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A forradalom olyan, mint a vulkán, a
földrengés vagy a cunami. Nem vesszük
észre, mikor tör ki, mikor készül a nagy
rohamra. Nyugodtan járunk-kelünk,
eszünk és szeretkezünk, amikor megnyí-
lik a föld, és az anyagelvû marxisták te-
hetetlenek.

Mi a forradalom? Amikor a nép több-
sége kinövi a ruháját és kitör belõle.

Miért van forradalom? Mert a nem-
zet ragaszkodik a hazájához és benne a
saját helyéhez.

Mikor tör ki a forradalom? Amikor
veszélyben érezzük a gyökereinket, a
szabadságunkat és a tulajdonunkat.
Ezek nélkül csak szolgaságban élhetünk,
az pedig egy ezer évnél is idõsebb és ta-
pasztaltabb nép esetében sokáig tartha-
tatlan. Nagyon helyes, hogy így van!

Most is fûrészelik a gyökereinket,
most is gyalázzák a vallásunkat, most is
nyirbálják a szabadságunkat és most is
lopkodják a tulajdonunkat.

A helyzet mindig forradalmi. A ké-
szülõdés folyamatos, hiszen a készülõ-
dést a mindennapi életünk jelenti és töl-
ti ki. Azt viszont sohasem tudjuk elõre,
a készülõdés a hétköznapok szenvedé-
sei mikor törnek elõ akár a vulkán, a
földrengés, vagy a cunami.

A szívünkben, a karunkban tartjuk az
állandó lehetõséget. A többit az Isten
rendeli el, aki sohasem ad az embernek
kevesebbet, mint amennyit adhat. Ha
kell, a forradalmat.

Franka Tibor polgármester

Forradalom

MSZP koszorú
A hivatalos március 15-i ünnepi rendezvényen, amelyet pártállástól függetlenül az önkormányzat rendezett, minden párt- és
civil szervezet koszorúzott az MSZP kivételével. A szocialisták külön ünnepelték (?) 1848-at, a HÉV síneknél felállított kop-
jafánál, ahol jelen volt az MSZP országgyûlési képviselõjelöltje is. Az még érthetõ, ha a kommunizmus áldozatainak emlék-
napján „elfelejtenek” emlékezni, de a márciusi események dicsõ ünnepébõl politikai eseményt kreálni több mint feltûnõ.
Sajnáljuk…
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Az újság elsõ oldalán szivárvány lát-
ható Kerepes felett, de most a választá-
sok küszöbén szivárvány látható az
egész ország, Magyarország felett a kék
égen. A szivárvány a szépség, a csoda és
reménység szimbóluma is lehet, külö-
nösen, ha morális és gazdasági remény-
telenség közepette rajzolódik fel az ég-
bolton, mintegy biztatásul a változás
közelségére.

De az is igaz, hogy a valódi változás-
hoz a szivárvány önmagában kevés, ah-
hoz bizony kellünk mi magunk, meg a
közös akaratunk. Most, mivel négyéves
ciklus végéhez ért az ország, az elsõ fel-
adat a részvétel. Részvétel a választáso-
kon most tavasszal, és õsszel pedig az
önkormányzati választásokon. Választa-
ni kell, ha változást akarunk, de még ak-
kor sem érünk a csoda küszöbére, mert
a választás után meg részesévé kell vál-
ni a változásnak, méghozzá tevékeny
részesévé, sõt erõszakos, kíméletlen ré-
szesévé.

… Hogy elég a mellébeszélésbõl, a
félrevezetésbõl, meg a hazudozásból, a
korrupcióból, sõt a pártoskodás lövész-
árkaiból? Persze, hogy elég, de ha fel-
adjuk, akkor semmi sem fog megvál-
tozni, minden marad a régiben. Persze
hogy csalódtunk, persze, hogy kihasz-
nálnak bennünket, de elsõsorban azért,
mert megtehetik. Mert megoszthatnak
bennünket, sõt, egymás ellen fordíthat-
nak bennünket. De az is igaz, hogy
minden országnak olyan kormánya
van, sõt olyan politikai elitje van, ami-
lyet megérdemel. Tehát kicsiben mi is
sokszor olyanok vagyunk, mint „õk”
nagyban. Rendet kell tenni a fejekben,
az utcákon, a telepeken, a gazdaság-
ban és a politikában. Könyörtelenül és
gyorsan kell rendet tenni, mielõtt az or-
szág többségi társadalma teljességgel
és gyorsan kisebbségi szerepbe kény-
szerülne és válna munkanélküli földön-
futóvá a hazájában.

… És mi a helyzet a gazemberség-
gel? A kül-, és belpolitikai gazember-
ség meggyõzõdésem szerint elsõsor-
ban nem pártkérdés, hanem hatalmi
kérdés. Ott van több gazember, csaló,
hazudozó, ahol a hatalmat ténylege-
sen gyakorolják, ott, ahol közel vannak
a tûzhöz, röviden: az uralkodó pártok
soraiban. A lehetõség szüli a gazem-
bert, nem a párt. Más kérdés, hogy
gazemberek csak gazember pártot al-
kothatnak. Tegyünk ellene, menjünk el
szavazni!

Ölelje át hazánkat a reményteljes szi-
várvány áprilisban.

Franka Tibor
polgármester

Mindnyájunknak
el kell menni!

Széchenyi István Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

és Pedagógiai Szakszolgálat
2144 Kerepes Vörösmarty u. 2.

Tel.: 28/560-440, Fax: 28/560-441, email:
ik032373@freemail.hu

Kedves Szülõk!
Értesítjük, hogy iskolánkban az alábbi napokon

lesz a beiratkozás a 2010-2011-es tanévre:

2010. április 15-én, csütörtökön,  07.30-17.30- ig.
2010. április 16-án, pénteken,     07.30-16.00- ig.
Pótbeiratkozás: 2010 április 23. péntek 08.00-16.00 -ig.

Beiratkozásra hozni kell:
Születési anyakönyvi kivonat; Óvodai szakvélemény; Háziorvosi igazolás isko-
laérettségrõl; 2 db. fénykép diákigazolványhoz; 550 forint az igazolvány-
igényléshez.

Sok szeretettel várunk iskolánkban minden leendõ elsõosztályos tanulót!

Kerepes, 2010. március 16.

Czeglédy Beatrix igazgató
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A soros képviselõ-testületi
ülést március 3-ára hívta ösz-
sze Franka Tibor polgármes-
ter. 

Egy milliárd felett 
a sikeres pályázatok 
bevétele

Az ülést polgármester úr
egy rendkívüli bejelentéssel
nyitotta meg. Ismertette,
hogy a Kistarcsával közösen
beadott ivóvízminõség javí-
tást célzó pályázatunkkal
több, mint 1.000.000.000 Ft-
ot nyertünk. Ebbõl a hatal-
mas összegbõl meg lehet ol-
dani, hogy a nitrátos víz el-
tûnjön a vízcsapokból és
egészséges vízzel láthassa-
nak el minden kerepesi la-
kost. Nem lesz a továbbiak-
ban szükség a csecsemõk
számára a zacskós vízre sem.
A XXI. században, a fõváros
közelségében a lakosság
egészséges ivóvízzel való el-
látása alapkövetelmény, szé-
gyen, hogy erre csak most
kerül sor, ebben a ciklusban. 

Összesítve a három és fél
év alatt sikeresen Kerepesre
hozott pályázati összegeket,
így még kiugróbb eredményt
ért el a település. Községünk,
ha a most elnyert több mint
1 milliárd forintnak csak a fe-

lével számolunk (a másik,
pontosan meg nem határoz-
ható része névlegesen
Kistarcsát illeti) akkor is meg-

haladja az elnyert összeg az
egy milliárd forintot. Ekkora
pályázati bevétellel Pest me-
gyében hasonló méretû tele-
pülés nem büszkélkedhet!

Útépítés lakossági 
hozzájárulással
A Gyulai Pál utcában 46 in-
gatlant érintõ korszerû asz-
faltút épül szegélykõvel,
vízelvezetéssel. A lakók,
akik ingatlanonként 50.000
Ft-ot ajánlottak fel, minõsé-
gi utat szeretnének kialakít-
tatni. A vállalt összeg jelen-
tõsnek tûnik, ám a kivitele-
zõ által készített árajánlat-
nak így is csak kb. a 15 %-át
fedezi. A többi részt, nagy-
ságrendileg 30 millió Ft-ot
az önkormányzat vállalta
magára. Az építési enge-
délyt kell elsõként megsze-
rezni, s ezt majd lakógyûlé-
sen bemutatják az érintet-
teknek. A terveket az önkor-
mányzat megrendeli - ez is

1 millió Ft költséget jelent -
, s azt még majd a Nemzeti
Közlekedési Hatósággal jó-
vá kell hagyatni.

Közbeszerzési
terv 2010-re
Az önkormányzatok kötelezõ
feladata minden évben a
közbeszerzési terv megalko-
tása. A képviselõ-testület a
benyújtott tervezetet -  a
Gyulai Pál utcai tervekkel ki-
egészítve – egyhangúlag jó-
váhagyta.

Szavazatszámláló
Bizottságok felállítása
A közelgõ országgyûlési vá-
lasztások eredményes lebo-
nyolítása érdekében a testü-
let jóváhagyta a község 10
választási körzetébe kijelölt
szavazatszámláló bizottsá-

gok tagjait és póttagjait. A
bizottsági tagságnál elõírás,
hogy abban a körzetben kell
az illetõnek laknia. A tagokra
jelentõs és igen felelõsségtel-
jes munka hárul. Reggel fél
hatra mennek a szavazókör-
be, s mire a szavazatokat át-
számolják, összesítik, jegyzõ-
könyvezik, bizonyára lesz es-
te 10-is. 

Szûrûskeri
ingatlanfejlesztés
Tovább folynak a Szûrûskert
ingatlanfejlesztésének a lépé-
sei. Oláh János jegyzõ úr tér-
képen is bemutatta a képvi-
selõk elõtt a tömbfeltáráshoz
tervezett feltáró utakat. A te-
rület 1/5-e önkormányzati tu-
lajdon. Az elõkészítés, a tu-
lajdonosokkal történõ érdek-
egyesítési tanácskozás, ki-
sebb egységekben folyik,
mely ennyi tulajdonos esetén
egyszerre lehetetlen.

A településszerkezeti terv
felülvizsgálata
A településszerkezeti tervet
ötévente kötelezõ felülvizs-
gálni. A szerkezeti terven ala-
pulnak az egyes kisebb terü-
letegységek szabályozási ter-
vei (helyi építési szabályza-
tai). Ez alkalommal, a
Szürüskert, a Patkó feletti te-
rület, a Hegy utca és a Szõlõ
utca környékén tervezetett
fejlesztések beillesztése tör-
ténik. A felülvizsgálat sok hó-
napos munka.

Belterületbe vonás
a Panoráma 

Építõközösség kérésére
Több éves egyeztetés során
alakult ki a jelenlegi helyzet,
amely szerint a lakóközösség
kiépíti a közmûhálózatot, a
vízhálózathoz a község pá-
lyázati pénzt nyert.

Belterületbe vonás 
a Szõlõ utca 
körzetében és másutt 
Az itteni zártkerti ingatlanok
egyedi döntések alapján kap-
tak korábban építési engedé-
lyeket az elõzõ ciklus alatt,
ami nem szerencsés, sõt sza-
bálytalan megoldás. Az ön-
kormányzat most igyekszik
rendezni a helyzetet. 
Ugyancsak jelentõs számú in-
gatlant érintõ belterületbe
vonások esetén a testület az
egyenkénti igények elbírálása
helyett a tömbösített megol-
dás mellett döntött. A nyer-
tes ivóvíz-pályázat kivitelezé-
se is érint sok területet.

Képviselõ-testületi ülés
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A civil szervezetek 
önkormányzati
támogatása
A településüzemeltetésre
visszaosztott állami támoga-
tások folyamatosan sorvadó
összege miatt minden önkor-
mányzat jelentõs saját tõkét
kénytelen az intézményei
mûködtetésére fordítani. Így
a költségvetések egyre fesze-
sebbek, elõfordul, hogy csak
hitelbõl tudnak már üzemel-
tetni is, nem hogy fejleszteni.
Kerepes szerencsére nincs
ilyen helyzetben, de a szûkös
költségvetésbõl a civil szerve-
zetnek itt is kevesebb jut. A
keveset pedig nehéz igazsá-
gosan szétosztani, így Mayer
Endréné alpolgármester asz-
szony is módosította eredeti
elképzelését a képviselõk és
az egyes szervezetek felveté-
sei alapján (1,9 millió Ft-ból
kell támogatni 20 civil szerve-
zetet!). A döntést a testület
visszautalta a Mûvelõdési Bi-
zottságnak.

Egyebek
• 100.000 Ft-ot kap a Gyár

utca járhatatlan útjának
zúzottkõ terítésére a Tele-

pülésüzemeltetõ Kft. A kö-
vet az ott lakó férfiak ge-
reblyézik be a gödrökbe.

• A Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat ez évben is
mûvelheti az önkormány-
zattól kapott földterüle-
tet. Vetõmag is rendelke-
zésre áll, a tavaly el nem
vetett, csávázott kukorica
magból.

• Egészségügyi fertõzésve-
szélyt jeleztek a Gyár utca
környékérõl,mivel a terüle-
ten annyi szemét halmo-
zódott föl. A hivatalos fel-
szólítás megtörtént, a
helyzet megoldatlansága
esetén büntetés várható.

• A KLSE labdarúgó csapat
nem mûködik, és az egye-
sület még nem számolt el
az önkormányzat felé.
Ugyanakkor a másik egye-
sületben, a Kerepesi
Sportkörben több mint
100 fiatal sportol. A pálya
és az épület, valamint a
mûfüves pálya üzemelte-
tésérõl a következõ testü-
leti ülésen (március 24-én)
várható döntés. 

Windhager

A Környezet és Energia Ope-
ratív Program támogatási rend-
szeréhez benyújtott a „Kerepes
Nagyközség és Kistarcsa Város
ivóvízminõség javító” címû pá-
lyázatunkat a Bíráló Bizottság
2010. március 3-án kedvezõen
bírálta el, ami azt jelenti, hogy a
szerzõdéskötéseket és fonto-
sabb feltételek teljesítését köve-
tõen megindulhat az elõkészítés,
melyre a támogatás 33 millió
575 ezer forint. Ugyanakkor a
teljes várható beruházási költség
1 milliárd 555 millió forintot te-
het ki. A közbeszerzéseket, a
tervkészítéseket követõ második
forduló sikerét követõen indul-
hat meg a kivitelezés, melynek
során a Szilasvíz Kft üzemelteté-
sében lévõ ivóvízhálózat részbe-
ni felújítására, a vízadó kutak és
az ellátás javítása eredménye-
ként búcsút inthetünk a nitrátos
ivóvíznek és a sok kellemetlensé-
get okozó és sokba kerülõ zacs-
kós víznek.

A teljes megvalósulás ered-
ményeként 2013-ban Kistarcsán
és Kerepesen mindenki pohará-
ba tiszta ivóvíz kerülhet. Az ivóvíz
minõségének javítása több évti-
zedes probléma a településen és
ez idáig csak ígéretek hangzot-
tak el a probléma megoldására,
de konkrét lépésre sohasem ke-
rült sor. Most bátran kijelenthet-
jük, hogy közelébe kerültünk a
tiszta víznek és nemcsak az ígé-
retek szintjén, hanem a gyakor-
latban is. Az úthálózat és az elha-
nyagolt intézmények felújítása
mellett ez volt, az ivóvíz-ügye a
legfontosabb, amit a 2006-os
választások idején célként jelöl-
tem meg. Hála Istennek ezen is
túl vagyunk - reméljük sikerrel. 

Egyébként Kerepes a 2006-
os önkormányzati választások
óta 2010. március végéig az
ivóvízre nyert támogatás fele
összegét figyelembe véve 1 mil-
liárd 68 millió forint támogatás-
ban részesült.

Búcsú
a zacskós víztõl…
Kerepes és Kistarcsa közösen 1 milliárd 47
millió támogatást kap a 30 esztendeje nit-
rátos ivóvíz minõségének javítására. (Kere-
pes önrésze 75 millió forint)
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Rábóczki Renáta
Nagy változást nem várok,
irreális elképzeléseim nin-
csenek. Azt várom, hogy
tegyék, tegyük rendbe az
országot, mert azután le-
hetne elkezdeni az építke-
zést. Szerintem most na-
gyon nagy káosz van az
egész országban. Jelenleg
nincsenek meg a feltéte-
lek a helyzet javításához,
de bízom benne, hogy
meg lesznek. A bizalmat
megszavazom a pártok-
nak. Természetesen elme-
gyek szavazni. 
Fényképének közlésére
Renáta nem adott enge-
délyt, ezért írásban jelez-
zük, hogy 25 éves, dolgo-
zó fiatal.

Mecznár Gábor
Nem tudjuk, hogy melyik
párt fog nyerni. Én már
sokfelé laktam és minde-
nütt azt láttam, hogy
amennyi itt Kerepesen tör-
tént az utóbbi években,
annyi összesen nem tör-
tént a 20 év alatt. Ezzel el-
lentétben az országban

nem így van. Az MSzP sze-
rintem nem fog nyerni,
mert nem látok köztük
olyan politikust, amelyik
még hiteles lenne. A FI-
DESZ sem teljesen hiteles
a számomra, mert õk is
voltak már hatalmon, és
most is ugyan azok az ar-

cok szerepelnek megint. A
Jobbikkal az a baj, hogy
amit mondanak az na-
gyon szép, de szerintem
elsõsorban nem azzal kel-
lene foglalkozni. Ha lesz is
változás, nagy reményeim
nincsenek.

Tátrainé Révai Valéria 
Az ország gépezet mûkö-
dik, nagy változást a gyõz-
tes csapat sem fog csinál-
ni. Pedig várjuk, hogy le-

gyen változás, mindegy,
hogy melyik párt nyer. Sok
munkát, munkahelyet kell
teremteniük. Sajnos 20
évig nem tudtak, hátha
ebben a 4 évben sikerül,
bíznunk kell benne! Én
már nyugdíjas vagyok, de
itt vannak a fiatalok, biza-
kodni kell! Elvárom a min-
denkori kormánytól, hogy
ne csináljanak ilyen hely-
zeteket, mint ami a MÁV-
nál, BKV-nál, stb. történt.
Elvárjuk, mint magyar sza-
vazó polgárok, hogy le-
gyen egy erõs kormány,
amelyik mindig úgy is
tesz, ahogyan beszél. Ko-
moly munkát várunk vég-
re a kormánytól. 

Kõhegyi Krisztián
Az eddigi idõszakban
tönkre tették az országot.
Remélem, hogy jó irány-
ban történik változás. El-
sõsorban több munkahe-

lyet remélek a fiatalok el-
helyezkedése érdekében,
de ez minden korosztály-
nak fontos. Jó lenne, ha
már egy éven belül tudná-
nak legalább egy 20 %-os
növekedést elérni ebben.
Csak rossz véleményt hal-
lok minden pártról, min-
denhol, de azért remélem,
hogy legalább egy jó em-
ber bekerül az Országház-
ba és elindít egy javulási
folyamatot.

Bajnok Ferenc
Remélem, hogy jobb lesz,
bár tudom, hogy ez nem
megy egyik napról a má-
sikra. Amit az új kormány
most örökölni fog, az nem
egy egyszerû helyzet.
Ezen túl rendkívül nagy
szükség lenne rá, hogy az
emberek felfogásában is
változás történjen. Min-
denkinek magában is el
kell döntenie, hogy szá-
mára mi a fontos, mit
akar. Ha magával már tisz-
tában van, mit csináltam
eddig rosszul, miben kell
változtatnom, akkor kell
pártot is választania, me-
lyik áll az õ elképzelései-
hez a legközelebb. Amíg a
fejekben nem lesz tiszta-
ság, addig kicsi az esély a
kilábalásra. Az egész világ
elment rossz irányba, min-
dent a pénz ural, a pénz
lett az Isten. Az emberek-
nek semmi más nem fon-

tos, csak az egyéni érdek,
az önzõség, a másikkal
nem törõdünk. Minden
embert a tettei szerint kell
megítélni, semmi más
nem érdekes. Ezek szerint
kell pártot is választani.

Makranczi Dániel
Ehhez nem tudok hozzá-
szólni, nem nagyon köve-
tem a politika eseményeit.

Nincs róla véleményem.
Majd meglátjuk, hogy
jobb vagy rosszabb lesz.

Megkérdeztük a kerepesieket!

Mit várnak, mit remélnek
az országgyûlési választásoktól?
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A közalkalmazotti jogviszony idõtar-
tama: határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ 
A vezetõi megbízás idõtartama: A ve-
zetõi megbízás határozott idõre, 2010.
augusztus 16 - 2015. augusztus 15-ig
szól.
A munkavégzés helye: Pest megye,
2144 Kerepes, Szabadság út 260. 
A munkakörbe tartozó, illetve a veze-
tõi megbízással járó lényeges felada-
tok: Az intézmény alapító okiratában és
minõségirányítási programjában meg-
határozott szakszerû és törvényes mû-
ködtetés, takarékos gazdálkodás, mun-
káltatói jogok gyakorlása, és döntésho-
zatal az intézmény mûködésével kapcso-
latban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más hatáskörbe,
szakmai tevékenységének újítása, az in-
tézmény mûködését érintõ pályázati le-
hetõségek figyelése, pályázatok készíté-
se.
Illetmény és juttatások: Az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény , valamint a maga-

sabb vezetõi pótlék rendelkezési az
irányadók (megállapított vezetõi pótlék
mértéke a pótlékalap 300%-a). 
Pályázati feltételek:
• Fõiskola, óvodapedagógusi végzett-

ség és pedagógus szakvizsga, § 10 év
feletti vezetõi tapasztalat, 

• Felhasználói szintû MS Windows
NT/2000/XP, § Vagyonnyilatkozat té-
teli eljárás lefolytatása,

• magyar állampolgárság § büntetlen
elõélet § cselekvõképesség 

A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
• szakmai önéletrajz § erkölcsi bizonyít-

vány § az intézmény vezetésére vo-
natkozó program, szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési elképzelé-
sek § végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok fénymásolata 

• a pályázó nyilatkozata arra vonatko-
zóan, hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggésben szüksé-
ges kezeléséhez - kiemelt figyelemmel
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 55. §. (4) bekezdésében fog-
laltakra - hozzájárul 

A munkakör betölthetõségének idõ-
pontja: A munkakör legkorábban 2010.
augusztus 16. napjától tölthetõ be. 
A pályázat benyújtásának határideje:
2010. április 30. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Schellné Wölbling Esz-
ter távolléte esetén Balatoni Katalin
nyújt, a +36 28 561 050-os telefonszá-
mon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kerepes
Nagyközség Polgármesteri Hivatala cí-
mére történõ megküldésével (2144 Ke-
repes, Vörösmarty u. 2.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: 1199/2010.,
valamint a munkakör megnevezését: in-
tézményvezetõ. Személyesen: Schellné
Wölbling Eszter távolléte esetén Balato-
ni Katalin, Pest megye, 2144 Kerepes,
Vörösmarty u. 2.
A pályázat elbírálásának határideje:
2010. június 14. 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb
lényeges információ: A Pályázati kiírás
a soron következõ Oktatási és Kulturális
Közlönyben is megjelenítésre kerül.

A közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti jog-
viszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes
munkaidõ

A vezetõi megbízás idõtarta-
ma: A vezetõi megbízás hatá-
rozott idõre, 2010. július 02.-
2015. július 01.-ig szól. 

A munkavégzés helye: Pest
megye, 2144 Kerepes, Vörös-
marty utca 2. 

A munkakörbe tartozó, illet-
ve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok: Az intéz-
mény szakszerû és törvényes
mûködtetés, takarékos gazdál-
kodás, munkáltatói jogok gya-
korlása, és döntéshozatal az
intézmény mûködésével kap-
csolatban minden olyan ügy-
ben, amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörbe, szakmai
tevékenységének újítása, az in-
tézmény mûködését érintõ pá-

lyázati lehetõségek figyelése,
pályázatok készítése. 

Illetmény és juttatások: Az il-
letmény megállapítására és a
juttatásokra a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a ma-
gasabb vezetõi pótlék rendel-
kezési az irányadót (megállapí-
tott vezetõi pótlék mértéke a
pótlékalap 200%-a). 

Pályázati feltételek:
• Fõiskola, könyvtáros vég-

zettség és szakvizsga, 
• 5 év feletti vezetõi tapaszta-

lat,
• Felhasználói szintû MS Win-

dows NT/2000/XP, 
• Vagyonnyilatkozat tételi el-

járás lefolytatása,
• magyar állampolgárság 
• büntetlen elõélet 
• cselekvõképesség 

A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz, erkölcsi bi-
zonyítvány

• az intézmény vezetésére vo-
natkozó program, szakmai
helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzelések 

• végzettséget igazoló bizo-
nyítványok fénymásolata 

• a pályázó nyilatkozata arra
vonatkozóan, hogy a pá-
lyázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelé-
séhez - kiemelt figyelem-
mel a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény
55. §. (4) bekezdésében
foglaltakra - hozzájárul 

A munkakör betölthetõségé-
nek idõpontja: A munkakör
legkorábban 2010. július 2.
napjától tölthetõ be. 

A pályázat benyújtásának
határideje: 2010. április 30. 
A pályázati kiírással kapcsola-
tosan további információt
Schellné Wölbling Eszter távol-
léte esetén Balatoni Katalin

nyújt, a +36 28 561 050 -os
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának
módja: Postai úton, a pályá-
zatnak a Kerepes Nagyközség
Polgármesteri Hivatala címére
történõ megküldésével (2144
Kerepes, Vörösmarty u. 2.).
Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban sze-
replõ azonosító számot:
1200/2010., valamint a mun-
kakör megnevezését: intéz-
ményvezetõ.
Személyesen: Schellné Wöl-
bling Eszter, távolléte esetén
Balatoni Katalin, Pest megye,
2144 Kerepes, Vörösmarty u 2.

A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2010. június 14. 

A munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges informá-
ció:
A Pályázati kiírás a soron kö-
vetkezõ Oktatási és Kulturális
Közlönyben is megjelenítésre
kerül.

Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatala 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján

pályázatot hirdet
Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár igazgató (magasabb vezetõ)

munkakör betöltésére. 

Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatala 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
Napköziotthonos Óvoda óvodavezetõ (magasabb vezetõ) 

munkakör betöltésére. 
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Felhívás ingatlan-tisztántar-
tási kötelezettség teljesítésé-
re.

„Tisztelt Lakosok!
Kerepes Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselõ-testület-
ének a helyi környezet és ter-
mészet védelmérõl szóló
7/2004.(III.25.) rendelete 3. §
(1) bekezdésének értelmében
„a magántulajdonban lévõ
épületek, családi és társas-
házak tisztántartásáról a
tulajdonos(ok) kötelesek
gondoskodni”.
Az egészségügyrõl szóló
1997. évi CLIV. tv. 44. § (2)
bekezdése úgy rendelkezik,
hogy „a köz-és magánterü-
leteket a közegészségügyi
követelményeknek megfe-
lelõ állapotban kell tartani.
Errõl a tulajdonos, illetõleg
a használó gondoskodik”.
Az egyes szabálysértésekrõl

szóló 218/1999.(XII.28.)
Korm. rendelet 104. § (1)
bekezdése értelmében „aki
jogszabályban megállapí-
tott közegészségügyi ren-
delkezéseket nem tartja
meg, 60.000,- Ft-ig terjedõ
pénzbírsággal sújtható”.
Helyszíni bejárásunk alkalmá-
val megállapítottuk, hogy Ön
fenti kötelezettségét nem
teljesíti, ingatlanja az ott el-
szórt szemét, vegyes összeté-
telû hulladék miatt közegész-
ségügyi szempontból rendkí-
vül veszélyes. Felszólítom,
hogy tisztántartási kötele-
zettségének felszólításom
kézhezvételét követõ 5 mun-
kanapon belül tegyen eleget. 
Egyúttal felhívom a kisgyer-
mekes családok figyelmét a
gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv. 6. §-ának
(4) bekezdésében foglaltak-

ra, mely úgy rendelkezik,
hogy „a gyermeknek joga
van ahhoz, hogy a fejlõdésé-
re ártalmas környezeti és tár-
sadalmi hatások, valamint az
egészségére káros szerek el-
len védelemben részesüljön”. 
Tájékoztatom, hogy a határ-
idõ leteltét követõen ismételt
bejárás alkalmával ellenõrizni
fogom fentiek maradéktalan

teljesítését és annak elmara-
dása esetén szabálysértési, il-
letve a veszélyeztetett kisko-
rúak védelme érdekében vé-
delembe-vételi eljárást fogok
kezdeményezni

Kerepes, 2010. március 1.

Franka Tibor
polgármester”

A közlekedési kedvezmények fajtái:

1. személygépkocsi szerzési támogatás,
(továbbiakban: szerzési támogatás)
2. átalakítási támogatás
3. közlekedési támogatás

Jogosultsági feltételek:
1./ Szerzési támogatásra jogosult az a sú-
lyos mozgáskorlátozott személy (SAJÁT
JOGÁN JOGOSULT), 
- aki érvényes vezetõi engedéllyel rendel-
kezik, vagy gépjármûvezetõi alkalmassá-
gát a szakértõi bizottság megállapította,
vagy ha vezetõi engedéllyel nem rendel-
kezik, de személygépkocsival történõ
szállítását érvényes vezetõi engedéllyel
rendelkezõ szülõje, házastársa, vagy a ve-
le legalább egy éve közös háztartásban
élõ élettársa írásbeli nyilatkozata alapján
vállalja, valamint
- akinek családjában az egy fõre jutó, a
tárgyévet megelõzõ év havi átlagos nettó
jövedelme a tárgyév január 1. napján ér-
vényes nyugdíjminimum kettõ- és félsze-
resét, azaz jelenleg a 71.250,-Ft-ot nem
haladja meg, és
- a kérelem benyújtását megelõzõ hét
éven belül mozgáskorlátozottságára te-
kintettel nem részesült szerzési támoga-
tásban, vagy gépjármû-behozatali vám-
mentességben.

Szerzési támogatásra jogosult továbbá az
az érvényes vezetõi engedéllyel rendelkezõ
személy (GYERMEKE JOGÁN JOGOSULT),

- aki 3-18 év közötti súlyos mozgáskorlá-
tozott gyermekét szállítja, feltéve, ha szál-
lítás a gyermek tanulói jogviszonya,
gyógykezelése, rendszeres intézményi el-
látása miatt indokolt, és
- a családban az egy fõre jutó jövedelem
nem haladja meg a fenti jövedelemha-
tárt, valamint
- hét éven belül nem részesült szerzési tá-
mogatásban, vagy gépjármû-behozatali
vámmentességben.
2./ Átalakítási támogatásra az a súlyos
mozgáskorlátozott személy jogosult,
- aki a kérelem benyújtását megelõzõ hét
éven belül nem részesült átalakítási támo-
gatásban,
- akinek családjában az egy fõre jutó jöve-
delem az 1./b) pont szerinti összeget nem
haladja meg,
c) érvényes vezetõi engedéllyel rendelke-
zik, vagy gépjármûvezetõi alkalmasságát
az átalakítás elõírásával a szakértõ szerv
megállapította.
Átalakítási támogatásra jogosult továbbá
az az érvényes vezetõi engedéllyel rendel-
kezõ személy,
- aki a vele közös háztartásban élõ súlyos
mozgáskorlátozott házastársa, élettársa,
vagy – a szerzési támogatásnál meghatá-
rozott - gyermeke szállítását vállalja és
- hét éven belül nem részesült átalakítási
támogatásban, és
- akinek családjában az egy fõre jutó jöve-
delem nem haladja meg a 71.250,-Ft-ot.
3./ Közlekedési támogatásra jogosult az a
súlyos mozgáskorlátozott személy, 

- aki fogyatékossági támogatásban nem
részesül, és
- akinek családjában az egy fõre jutó jöve-
delem nem haladja meg a 71.250,-Ft-ot.

Támogatások összege:
1. Szerzési támogatás: 
maximum 300.000,-Ft.
2. Átalakítási támogatás: 
maximum 30.000,-Ft.
3. Közlekedési támogatás:
a) 1-62 év között tanulói jogviszony, 
vagy munkaviszony esetén: 

24.500,-Ft/év
b) ha az a) pont egyikének 
sem felel meg: 7.000,-Ft/év
c) 62 év felett: 7.000,-Ft/év
d) ha kiskorú eltartásáról
gondoskodik + 3.500,-Ft/év

Ügyindítás:
Az eljárás kérelemre indul, melyet az erre
a célra rendszeresített formanyomtatvá-
nyon, a szükséges mellékletekkel együtt,
az Ügyfélszolgálaton lehet benyújtani.

A szerzési és közlekedési támogatás
tárgyév április 30. napjáig, az átalakítá-
si támogatás tárgyévben folyamato-
san nyújtható be.

A közlekedési támogatás április 30. nap-
ját követõen is benyújtható, ha súlyos
mozgáskorlátozottság ténye a tárgyév-
ben következett be.
A határidõk elmulasztása jogvesztõ.

Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei

Járványveszély
Kerepes Tölgyfa utcai rendelõ orvosa Vaszil László doktor úr jelzése, valamint az önkor-
mányzat szemléje alapján a Gyár utcában a hóolvadást követõen iszonyú mennyiségû
szemét gyûlt össze. Amely hepatitis veszéllyel fenyeget. Az alábbi levél ennek nyomán
született. (A teljes körû tájékoztatáshoz az is hozzátartozik, hogy a Gyár utcában lakó ro-
mák nem fizetnek kommunális adót, melybõl az önkormányzat a szemétszállítás na-
gyobb részét finanszírozza.)
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Az oltást végzõ állatorvos:
Dr. Rédling Tibor
Az oltás idõpontja, helyszí-
ne: Kerepes-Szilasligeten:
2010. április 15., csütörtök
8-11 óra között a Szilasligeti
Közösségi Házban, címe:
2145 Kerepes, József Attila
park 3.
Pótoltás idõpontja, helyszí-
ne: Kerepes-Szilasligeten:
2010. április 22., csütörtök
8-10 óra között a Szilasligeti
Közösségi Házban

A veszettség elleni védekezés
részletes szabályairól szóló
164/2008. (XII. 20.) FVM ren-
delet 4. § (1) bekezdése sze-
rint: „4. § (1) Az állattartó kö-
teles: a) minden három hó-
naposnál idõsebb ebet - a tu-
dományos-kutatási és labo-
ratóriumi vizsgálati célból
zártan tartott állatok kivéte-
lével - veszettség ellen saját
költségén az állat állat-egész-
ségügyi felügyeletét ellátó
magánállatorvossal beoltatni
az alábbiak szerint: aa) a há-
rom hónapos kort elérteket
30 napon belül, ab) az elsõ
oltást követõen 6 hónapon
belül, ac) ezt követõen éven-

ként; b) az oltási könyvet
megõrizni, azt az immunizá-
lás megtörténtét ellenõrzõ
állat-egészségügyi hatóság
felszólítására bemutatni, il-
letve tulajdonátruházás ese-
tén az új tulajdonosnak átad-

ni, továbbá biztosítani, hogy
az oltási könyvet a közterüle-
ten az ebre felügyelõ személy
magánál tartsa az oltás érvé-
nyességének bizonyítása cél-

jából; c) az oltási könyv meg-
rongálódása, elvesztése ese-
tén az oltást végzõ állator-
vostól nyolc napon belül az
oltási könyv pótlását kérni; d)
az élelmiszerláncról és ható-
sági felügyeletérõl szóló

2008. évi XLVI. törvény (a to-
vábbiakban: Éltv.) 18. § (1)
bekezdés g) pontjában leír-
tak szerint az oltás során köz-
remûködni.”

Az állatorvosi kamara elõze-
tes döntése alapján az oltás
díja 3500,-Ft/eb.
A zoonózisok elleni védeke-
zés állat-egészségügyi fel-
adatairól szóló 81/2002. (IX.
4.) FVM rendelet 8. § (2) be-
kezdése szerint: „(2) A ve-
szettség elleni védekezés
feltételeként kötelezõ az
ebek évenkénti veszettség
elleni immunizálása, és ez-
zel egyidejûleg az eb széles
spektrumú féreghajtó szer-
rel való kezelése.” A féreg-
telenítés költsége 300,-
Ft/10kg a kutya testsúlyától
függõen. 2010.01.01-tõl a
régi típusú (2009. január 1-
jét megelõzõen kiállított)
eboltási igazolványt le kell
cserélni sorszámozott igazol-
ványra, kivéve az állatútleve-
leket és a már meglévõ sor-
számozott eboltási igazolvá-
nyokat. Az új oltási könyv ki-
állítása 500,-Ft/db.
Kérjük az ebtartókat, hogy az
oltás díja mellett a féreghaj-
tás és az új oltási könyv kiál-
lításának költségével is szá-
moljanak.

Oláh János jegyzõ s.k.

FIGYELEM, EBOLTÁS!

Egy nyírségi vallomás: Sofõr va-
gyok, egyszerû ember. Életem során
sok mindent láttam már. Láttam tája-
kat, és benne városokat. És láttam
embereket élni az utak mentén. Így,
mint világlátott, kényszeres tankoló,
és persze kupori magyar ember, soha-
sem gondoltam volna, hogy egyszer
majd az üzemanyag jövedéki adóját
Ukrajnában kell befizetnem. Ámde
most mégis így cselekszem. Immáron
tehát, a hrivnyásított forintjaimat uk-
ránok marka szorítja.

Dilemma: Veres János, volt pénz-
ügyminiszter a vagyonnyilatkozatá-
ban nyilvánosságra hozta, hogy jár-
mûve mindösszesen egy utánfutó.
Egyesek máris tudni vélik, hogy a tár-
gybani eszköz platója viszont meg van
púpozva pénzzel. Kinek higgyek?

Békávés pornó: Egy csomó pén-
zünk segítségével bizony jól kielégí-
tette magát a pufi-arcú hölgy.

Félelem: Nyugdíjas vagyok, védett
személy. Ugyanis a Fidesz az MSZP-
tõl, az MSZP pedig a Fidesztõl igyek-
szik megvédeni. És én mégis félek.

Kavalkád: Megszokott látvány a
reggeli gagyi tévében, ahogy egy
mondvacsinált tudálékos, és egy idét-
lenül mosolygó szalajtott riporter óri-
ási érdeklõdést színlelve, klaffogó

szájjal locsog egy harmadosztályú té-
vésorozat fintorgómûvészével, miköz-
ben a háttérben ferde hajlamúnak tû-
nõ vonagló-mûvészek, valamint be-
szédhibás tátogómûvészek imitálják
az aláfestõ-zenének szánt ostoba za-
jongást. A tárgybani, erõteljesen fel-
turbózott zaj forrása egy abszolút izé,
vagyis valami sp. Vagy valami ilyesmi.

Áhítat: Igaz, hogy pikk-pakk levitte
egyik ujjamat az ünnepi petárda, de
mégis olyan szép volt!

Egy színvonalas falusi vélemény az
MDF-SZDSZ szövetségrõl: „a rosseb
egye meg ezeket a hogyishíjjákokat!”

Haladás: A BKV-s géppark csúcsa
ebben a büszke XXI. században nem a
Combino, hanem a segédenergia nél-
küli talicska, kizárólag pénzkihordás-
hoz.

Õszinte sajnálkozás: Úgy hallot-
tam, hogy van olyan, immár több éve
Kerepesen tartózkodó  lakótelepes,
aki sajnos még nem tudja, hogy mer-
re van a faluház, az iskola, az óvoda,
a Templom-hegy, és mi az a szüreti
felvonulás, vagy éppen a nemzetiségi
találkozó.

Igen, az ilyen ember itt lakik ugyan,
de mégsem itt él. Ezért õ számunkra
idegen, és sajnos az is marad.

Liberális megvilágosodás: Töl-

gyessy Péternek az eltelt húsz év után
a napokban sikerült csak rájönnie,
hogy a választási ajánlószelvény talán
alkotmányellenes is. Érdekes, az én
köreimben mindig tudtuk, hogy az
egész választási törvény egy kalap sza-
mócát sem ér.

Átemelés: Szinte minden párt a
Jobbik programjából emel át különfé-
le gazdasági és politikai elemet a saját
választási kampányába. Aki figyelem-
mel kísérte a Jobbik elsõként publikált
programját, az tudja is ezt. Ilyen a
csendõrség (faluõrség) létrehozása, az
államadósság törlesztésének átüteme-
zése, vagy éppen a büntetõjogi szá-
monkérés kérdésköre. És így tovább.
Most például Gõgös Zoltán emeszpés
államtitkár hirtelen és szorgalmasan
igyekszik meggátolni a külföldiek
földvásárlási lehetõségét, mely évek
óta a Jobbik egyik célkitûzése. Ha az
említett Gõgös Z. sikerrel ügyködne a
még rendelkezésére álló néhány órá-
ban, akkor máris kijelenthetõ, hogy a
Jobbik nyolc évvel ezelõtt már bizto-
san nem alakult meg hiába, és így a
választások után majd csak az õ prog-
ramjukat kell számon kérnünk min-
denkitõl.

Kovács Ferenc

Márciusi görbe tükör
Olvasói levelek
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Találkozóra hívtuk a helyi köz-
biztonság terén történt újabb elõ-
relépés kapcsán a kerepesi körzeti
megbízott (kmb-s) rendõrt,
Ujvárosi Gábor fõtörzsõrmestert
és a nemrégiben megalakult Kere-
pesi Csendõr Közbiztonsági Ala-
pítvány kuratóriumának elnökét,
Szabó Anikó képviselõ asszonyt. A

megbeszélésre a körzeti megbí-
zott irodájában került sor, a Csa-
ládsegítõ és Gyermekjóléti Szolgá-
lat épületében (a Szabadság úton,
a Szent Anna templommal szem-
ben), az erre a célra kialakított ön-
kormányzati helyiségben.

- Fõtörzsõrmester úr, Ön
hogy értékeli a Kerepes Közbiz-
tonságáért Alapítvány létrejöt-
tét és szerepét?

- Szükség volt rá, örülök, hogy
megalakult. Nemcsak az én mun-
kámat segítheti, hanem a nagyon
kemény munkát végzõ polgár-
õrökét is. Az Alapítvány azért jött
létre, hogy támogassa a közrend
fenntartásában résztvevõket.

- Mi a véleménye a másik
munkáját támogató szervezet
tevékenységérõl?

- Az egyik fõ feladatom a pol-
gárõrökkel történõ kapcsolat ki-
alakítása volt. Ezen a téren sokat
léptünk elõre, fokozatosan kiala-
kult és megszilárdult az együtt-
mûködésünk. Köszönöm az ön-
ként vállalt munkájukat, nagysze-
rû, hogy mindig számíthatunk rá-
juk, s õk akkor is itt vannak, ami-
kor én esetleg nem Kerepesen va-

gyok szolgálatban. Ha külön jár-
õrözünk valamelyik éjszaka, akkor
is telefonon kapcsolatban va-
gyunk egymással, tudjuk, ki merre
jár éppen. Minden tekintetben
számítani lehet rájuk. 

- Elnök Asszony, hogyan lát-
ja a polgárõrség helyzetét? 

- Új vezetõt választottak Bangó

János személyében és a létszá-
muk is gyarapodott, láthattuk
õket legutóbb március 15-én,
amint az önkormányzati ünnep-
séget biztosították. Örvendetes,
hogy a férfiak mellett egyre több
nõ is szolgálatot vállal. Az Alapít-

ványunk a polgárõröket is támo-
gatni kívánja, elsõsorban üzem-
anyag költséggel, az egyenruhát
továbbra is az önkormányzat biz-
tosítja a számukra. 

- Melyek a legjellemzõbb
bûncselekmények Kerepesen?

Ujvárosi Gábor: - Még mindig
a betörések okozzák a legna-
gyobb gondot. Sajnos gyakran
adunk alkalmat a betörésre, gyak-
ran elõfordul, hogy a család el-
megy valahová pár órára, s nem
zárják be kellõ gondossággal a ka-
put. Akár fényes nappal is megtör-
ténhet ilyen esetben egy betörés.
A besurranók, betörõk pillanatok
alatt összeszednek bármilyen érté-
ket, ami a kezükbe kerül és már
csak a hûlt helyüket találjuk. 

- Mi történik, ha valaki meg-
lepi a betörõket, vagy ha valaki
otthon tartózkodik éppen?

- Ilyen esetben a bûnelkövetõk

általában elmenekülnek. Olyan
még nem történt, hogy rátámad-
tak volna valakire, õk csak pénzt
akarnak szerezni. Ma még szeren-
csére itt tartunk. Más vonatkozás-
ban sem fordult elõ - hála Istennek
- személyek elleni támadás. Nehe-
zen kezelhetõ helyzetben az is se-
gít, ha megértõ emberként lépünk
fel. A rendõrtõl általában elvárják,
a probléma megoldását, de maga
a konfliktus helyzet is megoldódik,
ha megjelenünk. Itt emelném ki,
hogy általában számíthatok a kol-
légáim segítségére is, hiszen Kere-
pesen nem csak egymagam dol-
gozom.  Nekik is köszönhetõ,
hogy rend van az utcákon.

- Mit tehetünk a betörések
megelõzése érdekében?

- Fontos, hogy ne adjunk alkal-
mat, könnyû lehetõséget a rablók-
nak. Erõs ajtóra van szükség, amit
nem lehet csak úgy befeszíteni, és
persze azt mindig zárva kell tarta-
ni. Az értékeket sokan elõl hagyják
a lakásban, páncélkazetta helyett
a dunyhában, dobozban tartják a
készpénzt, értékes ékszereket. Eze-
ket a betörõk könnyûszerrel meg-
találják. Nem értem, miért nem vi-
szik a pénzt inkább bankba. Egy
ellopott bankkártyát percek alatt
le lehet tiltani. Az is segít, ha a
szomszédok odafigyelnek az ide-
gen személyekre, idegen kocsikra,
az indokolatlannak tûnõ kutya-
ugatásra. Ha idõben jeleznek, tet-
ten érhetjük a nemkívánatos ven-
dégeket. Hasznos lehet egy jelzõ-
kutya is a kertben, de a legbizto-
sabb a riasztó beszerelése. A gép-
kocsikban pedig ne hagyjunk lát-
ható helyen értéket, táskát, mert
az szemet szúr, vonzza a bûnelkö-
vetõt.

- Milyen dolgokkal keresik fel
az emberek a KMB-s rendõrt itt
az irodájában, és mit tudnak itt
helyben elintézni?

- Általában valamilyen szemé-
lyes gonddal, sérelemmel jönnek
az emberek. Jellemzõen a szom-
szédra panaszkodnak. Ilyen eset-
ben szívesen kimegyek a helyszín-
re és igyekszem rávilágítani a jog-
szerû magatartásra, megoldásra,
s sokszor ezzel le is nyugszanak a
kedélyek. Ha komolyabb esetrõl
van szó, akkor a számítógépen el-

készítem a szükséges feljegyzése-
ket, felveszem az adatokat, s bevi-
szem az õrsre az ottani ún. robot-
zsaru adatkezelõ rendszerbe.
Szükség szerint természetesen in-
tézkedek is, de ez a ritkábbik eset.

- Az Alapítvány bejegyzése
megtörtént, melyek az elsõ lé-
péseik?

- Megnyitottuk a bankszám-
lánkat s így fogadóképesek va-
gyunk. Kérjük a lakosságot, hogy
aki hozzá kíván járulni Kerepes
közbiztonságának növeléséhez,
az most már megteheti. A beérke-
zett összegek leírhatók költség-
ként és biztosak lehetnek benne,
hogy minden fillért Kerepesre for-
dítunk. Éppen ezért kapcsolatba
léptünk a Pest Megyei Rendõr Fõ-
kapitányság vezetõjével dr. Ármós
Sándor dandártábornok úrral. Ar-
ról tárgyalunk, milyen jogszerû
megoldások kínálkoznak arra,
hogy az Alapítványhoz érkezett
támogatásokból a helyi kmbs-
rendõr számára nyújthassunk tá-
mogatást. Szeretnénk elérni azt is,
hogy ne csak egy, hanem két kör-
zeti megbízott lásson el szolgála-
tot Kerepesen, s így egyikük min-
dig helyben lehetne szolgálatban.

- Ha bármi gond van, hívják
a KMB-st a 06-30-676-8201,
vagy a polgárõrséget a 06-20-
618-9492 számon!

Windhager

Közbiztonságunk

Az Alapítványt magánszemélyek hozták létre, név szerint
Franka Tibor és Ferenczi Lajos. A munkát végzõ kuratórium

elnöke: Szabó Anikó, 
tagjai: Ignácz János és Váradi Ede

Az Alapítvány számlaszáma: 
Erste Bank 11600006-00000000-40533243

Az Alapítvány kiemelten közhasznú minõsítéssel 
rendelkezik, így az Alapítvány számára adott támogatást
magánszemélyek és cégek is költségként elszámolhatják.

A polgárõrség új vezetõje Bangó János
A polgárõrség telefonszáma: 06-20-618-9492

A korábbi vezetõ Molnár Károly polgárõr parancsnok
sok éven át végezte önként vállalt munkáját Kerepes 

nyugalma és biztonsága érdekében.
Ezúton is megköszönjük áldozatvállalását!

Ujvárosi Gábor
fõtörzsõrmester fogadóórái

áprilisban: 1-jén, 6-án, 
10-én, 14-én, 18-án 

és 22-én, 15 és 16 óra
között.

Egyéb idõpontokban
elõzetes egyeztetés alapján
is szívesen rendelkezésre áll.

Telefonszáma: 06-30-676
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Nem egyszerû dolog egy effajta
emlékmûsort összeállítani, mivel
évrõl évre valami újat kell mutat-
ni annak a közönségnek, amely

már tavaly és azelõtt is végigülte
a március 15-ei rendezvényeket.
A történelmünket fontos ismerni,
és egyáltalán nem unalmas vé-
gigülni egy ilyen ünnepi mûsort!
Különösen, hogyha ennyire
ügyesen szervezik meg, és ekkora
lelkesedéssel adják elõ a diákok.
Az általános iskolások még nem
annyira érzik az 1848-1849-es
forradalom súlyát, és arra is fi-

gyelni kell, hogy egy elsõs is meg-
értse azt, így Müllner Margit né-
ninek nem volt könnyû feladata.
Szerintem nagyon is kell, hogy le-

gyenek ilyen események az isko-
lában, hogy mindenki felfogja
azt, hogy milyen büszke is lehet
arra, hogy például Petõfi Sándor
(aki még szinte gyerek volt akkor)
és minden magyar részt vett eb-
ben a fontos történelmi ese-
ményben. Azért bízzunk benne,
hogy mindenki hallott már errõl a
forradalomról, és nem kell to-
vább mesélnem róla. 

A mi iskolánkra mindenki na-
gyon büszke lehet, mivel nem kis
dolog egy ilyen rendezvényt
megszervezni, mûsort összeállíta-
ni, a szabadidõben heteken át
próbálni a betegségeket is le-
küzdve a „nagy cél” érdekében.
Nagyon látványos volt a tánc,
szívhez szólóak a dalok és az
egész mûsor. Mindig sokan sze-
repelnek. Én a saját osztályomra
különösen büszke vagyok, mert

minden évben részt veszünk ben-
ne (ha nem is mindenki!). Majd-
nem minden évfolyamból szere-
peltek az idén is, és ez nagyon jó
dolog. Nekem (és nem vagyok
ezzel egyedül!) nagyon tetszett!
Remélem az október 23.-ai mû-
sorra is ekkora sürgölõdéssel és
izgalommal készülünk majd. Sõt,
jövõre is lesz március 15-e!

Korcsek Polla 6.o

Családi nap ovisokkal a Széchényi Általános Iskolában

„Elõttem az utódom”

Március 6-án a tél úgy gondol-
ta, hogy még itt marad nálunk,
de jóérzésû várakozásunkat nem
törte meg. Nyitva állt az iskola ka-
puja, sok-sok gyerek, szüleik, és a
tanító nénik tavaszt varázsoltak.
Jókedvû, játékos, vidám tavaszt.
Az ELÕDÖK (az elsõ osztályosok)
várták szeretettel az UTÓDOKAT
(az ovisokat) és szüleiket. Az elsõs
„öreg diákok” otthonos vendég-
szeretettel fogadták leendõ isko-
latársaikat, régi barátok tölthet-
tek együtt játékos órákat. Sok
nagycsoportos már ismerõsként
lépett be, hiszen rendszeres ven-

dégei az iskola-elõkészítõ foglal-
kozásoknak.

Most megnyílt a nagy torna-
csarnok is, az izgalmas, drukkolós
versenyek helyszíne. Nincs az a
lelkes biztató csapat egy rangos
focimeccsen sem, mint, akiket itt
láthattunk, hallhattunk. Nincs az
az olimpiai versenyszellem, mint,
ahogyan itt küzdöttek a csapa-
tok. Zsíros kenyér, üdítõ, tea vár-
ta a versenyekben elfáradt spor-
tolókat. Különleges technikát is
kipróbálhattak a gyerekek, ne-
mezeléssel készítettek csörgõlab-
dát, ezt követõen játékokat ta-

nulhattak, tenyér-lenyomatot ké-
szíthettek az emlék-falra, így jel-
képesen már minden nap itt van-
nak velünk az iskolában. Hangu-
latos, vidám táncházzal zárult a

délelõtt, ahonnan reméljük min-
den kicsi és nagy kellemes emlé-
kekkel ment haza.

Nekünk felnõtteknek egy köz-
vetlen, ismerkedõs, barátkozós,
beszélgetõs napot jelentett ez a
szombat, amire a mindennapos
munka után oly nagy szüksé-
günk van (lenne). Fel is merült az
egyik résztvevõ szülõben, hogy

rendezzünk hasonló alkalmat a
felnõtteknek is, merjünk mi is ön-
feledt gyerekké válni néhány órá-
ra. Megtesszük, keresünk alkal-
mat. A március 6-i szép napért

köszönet illet mindenkit, aki ver-
senyzett, aki szervezett, aki druk-
kolt, aki részt vett.

„Képesnek lenni arra, hogy
örömet találjunk mások örömé-
ben: ez a teljes élet nagy titka”

/Georges Bernanos

Szederkényi Borbála 
az „elõdök” tanító nénije

Gondolatok a március 15-ei iskolai ünnepségrõl
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Csicsergõ Óvoda 
Nagy csoportosok szülõi ér-
tekezlete 2010. február15.
Ennek az alkalomnak a fõ té-
mája a beiskolázás volt. Az is-
kolából, Czeglédi Beatrix
igazgató asszony, Ágó Kata-
lin a Nevelési Tanácsadó ve-
zetõje valamint a leendõ elsõ
osztályos tanítónõk, név sze-
rint Újfalusi Éva, Kaló Valéria
és Krizsán Erika jöttek el hoz-
zánk. Az önkormányzat ré-
szérõl pedig Mayer Endréné
vett részt ezen az értekezle-
ten.

” Hókusz, pókusz…”
A Mókus és a Csiga csopor-

tosok február 19-én pénte-
ken a délutáni elõadásra bu-
szoztak a Fõvárosi Nagycir-
kuszba. A gyerekek közül so-
kan elsõ alkalommal voltak
itt. Meglepve figyelték már,
az épültet is. Furcsa volt szá-
mukra a kör alakú nézõtér és
a színpad. Döbbenten néz-
ték, hogy az egyik óvó nénit
beflitterezi a bohóc. Volt cso-
dálkozás és ámulat!
Az elõadást nagyon élvezték,
fõleg a második részt, hisz

kutya, oroszlán és több fajta
állat is szerepelt. Vidáman és
élményekkel gazdagon ér-
keztek vissza a gyerekek és
felnõttek.

„Egy mosoly az ára…”
Mikola Péter zenei elõadását
hallhatták és élvezhették ki-
csik és nagyok február 23.-án
délelõtt. Ebben az évben az
elsõ alkalommal adott zenei
mûsort, de már hagyomány-
szerûen minden esztendõben
ellátogat hozzánk 

„Hívogat az iskola…”
Március 6-án az iskola meg-
hívásának tettünk eleget. Az
erre az alkalomra szervezett
sportversenyen az elsõ helye-
zést a mi gyermekeink, a mi
óvodánk érte el. Gyermeke-
ink nagyon boldogok voltak,
lelkesen bíztatták egymást,
kitartóan versenyeztek. A
sportolás közben a tanító né-
nik vendégül láttak bennün-
ket tízóraira. A délelõtt má-
sodik egyben záró részében
az iskola pedagógusai által
vezetett nemezelésen, te-
nyérfestésen, játékon vehet-

tek részt mindannyian. A
programok végén Ragonca
Imre vezetésével lehetett tán-
colni Köszönet a szülõknek,
hogy elhozták a gyermekeket
ezen a szabad délelõttön, va-
lamint a lelkes és bátorító
szurkolásért.

További képek:
www.kerepesiovi.hu/

Meseliget óvoda/képek

„A mi zászlónk
gyönyörû…..”
A búcsúzó Csiga csoportosok
a nemzeti ünnepre készültek.
Az összeállításukat mi is
megfigyelhettük. Fontos az
ünnepekre való készület, de
még fontosabb a méltó ün-
neplés és ennek átadása. Így
tettünk mi is csicsergõ óvo-
dások és felnõttek.

Meseliget óvoda
Február végén a Katica cso-
portban, március elsõ napjai-
ban pedig a Maci, Pillangó és
Teknõs csoportokban tartot-
tunk szülõi értekezleteket.
A nagycsoportosoknál az is-
kolakezdés témaköre szere-
pelt, míg a többi csoportban
az aktuális feladatokon kívül
az elsõ félévet értékeltük, va-
lamint a második félév ese-
ményeit beszéltük meg.
A Pillangó csoportba még fo-
lyamatosan érkeznek a har-
madik évüket betöltött gyer-
mekek, akiket az óvó nénik és
a gyerekek nagy szeretettel
várnak.

Március elején ovifocisaink kö-
zül a Katica csoportosok Buda-
pestre utaztak és egy korosztá-
lyos focigálán vettek részt. A
küzdelemben ugyan alulma-
radtak, de élményekkel gazda-
godva kellemes emlékekkel
tértek vissza az óvodába.

Március 3-án Katica és Maci
csoportosaink a tömegközle-
kedéssel ismerkedtek, mely-
nek keretén belül elutaztak a
HÉV-vel az Örs vezér térre,
ahol megfigyelték a villamos,
metró, trolibusz és az autó-
busz, valamint a HÉV jellem-
zõ tulajdonságait.
Március 6-án Katica csopor-
tosaink, szüleik jelenlétében
az iskola meghívására, sport-
napon vettek részt. A dél-
elõtt folyamán különbözõ
sporttevékenységeket pró-
bálhattak ki, majd a másik
két Kerepesi óvoda és a jelen-
legi elsõs osztály csapataival
közösen váltóversenyben
mérték össze tudásukat.
Gyermekeink tisztes helytál-
lás eredményeként második
helyezettek lettek. Gratulá-
lunk minden résztvevõnek! A
verseny után a tanító nénik-
kel ismerkedhettek a gyere-
kek kézmûves foglalkozás,
interaktív játék, majd tánc-
ház keretein belül.
Köszönjük a tanító néniknek
a felejthetetlen délelõttöt!
Március 12-én a közelgõ ün-
nepre készülve Katica és Ma-
ci csoportosaink ellátogattak
a Hõsök emlékmûvéhez, ahol

ÓVODAI JELENTKEZÉS ÉS BEIRATKOZÁS 
2010. március 29-2010. április 02.

8.00-16.00 óráig

Szivárvány Óvoda 2144 Kerepes, Szabadság u. 260.
Csicsergõ Óvoda 2145 Kerepes, Wéber E. u. 4.

Meseliget Óvoda 2145 Kerepes, József A. u. 71-75.

A közoktatási törvény értelmében 
a 2010. évben 5. életévét betöltött gyermek

köteles iskola-elõkészítõfoglalkozáson részt venni.
Ezen gyermekek beíratása kötelezõ.

Továbbá várjuk mindazok jelentkezését, 
akik 2010. május 31. (ill. december 31.)

között betöltik a 3. életévüket.
Elõ-felvételis beiratkozó a 2011. május 31.-ig 

3. életévét betöltõ kisgyermek.
A beiratkozásra kérjük, gyermekükkel

együtt jelentkezzenek.
Hozzák magukkal személyi igazolványukat, a gyermek

születési anyakönyvi kivonatát, 
Taj kártyáját és lakcím kártyáját.

Lengyelné Jankovics Mária
óvodavezetõ
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elhelyezték az óvodában ké-
szített piros-fehér-zöld szí-
nekbõl összeállított zászlói-
kat, kokárdáikat. Pillangó és
Teknõs csoportosaink az óvo-
dában emlékeztek meg a
márciusi eseményekrõl.

Szivárvány óvoda
Óvodánkban lezajlottak a

második félévi szülõi értekez-
letek, ahol az óvónõk beszá-
moltak az elsõ félév nevelési
eredményirõl. Megbeszélték
a következõ félév teendõit,
ünnepeit. Felhívták a szülõk
figyelmét a Családsegítõ és a
Nevelési Tanácsadó nyújtotta
szolgáltatásokra, lehetõsé-
gekre.
Március 6-án, szombaton az
„iskola hívogató” keretén be-

lül sport délelõttöt rendez-
tünk az iskola tornatermé-
ben. A nagyközség óvodásai,
elsõsei és a leendõ elsõs taní-
tó nénik közösen játszottak,
sportoltak a délelõtt folya-
mán. A sportversenyek után
kézmûves foglalkozáson vet-
tek részt az óvodások. Vidá-
man telt a délelõtt.

További képek:
www.kerepesiovi.hu/

Meseliget óvoda/képek

Játszóházi foglalkozáson vet-
tünk részt Gödöllõn, melyet
egy szülõ szponzorált. Ez-
úton is köszönjük a segítsé-
gét!
Hagyományainknak megfele-
lõen nemzeti színû zászlókat,
kokárdákat készítettünk, és a

jelképeket helyeztük el a Hrúz
háznál, és a Hõsök emlékmû-
vénél, nemzeti ünnepünk
március 15.-e alkalmából.

Ágakat hajtatunk, növénye-
ket, magvakat ültetünk, fi-
gyeljük növekedésüket, s vár-
juk a tavaszi napsütést.

F E L H Í V Á S !
Papírgyûjtés a Meseliget óvodában!

Kérjük, ha teheti, hozza el összegyûjtött 
papírhulladékát, és helyezze el 

a Mártírok utcai parkolóban megtalálható 
konténerbe!

Idõpont: 2010. április 15én egész nap,
április 16-án 9 óráig.

Segítségét elõre is köszönjük: 
az óvoda dolgozói

Óvodáink nyári 
zárásainak idõpontja

Csicsergõ óvoda: 
ZÁRÁS: 2010. július 12 - augusztus 13. (25 nap)
NYITÁS: 2010. augusztus 16.
Ügyelet igénybe vehetõ:
július 12 – 16-ig Meseliget óvodában
július 19 – 23-ig Szivárvány óvodában

Meseliget óvoda: 
ZÁRÁS: 2010. július 19 - augusztus 20. (24 nap)
NYITÁS: 2010. augusztus 23.
Ügyelet igénybe vehetõ: 
július 19 - 23-ig Szivárvány óvodában
augusztus 16 - 20-ig Csicsergõ óvodában

Szivárvány óvoda: 
ZÁRÁS: 2010. július 26 - augusztus 27. (24 nap)
NYITÁS: 2010. augusztus 30.
Ügyelet igénybe vehetõ: 
augusztus 16 - 20-ig Csicsergõ óvodában
augusztus 23 - 27-ig Meseliget óvodában

Tapasztalt, nemdohányzó anyuka bébiszitter 
feladatokat vállal. Telefon: 06-20-205-3325.

* * *
Munkát, elfoglaltságot keres céges ügyintézésben

jártas hölgy. Telefon: 06-20-205-3325.
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A Szilasi Közösségi Ház új-
szerû kezdeményezésbe fo-
gott február 26-án, este. A
fõvárosi nagy színházaktól
elvárható színészi teljesít-
ményben volt részünk. Rá-
adásul igazi családias környe-
zetben, ahol a színpad nem
vált el a nézõtértõl, a színész
ott lépdelt közöttünk, s a vé-
gén már pontosan azt sem
tudtuk, amikor az egyikük
sürgõs feladatára hivatkozva
elsietett, hogy az a darabhoz
tartozott-e, vagy valóban
mennie kellett. 

Maga, a talán kevésbé is-
mert színmû nemcsak vidám
és bohókás, de ugyancsak ta-

nulságos is volt. Sokáig nem
ment ki a fejembõl, az író ez
alkalommal is tükröt tartott a
gyarló emberek elé.

Karinthy: Hogyan kell bán-
ni a férfiakkal darabja tehát
nagy sikert aratott, teltház
elõtt. Úgy látszik a kerepe-
siek is kiéheztek egy vidám
színházi elõadásra, ráadásul
a helyárak meg sem közelí-
tették a budapestieket. Az
elõadás két jellemzõ pillana-
tát fényképeink mutatják be.

Bizonyára hasonló élmény
vár azokra is, akik a Tanár úr
kérem-et tekintek majd meg.

WK

Színházi esték Szilason
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ERDÉLYI BÁL
2010. június 4-én, Trianon 90. évfordulója alkalmából,

az esemény jelentõségéhez méltó emlékszobrot állítanak Kerepesen.

A Kerepesi Székely Hagyományõrzõ Kör ERDÉLYI BÁLT szervez,

2010. ÁPRILIS 17-ÉN 19 ÓRÁTÓL

a kerepesi Széchenyi István Általános Iskola  tornatermében
2144. Kerepes, Vörösmarty u. 2.

A bevétellel a trianoni emlékmûvet támogatjuk!

Belépõdíj: Felnõtteknek:        2500Ft
Gyerekeknek (12 éves korig): 1000Ft,

mely tartalmazza a vacsorát.

Támogatói jegy: 1000Ft

Jegyek csak elõvételben kaphatók április 13-ig a Forrás Mûvelõdési Házban
(Templom u. 3.), a Szilasligeti Közösségi Házban (Szilasliget, József A. p. 3.), 

és a Terike Zöldségesben (Mogyoródi út 1.), valamint igényelhetõk 
az alábbi telefonszámon:

mobil: 06-20-345-0593 Darócziné László Vica,
vagy e-mail: szekelyek.kerepes@gmail.com

A bál egyik színfoltja a tombola. Minden olyan felajánlást elõre is köszönünk,
amelyek a tombolán nyerhetõ értékes tárgyak választékát bõvítik. 

Felajánlásaikkal kapcsolatban kérjük, telefonon vagy e-mail-ben jelentkezzenek.

Ezt a cikket azért írom, mert szeret-
ném, ha mindenki megismerné az erdélyi
ember érzelmeit. Nemrég feltettek ne-
kem egy kérdést, hogy miért akarunk mi
Trianon szobrot, miért nem elég egy kis
tábla? Erre szeretnék most válaszolni, és
elmondani mindenkinek, hogy mit ér-
zünk mi, de ez csak egy kis rész, melyben
az én emlékeim elevenednek meg.

Erdély egy kis falujából származom,
ahol mindenki ismeri egymást, de még a
szomszéd falu lakóit is. A 90-es évek elõtt
nem sok kapcsolatunk volt Magyaror-
szággal, mivel nem kaptunk útlevelet, de
ritkán volt 1-2 ember, akinek sikerült eljön-
nie, és akihez néha látogatóba is jött vala-
ki Magyarországról. Amint megérkezett,
rögtön híre futott a faluban, és az embe-
rek elmentek hozzájuk, hogy híreket hall-
janak az anyaországból, cserébe mindig
megajándékozták valamivel, ha más nem
volt, legalább egy kis pálinkával.

A Magyar Himnuszt tilos volt énekelni,
és mégis minden szilveszter estéjén el-
énekeltük, a Székely Himnusszal együtt.
Nagy élmény volt, amikor végre ’89 szil-
veszterén elénekelhettük szabadon a
templomban. Érdekes módon mindenki
tudta, és könnyes szemmel énekelte,
hogy csak úgy zengett a templom. Azóta
is mindig eléneklik a Magyar Himnuszt,
minden ünnep alkalmával, és még min-
dig lehet látni könnyezõ embereket. Mi-
ért könnyeznek? Mi juthat ilyenkor eszük-
be? Lehet, hogy 2004. december 5-e,
amikor azt kellett megéljük, hogy az
anyaország eltaszít magától? Olyan volt
számunkra az a nap, mint amikor egy
anya megtagadja gyermekét. Nem akart
senki ideköltözni, csak a lelküknek kellett
volna, hogy végre magyar állampolgárok
legyenek. Erre vágytak az 1920-as triano-
ni békekötés óta.

Eszembe jut Wass Albert „Jönnek” cí-
mû könyve, amelyben leírja, hogy mi-
lyen volt 1940-ben, amikor visszacsatol-
ták Erdélyt Magyarországhoz. Minden-
kinek ajánlom, hogy olvassa el. Arról
szól, hogy mit éreztek az emberek, ami-
kor újra meghúzták a határt, hogyan
hallgatták a rádiót és imádkoztak, hogy
az õ falujukat Magyarországhoz csatol-
ják. Mikor kiderült, hogy ez sikerült, rög-
tön készülni kezdtek a magyarok bevo-
nulásának fogadására, de amikor meg-
jelentek annyira meghatódtak, hogy
meg sem tudtak szólalni.

Számunkra fontos a Trianon-i szobor
felállítása, már csak azért is, hogy aki rá-
néz, annak rögtön jusson eszébe, hogy
összetartozunk. Ha nem így lenne, ak-
kor hogyan lehet az, hogy ugyanazok a
népdalaink, és ugyanazon a nyelven be-
szélünk?

Mi is történt 1920. június 4-én, azaz 90
évvel ezelõtt? Ugyanazt érezhették akkor
is a határon túl, mint Wass Albert könyvé-
ben az 1940-ben a határon túl rekedtek. 

Elkeseredtek, és várták, várják, hogy
egyszer mindez megváltozik.

Szabó Adél
Székely Hagyományõrzõ Kör

Emlékezzünk!
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2010. március 28-án a 8 órai
Istentisztelet után emléktáb-
lát avatunk a templomban
Somló Sári tiszteletére. A
tábla leleplezésére és a ko-
szorúk elhelyezésére minden-
kit szeretettel hívunk, és vá-
runk.

Somló Sári (Arad, 1886.
március 7. – Kerepes, 1970.
március 18.) szobrász, író,
költõ. A Magyar Képzõmû-
vésznõk Országos Egyesüle-
tének (1908) elõbb titkára,
majd 1922-1948 között elnö-
ke volt. Pályáját autodidakta-
ként kezdte. Elsõ kiállítása
1908-ban volt. Alkotásai fõ-
leg portrék és érzékenyen

mintázott kis plasztikák, ér-
mek. Közterületen látható
mûvei általában síremlékek.
A szobrászat mellett íróként,
költõként is mûködött. Jelen-
tõs a mûvészeti közéletben
folytatott tevékenysége. Sok-
irányú pályáján így viszony-
lag kevés mû született. A há-
ború utáni évtizedekben, ha-
láláig visszavonultan élt Ke-
repesen, publikálatlanul ma-
radt emlékiratain és más iro-
dalmi mûveken dolgozott.
Mûvei: a Szent Anna temp-
lomban található dombor-
mûve Szûz Máriát ábrázolja a
kis Jézussal. Katona József,
Madách Imre mellszobra,
Bartók Lajos, Vajda János, Dr.
Tartsay Vilmos síremléke,
amelyek a Fiumei úti sírkert-
ben találhatók többek közt.

A tisztánlátás érdekében vázoljuk
elõbb a tényeket.

A Ferenc József vendéglõ 25 éve mû-
ködik Szilas felsõ szélén, ez a közvetlen
és a tágabb környék jól ismert és ked-
velt szórakozóhelye. Az idõközben be-
költözött egyik, nem közvetlen szom-
széd azonban sérelmezte a vendéglõbõl
kiszûrõdõ zenét, ezért feljelentést tett.
A feljelentést a kistarcsai polgármesteri
hivatal jegyzõje bírálta el. A végzés
megnyugtató megegyezést tartalmaz,
amelybe minkét fél belenyugodott.

Még a kivizsgálás elõtt azonban a tu-
lajdonos és az egyik törzsvendég kérte,
hogy a feljelentés közlését követõen õk
is kifejthessék lapunkban a véleményü-
ket.

Labancz Józsefné. 1957-ben vettük
meg ezt a telket. A férjem akkor még
csak udvarolt, ide jártunk ki, majd 1961
januárjában esküdtünk. 1986 július 18-
án nyitottuk meg a Ferencz József ven-
déglõt. Azóta ez a környék találkozóhe-
lye. A családok az összehívott rokonok-
kal, barátokkal itt rendezik házi ünnep-
ségeiket. Népszerûek vagyunk, a szilasi-
akon kívül járnak sokan Mogyoródról,
Csömörrõl, és máshonnét is. Házassági
évfordulókat, születésnapokat, kisebb

esküvõket, családi összejöveteleket, ba-
ráti találkozókat tartanak itt nálunk.
Olyankor, ha kell bográcsolunk itt a
kertben. Mi magunk is szervezünk miku-
lásnapot, gyermeknapot, amelyen 50-
60 gyermek vesz részt. Játékokat gyûj-
tünk a vendégkörtõl és kiosztjuk azok-
nak, akik rászorultabbak, akik örülnek
neki.

Az eltelt 25 év alatt senkinek semmi
kifogása nem volt a mûködésünk ellen.
Ide még verekedés, botrány vagy még
csak összeszólalkozás miatt se kellett
soha rendõrt hívni. A szomszédok is sze-
retnek átjárni, mi itt közösséget, baráti
társaságot alkotunk. Ezért ért minket
meglepetésként, hogy a harmadik
szomszéd feljelentett minket, aki pedig
tudta, hogy egy régóta mûködõ ven-
déglõ közelébe költözik. Nem értettük,
mert mindig vigyáztunk rá, hogy nem
legyünk a terhére a környezetünknek,
az éjszakai nyugalmat ne zavarjuk, de
addig sincs óriási hangerõ, csak ami
még egy kellemes beszélgetés mellett
élvezhetõ.

A békesség kedvéért a kerítésre ta-
vasszal hangfogó faháncslemezt te-
szünk, az ablakokra pedig hangszigete-
lést. A jövõben még jobban odafigye-
lünk, hogy a zene kevésbé szûrõdjön ki.

Egy törzsvendégnek számító szom-
széd, Birnbaum Attila

Nagyon jó a véleményem errõl a ven-
déglõrõl. Ide járunk az egész környékrõl
mulatni hétvégenként, jó a társaság, jó
a zene, jól érezzük magunkat. Amit az
újságban olvastam, azzal nem tudok
egyetérteni. Soha nem voltunk hango-
sak, valótlan rágalmak ezek. Az sem
igaz, hogy többször szóltak volna és
ilyenkor keresetlen szavakkal elküldtük
az illetõt. Mivel egyszer sem jöttek át,
így elküldeni sem tudtuk õket. Teljesen
alaptalan volt a feljelentés. Ráadásul ki-
derült - a feljelentõ maga mondta el ta-
núk elõtt -, hogy amikor korábban õt je-
lentették fel a falevelek égetésekor a foj-
tó füst miatt, akkor azt gondolta, hogy
Labancz Józsefné, Kati néni volt az.
Ezért haragudott rá, s most végül is
bosszúból jelentette fel a vendéglõt.

(Ha másra nem is, legalább arra jó
volt ez a feljelentés, hogy egy régóta
õrizgetett sérelemre fény derült, s tisz-
tázódott, hogy nem Kati nénire kellene
haragudnia, mert nem õ kifogásolta az
avarégetést. – a szerk.)

A tanulság azt gondolom levonható!

WK

A bosszú nem jó tanácsadó

A Ferencz József Vendéglõ

Somló Sári 
emléktábla avatása

„Magyar vagy!...
Magyar vagy! és csak egy hazád lehet,
E hon, mely élned s halnod ád helyet.
E hon, hol ezer évvel ezelõtt,
Magyar láb érinté a hegytetõt,
Lehel kürtjének harsogó szavát
Félték az alvó pusztaságon át, 
S egy fél világ reszketve rótt adót, -
Hallván a magyar harci riadót.”

(Somló Sári)

GÖDÖLLÕ K-15/30
ORSZÁGÚTI KERÉKPÁROS

TELJESÍTMÉNYTÚRA

2010. ÁPRILIS 11.
,,MARGITA KUPA” 2. versenye

A túra útvonala:
15 km GÖDÖLLÕ utcáin (térkép a rajtnál)
30 km GÖDÖLLÕ Szada Mogyoród Fót
Csomád Veresegyház Szada GÖDÖLLÕ
Hossza: 37 km        Szintemelkedés: 300 m
Szintideje: 4 óra(A 14 év alattiak és a 40 év felet-

tiek
1 óra szintidõ kedvezményt kérhetnek)

Költsége: 15 km 400 Ft/fõ
30 km 800 Ft/fõ a helyszínen

A rajt és a cél helye: Gödöllõ Piactér
A rajt ideje:9-10 óra között
A résztvevõk frissítõt, harapnivalót, csokoládét, a
szintidõn belül teljesítõk kitûzõt és emléklapot is kap-
nak.
Érdeklõdni lehet: Hardi László +36-30-331-97-38
Internetes oldalunk: www.margita344-2.hu

Mindenkit szeretettel vár:

Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület
Gödöllõi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú

Kistérségi Társulata Támogatásával
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Sajnálattal kellett tudomá-
sul vennem, hogy amit én
gondolok, az hatalmas téve-
dés. Azt hittem, az a cél, hogy
az idõs emberek jól érezzék
magukat, együtt lehessenek,
ne legyenek magányosak, sze-
rethessék egymást. Én így tud-
tam és így szeretem, együtt,
egymásért. Nagy dolognak
tartom egy ilyen nagy közös-
ség összehozását és megtartá-
sát immár 45 éve. Meg kellett
tudnom, hogy ez nem elég.
Még akkor sem, ha mind
emellett igyekszik mindenben
részt venni, ami Kerepes és
Szilasliget kulturális és egyéb
rendezvényein történik. Miért
írok errõl? Mert kritika ért min-
ket, hogy nem elég ma már az
eszem-iszom és táncikálás,
többet kell az asztalra tenni,
hogy a Polgármesteri Hivatal-
tól kapott támogatást kiérde-
meljük. Vajon mit kellene még
megtanulni a 60-70-80 éves
nagymamáknak? Három szín-
darab, tánc, ének, vers. Mind-
ezeket már nem csak
Szilasligeten, Kerepesen, de
más városok rendezvényein is
elõadtuk: Adácson, Mogyoró-
don, Tápiószelén. Hoszszú hó-
napokba tellett a sok-sok pró-
ba. Ezeken kívül minden ünne-
pet megtartunk és uram
bocsá’ eszünk-iszunk-táncol-
unk. Mindenki tudja, hogy
minden évben kétszer nyara-
lunk, színházba, fürdõbe já-
runk. Erdélyben, Bécsben is
voltunk. Minden tagunk név-

napját megünnepeljük. Meg-
terítünk saját pénzünkön vett
asztalunkon, a saját abro-
szunkkal és terítékeinkkel. A
saját pénzünkön vásárolt füg-
gönyeink, saját tagunk által
festett, Szilasligetet ábrázoló
képek társaságában. Fellépõ
ruhát vettünk magunknak.
Tagdíjat fizetünk.

Mit kellene még a nagyik-
nak csinálni? Sajnos cigányke-
reket nem fogunk dobálni, de
ismét elmentünk együtt és
megnéztük a Parlamentet,
színházban is voltunk február-
ban. Bocsánatos bûnként disz-
nótoros vacsorán is voltunk és
táncoltunk is.

Mindezt együtt és szerin-
tem nekünk már ez lényeg. En-
nyi telik tõlünk, nyugdíjasok-
tól. Sajnos, hogy Szilasliget fia-
talabb lakói nem érdeklõdnek
a rendezett kulturális esemé-
nyek iránt, de ez nem a nyug-
díjasok dolga, bár mi már erre
vonatkozóan tettünk kísérlete-
ket. A fiatalok úgy érzem, nem
keresik az idõsek és egymás
társaságát. Érthetõ, hiszen le-
köti õket a család és a gazda-
sági életbõl adódó nehézsé-
gek.

Ezt mind ezért írtam le is-
mét, mert sajnálom, hogy ahol
a kritika elhangzott – a meg-
döbbenéstõl – élõ szóval nem
álltam ki a társaim mellett.
Husz Lászlóné
Együtt Egymásért Nyugdíjas
Klub
Hosszú Élet Alapítvány elnöke

Szegfûs látogatás

Levél illegális 
kampányolás ügyében
Tisztelt Képviselõasszony!

Tudomásomra jutott, hogy
Ön 2010. március 8-án és 9-
én este vörös szegfûcsokorral
a hóna alatt kampánycéllal
megjelent a kerepesi önkor-
mányzat Forrás Mûvelõdési
központjában, ahol a telepü-
lés civil egyesületei tartják he-
ti összejöveteleiket. Az 1997.
évi C törvény 43 §. szerint „a
jelöltek számára azonos felté-
telekkel bocsáthat rendelke-
zésre helyiséget és egyéb be-
rendezést az önkormányzat”.
Az idézet az Ön számára is vi-
lágossá teszi, hogy az azonos
feltételek törvénybeli elõírá-
sát Ön megszegte azzal,
hogy alattomos módon,
mondhatni a hátsó ajtón sur-
rant be egy egészen más tar-
talmú rendezvény kellõs kö-
zepébe.

Mint a Mûvelõdési Ház
fenntartója elvárom, hogy
bármely párt, vagy bármely

párt jelöltje, ha a fenntartó
épületében óhajt választási
kampányt folytatni, akkor
elõször bejelentkezik a fenn-
tartónál, majd idõpontot
egyeztet, és a számára bizto-
sított helyért bérleti díjat fi-
zet. Ön mindezt elmulasztot-
ta, ezért kérem, hogy a mai
napra tervezett szegfûs láto-
gatásáról – amelyrõl informá-
lis úton értesültem – tegyen
le, mert a Mûvelõdési Házban
az illegális kampányolást má-
tól megtiltottam. Amennyi-
ben Kerepes önkormányzati
létesítményeiben kíván ha-
sonló tevékenységet folytatni
jelentkezzen be titkárságo-
mon, de elõtte a két illegális
esetért fizessen be 4000 fo-
rintos terembérleti díjjal szá-
mítva összesen 16 000 forin-
tot az önkormányzat pénztá-
rába. (Minden pártnak ennyi
a bérleti díj.)

Tisztelettel,
Franka Tibor polgármester

Méltatlan helyzet 
– méltányossági kérelem
A gazdasági helyzet romlásá-
val egyre több levél érkezik a
hivatalhoz, amelyben méltá-
nyossági alapon kérik a kom-
munális adó elengedését, il-
letve mérséklését, esetleg
részletben történõ megfize-
tését.

Az alábbiakban egy ilyen le-
vélbõl idézünk: „Tisztelettel
kérem Önöket, hogy a ré-
szemre kiszabott 14.400 fo-
rint kommunális adót ezévre
elengedni szíveskedjék, mert
sajnos olyan sok fizetési kö-
telezettségem keletkezett,
hogy nincs módomban telje-
síteni. Természetesen legszí-
vesebben ennek az adónak
tennék eleget, mivel ez leg-
alább Kerepesen maradó és
tudom, hogy községünknek
minden fillérre szüksége van.

Kérésem alátámasztásául
csatolom a Tigáz-, az Elmû-,
a víz-és csatorna számla má-
solatát, az Apeh 80 ezer fo-
rintos illetékkiszabásának
másolatát, valamint a Nyug-
díjfolyósító Intézet által meg-
állapított nyugdíj igazolását.
Gyógyszereim költsége még
ezen felül van, amibõl csak a
teljesen nélkülözhetetlent
váltom ki, ami kellene még,
de drága, azt már nincs mó-
domban. Sajnálom, hogy
ilyen helyzetbe kerültem és
fáradozásukat elõre is köszö-
nöm.” (név és cím a szerkesz-
tõségben)

Mivel a levélíró nyugdíja nem
éri el az ilyen esetekben a
jogszabályban elõírt minimu-
mot sem, ezért az adó meg-
fizetésétõl a hivatal eltekint.

Egy nagy kérdés foglalkoztat: mi lehet 
a célja, dolga egy nyugdíjas klubnak?

Nem elég az eszem-iszom,
táncikálás…

Tisztelt Asszonyom!
Megkaptam nekem címzett
levelüket. Igen, igazuk van,
elhangzott az ominózus
mondat. Senkit nem akartam
megbántani, de ha ez mégis
így történt, ezer bocsánat ér-
te. Csak azok vegyék maguk-
ra, akiknek ez igazán szól.
Tisztelettel adózom az Önök
csoportjának és kétszer any-
nyit is megajánlhatnék, ha
lenne rá lehetõségem. Tu-
dom, mennyit tesznek, hogy

az idõs emberek napjait
megszépítsék, hiszen nem
egyszer szemtanúja voltam
rendezvényeiknek. Legyenek
továbbra is ilyen fiatalos, ak-
tív nyugdíjas emberek, akik
közé örömmel jövök. Kérem,
amelyik idõpontban Önnek
megfelel, egy személyes be-
szélgetés erejéig tiszteljen
meg társaságával.

Mayer Endréné 
alpolgármester
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Kedves Hunyadi Pál!
A szerkesztõségünkbe küldött terjedelmes levelét át-
tanulmányoztam, s igazat kell Önnek adnom. Írása a
környezet és természetvédelmi rendelet szigorítása
témájában valóban a képviselõ-testületre tartozik,
ám munkatársunk jóhiszemûen ezt olvasói levélnek
vélte, s ezért közöltünk belõle részleteket.
Úgy gondolom azonban, nagy bajt nem követtünk el
azzal, hogy egy ilyen fontos témában az olvasók fi-
gyelmét is felhívtuk, hiszen elsõsorban a lakosság
szemléletét kell formálnunk az egészségesebb kör-
nyezetért.
Mindezeken túl azonban elnézését kérem és termé-
szetesen átadom levelét az összes mellékletével
együtt jegyzõ úrnak, a Polgármesteri Hivatal vezetõ-
jének.

üdvözlettel
Windhager Károly fõszerkesztõ

Tisztelt Legéndi Úr!
Sajnálattal vettük tudomá-
sul, hogy a KLSE visszalépett
a Megyei I. osztályú bajnok-
ságtól. Egy idõszak, egy tör-
ténet lezárult közös életünk-
ben. Szeretnénk Önnek meg-
köszönni a sikeres csapatve-
zetõi munkáját. Ezt az utat
bajnoki elsõségek és dobo-
gós helyezések fémjelzik

hosszú évekre visszamenõ-
leg. Hiányozni fog az Ön
mindent elsöprõ lendülete,
szíve, ami átvitte az egyesü-
letet mind a nehézségeken.
Kívánunk Önnek magánélet-
ében jó egészséget, boldog-
ságot és harmóniát.

Oktatási és Sport Bizottság
és a képviselõtestület tagjai

Lezárult egy idõszak
Közel van már a választás

ideje, minden párt igyekszik
jobb színben feltûnni a vá-
lasztók elõtt. Az ún. gödöllõi
körzetben, ahová Kerepes is

tartozik, Vécsey László, a Fi-
desz-KDNP képviselõ-jelöltje
is bemutatkozott Kerepesen
március 20-án, a Royal Sta-
tion-ban.

Képviselõ-jelölt úr, aki egy-
ben Szada polgármestere
alaposan felkészült. Levetí-
tette a róla összeállított be-
mutatkozó kisfilmet, majd az
országos helyzetértékelését
is számos adat és grafikonok
kivetítésével tette nyomaté-
kosabbá. Külön kitért rá,
hogy a nemzet gondjai mel-
lett a térségben és magán

Kerepesen is milyen elképze-
léseket, fejlesztéseket kíván
támogatni, ha az országgyû-
lés tagja lesz. 

Vécsey László kedves meg-
lepetésként a két legeredmé-
nyesebb kerepesi kopogtató-
cédula gyûjtõt ajándékkal is
meglepte. Képviselõ-jelölt úr
nem egyedül érkezett, mû-
sorvezetõt és vendéget is ho-
zott magával. Hankiss Ágnes,
a Fidesz-KDNP Európa parla-
menti képviselõje is érdekes
elõadást tartott, s végül
mindkettõjüktõl kérdezhe-
tett a hallgatóság.

Szerkesztõségünk kérdésé-
re, hogy hogyan kívánják az
elkeserítõen hatalmasra duz-
zadt magyar adósságot ke-
zelni, Vécsey László néhány
éves átmeneti engedmény el-
érését nevezte meg megol-
dásnak. E könnyítés alatti
idõszakban rendbe tett nem-
zetgazdaság teherbíró ké-
pessége alapján kezdõdhet
majd el a hitelek fokozatos
visszafizetése.

A gyûlés kezdetén Franka
Tibor is köszöntötte polgár-
mester társát, s jelezte, hogy
õ is a magyar jobboldal gyõ-
zelmét várja a választásoktól.

WK

FIDESZ-KDNP Kampánygyûlés
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Petõfi Sándor örök érvényû
szavait írtam föl a Nemzeti Dal
címû versébõl. Örök érvényû,
mert hazánk népe a történel-
münk során nagyon sokszor állt
válaszút elõtt. Akkor Petõfi
harcra szólított fel minden ma-
gyart, a szabadságharc mégis
elbukott. Most könnyebb vá-
laszút elõtt állunk, bár hazánk,
és saját további sorsunkról kell
döntenünk, mégsem biztos,
hogy jól választunk. Mert a tör-
ténelmünk során hiába szület-
tek nagy emberek, akik az életü-
ket is feláldozták a hazánkért,
mindig többen voltak, akik szét-
húzták a népet, ezért ritkán si-
került a gyõzelem. És ez most is
így van. Az ország jelenlegi ve-
zetõi most se kívánják az egysé-
get, mert akkor az eddigi áldat-
lan tevékenységük miatt nekik
menni kellene. És sajnos a nép
között sokan vannak, akik nem
látják, vagy nem is akarják látni,
mi lesz az országgal, ha minden
így marad. A pártvezérek, ha ér-
zik a vesztüket, még a legna-
gyobb ellenfelükkel is alkut köt-
nek. (MDF-SZDSZ) Nincs itt már
szégyen, csak a hatalomvágy, és
a pénz utáni sóvárgás.

Sohasem voltam egyik párt-
nak se a tagja. De érzem, és tu-
dom, amit minden magyar ál-
lampolgárnak tudni kell, hogy-
ha így megy tovább, hazánk
sohasem léphet a felemelkedés
útjára. Tehát most kell határoz-
ni. Sok ember van munka nél-
kül, akiknek nézni kell a család-
juk nyomorát, talán az éhezé-
sét is. Hiába mardossa a tehe-
tetlenség dühe, munkától kér-
ges tenyerét hiába szorítja
ökölbe. Pedig ezek a munkás-
kezek, ha szétnyílnának, hogy
szerszámokat markoljanak, el-
hozhatnák a felemelkedést és a
szebb, boldogabb jövõt. Nem
azok, akik azt hiszik magukról,
valamit tesznek az országért.
Igen tesznek, vagyonokat a sa-
ját zsebükbe.

Bár rövid ideig tart, hogy mi-
nél kevesebbe kerüljön az or-
szágnak, de elkezdõdött a kam-
pányolás. A pártok nem fukar-
kodnak a sok ígérettel, aminek
a gazdasági helyzetet nézve a
negyede sem valósulhat meg.
De az MSZP rádupláz a többiek-
re, olyanokat ígér, ami most
megvalósíthatatlan. És minden-
nek a tetejébe még az elmúlt
nyolc év eredményeit dicsérik.
Úgy gondolják, hogy mi hi-
szünk a meséikben. Milyen
eredményekrõl beszélnek, ami-
kor az országot a csõd szélére

juttatták az elmúlt nyolc év alat-
t. Amikor az ország adóssága
lassan átcsap a fejünk fölött.
Amikor az egészségügyet tönk-
re tették, ami az életünket jelen-
ti. Sok hónapot kell várni az
operációra, mire sorra kerül, de
mivel a beteg állapota egyre
romlik, nem biztos, hogy meg-
éri, lehet, meghal addig. Idõs
embereket gyógyulás elõtt ha-
zaküldenek a kórházakból, mert
annyit elvontak tõlük, hogy to-
vább nem tudják ellátni. A ban-
kok családokat raknak az utcára
és még reformokról mesélnek.
A föld minden országát érinti a
gazdasági válság, de hazánkat
anélkül is ide juttatták volna.

Nem akarok tanácsot adni
senkinek. Mindenki bízzon a
pártjában, de ne vakon. Ebben
a nagyon fontos kérdésben le-
gyen saját véleménye és érvé-
nyesítse azt. El kell gondolkoz-
nunk azon is, hogy a BKV-nál és
sok más korrupciós ügyben mi-
ért az utolsó hónapokban állít-
ják bíróság elé a bûnösöket?
Eddig nem tudtak a munka nél-
kül kifizette milliárdokról? Ez
egy kirakatper, mert ezt is fel
tudják használni a kampányolá-
sukhoz. Csakhogy nem sokat
kell gondolkozni azon, hogy
tudjuk, ezek a milliárdok soha-
sem kerülnek vissza az állam-
kasszába. Azokból, akik ezt a
sok pénzt felvették, csak né-
hány kap majd felfüggesztett
büntetést, letöltendõt talán
senki, ha õk maradnak hatal-
mon.

Én viszont azt kérem minden
választó polgártól, hogy most
végre legyen az ország népe
egységes. Döntsünk a saját sor-
sunkról okosan a szavazás nap-
ján. Melyik az a párt, amelyik ha
nagyon lassan és nehezen is, de
kivezeti az országot a jelenlegi
mélységbõl. Maradjon-e a jelen
az éhezõ emberekkel, az ökölbe
szorított munkáskezekkel, vagy
szétnyíljanak a kezek, hogy sok-
fajta szerszámot fogjanak, gé-
peket irányítsanak velük. Hogy
el tudjunk indulni egy olyan
úton, mely felfelé vezet. Na-
gyon mélyrõl indul ez az út, és
sok akadályt állítanak majd elé.
De olyan emberek indulnak el
rajta, akik legyõzik az akadályo-
kat. És az út szélesedni fog, el-
ágazik, hogy mindenhova el le-
hessen rajta jutni, és az érkezõ
tavasz hazánk tavasza is legyen.

Ez legyen-e a jövõnk, vagy
maradjon a múlt? „Ez a kérdés,
válasszatok!”

Csõsz Lajos

Ez a kérdés válasszatok

A mi utcánk, jaj de szép,
A csatolt képen látja még.
Élmény a közlekedés télen-nyáron,
Ha jön, terepjáróval látogasson.
Kihívás ez tengelynek, bokának,
Adópénzbõl én mit várjak?

Üdvözlettel, Péter Gábor

Levélírónknak igaza lehet. Sok a víz-
folyás, a kátyú, de az is igaz, hogy
aki lapátot fog, annak nem esik le a
gyûrû az ujjáról.

A mi utcánk, jaj de szép...

Aznap, amikor a fenti versnek
nevezhetõ valamit írtam, este a TV
híradóban a vezetõk vagyonnyilatkoza-
táról beszéltek. Képviselõk, miniszterek
és más állami vezetõk hiába dolgoztak
(???) egész évben, soknak csökkent a
vagyona. Egyet jegyeztem meg, akinek
20 millióval. Elszorult a szívem, mi lesz
most velük? Lehet, az idén már bevetik a
Rózsadombot krumplival, hogy legyen
mit enniük.

Kérem, ne mosolyogjanak. Én is
tudom, hogy a magyar emberek nagyon
nagy többsége egy életen át nem kere-
sett húsz milliót. Csakhogy sajnos most
egy olyan demokráciában élünk, amiben

sok ember annyit lop, amennyit csak
tud.
Ez azért még ide kívánkozik:

Abból lett a nagy ga- liba
elhalálozott egy liba.
Gazdagoknak lako- mája,
lett a szegény liba mája.

Hazafelé arra m- egyek,
Hogy belõle én is egyek.
De azt mondták õk nem adnak, 
Ha éhes vagy, süss mag- adnak.

Hogyis adnának, ha nincs mibõl.
Csõsz Lajos

Munka nélkül
Arcom mogorva, látszik haragom, 
homlokomra barázdát szánt a gond.
Szívemben dúl, rombol a fájdalom, 
belõle minden szép érzést kiront.

Eddig dolgoztam boldogan nevetve, 
most henyélek tétlenül naphosszakat.
Eddig örömet találtam az életbe, 
most csak ülök, a szívem megszakad.

Csak nézek elõre, nem tudom hova, 
kezem tétován mozog, lábam megremeg.
Máskor ilyenkor jöttem meg a munkából haza, 
most csak várok, könyörgök mit tegyek?

Mert elfogyott már minden reményem, 
hogy valamikor munkát kaphatok.
Pedig dolgoznék most is keményen, 
de munka nincs, róla csak álmodozhatok.

De majd elûzzük a gonosz embereket, 
akik kiszedik a szánkból a falatot.
Akkor minden reggel munkába mehetek, 
és boldog leszek, újra mosolyoghatok.
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Szép ünnepséget rendezett a
Forrás Mûvelõdési Ház márci-
us 20-án a Pávakör 35. szüle-
tésnapja alkalmából. A ven-
dégek megtöltötték a szín-
padtermet, mindenki kíván-
csi volt a mûsorra és minden-
ki gratulálni akart. Sokan kö-
szöntötték virággal, kedves-
séggel a Kört, akik a hagyo-
mányok õrzésében jelesked-
nek, s leginkább nekik kö-
szönhetõ, hogy Kerepes szlo-
vák nyelvezete, viselete, ha-
gyományai ma is élnek, s er-
re mindenki büszke. 
Franka Tibor polgármester is

azt emelte ki megnyitó és
méltató beszédében, hogy
amíg Szlovákiában a magyar
nyelv használatát tiltják, sõt
büntetni akarják, addig mi
büszkék vagyunk a szlovák
hagyományokra, nemcsak el-
tûrjük, de örömmel támogat-
juk a megmaradását, mert
megbecsült értéknek tekint-
jük azt. Hátha egyszer a felvi-
déki magyarokkal is végre így
bánik majd az ottani kor-
mányzat.
A csodálatosan szép visele-
tükben tartott vidám pávakö-
ri elõadást mindenki nagy

tapssal jutalmazta, s külön
értéknek tekinthetjük, hogy
az idõsödõ korosztály mellett
felnõtt a Kisvirág táncegyüt-
tes, amely biztosíték arra,
hogy továbbviszik, éltetik a
szlovák hagyományainkat.
Az ünnepséget a helybélie-
ken kívül jeles vendégek is
megtisztelték, jelen volt és
beszédet mondott szlovák és
magyar nyelven az Országos
Szlovák Önkormányzat képvi-
selõje, amelyre Kiss Károly, a
helyi Szlovák Kisebbségi Ön-
kormányzat elnöke válaszolt,
szintén mindkét nyelven.

Meglepetésre két országgyû-
lési képviselõ: Fogarasiné De-
ák Valéria és Roszik Gábor is
megjelent és köszöntötte a
Pávakör tagjait.
Követendõ ötlet volt, hogy a
legfiatalabb szervezet, az alig
egy éves Székely Kör is virág-
csokorral köszöntötte a leg-
idõsebb kerepesi civil szerve-
zetet, a Pávakört.
Lapunk olvasói nevében szer-
kesztõségünk is további szép
sikereket kíván a Pávakörnek
a következõ 35 évre is!

WK

A Pávakör 35 éve
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