély a
részvételre.

Elindult a Kertem Kecel
A Kertem Kecel névre hallgató kulturális
kezdeményezés június végén indult a keceli
Városi Múzeum kertjében a ma már heti
rendszerességgel mûködõ Kertem Filmklubbal. Az egyre több ember érdeklõdését

felkeltõ programsorozat szervezõinek hoszszú távú céljai vannak, amelyekkel a helyi
kulturális életet kívánják színesíteni. Terveik mozgatórugója a kultúrára éhes fiatalok,
idõsebbek igényeinek kielégítése, továbbá
lehetõséget kívánnak biztosítani tehetségük
kibontakoztatására mindazoknak, akik látnak fantáziát a Kertem Kecelben. A mûködõ filmklub és a tematikus zenés esték mellett céljaik között szerepel egy helyi amatõr
színjátszó kör, a környékbeli nagyobb városokban már sikeresen mûködõ zsibvásár és
egy ingyenes hobbi-, gyûjtõklub beindítása.
A programokról bõvebben a Kertem Kecel
Facebook oldalán tájékozódhatnak.
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