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A forradalom ünnepén

Folytatás az 1. oldalról
Gyászolunk azért, mert az akkori diktatóri-
kus sztálinista hatalom egy ideológiai eszme 
érdekében, a Nemzet és az egyének személyi 
szabadságát, szabad véleménynyilvánítását 
katonai karhatalommal, sortüzekkel, lánc-
talpakkal taposta sárba, nem kímélve ezzel 
sem gyermeket, sem édesanyát, édesapát, 
családtagot, testvért, barátot. Az utána kö-

vetkező megtorlás időszaka is rengeteg áldo-
zattal járt. Fájó, mély sebet hagyott ezen idő-
szak a Magyar Nemzet történelmében melyről 
sohasem felejtkezhetünk el.
Ünnepnap azért, mert arról tanúskodik, hogy a 
Magyar Nép összefogással, hősies bátorsággal 
és helytállással bebizonyította, hogy a Nemzet 
szabadságáért milyen összefogásra és áldoza-
tokra képes. Tisztelettel adózzunk hát e napon 
a hősöknek, és hajtsunk fejet az áldozatok em-
lékének tiszteletére.
Semmilyen diktatórikus hatalom, idegen elnyo-
más nem állhat útjában a nemzetnek, ha az embe-

rek összefog-
nak egy közös 
cél, a szabad-
ság érdekében.

Az ünnepi 
beszédet kö-

vetően Szabó 
Ádám pol-

gármester és 
Pethőné Nagy 

Ilona jegyző 
megkoszorúz-

ta a hivatal 
falán található 

emléktáblát.

A helyi választási bizottság közleménye
2010. október 3-án került sor az 
Önkormányzati választásokra.
Kerekharaszton 1 szavazókör-
ben 806 szavazópolgár adhatta 
le a szavazatát 2 polgármester- 
jelöltre és 14 képviselő-jelöltre.
A szavazás napján reggel 6 
órától este 19 óráig Kerekha-
raszton 533 állampolgár adta 
le szavazatát, amely 66,13 %-os 
részvételi arányt jelent.
A 2010. évi Önkormányzati vá-
lasztás eredménye településün-
kön az alábbiak szerint alakult:
Polgármester :    
Szabó Ádám FIDESZ, KDNP 
(313 szavazat)
A képviselőtestület tagjai: 
Bóna Róbert független (244 
szavazat)
Labáth Ferencné FIDESZ, 
KDNP (240 szavazat)
Kevés János Csaba FIDESZ, 
KDNP (210 szavazat)
Sáfrán József Sándorné 

FIDESZ, KDNP (235 szavazat)
Tóbi János független (225 
szavazat)
Vicián Csabáné független 
(238 szavazat)
További kapott szava-
zatok: polgármester jelölti 
szavazat, Tóbi János függet-
len 215 szavazat, képviselő 
jelölti szavazatok: Dányi Ti-
bor független 155 szavazat, 
Herczeg Józsefné független 
105 szavazat, Kereki Lajos 
FIDESZ, KDNP 207 szavazat, 
Pál Ferencné független 200 
szavazat, Szabó István füg-
getlen 175 szavazat, Szénási 
Gézáné FIDESZ, KDNP 208 
szavazat, Zsákai István füg-
getlen 87 szavazat

A megválasztott képviselőtestü-
let 2010. október 18-án tartotta 
alakuló testületi ülését, amelyen 
a polgármester és a képviselők 

a szavazatszámláló bizottság 
elnöke, Erki Ferencné előtt 
tették le esküjüket.

Az eskü letétele után a kép-
viselőtestület titkos szava-
zással megválasztotta alpol-
gármesternek Bóna Róbert 
képviselőt, aki Szabó Ádám 
polgármester előtt tette le al-
polgármesteri esküjét.
A testület döntött a Szociális- 
és ellenőrző bizottság felállí-

tásáról, melynek tagjai lettek:
Labáth Ferencné elnök
Kevés János Csaba tag

Sáfrán Józsefné tag
Tóbi János tag

     Külsős bizottsági tagok:  
Lázár Józsefné

Luklíder Jánosné
Szénási Gézáné

Az alpolgármester és képvi-
selők ebben a ciklusban sem 

kapnak tiszteletdíjat.

VÖRÖSISZAP KATASZTRÓFA
Magyarország eddigi legnagyobb vegyi katasztrófája történt októberben. A Kolontár mellett 
lévő timföldgyár iszaptartályának gátja átszakadt, egymillió köbméter erősen lúgos, szennyezett 
iszappal árasztva el Kolontárt, valamint a szomszédos Devecsert és Somlóvásárhelyet. 
Kerekharaszt Önkormányzata felhívással fordul a település lakóihoz, hogy aki teheti, tartós élel-
miszerrel, tisztító és tisztálkodó szerekkel segítse a rászorulókat. Adományaikat várjuk a Polgár-
mesteri Hivatalba, melyet a hivatal juttat el a rászorulókhoz. Előre is köszönjük.

Zöldhulladék 

Értesítjük a lakosságot, 
hogy a zöldhulladék 

összegyűjtésére 2010. 
november 17-én (szer-

dán) kerül sor.
Kérjük, hogy az össze-

gyűjtött zöldhulladékot 
zsákokban, illetve a le-
vágott nyesedéket ma-
ximum 1 méter hosszú-
ságú kötegekben rakják 

ki, reggel 7 órára!

Kerekharaszt Község Önkor-
mányzata köszönetét fejezi ki 
Iványi Gyulának (Kerek-
haraszt, Orgona u.25.) hogy 
közreműködött a temetőben 
elhelyezésre került padok elké-
szíttetésében.

Köszönet

Polgárőrhír

Felhívás

Felhívjuk a tisztelt lakosság 
figyelmét, hogy a Kerekha-
raszti Polgárőrség novem-
bertől lakossági ügyfélfoga-
dást tart. Az ügyfélfogadás 
ideje az újonnan kialakított 
szolgálati iroda ablakában 
kifüggesztésre kerül.

A temetői sírnyilvántar-
tás pontosítása érdeké-
ben kérjük a Tisztelt hoz-
zátartozókat, hogy a 25 
évnél régebbi sírhelyek 
újbóli megváltása ügyé-
ben fáradjanak be Kerek-
haraszt Község Polgár-
mesteri Hivatalába.
Kerekharaszt, Bimbó utca 
2, tel. 37-541 433

Fogadóórák


