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 Polgármesteri Hírlevéllel - melyben a Kedves 
lú tájékoztatáson túl beszámolunk a Olvasók!
zvényeinkrõl, lehetõséget kívánunk adni 
egyházi írók, költõk, képzõmûvészek 
inek megjelenítésére, továbbá hirdeté-  

egjelentetésére is -, valamint a testületi 
k közvetítésével, rendezvények és 

pek felvételével az Önök minél szélesebb 
 ájékoztatását szeretnénk megvalósítani.    

 szeret- Ezért kérem, amennyiben közérdekû ném követni     javaslatuk, észrevételük, megjelentetni kívánt megõrizzük, megõ     anyaguk van, jelezzék azt számomra akár eredményeket, változtassunk azon, amin személyesen, akár írásban vagy elektronikus változtatni kell és egy olyan jövõt építsünk úton a Polgármesteri Hivatal ismert elér-együtt, ahol semmi más nem számít csak hetõségein.Kerekegyháza és közösségünk érdeke, 
fejlõdése. Ehhez Önökre is szükség van, ezért Cím: Kerekegyháza, Fõ u. 47/a. kérem alakítsuk együtt városunk jövõjét, Tel: 06/76-546-040, fax: 06/76-546-049közösségünk életét. E-mail: kerpolhi@kerekegyhaza.hu

Terveink szerint szeptembertõl már újra a 
felújított iskolában folyik a tanítás. A város 
kiemelten kezelt fejlesztései között szerepel 
egy új óvoda és bölcsõde építése, tekintettel 
arra, hogy a három különbözõ helyszínen folyó 
óvodai nevelés a leromlott infrastrukturális 
körülmények között már-már lehetetlenné kezd 
válni és finanszírozhatatlan.

 Folyamatosan halad a csatornázás, mely 
számos megoldandó feladatot hagy még maga 
után. A megoldandó feladatok között foglal 
h e l ye t  t ö bb e k  k ö z ö t t  p é l d á u l  a z  
energiaracionalizálás kérdése is, amellyel 
jelentõs kiadásokat tervezünk megtakarítani. 

A fejlesztések megvalósításában Kerekegy-
házának kezdeményezõként élen kell járnia, 
mint ahogy sok területen máris élen jár, mely 
során nem hagyhatjuk figyelmen kívül a kistér-
ségi és a kerekegyházi lakosok partneri együtt-
mûködésének fontosságát sem, hiszen az 
eredményes munka mindannyiunk közös 

e.

A
közcé
rende
kerekMegújult külsõvel, mûve sekkibõvült tartalommal mjelentkezik mostan- ülésetól a Polgármesteri ünneHírlevél. körû tEzt a szemléletet és

megújulást
munkám során is, hogy

rizhessük közösen az elért

érdek

  
  

 
   

Remélve, hogy a Polgármesteri Hírlevél 
hasznos és tartalmas olvasmányukká válik, 
ajánlva szíves figyelmükbe tisztelettel:

                                          Dr. Kelemen Márk
                                                   polgármester
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Mûvészet

Kerekegyházának számos mûvészi vénával

megáldott lakosa van.

Egyesek a versírást, mások a festészetet

választották az önkifejezés eszközéül,

de kivétel nélkül megállapítható,

hogy munkájuk kiemelkedõ mûvészeti

értéket képvisel.

Példaként álljon itt közülük

egy kedves vers

és néhány gyönyörû kép.

Kerekegyháza

Ez az a hely, hol világra sírtad magad,
Porához gyermeki könnyek ezre tapad.

Széles terek, hol gyermekként játszottál,
Kedves a zöld gyep, amin futkároztál.

Itt áll a templom, hol imát tanultál,
Öreg iskoládban írni próbáltál.

Távol vagy, mégis neve ajkadon cseng,
Visszavágysz ide, bárhová keveredsz.

Bármerre sodorjon a messzeség,
E táj az, mely számodra meseszép.

Történelme génjeidbe ivódott,
Nagyapád vére e helyért ontatott.

Örök mementót állító temetõ,
Itt fedé tested egykor szemfedõ.

Porig rombolt emlék névadó templomunk,
Ajkak hada zengi Isten óvd otthonunk!

/Hurea-Matust Katalin, 2006.08.19./

Csertõ Ágnes:
Parasztcsendélet 

Csertõ Ágnes: Sárga rózsák 

Jakubik István: Fõ utca télen



A Képviselõ-testület az alábbi napirendeket folytasson tárgyalásokat annak érdekében, 
tárgyalta meg és fogadta el. hogy a szerzõdés megszûntével a kerekegy-

házi lakosok labor-ellátása biztosított legyen.
A Képviselõ-testület a lejárt határidejû 

határozatok végrehajtásáról készült beszá- A Képviselõ-testület 2007. évi munkatervét 
molót és a két Képviselõ-testületi ülés között elfogadta, mely a korábbi évekhez képest - az 
történt fontosabb eseményekrõl szóló tájé- újabb önkormányzati feladatok bõvülésével - 
koztatót elfogadta. jelentõsen nõtt.

Az Önkormányzat 2006. évi költségveté- Döntött a testület a Tavasz utca és a Kodály 
sének év végi módosításával kapcsolatos Zoltán utca között elhelyezkedõ utca megne-
rendeletét - melyben a bevételi és kiadási vezésérõl, mely végül Nyár utca elnevezést 
fõösszeg 1.018.597 ezer forint összegben kapott. A Képviselõ-testület kinyilvánította azon 
szerepel - elfogadta. szándékát, hogy Ficzek János és Altrichter 

Ferenc nevét prioritásként kezeli az elkövet-
A luxusadóról szóló rendelet módosítását a kezõ utcanév elnevezések során.

testület megtárgyalta és azt a törvénynek 
megfelelõen módosította. A módosítás Az Idõsek Klubja akadálymentesítésével 
Kerekegyházán ingatlannal rendelkezõ kapcsolatos pályázat beadásáról döntött a 
polgárait jelenleg nem érinti az adózás testület. A pályázat szerint 6 millió forint 
szempontjából. támogatást kér az önkormányzat, a 2007. évi 

költségvetésébe pedig 1.059 ezer forint önrészt 
A helyi adók tárgykörében a kommunális kell biztosítania. 

adó vonatkozásában a korábbi évi 10.000 Ft 
adó mértéket 11.000 Ft-ra, a telkek esetében  A Képviselõ-testület a 2007. évi rendezvé-
pedig évi 5.000 Ft-ról 5.500 Ft-ra emelte. Az nyeket tartalmazó elõterjesztést elfogadta.
idegenforgalmi adó összegét - mely a korábbi 
szabályozás szerint 335 Ft/éjszaka/fõ - a Képvi-
selõ-testület döntése értelmében 347 Ft/éjsza-
ka/fõ összegre emelte. Az iparûzési adó a 
törvényes maximum szinten van, 2007. évben 
nem emelkedik.

Az önkormányzat 2007. évi költségvetési 
koncepcióját megtárgyalta és elfogadta.

A köztisztviselõk 2007. évi teljesítmény 
értékelésének célmeghatározásával kapcso-
latos elõterjesztés jóváhagyásra került. 

A kis-labor mûködésével kapcsolatos 
szerzõdést 2007. június 30-ig tudjuk megkötni. 
Döntés született arról, hogy a polgármester úr a 
kis-labor jövõbeni mûködését illetõen 

u
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Tájékoztatás a Képviselõ-testület
2006. december 13-án megtartott ülésén

elhangzott napirendekrõl 

•

•

•

•

•

A LEADER programot számos nézõpontból munkatársa vázolta fel a Dél-alföldi Regionális 
bemutatták a neves elõadók. Paszternák Operatív Program öt prioritását és az azok alá 
Tímea, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési tartozó intézkedéseket. Dr. Csatári Bálint a 
Hivatal LEADER Osztályának vezetõje elõször tanya LEADER programban betöltött szerepé-
összefoglalta a LEADER lényegét. Eszerint a nek fontosságát hangsúlyozta elõadásában, az 
LEADER program célja a helyi lakosság Intézet két kutatója, Farkas Jenõ és Kanalas 
életminõségének, jövedelemszerzõ képessé- Imre pedig arról számolt be, milyen célokat 
gének, a térség népességmegtartó erejének kíván a projekt megvalósítani.
javítása, a helyi termékek piacra jutásának 
segítése a fogyasztóvédelem követelmé-  Az elõadások sorát dr. Dömölki Lívia, az 
nyének önkéntes betartásával, a helyi és a Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület fõta-
térségi kapcsolatok erõsítése. nácsadója zárta, aki bemutatta az OFE-et, és 

beszélt többek között a közvetlen beszerzés 
 A program alapja a kellõen széles társadalmi elõnyeirõl és hátrányairól. 

bázis, és a csoport mûködésének egyik 
feltétele a településeken mûködõ civil és  Dr. Kelemen Márk polgármester hangsú-
gazdasági szervezetek bevonása. Ezt követõen lyozta, példaértékû lehet az Ország Közepe 
beszél t  az e lõzményekrõl  és az Új  Többcélú Kistérségi Társulás és a Kecskemét 
Magyarország Vidékfejlesztési Programról, és Térsége Többcélú Társulás együttmûkö-
majd elmondta, milyen szabályok érvényesül- dése az akciócsoport létrehozása tekinte-
nek elõreláthatólag az új LEADER prog- tében, átlépve ezáltal a megyehatárt, és nem 
ramban. utolsó sorban a források kiaknázása szem-

pontjából is óriási lehetõséget jelenthet. Minél 
 Simon László, a Magyarországi LEADER gyorsabban össze kell állítani a 100.000 fõs 

Központ vezetõje bemutatta a LEADER akciócsoportot, annak elõkészítését el kell 
Központot, és elmondta, hogy a mostanra kezdeni. Az együttmûködéshez csatlakoznak 
elkészült LEADER Zöld Könyv véleményezését majd civil szervezetek, kis településként 
folyamatosan várják az akciócsoportoktól. Ezt Kunbaracs, kis városként Kerekegyháza, és 
követõen Lengyel Szilvia, a Dél-alföldi nagyvárosként ott áll Kecskemét is a 
Regionális Fejlesztési Ügynökség tervezési kezdeményezés mögött.
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LEADER ülés  Kerekegyházán
• Helyi LEADER akciócsoport létreho-
zására irányuló megbeszélésre került sor 
2007. február 15-én a Varga Tanyán.

• A rendezvény kezdeményezõi dr. 
Kelemen Márk polgármester, dr. Iványosi 
Szabó András, Kecskemét Megyei Jogú 
Város alpolgármestere, Tóth Ferenc, 
Kunbaracs Község polgármestere, dr. 
Csatári Bálint, MTA RKK Alföldi 
tudományos Intézet igazgatója, dr. Halász 
Erzsébet, a Kunbaracsi Boróka Alapítvány 
Kuratóriumának elnöke, Balogh József, 4. 
sz. választókörzet országgyûlési képvise-
lõje és Zsadányi Lászlóné, az Ország 
Közepe Többcélú Kistérségi Társulás 
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Tájékoztatás a Képviselõ-testület
2007. február 28-án megtartott ülésén

megtárgyalt napirendekrõl

T á j é k o z t a t ó

Kerekegyháza Város külterületén 2004. kifejezésre jutott, hogy a tanyagondnokok a 
gondozottak nagy megelégedésére végzik decemberétõl mûködik a tanyagondnoki 
mindennapi feladataikat, a kötelességükön szolgálat, két körzetben, több mint 800 fõ 
túlmenõen is, emberséges hozzáállásukkal ellátását biztosítva.
hozzájárulnak a külterületen élõk életkörülmé-
nyeinek javításához, nehézségeik leküzdéséhez.A 2006. évi mûködés tapasztalatairól szóló 

beszámolót a Képviselõ-testület február 14-én 
Megismételve köszönetünket, lelkiismeretes elfogadta, és köszönetét fejezte ki  

munkájukat, további munkájukhoz erõt,  és   tanyagondnoknak 
egészséget kívánunk. áldozatos munkájáért. Többek részérõl 

Mozsárik
Lajos Horváth László

Kiválóan mű ködik
a tanyagondnoki szolgálat

u u

u

u

u

u

u

Az önkormányzat 2007. évi költségvetésé- A Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 
nek összesített bevételi és kiadási fõösszegét Mûvészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát 
1.246.933 ezer Ft összegben határozta meg, módosította a Képviselõ-testület, mivel a 
illetve fogadta el. jogszabályi változások miatt a törzskönyvi 

nyilvántartást érintõ szakfeladat megszûnt.
A bevétel fõösszege 1.156.348 ezer Ft, a hitel 
(mûködési + felhalmozási célú hitel) 90.585 A Képviselõ-testület - az intézményvezetõk 
ezer Ft. javaslata alapján - meghatározta az elsõ osztá-

lyos tanulók beíratásának idõpontjait és az 
A Képviselõ-testület a fenti összegekkel óvodai jelentkezés napjait.

elfogadta Kerekegyháza Város Önkormány-
zatának 2007. évi költségvetésérõl szóló Kerekegyháza Város Önkormányzata 
rendeletét és annak mellékleteit. várospolitikai fórumot tartott 2007. március 

29-én 18 órai kezdettel a Katona József 
A Képviselõ-testület az önkormányzat 2006. Mûvelõdési Házban, ahol Dr. Kelemen Márk 

évi költségvetésének módosításával kap- polgármester tájékoztatást adott a város 2006. 
csolatos rendeletét - melyben a bevételi és évi gazdálkodásáról, és a 2007. évi gazdál-
kiadási fõösszeg 1.045.165 ezer Ft összegben kodás fõbb számairól, fejlesztéseirõl, 
szerepel - elfogadta. lehetõségeirõl, továbbá tájékoztatást 

hallhattak a megjelentek a csatorna 
A Képviselõ-testület a tûzoltószertár beruházás aktuális kérdéseirõl a Bácsvíz 

használatba adására vonatkozó megállapo- Zrt., és a Betonút Zrt. megjelent képvi-
dást jóváhagyta. selõitõl. 

A Képviselõ-testület az alábbi napirendeket tárgyalta meg és fogadta el.

7
Polgármesteri Hírlevél2007. április

Az ügyeletes orvos telefonszáma: 06-70/456-7102

Egészségügyi Szolgáltatói Tájékoztató

Melyek az alapvetõ változások a biztosítással rendelkezõk
egészségügyi ellátásában?

   

A magyar kormány egészségügyi reformja elsõ szakaszának hét lépése 
között szerepel a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetése.
A kormány szerint a 300,-Ft jelentéktelen összeg az orvos-beteg 
találkozónként a betegellátásban. 
Az ezzel kapcsolatos egészségbiztosítási törvény végrehajtásának 
részeként 2007. február 15-tõl életbe lépett a vizitdíjról,
illetve a kórházi napidíjról szóló rendelkezés.
Ezzel kapcsolatos gyakorlati ismeretek elengedetlenül szükségesek az 
orvoshoz fordulni szándékozóknak, ezért kérjük, hogy az 
egészségbiztosítás terhére történõ szolgáltatások igénybevétele elõtt az 
alábbiakat gondosan tanulmányozzák át és vegyék figyelembe.

       
 

2007. február 15-tõl a háziorvosi rendelõkben, szakrendeléseken 
minden orvosi ellátásért, alkalmanként 300 forint vizitdíjat, a 
kórházakban pedig 300 forint napidíjat kell fizetnünk.
A vizitdíjat a vizsgálat vagy a kezelés megkezdése elõtt, vagyis elõre,
a kórházi napidíjat pedig távozáskor kell fizetni. A fizetésrõl az 
elõírásoknak megfelelõen nyugtát vagy számlát kap a beteg.
Amennyiben a biztosítottak az ellátás igénybevételének 
megkezdésekor nem fizetik be a vizitdíjat, az egészségügyi szolgáltató 
szóban tájékoztatja, hogy az ellátás nem vehetõ igénybe az 

Hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 8-12 óráig
Szerdán: 13-17 óráig

Dr. Benkõ Margit
Hétfõ, csütörtök: 13-17 óráig

Kedd, szerda, péntek: 8-12 óráig

Dr. Berényi Antal

Dr. Mánya Irén
rendelési ideje változatlanul:

Hétfõ, szerda, csütörtök: 8-12 óráig
Kedd, péntek: 13-17 óráig

Dr. Gódor Györgyi

Hétfõ, szerda, péntek: 8-12 óráig
Kedd, csütörtök: 14-17 óráig

Változott a háziorvosok rendelési ideje
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy 2007. február 15-étõl kezdõdõen
a háziorvosok rendelési ideje az alábbiak szerint módosult:

HÁZIORVOSI rendelésekHÁZIORVOSI rendelések

rendelési ideje változatlanul:

1. Dr. Gódor Györgyi
2. Dr. Benkõ Margit
3. Dr Jose Tajola
4. Dr. Benkõ Margit
5. Dr. Mánya Irén
6. Dr. Jose Tajola
7. Dr. Berényi Antal
8. Dr. Gódor Györgyi
9. Dr. Benkõ Margit
10. Dr. Jose Tajola
11. Dr. Mánya Irén
12. Dr. Berényi Antal
13. Dr. Mánya Irén
14. Dr. Berényi Antal
15. Dr. Gódor Györgyi
16. Dr. Berényi Antal
17. Dr. Jose Tajola
18. Dr. Mánya Irén
19. Dr. Gódor Györgyi
20. Dr. Mánya Irén
21. Dr. Berényi Antal
22. Dr. Mánya Irén
23. Dr. Benkõ Margit
24. Dr. Jose Tajola
25. Dr. Gódor Györgyi
26. Dr. Benkõ Margit
27. Dr. Gódor Györgyi
28. Dr. Berényi Antal
29. Dr. Mánya Irén
30. Dr. Benkõ Margit

Május



Alkalmanként 300 forintos vizitdíj mellett ?
igénybe vehetõ szolgáltatások:

?
?

Kiknek milyen esetben NEM KELL vizitdíjat
?

illetve napidíjat fizetni?
?

?

?EMELT összegû 600 forintos vizitdíjat kell
?alkalmanként fizetni:
?
??

??
?

?

?
?

?
?

BEUTALÓ NÉLKÜLI SZAKELLÁTÁSOK:

?
? Nem számít külön alkalomnak, ezért nem
? kezelésenként kell fizetni
?

?
?

?
?

?
?

?
?

Nem kell vizitdíjat fizetni a tartós orvosi kezelés
eseteiben:

?

?

?

?
?
?Naponként 300 forintos kórházi napidíj mellett

igénybe vehetõ szolgáltatások:
?

? ?

     Nem kell tovább fizetni napidíjat, ha a 
  biztosított az adott naptári évben már

20 napi kórházi napidíjat megfizetett.Háziorvosi ellátás
Fogászati ellátás

      Járóbeteg-szakellátás
  Járóbeteg-szakellátás keretében nyújtott 

Alanyi jogon, aki 18. életévét még nem orvosi rehabilitációs ellátás
töltötte be
Kötelezõ járványügyi intézkedés esetén      
Katasztrófa egészségügyi ellátás 
Népegészségügyi célú, célzott szûrõvizsgálatAmennyiben az ellátást a biztosított:
Terhesgondozás, szülés, szülészeti ellátás és Saját kezdeményezésére a házi orvosi 
gyermekágyas anya gondozásarendelõn kívül (pl. lakáson) veszi igénybe
Sürgõsségi vagy kötelezõ gyógykezelésSaját kezdeményezésére nem annál a 
ha az ellátás kórházi elhelyezésre, vagy a háziorvosnál veszi igénybe, aki lakhelye 
terhelt elmeállapotának pszichiátriai szerint a területi ellátására kötelezett, 
fekvõbeteg-gyógyintézetben történõ illetve nem annál a háziorvosnál veszi 
megfigyelésére irányuló, bírói döntés miatt igénybe, akihez bejelentkezett
szükségesNem annál a járóbeteg-szakellátónál veszi 
az ellátás igénybevétele során a biztosított igénybe, mint ahová a beutalója szól
elhalálozottA csak beutalóval igénybevehetõ járóbeteg-
hajléktalanok ellátása szakellátást beutaló nélkül veszi igénybe

Ha ugyanazon szolgáltatónál egy nap több   
járóbeteg-szakellátást vesz igénybe, a vizitdíjat csak 

Fül-orr-gégészet egyszer kell megfizetnie.
Szemészet       
Általános és baleseti sebészet   
Bõrgyógyászat

injekciós, infúziós kúráértNõgyógyászat
kötözésértUrológia
gyógytorna kezelésértPszichiátria
fizikoterápiás kezelésért, amennyiben nem Addiktológia
orvos végzi.

Az ügyeleti ellátásra jelentkezõ betegnek 
alkalmanként 1000 forint vizitdíjat kell megfizetnie,         
amennyiben a szolgáltatás igénybevételét nem indo-
kolja az Eütv. 3.§-ának i) pontja szerinti sürgõs 

Rosszindulatú daganatos megbetegedésekben szükség. A rendelet 31 pontban meghatározza a 
szenvedõ betegek oki és tüneti kezelésesürgõs szükség körébe tartozó, életet veszélyeztetõ 
Vesebetegek dialízis kezelése és az azzal állapotokat és betegségeket.
összefüggõ vizsgálatokAz egészségbiztosító ellenõrzi, hogy az egész-
A véralvadás rendszerének veleszületett ségügyi szolgáltató a vizitdíj és a kórházi napidíj 
betegségeiben szenvedõk ellátásabeszedésével, valamint az elszámolási nyilatko-
Véradással összefüggõ vizsgálatokzattal kapcsolatos kötelezettségeit teljesíti-e.
Cukorbetegség kezelése
Szerv-és szövetátültetésre várók, ezen       
átesettek gondozása  
HIV fertõzés és AIDS betegség kezelése

Orvosi beutalás alapján az aktív és krónikus Szkizofrénia, szkizoaffektív pszichozis, 
fekvõbeteg szakellátások, ideértve a súlyos depresszió, súlyos bipoláris szindróma 
rehabilitációs fekvõbeteg szakellátást is. kórképek kezelése

Egészségügyi Szolgáltatói Tájékoztató 
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Nem kell vizitdíjat, napidíjat fizetni azokért az
ellátásokért, amelyek költsége NEM az
Egészségbiztosítási Alapot terheli, illetve külön
díjtétele van:

?

Változások a gyógyszerek
?

felírásának rendjében
?

?
?

?

?
?
?

?

?

?
?

Változások az utazási költségek
térítése ügyében

Mi a vizitbérlet?

       fogászati alapellátást is), ill. járóbeteg-szakellátásért 
vizitdíjat legalább már 20-20 alkalommal fizetett, a      
20. alkalom feletti ellátások után fizetett vizitdíjak      
összegét az illetékes jegyzõtõl a külön jogszabály- 
ban meghatározottak szerint visszaigényelheti.Munkahigienés szûrõ- és ellenõrzõ 

vizsgálatok
  Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatások
 Orvosszakértõi vizsgálatok és 

2007. január 1-jén hatályba lépett a gyógyszer-szakvéleményezések
gazdaságossági törvény a biztonságos és gazdasá-Különösen veszélyes (extrém) sportok
gos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, Hivatásos sportolók sportegészségügyi 
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabá-ellátása
lyairól.Nem gyógyító célú esztétikai vagy rekreációs 

ellátások Az orvosnak a legolcsóbb készítményeket kell 
Orvosbiológia kutatás felírni a betegek részére, ettõl csak az egyes 
Jármûvezetõi alkalmassági vizsgálatok gyógyszerek esetében külön-külön szakmai 
Lõfegyvertartásra vonatkozó alkalmassági indoklással, ill. a beteg nyilatkoztatásával térhet el, 
vizsgálatok amennyiben a páciens ragaszkodik a korábbi 
Alkohol illetve kábítószer hatása alatt állás gyógyszereihez.
esetén a detoxikálás

Betegeinket tájékoztatjuk a gyógyszerek, a Alkohol illetve kábítószer szintjének 
gyógyszerválasztás lehetõségérõl és felírhatósá-kimutatására vérvizsgálat
gáról. 18 év alatti gyermekek esetében csak a Látlelet kiadása
törvényes képviselõje nyilatkozhat ez ügyben, a Nem kötelezõ védõoltások
gyermek egyedül nem!

Minden szolgáltatónak biztosítania kell a személyi 
és tárgyi feltételeket ahhoz, hogy a vizitdíj kész-    
pénzben, vagy más készpénzt helyettesítõ módon  
(pl. vizitbérlet, automata, egészségpénztári kártyá-

A megjelent új kormányrendelet alapján január 1-val) befizethetõ, illetve beszedhetõ legyen.
jétõl megszûnt a Hitelezett utazási utalvánnyal 
történõ utazás lehetõsége, vagyis a beutalt személy-

  nek minden esetben az utazáshoz menetjegyet kell 
A finanszírozott egészségügyi szolgáltató - így a vásárolnia, melyet a szabályszerûen kiállított 
háziorvos is -, kizárólag az általa nyújtott ellátások Utazási utalvány mellé kell csatolni, és elszámolásra 
igénybevételére jogosító VIZITBÉRLETET az illetékes egészségbiztosítási pénztárnak meg kell 
bocsáthat ki. küldeni. A menetjegy hiányában nincs lehetõség a 

költségtérítés megállapításra.Az csak a kibocsátása évében érvényes, és azt csak 
az azon megnevezett jogosult használhatja fel (nincs Utazási utalványt kizárólag a beutalással egyide-
pl.: családi vizitbérlet vásárlására lehetõség). A jûleg lehet kiállítani, utólag erre nincs jogszerû 
vizitbérlet tartalmazza, hogy a háziorvosi ellátás lehetõség. Kísérõ csak akkor jogosult költségre, ha 
mekkora összegig vehetõ igénybe, továbbá a kibo- az õ jelenlétét is igazolja az igénybevétel helye 
csátó nevét, egyedi azonosítószámát, a jogosult szerinti orvos.
nevét és TAJ számát. A felhasználó nevének feltûn- Abban az esetben, ha az igénylõ betegsége, egész-
tetéséig ruházható át a vizitbérlet (tehát pl.: az unoka ségi állapota miatt tömegközlekedési eszközön 
meglepheti vele a nagymamát ajándékba, de miután utazni nem tud, továbbra is van lehetõség az egész-
rákerült a név és az azonosítószám, már más nem ségügyi szolgáltatóhoz gépkocsival történõ 
használhatja fel, eladni, elajándékozni sem lehet). utazásra. A gépkocsi igénybevételének szüksé-
Amennyiben a biztosított nyugtával, ill. számlával gességét és indokát azonban minden ilyen esetben a 
igazolja, hogy az adott naptári évben a biztosított beutaló orvosnak az utazási utalványon fel kell 
által igénybe vett háziorvosi ellátásért (ideértve a tüntetnie.
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A Fõ utcai nyárfákkal egyre több probléma volt az gépeket. Mivel a feladatra szánt pénzösszeg kisebb, 
utóbbi idõben. Nem csoda, hiszen kiöregedtek, mint a tényleges ráfordítás, a faanyagot a Vg. Kft. 
magas koronájuk a nagy szélben sokszor okozott értékesíti.
áramkimaradást, a leesõ száraz ágak gépkocsikban Hamarosan elvégezzük a tuskókiszedési feladato-
tettek kárt, a járókelõk testi épségét veszélyeztették kat is. Ehhez a tuskókat elõzetesen speciális fúróval 
és ráadásul a csatornaárkok kiásásakor meggyengült megfúrják és azután kell a földbõl eltávolítani a gyö-
sok nyárfa gyökérzete. Az önkormányzat úgy dön- kérrészeket. Az önkormányzat 2002-2006. szeptem-
tött, hogy az összes Fõ utcai nyárfát kivágatja és ber 30-ig 65 db fát vágott ki, míg 2006. október 1-ét 
szándékai szerint még ebben az évben új fasort követõen 102 db fa kivágását végeztük el, és mint-
ültetünk mindkét oldalon. egy 200 db tuskó kiszedése is elkészül hamarosan.

A munka finanszírozásában részt vett a A városfejlesztési bizottság kerekegyházi erdész 
csatornázó cég is, a feladat elvégzésére a Város- és agrárszakemberekkel olyan ültetési tervet készít, 
gazdasági Kft-vel szerzõdött az önkormányzat. A amelyben az eddig készült kertészeti terveket és a ki-
látványos és veszélyes fakivágási munkálatokat a vágás után megmaradt fenyõket, tujákat, és egyéb 
Kft. munkatársai nagy körültekintéssel végezték el, meglévõ fákat is figyelembe veszik. Ültetéskor sze-
és nemsokára az utolsó gallycsomó és farakás is a retnénk bevonni az iskola diákjait is a munkála-
felhasználás helyére kerül. A munkához kosaras tokba, hiszen õk és a fiatal fák is a jövõt jelentik 
kocsit kellett bérelni és rakodó, valamint szállító mindannyiunk számára. 

A Kerekegyházán megvalósult és megvalósuló útfelújításokról az alábbi táblázat ad tájékoztatást: 

2002-2006. szeptember 30-ig

A felújított út megnevezése   

  

  

 

  

 

1. Papszék dûlõ

2. Búhegy dûlõ

3. Faludûlõ

4. Ágoston dûlõ

Összesen 2002-2006:

A felújított szakasz hossza (méter)    

600

400

600

1.500

3.100

2006. október 1-jétõl

A felújított út megnevezése   

1. Vettút 

2. Határ dûlõ (fülöpházi)

3 Kiss Mihály dûlõ

4. Kutató átkötõ dûlõ

5. Langó dûlõ

6. Kaszatanya dûlõ-Papszék dûlõ közötti átkötõ

7. Móczár erdõ átkötõ

Összesen elkészült

Folyamatban lévõ, illletve 2007. december 31-ig

megvalósuló felújítások

Mindösszesen 2007. december 31-ig:

A felújított szakasz hossza (méter)    

850

6.000

850

850

850

750

900

11.050

25.000

36.050

A Fő  utcai fakivágásról
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A trichinellosis egy élõsködõ apró féreg, és vizsgáltatása. A vadásztársaságoknál 
annak lárvái által okozott, az izmokat érintõ mûködõ képesített vadhúsvizsgálók a 
megbetegedés. A betegség súlyos lefo- mintavételt elvégzik, annak vizsgáltatását 
lyású, akár halálos kimenetelû is lehet. megszervezik.
Az ember az ilyen féreg lárváival fertõzött hús 
elfogyasztásával betegedhet meg. A beteg- A magánfogyasz-
séget terjesztõ állatok: sertés, vaddisznó, ló, tásra levágott serté-
borz, patkány. sek, illetve a kilõtt 

vaddisznók vizsgálta-
Magyarországon jelenleg nem, a környezõ tása különösen akkor 
országokban viszont elõfordul trichinellosis. indokolt, ha azok 
Ezért ajánlott a házi vágások alkalmával húsából nem hõkezelt húskészítményeket is 
levágott sertések húsának vizsgáltatása a elõállítanak (pl.: nyers füstölt kolbász).
hatósági állatorvosi szolgálattal.

A sertéshúst, a lóhúst nyersen kutyának, 
Ugyancsak indokolt a vadászatokon elejtett macskának sem tanácsos adni.
és nem vadfeldolgozó felé értékesített vad- További felvilágosításért, illetve a vizsgálat 
disznókból vett minták trichinellosis esetle- elvégeztetése céljából forduljanak állator-
ges elõfordulásának kizárása céljából való voshoz.

Az önkormány- úgynevezett „Vett” út, Kerekegyháza-Fülöpháza 
zati kezelésû kül- határút teljes szakaszon, Kiss Mihály dûlõ, az 
területi dûlõutak úgynevezett Kutató-átkötõ dûlõ, továbbá az 
he lyreá l l í tása ,  Ágoston dûlõ 52-es út és Ágasegyházi út közötti 
kátyúk megszün- szakasza teljesen elkészült.
tetése 2006. októ- Folyamatban vannak a Kaszatanya dûlõ kritikus 

bere óta soha nem látott intenzitással folyik. E mun- szakaszai, a Langó dûlõ, Határ dûlõ és Langó dûlõ 
kafolyamatok során a mérnöki kitûzéseknek átkötõ szakasza. A késõbbiekben a Csernus és 
megfelelõen az utak teljes szélességükben Kasza-tanya dûlõk folyamatos javítása is 
kitisztításra kerülnek, járhatóvá válnak. Így az megtörténik.

TÁJÉKOZTATÓ TRICHINELLÓSISRÓL 

Lényegesen javult a külterületi utak helyzete

Az Országos Vérellátó Szolgálat Kecskeméti melybõl 12-en voltak „új véradók” - segítve 

Területi Vérellátó intézetvezetõ fõorvosa, dr. ezzel rászoruló embertársaikon. Köszönjük 

Gyulai Ildikó köszönõ sorokat intézett nekik és kérjük lehetõségük szerint a jövõben 

városunk polgáraihoz, akik a szervezett is tegyék szolgálatukat és ösztönözzék a 

véradó napokon megjelentek és vért adtak. környezetükben élõket a véradásra. 

2006-ban 272 kerekegyházi lakos adott vért, 

Véradó napok

sikere
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Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmét, hogy a kézbesített kommunális adó és gépjármûadó I. félévi 
pótlékmentes befizetési határideje 2007. április 16.
Azok a gépjármû-tulajdonosok, akik nem kapták meg a gépjármûadóról szóló határozatot - a 
teljesítményadat hiánya miatt - késõbb fogják azt kézhez kapni.

Adózással kapcsolatosan információt kaphatnak a Polgármesteri Hivatal adóügyi irodáján 
ügyfélfogadási idõben, illetve az 546-053-as telefonon.

Tájékoztatjuk a közlekedési és gépkocsi szerzési támogatásra jogosult mozgáskor-
látozottakat, hogy kérelmeiket tárgyév április 30-ig nyújthatják be a Polgármesteri Hivatal 14-es 
irodájában ügyfélfogadási idõben.

HATÓSÁGI DÍJAK VÁLTOZÁSA

T á j é k o z t a t ó

Ideiglenes, nemzetközi vezetõi engedély kiadása
Külföldrõl származó és belföldön forgalomba helyezendõ használt jármûvek
származásának ellenõrzése
Forgalomból történõ kivonás elrendelése esetén a jármû ismételt forgalomba helyezése
Lassú jármû és a pótkocsi igazolólapjának kiadása, pótlása
Érvényesítõ címke pótlása
Forgalomból kérelemre történõ ideiglenes, átmeneti és végleges kivonás,
az ideiglenes kivonás kérelemre történõ megszüntetése
Záradék elrendelése, törlése
Ideiglenes forgalomba tartási engedély kiadása
Általános és a lassú jármûhöz kiadott rendszámtábla
1pár
1 db
Ideiglenes (E) rendszámtábla kiadása
1 pár
1 db
Rendszámtábla utángyártás
Regisztrációs matrica utángyártása

1800

8400
8400
4800

450

1800
1800
2800

6500
4200

10000
6500
9500
1200

Díj/Ft

(Okmányiroda)

2007. május 1-jétõl változnak a közúti közlekedés igazgatási tevékenységek, és az egyes 
rendszámtáblákhoz és a hatósági jelzéssel összefüggõ igazgatási tevékenységhez
kapcsolódó hatósági díjak.

   
   

Okmányirodai ügyhöz kapcsolódó leggyakoribb
ügytípusok megváltozott hatósági díjai:
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IDEGENFORGALMI TÁMOGATÁSOK
Az önkormányzat által 2003-2006. közötti két forint támogatást ad, mely összeget az 
idõtartamban adott támogatások közül külön önkormányzatnak idegenforgalmi jelentõségû 
bemutatjuk az idegenforgalmi adó bevétel fejlesztésekre, kiadásokra kell fordítania. Az 
terhére kifizetett támogatások sajátosságait. Az alábbi táblázat mutatja, hogy 2003-2006. között 
önkormányzat idegenforgalmi adó bevételé- két kiemelt idegenforgalmi vállalkozás mekkora 
nek minden egyes forintjához az állam további összegû támogatásban részesült.

•

•

•

A Pongrácz Majorban megrendezésre kerü-
lõ március 15-i rendezvényre további 1 millió 
forintos támogatási kérelem érkezett, melyet a 
Képviselõ-testület többsége megszavazott.
A rendezvényt Kerekegyháza népszerûsítése 
érdekében a vállalkozó 5 évig köteles meg-
rendezni akkor is, ha ehhez késõbb támogatást A nehéz pénzügyi helyzetre és a korábbi 
nem kap.évek néhol aránytalan támogatási rendsze-

rének indokolt megváltoztatására tekintettel, az 
A következõ években optimális esetbenelõzõ évek gyakorlatával szemben már a 2007. 

1 millió forint támogatásra tarthat igényt, évi költségvetés elsõ tervezetében 1-1 millió 
amennyiben a befizetései is megfelelõen forint támogatás került betervezésre a két 
teljesülnek.idegenforgalmi vállalkozás számára.

Kimutatás a és a részére
kifizetett támogatásokról 2003-2006. években

        
   

Pongrácz Major Varga Tanya

Támogatás összege (Ft) 

 12.201.563

4.300.000

Dátum

2003-2006

2003-2006

Megnevezés

    

  

Komondor Tours Kft. (Pongrácz Major)

Varga Tanya Kft.

Befizetett idegenforg. adó (Ft)   

6.246.804.-

4.595.636.-

KEREKEGYHÁZA VÁROS ALJEGYZÕJÉTÕL  

       

     

      

    

    

     

     

  

ÉRTESÍTEM A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY A HATÓSÁGI FÕÁLLATORVOS

EBZÁRLATOT ÉS LEGELTETÉSI TILALMAT

RENDELT EL KEREKEGYHÁZA VÁROS EGÉSZ KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE

RÓKÁK VESZETTSÉG ELLENI IMMUNIZÁLÁSA MIATT

2007. ÁPRILIS 7-TÕL ÁPRILIS 28-IG.

FENTI IDÕSZAK ALATT TILOS AZ ÁLLATOKAT

A SZABADBAN LEGELTETNI, ILLETVE A KUTYÁKAT

SZABADON HAGYNI KÓBOROLNI!

HIRDETMÉNY
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Kábeltévé − Internet
Tisztelt Olvasó!

A meglévõ Internet szolgáltatáson alapulva Tájékoztatom Önöket a közelmúltban folytatott 
kedvezményes kábeltelefon elindítását is tárgyalásaim során megerõsítést nyert azon 
tervezzük. Az Internet szolgáltatásnál már elképzelésekrõl, tervekrõl, melyek részben 
rövidtávon árkedvezményes akciókat és választ adnak az utóbbi idõben a lakosság részérõl 
folyamatos sebességnövelést fog biztosítani a is egyre többször felmerülõ azon kérdésre, hogy a 
helyi Kábelkommunikációs Kft.Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft., és mint 

tulajdonos Kerekegyháza Város Önkormányzata Jó hír a sportkedvelõknek, hogy mivel a 
milyen fejlesztéseket tervez a kábeltévé és nagyszámú kerekegyházi futballrajongók is 
Internet szolgáltatások terén. kérték, már látható a Sport2 csatorna a kábeltévé 

bõvített csomagjában.Elsõ és legfontosabb a digitális mûsorelosztás és 
tartalombõvítés megoldása. A digitális tévézésre A fejlesztések, egy teljesen más szemlélet, egy új 
való átállásnál rögtön lehetõség nyílik jelentõs struktúra elõkészítése a kábel tv tekintetében is 
számú új tv mûsor elindítására (sport-, elkezdõdött, néhány hónapon belül történõ 
természetfilm-, mesefilm-, hír- és dokumentum, megvalósításukról a késõbbiekben folyamatos 
illetõleg új fizetõs mozi csatornák). tájékoztatást adunk az elõfizetõknek és a 

lakosságnak a Polgármesteri Hírlevélen és a kábel A digitalizáció megvalósítása egyéb új szolgálta-
tv-n keresztül. Addig is, ha javasolhatom, tások megvalósítására is lehetõséget nyújt (EPG: 
maradjanak elõfizetõk, mert a szolgáltatások elektronikus újság, különbözõ video szolgáltatá-
bõvítése a jövõ, mely egyben a közeli cél.sok filmarchívumból, stb.).

Dr. Kelemen Márk polgármester

Tisztelt Elõfizetõnk!
Köszönjük eddigi támogatását és bizalmát, hogy szolgáltatásainkat igénybe vette.

A jövõben is különbözõ akciókkal kívánjuk elõsegíteni nemcsak új,
hanem meglévõ elõfizetõink választását a kábeltévé és Internet csomagjaink iránt. 

Az Önök észrevételei és kérései alapján állítottuk össze új akciós kínálatunkat.

     

    

Bekötési akció: Három az egyben/A
1) Kössék be ingyen a kábeltévét! oTeljesítjük
2) Kössék be ingyen az internetet is! oTeljesítjük
3) Építsék ki ingyen a második vételi helyet is! oTeljesítjük
    (vagy 1 hónapig ingyen kábeltévé és Internet használat)

Bekötési akció: Három az egyben/B
1) Kössék be ingyen a kábeltévét! oTeljesítjük
2) „Fél évig féláron csomagdíj” (vagy 3 hónapig ingyen)! oTeljesítjük
3) Építsék ki ingyen a második vételi helyet is! oTeljesítjük

Bekötési akció: Három az egyben/C
1) Kössék be ingyen az internetet! oTeljesítjük
2) „Fél évig féláron csomagdíj” (vagy 3 hónapig ingyen)! oTeljesítjük
3) Félév (vagy 3 hónap) után kedvezményes csomagdíj! oTeljesítjük

RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNYEK A KÁBELKOMMUNIKÁCIÓS KFT-NÉL 2007-BEN

HÁROM KÍVÁNSÁG, MINT A MESÉBEN
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Díjcsomag

Alap cs.

2. díjcs.

3. díjcs.

Le/feltöltési sebesség

768/128

768/128

768/128

Max. adatforg.

2 GB

10 GB

korlátlan

Havidíj kedvezmény

-

1.500 Ft

2.000 Ft

Csomagdíj/hó

5.000 Ft

6.500 Ft

9.000 Ft

Internet akciós díjtáblázat 2007. február 1-jétõl

RÉGI ELÕFIZETÕINKNEK

Akció alap csomagos elõfizetõink számára:  „6 hónapig ingyen nézheti a prémium 
csatornákat!”
Akik áttérnek a bõvített csomagra 6 hónapig alap csomag áron vehetik igénybe a bõvített csomag 
szolgáltatását.
Feltétel: 1 éves szerzõdés vállalása a bõvített csomagra a 6 hónap leteltét követõen.

Internet hûségakció 1. csomagos elõfizetõinknek: „Egyet fizet kettõt kap!”
(Régi áron kétszeres letöltési lehetõség)
Azon internetes elõfizetõinknek, akik minimum 2 éve az alap csomag szolgáltatását (1 GB) veszik 
igénybe havi bruttó 5.000 Ft-os áron 2007. február 1-jétõl dupla adatforgalmat biztosítunk (2GB) 
ezzel is megköszönve eddigi hûségüket.

A Három az egyben/C akció természetesen a régi kábeltévé elõfizetõink számára is érvényes.
2007. február 1-jétõl a modembérlet díja: 1 Ft/hó

  
                 

            
    

Minden meghirdetett akció 2 éves hûségnyilatkozat vállalásával (kivétel HBO) érvényes. Határidõ 
elõtti felmondás esetén a kedvezményes ár és az aktuális ár különbözetének arányos részét meg 
kell téríteni.

2007. úgy gondoljuk jelentõs év lesz cégünk életében, hiszen várhatóan megszületnek azok a 
szükséges döntések, amelyek meghatározzák szolgáltatásunk fejlesztésének (digitális 
mûsorelosztás, EPG és egyéb kiegészítõ szolgáltatások, kábeltelefon stb.) irányát és az ehhez 
kapcsolódó mûködésünket érintõ változtatásokat.

Bõvebb felvilágosításért ügyfélszolgálati irodánkban és az alábbi telefonszámokon várjuk 
érdeklõdésüket 545-140; 70/339-2565; 70/339-2225
Kérjük, látogasson el honlapunkra is:  vagy 

                                                                                                  Tisztelettel: Varga István ügyvezetõ

HBO tavaszi akció:
2007. február 1 - március 31-ig tart az HBO tavaszi akciója. 1 éves elõfizetéssel az HBO fizetõ
mozicsatornát újonnan igénylõ elõfizetõink 12 hónapon keresztül bruttó 1.200 Ft-os elõfizetõi díjjal
vehetik igénybe a szolgáltatást.

www.kereknet.hu www.kerekom.hu
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Újévi koncert
Idõpontja: 2007.01.13.
Helyszín: Római Katolikus templom

  
    

     
   

1848-49-es szabadságharc és forradalom 

megünneplése
Idõpontja: 2007. március 14. (szerda) 17 óra
Helyszín: Katona József Mûvelõdési Ház 

       

    
    
      

              

Majális 
Idõpontja: 2007. május 1. (kedd)
Helyszín: Kerekegyháza Sportpálya
Szervezõ: Polgármesteri Hivatal
                 Katona József Mûvelõdési Ház

    
  

Tanév búcsúztató és Gyereknap
Idõpontja: 2007. június 2. (szombat)
Helyszín: Katona József Mûvelõdési Ház
Szervezõ: Katona József Mûvelõdési Ház

      
     

    

    

       
    

    
   

         

Újévi fogadás
Idõpontja: 2007. január 19. (péntek)
Helyszín: Katona József Mûvelõdési Házban
Meghívottak: Kerekegyháza vállalkozói

Országos 1-es, 2-es és 4-es Fogathajtó Derby

Verseny
Idõpontja: 2007. április 13-15. (péntek-vasárnap)
Helyszín: Kerekegyháza Lovas pálya
Szervezõ: Kerekegyházi Sportegyesület Lovas Szakosztálya, Vörösmarty László

Kerekegyháza Város Önkormányzat

Könyvtár és Ifjúsági Klub Átadása
Idõpontja: 2007. május

Augusztus 20-i ünnepség, Arató Felvonulás, Búcsú
Kerekegyháza Díszpolgára cím, Kerekegyházáért díj átadása
Péterréveiek és Gútori Képviselõ-testület fogadása

Idõpontja: 2007. augusztus 18- 20.

Aug. 19-én 15.00 órakor: Ünnepi Képviselõ-testületi ülés, Kerekegyházáért díj átadása
Helyszín: Katona József Mûvelõdési Ház

19.00 órakor: Arató felvonulás, újkenyér szentelése
Helyszíne: Szent István tér

Este: Arató bál a Katona József Mûvelõdési Házban
Tûzijáték

Kerekegyháza város 20
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Szüreti Mulatság 
Idõpontja: 2007. október 6.(szombat)
Helyszín: Katona József Mûvelõdési Ház
                Szent István tér
Szervezõ: Kerekegyháza Város Önkormányzat
                 Katona József Mûvelõdési Ház

A szüreti felvonulás - évek óta - a település egyik legsikeresebb rendezvénye.
A részvétel nagyon magas, a helyi lakók mellett a környék településirõl
is sokan ellátogatnak. Német, holland, dán, svéd, osztrák vendégek is
részt vesznek a legjelentõsebb eseményeken,
a szüreti felvonuláson és a kapcsolódó rendezvényeken.

 
   

     
   

                    
                    

Koszorúzás a hõsök tiszteletére
Idõpontja: 2007. október 31.
Helyszín: Szent István tér (I-II. világháború hõseinek emlékmûve) Köztemetõ
Szervezõ: Kerekegyháza Város Önkormányzat

 
    

    
  

                    

Máltai karácsony
Idõpontja: 2007. december 15. (szombat)
Helyszín: Katona József Mûvelõdési Ház
Szervezõ: Fricz Józsefné

   

   

  

 
    

    
    

Nemzeti ünnep
Idõpontja: 2007. október 23.
Helyszín: a Katona József Mûvelõdési Ház
Szervezõ: Kerekegyháza Város Önkormányzat

Kerekegyházáért Baráti Kör
Katona József Mûvelõdési Ház

Idõsek Karácsonya
Idõpontja: 2007. december 06. (csütörtök)
Helyszín: Katona József Mûvelõdési Ház
Szervezõ: Polgármesteri Hivatal

Katona József Mûvelõdési Ház

Móra Ferenc Általános Iskola

és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

Zenetagozatának Ünnepi Koncertje

Karácsonyfa állítás
Idõpontja: 2007. december 21. (péntek)
Helyszín: Katona József Mûvelõdési Ház
Szervezõ: Katona József Mûvelõdési Ház

07. évi rendezvényterve
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Boldog Újévet kívánok a máltai önkéntesek nevében
városunk minden lakosának!

BOLDOGSÁG. Szép magyar szó, de mit takar?
Például Neked! Pénzt, márkás autót, szép házat,
szeretõ családot, egy szelet kenyeret?
A legszebb, legboldogabb pillanatokat hoztam
magammal az Újévbe, hogy esetleges
keseredettségemben mindig segítõim legyenek.
Mit rejt az én képzeletbeli boldogság „zsákom”?
Kinyissam Neked? Jó, de csak egy picit, mert ez a
zsák mindenkinek mást kell, hogy rejtsen.

       ahogy mosolygott, szebben ragyogott, mint a 
       karácsonyfa valamennyi fénye!
    

     Megérkezett Ági, a kétéves kislány. Nevelõszülõ 
     hozta. Ági meglátott, s úgy nevetett rám, s repült a 

    karomban, hogy fogacskái gyöngyként csillogtak. 
       Hát nem felejtettél el aranyom? - s nem gyõztem 

          csókolgatni a rég nem látott kicsi barátnõmet. Szép 
     karácsonyi ajándáka volt Istennek ez felém!

Csak megoldom a képzelet rózsaszín masniját, s Kis barátnõm egy összehajtott írólapot nyomott a 
törnek elõ megállíthatatlanul a legboldogabb kezembe. Szétnyitva, egy madárka volt rajzolva, s 
pillanatok! Kedves, idõs barátnõm lábát sajnos le szépen színezve rajta. Barátságunk jele! - s tudtam, 
kellett mûteni. Kerekesszékbe kényszerült az oly hogy Alíz szívbõl írta nekem ezt a szót rá: 
aktív, oly kedves ember. Ült a székében a mi szeretettel!
Karácsonyunkon, a szépen terített asztal mellett, 
nézte vidáman az elõtte kavargó tömeget. S ekkor Megszólalt a mi máltai himnuszunk, az Ugye 
odaléptem. - Jössz velem limbó-hintózni? - s már tudod… , s mindenki tódult a körbe, hogy együtt 
fogtam is székének karját, s elindultam a zenés mu- énekelhessük, hogy nekünk a jó szó a legtöbb, mi 
latságba. Senki nem látta, hogy sérült, még maga is adható. Botra támaszkodva, kerekesszékben ülve, 
elfelejtette egy pillanatra, azt hiszem. Bújt lányom- ugrálva, mint a pajkos kiscsikó, szóval ott állt 
mal a léc alatt, - s nevetése máig a fülembe cseng, mindenki, kicsi, nagy, egészséges, beteg. Egy 
mint a szélhárfa mámorító hangja, ha fuvallat éri. pillanatra szóltak, kiléptem a tömegbõl, s mire 

visszaléptem láss csodát! Egymást átölelve énekelt 
Vonatunk pöfögött végig a termen. Énekeltünk, s városunk polgármestere, a rendezvény fõ 
meneteltünk. Elõl a masiniszta mindig változott, támogatója, s a plébános úr! Ezt a boldogságot 
mint ahogy a sor is. Egy dolog nem  soha nem szakad elfelejteni nem lehet! Közben az asztalokon égett a 
szét a vonat! Nem volt érdekes, hogy a kerekesszék- Remény lángja, mert láthatod, hogy zsákomban a 
ben ülõnek a kezét fogtad, vagy az õt tolónak a dere- Hit, Remény és Szeretet van belegyömöszölve, s 
kát! Mi egy igazi vonat voltunk, akiket összekap- olyan szívesen nyitottam ki Neked!
csolt a szeretet.

Kívánom, legyen sok boldog pillanatod, hiszen 
Körjáték. Máltai Karácsony. Fogjuk meg egymás ezekért érdemes élni, majd meglátod! Akkor vidám 
kezét. A lányka engem nézve nyúl a két kéz felé, de leszel, s a rád nehezedõ terhet is könnyebbnek érzed. 
csak egybe tud megkapaszkodni. A másik nincs. Ezekkel a kis pillanatokkal egy nagyon vékony 
Odatekint, s látja, hogy kis barátjának az egyik keze kendõt szerettem volna teríteni keresztvivõ válladra, 
hiányzik. Boldog mosolya szebbé tette az amúgy is enyhíteni vele fájdalmadat. Ha csak egy pillanatra 
bájos gyermekarcot, s ezt kiáltotta: - De jó, hogy te sikerült, akkor az én zsákomban már van egy újabb 
vagy itt! - s a világ legtermészetesebb dolgaként tárolandó boldogság!
fogta meg a fiú vállán a ruháját. 

Köszönök minden segítséget, amit kaptam, hogy a 
Szabad egy táncra? - kérdezte Nándi az asztalnál ülõ szeretet postása lehetek, s vihetem adományod a 
asszonyt. Nagy mulatozás volt ám a finom ebéd után rászorultabbaknak is!
a Máltai Karácsonyon! Icának a hang ismerõs volt, 
csak látni nem látta a táncpartnert. - Hát nem is Az általad kért boldogságot kívánom Neked, és 
tudom - rebegte, de látszott, hogy menne, de nem szeretteidnek is 2007-re!
tudja induljon-e. Nándor erõs és bátorító karja 
megfogta, miközben ezt mondta: - Nem látni kell itt                                                                Máltais Éva
Ica, táncolni! Nándor amilyen szépen fogta, Ica 
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Kerekegyházi V-250-es Galamb Sport nap
és Kisállattartó Egyesület
Országos Kiállítása
Monden Fajtaklub Kiállítása

„Hírös Hét” Fesztivál
Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari 
Kiállítás

Felnõtt és Gyermekvédelmi
Alapítványi bál

Iskola Alapítványi bálKatolikus bál

Iskola Farsang
Móra Napok

Galambász bál

„AVIFORM Kupa”
Terem torna (Megyei)

„ Forradalom a pusztán”
( Korhû jelenetek )

Szilveszteri bál

Sport bál

 
Kispályás labdarúgó torna (gyerek)
Idõpontja: 2007. június 09. (szombat)
Helyszín: Kerekegyházi Sportpálya
Szervezõ: Pinczel SándorIdõpontja: 2007. január 19-21.

                  (péntek-vasárnap)
Helyszín: Móra Ferenc Általános Iskola
                Sportcsarnok

Idõpontja: 2007. augusztus 21-26.
Helyszíne: Kecskemét Erdei Ferenc
                  Mûvelõdési KözpontIdõpontja: 2007. február 03. (szombat)
Szervezõ: Kecskemét és Térsége Helyszín: Katona József Mûvelõdési Ház
                 Többcélú TársulásSzervezõ: Monostori Ferencné

 
Idõpontja: 2007. november 10.Idõpontja: 2007. február 10.
Helyszín: Katona József Mûvelõdési HázHelyszín Katona József Mûvelõdési Ház
Szervezõ: Móra F. Ált Isk.

Idõpontja: 2007. február 17. (szombat)
Idõpontja: 2007. december 08.Helyszín: Katona József Mûvelõdési Ház
Helyszín: Móra Ferenc Általános Iskola és  Szervezõ: Szülõi munka közösség
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Szervezõ: Móra F. Ált Isk.

 
Idõpontja: 2007. február 24. (szombat)
Helyszín: Varga Tanya
Szervezõ: Virág Mihály

Idõpontja: 2007. december 15. (szombat)
Helyszín: Sportcsarnok
Szervezõ: Gazdag Attila

Idõpontja: 2007. március 15.
Helyszín: Kerekegyháza Pongrácz Tanya

Idõpontja: 2007. december 31.Szervezõ: Vörösmarti Imre
Helyszín: Katona József Mûvelõdési Ház
Szervezõ: Katona József Mûvelõdési Ház

Idõpontja: 2007. április 21.
Helyszín: Katona József Mûvelõdési Ház
Szervezõ: Kerekegyházi Sportegyesület

Kerekegyháza város 2007. évre tervezett
egyéb rendezvényei
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ESEMÉNYEK • ESEMÉNYEK • ESEMÉNYEK   

A 2005. évhez hasonlóan, 2006. Zs ik la  Imre a  cs i l lagfények 
karácsonyára is adakozásból sikerült tartószerkezeteit készítette térítés-
városunkat díszvilágítással ellátni. A mentesen, csak az anyagot kellett 
teljes villanyszerelési munkálatok biztosítanunk. Ifj. Zsikla Imre 5 db 
elvégzését Szabó Zoltán villanyszerelõ csillagfénnyel ajándékozta meg a 
mesternek köszönhetjük, aki ezen várost.
túlmenõen még díszvilágító eszközt is Kerekegyháza polgárai nevében 
felajánlott. köszönjük a közösségért tett önzetlen 

Szintén díszvilágító felajánlásával felajánlásaikat.
id. Domján István is hozzájárult.

Ünnepi fények adakozásból

Örömteli Karácsony

December 22-én soha nem látott köszönet a Gyermekétkeztetési Alapítványnak (GYEA), 

Karácsonyi ajándékcsomag-osztás amelyet a személyi jövedelemadók 1%-ából az alapít-

helyszíne volt a kerekegyházi Mûvelõ- vány számára történõ odaítélésbõl finanszírozott.

dési Ház. Több mint száz család jött el, Felejthetetlen öröm csillogott azok szemében, akik az 

hogy átvegye Dr. Kelemen Márk ajándékot kapták és talán még nagyobb azoknak, akik 

polgármestertõl az Önkormányzat adták.

által nyert adományokat.

Nagy meglepetés ért 11 külterületen élõ 

családot, akik új kerékpárt kaptak, 

melyet a Magyar Máltai Szeretet-

szolgálat által kiírt pályázaton nyert a 

kisváros, a támogatás sikere a 

tanyagondnoki szolgálat munkáját 

dicséri.

A megyében egyedülállóan (200 darab) 

hatalmas, tartós élelmiszerekbõl álló 

csomagot és szaloncukrot kaptak a 

rászoruló családok, melyért hálás 

 Kerekegyházán
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ESEMÉNYEK • ESEMÉNYEK• ESEMÉNYEK

Dr. Kelemen Márk polgármester 
kezdeményezésére, 2007. január 13-án 
került megrendezésre hagyomány-
teremtõ szándékkal az elsõ Újévi 
Koncert a Római katolikus templom-
ban. A helyi mûvészeti iskola tanárai, 
növendékei, a Katolikus Ifjúsági 
Közösség tagjai mint kerekegyházi 
elõadók vállalták a szereplést. A több 
száz fõs érdeklõdõ közönség élvezettel 
hallgatta a színvonalas mûsort.

A mûsor összeállításában - amely 
fõként Händel, Bach és Mozart mûvei-
bõl állt - Csõszi Sándor, a mûvészeti 
iskola vezetõje nyújtott kiemelkedõ 
segítséget. Monostori Ferenc zongorán 
Händel két darabját adta elõ, illetve Köszönjük a jelenlévõknek, a szervezõknek, a 
Kiss Evelin hegedûjátékát kísérte. A fellépõknek. Külön köszönet a Katolikus Ifjúsági 
zeneiskolások fuvolán, furulyán, zon- Közösség tagjainak:
gorán és fúvós hangszereken játszottak, Fazekas Péter, Trepák Cecília, Kiss László, Rozsnyóiné 
az Ifjúsági Közösség tagjai pedig két Fritz Ivett, illetve Kardos Anett, Kardos Viola, Rozsnyói 
dalt énekeltek gitár kísérettel. Dóra, Kövecses Mária, Bodor Mercédesz, Fehér 

Annamária, Ferencz Zsófia, Horváth Ágota, Horváth 
Nagyszerû élmény volt látni és Ákos, Rajcsányi Bettina, Kántor Csaba, Délkuti Tamás, 

hallani a helyi mûvészpalánták lelkes Robi Gergely, Szegedi Tibor, Gerber Patrik, Gyurkovics 
játékát, amelyet a templom akusztikája Zsófia, Szabó Tünde Anna, Gallina Zsolt, Mátrai Zoltán, 
és békességet sugárzó hangulata Balázs Péter, Kiss Gábor, Márton Imre, Tóth Gábor, 
valóban ünnepivé varázsolt. A nagyszá- Kovács Tamás, Vörösmarti Viktor, Kiss Imre 
mú érdeklõdõ és a tetszésnyilvánítás mûvészpalántáknak, és Szentiné Princz Anita, Tihanyi 
méltóan megalapozta egy új tradíció Rita, Horváthné Farkas Ilona, Török József felkészítõ 
teremtését és folytatásának igényét. tanároknak.

I. ÚJÉVI KONCERT KEREKEGYHÁZÁN

Kerekegyházán több város jelenlegi pénzügyi helyzetét bemutató elõadását 
é ves  hagyomány t  követõen az eredményesség, a hatékonyság és piaci 
követve 2007. január igények érdekében a minél szélesebb körû partneri 
19-én 17 órai kezdettel együttmûködésrõl, az elkövetkezõ feladatok és változtatá-

a Mûvelõdési Házban sok szükségességérõl beszélt. Ezt követõen a helyi Gold 
került megrendezésre a vállalkozók „Újévi fogadása”. Step 2001 tánccsoport adott nagy sikerû mûsort, melyet 
Ebben az évben az eddigiektõl eltérõen minden iparûzési vacsora követett, majd a fogadás jó hangulatú kötetlen 
adót helyben fizetõ vállalkozó meghívást kapott Dr. beszélgetéssel zárult. Ezúton is köszönjük a mûvészeti 
Kelemen Márk polgármestertõl, amit több mint százan el is iskola tánccsoportjának és Csõszi Sándor Tanár Úrnak a 
fogadtak. Dr. Kelemen Márk polgármester köszöntõje és a színvonalas mûsort.
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Ebben követelték többek között a Parlament- elfogadtassák. Ezt is 
nek felelõs magyar kormány létrehozását, a elérték, s így vér nélkül 
sajtószabadságot, az egyesülési és gyüle- gyõzött a forradalom. Az 
kezési szabadságot, Erdély Magyarországhoz összegyûlt tömeg követe-
csatolását, a közteherviselés bevezetését, a lésére Táncsics Mihályt is 
törvény elõtti egyenlõség bevezetését, vala- szabadon bocsátották, aki 
mint hogy a nép is képviseltethesse magát a eredeti nevét - Stancsics 
törvényhozásban és a helyhatósági választá- Mihály - a nap emlékére 
sokon. Az Ellenzéki Nyilatkozat a márciusi Táncsicsra változtatta.
forradalom programjává vált.  

A márciusi ifjak elfogadtatott programjának 
Mi történt 1848. március 15-én? lényege a nemzeti függetlenség és a polgári 

átalakulás feltételeinek biztosítása, mely a mai 
A bécsi forradalom ösztönzõ hatással volt a demokratikus jogrendünk védõbástyája, 
márciusi ifjakra is. Március 15-én a Pilvax Kör alappillére is kell hogy legyen.
tagjai, élükön Petõfi Sándorral, Jókai Mórral és 
Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk „Szabad lett az ország.
szereznek érvényt a sajtószabadságnak. Nem volt jobbágy és nemes közt
Néhányan elindultak Landerer Lajos és jog tekintetében különbség; közös volt a teher 

minden polgárra nézve; fölszabadult a sajtó;Heckenast Gusztáv nyomdájához, ahol cenzúra 
és az alkotmány megújulva erõs vára lettnélkül kinyomtatták az Irinyi József által 
a nemzetnek. Háromszáz esztendõs kívánság, megfogalmazott 12 pontot, valamint Petõfi 
valahára beteljesedtél!”Sándor lelkesítõ költeményét, a Nemzeti dalt.
(Gaál Miklós: 1848. március 15-e)  

Azt azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül, 
hogy a szabadságot nem egy arctalan tömeg 
vívta ki. A szabadságot az alkotni képes, a 
közös célokért tenni tudó és akaró egyének 
teremtették meg. A polgári forradalom 
lehetõségét az egyes emberek összefogása 
vívta ki. Õk tetteikkel bebizonyították, hogy bár 
„egynek minden nehéz, soknak semmi sem 
lehetetlen”. A nemzet összetartozásának 
tudata 1848 óta a leggazdagabb erkölcsi, 
szellemi és érzelmi erõforrásunk. Ezáltal válnak 
érvényessé Petõfi szavai: „Bárkié is a dicsõség, 
a hazáé a haszon!” 

Kedves Kerekegyházi Barátaim!
A Nemzeti Múzeum elé délutánra meghirdetett Emlékezzünk, mert emlékezni nemes köte-
nagygyûlésen már több tízezer ember jelent lességünk 1848/49 ismert kerekegyházi 
meg. Itt felolvasták a 12 pontot és Petõfi hõseire: Kerekegyháza alapítójára Balatoni 
elszavalta a Nemzeti Dalt. Farkas János honvéd-századosra, Ficzek 

János honvéd-századosra, Juhász József 
Ezt követõen a Várhoz vonultak, hogy huszárhadnagyra, André László hadnagyra és 
követeléseiket a Helytartótanáccsal is nem utolsó sorban Liftner Bertalanra. 

 159. évfordulójára emlékeztünk

(folytatódik a köv. oldalon)
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csendes címû versében:Dr. Kelemen Márk 
polgármester ünnepi beszéde

„Emelje ez föl lelkeinket,
Hölgyeim és Uraim! Hogy mi vagyunk
Kedves Kerekegyházi Polgárok! a lámpafény,

Mely midõn a többi
Március 15-ére emlékezünk. Több népnek alszik,
jelentõs nap ez. A rómaiaknak a tavasz jöttét Ég a sötétség éjjelén.”
jelezte, a németeknek az öröm napja volt, 
amikor 933-ban legyõzték Merseburgnál a 
magyarok seregét. A magyar történelemben is 
volt néhány március 15-e, amikor valami-lyen 
jelentõs esemény történt, de olyan nem, 

Magunkra maradtunk, mint késõbb számta-amely az egész nemzetet emlékezésre 
lanszor, és ha ez oka is volt a szabadságharc késztette volna, ezért legyen ez a nap ma is 
leverésének, forrása is lett a népek tudatában igazi ünnep, és a mi ünnepünk marad 
a magyarok szabadságszeretetének.mindörökké.

Az 1848. március 15-én kitört forradalom és Ezen a napon a magyar szabadságharc 
szabadságharc nem volt elõzmény nélküli. kezdetét ünnepeljük, amely a nemzet 
Abban az idõben a Magyar Királyság és az szabadságszeretetének, szabadság utáni 
Osztrák Császárság együttesen alkotta az vágyának jelképévé vált.
Osztrák-Magyar Monarchiát. A magyar rendek 
törekedtek az önállóságra, próbáltak Már 159 éve emlékezünk 1848. március 15-
eredményeket elérni az uralkodónál, kevés ére. Emlékeztünk a kiegyezés elõtt, amikor 
sikerrel.büntetés járt érte, emlékeztünk az 50-es 
A reformmozgalom erõsödését V. Ferdinánd években, emlékeztünk a Kádár korszakban is, 

holott tudtuk a rezsim a forradalmat látta 
március 15-ében és a hatalmát féltette. Most 
elvileg örömmel, szabad szívvel ünnepel-
hetünk, kegyelettel adózva azoknak az 
õseinknek, akik történelmi tetteikkel, 
véráldozatukkal kivívták az utókor tiszteletét.

Hölgyeim és Uraim, a jelenlegi feszült 
belpolitikai helyzetben is meg kell mutatnunk, 
hogy mi félelem nélkül, büszkén és méltó 
módon emlékezünk. 

nem nézte jó szemmel, megakadályozni Nemcsak mi, magyarok emlékezünk 1848. 
azonban nem tudta. 1847 nyarán megalakult március 15-ére. Emlékeznek a magyar 
az ellenzéki párt, amelynek elnöke gróf történésekre Európa népei, akik e dicsõ évben 
Batthyány Lajos lett. Programjukat, az Ellen-a maguk forradalmait igyekeztek gyõzelemre 
zéki Nyilatkozatot - néhány ma is idõszerû vinni. Tudjuk, 1848 év végére már csak egy 
kérdéssel - Deák Ferenc fogalmazta meg.nép maradt karddal a kezében: a magyar.

Petõfi errõl így írt Európa csendes, újra 
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Hölgyeim és Uraim! Amikor szívünk fölé fegyvert, hogy megmentsen megannyi életet, 
kitûzzük a kokárdát, akkor ezt büszkeséggel vagy épp ellenkezõleg, harcolnia kellett volna 
tegyük. Ne magunkra legyünk büszkék, hanem az utolsó csepp vérig?
magyarságunkra, hazaszeretetünkre és azokra 
az õseinkre, akik szembe mertek szállni az Ezeken a kérdéseken lehet ugyan vitatkozni, de 
elnyomó rendszerrel. akár Széchenyi, akár Kossuth, akár Görgey 

mellé állunk, helyesen tesszük, mert egy olyan 
Mert amikor kitûzzük a kokárdát, akkor azt nagy magyar mellé állunk, akire ma is büszkén 
nemcsak büszkeséggel tesszük, hanem erõs emlékezhetünk. Ha erõsen él bennünk egy 
reménysugárral is a szívünkben. igazabb, szebb, szabadabb jövõ reménye, 

képesek vagyunk együtt megvalósítani azt, 
„Múlton nyugszik a jelen, s azon a jövendõ”- Hölgyeim és Uraim, hát legyünk képesek, hogy 
mondta Széchenyi. Ha a jelenünket a múltunk- méltóak lehessünk 1848 örökségéhez.
ból fakadó tudással, bölcsességgel és hittel 

„Míg magyar él, míg szabad ember él e honban, éljük, nem kell félnünk a jövõtõl. Erre tanít 
kegyelettel fognak visszagondolni ez évre, annak minket Széchenyi István, és erre tanít minket az 
történelmére s történetalkotó alakjaira”- jósolta 1848-as forradalom és szabadságharc ünne-
meg Jókai Mór két nappal a forradalom kitörése pe. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, 
után. Ebben erõsít minket minden évben a mert a magyar nemzet polgáraiként büszkén 
m e ge m l é ke z é s  m á r c i u s  1 5 - é r e,  a  „nézhetünk a múlt tükrébe”, és erõt meríthe-
szabadságharcra és hõseire, kérem Önöket tünk belõle a jövõ kihívásaihoz. 
hajtsunk fejet, ünnepeljünk méltóan és vállaljuk 
büszkén magyarságunkat. Ne feledjük azonban, hogy a küzdelem még ma 

sem ért véget, mert a jogállamiság nem olyan, 
Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!mint az egyiptomi piramisok, melyeket alkotóik 

az örökkévalóságnak építettek. A jogállam 
Köszönöm, hogy meghallgattak és köszönöm a olyan épület, amelyet naponta óvni, javítgatni, 
Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú gondozni kötelességünk.
Mûvészetoktatási Intézmény 7. évfolyamos 
diákjainak, a fellépõknek, tanáraiknak és a „Ha majd a bõség kosarából

Mindenki egyaránt vehet, Tavaszi Szél Népdalkör tagjainak a mûsort, a 
Ha majd a jognak asztalánál megemlékezést.
Mind egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán:
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
Mert itt van már a Kánaán.”
(Petõfi Sándor: A XIX. század költõi)

1848. március 15-e óta eltelt több mint másfél 
évszázad. Ezalatt folyamatosan zajlott a vita, 
kinek volt igaza? Széchenyinek, aki csendes, 
békés átmenetet kívánt az országnak? 
Kossuthnak, aki forradalomba vezette népét, 
hogy megvalósuljon, ami végül is megvalósult 
a reformkor terveibõl? Görgeynek, aki letette a 
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Húsvétkor a keresztények azt ünneplik, hogy a közösségi életben, a történelemben a jó és a rossz 
küzdelmét, a rossz látszólagos diadalát. Folytonos a Názáreti Jézus, aki nagypénteken meghalt a 
kísértés az önzésre, a mások feletti hatalom kereszten, harmadnapon feltámadt a halottak 
megszerzésére, az anyagi javak minél bõségesebb közül. Az apostolok ezt az eseményt hirdették, 
biztosítására, az egyének vagy csoportok érdekeinek tanításuk erre a húsvéti tényre épült. Az esemény 
érvényesülésére, adott esetben igaztalan hirdetésével együtt kiemelték, hogy a feltámadás 
eszközökkel, hazugságokkal, sõt erõszakkal is. A húsvéti ténye felismerhetõvé tette a Názáreti 
kereszténységnek egészen más a szellemisége. Jézus Jézus személyének lényegét: õ a megígért 
feltámadásának az eseménye és az örök élet reménye Messiás, a Megváltó, az Isten Fia. Ezzel együtt 
nagy lelki erõt nyújt a keresztényeknek a rossz hirdették Jézus feltámadásának a hatását is az 
kísértéseinek a leküzdésére. Húsvét ugyanakkor emberek számára: mindaz, aki benne hisz, 
annak megtapasztalására is elvezet, hogy a rossz elnyeri bûnei bocsánatát, részesül az üdvösség 
leküzdése lehetséges. Ez a küzdelem az erkölcsi jó ajándékában, osztályrésze lesz a feltámadás  és 

megõrzésére,  eredményezi a az örök élet.
személyiség igazi belsõ értékét; 
továbbá biztosít, hogy minden Az apostolok nagy erõvel tanúsí-
látszat ellenére a rosszal szemben a tották Jézus feltámadását, amint 
jó gyõzedelmeskedik. A történelem olvassuk a Szentírásban (ApCsel 4, 
folyamán ez a lelkiség erõsítette a 33). Ennek következtében rendkí-
k e r e s z t é n y  k ö z ö s s é g e k e t  a  vüli módon gyarapodott a hívek 
próbaté tek  ide jén;  ennek a  száma, akik tanúságot tettek Jézus 
lelkiségnek környezetformáló és feltámadásáról  az életükkel, és ha 
társadalomformáló ereje volt.kellett, életük feláldozásával. A 

húsvéti esemény, amely kétezer 
Jézus feltámadása remény a éven keresztül éltette Krisztus 
közös-ségi élet szolgálatában. A tanítványait és hozott értékes 
keresz-ténység kétezer  éves gyümölcsöt az egyház és az 
tör ténete  le lkierõt ,  erkölcs i  emberiség számára, mai világunk-
tisztaságot, nemes életvitelt, kultúrát ba is ugyanazt a reményt és erõt 
tudott teremteni. Húsvét ünnepének sugározza.
a lelki tartalma és ereje átjárta 

Európának, benne ha-zánknak a kultúráját. Olyan Jézus feltámadása remény az emberi élet 
szelle-miséget hozott létre, amely - sok hiba és értelmezésében. Jézus feltámadásának a fényében 
eltévelyedés ellenére is - adott a közösségnek erõt, értjük meg, hogy létünk nem korlátozódik csak a 
az egyénnek emberi tartást. Ma, amikor egye-sek a földi életre, hanem a feltámadás és az örök élete felé 
világnézeti semlegesség, az értéksemlegesség tart. Nyíltan hirdette Szent Pál, hogy e nélkül a 
igénytelenségét és jellegtelenségét hirdetik és tartják remény nélkül csak a földi kívánságok teljesítése 
követendõnek, nem tagadjuk, és nem szégyelljük a lesz életünk célja: "Ha a halottak nem támadnak fel, 
múltunknak ezt az értékes örökségét, amely a akkor együnk, igyunk, mert holnap meghalunk." 
bensõséges keresztény életbõl fakadt. Kívánatos, (1Kor 15, 33) Ezért a keresztény hit túlmutat a földi 
hogy az Európai Unió közössége, az egész földrész értékek keresésén; megnyílnak elõtte a lelki-, a 
emlékezzék azokra az õsi gyökerekre, amelyek személyi-, az erkölcsi értékek, amelyek 
egykor erõssé és értékessé tették történelmi múltját.meghaladják a mulandó életet, amelyek értékessé 

teszik a személyiséget, és amelyek megmaradnak az 
örök életre. Korunk nagyon rászorul a Jézus feltámadásából 

fakadó reményre.  II. János Pál pápa így fogalmaz: 
Jézus feltámadása remény a földi élet "Krisztus Európa reménye". Mai szekularizálódott 
küzdelmeiben. A húsvéti eseménybõl erõ sugárzik, világunk Európában is másfelé irányítja sokak 
amely biztosítja, hogy minden kísértés és ellenkezõ tekintetét. A keresztények sajátos küldetése, hogy 
emberi hatások között is az igazi lelki értékeket hûséges tanúságtételükkel sugározzák környeze-
keressük. Fájóan tapasztaljuk az egyéni életben, a tüknek a Jézus feltámadásából fakadó reményt. 

(Gábor Imre Plébános Úr gondolatai)

Húsvét a remény ünnepe
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A rájátszás idopontjai:

04.06. 20.15
TiszakécskeVSE − Kerekegyházi SE

04.13. 18.15
Kiskunhalasi KC − Kerekegyházi SE

04.20. 19.30
Miklósi Kék Rókák Ö.F. − Kerekegyházi SE

04.23. 19.15
Kerekegyházi SE − Tiszakécskei VSE

05.07. 19.15
Kerekegyházi SE − Kiskunhalasi KC

T á j é k o z t a t ó

Köszönjük, hogy a múlt évben 121.051,- Ft felajánlásával segítették
az óvodai nevelés segítésére létrehozott Aprók Pénze Alapítványt,
melybõl fejlesztõjátékokat vásárolt az alapítvány.

     
Kérjük, hogy 2007. évben is támogassa az Aprók Pénze Alapítványt adója 1 %-ával.
Számlavezetõ a kerekegyházi FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZET, a befizetéseket itt lehet megtenni.

A befizetõk segítségét elõre is köszönjük!

A Kerekegyházi Kosárlabda Szakosztály 
2005. májusában lett újra aktív, pár év 
kihagyás után. Helyi, kerekegyházi kosaras 
fiatalok úgy döntöttek, hogy újra megyei 
bajnokságban szereplo csapatot hoznak 
létre. Ebben a Kerekegyházi SE vezetosége 
sokat segített, és így elindulhatott a csapat a 
2005/2006−os bajnokságban.
Már az elso pár mérkozés megmutatta, hogy 
ez jóval nehezebb feladat, mint gondolták. 
Vereség vereséget követett és a bajnokságon 
az utolsó helyen végzett a társaság. Ennek 
ellenére, mindenképpen a folytatás mellett 
döntöttek. Új szakosztályvezeto lett Szorös 
Ervin személyében, dr. Szakáll Szabolcsot 
váltotta, aki szabadido hiánya miatt 
lemondott. A doktor úr azóta is segíti ahol 
tudja a szakosztály ügyeit. Edzot választottak 
a csapat élére. Ezt a posztot Boda Norbert 
vállalta. Három új igazolással vágott neki a 
szakosztály a 2006/2007−es bajnokságnak. 
Az alapszakasz végéig, a kalocsai mérozést 
kivéve, Boda Norbert irányította az együttest, 
majd Simon Zoltán váltotta.
Jelen pillanatban a rájátszás küzdelmei 
folynak. A csapat eddigi összteljesítménye 6 
gyozelem 7 vereség.

Kerekegyházi SE Kosárlabda Szakosztálya

A hazai mérkozések a kerekegyházi Móra 
Ferenc Ált. Iskola tornatermében kerülnek 
megrendezésre, szép számú közönség elott. 
Minden érdeklodot sok szeretettel vár a 
Kerekegyházi Kosárlabda Szakosztály! 

A Kerekegyházi Óvoda támogatására lehetõséget  nyújt a szülõknek, vállalkozóknak és 
más segítõknek, az erre a célra létrehozott alapítvány.

   

Számlaszáma: 51700117-11062354
Adószáma (a szja. 1%-hoz):18364279-1-03
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Ő stermelő k figyelmébe!
Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a 2007. évi agrártámogatási 

kérelmek a falugazdásznál átvehetõk 2007. április 10-étõl.
A kitöltött kérelmeket ugyanitt kell leadni is.

H I R D E T É S E K

HIRDETÉSI LEHETÕSÉG    A POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉLBEN
Hirdetését feladhatja a 
Polgármester Hivatal titkárságán 
személyesen:
6041 Kerekegyháza, Fõ u. 47/a.

Információ kérhetõ:
76/546-040-es telefonon

e-mail: 
kerpolhi@kerekegyhaza.hu 

A Polgármesteri Hírlevélben magánszemélyek, 
civil szervezetek, vállalkozók és gazdasági 
társaságok részére is egyaránt lehetõséget 
kínálunk hirdetések megjelenítésére az alábbi 
hirdetési tarifákkal:

1/1 oldal - A/4
1/2 oldal
1/4 oldal
1/8 oldal
1/16 oldal
1/32 oldal

21.600,-Ft
12.150,-Ft

6.750,-Ft
4.050,-Ft
2.150,-Ft
1.250,-Ft

Kerekegyházán, Bem utca - Tavasz utca - Kodály Zoltán utca által határolt területen

új 42 db lakótelek kialakítása van folyamatban.
A telkek elõjegyzés alapján kerülnek értékesítésre.

 Az ingatlanok vételára bruttó 3.000,- Ft/m2, amely tartalmazza a villanyóra, vízóra, 
gázcsonk, csatorna csonk bekötés díjait telken belül, illetve az utcán kövesút, 

közvilágítás és kábeltévé közmûveket. A telek vásárlás során 30% elõleg kifizetése 
után kamatmentes részletfizetés biztosítható!

Érdeklõdni: személyesen hétköznap munkaidõben a Kerekegyházi Városgazdasági Kft. 
irodájában - Kerekegyháza, Szt. István tér 2. szám alatt - vagy telefonon

 a 76/545-018-as telefonszámon lehet.

TELEK  ELADÓ

Központhoz közeli 3 szobás családi ház,
lakható melléképülettel eladó.

 Tel.: 70/330-8552


