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Mint ismeretes a köztársasági elnök 2008. március 9-re Igazolást személyesen vagy meghatalmazottja útján 2008. 
tûzte ki az országos ügydöntõ népszavazást, a vizitdíj, a március 7-ig kérhet a helyi választási iroda vezetõjétõl. 
kórházi napidíj és a tandíj kérdésében. Ajánlott levélben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem 2008. 

március 4-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási 
A népszavazás az alkotmányban biztosított azon lehetõség, irodába.
hogy minden választópolgár élhet a szabad véleménynyil-
vánítási jogával. Szavazni a szavazás napján, március 9-én reggel 6 órától 

este 19 óráig lehet a lakcím alapján arra kijelölt szavazó-
Néhány hasznos információ a népszavazással körökben. A szavazáshoz szükséges dokumentumok:
kapcsolatban:

lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány ("régi", 
A helyi választási iroda (HVI) a Polgármesteri Hivatalban könyv formátumú) vagy

(Fõ u. 47/a.) mûködik, vezetõje: Vincze Miklós jegyzõ
személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy 2001. január 

A választói névjegyzék közzététele a jogszabályi elõírá- 1-jét követõen kiállított vezetõi engedély (kártya formátumú) 
soknak megfelelõen február 20-tól 27-ig megtörtént, a Polgár- és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány 
mesteri Hivatal 1. számú helyiségében. (lakcímkártya).

Fontos változás, hogy a “lakcím nélküliek” és az A népszavazással kapcsolatban kérelem nyomtatványok 
igazolással szavazók csak kijelölt szavazókörbe mehetnek. Ez letölthetõk a  internetes oldalról, ahol 
Kerekegyházán a 4-es szavazókör, az Idõsek Otthona Kerek- további hasznos információkhoz juthat.
egyháza, Fõ u.76. 

A népszavazással kapcsolatban további információ az 545-
A másik lényeges változás, hogy mozgóurnát már csak 040-es telefonszámon Verosztáné Csorba Mónikánál kérhetõ 

írásban lehet kérni. A mozgásukban gátolt választópolgárok (Polgármesteri Hivatal 4-es szoba).
írásban kérhetnek mozgóurnát a HVI vezetõjétõl, illetve a 
szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól. Polgármesteri Hivatal
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2008. március 9.
országos ügydöntõ népszavazás három fontos kérdésben

a vizitdíjról, a kórházi napidíjról és a tandíjról

N É P S Z AVA Z Á S

Program:
18 óra – Himnusz

- Tavaszi Szél Népdalkör mûsora
- Dr. Kelemen Márk polgármester ünnepi köszöntõje
- „A Tûzmadár nyomában” - a Móra Ferenc Általános Iskola
  7. évfolyamának megemlékezése
- Kisjuhász Tünde Ördögszekér Néptánc Csoportjának mûsora
- „Volt egyszer egy március” - Fehérlófia zenekar mûsora
- Szózat

4519  - Fáklyás felvonulás 
- Az 1848-as síremlékek megkoszorúzása a Kerekegyházi Köztemetõben

45 Indulás:  19 óra Katona József mûvelõdési Ház elõl.
Útvonal: Sz. István tér 12; Kossuth L. utca; Széchenyi út; Jókai út;
             Kerekegyházi Köztemetõ

Szeretettel várunk mindenkit, hogy együtt ünnepelhessünk az 1848-as 
forradalom és szabadságharc 160. évfordulóján.

Kerekegyháza Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja

Önt és kedves családját

2008. március 15-én
18 órakor kezdõdõ

Helyszín:
Katona József Mûvelõdési Ház,

Sz. István tér 12.

VÁROSI 
ÜNNEPSÉGÉRE
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2008. március 15-én az 1848-49-es 
magyar forradalom és szabadságharc 
160. éves évfordulójára emlékezünk. 
Március 15-e jelképpé vált, népünk és 
nemzetünk szabadságszeretetét, a 
függetlenség és a változtatás utáni vágyát 
fejezi ki.

Március 15-én minden magyar 
kokárdát tûz a szíve fölé, és e jelkép 
mögött igaz nemzeti öntudat és mindenek 
felett álló hazaszeretet kell, hogy legyen. 
A kokárdát, a nemzeti színû szalagot 
hõseink nyomán csak hittel, meggyõzõ-
déssel és igaz tetteink, érzelmeink által 
vezérelve tûzzük ki, mert e hagyaték 
komoly felelõsség, ellenkezõ esetben 
mindez csak álságos és hazug külsõséggé 
silányul. 

Március 15-e eszméjét a magyar 
történelem sodrában az elnyomó politikai 
erõ sokszor próbálta meghamisítani és 
illegitim hatalma önigazolásának cél-
jából kihasználni, sõt kisajátítani. De a 
magyar nép diktatúrával szembeszegülõ 
tiszta akarata a valós 48-as értékek pél-
dáját követte, mert hitt annak szent esz-
méjében. Ez a fényes csillag volt az 1956-
os forradalom, amikor október 23-án a 
szabadságot és függetlenséget követelõ 
tömegek a fiatalokkal az élen március 15-
e eszméjét, a "márciusi ifjak" követelé-
seinek jó részét zászlaikra tûzték, és így 
lett ez a nap a rendszerváltás hajnalán a 
modern parlamentáris Magyarország 
megszületésének napja és a Magyar 
Köztársaság nemzeti ünnepe.

Bár mindannyian tudjuk, de soha nem 
lehet elégszer felidézni mi is történt 
március 15-én? A március 13-i bécsi 
forradalom híre ösztönzõ hatással volt a 
magyar ifjakra is. 15-én a Pilvax Kör 
tagjai, élükön Petõfi Sándorral, Jókai 

A szabadságharc leverését gyalázatos 
megtorlás követte. Október 6-án Aradon 
kivégeztek 13 honvédtábornokot, akikrõl 
aradi vértanúkként emlékezünk a magyar 
történelemben. Pesten e napon agyon-
lõtték gróf Batthyány Lajos miniszterel-
nököt. Október 6-a azóta a magyar 
nemzet gyásznapja lett.

„Isten adta a szívet, lelket nekem, amely 
népem és hazám szolgálatáért lángolt.” 
Ezek voltak az Aradon kivégzett Vécsey 
Károly honvédtábornok utolsó szavai, 
melyek hûen tükrözik a szabadságharc 
hõseinek mély hazaszeretetét és hitbéli 
meggyõzõdését.

Történelmünk kiemelten vészterhes 
idõszakaiban 1848. március 15-e jel-
képpé vált, jelképe a kivívott szabadság 
megõrzésének és szimbóluma az elvesz-
tett szabadság visszaszerzésének, egy 
szebb, igazságosabb jövõbe vetett hitnek. 
A magyarság 1860 óta nemzeti ünnepé-
nek tekinti ezt a napot. 

A magyar szabadságharc ugyan 
elveszett a túlerõ miatt, de a nemzet 
áldozata nem lett, nem lehet hiábavaló. 
Meghatározó vívmányait, eredményeit 
már nem lehetett elvenni tõle, így a 
jobbágyfelszabadításon túl, az ország-
gyûlésnek felelõs kormány korlátait, a 
sajtószabadságot, továbbá a közteher-
viselést és a törvény elõtti egyenlõséget 
jelenlegi jogrendünkben is ellenõrizni, 
óvni és védeni mindannyiunk közös 
kötelezettsége és felelõssége.

Az a hõsies katonai teljesítmény és 
nemzeti összefogás, amelyet a magyarság 
akkor tanúsított, olyan rokonszenvet 
váltott ki Európa- sõt Amerika-szerte is, 
amelyek a nemzet reményeit táplálták, 
hogy egy kedvezõ fordulat kapcsán egy-
szer véglegesen kivívhatjuk a független-
séget, és szabadon, békében fejlõdhet az 
ország.

Fordulatok mindig voltak és mindig 
lesznek is, így emlékezzünk hát méltóan 
1848 hõseire, 1848 eszméjére, hiszen 
kivívott eredményei alapvetõen meghatá-
rozzák mai életünket és nap mint nap 
hitet, példát és reményt adnak a jelenkor 
történéseinek megéléséhez, értékelé-
séhez és egy szebb jövõ eléréséhez.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Mórral és Vasvári Pállal elhatá-
rozták, hogy maguk szereznek 
érvényt a sajtószabadságnak. 
Alig néhányan indultak el 
Landerer Lajos és Heckenast 
Gusztáv nyomdájához, ahol 
cenzúra nélkül kinyomtatták 
az Irinyi József által megfo-
galmazott 12 pontot, valamint 

Petõfi lelkesítõ költeményét, a 
Nemzeti Dal-t. Délután nagy-

gyûlést hirdettek a Nemzeti 
Múzeum elé, ahol már több tízezer 

ember jelent meg. Itt felolvasták a 12 
pontot és Petõfi is elszavalta költemé-
nyét. Ezután a Várba vonultak, hogy a 
Helytartótanáccsal elfogadtassák követe-
léseiket. Ez teljes mértékben sikerült, így 
vér nélkül gyõzött a forradalom. Az 
összegyûlt tömeg követelésére Táncsics 
Mihályt is szabadon bocsátották. 

A március 13-i bécsi és a 15-i pesti 
forradalom hatására az udvar kénytelen 
volt az országgyûlés követeléseit elfo-
gadni és ezekbõl törvényeket alkotni 
(áprilisi törvények). A törvények tartal-
mazták a "Tizenkét pont" legfontosabb 
követeléseit. Ezáltal a békés átalakulás 
végbement. Gróf Batthyány Lajos (1806-
1849) vezetésével létrejött az elsõ függet-
len, az országgyûlésnek felelõs magyar 
kormány. 

Miután Ferenc József nem támogatta 
a közjogi átalakulást, a magyar ország-
gyûlés 1849 áprilisában kimondta a 
Habsburg-ház trónfosztását, és Kossuth 
Lajost Magyarország kormányzójává 
választották. Az ellenlépések azonban 
nem maradtak el, óriási orosz hadsereg 
indult meg Magyarország eltiprására. A 
túlerõvel szembekerült, több oldalról tá-
madott magyar hadsereget legyõzték és 
csapataink 1849. augusztus 13-án 
Világosnál letették a fegyvert.

Ezernyolcszáznegyvennyolc,

te csillag, 

Te a népek hajnalcsillaga!... 

Megvirradt, fölébredt a föld, fut

A hajnaltól a nagy éjszaka.

Piros arccal

Jött e hajnal,

Piros arca vad sugára

Komor fényt vet a világra;

E pirúlás: vér, harag és szégyen

A fölébredt nemzetek szemében.

                          (Petõfi Sándor: 1848)

1848
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H Ú S V É T
Az ünnepi mise evangéliumában olvassuk: Ha nincs jelen a gazdagok, a hatalmasok és az élvezõk életé-

angyal szól az asszonyokhoz: „Nincs itt. Föl- ben, akkor hol van jelen?

támadt.” Az Õt befogadó és hordozó családokban, a gyermekekben, a 

Korunk embere pedig azt mondja: Ha föltámadt jó szándékú és tiszta lelkû emberekben.

Jézus, hol van? Ugyanis nincs jelen a történelemben. A szegények között. Földi életét is az jellemezte, hogy kiüre-

Mert világos, hogy nem Jézus mozgatja a világot, sítette önmagát: szegény volt és a szegényeknek hirdette evangé-

hanem a pénz, a hatalom és az élvezet. liumát. Azok közt érzi jól magát, akiknek a disznófejû Nagyúr 

nem rontotta meg szívüket, szociális érzéküket. Az õ markuk 

Tudjuk, egyikben sincs jelen a föltámadt Jézus. Valaki ezt így üres, ezért kulcsolódik kezük könnyen imádságra.

igazolja: „Benézek a szórakozóhelyekre, zsúfolásig telve embe- A szenvedõk között. Akiken senki nem képes vagy nem is 

rekkel. Egy ismerõsöm megszólít: Kit keresel? Jézust. Nincs és akar segíteni. Már csak Krisztusnál találnak erõt és reményt.

nem is volt itt – válaszolja. Az elnyomottak között, hiszen õ maga is „szolgai alakot 

Bemegyek a parlamenti ülésterembe. Minden szék foglalt. öltött magára”. Mindenki, aki az elnyomottak, szenvedõk és 

Jézust itt is hiába keresem. szegények ügyét karolja fel, Jézus ügye mellett áll ki, Õt jeleníti 

Járom az áruházakat, tolong a tengernyi nép, mindenki meg.

vásárolni akar. Járom az osztályokat, Jézust egyikben sem A mi húsvéti hitünk tehát: „Nincs itt, föltámadt!” Tény: nem 

találom. a külsõ eseményekben (hatalomban, politikában, gazdagságban, 

Bemegyek az iskolákba és tudományos intézetekbe. Jézus ideológiákban) találjuk meg Õt. A világtörténelem megy a maga 

után érdeklõdöm. Még a nevét sem ismerik. útján, mintha Krisztus nem is élt volna. De a család békéjében, 

Kétezer év történelme olyan, mint az üres sír. A leplek: az szívünk nagy csalódásai között, a szenvedés óráiban, az emberi 

emlékek még itt vannak, Jézus azonban nincs. sors buktatói között, a halál közeledtén érezzük jelenlétét és 

Valóban, hová lett Jézus? (Itt természetesen nem a templom- erejét. Ezért énekeljük meggyõzõdéssel, hittel:

ra és az ott jelenlévõ Oltáriszentségre gondolok.) Kint az élet-

ben, az emberek között hol van Jézus? Hol van az a hely, ahol Föltámadt Krisztus e napon,

megtapasztalhatjuk Õt, és jelent-e valóban olyan hatalmat, Hogy minden ember vigadjon, Alleluja

amely formálni képes életünket?

Gábor Imre - plébános

2008. január 12-én a kerekegyházi Római Katolikus Templomban 

megrendezésre került immár második alkalommal a hagyományos „Újévi 

Hangverseny”.

A megtelt templomban ebben az évben ifj. Monostori Ferenc (orgona), a 

Somvirág együttes, a Katolikus Ifjúsági Énekkar, a Rézfúvós kvartett, 

valamit a mûvészeti iskola gitár, fuvola, rézfúvós és zongora tagozatos 

növendékei Homoki Ferenc, Tihanyi Rita, Horváthné Farkas Ilona, 

Szentiné Princz Anita és Török József tanárok vezetésével adtak felemelõ 

és nagysikerû koncertet.

Bízunk benne, hogy az elkövetkezõ években is lesz alkalmunk újra megren-

dezni ezt az immár hagyományos városi rendezvényt, ápolva ezzel a 

kulturális hagyományokat, és lehetõséget biztosítva a helyi mûvészeknek 

és mûvészpalántáknak tehetségük megmutatásához az itt élõ emberek 

számára és örömére.

Polgármesteri Hivatal

Újévi hangverseny
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A kovácsok ügyességüket, rátermettségüket 

sokféle módon igyekeztek megmutatni, 

munkájukat, mûvészetüket sok parasztház díszítõ 

vasalásai, oromdíszei õrzik.

Azonban az egyik legkülönlegesebb díszítõ munkájuk a tojáspatkolás. A húsvéti 
tojásdíszítések között valóban kiemelkedõ a kovácsoltvas vagy más, lágyabb 

fémekkel ellátott patkolt tojás (leggyakoribb ékítményérõl, a kis patkókról 
elnevezve), amely a húsvéti hajnalfát díszítette. Az ilyen tojás rontáselhárító 

feladatot is betölthetett. Valóságos kis remekmûveket találhatunk országszerte a 
vas-, ezüst-, aranypatkókkal, barokkos díszítéssel ellátott tojások között.

Nem csoda, ha az ügyes kovácsot sok helyütt ördöngõs embernek tartották, róluk 
sok érdekes történet maradt fenn prózai népköltészetünkben.

Aki szeretné látni, hogyan patkolják a tojást, az megteheti

ugyanis vendégünk lesz Zsigóné Kati népi iparmûvész, aki 
Magyarországon egyedül, 8 technikával készít 227 fajta hímes tojást.

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

március 14-én a Katona József Mûvelõdési Házban délután 17 órától,

Tojáspatkolás

Katona József Mûvelõdési Ház

Mi a nõ nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás,

Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az elsõ és végtelen önfeláldozás.

Õ õrzi elsõ lépteink, törli le könnyeink, testébõl etet, szeretetébõl nevel,

Mindig megbocsát, ha kell és soha nem enged el, õ a fény, a meleg és minden ami jó,

Semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható.

Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, õ maga is átalakul, megváltozik.

Elõbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, költõk ihletõje, szerelem és õrület forrása,

Majd társunk a jóban és rosszban, életünk néma napszámosa,

Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, szerelem, a test gyönyöre,

az apokalipszis kínja és a mennyország ígérete.

Mindez õ, egy személyben, lelkünk másik fele, aki értünk létezik és mi õérte.

Köszöntjük hát õket, a nõket, kívánjuk nekik mindazt a szépet, amit érettünk ma

és minden nap önként megtesznek.

/Szalai Pál: Nõnapi köszöntõ/

Nõnapra

Kerekegyháza minden polgárának Kellemes Húsvéti ünnepeket
kíván Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselõ-testülete,
a Polgármesteri Hivatal és Intézményeinek dolgozói nevében

Dr. Kelemen Márk polgármester.
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A kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészeti Intézmény 2008-ban lesz éppen 80 éve, hogy meg-
nyitotta kapuját.

tívát, az intézményt. Iskolánk leköszönõ szakszervezeti titkára 
és nyugdíjba vonuló kollégája, Darabos Tiborné abban a 
megtiszteltetésben részesült, hogy meglepetésként az Eötvös 

Hosszú évek József-emlékérem ezüst fokozatát vehette át, mintegy 20 éven át 
alatt nagy isko- tartó lelkiismeretes, kiváló szakszervezeti munkájáért, Kégel 
lává és ezáltal Tamásnétól, a PSZ Kecskemét városi titkárától és Árok Antaltól, 
nagy testületté a Pedagógusok Szakszervezete elnökétõl.
nõtte ki magát. 
Jelenlegi össz- Bognárné Darabos Rita
létszámunk 61 Szaksz. titkár
fõvel, ezen be-
lül 46 pedagó- Kerekegyháza város számára komoly elismerést jelent az 
gussal végzi Eötvös József-emlékplakett és az emlékérem ezüst fokozata 
lelkiismeretes díj kitüntetés. Az elismerést megalapozza a hosszú évek mun-
m u n k á j á t .  kája, közösségteremtõ tevékenysége és egyéni teljesítménye, 
Azért dolgo- szorgalma. Ezért Kerekegyháza Város Önkormányzata nevében 
zunk, hogy ta- nagyrabecsülésünket és köszönetünket fejezzük ki az iskola 

nítványaink értékeit kibontakoztatva erõsítsük pozitív jellem- minden dolgozójának és külön is Darabos Tiborné 
vonásaikat. Váljanak igazi felnõttekké, alakuljon ki náluk em- Klárikának. Kívánjuk, hogy ez a fontos és eredményes te-
berhez méltó, udvarias, viselkedésforma. Fontosnak tartjuk a vékenység Bognárné Darabos Rita vezetésével tovább folyta-
tehetségek kibontakoztatását és a rászoruló tanulók segítését. tódjon és a jövõben is számos elismerésben részesüljön mind-
Intézményünkben több éve mûvészetoktatás is folyik, melynek annyiunk örömére és javára. 
keretében tanulóink megismerkedhetnek a zene, a néptánc, 
társastánc és egyéb mûvészetek alapjaival. Angol és német Kerekegyháza város életében még egy örömteli eseményrõl 
nyelvet képességek szerinti nyelvoktatásban tanítjuk. Kiváló a számolhatunk be, mely azt példázza, hogy a településen nagyon 
sportoktatásunk is. Tanulóink versenyeken vesznek részt, ahol sok kiemelkedõ teljesítményt nyújtó személy él, munkálkodik. 
megmérethetik magukat, és szép eredményeket érnek el, ezért Fritzné Kis Éva Asszonyt a kerekegyházi lakosok kezdemé-
büszkék vagyunk rájuk. nyezésére TV Érted Érem 

Iskolánkban amióta létezik PSZ, azóta mûködik a szakszer- elismeréssel jutalmazta a 
vezet. A jó szervezõmunkának és kollektívának köszönhetõen TV Ügyvédje címû mûsor. 
szervezettségünk 70% felett van. Ha csak a pedagógusokat néz- Az érem átadására 2007. de-
zük, 90% körül mozog. A helyi érdekképviseletben szakszer- cember 3-án, élõ mûsor 
vezetünk aktívan kiveszi a részét. Az utánpótlás nevelésére is keretében került sor. Az 
figyelünk. Mi egy csapat vagyunk, szeretünk együtt lenni és elismerést az a sok-sok éve 
segíteni egymáson. Támogatjuk, aki rászorul erre, vagy súlyos folytatott lelkiismeretes, ön-
gondja van, segítünk, ahogy tudunk. zetlen munka indokolta, 

Minden évben tantestületi kiránduláson veszünk részt, amelyet Éva Asszony a 
melyen nagyon jól tudjuk építeni a „csapatot”. Karácsony elõtt Magyar Máltai Szeretet-
együtt ünnepelünk, de a tanév végét is közös összejövetel zárja. szolgálat helyi képvise-
Kollégáinkat kerek évforduló alkalmából virágcsokorral, letében és a Kerekegyházi 
ajándékokkal köszöntjük (40-45-50-55 év). Nyugdíjba vonuló Gyermek- és Felnõttvé-
munkatársainknak ajándékkal kedveskedünk. Igyekszünk delmi Alapítvány keretében 
egymásra figyelni és örömet szerezni a másiknak. A sok-sok év lát el. Kívánunk Éva 
összekovácsolt bennünket a fiatalokkal együtt. Asszonynak kitartást, jó 

December 21-én karácsonyi ünnepség keretében az egészséget a további mun-
eredményes szakszervezeti tevékenységet, a színvonalas kájához.
oktató-nevelõ munkát értékelve a Pedagógusok Szakszervezete 
Eötvös József-emlékplakett elismerésben részesítette a kollek- Dr. Kelemen Márk polgármester 

A Humán Szolgáltató Központ kapott ajándékot, csomagot a Másrészt azért sem meglepetés 
dolgozói évek óta örömmel Mikulástól. Érdekes az, hogy a e rendezvény, mert immár ha-
készülnek a Mikulás-ünnepre. meglepetés már sokak számára gyomány, része életünknek, a 

nem is meglepetés, hiszen a gyermekek életének. Egy ked-
Városunk néhány vállalkozója gyermekek otthonukban várják ves ötletbõl így lesz szokás, jó 
adománnyal, civil személyek a Mikulás eljövetelét.  Van, ki ver- elvárás, közösségépítõ cse-
munkával segítik a rendezvényt, set tanul, van ki levelet ír vágya- lekedet.
amelyen több mint 130 gyermek iról, kívánságairól. C
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Kiemelt elismerés iskolánk dolgozóinak

Humán HírekMi k u l á s - ü n n ep
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fenntarthatóak és folyamatos bevételt jelentenek az önkormány-
zat számára. Ehhez számítanak a helyi vállalkozások részvéte-
lére, terveire és forrásaira is. Beszélt néhány elõkészítés alatt 
lévõ tervrõl, pályázatról, mint pld. egy új óvoda és bölcsõde 2008. január 18-án Kerekegyháza Város Önkormányzata az 
megépítése, település központ fejlesztését jelentõ városi örök-elõzõ évek hagyományát követve ismét vendégül látta a helyi 
ség megõrzése, és közösségi közlekedés fejlesztése, az egész-vállalkozókat és gazdasági társaságok, szervezetek képviselõit, 
ségház felújítása, belterületi csapadék- és belvíz elvezetés-alkalmat keresve arra, hogy az elmúlt év eredményeirõl, gazda-
megtartás, akadálymentesítés és sok egyéb fejlesztési tervrõl, sági helyzetérõl, és az elkövetkezõ év terveirõl, kilátásairól 
lehetõségrõl.tájékoztatást kapjanak, valamint az önkormányzat és helyi 

vállalkozások együttmûködésének lehetõségeirõl szó essen.
Dr. Kelemen Márk polgármester úr a megjelent vendégek 

köszöntése után részletesen kitért a fejlesztési elképzelésekre, a 
helyi adópolitika célkitûzéseire, a munkahelyteremtés felté-
teleinek elõsegítésére, az együttmûködés konkrét lehetõségeire. 
Elmondta, hogy az önkormányzat gazdálkodásában meghatá-
rozó szerepe van a helyi adóbevételeknek, így az iparûzési 
adónak is, amely 2007. évben a vállalkozások kemény munká-
jának eredményeként 2006-hoz viszonyítva 20%-kal nõtt és 
elérte a 131.999.160.- Ft-ot, mely összeg a költségvetés bevételi 
fõösszegének több mint 10%-át teszi ki. Fontosnak tartja, hogy 
a kiadási fõösszeg figyelembevételével, a mûködési kiadások 
aránya a felhalmozási, beruházási kiadásokhoz képest az elmúlt 
évekhez viszonyítva jelentõsen csökkent, mely tendenciát to-
vább kell folytatni.

Utalt többek között arra is, hogy az önkormányzatnak a 
szigorú jogszabályi elõírások és hatósági eljárások miatt egy 
évbe telt az új ipari terület kialakításának elõkészítése. Ezzel A polgármester úr tájékoztatóját követõen az 0nkormányzat 
összefüggésben az önkormányzat támogatja az ipari területek nevében emlékplakettet adományozott a 2007-ben az elsõ öt 
ipari, termelõ és szolgáltató létesítményekkel történõ legtöbb iparûzési adót fizetõ vállalkozásnak. Az elismerést a 
kialakítását, melyek a jelenlegi foglalkoztatás megõrzésén túl új König Kft., az Agrikon Fémipari Zrt., a Kefag Zrt., a Gall-
munkahelyek teremtését teszik lehetõvé, valamint összefo- Vitál Kft., és a Kalfém Kft. kapta kiemelkedõ teljesítménye 
gással, közös pályázatokkal és érdekérvényesítéssel segíteni alapján, amihez ezúton is gratulálunk, és amit köszönünk, kí-
szeretnék a helyi vállalkozások lehetõségeit. Ehhez példátlan vánva a jövõben is legalább ilyen, de ha lehet még jobb ered-
összefogásra és partneri együttmûködésre van szükség, amit az ményt.
önkormányzat a 2008-2013 idõszakra szóló gazdasági prog- Ezt a helyi mûvészeti iskola tánccsoportjainak, valamint a 
ramhoz történõ széles körben kiküldött javaslattételi kérésén túl GoldStep 2001 tánccsoport nagysikerû mûsora követte. Köszö-
számos egyéb módon is szorgalmaz. Elmondta, hogy több netet mondunk itt is Csõszi Sanyi bácsinak és tanítványainak, 
eseményen, rendezvényen, tárgyaláson és egyeztetésen vannak valamint a Mûvelõdési Ház dolgozóinak az önzetlen közre-
túl az együttmûködésre kész partnerekkel, és további helyi mûködésükért.
partnereket keresnek meg egy-egy projekt érdekében, illetve Az eseményt vacsora, majd kötetlen beszélgetés zárta.
továbbra is várják a javaslatokat, terveket, hogy ki lehessen A jövõben is fontosnak tartjuk, hogy ilyen vagy hasonló ese-
alakítani az önkormányzattal a megfelelõ kapcsolódási mény formájában lehetõséget teremtsünk a helyi vállal-
pontokat, együttmûködési lehetõségeket. Különösen fontos az kozóinknak és az önkormányzat képviselõinek, vezetõinek a 
együttmûködés a most alakult LEADER akciócsoport akció- találkozására, így a közös együttmûködés feltételeinek meg-
tervének kidolgozása érdekében és annak érvényesítése vitatására és kiszélesítésére.
céljából is. Elmondta, hogy olyan ingatlan és szolgáltatás-
bõvítési fejlesztéseket terveznek, melyek hosszútávon is Polgármesteri Hivatal

Örömmel számol be intézményünk egyik munkatársa 
szakmai sikerérõl.
A Szociális és Családügyi Minisztérium pályázatot írt ki 
„ Jó gyakorlatok a gyermekvédelemben ” címmel.
Tóth Katalin családgondozó pályázata egyrészt a 
Mikulás-ünnep létrejöttét, hagyományát, másrészt „ A 
Földünk kincse a burgonya” pályázat tevékenységét, 
rendezvényeit mutatta be. Oklevelet kapott munkájáért.

A PROSME Szociális és Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány 2007. novemberében színházlátogatást szer-
vezett városunk 26 kisdiákja számára.
A kecskeméti Katona József Színházban a Kecskeméti 
Kiskondás címû meseelõadást nézhették meg a gyer-
mekek. Nemcsak a színdarab jelentett számukra igazi 
élményt, hanem a színház gyönyörû épülete, s a rövid 
városnézõ szemlélõdés, harangjáték is lenyûgözte õket.

A jövõ mindannyiunk felelõssége,

terveink csak együtt valósulhatnak meg,
együtt lehetnek eredményesek 

Pályázati siker Civil szféra 
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Iskolánkban évek óta hagyomány a farsangi bál megrendezése. 
Különösen az alsó tagozatosok várják, hogy jelmezeikben 
bemutatkozhassanak, míg a felsõsök számára a disco jelent nagyobb 
élményt.
A karnevál fénypontja a jelmezesek felvonulása után a 8. osztályosok 
nyitótánca. A nyitótánc után a büfében ehetnek-ihatnak a gyerekek. 
Lehet zsákbamacskát venni, nagy izgalom a tombolahúzás is.
A karnevál a szülõi munkaközösség és az iskolai diákönkormányzat 
legnagyobb közös rendezvénye. Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
szülõknek és az iskola valamennyi dolgozójának az összefogást, a 
kitartó munkát.

Diákönkormányzat vezetõsége

A 2008. évi iskolai farsangi karneválról röviden

Élettel teli az Ifjúsági Pont

2008-as rendezvénynaptárunk:

február 9. – Vészlejárat Farsangi Jelmezbál

április 19. - Rügyfakasztó

június 21. - Szentivánéji Napfordító

augusztus 30. - Tanévnyitó Mulatság

október 18. - VÉSZLEJÁRAT JÓTÉKONYSÁGI

                       BÁL

december 6. - Télköszöntõ

március 22. – Húsvéti Tojáskeresõ

május 10. – Pünkösdi Párkeresõ

július 26. - Nyárfelezõ

szeptember 20. - Lombhullató

november 1. – Rémek estéje

Bizakodásra okot adó eredmé- Tervezett tematikus klubjaink 
nyekkel zárta mûködésének elsõ nagy része elindult (filmklub, 
három hónapját a VÉSZLE- pókerklub, makettklub).
JÁRAT Kerekegyházi Ifjúsági 
Információs és Közösségi Pont. Legfontosabb feladatunk 

2008-ban mûködésünk anyagi 
A 2007. évben összesen 953 lehetõségeinek biztosítása, lehetõ-

alkalommal keresték fel a kerek- leg az alapszolgáltatások további 
egyházi fiatalok a VÉSZLEJÁ- ingyenes nyújtásának megõrzé-
RAT Kerekegyházi Ifjúsági Infor- sével. Ebben kérjük városunk 
mációs és Közösségi Pontot a polgárainak, vállalkozóinak segít-
felújított könyvtár épületében. ségét üzemeltetõnk, a Települé-
Ezen belül októberben 224 al- sünk Fejlõdéséért Alapítvány 
kalommal, novemberben 322 számlaszámára befizetett ado-
alkalommal, decemberben 407 mányokkal: 51700117-11100568-
alkalommal. 00000000 (a közlemények rovat-

ban kérjük, tüntesse fel: vészle-
Statisztikánkból jól látszik, járat). Az alapítvány közhasznú 

miként élénkül fel látogatott- jogállású, ezért a befizetett támo-
ságunk fokozatosan, továbbá hogy gatási összeg után az adományozó 
két korcsoport, a 10-14 éves és a részére módunkban áll adóked-
19-24 éves korosztály veszi ki- vezményre vonatkozó igazolást 
emelten igénybe a VÉSZLE- kiállítani.
JÁRAT szolgáltatásait. Mindkét 
korcsoportra jellemzõ, hogy ör- Várjuk személyi jövedelem-
vendetes módon megkezdte ön- adójának 1%-át is, a Településünk 
szervezõdését, nyilvánvalóan az Fejlõdéséért Alapítvány adószá-
életkorból és az érdeklõdésbõl ma: 19050072-1-03. 
adódó sajátosságokkal.

Eszközbeli felajánlásokat is 
Legnépszerûbb alapszolgálta- várunk, különösen számítástech-

tásaink az internet-használat, a nikai eszközöket, mert számítás-
csocsó és a társasjátékok, mely technikai eszközeink túlnyomó 
szolgáltatások eszközfejlesztését részben elavultak.
tervezzük 2008-ban. Kapcsolódó 
információ, hogy a VÉSZLE- Naprakész információk elér-
JÁRAT pályázat i  forráson hetõk a honlapunkról: 
100.000 forintot nyert társasjáté-
kos és makettezõ programjának 
eszközbeszerzésére. Turcsán Szabolcs

www.veszlejarat.extra.hu
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Andrássy utcai óvoda

Rákóczi utcai óvodásokFõ utcai óvodások

„Itt a farsang, áll a bál…”
ge révén váltak az álmok való- az ünnepségre. Bátran kijelent-
sággá, s változott mindenki azzá, hetjük, hogy mindenki kedvére fa-
amivé a leginkább szeretett latozhatott.
volna.

Bár a tánctól mindenki jól elfá-
A régóta vágyott délelõttön jel- radt, s enni-innivaló sem maradt, 
mezben vonult fel az óvoda apra- reméljük, hogy jövõ ilyenkor is ha-
ja-nagyja. A kitûnõ hangulatot az sonlóan fergeteges mulatság vár 
óvó nénik mesejátéka még in- mindenkire.
kább felfokozta. A szülõknek pedig köszönjük, 
Hamarosan kezdetét vette a hogy közösen tehettük emléke-

A farsangi mulatságot az óvodás mulatság is: a gyerekek az óvó- zetessé minden gyerek számára 
gyerekek is minden évben külö- nõk vezetésével mutatták be tán- az idei farsangot.
nösen izgatottan várják. A sok cos mûsorukat. A vidámság oly- Az Óvó nénik
vidámságot tartogató ünnep- anynyira a tetõfokára hágott, hogy 
ségre mindig hatalmas lelke- idõvel az anyukák is bekapcso-
sedéssel készülnek. A várva-várt lódtak a táncba.
napot rendszeresen hosszas 
fejtörés elõzi meg: ki milyen jel-
mezt öltsön magára. A nagy izgalmakra természete-

sen az egész társaság megéhe-
 A gyermeki vágyak persze ön- zett. A daduska nénik mindenkit 
magukban kevesek lennének: a megkínáltak azzal a sok-sok fi-
szülõk szorgos munkája, segítsé- nomsággal, amit a szülõk hoztak 

„Heje-huja vigalom, habos fánk a 
jutalom…”

Az óvodások farsangi képei
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Meghívó
A Rendek Ökogazdaság és a Hagyományõrzõ Egyesület hívja 

és várja kedves vendégeit a „MAGVAS GONDOLATOK” c. 
kiállításra, mely március 28-29-én lesz Kerekegyházán

a Katona József Mûvelõdési Házban.

Szeretnénk, ha már most gondolatokat ébresztene az,
hogy mennyire káros az emberi és állati szervezetre

a GÉN manipulált növények termesztése.
Saját magunk, gyermekeink és unokáink egészségéért is 

felelõsek vagyunk!
Régi fajta vetõmagvaink megõrzésével sokat tehetünk

az egészséges táplálék megtermeléséért.
Kérjük, hozzák el Önök is, ha bármilyen régi fajta,

hazai nemesítésû vetõmagvakkal, gumókkal rendelkeznek.

Cseréljenek magvakat és gondolatokat!
A kiállításon termékeinkbõl kóstolót is tartunk!

Várjuk óvodások, iskolások és felnõttek
megtisztelõ látogatását!

Rendek Lászlóné
Hagyományõrzõ Egyesület elnöke

Kérjük, hogy aki hoz bármilyen szaporító anyagot, elõre 
jelezze szándékát a 06-20/386-2522-es telefonszámon a 

bemutatóhely elrendezése miatt!

Kedves Babák és Szülõk! 

3 hónapostól 3 éves korig várjuk a babákat és 
persze szüleiket, nagyszüleiket, hogy együtt, 

játszva ismerkedjünk zenével, ritmussal, 
hangszerekkel, sok-sok mondóka és dal 

segítségével.

A foglalkozások március 6-tól
csütörtök délelõttönként lesznek 

Kerekegyházán a Mûvelõdési Házban, 
reggel 9 órától, idõtartamuk 30 perc.

Mivel egy foglalkozáson max. 15 baba és 
"kísérõje" vehet részt, ezért kérem, hogy akit 
érdekel, az mindenképpen elõre jelentkezzen.

Információ és jelentkezés:
Mecséri Krisztina 06/70/321-2106

Az elsõ foglalkozás teljesen ingyenes!

Katona József Mûvelõdési Ház

A zenét a Tájfun Zenekar
szolgáltatja. (Dínóék)

A bálteremben koktélbár,
az elõcsarnokban büfé áll
vendégeink rendelkezésére.

Érdeklõdni
Oroszné Pintér Mártánál lehet
a 06-20-593-8287 és
a 371-516-os telefonszámon.

Megrendezésre kerül az
IPAROSOK,

KERESKEDÕK,
VÁLLALKOZÓK BÁLJA.

Ideje:
2008. április 5., 19 óra

Helyszín:
Katona József

Mûvelõdési Ház

Program:
Megnyitó
Nyitótánc
Vacsora

Tombola

MEGHÍVÓ

Az elsõ zenebölcsi
INGYENES!

LA K O S S Á G I  TÁ J ÉK O ZTATÓ

Gazdálkodók figyelem!
Kérem Önöket, hogy lehetõség szerint mielõbb 

(sürgõsen!) szíveskedjenek a 2008. évi

ügyében a falugazdász irodában megjelenni.

Menyhei József - falugazdász

terület alapú támogatás igénylése
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Tájékoztató az óvodai
nyári szünetrõl
Az óvoda nyári munkarendjét,

elõreláthatóan az ügyelet és a szünet idõpontjait
a következõképpen tervezzük:

Június 16-tól július 31-ig
 a Fõ utcai óvoda fogadja a dolgozó szülõk 

gyermekeit.

Augusztus 1-jétõl augusztus 31-ig
mindhárom óvoda zárva tart.

A fenti idõpontok tájékoztató jellegûek,
a végleges idõpontokról az érintetteket

az óvodákban szokásos módon értesítjük. 

Kanizsai Józsefné - óvodavezetõ

Tavaszi szünet:
2008. március 20-25-ig

Utolsó tanítási nap: március 19.
Elsõ tanítási nap: március 26.  

Utolsó tanítási nap, ballagás: 2008. június 13.

 Móra Ferenc Általános Iskola vezetõsége

Iskolai HÍREK

Értesítem a város lakosságát, hogy a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 6. § (2) bekezdés és a 66. § (6) 
bekezdése alapján a 2001. június 1. és 2002. május 31. 
között született gyermekek a 2007/2008. tanév kezdetén 
tankötelessé válnak.

A beiratkozás a Móra Ferenc Általános Iskola és 
Mûvészetoktatási Intézményben

2008. március 31-én 8.00 – 16.00 óráig és
2008. április 1-én 8.00 – 16.00 óráig tart.

A beíratáskor a szülõ (gondviselõ) állandó lakhelyét, 
illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolványt, a 
gyermek születési anyakönyvi kivonatát és az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást 
be kell mutatni, továbbá a diákigazolvány elkészítéséhez 
1 db igazolványképet le kell adni.

Az óvodai beiratkozás idõpontja az iskolai 
idõpontokkal egyezõ.

Helye: Rákóczi utcai óvoda (Rákóczi u. 70.)
2008. március 31-én 8.00 – 16.00 óráig és

2008. április 1-én 8.00 – 16.00 óráig.

A beíratáskor a szülõ állandó lakhelyét, illetve tartózko-
dási helyét tartalmazó igazolványt, a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát be kell mutatni. 

Vincze Miklós - jegyzõ

F E L H Í V Á S

„Fõzzünk játszóteret”
Szeretnénk felhívni a településen élõ, segítõkész polgárok 
figyelmét egy akcióra, melynek nyertesei lehetnének a 
kisváros gyermekei. 

Egy termék vonalkódjának beküldésével a mi településünk 
is esélyes lenne egy új, korszerû, EU- szabványnak megfe-
lelõ játszótér megnyerésére.

„Tõlünk függ minden, csak akarjuk…” (Széchenyi István)

A pályázattal kapcsolatos további információk
a www. delikat. hu weboldalon találhatók. 

Polgármesteri Hivatal

Kérjük, vágják ki minimum 1000 gr KNORR DELIKÁT 8 
vonalkódját (pl. 2 db 450 gr + 1 db 250 gr termék
vonalkódja), juttassák el a Polgármesteri Hivatalba,
az óvodákban lévõ gyûjtõdobozokba.
Az összegyûlt vonalkódokat
továbbítjuk a pályázatban
megjelölt címre.
A vonalkódokat 2008. január 15.
és augusztus 15. között várjuk.

Fogjunk össze, fõzzünk össze
egy játszóteret gyermekeink örömére.

LA K O S S Á G I  TÁ J ÉK O ZTATÓ

2008. március 11-tõl, keddenként 18 órától a kerekegyházi 
Katona József Mûvelõdési Házban.
A jógafoglalkozás átmozgatja a test minden részét, izmokat, 
izületeket. Bárki számára elvégezhetõek a gyakorlatok. Javítják 
a közérzetet, fizikai állapotot, oldja a stresszt, feszültséget.
A tanfolyamot Janiné Etelka jógaoktató, mozgásterepauta 
vezeti. Érdeklõdni lehet a 06-30/255-525-20-as telefon-
számon. Sok szeretettel várunk mindenkit március 11-én 
bemutató foglalkozásra!

Katona József Mûvelõdési Ház

Bemutató jógafoglalkozás
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Bemutatkozik a Tûzoltó Köztestület

Engedjék meg, hogy bemutassuk Önöknek a kerek- Költségvetésünk szûkös, minden forintot megfontolva 
egyházi Tûzoltó Köztestületet. adunk ki. Ezért nem elhanyagolható számunka az Önök, a 

lakosság akár 1 %-os támogatása, akár a magánsze-
A Tûzoltó Köztestületet a helyi Önkormányzat és a helyi mélyek és vállalkozók egyszeri vagy tartós közérdekû 
Tûzoltó Egyesület alapította. 1997. július 9-én megala- célra történõ adományozása. Mivel a BKKM-i Bíróság 
kulásunkkor az akkori belügyminiszter rendeletben jogerõs végzése alapján kiemelten közhasznú szervezet 
mûködési területként hozzánk csatolta elõzetes vagyunk, ezért az adományról igazolást adunk ki, mely 
megegyezéseiknek megfelelõen Ágasegyházát, Fülöp- alapján az adományozó, aki a:
házát és Kunbaracsot. Azóta is e négy településen látjuk el 
a tûzvédelmi feladatokat, mintegy 9800 lakos védel- Személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozik, az 
mében. összevont adóalap adóját csökkenti:

Állandó (24) órás ügyelet mellett folyamatos készenléti 
szolgálattal és jelenleg 2 db tûzoltó fecskendõvel állunk a 
lakosság rendelkezésére. 14 fõ teljes, illetõleg részmun-
kaidõs vagy alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott 
és szükség esetén önkéntes, de kizárólag szakképzett 
tûzoltóval és alkalmazottal végezzük munkánkat. Szakmai 
ellenõrzések során már több alkalommal számot A társasági adótörvény hatálya alá tartozik, az adózás 
adhattunk munkánkról, mely nagy elégedettséget váltott elõtti eredményt csökkenti: 
ki a Katasztrófavédelmi elöljáróinktól. Bács-Kiskun megye 
egyik legjobban mûködõ Köztestületei Tûzoltósága - az adózás elõtti eredmény csökkentéseként
vagyunk!   az adomány másfélszerese,

- tartós adományozás esetén az elsõ teljesítést
Költségvetési szempontból a feladatellátáshoz szükséges   követõ évtõl ezen a jogcímen adott adomány további
mûködésünket az Önkormányzati és Területfejlesztési   20 %-a, de együttesen legfeljebb az adózás
Minisztérium normatívaként részben biztosítja, ezt a helyi   elõtti eredmény 20 %-a érvényesíthetõ.
önkormányzat évenként eltérõ összeggel egészít ki. A 
tûzoltók minimálbéres foglalkoztatottként látják el (Ezzel kapcsolatban felmerülõ kérdéseikben szívesen 
feladatukat és a hiányzó finanszírozást különféle állunk rendelkezésükre.)
vállalkozási tevékenységek végzéséért kapott díjakkal 
próbáljuk pótolni. Szívesen segítjük a lakosságot és a 
vállalkozókat szaktanácsadással, tûzvédelmi szabályzatok Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 
készítésével. támogatásukkal segítették és segítik jelenleg is 

munkánkat, s ezzel nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy 
mûködni tudjunk. Támogatásukat a mindenkori feltételek 

            Lehetõségeinkhez mérten vállaljuk: mellett a továbbiakban is várjuk akár az alábbi 
számlaszámra: 11732002-20363330, akár tárgyi - ereszcsatorna tisztítását,
felajánlásban.- veszélyes száraz ágak, fák eltávolítását,

- parkok karbantartását, fûnyírását,
- megrongálódott tetõk helyrehozatalát,

2008. május 10-ére  szervezünk, - vízszállítást,
ahová minden táncmulatságot kedvelõ lakost - tûzijáték biztosítását,
szeretettel várunk. Ugyancsak várunk tombola - tûzvédelmi felügyeleti teendõk ellátását
felajánlást is, hiszen a bál teljes bevételével a   (tûzvédelmi oktatások tartása,
technikai felszerelések szükséges javítását,   vizsgáztatás, tûzriadó tervek készítése),
cseréjét tervezzük.- nagy mennyiségû nyesedék égetésénél

  a helyszín biztosítását.

A Tûzoltó Köztestület nevében ezután is megelégedé-
sükre állunk szolgálatukra, forduljanak hozzánk Pályázati úton jutottunk hozzá 2007. májusában a 
bizalommal!felújított gépjármûfecskendõnkhöz is, melynek önrészét 

kellett saját költségvetésünkbõl, illetõleg önkormányzati 
kiegészítéssel megoldani. Így tudtuk és tudjuk megoldani 

Dr.  Kapusi Adrienn                          Sánta Tibor kisebb-nagyobb felújításainkat, eszköz felülvizsgála-
         elnök                          tûzoltó  parancsnoktainkat, cseréjüket és a jármûvek mûszaki vizsgáztatását.

- a közcélú adomány kedvezménye a befizetett összeg
  30 %-a, legfeljebb azonban 100.000,- Ft,
- a tartós adományozás külön kedvezménye az adóév-
  ben befizetett összeg további 5%-a, a az elõzõekben
  megadott  korlátokig.

tü. örgy  

TÛZOLTÓ BÁLT
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Felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a kommunális A kedvezmény, mentesség megszûnése az alábbi adózókat 
adó, gépjármûadó, iparûzési adó I. félévi pótlékmentes érinti:
befizetési határideje 2008. március 15. (A fizetendõ adó össze-
gérõl értesítést, valamint befizetési csekket a fizetési határidõ a.) Az egészségügyi alapellátást kizárólag területi kötelezett-
elõtt postázzuk.) séggel végzõ vállalkozó, háziorvos és társas vállalkozás.

b.) Az évi 4 millió forint nettó árbevételt meg nem haladó, 
Vállalkozókat/vállalkozásokat 2008. január 1-jétõl érintõ mezõgazdasági termelést és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatást 
változásokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk: végzõ magánszemély 

A pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2001. évi L. c.) Az évi 500.000 Ft nettó árbevételt meg nem haladó egyéb 
törvény 79.§-a (2) bekezdése értelmében a települési tevékenységet folytató vállalkozó.
önkormányzatok képviselõtestületei 2007. december 31-i 
hatállyal kötelesek hatályon kívül helyezni minden olyan – d.) 1997. január 1. után újonnan – nem jogutódlással – 
határozott idõtartamra adómentességet, adókedvezményt létrejött vállalkozás, az egyéni vállalkozó engedély kiadása, 
biztosító – rendelkezésüket, melyek ellentétesek a helyi adókról illetve a társasági szerzõdés (alapszabály, alapító okirat stb.) 
szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 7.§-a e.) pontjának elsõ aláírás évében. Nem illeti meg az adómentesség azt a 
mondatával, azaz melyek kedvezményezettje a vállalkozó. vállalkozót, akinek 1997. január 1-jét követõen már volt 

egyéni vállalkozói engedélye, vagy engedélyhez kötött 
E törvényi rendelkezés alapján tehát az ez ideig rendeleti úton tevékenységet folytatott és adókedvezményben részesült.
biztosított mentességek, kedvezmények megszûnnek, a 
vállalkozó adóalanyok mindegyike köteles az õt terhelõ helyi e.) külterületen a mozgóboltban történõ árusítás és a 
adót megfizetni. természetvédelem.

Ezúton felhívjuk az érintett adózók figyelmét, hogy bejelent- Az egységes szerkezetbe foglalt helyi iparûzési adórendelet a 
kezésüket 2008. május 31-ig tegyék meg a helyi iparûzési adó  e-mail címen letölthetõ.
hatálya alá a hatályos jogszabályok figyelembe vételével. Az 
õstermelõk abban az esetben kötelezettek az iparûzési adó 
bejelentkezésre, amennyiben éves bevételük meghaladja a 600 Kérjük idõben tegyenek eleget bejelentési, bevallási és befi-
ezer forintot (bejelentkezési nyomtatvány a Polgármesteri zetési kötelezettségüknek. Köszönjük együttmûködésüket.
Hivatal 14.sz. irodájában beszerezhetõ). Az iparûzési adó 
mértéke valamennyi érintett számára az adóalap 2 %-a. Polgármesteri Hivatal

www.kerekegyhaza.hu

Fontos változások a helyi adók fizetésében

Tájékoztatjuk súlyos mozgáskorlátozott embertár- csütörtök: nincs ügyfélfogadás; péntek: 8.00-11.30) 
sainkat, hogy a közlekedési kedvezményt, személy- Lajos Krisztinánál.
gépkocsi szerzési támogatást 2008. április 30. Az igénylés módjáról és feltételeirõl kérjük, hogy az 
napjáig igényelhetik a Polgármesteri Hivatal 14. szo- 546-056-os telefonszámon Lajos Krisztinánál vagy 
bájában ügyfélfogadási idõben (hétfõ: 8.00-11.30; Hirmann-Kiss Hajnalkánál érdeklõdjenek.
kedd: 13.00-15.30; szerda: 8.00-11-30 és 13.00-15.30; 

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEKRÕL

Az alábbiakban közöljük Önökkel azoknak a helyi társadalmi szervezeteknek az adó- és bankszámla-
számát, amelyek részére a személyi jövedelem adó 1%-át felajánlhatják:

Aprók Pénze Alapítvány
Adószám: 18364279-1-03

Bankszámlaszám: 51700117-11062354

Településünk Fejlõdéséért Alapítvány
Adószám: 19050072-1-03

Bankszámlaszám: 51700117-11100568

Kerekegyházi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány
Adószám: 18342846-1-03

Bankszámlaszám: 51700117-11101222

Tûzoltó Köztestület
 Adószám:18352780-1-03

Bankszámlaszám:11732002-20363330

Jövõ Záloga Alapítvány
Adószám: 19050058-1-03

Bankszámlaszám: 51700117-11100551
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2007. évben Kerekegyházán a csatornaépítési munkálatokat közlekedését, komfortérzetét és az ingatlanok értékét is 
követõen a csatornázással érintett utcákon elkészültek a kisebb növelve. Ezúton is köszönjük mindenkinek a megértését a beru-
felületen sávos, illetve az eredeti szerzõdéssel ellentétben házás során felmerült esetleges kellemetlenségekért.
többségében teljes felületen az új szõnyegezést biztosító út-
helyreállítások, kivéve a Bem u. aszfaltozását, melyet az Az elkészült utak átadás-átvételi eljárása során Kerek-
idõjárás miatt 2008. tavaszára ütemezett be a kivitelezõ. Az egyháza Város Önkormányzata 2008. február 28-ig a minõségi 
úthelyreállítások az elmúlt évben folytatott eredményes hibákról hibajegyzéket készített, melyet a kivitelezõnek hiány-
tárgyalásaink és érdekérvényesítésünk eredményeként az pótlásként tavasszal ki kell javítania. A maradék mintegy 20 km 
UNIO és az érintett szakminisztériumok engedélyével és hosszú útszakasz felújítását, továbbá új utak építését már 
jóváhagyásával valósultak meg. benyújtott, illetve elõkészítés alatt lévõ pályázati forrásokból 

kívánjuk megvalósítani. Ezen tervek mielõbbi kivitelezéséig 
A Kerekegyházán meglévõ 30 km úthálózatból összesen, kérjük továbbra is szíves türelmüket, megértésüket és 

már mintegy 11 km hosszúságú úthálózat került így teljes támogatásukat.
felületen aszfaltozásra, a település polgárainak biztonságos Polgármesteri Hivatal

Ami volt: kátyútenger.  Ami lett: 11 km új út! 

A 2007. év végi hírlevélben 2008. elsõ negyedévére 
tervezte a Hivatal a házszámok rendezését Kerekegyházán. 
A népszavazásról szóló kormányrendelet szerint azonban 
2008. január 30. és március 9. között nem szabad 
módosítani a házszámokat.

Kérjük kedves ügyfeleinket, hogy a mûszaki irodán erre 
rendszeresített - és Kerekegyháza honlapjáról is letölthetõ - 
nyomtatványon 2008. március 9-tõl április 31-ig nyújtsák 

be kérelmüket a házszám rendezésére. Az így benyújtott 
kérelmek szerinti házszámrendezést hivatalból elvégzik 
munkatársaink.

A Dózsa György, a Kölcsey és a Széchenyi utca lakóit 
továbbra is arra kérjük, hogy külön kérelmet ebben az 
idõszakban ne nyújtsanak be, ezen házszámrendezéseket 
kérelem nélkül, hivatalból végezzük el. 

Mûszaki Iroda

Házszámrendezés elhalasztása

2007. november 2008. február

2007. november 2008. február
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illetõleg lehetõség szerint használjon az évszaknak megfe-
lelõ gumiabroncsot

Kerekegyháza városában a békés, nyugodt, konfliktusoktól és a jármûveket csak üzemképes fék- és világítóberendezéssel 
kellemetlenségektõl mentes mindennapok megteremtésének használja
egyik leghatékonyabb eszköze a jogszabályok betartása, a kizárólag mûködõképes világítóberendezéssel felszerelt 
lakosok körültekintése, figyelme, egyszóval a megelõzés. kerékpárral közlekedjen

a balesetek megelõzése érdekében az út-, és látási 
Ennek minél teljesebb megvalósítása érdekében kérjük, hogy viszonyoknak megfelelõen közlekedjen, válassza meg a 

megfelelõ követési távolságota vagyonbiztonság fenntartása érdekében:
A közterületek rendjének fenntartása érdekében:gépjármûvét mindig lezárt állapotban hagyja hátra, 

értékeit, iratait ne hagyja az utastérben ne parkoljon szabálytalanul, különös tekintettel
tartsa tárcáját, iratait, telefonját mindig testi õrizetben, ne a zöld területekre
nyitott bevásárló kosárban közterületen, nyilvános helyen ne szemeteljen
kosarát, táskáját mindig tartsa kezében, ne hagyja õri- tartsa be a hulladék tárolására, elszállítására
zetlenül vonatkozó szabályokat
bankkártyájának, telefonjának kódját ne tartsa magánál, építkezésbõl, bontásból származó törmeléket huzamos ideig
illetve egy helyen közterületen ne tároljon
ingatlanát lehetõség szerint védje megfelelõ zárak, riasztó-
berendezések alkalmazásával Továbbá kérjük a lakosságot, hogy a  
törekedjenek a SZEM (Szomszédok Egymásért honlapról letölthetõ kommunikációs véleménylap segítségével 
Mozgalom) létrehozására, figyeljenek és vigyázzanak mondjanak véleményt a helyi közbiztonság helyzetérõl, állapo-
egymás értékeire táról, valamint a rendõrség munkájáról. A közbiztonság javítása 

érdekében várjuk javaslataikat, hozzászólásaikat. 
A közlekedésbiztonság megõrzése érdekében:

A kommunikációs véleménylapokat a rendõrség bejárati 
tartsa be a KRESZ szabályait kapuján elhelyezett levelesládába lehet elhelyezni.

Célunk az élhetõ, biztonságos település megteremtése, jármûvezetésre hátrányosan ható szer hatása alatt
melyhez a lakosság együttmûködése, segítsége nélkülözhe-ne közlekedjen
tetlen és elengedhetetlen.vezetés közben mobiltelefonját ne használja a kezében

biztonsági övét minden esetben csatolja be,
gyermekei utazzanak biztonsági gyermekülésben Segítségüket, véleményüket elõre is megköszönve:
ne közlekedjen elhasználódott, kopott gumiabronccsal, Tóth Roland -  r. fõhadnagy

}

}

}

}
}

}
}

} }

} }

}
www.kerekegyhaza.hu
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Tegyük szebbé
környezetünket!

Kerekegyháza Város Önkormányzata kéri és felhívja 
az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az ingatlanok 
elõtt elhelyezett érvényes közterülethasználati engedéllyel 
nem rendelkezõ építõanyag, homokos kavics (sóder) 
építési törmelék (sitt), faágak, gallyak és egyéb más 
anyagok elhelyezését megszüntetni szíveskedjenek. Kér-
jük továbbá a lakosságot, hogy az ingatlanok elõtti közte-
rület tavaszi nagytakarítását, tisztántartását végezzék el.

Fenti munkálatok elvégzését 2008. március 31-e után 
ellenõrizni fogjuk és ahol engedély nélkül elhelyezett, 
tárolt építõanyagokat, vagy más anyagokat találunk, ott az 
ingatlan tulajdonosának a közterület használati díjat jog-
szabály alapján meg kell fizetnie, továbbá az eset szabály-
sértési eljárást von maga után. 

Településünk szebbé tétele, tisztán tartása érdekében 
kérjük a lakosságot fenti munkálatok és teendõk mielõbbi 
elvégzésére. 

Polgármesteri Hivatal

F  e  l  h  í  v  á  s

Tisztelt Kerekegyházi Polgárok!

2007. augusztus hónapban a kollegáinkkal felmértük a 
belterületi utcák, illetve útkeresztezõdések beláthatóságait. 
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a településünkön több 
olyan hely is található, ahol az útra belógó ágak vannak, 
illetve az útkeresztezõdésnél nem lehet kilátni és ezzel 
fokozott balesetveszély alakulhat ki. Szintén több 
alkalommal felmerült, hogy a járdák a lenõtt ágaktól nem 
járhatóak. A gyalogosok ezért inkább az úttestet választják 
közlekedésre.

Belegondolva, hogy elindult az iskolaszezon, valamint majd 
az õsszel bekövetkezõ látásviszonyok rosszabbodásával a gyer-
mekeink az úttesten történõ közlekedéssel veszélybe kerül-
hetnek. Kérjük azokat az ingatlan tulajdonosokat, akik 
elõtt ez a probléma fennáll, hogy a fáikat gallyazzák le a 
balesetveszély elhárítása céljából.

A tavasz folyamán ismételten végigjárjuk az utcákat, ahol 
továbbra is akadályoznak a lelógó gallyak, és a tulajdonosok 
nem vágták le, ott a Városgazdasági Kft. dolgozói fogják azt 
megtenni az Önök költségére. Megértésüket és segítõ közremû-
ködésüket elõre is köszönjük.

Szabó László - Vg. Kft. mûszaki vezetõ 

Fe l h í v á s

Tisztelt Lakosság!
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A kormány 2007. június 13. napján alkotott 
rendeletével szabályozta az üzletek mûködésének 
rendjét. A korábbi elõírásokhoz képest a jelentõs 
változásokról az alábbiakban adunk tájékoztatást.

Nem változtak, de lényeges elõírások, hogy:

Ezek a hatóságok és elérhetõségeik jelenleg:

Bács-Kiskun megyei Békéltetõ Testület
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.; Tel.: 76/501-525

Bács-Kiskun megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

A jogszabály kimondta, hogy a mûködési engedélyt az Állategészségügyi Igazgatóság
üzletben jól látható helyen kell elhelyezni. A mûködési 6000 Kecskemét, Halasi út 34.; Tel.: 76/503-370
engedélyrõl szóló határozatot vagy annak másolatát az 
ellenõrzés során be kell tudni mutatni, tehát azt is az Megváltoztak a panasz intézésének szabályai. Az új 
üzletben kell tartani, de azt kifüggeszteni nem kell. szabályozás szerint a vásárló a panaszát szóban vagy 

írásban közölheti. A szóbeli panaszt azonnal meg kell 
A kereskedõ (alkalmazott, gazdasági társaság tagja, vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. A vásárló 

alkalmazottja, stb.) az ellenõrzéskor eredeti okirattal (pl.: írásbeli panaszát a vásárlók könyvébe teheti meg. Az 
bizonyítvány, oklevél, diploma) vagy annak másolatával írásbeli panaszt a kereskedõ 30 napon belül köteles 
köteles a kereskedelmi tevékenység folytatására való megvizsgálni és írásban megválaszolni.
jogosultságát igazolni.

Amennyiben a kereskedõ nem ért egyet a panasszal, a 
Az üzlet nyitvatartási idejének változását a változást válaszlevélben tájékoztatni kell a vásárlót arról, hogy 

megelõzõ 5 (öt) munkanapon belül írásban be kell panaszával mely szervekhez fordulhat. Az írásbeli 
jelenteni. vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát a 

kereskedõ köteles az ellenõrzés során bemutatni.
A vásárlókat jól látható helyen, olvashatóan tájékoztatni 
kell a panasztételi hatóságokról (jegyzõ; fogyasztóvé-
delmi hatóság; kamarák mellett mûködõ békéltetõ testü-
let; élelmiszer-elõállító és -feldolgozó tevékenységet vég- - A hitelesített vásárlók könyvét a kereskedõnek jól látható 
zõ kereskedelmi egységek esetében a mezõgazdasági és hozzáférhetõ helyen ki kell tenni.
szakigazgatási hivatal) és azok elérhetõségérõl (cím, - Az árakat minden terméken szabályszerûen kell telefonszám). feltüntetni.

- Az áruk mérése csak és kizárólag hatóságilag hitelesített 
mérõeszközön történhet.

Kerekegyháza Város Jegyzõje - A 18 éven aluli személyek részére tilos szeszesitalt és 6041 Kerekegyháza, Fõ u. 47./a.; Tel.: 76/546-040 dohányárut kiszolgálni, értékesíteni. Errõl a vásárlót jól 
látható helyen, olvashatóan tájékoztatni kell.Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-alföldi 

Regionális Igazgatósága Bács-Kiskun megyei Ha kérdése van vagy bõvebb tájékoztatást szeretne, akkor 
kirendeltsége forduljon a Polgármesteri Hivatal 8. számú irodájában 
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.; Tel.: 76/481-405 Mizsei Károlynéhoz (tel.: 76/546-057) vagy 9. számú 

irodájában Bartha Erikához (tel.: 76/546-041).
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
1088 Budapest, József krt. 6.; Tel.: 06-1-459-48-00 Polgármesteri Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ az üzletek mûködtetését érintõ
fontosabb változásokról

Az Önkormányzat a gondos vagyon- kivitelezõ P-Szer Kft. az Önkormányzat alapján ez év március 31-ig készülnie 
gazdálkodás céljából és a vonatkozó jog- és a mûszaki ellenõr ismételt egyeztetést kell egy független szakértõi vélemé-
szabályok alapján az önkormányzati tartott. nynek, melyben a szakértõnek meg kell 
beruházások garanciális és azon túli A kivitelezõ vállalta, hogy a laká- vizsgálnia a jelenlegi fal akusztikai 
jogainak érvényesítése érdekében sokban jelentkezõ egyéb garanciális képességeit, a kivitelezés módját és 
megteszi a szükséges intézkedéseket. jellegû problémákat meghatározott megfelelõségét, továbbá javaslatokat 
Így végzi többek között az önkormány- határidõre kijavítja és azt az Önkor- kell tennie a javítás módjára, a lakások 
zati tulajdonú Erdõ utcai bérlakások mányzat értesítést követõen ellenõrzi, és közötti akusztikai problémák mielõbbi 
garanciális utó-felülvizsgálatát, mely veszi át. megoldása érdekében.
során a lakások közötti hangszigetelési- A lakások közötti áthallással kap-
áthallási problémával kapcsolatban a csolatban, a polgármester úr javaslata Polgármesteri Hivatal

Folyamatban van a beruházások
garanciális felülvizsgálata
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A Kerekegyházi Labdarúgó Szakosztály az õszi Megyei I. osztályú 
bajnokságban a 9. helyet szerezte meg 16 csapat közül, a vezetõedzõ 
Gazdag Attila irányításával.
Az Ifi csapat szintén a 9. helyen végzett a szezonban. A csapat edzõje 
Polgár Zoltán.
Serdülõ csapatunk Nagy János irányításával a 10. helyen végzett.
Az U7-es korosztály a Megyei Tornán az 1. helyet szerezte meg.
Az U9-es a 4. helyen, az U11-es a 3. helyen zárta a tornát.

A tavalyi bajnoksághoz képest a felnõtt csapat keretén belül a változás 
a következõ.
Távoztak: Hugyecz György (Orgovány), Hugyecz Attila (Kunbaracs), 
András Attila (Ladánybene).
Érkeztek: Juhász Viktor, Botos Krisztián, Gyenes Zsolt (Hetényegy-
háza), Berta Ferenc (Kunszentmárton).
Tárgyalás folyik még Németh Aladár igazolásának ügyében. Õ Izsákon 
játszott korábban.
Célkitûzés az elsõ tízben végezni. Ezekhez az anyagi feltételeket az 
Önkormányzat és Kaldenekker Sándor, valamint egy „támogatási kör” 
biztosítja.
Szervezés alatt áll a júniusi U7, U9, U11 csapatok játékosainak 
focitábor szervezése, valamint augusztus 20-án az utánpótlás csapa-
tok részére kispályás labdarúgó torna kerül megrendezésre.

sport • sport • sport

Ha tavasz, akkor Diákolimpia versenysorozat!
Az idei tanévben a dr. Mezõ Ferenc szellemi Diákolimpia MEGYEI 
döntõje nyitotta a Diákversenyeket. Kanyó Gabriella, Gáspár 
Edina, Csaba Tamás, Petró Lajos (7.a osztályos tanulók) alkotta 
csapatunk Balla Gábor tanár úr vezetésével 4. helyen végzett. 
Gratulálunk!

Örömünkre szolgál, hogy újra birtokba vehettük a Sportcsarnokot! 
Labdarúgó, röplabda-atléta csapataink készülnek a márciusi, 
áprilisi megmérettetésekre. Kiváltság, hogy április 24-én a mi 
iskolánk rendezheti a MEGYEI Röplabda Alapfokú Diákolimpiát. 
Az évek óta folyó eredményes utánpótlás-nevelés elismeréseként 
kaptuk meg a jogot a verseny lebonyolítására.

Bognárné Kormos Erika

Kerekegyházán a kézilabdát szeretõ lányok és asszonyok 
2000 óta játszanak, hobbyszinten, heti rendszerességgel. 2007. 
áprilisában nyújtottuk be szakosztály iránti igényünket a 
Kerekegyházi SE-hez. Hivatalosan 2007. augusztustól alakult 
meg a KSE-én belül a Nõi Kézilabda Szakosztály. Az õsszel 
induló nõi megyei elsõ osztályú bajnokságba neveztünk.

A résztvevõ nyolc csapat közül a hatodik helyen zártuk az 
õszi fordulót. Célunk, hogy a tavaszi fordulóban egy vagy két 
helyezéssel feljebb kerüljünk a tabellán.

Edzõnk Görbéné Márki Éva, aki maga is aktív NB1B-ben sze-
replõ, nagy szakmai tudással rendelkezõ játékos.

Csapatunk tagjai:
Kecskeméti Anikó, Darabos Mária, Harczi Éva, Hulicsárné 
Rácz Krisztina, Kontra Anikó, Krupa Éva, Ordasi Szilvia, 
Salgáné Éva, Taskóné Pongrácz Katalin, Türner Katalin, 
Regényi Csilla, Surnyák Rita.

Szeretettel várunk minden kézizni vágyó felnõtt hölgyet!

Surnyák Rita

Diáksport Nõi kézilabda csapatunk
már a megye I-ben 

A focicsapatainkról

Néhány információ a szakosztályról: Jelenleg 105 játékengedéllyel 
rendelkezõ labdarúgó van. Ebbõl 20 fõ felnõtt, 20 fõ ifi, 20 fõ serdülõ és 
15 fõ az utánpótlás csapatok tagja. Éves szinten a felnõtt és az ifi 
csapat 30, a serdülõ 24 meccset játszik, míg az utánpótlás korosztály 
4 tornán vesz részt. A tavaszi Bajnokság menetrendjérõl késõbbiekben 
tájékoztatjuk szurkolóinkat.
Ezúton is szeretnénk megköszönni az Önkormányzatnak és a Baráti 
Körnek az egész éves támogatását.

Nagy János
Hajrá Kerek!
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Mint arról már tavaly beszámoltam, 2008. elsõ felében A kérdések mellett több megerõsítést is kaptunk egyes 
szeretnénk elkezdeni a korábban meghirdetett fejlesztési szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatban:
célok megvalósítását. Az Önkormányzat tavasszal kívánja 
megtárgyalni a kábelkommunikációs szolgáltatások bõví- 1) Alapcsomagos elõfizetõink örültek a színvonalas új termé-
tésével és korszerûsítésével kapcsolatos elképzeléseket. szetfilm-csatorna (NGC) elindításának.

2) Az internet-felhasználók jónak tartják a csökkentett 
Kiemelten kell kezelnünk az internetet, hiszen itt mostani csomagárakat és hogy nem kell már kétéves 

töretlen az érdeklõdés és nagymértékben megnövekedett hûségnyilatkozatokat vállalni. 2008. jan. 1-jétõl egyéves 
az elõfizetõi kör. Fejlesztése elsõbbséget igényel, de az határozott idejû szerzõdéseket kötünk. A régi elõfizetõk 
ezzel járó szakmai feladatok megoldásával lehetõvé válik korrektnek ítélik az ingyenes csomagváltási lehetõségeket 
újabb tévécsatornák elindítása, digitális mûsorcsomag kiala- és azt, hogy rájuk is vonatkoznak a legújabb akciós kedvez-
kítása és telefonszolgáltatás nyújtása is. mények. Kiemelten méltányolják a korlátlan felhasználás és 

letöltés lehetõségeit.
Természetesen a jövõkép kialakításában figyelembe 3) A képújság mûködésével meg vannak elégedve nézõink. 
kívánjuk venni elõfizetõink kívánságait, javaslatait is. Úgy gondolják, hogy érdemes nálunk hirdetni, mert sokan 

olvassák és így hirdetésük eredményes.
Ime egy csokorra való az ügyfélszolgálati irodánkban 
közelmúltban összegyûjtött szóbeli észrevételekbõl és Bár jó döntésnek tartják elõfizetõink, hogy 2008-ban nem 
kérésekbõl: történt áremelés, a többség a szolgáltatások tartalmával, 

minõségével és mennyiségével arányos árnövekményt a 
1) Lesznek-e új csatornák, mikorra várható bõvítés? jövõben is el tudna fogadni.
2) Belefér-e a kínálatba egy új, nõkhöz szóló, életmóddal, 
sütéssel-fõzéssel kapcsolatos mûsor? Tisztelt Elõfizetõink és érdeklõdõ leendõ ügyfeleink!
3) Van-e lehetõség a NICKELODEON lecserélésére egy Köszönjük érdeklõdésüket, észrevételeiket és javaslataikat. 
szelídebb gyermekmûsorokat adó csatornával? Ezeket továbbra is szívesen fogadjuk és a bevezetõben 
4) Jó lenne újra egy-két külföldi csatorna az idegen nyelve- említett terveink megvalósításakor figyelembe fogjuk venni. 
ket tanulók számára. Lesz erre lehetõség? A feltett kérdések megválaszolására pedig a következõ 
5) Mikor lesznek újra híradások a Kerekegyházi Tele- hírlevélben részletesen vissza fogunk térni.
vízióban? Szolgáltatásainkhoz jó vételt és tartalmas idõtöltést kívánok.
6) Többen kérdezték, hogy miért van akkor is mûsorkiesés, 

Tisztelettel:ha náluk nem megy el az áram és miért van olyan sokszor 
Varga István ügyvezetõáramszünet a központban?

Kábeltévé hírek!
A Kábelkommunikációs Kft. hírei

Az elkészült csatornák megfelelõen üzemelnek; kisebb-
nagyobb hibák, problémák ugyan még elõfordulhatnak, 
de a kivitelezõ ezeket rövid idõn belül, folyamatosan 

Megkezdte mûködését a Kohéziós Alap projekt javítja, így a rendszer hamarosan teljesen problémamen-
keretében épített szennyvízcsatorna-hálózat. tesen üzemelhet.
A tesztüzem során a stabil mûködéshez elengedhe-
tetlen beállításokat végzik a szakemberek. Az európai uniós támogatás megtartásához 95%-os 

rákötési arány szükséges, ezért az újonnan bekötött, de 
Kiválóan mûködik a szennyvízcsatorna-hálózat, derült ki szerzõdéssel még nem rendelkezõ háztartásoknak is alá 
a tesztüzemben. Egyre többen veszik igénybe a szolgál- kell írniuk a szennyvízelvezetésre vonatkozó szolgálta-
tatást: már több mint 10 ezer rákötés készült el, és majd- tási szerzõdést, melyet kérünk, hogy mindenki a korábbi 
nem 7400 szerzõdés született meg – ez is azt bizonyítja, tájékoztatók figyelembevételével saját és mindannyiunk 
hogy a lakók megértették a Kohéziós Alap projekt szük- érdekében is mielõbb tegyen meg.
ségességét és fontosságát. 

Egyre több rákötés
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H I R D E T É S E K

Kerekegyházán, a Bem utca – Tavasz utca – Kodály Zoltán utca által határolt területen
új lakótelkek kialakítása van folyamatban. A telkek elõjegyzés alapján kerülnek értékesítésre.

A vásárlás során 30% foglaló befizetése 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,

illetve a 70/452-0909-es mobilszámon lehet.

A telkek vételára 2008. május 31-ig bruttó 3.000,- Ft/m2,
amely tartalmazza a villanyóra, vízóra, gázcsonk, csatornacsonk-bekötés díjait telken belül,

illetve az utcán kövesút, közvilágítás és kábeltévé közmûveket. 
2008. június 1-tõl a telkek vételára bruttó 3.200 Ft/m2-re változik.

TELEK ELADÓ
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HIRDETÉS I LEH ETÕ SÉG    A PO LG ÁRMEST ER I HÍRLEV ÉLB EN

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

A Polgármesteri Hírlevélben magánszemélyek, civil 
szervezetek, vállalkozók és gazdasági társaságok részére 
is egyaránt lehetõséget kínálunk hirdetések megjelení-
tésére a mellékelt hirdetési tarifákkal.

Hirdetését feladhatja a Polgármesteri Hivatal titkárságán 
személyesen:  6041 Kerekegyháza, Fõ u. 47/a.

Információ kérhetõ:  76/546-040-es telefonon

e-mail: kerpolhi@kerekegyhaza.hu 


