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javasoltak lakóhelyük, Kerepes 
fejlõdésének érdekében.

… Sõt, mindnyájan tudjuk, hogy 
Labancz Józsefék a „nulla” fejlõdés 
érdekében aláírást akarnak gyûjteni 
azért, hogy népszavazás döntsön 
arról, hogy Kerepes ne fejlõdjön, 
helyette fulladjon a sárba, és 
iskolája, óvodái, orvosi rendelõi 
menjenek tönkre. Ez kalandorság, 
tudatos károkozás mindnyájunk 
jövõjének a rovására. Hamis és 
településellenes magatartással, sok-
sok rosszindulattal fûszerezve.

Ezért mindnyájukat arra kérem, 
ha azt a félrevezetõ kérdést akarják 
Önökkel aláíratni, hogy „akarják-e 
eladósítani Kerepest?”, akkor gon-
dolkodjanak el. Mert mindnyájunk 
érdekében a kérdés helyesen így 
hangzik: „Akarja-e, hogy a testület 
által megszavazott kötvényki-
bocsátás 450 milliós összegét utak-
ra, iskolára, óvodákra, pályázatokra, 
röviden; Kerepes fejlõdésére 
fordítsuk?” Erre pedig a válasz 
egyértelmû IGEN.

Franka Tibor polgármester

KEREPESI VÉLEMÉNY

Minden önkormányzat joga, hogy kötvényt bocsásson ki. Ez az egyik 
legjobb pénzbevételi lehetõség arra, hogy egy település fejlõdhessen, és 
hogy a pályázatokhoz szükséges saját forrást biztosítani tudja. Mogyoród, 
Nagytarcsa, Veresegyház, Szada és Gödöllõ élt ezzel a jogával, ugyanakkor 
úgy tûnik, Kerepesen akár önkormányzati válságot is okozhat a  köt-
vénykibocsátás.                                                        FOLYTATÁS A  3. OLDALON

Mindannyian tudjuk, hogy pénz 
nélkül nincs fejlõdés. Mindannyian 
tudjuk, hogy 167 milliós kifizetetlen 
számlával vettük át a vezetést. Mára 
nincs kifizetetlen számlája Kere-
pesnek. Mindannyian tudjuk, hogy 
pénz fejlõdésre ezért nem maradt, 
de fejlõdni akarunk. Ezért elõször 
800 millió forint értékben java-
soltam kötvényt kibocsátani és 23 
utcát leaszfaltozni. Mindannyian 
tudjuk, hogy a testület 14 tagja 
közül hatan sokallották a 800 
milliót. Az is tudható, hogy a 
„hatok” népszavazást sürgettek, 
ezért azt javasoltam a béke és a 
fejlõdés érdekében, hogy lassabban 
haladjunk, de haladjunk. Mind-
annyian tudjuk, hogy egyelõre 450 
milliót javasoltam kibocsátani és ezt 
már dr. Barabás Gábor, valamint 
Kovács Antal Fideszes és Nagy 
Béláné MSZP-s kép-viselõk is 
támogatták, csak Labancz József 
alpolgármester, Rózsás Erika és 
Palotai László képviselõk nem. Most 
már mindannyian tudjuk, hogy õk 
egyetlen forint támogatást sem 

Rózsás, Palotai és Labancz ellene szavazott

Fejlesztésre 450 millió

FIGYELEM! FIGYELEM! Válasszon a választópolgár

Ezzel a címmel jelent meg tavaly a 800 milliós kötvénykibocsátásról kért lakossági véleménykérés keretes hirdetése az újságban. Most, 2008. 
február 13-án arról döntött a testület, hogy egyelõre 450 millió forint értékben bocsát ki kötvényt, ami azt is jelenti, kevesebb szilárd út készül el a 
tervezettnél.  Kérjük, az alábbi szavazócédulát vágja ki és juttassa el személyesen a Hivatalba az elõtérben elhelyezett gyûjtõládába, vagy postai 
úton: Polgármesteri Hivatal 2144 Kerepes, Vasút út 42. postacímre.

EGYETÉRT ÖN AZZAL, HOGY A TESTÜLET ÁLTAL MEGSZAVAZOTT ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS SORÁN FELVETT 450 MILLIÓ FORINTOT SZILÁRD 
BURKOLATÚ UTAKRA, ILLETVE AZ ÓVODÁK, AZ ISKOLA, AZ ORVOSI RENDELÕK FELÚJÍTÁSÁRA, VALAMINT INGATLANVÁSÁRLÁSRA, PÁLYÁZATI 
ÖNERÕRE HASZNÁLJA FEL AZ ÖNKORMÁNYZAT. (A KÖTVÉNY VISSZAVÁSÁRLÁSA 20 ÉVES FUTAMIDÕVEL 2012-TÕL KEZDÕDIK.)

IGEN                           NEM
Név:

Cím: 

Népszavazás-játék

A kerepesi helyi buszjárat vonalának hat megállójában hamarosan 
befejezõdnek a térkõvel burkolt, viharfülkékkel felszerelt megállók építési 
munkálatai. Ezzel a beruházással szeretnénk az utazóközönség várakozási 
idejét sártól, csapadéktól és széltõl védetté tenni, a le- és felszállást 
biztonságosabbá tenni.

Épülnek a megállók
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Az út burkolata a téli idõjárás során több helyütt 0,5  1 nm 
nagyságban 10-15 cm mélységben felfagyott, ezért a közlekedés 
kifejezetten balesetveszélyessé vált. Indokolttá és szükségessé 
vált a kátyúzási munkálatok azonnali elvégezése, tekintettel arra, 
hogy az idõjárási körülmények alkalmasak voltak a 
munkavégzésre.

Kátyúzás

A Szilasligeti Gyermekszínjátszó csoport Anga Erika vezetésével, 
sikeresen szerepelt a 2007. november 23-án megrendezett II. 
Újpalotai Diákszínjátszó Találkozón. A tavaly szeptemberben 
alakult csoport elsõ nyilvános szereplése alkalmával a Tojásmese 
címû darabot adta elõ. A sikert az is mutatja, hogy a darabban 
szereplõ Turóczi Regina és Stricki Panna különdíjat kaptak a 
szakmai zsûritõl.

AJÁNLATI  FELHÍVÁS
Kerepes Nagyközség Önkormányzata pályázat útján értékesíteni kívánja a 6351 hrsz-ú 3793 nm területû kivett irodaház  beépített ingatlanát.

Az ingatlan Kerepes Vasút út 42., 6351 hrsz. alatt található, Vt-4 (településközpont vegyes) övezetbe tartozik, legnagyobb beépítettség: 50 %, 
legnagyobb építménymagasság: 12 méter. Az értékesítés induló bruttó ára 120.000.000 Ft

A vételár ajánlott mértékét és megfizetésének módját, idõpontját is tartalmazó ajánlatban kérjük tervekkel és mûszaki leírással bemutatni és 
ismertetni az ingatlanon megvalósítani kívánt beruházás-, építmény tervezett rendeltetését. Az önálló rendeltetési egységek számát, illetve azok 
homlokzati megjelenítését. Az önkormányzat ajánlati biztosíték nyújtását írja elõ az ajánlatok komolyságának biztosítása érdekében, melynek 
részletes feltételeit az ajánlati dokumentáció tartalmazza. 

Az ingatlan megvásárlására irányuló írásos ajánlatokat egy eredeti és két másolati példányban legkésõbb 2008. március 14-én 10 óráig zárt 
borítékban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal titkárságára (2144 Kerepes, Vasút út 42. I. em. 111. szoba). Az ajánlattétel feltétele a részletes 
ajánlati dokumentáció ajánlattevõ általi megvásárlása. Az ajánlatok felbontására 2008 március 14. napján 10 órakor kerül sor, melyen minden 
ajánlattevõ részt vehet.

Az önkormányzat, mint tulajdonos, fenntartja azon jogát, hogy azonos ajánlatok esetén az azonos, legjobb ajánlatot tevõk részvételével 
versenytárgyalást tart, illetve a felhívásnak meg nem megfelelõ ajánlatok esetén eredménytelennek minõsíti az eljárást.

A pályázati kiírás részletes feltételeit tartalmazó pályázati dokumentáció 20.000 Ft + ÁFA összegért vásárolható meg munkaidõben, jelen felhívás 
országos napilapban történõ megjelenésének napjától 2008. március 3-án 16 óráig a Polgármesteri Hivatal titkárságán, 2144 Kerepes, Vasút út 42. I. 
em. 111. szoba.

Kerepes Nagyközség Önkormányzata

Hajtóvad a kutató?
Kerepesen a Kálvária  hegy és a Gyár utca közti fenyvesben 

végzett (volna) 2. Világháborús területeken detektoros felderítést a 
Polgármesteri Hivatal megbízásából egy amatõr kutató. A terület 
megközelítésekor illegális fakitermelõk egy csoportját zavarta meg, 
akik kis idõ elteltével a kutató után eredtek. Valószínûleg nem egy 
közös baráti csevej kezdeményezésének szándékával a kutatót 
átkergették az erdõ területén.  A kutatónak hosszas erdei bujkálás 
és kisebb sérülések árán sikerült megúsznia a „hajtást”. Fokozott 
óvatosságra szeretnénk inteni a környéken túrázókat a konfliktusok 
elkerülése érdekében! 

A Polgármesteri Hivatal ígéretet tett a kialakult, lassan már 
kritikus helyzet mielõbbi orvoslására.                                           (vasi)

Mûanyag ablakok!
Ingyenes felmérés, árajánlat. 

Beépítés meglévõ keretbe, vagy 
régi elbontása után. Komplett kivitelezés.

Telefon: 06/30 670-6271
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Pénzbevétel alig van, és mégis kel-
lene fejlõdni. Mibõl? A Pátria 
Egyesület január 29-i, a Szi-
lasligeti Közösségi Házban ren-
dezett ,  kötvénykibocsátást  
ellenzõ fórumán egyetlen alter-
natív javaslat sem hangzott el a 
bevétel növelésérõl. Pedig sokan 
ezért jöttek el. Ha elvetjük a 
kötvénykibocsátást, akkor mibõl 
lesz pénz, mibõl lesz útburkolás? 
Erre a kérdésre nem kaptunk vá-
laszt.

Természetesen egy civil szer-
vezetnek nem feladata konkrét ja-
vaslatot adni a község pénzügyi 
helyzetének javítására, de felada-
ta az a választott vezetõknek, köz-
tük is például az alpolgármester-
nek. Többek között ezért kap tisz-
teletdíjat. Labancz József, a Pátria 
Civil Közhasznú Egyesület elnöke 
aggódhat és tiltakozhat, mert 
nincs  fedezet,  de Labancz 
Józseftõl, Kerepes Nagyközség al-
polgármesterétõl elvárható, hogy 
bevételi tervet tegyen le az asz-
talra. De nem tette. Ebbõl is 
látszik, hogy ez a kettõs szerep 
nem összeegyeztethetõ egymás-
sal.  

Egy dologban nem volt lénye-
ges véleménykülönbség: a visz-

szavásárlásra jelenleg tényleg 
nincs fedezet. A polgármester em-
lített ugyan bevételi terveket, de 
összegeket nem nevezett meg. 
De hát ki tudja, mi lesz húsz év 
múlva? Szinte tervezhetetlen.

De érdekes módon mintha 
nem is ez lett volna a legfõbb 
probléma. Ugyanis a vita abban 
csúcsosodott ki, hogy Labancz 
József szerint Franka Tibor pol-
gármester nem vonja be õt a 
döntéshozatalba, valamint hogy 
beleszól a Pátria dolgaiba. 
Kifogásolta továbbá, hogy fél éve 
húzódik a kötvénykibocsátás rész-
leteinek kidolgozása.  

A szórólapon ügydöntõ nép-
szavazás kezdeményezését hir-
dették. Ugyanakkor errõl alig 
esett pár szó. Például érdekelt 
volna, hogy a lakosság óhajtja-e 
egyáltalán egy ilyen horderejû 
kérdésben átvenni a döntés fe-
le lõsségét? Ugyanis  ha az  
ügydöntõ népszavazást képvi-
selõk kezdeményezik, az egyben 
azt is jelenti, hogy a felelõsséget 
is a lakosságra kívánják hárítani. 
Ha a lakosság megszavazza a 
kötvénykibocsátást, mondhatni, 
viseljék el az emberek a kö-
vetkezményeket, ha meg nem, ak-
kor mondhatni, hogy nem akar-
nak jó utakat, jó nekik a sár is. A 

Népszavazás-játék

2008. FEBRUÁR  « KEREPESI VÉLEMÉNY

népszavazás nem játék, ezzel te-
hát vigyázni kellene!

A közbeszólásokkal tarkított es-
ten Labancz József kifogásolta 
még, hogy a polgármester  aki 
nem volt meghívva, mégis megje-
lent  szerinte választási kampány 
jellegû hozzászólást tett. Gon-
dolom, kampány jellegû ígéret-
nek gondolta azt, hogy Franka 
Tibor  élve a lehetõséggel  ismer-
tette a pénzvisszafizetés üte-
mezését, és a burkolni kívánt ut-
cákról is említést tett. Megle-
petésemre a polgármesteren kí-
vül senki nem mondott pénzügyi 
adatokat. Ezzel szemben a beszé-

deket vissza-visszatérõ szemé-
lyeskedés, hatalmi zsörtölõdés kí-
sérte.

Nekem, sima állampolgárnak 
feltûnt, hogy nem arról folyik a 
beszéd, hogy mit kellene tenni, 
hanem hogy kit milyen sérelem 
ért a polgármester által. A hozzá-
szóló kerepesi tisztségviselõk 
ezen a témán valahogy nem tud-
tak túljutni. Megragadták a nyil-
vánosság adta lehetõséget a pa-
naszkodásra.

Tisztelet annak a pár lakónak, 
aki kötvényrõl vagy útburkolásról 
beszélt. 

Sinkó György

Kerepesi vállalkozók 
figyelem!

z önkormányzat az idei évben 5-5 millió 
forint összegben felújítja a szilasligeti Aés a kerepesi orvosi rendelõt. 

Elsõsorban ács, kõmûves, festõ szakmunkák 
elvégzésérõl van szó, a hivatal által 
összeállított mûszaki feltételek szerint. Kérjük 
a kerepesi vállalkozókat, jelentkezzenek 
Pordán Miklós képviselõnél a (06 20) 941-
9895-ös telefonszámon, ha részt kívánnak 
venni a pályázaton. Cél,  hogy saját 
vállalkozóink jussanak munkához Kerepesen.

Gyûjtés a 100 éves 
templomra

 kerepesi katolikus templom 2012-ben 
lesz 100 esztendõs és az eltelt Aévtizedek bizony kikezdték az állagát. 

A jobboldali fõfal megrepedt, a talajvíz 
felszívódott a lábazatba és a belsõ festés 
teljesen elhasználódott. A helyreállítás 
önköltsége elérheti a 20 millió forintot.

Franka Tibor polgármester az esperes 
úrral és az egyháztanáccsal egyeztetve öt fõs 
csoportok megalakítását kezdeményezte, 
amelynek tagjai havonta 1-2, vagy 5 ezer 
forintot fizetnek a templom számlájára két 
esztendeig, ami azt jelenti, lassan, de biztosan 
gyûlhet a pénz egy 2010-es munka 
megkezdéséhez.  Így például a polgármester 
csapata 2 év alatt 600 ezer forinttal járul hozzá 
a templom helyreállításához. Eddig már több 
csapat alakult. Aki teheti, alakítson saját 
csapatot, vagy jelentkezzen a meglévõkhöz. 
Mentsük meg mûemlék jellegû templo-
munkat világnézettõl függetlenül. Az érték és 
a hagyomány a mi felelõsségünk.

Kérjük, csatlakozzon Ön is hozzánk! 
Fizessen havonta annyit, amennyit jó szívvel 
megtehet! Bõvebb információ: Frajna András 
esperesnél (06 28) 560-370, vagy a 
Polgármesteri Hivatal titkárságán: (06 28) 
561-059.

Pályázati felhívás!
Kerepes Nagyközség Önkormányzatának 
Jegyzõje pályázatot hirdet Kerepes és Szilasliget 
közigazgatási területén belül kézbesítõi 
munkakör betöltésére.
A munkakör betöltésének feltételei:

· legalább 8 általános iskolai végzettség
· jogosítvány
· helyismeret
· megbízhatóság

A pályázathoz csatolni kell:
· erkölcsi bizonyítvány
· önéletrajz
· végzettséget igazoló dokumentumok

Az állás betöltésének idõpontja: az elbírálást 
követõen azonnal, várhatóan 2008. április 1. 
A megbízás 1 évre szól, a munkakört teljes 
munkaidõben kell ellátni. A pályázat benyúj-
tásának határideje: 2008. március 17. A 
pályázatok elbírálásának határideje: 2008. 
március 31.  Díjazás : havi bruttó 80.000 forint.
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri 
Hivatal, Oláh János jegyzõ, 2144 Kerepes, Vasút 
út 42. Érdeklõdni lehet: Polgármesteri Hivatal - 
Wölbling Eszter humánpolitikai ügyintézõ, tel.: 
06-28-561-055/125.
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Tiltakozás
z utóbbi idõben egyre han-
gosabban és egyre alpá-Aribb stílusban igyekeznek 

rossz hírét kelteni a községben a 
polgármesternek illetve a képvi-
selõtestületnek, folyamatosan 
igaztalan vádakkal illetve õket.  
Nagy szerepe van ebben Labancz 
József alpolgármesternek, aki az 
örökös „ellenzékkel” immár karon 
fogva igyekszik minél rosszabb 
hangulatot és indulatokat ger-
jeszteni. 

- Labancz József alpolgármes-
ter  aki egyébként a Pátria elnöke 
is  egyesülete nevében, de az el-
nökség felhatalmazása nélkül la-
kossági fórumon igyekezett nép-
szavazásra buzdítani a 800 milliós 
kötvénykibocsátás ellen, amit 
egyébként a testület 2007 no-
vemberében megszavazott. 

- Az aláírásgyûjtõ íven, mely-
nek célja a népszavazás kiírásá-

nak kikényszerítése, már a kérdés 
megfogalmazásával tudatosan fél-
revezeti a lakosságot, ugyanis 
nem azt kérdezi, hogy egyetért-e 
a polgár a kötvény kibocsátásával 
(mert eredetileg ez a kérdés), ha-
nem azt kérdezi, hogy el akarja-e 
adósítani a polgár azt a községet 
ahol él?! Arról viszont elfelejti 
tájékozatni az embereket, hogy 
egyrészt: - a népszavazás mennyi 
pénzébe kerül az önkormányzat-
nak, másrészt: - amennyiben leg-
hamarabb nyár közepére kiírják a 
népszavazást, addig a testület ál-
tal február 13-án módosítva meg-
szavazott és igénybe vett  igaz, 
már csak 450 millió forint értékû 
kötvény  összegét már nem 
részletekben, 20 év alatt, hanem 
egy összegben, a kamataival 
együtt, azonnal kell visszafizetni. 
Labancz József arra a kérdésre, 
hogy mibõl tegye ezt meg 
Kerepes önkormányzata, egy kö-
vetkezõ népszavazásra buzdító új-
bóli aláírásgyûjtéssel keres majd 
választ?

- Labancz Józsefnek, mint kép-
viselõnek, és mint alpolgármes-
ternek is lehetõsége van, sõt, kö-
telessége a lakosságot érintõ 
ügyekben véleményt nyilvánítani, 
javaslatait megfogalmazni, más al-
ternatívát kínálni, ha nem ért 
egyet azzal, amit a polgármester 
elõterjeszt. Ezzel szemben La-
bancz József csúsztatásokkal és 
hazugságokkal teli irományt je-
l e n t e t e t t  m e g  a  K e r e p e s -
Szilasliget Hírnök címû újságban, 
mintha nem tekinthetne bele, 
nem kérhetne ki ,  nem el-
lenõrizhetne bármilyen iratot a 
hivatalban, mintha egy kívülálló 
lenne, aki kérdéseire nem kapja 
meg a választ, ezért újságon ke-
resztül kénytelen kíváncsiskodni 
és akaszkodni. Ha körülnézne, 
látná, - és büszkeséggel töltené 
el, hiszen õ is testületi tag - hogy 
az elmúlt másfél évben a jelenle-
gi testület, élén a polgármester-
rel többet tett Kerepesért, mint 
az elõzõ ciklus négy, illetve öt év 
alatt. 

Határozottan visszautasítjuk 
ezt a viselkedést, és a községben 
lakók többségének nevében 
követeljük, hogy Labancz József al-
polgármester úr vállalja tetteiért 
a felelõsséget; - vagy bizonyítsa 
be tételesen az általa terjesztett 
valótlan híreket, - vagy vonja visz-
sza állítását, és kérjen bocsána-
tot, amirõl a nyilvánosságot 
ugyanolyan terjedelemben tájé-
koztassa, mint amilyenben rágal-
mazott. 

Mindezeket követõen gon-
dolkodjon el azon, hogy mikor 
szolgálja esküjéhez híven a köz-
ség érdekeit; ha marad, de akkor 
az elkövetkezõ esztendõkben 
építõ kritikájával és számtalan 
jobbnál jobb javaslatával a község 
javát szolgálja, vagy ha lemond al-
polgármesteri tisztségérõl.

Ha véleménye van, egyetért 
a fentiekkel, kérjük a 06/20 9703-
524-es telefonszámon jelezze.
Kerepes, 2008. február 13.

Két Faluért Egyesület, 
Sportért Biztonságért Alapítvány

A polgármester és a Szilas Tér
ebruár 12-én a Szilas Tér Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület 
vendége volt Franka Tibor polgármester. A több órás Fbeszélgetésen a község környezetvédelmi helyzetét tekintették 

át. Ismeretes, hogy a felek a Hungaroring zaja ellen együttesen léptek 
fel tavaly nyáron. Az autóversenyzés zaját és a látogatók községre 
gyakorolt hatását egyformán károsnak ítélték meg, és egyeztették a 
további együttes fellépést, mely jogi lépésekbõl és demonstrációkból 
tevõdik össze. 

Az Egyesület tevékenysége keretében nemsokára lakossági 
birtokvédelmi eljárások és perek indulnak, melyet a polgármester 
támogat. A versenypálya állami tulajdonrésze miatt némi szkeptikusság 
mutatkozott a hazai környezetvédelmi jogrendszer és egy esetleges 
bírósági eljárás hatásosságáról. Elképzelhetõ, hogy egészen a 
strasbourgi európai bíróságig kell elmenni, hogy érvényt szerezzenek a 
környezetvédelmi elõírásoknak.  

Szó esett még zajmérésekrõl és a monitoring rendszer támogatási 
lehetõségeirõl, valamint a képviselõ-testület rendszeres szakmai 
tájékoztatásáról. Az Egyesület szerint ugyanis a helyi képviselõk nem 
ismerik a tényleges zajhelyzetet. 

Információt cseréltek a leendõ mogyoródi útalapgyártó üzem 
Szilasligetet érintõ lehetséges hatásáról is. A polgármester elképzelései 
között szerepel a József A. u. Mogyoród felöli lezárása, illetve sorompó 
felszerelése. Az út a községé, nem átmenõ forgalomra tervezték, így az 
idegeneknek a hídvám mintájára fizetni kellene a használatáért. 

Sinkó György

Civil szervezetek pályázati kiírása

Kerepes Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek 
általános mûködési és szakmai programok támogatására

A pályázat célja, mûködõ civil szervezetek, csoportok, alkotókörök, 
mûvészeti együttesek, sportegyesületek általános mûködésének, 
szakmai munkájának támogatása. Pályázni lehet mûködési célú 
kiadásokra: iroda- vagy terembérlet, szervezési költségek, posta és 
kommunikációs kiadások, útiköltség, szervezõi munkadíj.
Nem pályázhatnak magánszemélyek, gazdasági társaságok, 
önkormányzati fenntartású intézmények, közalapítványok, valamint 
olyan szervezetek, akik a korábban kapott támogatással még nem 
számoltak el. Egy szervezet csak egy pályázatot nyujhat be.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a kitöltött pályázati adatlapot
- a pályázó szervezet folyamatosan végzett tevékenységének, fontosabb 
rendezvényeinek bemutatása (max. 2. oldal)
- a pályázó szervezet éves mûködési költségének megjelölését és a 
támogatás felhasználásának tervezett költségét
- a pályázó szervezet jogi dokumentációját (alapító okirat, vagy bírósági 
végzés, vagy aláírási jogosultság igazolása)

A pályázatok benyújtási  határideje: 2008. március 20.
Pályázati ûrlap innen a honlapról letölthetõ, illetve a Polgármesteri 
Hivatal titkárságán (2144 Kerepes, Vasút út 42.) személyesen 
beszerezhetõ.

Tisztelt Hölgyem/Uram! A Kerepesi Pávakör Egyesület a helyi hagyományõrzés, kulturális értékeink továbbéltetésének, bemutatásának elhivatott 
csoportja. Adójának 1 %-ával ezt a tevékenységet segítheti. Segítse a civil szervezeteket!  

Kerepesi Pávakör Egyesület Adószám: 18682898-1-13, számlaszám:
Pécel és Vidéke Takarék Szövetkezet Kistarcsai kirendeltsége 65600137-11030599

KEREPESI VÉLEMÉNY » 2008. FEBRUÁR
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Megoldást kerestek a labilis gyerekek ok-
tatási helyzetére is. A CKÖ szerint nem kel-
lett volna a szociális tagozatot megszüntetni. 
Ezáltal a gyerekek kiszakadtak a megszokott 
környezetükbõl és emiatt csökkentek tanul-
mányi eredményeik. Továbbá nehezményez-
ték azt is, hogy az iskola nem vette fel a hát-
rányos helyzetû gyerekek után járó normatív 
fejkvótát. A Belügyminisztérium egy regiszt-
rációs hibára hivatkozva nem értesült a nor-
matíva igénylésérõl. Mayer Endréné alpol-
gármester asszony szakvéleménye szerint a 
felzárkóztató programmal a hátrányos hely-
zetû gyerekek sokkal több törõdést kaptak 
és a Support Alapítvány normatíván felüli tá-
mogatást tudott nyújtani a múlt ciklusban.  
Megállapodás született a kollégiumban lakó 
diákok számára is: amennyiben a létszámuk 
eléri legalább a 6 fõt, a Polgármesteri Hivatal 
biztosítani tudja az utaztatásukat.

A CKÖ szponzorok bevonásával is 
erõsíteni kívánja pozícióját. A Várady Roma 
Café és a Polgármesteri Hivatal ösz-
szefogásával a Gyár utcában egy roma 
klubot kívánnak létesíteni. Az önkormány-
zat tulajdonában lévõ ingatlant a Hivatal 5 

évre ingyen a roma lakosság rendelkezésé-
re bocsátotta. Az ellenszolgáltatás nélkül 
igénybe vehetõ lehetõségek közé tartozik a 
mosógép haszná lat  és  az Internet  
kapcsolat, valamint az épületben szociális 
élelmiszer- és vegyi áru boltot terveznek 
megnyitni.

A CKÖ a mérhetõ célok érdekében maxi-
mális együttmûködést és támogatást kér a 
közös és kommunális problémák megoldá-
sára. Ennek érdekében megállapodás szü-
letett hetente két alpolgármesteri fogadó-
óra kitûzésére. Minden héten hétfõn 10-12 
és csütörtökön 12-14 óra közötti idõpon-
tokban adódik a lakosságnak lehetõsége az 
alpolgármester urat személyesen is felke-
resni. A helyi cigányság az évente két alka-
lommal megrendezésre kerülõ, CKÖ szerve-
zésében megvalósuló fórumokon tudja 
egyhangúsítani a mindannyijukat érintõ kér-
déseket. Szorgalmazták egy szociális kerek-
asztal felállítását a közös ügyek aktuális 
egyeztetésére. Itt kerül sor a segélyezési ja-
vaslatok egyedi és normatív elbírálására is.

Havasi Ádám

Az alpolgármester
a kisebbségi ügyek felelõse

A Kerepesi Vélemény kérdéseire Gáspár 
Erika elmondta, hogy a 2008-as évben a leg-
kiemeltebben kezelt célkitûzéseik közé a 
Gyár utca és környékének tereprendezése 
és parkosítása, valamint a közösségi ház 
megvalósítása szerepel. Nagy hangsúlyt 
kívánnak fektetni az oktatási, szociális és 
egészségügyi kérdésekre. Elkülönített ösz-
töndíj alapot hoztak létre az általános isko-
lás diákok és a mûvészeti tevékenységet 
folytató romák további motiválására és a 
közeljövõben különbözõ ingyenes sportok-
tatási programot is igénybe tudnak venni 
az érdeklõdõk. Még az idén cigány 
nyelvtanfolyamot kívánnak indítani a 
községben mára már kihalóban lévõ 
nyelv életben tartására. A 2008-as 
évben is kiosztásra kerül a 
Kerepesi Romákért díj.

További közösségépítõ prog-
ramok megrendezésével kíván-
ják a roma kisebbséget összefo-
gásra bíztatni. Ide tartoznak a 
különbözõ kulturális rendezvé-
nyek, a „Színek, Ízek, Hangok” 
fesztivál, táborok szervezése és a 

Gáspár Erika elnök, Németh János
és Hefinger János alelnökök

cigány hagyományok felelevenítése. Céljaik 
eléréséhez és a problémáik megoldásához 
összefogásra és támogatásra van szüksé-
gük. A pályázati lehetõségeken felül számí-
tanak a Polgármesteri Hivatal anyagi 
segítségére, együttmûködésére. Szponzo-
rok bevonásával is tudják biztosítani terveik 
megvalósítását, így a Várady Roma Café 
által szorgalmazott klub mielõbbi megnyitá-
sát is.

A CKÖ célkitûzései

Hátrányos
helyzetûek iskolája
A Polgármesteri Hivatal épületében már má-
sodik hete foly ik  felnõttoktatás.  A 
Szegényeket és Rászorultakat Segítõ Köz-
hasznú Alapítvány támogatásában megvaló-
sult népiskola EU-s támogatásból, az EU 
konformnak megfelelõen 7. és 8. osztályos 
tananyagból készíti fel a tanulni vágyókat. 
Hamarosan a 9. és 10. osztály programja is el-
indul. Kérdésünkre Szász Péter történelem-
tanár elmondta, hogy a megszokott gyer-
mekoktatáshoz képest újdonság számára a 
felnõttekkel való foglalkozás. Hasznosnak 
tartja a programot és munkáját élvezettel 
végzi. A 160 órás kurzus végighallgatásáért a 
beiratkozott tanulók közel 70,000.- forint tá-
mogatást kapnak kézhez.

2008. FEBRUÁR  « KEREPESI VÉLEMÉNY

Polgármesteri utasításra Labancz 
József felelõssége lett a cigány ki-
sebbségi ügyek intézése. 2008. feb-
ruár 4-én megtörtént az elsõ tény-
feltáró egyeztetés. Gáspár Erika és a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
képviselõi üdvözlik, hogy az alpol-
gármester lett az új kapcsolattartó.

 bokros teendõkön felül, a fõbb napi-
rendi pontok közé sorolva kiemelten Afoglalkoztak a munkahely teremtés 

kérdésével. Franka Tibor polgármester fel-
vezetése szerint Kerepesen hamarosan vég-
be menõ infrastrukturális beruházások meg-
valósításával lehetõség nyílik a községben 
leginkább a cigány kisebbséget sújtó mun-
kanélküliség kezelésére. Ide sorolandó az új 
kerékpárút megépítése, az úthálózat szilárd 
burkolattal való ellátása, a belvíz elvezetõ 
hálózat létrehozása, a tervezett betonüzem 
kivitelezése és a nagy mennyiségû szemét 
összeszedése. Ezek a tervek, de mindegyik 
nem valósulhat meg pénzhiány miatt.
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2008. február 13-án a képviselõ testület 
megtartotta rendes ülését. Hat 
napirendi pontról tanácskoztak a 
képviselõk.

A polgármester perel
A Hírnök címû lap legutóbbi számában 
Labancz József tollából származó vezércikk 
helyreigazítását kérte a testület az 
alpolgármestertõl, melyben alaptalan 
vádaskodásokat állít a Polgármesteri Hivatal 
épületének értékesítése körül felmerült 
kérdésekrõl. Ezen felül felszólították 
Labanczot munkakörének hatékonyabb 
betöltésére, a polgármester és a Hivatal 
munkáját ezáltal eredményesebbé téve. A 
Hírnökben közlendõ helyreigazítás  
közzétételére való felszólítási indítványra a 
szavazatok arányában nem született döntés. 
Az alpolgármester ígéretet tett arra, hogy a 
Hírnök következõ számában téves kije-
lentéseit korrigálja. A testület nem szavazta 
meg az alpolgármester elleni per megin-
dítását, de Franka Tibor polgármester 
polgári peres eljárást kezdeményez 
rágalmazás és becsületsértés vádjával, ha 
Labancz nem vonja vissza alaptalan 
rágalmait.

450 milliós kötvénykibocsátás
A bankok ünnepi túlterheltsége miatt a 
közelmúltig húzódott a kötvénykibocsátás 
részleteinek tisztázása. Az új egyeztetések 
eredményeként a polgármester javaslatára a 
testület úgy döntött, a község 450,000,000 
forint összértékben bocsát ki kötvényeket. A 
kötvényeket piacra dobó bank kedvez-
ményként fenntartotta a 800,000,000 forintos 
szerzõdésre felállított fizetési kondíciókat. A 
kötvényekbõl befolyó összeget a Polgármesteri 
Hivatal a pályázati önrészek fedezésére kívánja 
fordítani melyekbõl többek között az óvodát, az 
iskolát és az orvosi rendelõt tervezik felújítani, 
útaszfaltozási beruházásokat végezni  ezáltal 
növelve az iparûzési adókból származó bevétel 
mértékét  és a Közhasznú Társaság mûkö-
désének hatékonyabbá tételéhez szükséges 
munkagépek vásárlását egy szakbizottság 
felügyelete alatt. Hamarosan a bölcsõdei 
szolgáltatás elindítását is a megvalósult fejlesz-
tések közé kívánják sorolni. A visszautasított 
pályázatokra elkülönített összegek továbbra is 
az önrész fedezeti pénzalapban maradnak. A 
megvalósítandó beruházások fontossági 
sorrendjét lakossági közvéleménykutatás 
alapján állították fel a képviselõk. A 
450,000,000 forint értékben kibocsátandó 

2008. második testületi ülése
kötvényekre vonatkozó tervezetet a képviselõk 
elfogadták.

Népszavazás a kötvénykibocsátásról
Labancz József alpolgármester a 800,000,000 
forintos kötvénykibocsátás népszavazásra 
történõ kiírási javaslatát az összeg 450,000,000 
forintra való csökkentése miatt visszavonta. A 
megfelelõ számú aláírások összegyûlte után 
egyénileg ismét indítványt kíván benyújtani az 
új, 450,000,000 forint értékû kötvény piaci 
megjelenésének népszavazásra bocsátásáról.

Iskolai fejlesztések
A Kht finanszírozása és a költségvetés jelenlegi 
formájának elfogadása nem került végsza-
vazásra. A második szavazati fordulóban a 
képviselõk elfogadták az oktatási bérmeg-
takarításból származó többletek iskolai fej-
lesztésekre való fordítását, így az interaktív 
táblák beszerzésének támogatását is.

Népszavazás - Kerepes FC 
A testületi ülésen a továbbiakban elfogadták a 
március 9-re kitûzött népszavazásra felállított 
Választási Bizottság taglistáját és a kerepesi 
futballklub képviseletében felszólaló Ferenczi 
Lajos támogatási kérelmét is meghallgatták a 
testületi tagok. Átcsoportosításra került a 
jegyzõ úr gépkocsiján keletkezett rongálási kár 
megtérítésére irányuló t iszteletdí jak 
felajánlása.

Temetõi rendelet módosítása
2008. január 30-án a képviselõ testület meg-
tartotta rendes ülését. Elsõ napirendi pont-
ként a temetõi rendeletet vitatták meg a kép-
viselõk. Elfogadásra került a temetõi szolgálta-
tások díjának emelése, így a holttestek te-
metõn belüli szállítása 3,800 forint + áfára, a 
hamvak szakszerû, temetõn belüli szállítása 
3,100 forint + áfára módosult. Külön kitértek 
az üzemeltetõ és a különbözõ temetkezési vál-
lalkozások szolgáltatásainak összehangolá-
sára, a versenyképesség és az esélyegyen-
lõség kialakítására.

Csökkent munkaképességûek támogatása
Második napirendi pontként a szociális rende-
let módosításáról tanácskoztak. Az állami nor-
matívába a törvény elfogadása elõtt azok tar-
toztak bele, akiknek jövedelme egyedülálló-
ként nem érte el a nyugdíjminimum 150 % - 
át, családosok esetében a 120 %-át és a gyó-
gyászati ellátás költsége meghaladta a nyug-
díjminimum 10 %-át, azaz a 2,850 forintot. Az 
új rendelkezés szerint alanyi jogon közgyógy el-
látásra csak a 100 %-os rokkantak és az intéze-
ti ellátásra szorulók jogosultak. A gyógyszer 
költség nélküli fogyatékosok a továbbiakban 
nem jogosultak a normatív támogatásra. A tes-

tület méltányossági alapon jogosult azok szá-
mára támogatást biztosítani, akik családjában 
az 1 fõre jutó jövedelem nem haladja meg a 
létminimum 200 % -át, egyedülállók esetében 
a 250 % - ot. Azok számára, akik csak egy kis 
hányaddal esnek ki a támogatottak körébõl, 
vagy azok számára, akiknek nincs gyógy-
szerköltségük, de segédeszközre szorulnak, a 
testület elfogadta az önkormányzati támoga-
tás biztosítását

Kisebbségi támogatás módosítása
Kikerült az állami normatívából a kisebbségek 
finanszírozási rendje. Ezen túl a támogatási ké-
relmek Államkincstári finanszírozását a MEH 
bírálja el. A 750,000 forintos alap normatíva 
két részbõl tevõdik össze. Az összeg 75 %-át 
kitevõ alaptámogatást minden kisebbségi ön-
kormányzat megkapja. A fennmaradó 25 %- 
ra, azaz 187,500 forintra, vagy annak a sike-
rességétõl függõ hányadára lehet pályázatot 
benyújtani. Az új rendelet életbe lépésével az 
önkormányzatnak saját forrásból kell fedeznie 
a kisebbségi tagsági díjakat. A testület tovább-
ra is helyet biztosít a szlovák és a cigány ki-
sebbség számára. Továbbá elfogadásra került 
a kisebbségi önkormányzatok számára 
nyújtandó, pályázati eredményeik alapján 

2008. elsõ testületi ülése megállapított támogatás mértékének mérle-
gelése is.

Életbe lépett a zsákos szemétszállítás
A képviselõk 2008. február 4-ével hatályba lép-
tették az elõterjesztett, új szemétszállítási ren-
deletet. Legfõbb változás a közületek számára 
elrendelt szemétszállítási díj és a lakosságot 
érintõ szeméttúltermelés kezelése. A 120 li-
terben megállapított felsõ korlátnál több sze-
metet képzõ háztartások esetében a korláto-
zás fölé esõ háztartási hulladék mennyiséget a 
kijelölt értékesítési pontokon, 240 forintos 
egységáron beszerezhetõ, a Kht által kivitelez-
tetett zsákokban lehet a 120 literes tárolók 
mellé helyezni. Aki nem vesz zsákot, nem vi-
szik el a plusz szemetét.

P+R parkoló és mûvelõdési ház pályázat
Az elõterjesztések az egyeztetések hiánya mi-
att egyelõre tájékoztató jelleggel mutatták be 
a pályázati lehetõségek kivitelezését. A P+R 
beruházás esetében a BKV Zrt.-vel még folya-
matban van a közös pályázat pontos részletei-
nek kidolgozása. A Mûvelõdési Ház esetében 
még nem tisztázottak a beruházások kivitele-
zési költségei. A Mûvelõdési Ház megnyitását 
és a Faluház tájházzá történõ átalakítását csak 
a kötvények sikeres kibocsátása után tudják 
véghezvinni.

KEREPESI VÉLEMÉNY » 2008. FEBRUÁR
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A Kerepesi Vélemény induló cikksorozatában a 
kerepesi bizottsági és képviselõ testület tagjait 
kívánjuk bemutatni. Ignác János képviselõ az Oktatási 
Kulturális és Sport Bizottság alelnöke.

-   

-  Az Oktatási és Sportbizottság tagjaként 
tevékenykedem. A sportolói elõélet, a labdarúgó edzõi 
tapasztalatok, széles ismeretségi kör segítséget 
jelenthet sportbizottsági munkámban. Mindkét 
gyermekem a Széchenyi István Általános Iskolába jár(t). 
A tanárok munkájának segítése és az iskola hírnevének 
helyreállítása fontos számomra.

-

-  Harminc éve élek Kerepesen. Feleségem anyai 
ágon tõsgyökeres kerepesi.

-

Milyen fõbb szakmai állomásokon keresztül jutott a 
képviselõi és bizottsági pozícióig?

 Mióta él Kerepesen illetve milyen gyökerek kötik 
a községhez?

 Mik a 2008. évre vonatkozó képviselõi- és 
bizottsági célkitûzései?

-  Az oktatás területén az iskola színvonalának 
emelése, a létszám növelése, a magatartási problémák 
megszüntetése. Általános képviselõi célkitûzés és 
pontos pénzügyi gazdálkodás mellett a település 
folyamatos fejlesztése például utak, játszóterek, óvoda 
iskola korszerûsítése.                  

-

-  Nagyobb tervezett sport- és tömegsport ren-
dezvények 2008-ban: júniusban nagyszabású egész 
napos futófesztivált, augusztusban strandfoci-bajnok-
ságot, szeptemberben Kerepes-Szilasliget nagy túra 
lebonyolítását tervezzük. 

-

-  Távolabbi tervek célkitûzések közé az utak 
folyamatos építését, a vízelvezetést és a pénzt hozó 
beruházások telepítését sorolnám. 

H.Á.

 Milyen nagyobb szabású sportrendezvényekre 
számíthatunk a közeljövõben?

 Mik a hosszabb távú terveik és hogyan kívánja 
azokat megvalósítani?

BEMUTATKOZIK A KÉPVISELÕTESTÜLET I.

Ignác János képviselõ

KEREPESI LABDARÚGÓ SE 

Felvételt hirdetünk minden focizni vágyó és 
szeretõ 9-18 éves fiú számára, és az új nõi 
csapatunkba is lányokat keresünk 13 éves 
kortól, idõsebb lányok és asszonyok is 
jelentkezhetnek. Nem baj ha még nem focizott, 
mivel a kerepesi csapat is csak fél éve van együtt 
és ha valaki már nagyon unja a fitneszt akkor 
szívesen várjuk a labdarúgó pályán. A fiúkkal és 
a lányokkal egyaránt szakképzett labdarúgó 
edzõ foglalkozik. Feladatunknak tartjuk, hogy 
focistáinkkal nem csak  a focit szerettessük meg, 
hanem a sportszerû életmódra is neveljük 
sportolóinkat. Ezúton is kérünk minden szülõt, 
hogy egyesületünkbe nyugodtan engedje le 
gyermekeit, mert mi foglalkozunk velük és 
vigyázunk rájuk. Minden korosztályos csa-
patunkat megpróbáljuk versenyeztetni, 
bajnokságokban és kupákban elindítani. 
Sportlétesítményeink egyre jobb állapotba 

kerülnek, minden csapat számára labdákat, 
mezeket tudunk biztosítani. Ez nagyban kö-
szönhetõ az önkormányzat támogatásának, és 
az egyre több szponzoroknak is. Szeretnénk 
elérni, hogy az egyesület tényleg egyesületként 
mûködjön, ahol a játékosok és a szülõk egyaránt 
jól érzik magukat.

Jelentkezni lehet a fiúknak hétfõnként 4 és 
fél 6 között a focipályán, lányoknak fél 6 és 7 óra 
között, Kiss Kálmán edzõnél, telefon: 06 70 619-
7445.

A felnõtteknek és az ifiknek március 15-én 
kezdõdik a bajnokság, Kerepesen kezdünk Fót 
ellen. A felnõtt csapatunk hetedik helyen zárta a 
bajnokságot, 4 pontra vagyunk elmaradva a 3. 
helyezettõl. Ifi csapatunk a 2. helyrõl foly-
tathatja, kívánunk nekik sok sikert a baj-
nokságon. 

Március 15.:
Kerepes - Fót Ifi: 13 óra

Kerepes - Fót  Felnõtt: 15 óra  

Tisztelettel: KLSE.

FELHÍVÁS!
A Kerepesi Véleményben hamarosan 
induló helytörténeti cikksorozat létre-
jöttéhez azon kerepesi lakosok segít-
ségét szeretnénk kérni, akik még 
emlékeznek a község területén és 
környékén lezajlott II. Világháborús 
harci eseményekre. Akinek tudomása 
van hadszínterekrõl, repülõgép lezu-
hanási pontokról, harcjármû megsem-
misülési helyszínekrõl, temetõn kívül 
eltemetett katonák jeltelen sírjairól, 
vagy  bármi más, a témához kapcso-
lódó eseményrõl, kérjük jelentkezzen 
szerkesztõségünknél levélben a 2144 
Kerepes, Szabadság út 91. címen, tele-
fonon a 06-20-585-68-19-es  számon, 
vagy a kerepes2vh@yahoo.com e-
mail címen. Segítségüket elõre is 
köszönjük!

2008. FEBRUÁR  « KEREPESI VÉLEMÉNY

A szépreményû lánycsapat
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Márciusi adózási határidõk

Március 12., szerda
A kifizetõ, munkáltató a tárgyhót követõ hó 12-
ig fizeti meg az általa levont személyi jövede-
lemadó elõleget vagy adót. Eddig kell megfi-
zetni a járulékokat: az egészségbiztosítási és 
nyugdíjjárulékot, a fizetendõ társadalombizto-
sítási járulékot, az egészségügyi hozzájárulást, 
a munkaadói és munkavállalói járulékot, az 
egészségügyi szolgáltatási járulékot, valamint a 
START-kártyával rendelkezõ foglalkoztatott 
után a 15/25 % járulékot.  Az egyéni vállalkozó 
és a társas vállalkozó után a vállalkozás eddig fi-
zeti meg a vállalkozói járulékot is. Ezekrõl a 
kötelezettségekrõl a befizetés mellett bevallást 
is kell tenni a tárgyhót követõ hó 12-ig, a fog-
lalkoztató a 0808-as, az egyéni vállalkozó saját 
magáról a 0858-as nyomtatványt nyújtja be 
elektronikus úton. Újdonság a munkáltatónak 
az a kötelezettsége, hogy a dolgozó adóhatósá-
gi adómegállapítást (ADAM) kérõ 07530-as szá-
mú nyilatkozatát köteles átvenni akkor, ha a fel-
tételek fennállta esetén sem vállalja a munkál-
tatói adómegállapítás elkészítését. A munkál-
tatói adómegállapítást vagy az összes, a felté-
teleknek megfelelõ dolgozónak el kell készí-
teni, vagy mindenkinek együttesen lehet meg-
tagadni, a munkáltató nem válogathat a dolgo-
zók között. A dolgozó ADAM-nyilatkozatát a 
munkáltató összeveti a rendelkezésére álló 
adatokkal, lehetõség szerint javítja, ezt kö-
vetõen feldolgozza és március 12-ig elektroni-
kusan továbbítja az adóhatóság felé.

Március 20., csütörtök
Társasági adóelõleg befizetés, havi bevallók kör-
nyezetvédelmi termékdíjának befizetése, játék-
adó befizetése és bevallása a 0878-as 
bevalláson, havi ÁFA befizetése és bevallása, 
0801-es havi bevallás benyújtása, fogyasztói ár-
kiegészítés és költségvetési támogatás igénylé-
se a 0811-es nyomtatványon, az Európai 
Közösségbõl történõ beszerzés esetén megha-
tározott adóalanyok 0886-os számú bevallásá-
nak benyújtása, az Európai Közösség más tag-
államából személygépkocsinak nem minõsülõ 
új közlekedési eszköz beszerzésekor a közössé-
gi adószámmal nem rendelkezõk 0887-es szá-
mú bevallása, a vállalkozási tevékenységet 
nem folytató társasház 0741-es bevallása.  

Március 28., péntek
Környezetvédelmi termékdíj elõleg és jövedéki 
adó elõleg befizetése és bevallása.

Március 31., hétfõ
Környezetterhelési díj elõleg befizetése, a 
tárgyévi környezetterhelési díj kötelezettség és 
az elõleg különbözetének bevallása és befize-
tése.

APEH Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatósága

Pest Megye Közgyûlése február 15-én, nagy 
t ö b b s é g g e l  e l f o g a d t a  P e s t  M e g y e  
Önkormányzatának 2008-as költségvetését. A 
megye bevételi fõösszegét több mint 35 
milliárd forintban állapította meg. 

 kormány az önkormányzatokat, ezen 
belül a megyei önkormányzatokat sújtó Aforráslevonás ellenére megvalósítható, 

reá l i s  kö l t ségvetést  a lkotot t ,  amely  
fejlesztéseket is elõirányoz. A Pest megyei 
Közgyûlés vezetésének elhatározott szándéka, 
hogy megõrizze, fejlessze a szolgáltatások és az 
ellátás színvonalát, valamint korszerûsítse az 
egészségügyi, szociális oktatási és kulturális 
intézményhálózatát. 

Az ország 2008. évi költségvetése ismét azt 
tükrözi, hogy a megyei önkormányzatokkal 
szemben a kormány folytatja a kiéheztetési 
politikáját. A kormány nem partnernek, hanem 
e l l e n s é g n e k  t e k i n t i  a  v á l a s z t o t t  
önkormányzatokat. Jól jelzik ezt az újabb 
forráskivonások. Bár az Alkotmány és az 
önkormányzati törvény is rögzíti, hogy az 
önkormányzatok számára a jogszabályok által 
elõírt közfeladatok ellátásához szükséges 
forrásokat biztosítani kell, ennek ellenére az idei 
költségvetésben tovább csökkentek a 
normatívák. Azaz nem csak reálértékben, 
hanem számszerûen i s ,  Pest  Megye  
tekintetében mintegy fél milliárd forinttal 
csökkent az átadott állami támogatás. Ez azt 

jelenti, hogy például az oktatásban, az állami 
normatíva idén már csak mintegy felét fedezi a 
tényleges költségeknek. 

Pest Megye Önkormányzata az ország 
romló gazdasági helyzete, a magas infláció, a 
közüzemi szolgáltatások nagymértékû 
áremelése és a központi  kormányzat 
forráskivonó politikája ellenére szilárdan áll. 
Elhatározott szándéka, hogy a romló 
körülmények ellenére, nem hajlandó engedi a 
szolgáltatások színvonalából. Az önkormányzat 
célja a biztonságos, tervezhetõ mûködés, a 
s t r u k t ú r a  é s s z e r û ,  n e m  f û n y í r ó e l v û  
á t a l a k í t á s á v a l ,  a  p á r h u z a m o s s á g o k  
megszûntetésével. 

Pest Megye Önkormányzatának feladatai az 
elmúlt évben tovább bõvültek, ugyanis a 
területi kisebbségi önkormányzatok mûködési 
feladatait is biztosítania kell. Az önkormányzat 
idén 59 önállóan gazdálkodó és 10 részben 
önálló intézmény, továbbá 5 területi kisebbségi 
önkormányzat mûködtetésérõl 6.651 fõ 
foglalkoztatásával gondoskodik.

 A Pest megyében élõ 1 millió 300 ezer 
embert úgy kívánja szolgálni a megyei 
önkormányzat, hogy azzal erkölcsi, szellemi és 
anyagi értéket teremt, szemben a kormány 
leépítõ, megszûntetõ hozzáállásával.

Budapest, 2008. február 15.
Szûcs Lajos elnök

Az olvasó kérdez
 dr. Orbán Ildikó, az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága ügyfélkapcsolati 

fõosztályvezetõje válaszol

Már több mint egy éve visszaadtam a vállalkozásomat és tartozásom van az APEH felé. Sajnos 
nem tudom megfizetni, mivel nagy összegrõl van szó. Mit lehet tenni?
Ha az adó megfizetése saját vagy családja megélhetését veszélyezteti, méltányosságot kérhet az 
adóhivataltól. Lehet halasztást, részletfizetést, a tartozás mérséklését vagy elengedését kérni. A 
fizetési könnyítést kérnie kell, az eljárás illetéke 2200 forint. Az APEH honlapjáról (www.apeh.hu) 
letölthetõ az az adatlap, melynek kitöltése szükséges az elbíráláshoz, ehhez célszerû mellékelni az 
elbíráláshoz szükséges iratokat is. 

Egyértelmû választ szeretnék kapni: a 2007-ben vásárolt számlatömböt használhatom-e még 
2008-ban, vagy mindenképpen új számlatömböt kell vásárolnom?
A válasz attól függ, hogy a számlatömböt 2007-ben mikor vásárolta. 2007. I. félévében még 
kapható és értékesíthetõ volt az a számlatömb, amelyet 2008-tól már nem használhat. 2007. július 
1-tõl a nyomtatványforgalmazók már csak az adóhatóság által engedélyezett 
sorszámtartományba illeszkedõ nyomtatványokat értékesíthették, ezek felhasználhatóak 2008-
ban is. A „jó” sorszámú számlatömbön a sorszám 12 karakteres. Érvényes az a számlatömb, 
amelynek 6. karaktere kötõjel, és az is, ahol a 6. karakter betû. 

Elfogadta a költségvetést Pest Megye Közgyûlése

KEREPESI VÉLEMÉNY » 2008. FEBRUÁR
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2008. március 9-én ügydöntõ országos 
népszavazásra kerül sor. 

A választópolgárok 2008. február 22-ig 
névre szóló „Értesítõ”-ben kapnak tájékoztatást 
a névjegyzékbe vételükrõl, illetve annak a 
szavazóhelyiségnek a címérõl, ahol leadhatják 
szavazatukat.

Az a választópolgár, aki sem érvényes 
lakóhellyel, sem érvényes tartózkodási hellyel 
nem rendelkezik, csak akkor szavazhat, ha az 
adott településen a szavazás elõtt település-
szintû lakóhelyet létesít. 

A csak településszintû lakóhellyel 
rendelkezõ választópolgárok számára, illetve az 
igazolással szavazók számára kijelölt szava-
zókör: 7. sz. szavazókör, 2144 Kerepes, Vasút 
utca 42. Polgármesteri Hivatal  

Amennyiben valaki nem kap „Értesítõ”-t, a 
helyi választási irodában érdeklõdhet annak 
okáról.

A névjegyzék a Polgármesteri Hivatalban 
2008. február 20-február 27-én 16 óráig 
tekinthetõ meg.

A névjegyzékbõl való kihagyás, illetõleg 
törlés, vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 
2008. február 20-február 27-én 16 óráig lehet 
kifogást benyújtani.

Ha valaki kimaradt a névjegyzékbõl, minél 
elõbb kezdeményezze a névjegyzékbe vételét, 
mert a szavazás napján erre már nem lesz 
lehetõsége!

Ha valaki Magyarországon, de nem a 
lakóhelyén tartózkodik a szavazásnapján, 
igazolással szavazhat. Igazolást személyesen 
vagy meghatalmazott útján 2008. március 7-ig 
lehet kérni a helyi választási iroda vezetõjétõl. 
Ajánlott levélben úgy lehet igazolást kérni, hogy 
a kérelem legkésõbb 2008. március 4-ig 
megérkezzen a lakóhely szerinti választási 
irodába.

Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, 
a Magyar Köztársaság nagykövetségén vagy 
fõkonzulátusán szavazhat.  Ennek érdekében a 
külképviseleti névjegyzékbe vételét 2008. 
február 22-én 16 óráig kérheti személyesen 
vagy meghatalmazottja útján a helyi választási 
iroda vezetõjétõl. A kérelem ajánlott levélben is 
benyújtható, ha az 2008. február 22-ig 
megérkezik a helyi választási irodához.

A mozgásukban gátolt választópolgárok 
mozgóurnával szavazhatnak.

Fontos változás, hogy mozgóurnát csak 
írásban lehet kérni, a szavazás napja elõtt a helyi 

választási irodától, a szavazás napján a 
szavazatszámláló bizottságtól.

A szavazás módja:
Szavazni csak személyesen lehet!
A népszavazásra kérdésenként külön 

szavazólap készül.
Érvényesen szavazni csak az egyik válaszra 

lehet, az alatta elhelyezett körbe írt X vagy + 
(egymást metszõ) jellel.

Egyéb megjelölés érvényesként nem 
fogadható el.

A népszavazás eredményessége: 
Az ügydöntõ országos népszavazás akkor 

eredményes, ha az adott kérdésre az összes 
választópolgárának több mint egynegyede 
azonos választ ad.

A választópolgárok döntése az Országgyûlés 
számára 3 évig kötelezõ. Ha a népszavazás 
eredménytelen, a döntés joga visszaszáll az 
Országgyûlésre.

Kérem, hogy a népszavazással kapcsolatos 
további információkért szíveskedjenek a helyi 
választási irodához fordulni.

A helyi választási iroda tagjai:
Oláh János HVI vezetõje 28-561-050
Bondorné Kisbenedek Éva HVI vezetõ 

helyettese 06-20-559-8916
Bene Jánosné HVI tag 06-20-559-8902
Ivánfiné Tóth Ágnes HVI tag 06-20-5598902
Kántor Zsuzsanna HVI tag 06-20-5598902

Oláh János jegyzõ

Tisztelt Választópolgárok !

 kerepesi polgármester váltással 
kapcsolatban eddig pozitív vélemé-Anyem volt, mert szemmel láthatóan 

elindult valami változás, megmozdult valami.
 Amire szeretném felhívni a figyelmet, az a 

községünk körül mindenfelé elterülõ 
szeméthalmaz.

A napokban volt rá alkalmam körülnézni, 
ugyanis a kukások csak egy kukát ürítenek, 
sem zsákot, sem semmi egyebet nem visznek 
el. Mivel nálunk is otthagyták a teli 
kukazsákot , én naív elindultam hát a szeme-
temmel egy konténert keresni. Kerepes, 
Szhilasliget egész területén sehol ilyen  nem 
található, ahová a jogkövetõ állampolgár a 
szemetét büntetlenül lerakhatja.

Ekkor gondolkoztam el, hogy vannak 
„sokkal” tisztább települések is, de ott  
falunként legalább 2 db konténer el van 
helyezve, amit bárki használhat. Szerintem ez 
a megoldás sokkal olcsóbb lenne, mint  az, 
hogy azt a rengeteg  eldobált szemetet 
valahogy begyûjteni. Mindannyiunk érdeke 

lenne tehát, hogy egy tisztább környezetben 
élhessünk.

Kérem , hogy ezt a szerintem mások jogos 
igényét is vegyék fontolóra, s legalább 2 db 
konténert elhelyeztetni szíveskedjenek. 
Szerintem mindjárt tisztább lenne telepü-
lésünk.                                       Barna Lászlóné

Észrevételeit köszönjük, sajnos, tényleg sok a 
szemét, mert egyesek  nem is kevesen   
kommunális adót nem fizetnek, sõt, nem is 
kerepesi lakosok, legalábbis papíron. 
Legalább 3-400 háztartás egyetlen fillért nem 
fizet, de a szemetét kirakja és a szállítást, 
illetve lerakást fizetik helyettük az adófizetõ 
kerepesiek.

A szemét elszállítás könnyítésére az 1 kuka 
mellé vásárolható mûanyag zsák, igaz 
pénzért, de a hulladék elhelyezésért fizetni 
kell. Ezzel együtt néhány óriás konténer 
kihelyezése indokolt a településen. 

(a szerk.)

A szemétszállítás megváltozott rendjéhez

Riasztó- és klímaszerelés
Elektronikus vagyonvédelmi eszközök, kültéri és beltéri kamerák szerelése, 
javítása. Klíma, hûtõkamra, hûtõgép, töltés, telepítés, javítás, karbantartás, 

mûszeres szivárgásvizsgálat
06/20 925-6289, Tel./Fax: 06/28 482-556, gal.balint@freemail.hu

Gál Bálint 2145 Szilasliget, Mártírok u. 56.
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A kommunális adó és a 
szemétszállítás

Nagyon sokan összekeverik a kommunális adót a 
szemétszállítási díjjal. Az alábbiakban ennek 
t i s z tázása  érdekében  adunk  röv iden  
tájékoztatást. 
Az önkormányzatok önálló gazdálkodása 
feltételeinek megteremtéséhez a helyi adók 
nagymértékben hozzájárulnak. A kommunális 
adót a lakosság igényei jobb kielégítésére, az 
infrastruktúra fejlesztésére, környezetvédelmi 
feladatok ellátására, szilárd burkolatú utak 
karbantartására, közvilágítás fenntartására, 
t e l e p ü l é s  t i s z t a s á g á r a ,  z ö l d t e r ü l e t  
karbantartására, közintézmények (óvoda, iskola, 
Faluház, stb.) fenntartására, összességében a 
község mûködtetésére használja fel az 
önkormányzat.
A szemétszállítási díjat  amit jelen állapot 
szerint Kerepesen egyetlen háztartás sem fizet  a 
kommunál is  hul ladék összegyûjtésére 
(szemétszállító jármû; annak üzemeltetése, 
dolgozók munkabére és járulékai), elszállítására 
és lerakására fordítaná az önkormányzat. 
Szemétszállítási díjat külön megállapodás 
alapján - a szemét mennyiségétõl függõen  csak 
a közületek és kereskedelmi egységek fizetnek a 
Kerepesi Községszolgáltató Kht-nak.

(a szerk.)
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Nagyon nehéz lehet olyan úton járni, ami nem 
lehet sima, fõleg, ha különbözõ indulatok 
g ö r ö n g y ö k e t  s z ó r n a k  rá .  k é r e m  a  
polgármester urat és a képviselõtestületet, jól 
nézzenek a lábuk elé, mert ezekbe meg lehet 
botlani, de elesni nem szabad. Ha ezt igaz 
útnak látják, végig kell rajta menniük, 
bármilyen rögös is.

em szívesen gondolok a múltra, 
minden idegszálammal a jövõre Nszeretnék figyelni. Mégis muszáj, 

hiszen az elmúlt években olyan sok rossz dolog 
történt, de akkor a kritikát, az ellenvéleményt 
csak a füzetlap bírta elviselni. Ma már más a 
helyzet. A most következõ néhány mondatot 
csak azért ismétlem meg, hogy az érintett urat 
emlékeztessem rá. Így írtam: „Az egyik 
képviselõi fogadóórán kifogásoltuk a Posta 
melletti épületek magasságát. A három szint 
nem hat, de legalább kilenc méter magas. Erre 
az egyik bölcs vezetõ azt mondta: nem annyi az, 
csak azért látszik kilenc méternek, mert 
dombon van”. Ez a szilasi közösségi házban 
történt, ahol az ablakon kinézve látható volt a 
most is ott álló három szintes épület. 
Hozzászoktunk már az ilyen igazmondásokhoz, 
úgyhogy senki sem esett le a székrõl. Pedig 
olyan meggyõzõen mondta, hogy én el is 
hittem… Már megint hülyének néz bennünket.

Nem bolygatnám én ezt a dolgot, de a 
falugyûlésen a felszólalása végén, a mondókája 
slusszpoénjának szánva azt mondta a pol-
gármester úrnak: „ Mondja meg mikor mond 
igazat, mikor hazudik”. Természetesen, akik 
azért jöttek el, hogy meghallgassák a 
beszámolót, kérdezzenek a jövõrõl és nem 
akartak testületileg palotaforradalmat csinálni, 
kinevették. Megérdemelte. Ott így nem illett 
beszélni.

Hát ez van. Ezek szerint évekig az õszinteség, 
az igazság langyos tengerében lubickoltunk, 
kéjelegtünk, de jaj nekünk, mert most eljött a 
hazugságok korszaka. Állunk elébe. Mert az új 
vezetés annyit összehazudott egy év alatt, hogy 
fel sem tudnám sorolni. Párat azért mégis. 
Hazudtak buszt Széphegyre, temetõkerítést, 
buszvárókat, a hõsi halottaknak  emlékmûvet. 
( N a g y o n  s z é p ,  m á r  r é g e n  h i á n y zó  
megvalósulás.) És sok más után most azon 
fáradoznak, hogy a Wéber utcába az orvosi 
rendelõhöz járdát hazudjanak.

Sokszor láttam egy édesanyát, gyer-
mekkocsit tolni az út közepén. A kicsi a 
kocsiban, a nagyobbacska belekapaszkodva, 
talán az óvodába mentek.  Nézni is rossz volt. 
Természetesen ennek is hangot adtam, de 
akkor hiába. Ehhez el kellett jönni a hazugság 
korszakának. De olyan csúnyák ezek a dolgok, 
hogy lépjünk is gyorsan tovább, bár a 
következõ sem lesz hófehér.

Egy szûk évvel ezelõtt azt kértem a 
képviselõtestülettõl, „szolgálják a községet az 
esküjükhöz híven, de ne szolga módra. Legyen 
önálló véleményük, ha igazuk van, tartsanak ki 
mellette, de ismerjék el mások igazát is.” Ezt 
sokféleképpen lehet csinálni, csak úgy nem, 
hogy bedobjuk a durcát, és tüntetõen beülünk 
a hátsó sorba. Az egyikük még a polgármester 
úr kérésére sem ült az asztalhoz. Én évekig ahol 
tudtam, pártoltam õket, bár ez akkor nem 
sokat ért. A választáson rájuk szavaztam. Ezért 
kérem, sõt, elvárom, hogy engem ne a terem 
sarkába, hanem szembe velünk képviseljenek. 
talán ez nem eget ostromló kérés.

Nincs a földön olyan ember, aki nem téved. 
Kerepes polgármestere is, a legtisztább 
gondolatai, a legszebb tervei mellett is téved-
het. Ezért választottunk mellé tizenhárom 
különbözõ nemû és korú képviselõt, hogy a 
támaszai, a segítõi legyenek. De ide-oda 
hajlongva ezt nem lehet. Nagyon jó, ha vannak 
különbözõ vélemények, jó és új javaslatok, 
mert azokból alakulhat ki a község számára a 
legjobb döntés. De azokat el kell mondani, 
hogy értékelhetõk legyenek. Tisztán, vilá-
gosan, érthetõen.

Ezzel az írással nem akarok a nálam 
tanultabb, okosabb embereknek tanácsot 
adni. Csak ismertetni akartam, hogy itt lent a 
mélyben is vannak érzékeny emberek, akiknek 
nem tetszik, ha a polgármesterüket nyilvá-
nosan hazugnak nevezik és egyes képviselõk 
nem akarják a választóikat megtisztelni azzal, 
hogy velük szembe üljenek.

És most úgy a polgármester úrnak, mint az 
összes képviselõ hölgynek és úrnak boldog új 
esztendõt kívánok, és erõt, hogy a rögös úton 
jövõre is botlás nélkül tudjanak végigmenni. 
Mi, ahogy tudunk segítünk, hogy minél 
kevesebb göröngy hulljon az útjukba.

Cs.L.
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Az igazság rögös útján

Eladó: 100 nm-es Kerepesi családi ház eladó 25 millió forintért. Tel.: 06-30/5156-374
Tanítás: Angol nyelvtanulás, diplomás tanárnõvel Kerepes, Szilasliget és Kistarcsa 
környékén minden szinten, minden korosztálynak. Telefon: (06 70) 298-9768
Fiatal, tapasztalt tanárnõ matematika, fizika és angol nyelv oktatását vállalja." A kitar-
tás meghozza a gyümölcsét." Érdeklõdni lehet a 06-30-524-12-08-as telefonszámon.
Matematika, fizika, kémia korrepetálás, érettségire felkészítés. Egyetemistáknak, 
fõiskolásoknak matekoktatás.(06 70) 2244-655
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Észrevételek egy 
járdaépítés kapcsán

A helyi  újságban megjelent cikkben 
panaszkodik a szerzõ, hogy a Wéber Ede 
utcában frissen készült járdán parkoló autók 
miatt a járda tönkre fog menni, miként az õ 
bejáró hídja is tönkrement. Bevallom 
töredelmesen, hogy egyszer reflexbõl én is 
felálltam a járdára, de szerencsére egy anyuka 
figyelmeztetett, hogy a járda a gyalogosoké és 
a babakocsiké, nem az autóké. Jogos volt, le is 
álltam, és nem is fogok többet ráállni. Azonban 
az, hogy a betonnak ettõl tönkre kellene 
mennie, az nem igaz. 

Betonból ugyanis gond nélkül lehet fagyálló 
és sózásálló burkolatot is készíteni. Példa lehet 
erre az M0 tavaly elõtt átadott szakasza, vagy a 
repülõterek burkolata, nem is szólva arról, 
hogy a világon igen sok helyen a beton 
alkalmazzák járdák készítéséhez is  sikeresen. 
Azonban ennek is, miként minden másnak, 
megvan a módszere.

Ahhoz, hogy egy betonburkolat tartós 
legyen, négy dolognak kell teljesülni:

1. Az alapanyagoknak jó minõségûeknek kell 
lennie. Nem elsõsorban a cementre, hanem a 
betonba legnagyobb mennyiségben kerülõ 
adalékanyagra (homokos kavics) gondolok, 
melynek mosott, osztályozott frakciókból 
összeállítottnak kell lennie.

2. A beton összetételének meg kell felelnie a 
használati környezet által támasztott 
feltételeknek.

3. A betont helyesen kell bedolgozni. Pl. 
PVC-fólia terítést kell alkalmazni a talaj és a 
beton között, és a betont nagyfrekvenciás 
tömörítõ eszközökkel kell tömöríteni (a 
gyorsan rázott lapát nem ilyen!).

4.  Utókezelés:  a  beton el lenál ló-
képességének kialakulásáig biztosítani kell, 
hogy ne tudjon kiszáradni vagy megfagyni. Sõt, 
három hónapnál fiatalabb korú betont tilos 
sózni, mivel garantáltan tönkremegy, még 
megfelelõ betonösszetétel esetén is, mivel a 
belsõ struktúrája még gyenge.

A járda építése során a fentiek közül talán az 
elsõ pont teljesült (ha tényleg abból a 
betongyárból jött a beton, akinek a mixere 
kihozta, mert azt történetesen ismerem.) 
Azonban a kirendelt beton minõsége nem 
teljesítette a járdák betonjára a szabványban 
elõírt minõséget (ezt láttam rajta), a 
bedolgozás szakszerûtlen volt, utókezelés 
pedig nem történt. 

Fentieket összegezve elmondható, hogy a 
járda tönkremenetel kizárólag a kivitelezõ 
hibáinak, illetve a munkát novemberi és 
decemberi  k iv itelezésre megrendelõ 
személyek hibája! 

Szautner Csaba
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ELÕSZÓ AZ OLVASÓHOZ
Kinézek az ablakon és látom, hogy a borult ég 
alatt szitáló köd csillogó vízcseppeket 
varázsolt a fákra, mely úgy néz ki, mintha 
üveg-gyöngyökbõl fûzött volna rá láncot a 
szomorúság. Kedves olvasó, próbálj meg 
mégis mosolyogni.

ÜGYETLENSÉG
A rendõr elmondása szerint, a jobbkezes 
vasbotjával az éppen ott tartózkodó tüntetõk 
között bámészkodó édesanyja hátát akarta 
megvakarni ,  ámde támadó szándékú 
iramodása közben bal kezébõl ügyetlenül 
elejtette a tiltott tárgyat, mely eseményrõl egy 
jó minõségû filmfelvétel készült, amin sajnos az 
édesanyja nem is látszik.

PÉNZÜGYMINISZTERI ELÕADÁS
- Sajnos, éppen lelassult a gyorsulási 
növekedés, de nem kell aggódni elvtársak, mert 
a növekedés legaljáról, ahol éppen egy békával 
együtt tartózkodunk, csakis spirálisan bõvülõ 
emelkedés indulhat a nagyobb teljesítmény, és 
a jobban csökkenõ hiány irányába. Ez 
törvényszerû. Vagy törvénytelen. Esetleg 
valami ilyesmi. De a fizikából ne csináljunk 
érzelmi kérdést elvtársak, mert tudjuk, hogy a 
bõségben levõ racionális érv súlya alatt ugyan 
görbül a hát, de a szekér mégis halad valamerre.

KICSI ÉS NAGY DOLGOK
A tábornok nagyon megdolgozott a fizetéséért, 
hiszen annak idején még a nagy nyilvánosságot 
is vállalva, ámde a minimális diszkréciót mégis 
mellõzve, felületes közömbösséggel ugyan, de 
jól megkisdolgozta az általa pissoirnak látszó 
hatalmas tárgyat, vagyis odakukorált a palotája 
falára rendesen. Ráadásul még ügyetlenül 
leverette a bokáját is. - Hahaha.
Bizony, jó sokat nevettünk akkor ezen. Önfeledt 
loncsoskodására akkor fény derült, melynek 
okán a nem hivatalos közbeszéd máris újszerû 
megvilágításba helyezte vele kapcsolatban a 
közelmúltban elkövetni vélt karambolos 
eseményeket is.
Mostanában már alig tudunk nevetni ilyesmin.

AZ ÖREG JÓTANÁCSAI
Fiatalok! Fizikai korlátok nem akadályoznak 
benneteket tudom, hiszen én is voltam lelkes 
fiatal. Akkor még lobogtam, és valamilyen 
kíváncsi vágyakozás illúziója ringatta lelkem, és 
mindig arcokat kerestem a tömegben. 
Egyáltalán, hallottatok Rákosiról, amikor a 
téglagyárban mosolygott? Nohát, fel a fejjel, és 

tessék mosolyogni, mint a boldog cigánygyerek, 
ha éppen bõrüléses Zsigulival álmodik.  A 
lelkünk tartalékot képez barátaim, persze ha 
van mibõl. Szedjétek hát össze magatokat. A 
varázsszõnyegre ne tiporjatok csizmával, és az 
aranyhalat ne adjátok oda játszani a 
macskának. Keressétek az igazságot, hiszen 
még az acélgyári munkásnak is van ám igazság 
iránti vágya, és a rendelõintézeti útbaigazító 
asszony is ember, még akkor is, ha nagyon közel 
van hozzá az utálatos vizitdíj automata. 
Egyszerre mindig csak egyvalamit csináljatok, 
de azt jól, mert a kapkodás és az álláshalmozás a 
tolvajtempó mellékterméke csupán. Adjatok a 
színvonalra, hiszen valószínûleg Pavarotti sem 
azért énekelt olyan jól, vagy éppen attól lett 
beteg, hogy a sötét Pákót hallgatta reggelire. 
Fogadjátok meg tanácsaimat, ha lehet.

ABSZURD HELYZET
A tomboló indulat csillapítása céljából Gaskó 
elvtárséknak 2007 Decemberében megint 
sikerült úgy lebonyolítani egy  ál-sztrájkot, hogy 
még az érintettek sem vették észre az 
eseményt, pedig a teljesítés tényét utólag 
papírokkal is igazolták. Ilyen haszontalan jellegû 
munkabeszüntetés csakis úgy eshet meg, ha az 
általában a baloldalisághoz köthetõ szak-
szervezeti mozgalom egy baloldali kormány 
ellen lép fel. Ez pedig már önmagában is 
képtelenség.  Ugyanis ez azt jelenti, hogy 
önmaguk ellen sztrájkolnak. Ami persze nem 
lehetetlen! Esetleg még azt is jelentheti, hogy 
ez a kormány nem baloldali, ami  nem lenne 
baj, bár õk ennek az ellenkezõjét szeretnék 
elhitetni velünk mindenáron. Viszont teljesen 
biztos az is, hogy ez a kormány nem jobboldali. 
Tehát sem jobb, sem bal. Akkor meg mi a bánat 
lehet? Csakis valamilyen mutáns kreáció.
Ezen kívül minden mást tudunk errõl a 
kormányról.

UI: A többi vasutas szakszervezeti vezetõ 
elvtársnak sem kell izgulni, mert nincs 
veszélyben a fix állásuk, és a nagy fizetésük. 
Úgyszintén az összes volt, és jelenleg is 
kormányhû, vezetõ beosztású vasutas 
elvtársnak sincs mitõl félnie.  A tagság meg csak 
krampácsoljon tovább, és szorgalmasan kenje a 
váltókat. Majd csak lesz valahogy.

HAGYOMÁNY
 Szinte magától értetõdõen, tízéves korára már 
hat telket birtokolt, és három faluban, négy 
hétéves kislányt is kinéztek számára elõrelátó 
szülei, egy tíz év múlva esedékes, hozzáillõ 
feleségnek.

FÉLELMETES ESEMÉNY
történt a hídon, ugyanis egy sísapkás ember 
elõlépett, és verni kezdte a dobot. Alul a folyó, 
körben a város, és autók, zászlók, rendõrök, 
fényképészek mindenütt. Az arcokra fagyott 
merev feszültségben lapuló várakozás, és egy 
kis félelem az ijedt alázatossággal együtt azért 
ott lappangott a tekintetek mélyén, de a 
dobszóra mindez azonnal felengedett. Lengtek 
a zászlók, és a zsigeri félelem, mely 
ellehetetleníti a valóságot és elkendõzi a célt, 
eltûnni látszott. Egy balos révületû ripõk 
tüntetõverõ szemében azonban hirtelen 
megcsillant az importált szocializmusának 
maradéka, és parancsára, az elvetemült 
kisdobosra azonnal nagy erõkkel vetette magát 
a végrehajtó szerv. - Valószínûleg azért, mert  
n a g y o n  v e s z é l y e s  v o l t  á m  p o m p á s  
demokráciánkra az a dobolás! Vagy talán azért, 
mert sértette a szocialista illendõséget.

GYULA TÖRTÉNETE
- Nem sikerült a házasságom, pedig gyönyörû 
szép, fõzni tudó asszonyom volt sokáig, aki nagy 
körültekintéssel és szenvedélyes otthon-
teremtõ képességgel is rendelkezett. Emellett 
praktikus és jólelkû, vidéki teremtés volt 
hatalmas szókinccsel, aki minden hétvégén úgy 
hívott magához hogy: -No gyere már ember, 
gyere, meggyimakolom azt a kacska derekad. 

- De szép asszony volt! Pedig állítólag 
csúnya gyereknek született, és ezért az óvodás 
képeit mindig retusálni kellett szegénynek. 
Nagyon szép volt ám az esküvõnk is barátom, 
hiszen egész éjjel sírtak a hegedûk, mi meg csak 
nevettünk. Aztán hogy megszépült mellettem a 
lelkem!  Mondta is néha: - Emlékszel, ember, 
amikor erõteljes ellenállásom dacára is be-
gyámbáltál a rekettyésbe, aztán mégis milyen 
remekül éreztük magunkat? Ajjaj!

Mindent megtettem tehát a boldog-
ságunkért, pedig késõbb már sûrûn ke-
csegtetett a szomorúság, mert sajnos a 
felemásra párosított zoknikat semmi nem 
feledtette. Nem bírtam ugyanis, ha reggelente 
kiröhögnek a buszon. Vagy a kocsmában. 
Úgyhogy nem tehettem mást, beadtam a 
válópert. Hiába mondogatta párom: -Te Gyula, 
tudod jól, hogy a színehagyott fuszeklik 
párosításával  mindig gondban voltam, hiszen 
enyhén színvak vagyok. Elnézhetnéd nekem! 

 - De én nem néztem el - fejezte be Gyula a 
történetet.

Kovács Ferenc

kicsi és NAGY dolgok
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Csicsergõ óvoda:
Az újévkezdés után eseménydú-
san indult ez a hónap is.
A Budapesti Bábszínház elõadá-
sában nézték meg a PÁN PÉTER c. 
mesét a Csibe és a Méhecske cso-
portosaink. A következõ héten 
ugyan itt a Csigabiga és Mókus 
csoport a MARCIPÁN CICA c. 
elõadást nézte meg. Az elõadáson 
kívül a szép, kényelmes buszon va-
ló utazást is nagyon élvezték a gye-
rekek. Lázasan készülõdtünk a 
farsangra, a termeket és az óvo-
dát farsangi öltözékbe varázsol-
tuk.
Február 1-én elérkezett a várva  
várt nap. Minden gyerek farsangi 
jelmezbe öltözött. Volt kampókéz, 
rengeteg királykisasszony, katona 
és különbözõ harcos, varázsló, di-
noszauruszok különbözõ méret-
ben és nagyon  nagyon sok 
mesebeli, kedves állatka.

A nagyobb csoportokban tréfás 
versenyekkel tették még izgalma-
sabbá az ünnepséget. A kisebbek 
és a nagyobbak meglátogatták a 
szomszédos csoportokat, így 
közelebbrõl is megcsodálhatták 
egymás jelmezét. Ezúton is külön 
köszönjük a szülõknek a farsangi 
hozzájárulásukat: üdítõk, házi 
sütemények, gyümölcs, egyéb fi-
nomságok. 

Nagy érdeklõdés mellett zajlott 
a nagycsoportosok szülõi értekez-
lete. Fõ téma az iskolaérettség, is-
kolakezdés. A döntés megkön-
nyítése érdekében a leendõ 
elsõosztályos tanító nénik (Széc-
henyi Általános Iskola Kerepes) be-
mutatkoztak és módszereikrõl tar-
tottak tájékoztatást. A csoportos 
szülõi értekezletek egymáshoz iga-
zodva folynak. 

A jó idõ beköszöntével egyre 
többet és hosszabb idõt töltünk 
az udvaron. A száraz idõnek kö-
szönhetõen elõvettük a rollereket, 
bicikliket, kismotorokat és a 
labdákat, ami színesíti a gyerekek 
udvari játékát. Folyamatosan pó-
toljuk az elfogyott madárelesége-
ket.

Az új karbantartónk Somogyi 
Sándor a virágos kertünket és az 
óvoda utca frontját rendbe tette. 
A gyerekek szívesen segédkeztek 
neki. 

Meseliget óvoda: 
Január második felében a nagy-
csoportosokkal elvégeztük a 
fejlettségmérõ tesztek feladatait 
(DIFER), melynek eredményeirõl 
tájékoztatást adtunk a szülõk szá-
mára.
A problémamentes iskolakezdés 
elõsegítése miatt négy gyerme-
ket irányítottunk a Tanulási 
Képességeket Vizsgáló Bizottság-
hoz, véleményükre várva.
Január végén minden csoportban 
megtartottuk az iskolakezdést se-
gítõ szülõi értekezletet, melyre a 
helyi iskola leendõ elsõs tanítóit 
és az iskola igazgatóját is 
meghívtuk, akik tájékoztatást ad-
tak számunkra az elõttünk álló 
idõszak teendõkrõl.
A megszokotthoz képest, idén kö-
zös FARSANGI bált szerveztünk a 
szülõk közremûködésével. A nagy 
eseményre február 2-án délután 
került sor. Várakozásainknak meg-
felelõen sok kisgyermek gyüleke-
zett a farsangi díszbe öltöztetett 
óvodában. Legnagyobb örö-
münkre a szülõk közül is néhá-
nyan beöltöztek és az óvó nénik 
közül is többen jelmezt öltöttek. 
A közös programot páros játékok-
kal (szülõ-gyermek) zártuk, ahol 
különbözõ ügyességi vetélkedõn 
mérhették össze tudásukat a vál-
lalkozó szellemû családok.

Napsugár óvoda:
Manócska csoport: Az udvaron 
közös játékokkal, rövid séták al-
kalmával ismerkedtek a gyerekek 
a tél jellemzõ jegyivel, örömeivel. 
Közösen madáretetõt helyeztünk 
ki amelybe, ennivalót tettünk. 
Alaposan megszemléltük az 
etetõbe szánt magokat, amit is-
mertek a gyerekek megnevezték, 
amit nem, megkérdezték.
Többen örömmel újságolták, 
hogy otthon õk is ilyen magot ad-
nak a madaraknak.
A farsangra minden kisgyermek-
nek készült valamilyen jelmez, 
egyik aranyosabb volt, mint a má-
sik. A szülõk nemcsak elkészítet-
ték a jelmezeket, hanem részt is 
vettek a bálon.
Napocska csoport: Iskolalátoga-
tással kezdtük az idei évet. Az 
óvónõk látogattak el az elsõ 

OVIHÍRADÓ

Kéménybélelés
Szereltkémény építés, 
(alpintechnikával is).
Zárt égésterû turbós, 

kondenzációs kémények 
kivitelezése, kandalló 

kémények építése, 
kéményseprõ 
szakvélemény 
ügyintézése.

06/30-414-07-84

KEREPESI VÉLEMÉNY » 2008. FEBRUÁR

RENDELÉSEK

Dr. Szakolczai Zsuzsanna háziorvos

osztályokba, ahol betekintést 
nyerhettek a volt óvodások isko-
lai életébe. Az elsõs tanító nénik, 
Erika és Rozika néni színvonalas 
órát tartottak, melyen bemutat-
ták a kis elsõsök tudását, 
fejlõdését a néhány hónap alatt.
Másik nagy esemény a farsang 
volt, melyet a hagyományõrzés 
jegyében tartottunk.
Ellátogattunk a könyvtárba is, 
ahol a gyerekek a könyvtáros né-
nivel és a mesekönyvekkel is-
merkedhettek.

Szivárvány óvoda:
Az elmúlt idõszakban nagyon sok 
alkalommal került elõ a gyurma. 
A környezet tevékenységek során 
az állatok témakörével foglal-
koztunk, ezért gyurmából is álla-
tokat formáztunk. Nagyon ötle-
tesre sikerültek a munkák, ame-
lyekbõl a csoporton belül kiállí-
tást rendeztünk.
A farsangi mulatságon a gyere-
kek többsége már reggel úgy 
érkezett, hogy rajta volt a jelmez. 
Tízórai után kezdtük el a mulato-
zást. Sokat táncoltunk, majd tré-
fás játékokat játszottunk. Miután 
kimulattuk magunkat, kimen-
tünk az udvarra és elégettük a 
kisze (szalma) babát. Ezzel jelez-
tük, hogy elûzzük a telet és vár-
juk a jóidõt.
Ebben az évben sem felejtettük 
el az idõjárásjóslást. Február 2-
án a néphit szerint a medve kijön 
a barlangjából, és ha meglátja az 
árnyékát, megijed, majd vis-
szabújik a barlangjába, mert még 
rossz idõ következik. Mi is ki-
mentünk az udvarra, megnéztük 
saját árnyékunkat és megállapí-
tottuk, hogy látszik az árnyé-
kunk, tehát, még rossz idõ követ-
kezhet.

Kedves Támogatóink! Önök az el-
múlt években folyamatosan segí-
tették óvodánk alapítványát adó-
juk 1%-ának felajánlásával. Kérjük 
Önöket, ha tehetik idén is, támo-
gassák alapítványunkat, ezzel is 
elõsegítve gyermekeink óvodai éle-
tének kiteljesedését! Palánta ha-
g y o m á n y õ r z õ  A l a p í t v á n y :  
Adószám: 18688038-1-13.
Segítségüket elõre is köszönjük!
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Gyermektáborok 

A Szilasligeti Közösségi Házban a 
következõ tematikus napközis tá-
borok kerülnek megszervezésre

1 hét Természet és állatok
1 hét Színjátszó és mese tábor 
(várhatóan július elsõ hetében)
1 hét Sport és kaland tábor
1 hét Kézmûves tábor (várhatóan 
augusztusban)

A napközis tábor reggel 9 és délu-
tán 17 óra között, napi kétszeri ét-
kezéssel kerül megszervezésre.  A 
tábor részvételi díja várhatóan 
6000 Ft/ gyerek, azonban egy cso-
portba maximum 15 gyermeket 
tudunk felvenni. A részvételt a je-
lentkezés sorrendjében tudjuk biz-
tosítani. Kérjük elõzetes jelentke-
zésüket 2008.április 30-áig a 
szilasligetikhaz@invitel.hu vagy a 
06/20-710-170-es számon, gyer-
mek nevével és a kívánt tábor 
megjelölésével.

Programok kicsiknek és na-
gyobbaknak Szilasligeten

Hétfõnként 9.00-10.00: Zene-
bölcsi, szerdán 10.00-12.00: 
Baba-Mama Klub, csütörtökön 
8.30-9.40: Helen Doron angol, 
9:40-10:20: Csiri-Biri torna 1-3 
éve-seknek, szombaton 13.00-
15.00: Színjátszó csoport, alsó ta-
gozatosoknak.

Mézes sárgarépatorta elsõ 
születésnapra 

Hozzávalók: 20 dkg sárgarépa , 4 
tojás, 20 dkg méz, 10 dkg 
szobahõmérsékletû vaj, 3 evõ-
kanál friss citrom leve, csipetnyi 
só, csipetnyi mézeskalács-fûszer, 
10 dkg õrölt dió vagy mandula, 
20 dkg (köles)liszt, 1/2 csomag 
sütõpor, vaj és 2 ek. mandula a 
forma kikenéséhez, porcukor, 
citromlé.

Elkészítés:
1. A sütõt 180 fokra mele-
gítjük, a tortaformát kiva-
jazzuk, behintjük a mandulával. 

2. A tisztított répát finomra re-
szeljük. A tojásokat szétválaszt-

juk. A sárgákat mézzel kikeverjük. 
Hozzáadjuk lassan a vajat. 
3 .  Apránként  be letesszük:  
citromlevet, sót, fûszert, a mandu-
lát (diót) és a reszelt répát. 
4. A lisztet elkeverve a sütõporral, 
a tésztába keverjük. A tojásfe-
hérjéket kemény habbá verjük és 
beleforgatjuk a masszába. 
5. A tésztamasszát a formába 
öntjük, kb 35. percig sütjük (lég-
keverésben), gázsütõben kicsit 
tovább és letakarhatjuk sütõ-
papírral, ne égjen meg a teteje. 
6. A porcukrot átszitálva elkeverve 
a citromlével, ráöntjük a kész 
tortára és dermedni kell hagyni 
egy jó fél napig. 
Tanácsok: Nagyon finom naran-
csos íze lesz, babánknak 1. szüli-
napjára ideális! Ha glutén-
érzékeny a baba, vagy még nem 
akarsz neki búzalisztet adni, 
kölesliszttel készítsd el!
Elkészítési idõ: 60 perc

Gyermekláncfû • Gyermekláncfû • Gyermekláncfû• Gyermekláncfû

Tanácsadás gyerekek-
nek és felnõtteknek

Szeretettel várlak ingyenes 
tanácsadásomon, ahol meg-
ismerkedhetsz a lélekre ható 
Bach-virágterápiával és fel-
használási lehetõségeivel

Idõpont: 2007. március 2. 
péntek 17 óra. Helyszín: 
Szilasligeti Közösségi Ház

További információ:
 www.bachviragterapeuta.hu 

Cs. Szabó Ildikó
Bach-virágterapeuta 

Vigasztaló gondolatok a családoknak 
a Biblia Éve 2008 alkalmából

Mária és a kis Jézus

„Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek, s ne 
akadályozzátok õket, mert ilyeneké az isten országa!” (lk 18,17.)

 tizenkét protestáns és az ortodox egyházat is magába 
foglaló Magyar Bibliatársulat és a katolikus Szent Jeromos ATársaság az idei évet a Biblia Évének választotta. Számos 

tudományos szimpózium, rendezvénysorozat, kiállítások, 
hangversenyek igyekeznek felhívni figyelmünket mindarra a 
kincsre, melyhez a Biblia olvasása révén juthatunk. Ahogy Tarjányi 
Béla teológus professzor megfogalmazza, a Biblia Éve olyan, mint 
egy családi ünnep. A Szentírás ugyanis közös kincsünk, az Egyházé, 
az egyházmegyéé, a plébániai közösségé, a családoké  egyszóval : a 
krisztusi szeretet által áthatott közösségeké.

A Biblia éve kapcsán néhány vigasztaló, bátorító bibliai 
idézettel szeretném megszólítani a családokat, különösen minden 
kedves hittanos tanítványom szüleit, akik bizalommal engedték, 
kérték, hogy gyermekeik megismerhessék Isten országát. Ezzel 
megtették az elsõ lépést, melyre a Szentírás szavai szerint maga 
Jézus Krisztus kérte õket. Sokszor ennek az elsõ lépésnek a 
megtétele a legnehezebb. Hiszen mindannyian aggódunk 
gyermekeink jövõjéért. Mindnyájunkra számos nyomás nehezedik. 
Kisgyermekes szülõként tudom, hogy mennyi fejtörést okoz 
számunkra, hogy a negatív hatásoktól megvédjük gyermekeinket 
és a legjobbat adjuk meg nekik. A bibliai történetek megismerése 
által biztosak lehetünk abban, hogy gyermekeink olyan nagylelkû 
emberré formálódnak, akik képesek igaz értékekért lelkesedni, 
melyek nélkül sem az egyén, sem a társadalom nem mûködhet 
hosszú távon. 

Engedjük õket Jézushoz és tanuljunk tõlük! Adjunk 
lehetõséget gyermekeinknek, hogy gyermeki tisztaságuk által õk 
vezethessenek minket a szeretet, az egymás iránti tisztelet, a 
bizalom, a szolidaritás, az igazságosság, a szépség és jóság, az 
önbecsülés és mások megbecsülése forrásához, Jézus Krisztushoz. 
Tegyük meg a második lépést is!

A kerepesi Szent Anna Plébánia nevében szeretnénk megköszönni 
a Széchenyi István Általános Iskola 3.b. osztályának és lelkes 
pedagógusainak, Szederkényi Borbála  és Popovics Zsuzsanna 
tanítóknak, a templomunk felújítására szánt adományt. Valóban 
megható, hogy alsó tagozatos gyermekek fontosnak érzik, hogy 
segítséget nyújtsanak egy ilyen ügyben. Ezúton is gratulálunk a 
csodálatos karácsonyi mûsorhoz, és egy dalszöveg részlettel 
szeretnénk kifejezni hálánkat a gyermekeknek és tanítóiknak.

Pintér Béla: Gyermekszív
Gyermekszív az Úr elõtt,
Kedves ajándék, mely õszintén dicséri Õt.
Oly fehér, mint a hó és fénylik , mint az égen a Nap.
A gyermekszív mindig tiszta marad.

Nagyné Szauzer Ildikó, hittanár

2008. FEBRUÁR  « KEREPESI VÉLEMÉNY
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Már iskolás vagyok
A napunk jól telik. Délelõtt tanulunk, egy nap általában négy óránk van. 

Tanulunk olvasni, írni, matematikán számolni. Környezet óránk, technika 

és rajz, testnevelés, ének és tánc óráink is vannak. Sok ceruzánk van: 

grafit, piros-kék és színes ceruzák. A tanulást komolyabban vesszük, mint 

az óvodában, végig kell ülni 45 percet. Délután a napköziben  

levegõzünk, leckét írunk, a legjobb, mikor szabadon festhetünk, 

rajzolhatunk. Szeretjük  a táncot, sokak kedvence a tesi. A játékok közül: 

a „tûz, víz, repülõ”, a színcápa, ugróiskola, labdás összeadás matekon.

Színesek a könyveink, érdekesek a feladatok, az olvasókönyvben jó nagy 

betûk vannak.
Vannak akik legjobban a korongot, színes rudat és dobókockát szeretik.

Ott vannak a szakkörök: a rajzszakkörön sokféle technikával 

ismerkedünk, érdekes feladatot kapunk.
A hittan órán sok érdekes dolgot mesél a lelkész bácsi, mesét olvas 

Jézusról a hittanos néni. Énekelünk, rajzolunk, tanulunk Istenrõl.

Vannak akik zenét tanulnak: zongorázunk, furulyázunk, szolfézsra 

járunk, mert zenélni jó dolog.

Sosem unatkozunk:
Rögtön az elsõ napokban indultunk a  mesemondó versenyen. Volt 

Széchenyi-nap is, ahol megkaptuk jelvényünket. Mikulásra verseket 

tanultunk, találkoztunk vele, ajándékot hozott nekünk. Volt suli-buli, 

ahol lehetett táncolni meg sütit enni. Februárban farsangi mulatság volt. 

Az ünnepekre mindig feldíszítjük a termünket és az egész folyosót.

Szép a tornaterem, Széchenyi István képe a falon, a tantermünk, az új 

padok, az új székek.
A folyóson a rajzok, amiket mi rajzolunk és feldíszítjük velük az 

ablaküvegeket. Szépek Sanyi bácsi növényei, a kert a tóval, a hátsó 

udvaron a játszótér.

Vélemények :
Szeretek iskolába járni, mert nem kell aludni, mint az óvodában.
Szeretem a tanító néniket és bácsikat és az igazgató nénit.
Szeretek az osztálytársaimmal együtt lenni.
Azért szeretek iskolába járni, mert napról napra okosabb leszek.
Szeretnék megtanulni írni, olvasni, számolni, mert akkor okos ember 

leszek.
Ha már tudok olvasni akkor nem kell megkérnem senkit, hogy olvassa el, 

amit szeretnék.
Ha jól tanulok, jó munkám lesz és könnyebben keresek pénzt.
Ha tudok számolni, bátran megyek a közértbe, tudom mit vehetek a 

boltban.

Az elsõ A és B osztályos tanulók:
Alíz, Anita, Bendi, Betti, Dani, Dorka, Enikõ, Lizi, Larion, Máté, Panna, 

Petra, Robi, Roland, Vera, Zsanett
 

SULIHÍREK
Elsõs gyerekek
megfogalmazásaiból

A farsangot idén február 1-jén rendeztük meg. Mivel ez az év a reneszánsz 
éve, így mi is igyekeztünk feleleveníteni a reneszánsz mulatságok hangulatát. 
Amikor kora délután elõször beléptem a tornaterembe, nem tudtam hová 
csöppentem:  bömbölt a zene és minden pompás díszbe öltözött. A 
színpadról pedig Mátyás királyunk és királynénk figyelte az izgatott 
közönséget. Fergetegesnek ígérkezõ buli állt elõttünk. Igaz,  még a legtöbben 
cicomázkodtak a termükben a táncbemutatóhoz, de a nyolcadikosok már 
lelibbentek a tornaterembe a nyitótáncukhoz csillámpor felhõt hagyva 
maguk után. Még el sem kezdõdött a keringõ,  már izzott a levegõ, és 
mindenkiben izzott a vér is. Én ekkor még nem izgultam, mert mi, 
hetedikesek, már sokszor felléptünk. De a közelemben állók szinte már a 
zene ritmusára lélegeztek és pattogtak. A látványos keringõ után a jelmezes 
felvonulás jött:  mindenki, aki felvonult reneszánsz öltözékbe feszített. Ekkor 
már szinte kiáltott utánunk a buli, de mi farkaséhesek voltunk, így sátrat 
vertünk a büfében a süti halmok között, és tömtük magunkat, mint a libát 
szokás. És csak akkor keltünk fel, mikor elérkezett a tombolahúzás. Az összes 
diák úgy száguldott oda, mint a szélvész. De nem is hiába, mert rengeteg 
ajándék várt minket, pl.: roller - amit én nyertem - papagáj, mozijegy - amit 
sajna nem én nyertem -  röp- és focilabda, hogy csak néhányat említsünk. És 
amint ennek vége lett, újból kezdetét vette a ,,discoláz”  mert i lyen zenék 
pörögtek. És a legtöbben a buli végéig roptuk a táncot a villódzó fényben. De 
a végén kihirdették, hogy a kaja ingyen van a büfében, így mindenki oda 
tódult… 

Élményeit közre adta: Homoki Orsolya 7.a osztály

Farsang 2008.
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Tavaszi Nagytakarítás

2008. március 7-8-án (péntek, szombat) 
hulladék mentesítési akciót

szervez Kerepes Nagyközség Önkormányzata. Ezúton kérjük a 
lakosságot, továbbá Kerepes Nagyközség területén található 
intézményeket, vállalkozásokat, civil és egyéb szervezeteket, 

hogy minél nagyobb létszámban csatlakozzanak a programhoz 
oly módon, hogy a hulladék-mentesítési akció ideje alatt 

fokozottabban figyelnek lakóhelyük és környezetük, mûködési 
területük tisztaságára, gondoskodnak az ingatlanukon és a 

közvetlen környezetükben elhagyott települési szilárd hulladék 
összegyûjtésérõl.

(További információ a www.kerepes.hu honlapon folyamatosan 
érhetõ el, továbbá a plakátokon). Ezzel az akcióval is szeretnénk 

felhívni a lakosság figyelmét környezetünk tisztántartásának 
fontosságára! Várjuk helyi szponzorok jelentkezését az akció 

helyi támogatását! Segítsen Ön is, hogy településünk és 
környezetünk tisztább lehessen!

További információk:
Kerepesen: Véber Gábor - 06 20/ 204 1916

Szilasligeten: Labancz József - 06 20/ 559 8912
Hivatal KHT: Vass Lajos - 06 20/ 559 8904, Jakab Zsolt - 0620/ 

559 8929

Ha Ön és/vagy vállalkozása segíteni kívánja ezt a programot (pl. 
kesztyû, csoki, üdítõ stb. esetleg pénz), kérjük hívja az elsõ 

számot.

Gondolkodjunk és tegyünk együtt a szép, tiszta 
lakókörnyezetünkért!

Véber Gábor  - Labancz  József képviselõk
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Mindössze egyetlen tanévvel a hátam 
mögött, majdnem friss diplomásként, 
2007 szeptemberében kerültem 
Kerepesre, ahol az általános iskolában 
és a zeneiskolában tanítok. Az elmúlt 
félév tapasztalatai alapján szeretnék 
rövid beszámolót nyújtani zene-
iskolánk életérõl.

 zenetanítás az ember nevelésének 
fontos, elengedhetetlen része, hiszen Anem kizárólag az elménkre, hanem 

szívünkre, lelkünkre is nagy hatással van. 
Debussy így mondta: „A zene birodalma ott 
kezdõdik, ahol a szó hatalma véget ér.” És 
valóban: a zene által olyan dolgokat tanul-
hatunk meg kifejezni, amelyre nincsenek 
szavak. Ezt szem elõtt tartva jelenleg öt lelkes, 
szakképzett, gyermekszeretõ zenetanár dol-
gozik zeneiskolánkban. Fontosnak tartjuk azt, 
hogy az ide járó nebulók minél mélyebbre 
merülhessenek abban a csodálatos világban, 
amelyet a zene jelent.

A beiratkozó gyermekek öt hangszerbõl 
választhatnak iskolánkban: furulya, fuvola, 
trombita, gitár, zongora. Emellett, mint egy 
„zenei kresz-tanfolyamra”, szolfézsórára is 
járnak, ahol a kottaolvasást, tiszta éneklést, 
zenei hallást fejlesztjük. Ezzel segítjük a 
hangszeren való tanulást, valamint ezeken, az 
órákon ismerkedhetnek meg a tanulók 

közelebbrõl a különbözõ zenei korszakokkal, 
zeneszerzõkkel, mûvekkel.

A zeneiskolába jelenleg 50 gyermek jár. Még 
tanév közben is többen kaptak kedvet kis 
osztálytársaiktól, és iratkoztak be akár 
novemberben vagy januárban is. A diákok nagy 
része a Széchenyi iskola tanulója, emellett 
pedig vannak olyan gyermekek, akik már 
végeztek ebben az iskolában, mégis 
visszajárnak hozzánk. A tanárok és diákok 
munkáját egyaránt megkönnyíti, hogy a 
zeneiskola az általános iskola épületében 
mûködik, így a szülõknek nem kell külön idõt 
szánni arra, hogy más épületbe, más tele-
pülésre vigyék a gyermekeket.

Szolfézstanárként végighallgathattam a 
gyermekek félévi koncertjét január végén. 
Láttam rajtuk, mennyire izgatottan készültek a 
hangversenyre. Legtöbben egész családjukat is 
elhívták, hogy megmutathassák nekik a 
kemény, féléves munka eredményét. A szülõk, 
testvérek pedig büszkén tapsoltak diákjainkat, 
akik mindnyájan bebizonyították: itt értékes, 
eredményes zenetanítás folyik.

Errõl tanúskodnak még a félévi koncerteken 
kívüli fellépések. Zeneiskolánk tanulói minden 
évben részt vesznek iskolán kívüli hang-
versenyeken, ünnepségeken. Legutóbb kará-
csonykor hallhatta õket Kerepes lakossága, 
amikor a templomi hangversenyen segítették 
hozzá a hallgatóságot, hogy az ünnep 
hangulatát minél inkább megélhessék.

Iskolai vizsgálat
 kerepesi  iskolában az 

Oktatási Hivatal a hátrányos Ahelyzetû gyermekekért roma 

alapítvány feljelentése alapján két 

vizsgálatot is tartott, melynek „ered-

ményeként” összesen egymillió 

forintra büntette az intézményt. A 

szakmai hiányosságok közül az 

egyenlõ bánásmód törvényi elõírásait 

sértette meg az igazgatónõ veze-

tésével  a tantestület.

Az önkormányzat a vizsgálat ered-

ményét megfellebbezi, a polgár-

mester Hiller Istvántól személyes 

találkozót kért az iskolában pedig 

fegyelmi vizsgálatot indít a testület. Az 

eredményrõl a következõ lapszámban 

beszámolunk.

Az elmúlt években növendékeink különbözõ 
versenyeken is részt vettek, ezen kívül sikeres 
felvételi is történt zenemûvészeti szakközép-
iskolába.

Az elmúlt félév jelentõs idõszak volt 
zeneiskolánkban, hiszen az Oktatási Minisz-
térium felmérte Magyarország összes 
mûvészetoktatási intézményét, hogy megálla-
pítsák, melyek mûködõképesek, melyek 
felelnek meg a követelményeknek. Örömmel 
vettük tudomásul januárban, hogy iskolánkat 
minõsítettnek nyilvánították, és továbbra is 
támogatják munkánkat.

Amennyiben személyes véleményemet 
szeretném összegezni, azt mondhatom, hogy 
szeretem ezt a zeneiskolát. Örülök, hogy 
ezekkel a gyermekekkel és kollégákkal 
dolgozhatok, és öröm látni, hogy egy viszonylag 
kis létszámú általános iskolában ennyi tanuló 
tartja fontosnak a zenét. Tisztelem az itt tanuló 
diákokat, hiszen az óráik akkor vannak, mikor a 
többi gyerek szabadidejét tölti. De õk tudják, 
mit szeretnének: zenélni. És ezzel folyamatosan 
kerülnek bele egy semmihez nem hasonlítható 
világba, mely a kezdeti nehézségek után egyre 
több és több örömet, felüdülést jelent. 

Szeretném bíztatni a szülõket és diákokat 
egyaránt, használják ki, hogy Kerepesen egy, 
most már minõsített zeneiskola mûködik, és, 
ahogy Kodály Zoltán mondta: „Legyen a zene 
mindenkié!” 

Bálint Ágnes

Élet a kerepesi zeneiskolában 
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Felvilágosítás az óvodában
Az iskola igazgatónõje és a szeptembertõl induló két új elsõs osztály leendõ tanítónõi felvilágosító 
elõadást tartottak az összes szilasligeti és kerepesi óvodában. 

A minden évben megrendezésre kerülõ elõadás célja az volt, hogy a községben kialakult, és a 
sajtóban sokat boncolgatott helyi oktatásról szóló hírek ellenére az óvodából ballagó gyerekek az 
általános iskolai tanulmányaikat is Kerepesen folytassák. Az óvoda fenntartója a logopéduson kívül 
lehetõséget biztosít egy független állású fejlesztõ-pedagógus mûködésére, aki a hátrányos 
helyzetû gyerekek iskolakezdésre történõ felzárkóztatását végzi.  Az óvónõk munkáját segítendõ 
egy külsõs pszichológus szakember is közremûködik a problémás gyerekek iskolaérettségének 
megállapításában. 

 A szabad iskolaválasztás lehetõségével élve a legtöbb szülõ a környezõ településeken és 
Budapesten taníttatja gyermekét. A mintegy 60 óvodás szüleit érintõ felvilágosításból kiderült, 
hogy milyen elvek, célok és tananyag alapján tanulnak a gyerekek az újonan felújított és felszerelt 
tantermekben, milyen eszközöket és tankönyveket használnak, melyeket az iskola fenntartója 
ingyenesen biztosít. Ez által és az iskola elvárásainak megfelelõen összeállított taneszköz csomag 
egységes tartalmával kívánják a szociális különbségekbõl fakadó problémákat kiküszöbölni. Egyéni 
példamutatással és élményekkel támasztották alá a helyi oktatás megfelelõ színvonalát. 
Kihangsúlyozták, hogy a gyermekek közösségi fejlõdéséhez nagyban hozzájárulhat, ha az 
óvodában kialakult barátságokat az általános iskolai tanulmányok alatt is életben tudják tartani. 

A nagy iskolai választékra való tekintettel és az elõzetes elbeszélések alapján a ballagó kerepesi 
óvodások harmada folytatja a községben tanulmányait a következõ tanévben. A kisdiákok 
Kerepesen maradása érdekében kiemelt szintû sport, zenei és mûvészeti oktatás közül 
választhatnak a beiratkozók. A hátrányos helyzetû illetve disz-funkciós tanulók részére is tudják a 
speciális felzárkóztató programot biztosítani.

 2008. február 28-án nyílt nap keretén belül adódik lehetõsége a leendõ kisiskolásoknak és 
szüleiknek betekintést nyerni a kerepesi iskolai életébe.                                                               Havasi
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Tisztelt Kerepesi
Lakosok!

erepes Önkormányzata és a Tormay 
Károly Egészségügyi Központ az idén Kis megrendezi az Egészségvédelmi 

Napot. Az elõzõ év sikerére tekintettel, a 
polgármesteri hivatal 2008-ban is megbízta a 
gödöllõi egészségügyi központot a rendez-
vény szervezésével és lebonyolításával.
Egészségünk védelme a mai, nehéz 
társadalmi helyzetben csak összefogással, 
önzetlen segítségnyújtással valósulhat meg. 
Kerepes polgármestere és jegyzõje fontos 
feladatának tekinti a község lakóinak 
egészségmegõrzését, hiszen ez a minõségi 
élet alappillére. 
 Az ingyenes szûrõvizsgálatok és az itt kapott 
felvilágosítások a korai stádiumban lévõ 
betegségek mielõbbi felismerését és 
gyógyítását szolgálják. Az egészségügy és a 
társadalom nemcsak a betegekért felel, 
hanem feladatához tartozik az egészségesek 
életminõségének megõrzése is.

Néhány szûrés esetében különbözõ 
s z a b á l y o k a t  é s  e l v á r á s o k at  k e l l  
betartanunk, kérjük ezek figyelembe 
vételét, illetve betartását:
! Vércukormérésre csak éhgyomorra 
vagy étkezés után 2 órával jelentkezzenek!
! Légzésfunkciós vizsgálatot csak a 
dohányzó, légzési nehézséggel küzdõ 
betegek részére tudunk végezni!
! Nõgyógyászati rákszûrésre csak azok 
jelentkezzenek, akik 1 éven belül nem vettek 
részt ilyen vizsgálaton!
! Urológia-prosztata szûrésre 40 év feletti 
vizelési, vagy vizelettartási problémával 
küzdõ férfiak jelentkezését várjuk!
Az egészségvédelmi programmal olyan ajtót 
szeretnénk kinyitni, ahol Önök még a „fény 
kegyeltjei” a mai egészségügyi változások 
sötét és borús egén.

Mi a teendõjük ezután?
Jöjjenek el a rendezvényre, hogy tudjunk 
együtt tenni az emberekért, a közösségért, 
jövõnkért, egészségünkért, mert Fodor 
József szerint: „A néperõ fejlesztése, az 
egészség védelme, a betegség megelõzése 
ma nemzet mentõ munka.”

Szervezõként tisztelettel meghívom és 
várom Önöket!

Havay Ildikó
a Tormay Károly Egészségügyi Központ

vezetõ asszisztense

INGYENES ORVOSI VIZSGÁLATOK

Felhívjuk megtisztelõ figyelmüket, hogy 2008. március 1-én 9.30 órától - 13.30 óráig 
Kerepesen, a Széchenyi István Általános Iskolában Egészségvédelmi napot tartunk.

A rendezvényen az alábbi ingyenes szûrõvizsgálatokon vehetnek részt:

1. Életmód tanácsadás dr. Barabás Gábor
vérnyomásmérés, rizikó eredmények értékelése családorvos

2. Fül-orr-gégészeti, fej-nyak sebészeti szûrés: dr. Lengyel Csongor
Országos Onkológiai Intézet           fül-orr-gégész-, fõorvos
 
3. Kardiológiai szûrõvizsgálat: dr. Havay Miklós
Tormay Károly Eü. Központ begyógyász-, kardiológus-, üzem-

eü.fõorvos, kerepesi családorvos

4. Légzésfunkciós szûrõvizsgálat: dr. Mucsi János
Tormay Károly Eü. Központ, Tüdõgondozó tüdõgyógász szakorvos 

5. Nõgyógyászati méhnyak rákszûrés: dr. Vándor Béla
Tormay Károly Egészségügyi Központ nõgyógyász fõorvos

6. Ortopédiai szûrõvizsgálat: dr. Straub Ákos
Tormay Károly Egészségügyi Központ traumatológus ortopéd- sebész fõorvos

7. Rizikófelmérés                                    vércukor, koleszterin 
Egészségtár, Gödöllõ testzsír- szintmérés

8. Szemészeti szûrõvizsgálat: dr. Túry Judit
Tormay Károly Egészségügyi Központ szemész fõorvos

9. Urológia-prosztata szûrés férfiaknak dr. Kántor Mihály
Tormay Károly Egészségügyi Központ             urológus fõorvos

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak a szervezõk!

Hirdetési tarifáink
1 oldal 26.000 Ft

1/2 oldal:1 8.000 Ft
1/4 oldal: 10.000 Ft
1/8 oldal:   5.000 Ft
1/16 oldal   3.000 Ft

3x4 cm-es 1 hasábos: 1.200 Ft
apróhirdetés: 60,-/szó

színes felár 20 %
Amennyiben bizalmon alapuló segítséget, 

gondozót, bébi-szittert, nyelvtanárt 
keres/kínál, vagy az Ön számára felesleges 

tárgyait eladná, melynek értéke max. 5.000 
Ft (feltüntetve) - hirdessen aprót ingyen! 

Rovatcím: „Munkát keres-kínál” /
Apró-cseprõ” 

Telefon: (06 30) 330-1670
E-mail: gorgenyister@gmail.com

Szentmisék

Temetések

Mészáros Sándorné Ruboczki Mária 02. 01.
Dorogi Jánosné Szabó Mária 02. 06.
Zsoldos Lajosné Urbán Erzsébet 02. 12.
Kiss Sándor 02. 22.
Rozmüller Józsefné Tanács Mária 02. 25.
Mészáros Annamária 02. 25.

A kerepesi templomban
vasárnap: 8 és 18 óra
hétköznap reggel 6:15

A szilasligeti kápolnában
vasárnap 11:00

Minden hónap elsõ vasárnapján reggel 
8 órától görög-katolikus szentmise a 

szilasligeti kápolnában.

Péllébánia Hivatal:
28/ 560-370

FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

Járõrkocsi 06/70 214 6500
Polgárõrség 06/20 421 6094
Közterületfelügyelõ 06/20 559 8909

KEREPESI VÉLEMÉNY » 2008. FEBRUÁR
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Tisztelt Állattulajdonosok!

Az ebtulajdonos (ebtartó) köteles minden 3 hónaposnál idõsebb ebet 
veszettség ellen beoltatni az alábbiak szerint:

- 1. oltás: a 3 hónapos kort elérteket 30 napon belül,
- 2. oltás: az elsõ oltást követõen 6 hónapon belül (9 hónapos korban),

- 3. oltás és ezt követõen évenként.

(Figyelem! A macskák veszettség elleni oltása nem kötelezõ, de ajánlott!)

A kutyák veszettség elleni védõoltása és széles hatású féreghajtószerrel való 
kezelése kötelezõ, elmulasztása a kutya elkobzását és köz- és 

állategészségügyi veszélyezés miatti kiirtását, állami kártérítés nélküli leölését 
vonja maga után!

A védõoltás elvégezhetõ a nagy tömeggel és zajjal, sok kutyaürülékkel járó, 
csak meghatározott idõben és helyen szervezett összevezetéses oltáson kívül:

- az év bármely idõszakában a szeretettel és gazdibarát árakkal, kellemes 
környezetben mûködõ, új, állatbarát, színvonalas szolgáltatású kisállatorvosi 

szakrendelõnkben is, ahol nyugodt körülmények között minden 
vakcinabeadás elõtt részletes, egyedi betegvizsgálat történik, valamint a 

veszettség oltás mellett más fertõzõ betegségek elleni védõoltások, bolhák-, 
kullancsok, egyéb külsõ és belsõ élõsködõk elleni szerek is kérhetõk;

- Kívánságra, kérésre házhoz is megyünk! Házikedvencek és házõrzõk teljes 
körû ambuláns ellátása, védõoltása tartási helyükön, otthonukban is kérhetõ.

Dr. Horváth Bánk
kisállatgyógyász

klinikus szakállatorvos

2144 Kerepes, Szabadság út 65.

Rendelési és nyitvatartási idõ:
hétköznap: 9-12 és 16-20

és megbeszélés szerint bármikor.

e-mail: info@kerepesvet.hu

Éjjel-nappal, 0-24 óráig hívható:
(30) 22-177-23

Telefon, fax: (28) 490-369

www.kerepesvet.hu

Kívánságra házhoz megyünk!

Megnyílt a

10 éves az iskola, 20 éve az oktatásban !

AUTÓSISKOLA

Kerepesi Faluházban

Számítógépes oktatás és 

gyakorlási lehetõség!

CSIRE ZOLTÁN

a

Igény szerint 

folyamatosan induló 

tanfolyamok

Tel.: (30)9641-437
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 13-0565-05

Készül az új hivatal...

Megkezdõdtek az iskola üresen álló 
szárnyának rekonstrukciós kivitelezései. Az 
újonnan elkészült épületrészben kerülnek 
kialakításra az új Polgármesteri Hivatal 
irodái. A diákok biztonsága érdekében a 
gépjármûvel megközelíthetõ területeket 
kerítéssel fogják elválasztani.  A munkálatok 
elõreláthatóan két hónapon belül  
befejezõdnek és a Hivatal átköltözhet.

2008. FEBRUÁR  « KEREPESI VÉLEMÉNY
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A Két Faluért Egyesület és a Kisvirág együttes február 9-
én közös farsangi mulatságot rendezett. Szülõk, 
nagyszülõk és kisebb-nagyobb gyerekek szórakoztak 
együtt és egymáson, hiszen kötelezõ volt mindenkinek 
a jelmez, akárcsak az otthonról hozott étel és innivaló. 
Az este folyamán fergeteges sikert arattak a 
táncegyüttes tagjai és sok nyeremény talált gazdára a 
tombolán. A rengeteg ötletes jelmez közül Franka Tibor 
polgármester  igaz nem nyert  de nagy sikert aratott 
szlovák sokszoknyás maskarájával.

Thália szekerén
Az Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub 
komédiás társulata országos hírnevet 
szerzett kis térségünknek. 2007. novem-
ber 23-án Adácson, a XI. Falusi Színjátszó 
Találkozón Hat rõf szövet címû 
elõadásukkal oly módon meg-
örvendeztették a nézõsereg szívét, hogy 
elõadás után gyerekek, felnõttek és mi 
több kamaszok gratuláltak személyesen a 
sikeren meghatódott szereplõknek. 
Ezután a zsûri is kiemelte és országosan 
követendõ példaként állította Dudásné 
Gizike tenyérnyi csoportját.
(Gárdosné Zsuzsi, Kamhalné Irén, Szilágyi 
Dénesné Edit, Endrédi Pálné Margit, 
Balajti Jánosné Ilona, Pakainé Piri, Huszné 
Zsuzsi, Páncsis Kati, Fehérné Balogh 
Zsuzsa, Szilágyi Dénes, Almássy Bettina)

Idén három éves az Aranyesõ Egyesület
2008. február 2-án tartotta Farsangi bálját a kerepesi Aranyesõ Ezüst Évek nyugdíjas klub. Szinte hihetetlen, hogy az egyesület idén már 
három éves. Tagjai akik túlnyomórészt „fiatalos lendületû” nyugdíjasok, a finom vacsora után  most is hajnalig ropták a táncot. Emellett 
igazi, barátian összetartó, egymásra odafigyelõ kis csapat lettek, akik most igazi meglepetést szereztek mindenkinek. 
Meglepetést a klubtagoknak és egy ünnepeltnek. Akik a meglepetést 
elõkészítették csak néhány tagot avattak be a „titokba”. Így, amikor 
vacsora után kialudtak a fények, a sötétben  mindenki kíváncsian 
várta, hogy mi is fog történni. Elõször csak egy kis „tüzijátékot” 
lehetett látni, amely a sötétben egyre közelebb és közelebb jön. 
Lassan látni lehetett, hogy a fény egy torta tetején van, de még senki 
semmit nem sejtett, a zene a „Boldog születésnapot” játszotta. A 
kíváncsiság, de a meglepetés is szenzációs volt, amikor a tortát a 
klub vezetõje tapsvihar és közös ének kíséretében Nagy Józsefné 
Erzsike elé tette le, aki ezen a héten  ünnepelte 85. születésnapját. 
Percekig mindenki sírt, aztán kitört a jókedv, csendült a nóta, 
perdült a tánc és  szebbnél szebb verssel, énekkel köszöntötték a 
még mindig könnyeivel küszködõ Erzsike nénit. Így kedveskedtek a 
klub tagjai további jó egészséget, hosszú életet  kívánva neki.

Virágos János

Álarcos batyus bál
a Faluházban
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