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bölcsõde-ellátással
nem rendelkezõ Ke-
repes Nagyközségben a BABALIGET BÖLCSÕDE projekt kereté-
ben 40 férõhelyes, 863 nm bruttó alapterületû, teljeskörûen
akadálymentesített, fogyatékkal élõk számára is használható
bölcsõde épül. Ehhez az Új Magyarország Fejlesztési Terv kere-
tében a KMOP-4.5.2/A-2f-2009-0009 pályázat keretében, 90%-
os, 252 542 165 Ft támogatást nyert el. A projekt illeszkedik a
kistérségi fejlesztési elképzelésekbe, a szükségletfelmérés sze-
rint jelentõs igényt elégít ki. Az új bölcsõde javít a célcsoporton
belüli szülõk munkaerõ-piaci helyzetén, különös tekintettel a
hátrányos helyzetû és roma lakosságra, mivel a gyermekek böl-
csõdei elhelyezésnek lehetõségével a szülõk elõtt megnyílik az
alkalom a munkaerõ piacra történõ mielõbbi visszatérésre. A
gyerekek pedig a mielõbbi integrációra kapnak lehetõséget. 

A beruházás indulása nem volt problémamentes, mivel az 1.

közbeszerzési eljá-
rás során beérkezõ
két ajánlat jelentõ-

sen meghaladta a kivitelezésre elszámolható költséget. Mivel az
Önkormányzat nem rendelkezett forrással a többletköltség fi-
nanszírozására, kénytelen volt érvénytelennek nyilvánítani az
ajánlatokat, és új eljárást lefolytatni. Ennek hirdetménye
2010.12.1-én jelent meg, és eredményeként a Kaefer - Heibl kft.
nyerte le a kivitelezési munkálatokat, amelyek 2011.03.17-én
kezdõdtek meg. A bölcsõde mûszaki átadás-átvétele várhatóan
2011.08. 15-ével kezdõdik és októbertõl a gyermekek és a dol-
gozók is birtokba vehetik az új, XXI. század követelményeinek
mindenben megfelelõ intézményt.  Az elsõ csoport várhatóan
25-30 fõvel indul. 

A jelenlegi gazdasági helyzetben külön öröm, hogy a bölcsõ-
de 17 fõnek tud munkát biztosítani, köztük 3 fõ hátrányos hely-
zetû romának is.   

Új bölcsõde épül KerepesenÚj bölcsõde épül Kerepesen

A parlagfû irtás július 1-tõl
kötelezõ. Az önkormányzat
munkatársai
ellenõrzik az
ingatlanokat
és ahol parlag-
füvet találnak,
ott azonnal el-
rendelik a
kényszerka-
szálást. Ha a
tu l a jdonos
nem tesz ele-
get, akkor jo-
ga van a ható-
ságnak be-
menni az in-
gatlanra a ka-
szálást elvé-
gezni és annak költségét a
szabálysértõvel megfizettet-
ni. Ezen felül pedig még 20

ezer és 5 millió forint bírsá-
got is kiszab a terület nagy-

ságától függõ-
en a felelõtlen
tulajdonosra.

A törvény ér-
telmében a
magánépület
és az úttest kö-
zötti úgyneve-
zett zöld sávon
található köz-
területet is a
tulajdonos kö-
telessége par-
lagfû mentesí-
teni.

A törvény be-
tartása alól

senki sem lehet kivétel.

A parlagfû irtás kötelezõ!

Drága parlagfû

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselõ testülete 
a Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft élére 

ügyvezetõt keres. 

A munkaviszony határozatlan idejû, 
az állás 2011. szeptember 1. napjától betölthetõ.

Pályázati feltételek: - büntetlen elõélet
- legalább mûszaki vagy gazdasági

középfokú végzettség
- hasonló területen szerzett tapasztalat

Fényképes önéletrajzzal elkészített, konkrét elképzeléseket tartal-
mazó pályázati anyagokat 2011. július 31. napjáig lehet benyújtani a
Polgármesteri Hivatalba (2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.) Bõvebb
felvilágosítást Franka Tibor polgármester és Bondorné Kisbenedek
Éva mb. jegyzõ nyújt a 06-28/561-059-es telefonszámon.

Ha ingatlanán megnõtt a parlagfû és a mentesítésre vállalkozót
keres, hívja a kerepesi önkormányzat település karbantartó kft-
jét: Jakab Zsolt 06-20/559-8929. 

A PARLAGFÛ ÍRTÁST A LEGOLCSÓBBAN 
A KEREPESI ÖNKORMÁNYZAT KFT-JE

VÉGZI EL. HÍVJA MOST!

Múlt havi lapszámunkban szerkesztõ úr fényképen „beszá-
molt” a Pedagógus Nap alkalmából kiosztott kitüntetésekrõl,
csak éppen a kitüntetett pedagógusok nevét felejtette el
közzé tenni, amiért ezúton elnézést kérünk. Az iskolai és az
óvodai nevelõtestület döntése alapján Nagy Lászlóné alsó
tagozatos tanítónõ és Dvorszkiné Szabó Gabriella a Meseliget
óvoda óvónõje kapta a megtisztelõ, az Év Pedagógusa címet.

Egy ideje már jól látható, hogy az állam különféle okok mi-
att milliárdos nagyságban von ki pénzt az önkormányzati
rendszerbõl. Ennek következtében, - fõképpen a fejlesztések
okán eladósodott településeken, - valószínûleg azzal kezdik a
helyzet kezelését, hogy a mégoly csábítónak tûnõ pályázatok-
ban sem fognak részt venni, vagyis megtorpan a fejlõdés. Ez-
zel együtt viszont a kötelezõ feladatok ellátásához szükséges
pénzt,- amely magában foglalja az adósság törlesztését is,-
minden körülmények között biztosítani kell, hiszen csak így
kerülhetõ el a csõd. 

Ha nagy vonalakban, és a tényszerû számokat mellõzve
elemezzük a kerepesi helyzetet, akkor egyértelmû, hogy a hi-
ányzó összeg pótlására a testület valamilyen eszközt kénysze-
rül alkalmazni. Ez lehet talán új adónem bevezetése, vagy ép-
pen a haszontalan ingatlanok eladása, esetleg a gazdálkodás
további ésszerûsítése, amely ugye takarékosságot, más szóval
megszorításokat jelent. Mindezt figyelembe véve, ha a kor-
mány csökkenti a leosztandó pénzt, akkor elvárható tõle,
hogy a kötelezõ feladatok finanszírozásából is vállaljon át! Az
pedig elfogadhatatlan, hogy a tárgybani, megszorító intézke-
déseket átruházó kormány, vagyis a Fidesz helyett majd a he-
lyi vezetõket szidja a lakosság. 

Ne feledjük, hogy gyakorlatilag minden önkormányzat hi-
telek felhasználásával fejlesztett, nagyon helyesen. Az ország
vezetõi tehát jobban teszik, ha választási ígéretüknek megfe-
lelõen, a lakosságtól ellopott milliárdokat visszafizettetik,
vagy perlik, és akkor máris megvan az önkormányzatoknak
járó pénz. A világ, hozzánk képest önállóbb országaiban a ha-
talom nem színjátékot játszik, hanem az ellopott javakat egy-
szerûen elkobozza. Gondoljunk most arra, hogy például csak
a honvédséget tekintve, milliárdos tételû az ellopott összeg.
Ma már nem csak megnevezni kell tehát a tolvajokat, mivel
azt bárki meg tudja tenni, hanem ténylegesen felelõsségre
kell õket vonni, mert ahogy telik az idõ, úgy csökken a biza-
lom!

Kovács Ferenc

Kiút, vagy zsákutca?Kiút, vagy zsákutca?
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A kilátástalanság, az elszegé-
nyedés és az eladósodás egyre
több emberben féktelen indu-
latokat gerjeszt és egyre töb-
ben „minden-mindegy” alapon
törnek-zúznak, vagy lopnak,
amit érnek. Mihaszna, törvény-
kerülõ és törvényszegõ bitan-
gok mindig is voltak, de a szá-
muk most látványosan emelke-
dik és korántsem egy bizonyos
társadalmi rétegbõl kerülnek ki.
Már nem is ez a legfigyelmezte-
tõbb jel a mindenkori hatalom
számára.

Fényes nappal ellopják a ker-
tekbõl az aprójószágot, a fészer-
bõl a fûnyírót, a kábeleket, elfû-
részelik az útszéli keresztet, ki-
döntik az oszlopokat, letördelik
a facsemetéket, szétrugdalják a
buszmegállót, a telefonfülkét,
feltörik vagy elrabolják az utcán
parkoló autókat, betörnek az
üzletekbe, a raktárakba, sõt,
újabban már a sírokról is ellop-
ják a friss virágcsokrokat. Éjszaka
a gyanútlanul alvó feje alól még
a párnát is kiveszik, vagy éppen
összeverik és szurkálják egymást
a féktelenül kegyetlenkedõ ban-
da tagjai.

Az ország egyik fele retteg, a
másik felének egy része egyelõre
becsületesen harcol a rátört sze-
génységgel, míg egyre többen -
és számuk százezerre tehetõ -
tobzódnak és elvesznek, amit
csak lehet attól, akinek még van.
Istentõl sem félnek, nemhogy a
rendõrségtõl és a törvényektõl.
Persze a törvény attól érvé-
nyesül, hogy betartják. A mai
magyar rendõrség erre nem ké-
pes, mármint, hogy betartassa.
A magyar rendõrség kényelmes
és nem azt teszi, amit hangoz-
tat. A helyi problémákat a min-
denkori belügyminiszter és hely-
tartói nem tudja megoldani egy-
szerûen azért, mert fogalma
sincs róla, helyben mit kellene
„csinálni”. A rendõr, ha elõnyé-
re szolgál valami, akkor úgy be-
szél, ha nem, akkor arra hivatko-
zik, hogy a polgármester neki
nem parancsol. Fából vaskarika. 

Példák: Az egyik. Mihalik Mi-
hálytól ellopják a motorkerék-
párját a bolt elõl. Ott vannak a
rendõrök is, akik nem látnak
semmit. Amikor a segítségüket
kéri, akkor azt válaszolják, men-
jen be a kistarcsai rendõrõrsre és
tegyen feljelentést. Addigra a
motort ötször eladták. 

Más: lopott autótulajdonos
hívja a szervet, de az csak egy
óra múlva ér oda. Nevetséges.
Július 24-én hívnak a Magtár té-
ren lakók, hogy néhány suhanc
most veri szét a játszóteret és õk
nem mennek ki, mert a fiatalok

elszántak. Hívom a körzeti meg-
bízottunkat, õ nincs szolgálat-
ban, esetleg szólhat a kollégái-
nak. Aztán minek? Mire odaér-
nek, csak a széttört hintákat ta-
lálják. A fõút mentén hárman ül-
nek egy autóban a rendõrök és
fényképezik a gyorshajtókat.
Ezenközben a betörések helyszí-
nére a rendõrök nem érnek oda,
mert nem érnek rá. Ez nem „õr-
zünk és védünk”, hanem ez ku-
tyakomédia. Törvényesen és
hivatalosan. Sõt, ez költségve-
tési bevételt és nem biztonsá-
got véd és õriz. Derék rendõre-
ink több hatalommal, mint szol-
gálattal tesznek tanúbizonysá-
got az esküjükrõl és a rátermett-
ségükrõl. Megtehetik és ez a
szomorú, és ez nem segít a siral-
mas közbiztonságon. Persze
tisztelet a kivételnek.

Kenyeret és cirkuszt! Már a ró-
maiak is tudták, sõt, alkalmaz-
ták ezt a jól bevált módszert.
Manapság és nálunk a módszer
annyiban hibádzik, hogy egyre
kevesebb a kenyér és egyre
nagyobb a cirkusz… És a cir-
kusznak vannak úgynevezett li-
berális törvényi lehetõségei. A
legutóbbi választási ígéretek
nem errõl szóltak. Ez megint
fából vaskarika. Lásd: Gyöngyös-
pata. A Fidesz miért nem indí-
tott polgármester jelöltet, ha
tényleg rendet akar. Vagy a kér-
dés úgy is feltehetõ, a Fidesz mi-
lyen áron akar rendet és kinek a
javára?

A központi politika és a helyi
politika között óriási a különb-
ség, sajnos a 2010-es választá-
sokat követõen is. Ez pedig
rossz. Hagyják békén a helyi kor-
mányzást, sõt, adjanak hozzá
jogosítványokat és adjanak
hozzá munkalehetõségeket.
Nem életpályamodellre, hanem
munkára és tisztes fizetésre van
szükség. Ha ez mûködik, akkor
felelõsségre lehet és kell vonni
azokat, akik nem tartják be a
normákat. Meg kell adni a köz-
ponti hatalomnak a lehetõséget
a helyi önkormányzatoknak ah-
hoz, hogy a közbiztonság hely-
zete javuljon. Ez nem tekintély,
hanem közrend kérdése. Köz-
pontilag nem lehet helyi rendet
teremteni fõként akkor nem,
amikor az elvonások szinte telje-
síthetetlenek.

Most kaptuk a hírt, hogy a
gödöllõi kapitányság 30 pálya-
kezdõ rendõrt állít szolgálatba.
A létszámemelkedés örvende-
tes, de ettõl a hatékonyság és az
irányítás nem változik.

Franka Tibor 
polgármester

Vandalizmus és lopás

Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hi-
vatala pályázaton csaknem 2 millió Ft összeget nyert 13 fõ
közfoglalkoztatásban való támogatására. A jelenleg hatályos
jogszabály értelmében, az a személy, aki az Önkormányzat-
tól bérpótló juttatásban részesül, köteles elfogadni a felaján-
lott munkát, már csak azért is, mert a következõ évben a se-
gély továbbfolyósításának feltétele, hogy a megelõzõ évben
munkát végezzen. Jelen esetben 2011.08.01. és 2011.10.31.
között, napi 4 órában kell könnyû fizikai munkát végezni,
amely jellegébõl, illetve idejét tekintve sem mondható meg-
terhelõnek.

Kerepesen hozzávetõleg 120 fõ részesül bérpótló juttatás-
ban, akik közül csaknem 30 fõ azok száma, akik teljesítet-
ték az együttmûködési kötelezettségük alapján elõírt munkát.

A hivatal dolgozói postai, telefonos, illetve személyes meg-
keresés útján próbáltak meg ügyfeleket toborozni, amelynek
eredményeképp 2011.08.01. napján 8 fõ vette fel a munkát.
A kiválasztás során férfiakat, nõket, idõsebbeket, fiatalabba-
kat, képzetteket és képzetleneket egyaránt értesítettünk az
állásajánlatról, de sajnos a hajlandóság legcsekélyebb szikrá-
ját sem tapasztaltuk.

Aki a lakhelyén, biztos, bejelentett, részmunkaidõs, köny-
nyû munkát sem képes végezni, hol és milyen formában kép-
zeli el az álláskeresést? Mert a segély nem jár örökké, egészen
pontosan már csak ebben az évben.

Nem kell a közmunka

A Kerepesi Vélemény 2011. júniusi számában a méhnyak-
rák elleni védõoltással kapcsolatban, „Elõzzük meg a bajt”
címmel megjelent cikkben a lap szerkesztõje által téves infor-
mációk lettek közzétéve, melyért elnézést kérünk és mely az
alábbiak szerinti korrigálásra, illetve kiegészítésre szorul:

A gyermekkorban, a nemi aktivitást megelõzõen beadott
védõoltással a méhnyak-rák kialakulása megelõzhetõ, mivel
annak kialakulásáért egy nemi úton terjedõ vírusfertõzés a fe-
lelõs. Az oltást háromszor kell beadni, 0, 1 és 6 hónapos idõ-
közzel, ára 30.000,-Ft/db.

A méhnyak-rák elleni védõoltást gyártó cég Kerepes
Nagyközség Önkormányzatával 2011. június 30-án megkö-
tött keretszerzõdés alapján a védõoltás árából jelentõs, dara-
bonként 14.100,-Ft összegû kedvezményt nyújt, így annak
ára 15.900,-Ft/db.

Azon 13 éves kislányok részére, akiknek családjában az
egy fõre jutó havi nettó jövedelem a 60.000,-Ft-t nem ha-
ladja meg, Kerepes Nagyközség Önkormányzata oltáson-
ként további 10.000,-Ft/db, azaz összesen 30.000,-Ft ösz-
szegû támogatást nyújt. A fennmaradó, darabonkénti
5.900,-Ft-t a szülõnek kell megfizetnie a védõoltás beadásá-
val egyidejûleg. 2011. évben kettõ db védõoltás beadását ter-
vezzük, elõreláthatólag október és november hónapban, míg
a harmadikra csak 2012. évben kerül sor. 

További felvilágosítást Dr. Vaszil László gyermekorvos tud
nyújtani. Kérem, forduljanak hozzá bizalommal.

Franka Tibor 
polgármester

HIRDETMÉNY

FELHÍVÁS
Kerepes Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
felhívja a Tisztelt hozzátartozók figyelmét, hogy a Kerepesi

Köztemetõben az 1985. december 31-ig 25 évre váltott koporsós
sírhelyek, illetve a 2000. december 31-ig 10 évre megváltott

urnahelyek használati ideje 2010. december 31-én lejárt.

Amennyiben az újraváltás az adott idõpontig nem történik
meg, úgy az 1999. évi XLIII. Törv. végrehajtásáról szóló

145/1999(X.1.) Korm. Rendelet értelmében a temetkezési helyek
2011. december 31-ét követõen újra értékesítésre kerülnek.

A temetkezési helyek újraváltását a temetõt üzemeltetõ 
SZIGÜ Temetõüzemeltetõ Kft irodájában, 

a kerepesi temetõben tehetik meg.
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EK Beszámoló a júliusi testületi ülésrõlBeszámoló a júliusi testületi ülésrõl
Képviselõ-testület 2011. július 7-én megtartott ülésén két ren-
delet megalkotására került sor. Az egyik a Széchenyi István Ál-
talános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Peda-
gógiai Szakszolgálat mûvészetoktatási térítési díjának és
tandíjának mértékérõl szól:

Térítési díj kedvezmény a 2011-12 tanévre
Ha az adott intézményben az elõzõ évben a magatartás és
szorgalmi jegyek kivételével képzett tanulmányi átlagered-
mény, a kedvezmény mértéke százalékban.

Jeles (4,5-5) 35 %
Jó (3,5-4,49) 25 %
Közepes (2,5-3,49) 10 %
Elégséges (2-2,49) 0 %
Elégtelen (1,0-1,99) 0 %

Tandíj kedvezmény 
Ha az adott intézményben az elõzõ évben a magatartás és
szorgalmi jegyek kivételével képzett tanulmányi átlagered-
mény, a kedvezmény mértéke százalékban.

Jeles (4,5-5) 40 %
Jó (3,5-4,49) 30 %
Közepes (2,5-3,49) 20 %
Elégséges (2,0-2,49) 0 %
Elégtelen (1,0-1,99) 0 %

A Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálatnál 12 osztály, 6
napközis csoport és 2 tanulószobai csoport indítását engedé-
lyezte a testület 37,5 álláshellyel. Örvendetes hír, hogy 2011
szeptemberében 3 elsõ osztályban kezdhetik meg tanul-
mányaikat a kisiskolások. 

Az óvoda tekintetében is döntött a testület a felvehetõ gyer-
meklétszám tekintetében. A döntés alapján: 13 óvodai cso-
port indul 344 fõvel, igény esetén maximum 365 fõ vehetõ fel.

A második rendelet az önkormányzati lakások lakbérének
emelésérõl határozott. Az önkormányzati lakások lakbérének
mértéke 2007 óta nem változott, most 15%-os emelésrõl
döntött a képviselõ-testület. Ez alapján az alábbiak szerint
alakul a lakások lakbére: 
Önkormányzati lakások lakbére lakásonként
Komfortfokozat Bérlakások lakbére (ft/m2/hó)
összkomfortos 690
komfortos 299
komfort nélküli 75

A 2011. június 27-én megtartott képviselõ-testületi ülésen kö-
zös megegyezéssel megszüntetésre került Varga László
ügyvezetõ igazgatói megbízatása a Kerepesi Községszolgál-
tató Közhasznú Nonprofit Kft-nél. Az állás betöltésére pályá-
zatot írtak ki, az elbírálásig újra Vass Lajos látja el az ügyveze-
tõ igazgatói feladatokat. 

Western Sport és Szabadidõ Központ kialakítását szeretné-
nek megvalósítani lelkes kerepesi lakosok, ahol lovas oktatást
terveznek gyerekeknek, felnõtteknek, valamint countryval
kapcsolatos táncoktatás, rendezvényeken való fellépés is sze-
repel a tervek között. 

A kerepesi önkormányzat, jelen anyagi helyzetére tekintettel,
az alábbi ingatlanokat kívánja hasznosítani:
• Panoráma lakóparkban lévõ 3101/116 hrsz-ú 900 m2

nagyságú beépítetlen terület, 3101/123 hrsz-ú 3080 m2

nagyságú beépítetlen terület, 3101/124 hrsz-ú 892 m2

nagyságú beépítetlen terület, 3101/125 hrsz-ú 860 m2

nagyságú beépítetlen terület
• Szérûskertben lévõ, és telekalakítással kialakuló telkeink (5

db telek)
• A Wéber Ede utcai óvoda 1704 hrsz-ú 5801 m2 nagyságú

telkébõl kb. 800 m2 nagyságú telek (jelenleg a Kft. telephe-
lyeként használt terület) telekalakítási eljárással

• A Wéber Ede utcai közterületbõl - amennyiben lehetséges -
telekalakítással kialakítandó min. 700 m2 nagyságú terület

A terület- illetve épület hasznosítás egy másik formájáról is
döntött a képviselõ-testület. A használaton kívül álló régi ra-
vatalozó ötvös-restaurátor mûhelynek adna otthont, ahol
az érdeklõdõk megismerkedhetnének ennek a szép és régi
múltra visszatekintõ szakmának a rejtelmeivel Malya Tibor és
Krach Ernõ ötvös-restaurátorok segítségével.

BÖLCSÕDE Nyertes pályázat útján épül Kerepes bölcsõdéje,
melynek várható megnyitási idõpontja 2011. október 1. A
bölcsõdei jelentkezéseket 2011. augusztus 15. napjától várják
az óvodákban, és hamarosan felvételt nyernek a leendõ dol-
gozók is.

Újabb elõrelépés történt a Kistarcsa várossal közösen megpá-
lyázott és elnyert ivóvízminõség-javító projektben. A mos-
tani döntés értelmében a Kerepes tulajdonában lévõ ingatla-
nokon a pályázat kivitelezéséhez szükséges mértékben törté-
nõ terület felhasználáshoz járult hozzá a képviselõ-testület,
így közelebb kerülve a szeptemberi második forduló benyúj-
tásához.

Üzemanyag töltõállomás nyílhat a Mogyoródi utcai HÉV-át-
járóban, amennyiben a Területi Mûszaki Biztonsági Felügyelet
engedélyét beszerzi a Silver Bar Hungary Kft., aki bérelné az
említett területet, és üzemeltetné a benzinkutat. 

Díszpolgári Cím adományozásáról döntöttek a képviselõk,
melynek értelmében a kitüntetést a kerepesi szolgálatának
10. esztendejét töltõ Frajna András atya kapta. A díj átadá-
sára 2011. július 31-én ünnepélyes keretek között a Szent An-
na napi búcsú ünnepi miséjén került sor.  

Pályázatok eredményei:
• Két eredménytelen pályáztatás után harmadjára sikerült

jegyzõt választania a képviselõ-testületnek. A nyertes pá-
lyázó Oláh János régi-új jegyzõ lett.

• Nemcsak új külsõt-belsõt, hanem új igazgatót is kapott a
Forrás Mûvelõdési Ház Fehérné Kolozsvári Katalin sze-
mélyében, aki 2011. szeptember 1. napjától kezdi meg
munkáját.

• Október elsején megnyitja kapuit a bölcsõde, az új szak-
mai vezetõvel az élén.
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EKRendkívüli ülés augusztus 3.Rendkívüli ülés augusztus 3.
A polgármester beszámolóját követõen a napirendi pontok alap-
ján a képviselõ-testület módosította a teherforgalom szabályzá-
sáról szóló 25/2010. (XII.17.) önkormányzati rendeletét a telepü-
lésen teherfuvarozásból élõk gazdasági ellehetetlenülésének elke-
rülése érdekében. A rendeletmódosítással a túlsúlydíj 50%-ának el-
engedése vált lehetõvé, így támogatva a helyi vállalkozókat.

A híresztelésekkel ellentétben marad a hulladékszállító autó Ke-
repesen. Polgármester úr Gémesi György úrral, a társulás elnökével
folytatott telefonos megbeszélése alap-
ján találkozott a Zöld Híd Kft vezetõjével,
akivel megegyeztek a kommunális hulla-
dékszállítás felülvizsgálatáról, és további
megnyugtató rendezésérõl. Sok problé-
mát kell még rendezni a megnyugtató
szolgáltatás feltételeként.

A Szilasvíz Kft. Felügyelõ Bizottságába
új tag került delegálásra Pivarcsi Gábor
saját kérésére történt visszahívását köve-
tõen. Az új tag Kiss Károly alpolgármes-
ter lett 2011. augusztus 5. napjától. A
Szilasvíz Kft tevékenységét a DMRV Zrt
szolgáltatói jelentkezõ a hetekben vizs-
gálja át. A Szilasvíz nem eladó, aki ilyet
híresztel, az hazudik - mondta a pol-
gármester.

A 2011. május 12-i ülésén döntött a
képviselõ-testület arról, hogy nem kíván
további megbízást adni a Kerepesi Vé-
lemény kiadására a Windháger Kiadónak, saját kiadásban oldja
meg az újság megjelentetését. Ennek megfelelõen módosította a
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát. 

Az elõzetes tervek szerint 2011. október 1-én megnyitja kapuit az
újonnan felépülõ bölcsõde. A megnyitás egyik alapfeltétele, hogy
az intézménynek Alapító Okirattal kell rendelkeznie. Az elõzõ tes-
tületi üléseken arról született döntés, hogy az óvodába integráló-
dik be az új bölcsõde, ennek érdekében az óvoda Alapító Okiratá-

nak módosítását kellett elvégezni, emellett elfogadta a testület a
bölcsõde szakmai programját is. Az apróságok beíratását au-
gusztus 15-tõl Lengyelné Jankovics Mária óvoda vezetõnél lehet
kezdeményezni.

Az önkormányzat tulajdonában lévõ Szõlõ u. 5. szám alatt találha-
tó lakások értékesítésérõl döntött a képviselõ testület. A lakások
az elkészült értékbecslések alapján elsõsorban a benne lakó bérlõk
részére kerülnek vételi felajánlásra.

Az ivóvízminõség-javító pályázathoz
kapcsolódó Áfa-fizetési kötelezettségre
tekintettel a Szilas-menti Ivóvízminõség-
javító Önkormányzati Társulás kérelmé-
re, a Szilasvíz Kft-tõl 4 millió forint hitel-
felvételrõl döntött a képviselõ-testület.    

Zárt ülésen tárgyalta a testület az
alábbi ügyeket:

Személyi ügyek
- Szentmiklóssi Sándornét választotta
meg a képviselõ-testület a bölcsõde
szakmai vezetõjének.
- Újra van jegyzõje Kerepesnek. Pályázat
alapján a jelentkezõk közül a hivatal volt
jegyzõjét, Oláh Jánost bízta meg a fel-
adattal a képviselõ-testület.

- A Községszolgáltató Kft-ben kialakult
helyzet is napirendre került. A kerepesi

önkormányzat 100%-os tulajdonát képezõ, de önálló jogi személy-
ként mûködõ Kft szabályzatát, irányítását és gazdálkodását Franka
Tibor polgármester belsõ ellenõrzés alá vonta. A vizsgálat közben
Varga László ügyvezetõ igazgató közös megegyezéssel távozott a
kft élérõl, mert a testület nem volt megelégedve a munkájával. A
belsõ ellenõr jelentése idõközben elkészült, melynek során kiderült,
hogy különbözõ szabálytalanságok történtek, amelyek ismereté-
ben a polgármester az alábbi feljelentést tette. (Részletesebben a
vizsgálat befejezését követõen tájékoztatjuk olvasóinkat.)

Tisztelt Rendõrkapitányság!

A mellékleten csatolt belsõ ellenõri jelentések alapján ismeretlen tettes ellen sikkasztás alapos gyanúja miatt az alábbiak-
ban részletezett tényállás alapján feljelentést teszünk:
2011.07.28. és 2011.08.02. napján a belsõ ellenõrzés vizsgálatot folytatott Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatal
100%-os tulajdonában álló Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-nél. A vizsgálati jegyzõkönyv az alábbiakat
állapította meg:

1. A fõkönyvi kivonat alapján megállapítható, hogy 2011.04.21, 2011.05.02, 2011.05.12.,2011.05.17. és 2011.05.26.
napján pénzkiadó automatából felvételezésre került összesen 950.000,- Ft, melynek a pénztárba történõ bevételezése nem
történt meg.

2. Az ellenõrzés egyeztette a szemétdíj szállítás, beszedés és a díjbeszedõk elszámolásának a bizonylatait. Az elszámoltatás
egyeztetése alapján megállapították, hogy a számlázás szerint beszedett és a díjbeszedõk elszámoltatása alapját képezõ
általuk átvett összeg megegyezik. Ezek közül három tétel nem került a pénztárba bevételezésre összesen 769.000,- Ft
összegben.

A fenti összegek nem szerepelnek a pénztári nyilvántartásban, ezért az ügyvezetõi, pénzkezelõi feladatok átadásakor a
pénztárrovancsolás szerint egyeztetett nyilvántartás sem tartalmazza ezen összegeket. Varga László pénzkelezõ ezen
összegekkel nem számolt el, mivel a nyilvántartás szerint nem került bevételezésre. A nyilvántartás szerinti pénzkészlet ezen
összege hiányával egyezett a leltározott készpénz állomány..

Kérjük a feljelentés alapján a nyomozás elrendelését!
Mellékletek:2011.07.28-i jkv.2011.08.02-i jkv.cégkivonat
Kerepes, 2011. augusztus 4.                                                                               Tisztelettel: Franka Tibor polgármester
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Mezõgazdasági õstermelõ az a 16.
életévét betöltött, nem egyéni vállal-
kozó magánszemély, aki a saját gaz-
daságában a személyi jövedelemadó
törvényben felsorolt termékek elõál-
lítására irányuló tevékenységet foly-
tat, és ennek igazolására õstermelõi
igazolvánnyal rendelkezik. Annak
minõsül továbbá a mezõgazdasági
és vidékfejlesztési támogatási szerv
által vezetett ügyfél-nyilvántartási
rendszerben nyilvántartott mezõ-
gazdasági termelõ magánszemély,
valamint a családi gazdálkodónak
minõsülõ magánszemély és e ma-
gánszemélynek a családi gazdaság-
ban nem foglalkoztatottként közre-
mûködõ családtagja is. 
A mezõgazdasági õstermelõ az e te-
vékenysége után az adókötelezettsé-
gét a személyi jövedelemadó tör-
vényben foglaltak szerint teljesíti. Az
õstermelõi tevékenység adófizetési
kötelezettség megállapításához a
jogszabály többféle módszert tartal-
maz, amelyek közül a magánsze-
mélynek – bizonyos feltételek fennál-
lása esetén - választási lehetõsége
van. Mindezek alapján az õstermelõ
az alábbi módszerek valamelyike
szerint állapíthatja meg az adóköte-
lezettségét.
1. Ha a mezõgazdasági õstermelõ-

nek a támogatások összegével
csökkentett e tevékenységébõl
származó bevétele nem haladja
meg a 600 ezer forintot, akkor
nem kell jövedelmet számítania,
és azt a bevallásban sem kell sze-
repeltetni. Ekkor tehát adómen-
tességet élvez az õstermelõ.

2. Amennyiben az õstermelésbõl
származó jövedelem megállapí-
tására a tételes költségelszámo-
lást választotta a magánszemély,
és a bevétele meghaladja a 600
ezer forintot, de nem haladja
meg a 4 millió forintot és rendel-
kezik legalább a bevétel 20 szá-
zalékának megfelelõ a tevékeny-
ség végzésével kapcsolatban fel-
merülõ költségszámlával, akkor
élhet a nemleges jövedelem
nyilatkozattétel lehetõségével.
Ebben az esetben tehát nem ke-
letkezik adófizetési kötelezettsé-
ge az õstermelõnek, de az éves
adóbevallásban az e tevékenysé-
gébõl származó bevételét fel kell
tüntetni. Fontos azonban meg-
jegyezni, hogy a tevékenység
végzéséhez kapott támogatást
nem kell a bevétel részeként fi-
gyelembe venni, azonban a be-
vétel 20 százalékának megfelelõ
költségszámlák összeszámítása-
kor már igen.
Közös igazolvány alapján folyta-
tó õstermelõ esetében is lehet a
nemleges jövedelem nyilatkozat-
tétel lehetõségével élni, azonban
csak akkor, ha valamennyi tag ezt
választotta.

3. Ha az õstermelésbõl származó
jövedelem megállapítására a té-
teles költségelszámolást válasz-
totta a magánszemély, és a bevé-
tele ugyan nem haladja meg a 4

millió forintot, de nem rendelke-
zik legalább a bevétel 20 százalé-
kának megfelelõ számlával, vagy
a bevétel meghaladja a 4 millió
forintot, akkor a jövedelem meg-
határozásakor a bevételbõl le-
vonhatja a tevékenység folytatá-
sa érdekében az adóévben tény-
legesen felmerült és bizonylattal
igazolt kiadást, továbbá a koráb-
bi évekrõl áthozott elhatárolt
veszteséget. Amennyiben a tá-
mogatással csökkentett õsterme-
lõi tevékenységbõl származó
éves bevétel nem haladja meg a
8 millió forintot, úgy a költsége-
ken felül igazolás nélkül levonha-
tó bevételbõl a (támogatással
csökkentett) annak 40 százaléka
(kistermelõi költségátalány). Eb-
ben az esetben azonban a tárgy-
évi veszteség elhatárolására nincs
lehetõség.
Az elõzõek szerint meghatáro-
zott mezõgazdasági õstermelés-
bõl származó jövedelem (bevétel
mínusz költség) önálló tevékeny-
ségbõl származó jövedelemnek
minõsül, és mint ilyen része az
összevonandó jövedelemnek. 

4. A mezõgazdasági õstermelõnek
is lehetõsége van a 10 százalék
költséghányad alkalmazására.
Ekkor a bevétel 90 százalékát
kell jövedelemnek tekinteni. A
gyakorlatban azonban ezt a
módszert nem igazán alkalmaz-
zák az õstermelõk, mert a tevé-
kenység végzéséhez a bevétel
több mint 10 százalékának
megfelelõ költsége merül fel a
magánszemélynek.

5. Átalányadózás szerint csak azok
a mezõgazdasági õstermelõk ál-
lapíthatják meg a jövedelmüket,
akiknek az e tevékenységbõl
származó bevételük nem haladja
meg a 8 millió forintot. Átalány-
adózás esetén a mezõgazdasági
tevékenységbõl származó bevé-
tel meghatározott hányadát kell
jövedelemnek tekinteni. Állatte-
nyésztésbõl vagy állati termék
elõállításából származó termék
értékesítésébõl származó bevé-
telnek a 6%-a, más, egyéb õster-
melõi tevékenységbõl származó
bevételnek (ideértve a támogatá-
sok összegét is) pedig a 15%-a a
jövedelem. Az ily módon megha-
tározott jövedelem része az ösz-
szevont adóalapnak.

Az átalányadó választása esetén az
átalányadózás évében felmerült
összes költséget elszámoltnak kell
tekinteni, beleértve a korábban és
az átalányadózás idõszakában be-
szerzett tárgyi eszközök beszerzési
(elõállítási) értékének az átalány-
adózás idõszakára jutó értékcsökke-
nési leírását is. 
Átalányadózást 2011-ben azonban
csak akkor alkalmazhatja a mezõ-
gazdasági õstermelõ, ha annak al-
kalmazásáról a 2010. évi bevallásá-
ban nyilatkozatot tett.
E cikk keretében a mezõgazdasági
õstermelõk adózását csak nagyon
röviden, lényegretörõen foglaltuk
össze, így ha Tisztelt Olvasónak kér-
dése merül fel, úgy hívja augusztus
17.-én vagy 25.-én a Saldo Zrt.
06/1/784 0930 telefonszámát.

Kökényesiné Pintér Ilona

Mezõgazdasági

õstermelõk adózásaA 2011. év viharosan kezdõdött, ami a lakossági hulladékgyûj-
tést illeti. Kezdve azon, hogy a szemétszállításért az év elejétõl fizet-
ni kell - ellentétben a korábbi évekhez, amikor ezt a tételt a kom-
munális adóból fedezte kiegészítéssel az Önkormányzat. Januártól
március végéig a ZÖLD HÍD Kft. gyûjtötte, szállította és dolgozta fel
Kerepes kommunális hulladékát.

Lakossági kérésre felülvizsgáltuk az egyéb alternatív lehetõsége-
ket, elsõsorban a lakossági terhek csökkentése érdekében. Két la-
kossági fórum, ötletelés után a képviselõi testület a Kerepesi Közös-
ségszolgáltató Nonprofit Kft-t bízta meg a kommunális hulladék
begyûjtésével és szállításával a ZÖLD HÍD Kft. Ökörtelki telephelyé-
re. A „kukás” rendszerrel ellentétben „zsákos” rendszer került beve-
zetésre. Ebben a rendszerben a háztartások - elméletileg - az álta-
luk megtermelt hulladék arányában fizetik a „szemétdíjat”. Elméle-
tileg! Ugyanis az év második negyedévében a begyûjtött kommu-
nális hulladék mérhetõen a felére csökkent! 

Hová lesz a kommunális hulladék másik fele? Egy része a sze-
lektív tárolókban landol szelektív hulladékként (ez a kisebbik há-
nyad), egy része a szelektív tárolók környékén - iszonyú látvány
és bûz mellett - a község területén kihelyezett szemetesekben,
külterületeken, szeméthegyeken, ami amellett, hogy rontja Kere-
pes összképét, fertõzés és járvány kialakulásának is forrása lehet.

Jelenleg a szigetek mellé dobált szemét elhelyezése olyan
plusz költséggel jár, hogy többe kerül a szemétszállítás Kerepes-
nek, mintha a Zöld-Híd Kft végezné a hagyományos kukás ürí-
téssel és költségen, azaz ingatlanonként havi kétezer forintnál.

Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét a hulladék szabályos
kezelésére. Minden lakos mellé nem kívánunk õrt állítani, nem is
lenne mibõl. Kérjük, hogy mindenki a társadalmi és emberi elvá-
rásoknak megfelelõen bánjon a háztartásában keletkezett kom-
munális hulladékkal. 

Lomtalanítás elõre láthatólag szeptember-október folyamán
várható.      

Kiss Károly alpolgármester

Hová tûnik a szemét?Hová tûnik a szemét?

A Magtár tér nem szemétlerakó hely

Visszaszedik a szemetet a szemetelõk a Mezõ utcában

SZEMETESZSÁK ÉRTÉKESÍTÉSI HELYEK 2011. MÁRCIUS 29-TÕL

Ani market: Szõlõ u. 100., Blumix Ker Kft: Szabadság út 55.,
CBA: Szabadság út 92., COOP ABC: József A. u. 2., H-Wood Ker
Kft-Tüzép: Szabadság u. 102.,  Mecorka Kft: Béke u. 6.,M.M.J.I
és B.D. Kft: Mogyoródi u. 1., és József Attila u. 2., Nekk 2000:
Vörösmarty u. 31., PB&TT Kft (Kata boltja): Mogyoródi u. 1.,
Vegyes bolt: Petz piac, Vegyesbolt: Szilasligeti HÉV állomás,
Községszolgáltató Kft: Vörösmarty u.2.

ÉPÍTÉSI HULLADÉK LERAKÓ HELY: Skorpió Transz Kft. Isaszeg,
Diófa u. 2, KER-HU Csömöri telepén a Határ út 201.
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A Vasút utcai régi polgár-
mesteri hivatal bejáratánál
üzemelt egy
OTP bankau-
tomata, de
mikor a hiva-
tal elköltözött
elvitték a ma-
sinát, azóta
K e r e p e s e n
nincs lehetõ-
ség bankkár-
tyás pénzfel-
vételre. Eltelt
három év, de
azóta sem si-
került „talál-
ni” vállalkozó
kedvû pénzin-
tézetet, aki
hajlandó lett volna kihelyezni
automatát, pedig az igény
szerint nem lenne veszteséges
a szolgáltatásuk. 

Nagy Anna képviselõ asz-
szony vállalta a feladatot és

polgármester úr segítségével
levélben fordult többek kö-

zött a K&H
bankhoz -
aki mellesleg
az önkor-
m á n y z a t
számlaveze-
tõ bankja is -
, és még leg-
alább tíz
pénzintézet-
hez a fel-
a jánlással ,
hogy telepít-
senek auto-
matát üzlete
kirakatába.
Végül az
Erste Bank

„állt kötélnek”, így július kö-
zepétõl nem kell a szomszé-
dos településekre utazni, ha
bankkártyánkról készpénz fel-
vételével szeretnénk csökken-
teni a folyószámlánkat.

Kártyás pénzfelvétel

Az Energas Kft nyerte a mûvelõdési ház felújítására kiírt köz-
beszerzési pályázatot, akik országszerte több tíz-, és százmilliós
beruházásokat végeznek el a beruházók legnagyobb megelége-
désére. Komoly anyagi- és szakmai háttérrel rendelkeznek, állan-
dó, megbízható alvállalkozókkal dolgoztatnak, így kerültek Kere-
pesre Radics Rudolf csoportvezetõvel azok a derék bujáki em-
berek, akik a mûvelõdési házunkat építik, illetve átépítik. Egysze-
rû atyámfiai õk, akik között akad kõmûves, akad segédmunkás,
akad cigány és nem cigány. Így együtt egy csapat. Minden reg-
gel korán kelnek, beteszik a szatyorba, amit az asszony összeké-
szített és a nógrádi Buják községbõl elindulnak Kerepesre dol-
gozni, röviden: ingáznak.

Valamibõl meg kellene élni és õk nem temetik a munkát, sõt,
kiutálják maguk közül azt, aki trehánykodik. Igyekeznek úgy, és
olyan gyorsan dolgozni, mintha a sajátjukat építenék. Szorgal-
masak, illemtudóak és nem is értik, hogyan lehetséges az, hogy
Budapest közelében egyre többen nem akarnak dolgozni, pe-
dig errefelé még akad munka. Õk megbecsülik a munkát és azt
is, aki ad nekik kenyérre valót. 

Önzetlen felajánlás
A Községszolgáltató Kft két

dolgozója, Czibi Béla és Dombi
Zsolt is derék munkát végzett a
Szent Anna templomban. Sza-
badidejükben, saját felajánlás

keretében kifestették a sekres-
tyét, az orgonától a haranghoz
vezetõ elõteret, valamint taka-
rítják sorra a templom falán lé-
võ stációkat. Köszönjük!

Utolsó simítás
Szó szerint az utolsó simítást végezte július

utolsó napjaiban a Családsegítõt felújító gyáli
Kinamé kft csapata. A kivitelezõ a pályázatban
kiírt idõben kezdte el a munkálatokat és - bár
az idõjárás inkább hátráltatta, mint segítette a
kivitelezést - sikerült határidõre elvégezni és
átadni a minõségileg kifogástalan munkát. A
Kft több évtizedes gyakorlattal rendelkezõ

szakmunkásai Kiss István vezetésével kitûnõ, precíz munkát
végeztek úgy a belsõ, mint a külsõ átalakítás terén.

Azon kívül, hogy a pályázati ajánlatukban feltüntetett több
százmilliós referenciamunkáik-
ról az építtetõk kiváló minõsí-
téssel illették õket, ez a felújí-
tás saját településünkön belüli
„bemutatkozásként” is meg-
erõsítette az önkormányzatot
abban, hogy jól választott, hi-
szen a jövõre megépítésre ke-
rülõ nyugdíjasház kivitelezését
is a Kinamé Kft szakember gár-
dája végzi el.

Bujáki derekBujáki derekakak

Jogosan felháborodottak a
kerepesi vállalkozók, hiszen
tõlük csábítják el a vásárlókat
a kerepesi HÉV állomáson üz-
leteket mûködtetõ kereske-
dõk, de nincs törvényes lehe-
tõségük a fellépésre. A terü-
let egy része a volt Profi tulaj-
donosáé, míg a többi
terület egy gödöl-
lõi vállalkozóé,
akik évekkel
ezelõtt megvá-
sárolták a BKV-
tól. Így aztán,
mivel magán-
terület, az ön-
kormányzat
tehetetlen és
a Gyurcsány-
kormány által
bevezetett ren-
delet értelmében
„csak hozzájárulást adhat”
a magánterületen nyitott
üzletekhez. Olyan ez, mint a
rendõrség. Fentrõl irányítják
és senkit sem érdekel, helyi
szinten melyek a sajátságos
problémák. A helyi vezetés
nem szólhat bele a „nagyok”

dolgába, nem szervezheti
meg, és nem irányíthatja a
település közbiztonságát,
vagy éppen ésszerû keres-
kedelmét.

Ennek eredményeképpen
pedig egyre szegényebbek és
egyre kiszolgáltatottabbak le-

szünk, nem beszélve
arról, hogy épeszû

polgármester
biztosan nem
e n g e d n é
ugyanazon a
helyen árulni a
dinnyét, meg a
kolbászt a sír-
emlékekke l .
Szegényebbek
pedig azért le-
szünk, mert a

ke reskedõ ink
forgalma csökken,

az adóbevétel szintúgy, sõt, a
vállalkozók bennünket okol-
nak, hogy miért adunk enge-
délyt. Mert nem tehetünk
mást!

Ébresztõ tisztelt kétharma-
dos hatalom!

Franka Tibor

Piac a HÉV állomáson

A kerepesi HÉV megállóban kialakult nomád piacozás feltér-
képezésére Franka Tibor polgármester minden ott mûködõ vál-
lalkozót személyesen ellenõrzött és megdöbbentõ tényekre
bukkant. Valamennyien rendelkeznek ÁNTSZ, tûzoltósági, mun-
kavédelmi és vállalói és minden más engedélyekkel, de például
szemetes kukájuk nincs, szemétszállítási szerzõdésük nincs,
adóalanyként nem jelentkeztek be, röviden: minden olyan köte-
lezettség alól igyekeznek kihúzni magukat, amely Kerepes állan-
dó vállalkozóira nézvést kötelezõ. 

Augusztus 3-án az általános ellenõrzést követõen komoly
pénzbírságokat szabtunk ki és két üzlet esetében a polgármester
kezdeményezi az ÁNTSZ felé az üzletek bezárást. Mindezek a hi-
ányosságok nem az önkormányzat kompetenciájába tartoznak,
de ha nem vagyunk szigorúak, akkor minden engedéllyel rendel-
kezõ vállalkozó szabályellenesen folytathatná tevékenységét.
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SzerencsésSzerencsés
balesetbaleset
Július 25-én a kora reggeli órákban Pestrõl tartott hazafelé az

a személygépkocsi, melynek vezetõje kidöntötte a régi kultúr-
ház elõtti beton villanyoszlopot. A sofõr elmondása szerint -
akinek szerencsére semmi baja nem történt - a Gödöllõ felõl
közlekedõ, gödröket kerülgetõ, az út közepén, illetve az õ sáv-
jában haladó autóstárssal való ütközést igyekezett elkerülni le-
húzódással, ami aztán az õ kárára „oszlopdöntéssel” végzõ-
dött. A szabálytalanul haladó gépkocsi tulajdonosa megállás
nélkül továbbhajtott.

Az viszont ebbõl is világosan kitûnik, hogy a baleset valószí-
nûleg megelõzhetõ lett volna, ha a Közútkezelõ elvégezné a
kátyúzást, amelyre a polgármestertõl három írásbeli felkérést is
kapott, eddig sikertelenül.

Semmi sem a régi, még az idõjárás sem - mondogatják az él-
tesebbek. Ki emlékszik olyan hatalmas, olykor félelmetes és em-
beréleteket is követelõ zivatarokra, villámlásokra, amelyek mos-
tanság csapnak le az égbõl a földiekre. Fákat csavar ki, autókat
rongál, pincéket, házakat, utcákat önt el és senki és semmi sem
képes az útját állni. Fõként a mi településünkön rohangál fékte-
lenül az áradat, hiszen a dimbes-dombos földrajzi „berendezke-
dés” igazán alkalmas környezet a számára.

Mi pedig állunk és nézzük, aztán rohangálunk autóval, lapát-
tal, vödörrel. Pedig az utcák burkolatára az állandó kátyúzásra,
feltöltésre, árkok építésére nagyon sokat költünk még akkor is,
ha sok a földes utcánk. A gép üzemórája 8 ezerbe, a mart aszfalt
köbmétere szállítással 4 ezerbe, a zúzott kõ 3 ezer forintba kerül
és akkor a munkabérrõl nem beszéltünk.

Aztán jön egy zivatar és lemossa az utakat a hegy tetejérõl a
betonos fõbb utakig, de úgy, hogy amit felraktunk estére, mind
egy szálig leviszi reggelre.

…És akkor kezdjük elölrõl.

A víz az úr

Kerepes talán legöregebb fáját csavarta ki az orkán erejû széllel érkezõ július 19-i vihar.
A Mezõ utca végén lévõ hatalmas fát a pusztító erejû forgószél szabályosan háromfelé
hasította, amely aztán szerencsésen „csak” az útra dõlt és nem a házakra, teljesen
elzárva ezzel azt a forgalom elõl. A Községszolgáltató kft emberei másnap kora reggel
hozzáfogtak az „útakadály” eltávolításához, illetve a település más vihar sújtotta
helyein is igyekeztek eltakarítani a törmeléket, hordalékot.
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Kerepes polgármestereként valóban 30.000 forintos díj felajánlást tettem, mint ma-
gánember, a Tiszta Udvar Rendes Ház akció sikeréért, még akkor is, ha az Összefogás Ke-
repesért Egyesület elõdje a Két Faluért Egyesület ugyanezt az akciót már egyszer meg-
hirdette és jutalmazta is. Tehát az Ugró féle akció nem újdonság, de feltétlenül hasznos
lenne, ha a meghirdetõ, azaz a Német Kisebbségi Önkormányzat elnökének portája ha-
sonlítana egy tiszta udvar és rendes ház kinézetére. Amennyiben Ugró úrék rendet tesz-
nek, azonnal szponzorálom az általuk meghirdetett akciót is.

Ez így korrekt.                                                                                 Franka Tibor

Nem áprilisi tréfa!
A Német nemzetiségi Önkormányzat, mint bizonyára olvasták az újság áprilisi számában,

meghirdette a Tiszta Udvar Rendes Ház mozgalom felélesztését, és díjazni kívánja azokat, akik
tesznek is valamit, azért hogy szép rendezett portájuk, házuk legyen. Díjazva lesz Kerepes leg-
rendezettebb háza portája, a legszebb udvar, utcafront. Nem számit mikor épült, és milyen
anyaga van vályog vagy beton. Érdemes nevezni még, hisz az elsõ díj 30 000 Ft!

Ennek szponzorálásáról ugyanitt hírt adtunk az áprilisi újságban és elnézést, ha tréfának bi-
zonyult. Franka Tibor Polgármester úr
visszavonta támogatását mindaddig,
míg a saját tulajdonomban lévõ portám
nem lesz rendezett és szép.

Tudomásul véve visszalépését, új
szponzort keresünk és ezúton is kérjük
a kedves „vállalkozó” kedvûeket hogy
keressenek meg felajánlásukkal. Aki fel-
ajánlja támogatását, az nem csak egy
díjat támogat, hanem Kerepes közössé-
géért, egy mozgalom elindításáért is
tesz.

Díjazásra kerül a 2. és a 3. hely is 20.000 Ft és 10.000 Ft pénzjutalommal Kérjük, nevezzenek
be saját vagy ismerõseik címével akár névtelen ajánlásukkal is meglephetik kedvenc házuk tulaj-
donosát. A Német Nemzetiségi önkormányzat tagjai zsûriznek majd és döntenek 2012 elején a
helyezésekrõl.

A Csömöri Majálison jártunkkor, majd Dunaharasztiban a színvonalas megrendezett Tu-
tajos találkozón, kicsit irigykedve néztük az ott fellépõ sváb táncosokat, csoportokat. Be-
vallom azt is akkor még nem gondoltuk volna, hogy a Kerepesi X. Nemzetközi Nemzetisé-
gi fesztiválon is ilyen sikerrel vesz részt Kerepes Stammtisch klubja. Meg kell említenem és
köszönnöm Kincses Géza mesternek, aki betanította és segített koreografálni a táncot.
„Danke Meister!”. Mivel Géza bácsival fõleg németül beszélgetünk egymás közt erre utal-
tam ezzel. Köszönjük az Aranyesõs és Lila Akácos kedves táncosainknak a fellépésüket és a
sok kedvességet, sok munkát. E sorok megjelenésekor már újra fellépett a Stammtisch klub
programja Kóspallagon, és készülünk a szeptemberi Máriabesnyõi Zarándok útra és várjuk
a jelentkezést a részvételre és a szervezésben is kérjük jelentkezõk segítségét. A misét egy
váci atya celebrálja majd és a budakeszi énekkar, énekel. Buszt szervezünk ebéddel 1000 Ft/
fõ. Nagymarosra is a Dunai Sváb fesztiválra szeptember 17. –én várjuk a jelentkezõket, akik
elkísérnék a Stammtisch klub fellépését és a sétahajózáson is részt, vennének. Ajánljuk fi-
gyelmükbe e lapban megjelent felhívásunkat is a német óvodai és iskolai oktatás tervezett
bevezetésérõl Erre, is mint fentiekre a jelentkezések a kerepes Rádióban illetve Springer
Krisztinánál telefonon várjuk az érdeklõdéseket. 

Nem is tréfa!

Kincses Mester és Springer 
Krisztina NOK elnök 
az Ikladi táncosokkal

A Pávakör A Pávakör 

háza tájárólháza tájáról
Egyesületünk meghívást kapott a Kalászi Vi-

gasságok rendezvénysorozat keretében meg-
rendezésre kerülõ XVI. Népzenei és Néptánc
Fesztiválra Budakalászra. Tagjaink kiegészülve
a Kisvirág táncosaival pünkösd vasárnapján
léptek színpadra. A mûsorban kerepesi, nógrá-
di, sváb és nem utolsó sorban szlovák táncok
szerepeltek. A huszonöt perces elõadás elsöp-
rõ sikert aratott. Vendéglátóink a gyönyörû
kerepesi viselet mellett külön méltatták, hogy
több generáció táncolt együtt a színpadon.
Egyesületünk vezetõjével és tagjaival a helyi
TV is interjút készített.   Köszönetet mondunk
Suba Évának és Ragoncza Imrének a Pávakör
és a Kisvirág tánccsoport felkészítéséért és a
táncosoknak a színvonalas produkcióért.

További programjaink: 2011. június 18.-án
a Kisvirág táncosaival szintén közös produkci-
ót mutattunk be a Csobánkai V. Naptánc Fesz-
tiválon.  Ez a fellépés akár fõpróbának is te-
kinthetõ az elõttünk álló idõszakra, hiszen jú-
nius 25.-én a X. Nemzetiségi Fesztiválon tán-
colunk, ezután Szlovákiába utazunk fellépni
eleget téve Narad község meghívásának, a
nyár derekán pedig a Hortobágyra hívtak ben-
nünket. Szeptemberben az Egyesület, minõsí-
tésre készül Szarvasra. A Pávakör repertoárja
folyamatosan bõvül, ami tagjainktól rengeteg
próbát, kitartást és fegyelmet követel. A ha-
gyományos mûsorszámok mellett, új lendüle-
tes elemek is színesítik a repertoárunkat, ilyen
a Zempléni karikázó, amit közösen adunk elõ
a Kisvirág és a kistarcsai Pannónia tánccsoport
táncosaival a Nemzetiségi Fesztiválon. Ezzel a
tánccal már sikert arattunk egy váci egyházi
rendezvényen, az Erzsébetligeti Színházban,
egy szlovák rendezvényen és a budapesti Pa-
taki Mûvelõdési házban.

FELHÍVÁS!
Egyesületünk bõvíteni kívánja taglétszámát, ezért
várunk minden kedves érdeklõdõt (idõset és fia-
talt, fiút és lányt, férfit és nõt, sõt párokat) akik
szeretik a népzenét és kedvet éreznek arra, hogy
velünk együtt táncoljanak és ápolják községünk
színes hagyományait. Érdeklõdni egyesületünk
vezetõjénél Zombori Hubertnénál a 06-30-262-
6576-os számon lehet.                    Horváth Vera

Miután Szénásiné Lakatos Regina augusztus elején lemondott a CKÖ elnöki tisztérõl, a tagság
Oláh Ibolyát választotta meg vezetõjének. A civil szervezetek - mint minden évben - idén is pályáz-
hattak anyagi támogatásra, melyet a pályá-
zatukban leírtaknak megfelelõen használ-
hatnak fel a szervezetek. A CKÖ-nek 100
ezer forintot szavazott meg a testület, me-
lyet a kisebbségi kultúra ápolására, koszorú-
zásra és Roma Családi nap megrendezésére
igényeltek.

Augusztus 6-án a sportpályán került sor
a  családi nap megrendezésére, melyen a te-
lepülés mindkét részérõl szép számban érke-
zett romák - közel kétszázan - kóstolták meg
az elnök asszony által bográcsban elkészített
babgulyást, erõs lecsót kolbásszal, valamint
a habart zöldbabot fasírozottal. Süteménnyel is kínálták a vendégeket és a résztvevõket a Tóth pék-
ség jóvoltából, a gyerekeknek a Kata boltjából kapott lufikkal kedveskedtek, fogyott a fagylalt és az
üdítõ, a jó hangulatról Hatvanból érkezett zenészek gondoskodtak, melyhez az áramot Ferenczy La-
jos biztosította.

Száva Vince, a Magyarországi Nemzeti- Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesületének elnö-
ke családjával látogatta meg a rendezvényt, a hivatalt Mayer Endréné tanácsnok képviselte. 

Habart zöldbab, erõs lecsó
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Románia kormányának az ország regionális felosztására vonatko-
zó elképzelése antidemokratikus, ellentétes Románia nemzetközi
kötelezettségvállalásaival, sérti Székelyföld lakóinak akaratát és ér-
dekeit, és egyértelmûen a nemzetiségi arányok erõszakos megvál-
toztatását célozza, hogy ezzel szorítsa ki a közéletbõl, a helyi dön-
tésekbõl Székelyföld magyar nemzetiségû, székely hagyományokat
õrzõ lakosságát.     

A módszer a totalitárius rendszerekre jellemzõ, alattomos kisebb-
ségellenessége ma már nemcsak a szakértõk, de a nemzetközi köz-
vélemény számára is nyilvánvaló, hiszen számos olyan, Románia ál-
tal is ratifikált nemzetközi egyezmény van, amelyek tiltják a közigaz-
gatási határok megváltoztatását a kisebbségek hátrányára.   

A Székely Nemzeti Tanács 2009-ben felismerve a fenyegetõ ve-
szélyt, amely  Románia „közigazgatási reformja” ürügyén fenyege-
ti a székelységet, kezdeményezte a Székelyföldi Önkormányzati
Nagygyûlés összehívását, amely határozatban mondta ki: 

Székelyföld fel nem osztható és be nem olvasztható, csakis
természetes, történelmileg kialakult regionális határai közt,
önálló, többlethatáskörökkel rendelkezõ autonóm közigazga-
tási egységként képzelhetõ el a jövõben, amelynek egyben kü-
lönálló fejlesztési régiónak is kell lennie. Azt az Európai Unió-
ban elfogadott elvet kell irányadónak tekinteni Románia szá-
mára is, amelynek megfelelõen, a régiókat nem kijelölni, ha-
nem elismerni kell. 

A Székelyföldi Önkormányzati Nagygyûlés létrehozásának társa-
dalmi rezonanciáját, hatékonyságát sajnos gyengítette az RMDSZ és
az EMNT ellenrendezvénye, amely a központi hatalom nacionalista
törekvéseinek leplezésére olyan valótlan állításokat szavaztatott
meg a félrevezetett önkormányzati képviselõkkel, amelyek szerint
„Romániában nem létezik olyan tudatos központi politika, amely
az etnikai arányok megváltoztatására irányul.”

Elmaradt az anyaország kormányának a reakciója is, és ezek a té-
vedések és mulasztások együttesen hatottak bátorítóan Bukarest
magyarellenes politikájára, és teremtették meg azt a helyzetet,
hogy Románia kormánya elfogadtatni ma olyan közigazgatási fel-
osztást akar, amely magyar-ellenességében messzebb megy a
Ceausescu- féle 1968-as „közigazgatási reformnál”.    

Egyben arra is felhívjuk a figyelmet, hogy az önfeladás jegyében
fogant az az elképzelés, amely Maros, Hargita és Kovászna megyé-
ket azonosnak tekinti Székelyfölddel, és a Ceausescu által Maros
megyéhez csatolt, román többségû Mezõséget is Székelyföld részé-
nek tekinti. Ezzel ellentétben, a Gyergyóditrói Székely Nemzetgyû-
lés határozatát elfogadva, Székelyföld határainak a Székely Nemze-
ti Tanács által elfogadott és Románia Parlamentje elé terjesztett Au-
tonómia Statútumban szereplõ határokat kell tekinteni. 

Székelyföld minden polgárának, a székely önkormányzatoknak a
leghatározottabban kell tiltakozniuk, és fel kell készülnünk akár az
állampolgári engedetlenségre, utcai tüntetésekre, ezáltal értetve
meg Románia kormányával: a székelyekkel ezt nem lehet megten-
ni!

Marosvásárhely, 2011. június 09.
Izsák Balázs

Székely Nemzeti Tanács

Tiltakozás Románia tervezett
közigazgatási felosztása ellen

Mindenki számára elérhetõ
szakképzési lehetõség 

a Mihály Dénes Szakképzõ Iskolában. 
Esti tagozaton akár több 

szakmát is szerezhet!

Alapfokú
Irodai asszisztens
Meg szeretné tartani a munkahelyét? Irodában szeretne
dolgozni? A számítógép használatát meg szeretné tanul-
ni? - ez, az Ön szakmája!

Számítógép szerelõ, - karbantartó
Nincs érettségije? Szeretné megtanulni a számítógép mû-
ködését, szerelését? - Jelentkezzen!

Középfokú
Informatikai rendszergazda – CISCO 
Válassza ezt a szakmát, ha mindent tudni akar a hálóza-
tokról, a számítógéprendszerekrõl, biztonságról?

Felsõfokú
Pénzügyi szakügyintézõ - Társadalombiztosítási és bér-
ügyi szakelõadó
Vállalkozásoknak, szervezeteknek szüksége van olyan mun-
katársakra, akik jártasak a számvitelben, ismerik a pénzügyi
fogalmakat, esetleg a bérszámfejtésben is járatosak!

Médiatechnológus asszisztens
Bevezetés a média világába

Szükséges feltételek:
Alapfok esetén: 10. (az 1998/99 elõtt végzetteknek 8 álta-
lános) évfolyam elvégzése.
Közép- és felsõfok esetén: érettségi vizsga.

A részletekrõl és a feltételekrõl érdeklõdjön a 0670/933-
6300- telefonszámon! Jelentkezni lehet Szojár Magdolná-
nál a 0670/605-2621-os telefonszámon illetve személyesen
június 29-én (szerdán) 9-18 óráig. Cím: 2243 Kistarcsa, If-
júság tér 3.

A Mihály Dénes Szakképzõ Iskola 
a következõ állások betöltésére keres

1 fõ gépírást oktató tanárt 
és 1 fõ közgazdász tanárt .

Jelentkezni a következõ 
e-mail címen lehet: henizidi@gmail.com

Automata
mosógép
szerviz
Billinger Zoltán
06-30-214-6366

Kerepesen mûködõ társaság keres 
az alábbi munkakörökbe kollégákat:

• laboratóriumi gyakorlattal analitikus, 
mezõgazdasági terményellenõrzésre

• nagymûszeres vizsgálatokra (HPLC, GC)
gyakorlott analitikus/mérnök

• takarító (esti órákban, napi max 4 órában)

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
az info@mertcontrol.com e-mail címen lehet 
www. mertcontrol.com

Autójavítás
Kerepesen!

Szervizelés, javítás, új alkatrészek, 
autómentés.

Mérsékelt árak, rövid határidõ.
Állandó elérhetõség: 

06-30-276-5340
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Tanulni élmények, tapasztalatok által abban a környezet-
ben, melynek megismerése a cél – ez az erdei iskola. A szé-
chenyis diákok számára ilyen lehetõséget biztosított a Szan-
davári Diáktábor június 10-14-e között.

Az erdei iskola célja a Cserhát és környéke természeti szép-
ségeinek, kialakulásának, a parasztgazdaság, paraszti életfor-
ma megismerése, az egészséges életmód gyakorlása. Az erdei
iskola programjai között volt ipolytarnóci buszkirándulás, ka-
landpark, a tanyalátogatáson sajtkészítés, kecskefejés, íjászat,
kézmûves foglalkozás, növénymeghatározás. Sportversenye-
ken, túrákon, zoo - számháborúban, vidám vetélkedõkön
mérhették össze kitartásukat, ügyességüket, a csapatokba
szervezõdött táborozók.

A résztvevõ 40 gyermek élményekben gazdag nyaralását
köszönjük a szülõknek, akik lehetõvé tették mindezt, támoga-
tóinknak: az SzMK-nak, a Kerepesi Gyermekekért Alapítvány-
nak, Franka Tibor polgármesternek, aki segített abban, hogy
a Szekér-Transz által biztosított autóbusz ingyenesen szállítsa
haza az erdei iskolásokat, valamint kollégáimnak: Kõvári Lás-
zlónénak, Homokiné Bencze Juditnak, Hévíz Csillának,
Ragoncza Imrének, Gulyás Zoltánnak, akik az erdei iskolában
velem együtt dolgoztak.

Mészáros Klára  szervezõ

Immáron ötödik alkalommal évente egyszer a polgármester el-
viszi a Kerepesen élõ kisebb-nagyobb gyerekeket és kísérõiket fü-
rödni. Legutóbb Pásztón, elõtte pedig Hatvanban jártak autó-
busszal. Idén az utolsó tanítási nap reggelén a kerepesi általános
iskola tanulói, tanárai és néhány szülõ indulhatott a népszerû,
nagyon jól felszerelt és csöppet sem olcsó strandra, a Hungaror-
ing melletti Aqua parkba. A csaknem 100 jelentkezõ a fürdés
után délután, az iskola ebédlõjében, szintén térítésmentesen,
gulyáslevest és lekváros palacsintát „estebédelt”.

Franka Tibor polgármester saját felajánlásán túl köszönetét
fejezte ki a fürdõ vezetõjének a csökkentett jegyárak miatt, és
az Elamen étkeztetõ cégnek a finom ennivalóért.

Kedves Tibi ’bá
Szeretném megköszönni a lehetõséget, hogy elmehettünk

az Aqua parkba, ahol nagyon jól éreztem magam. Nagyon re-
mélem, hogy jövõre is lehetségessé tudna tenni egy ilyen re-
mek kalandot. 

Jó nyaralást kívánok üdvözlettel Laukó Andris 7. o.

Évzáró fürdésÉvzáró fürdés

JÁTSZÓTÁBOR TÁJÉKOZTATÓ

SAJNÁLATTAL TÁJÉKOZTATJUK 
A SZÜLÕKET ÉS A GYEREKEKET, 

HOGY AZ AUGUSZTUS HÓNAPRA
MEGHÍRDETETT GYERMEKTÁBOR 

A MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉPÍTÉSI 
MUNKÁLATAI MIATT ELMARAD.

HELYÉBE  „CSALÁDI  SÁTOR TÁBORT”
SZERVEZÜNK 

„ALK„ALKOTMÁNYOS PIKNIKOTMÁNYOS PIKNIK””
címmel.

Ideje: aug. 18-19-20.
Helye: TEMPLOM HEGY

FOLYAMATOS INFORMÁCIÓKÉRT
FIGYELJE: www.kerepesinfo.hu

„I. kistarcsai
hegymászó – túra”

2011. szeptember 24. szombat

A pecsétpontokon Magyarország
legkiemelkedõbb magashegyi

hegymászói várnak rád!

Emlékfüzetbe pecsételõ
hegymászók:

Erõss Zsolt, Sterczer Hilda, Baranyi Éva, Szendrõ Szabolcs,
Vörös László /Cino/, Zsohovszky Piroska, Várkonyi Beáta,
Szászfai Judit, Nyulász Gábor

Indulás/érkezés: Kistarcsai Városi Tanuszoda 
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.

Távok:
- Kistarcsa 6 km - mini táv
- Kistarcsa 20 km - közepes táv
- Kistarcsa 37 km - XL

Díjazás:
emlékfüzet, oklevél, kitûzõ, útközben/érkezéskor – étel,ital

Bõvebb információ:
www.kistarcsa.hu www.tura.kistarcsa.hu www.ttt.hu

Szervezõ: Lesták Erzsébet – uszodavezetõ

Erdei iskola SzandaváronErdei iskola Szandaváron
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Nagy izgalommal vártuk a
mérkõzést, mivel tavaly már
voltak nálunk, akkor 5:3-ra
nyertünk, kíváncsiak voltunk,
hogy 1 év alatt mennyit tud
fejlõdni egy gondokkal nem
küzdõ, és dolgozni nem
kényszerülõ csapat. Az egész
idejüket szinte csak a futball-
nak szentelhetik, hiszen õk a
világ egyik leggazdagabb or-
szága, olajkitermelésbõl él-
nek. A csapatnak portugál
származású edzõje van, és
külön erõnléti edzõvel ren-
delkeznek, aki magyar szár-
mazású.

A bevonulás után a játéko-
sok megajándékozták egy-
mást, és kezdõdhetett a játék.
Az elsõ percben jött a hideg
zuhany, a balszélen félpályá-
ról indulva megkapta a labdát
az egyik quatari játékos, lefu-
totta védõnek, és 10 méterrõl

begurította a kapus mellett a
labdát. Nagy volt a boldogság
a vendégek részérõl, a lányok
sikongattak, és egymást ölel-
gették. Nem kellett sokat vár-
ni az egyenlítésre, Eszter egy
25 méteres bombával egyenlí-

tett. Elindult a kerepesi hen-
ger, 5 perc alatt 3 gólt lõt-
tünk. A következõ két gólt az
új csatár csillagunk Farkas
Zsuzsanna lõtte. A félidõ vége
elõtt még Eszter lõtt távolról
egy gólt, 5: 1.

A második félidõt ott foly-
tattuk, ahol abba hagytuk,
ezek után szintén végig tá-
madtuk a mérkõzést, és még
3 gólt lõttünk, mind a hármat
Tóth Eszter, akinek kitûnõen
ment a játék, és így a vég-
eredmény 8: 1 lett. 

Két nappal késõbb az U13-
as lányaink mérték össze ere-
jüket a quatari kislányokkal.
Itt még nagyobb volt az izga-
lom és a várakozás. A mérkõ-
zést 6:1-re játszottuk kereszt
pályán, jó volt végig nézni a
nézõtéren, mert ezen a talál-
kozón is sok nézõ volt kint a
szülõk mellett. Az öltözõben
nagy rakás sütemény várta a
fiatalokat, amit boldogan el-
fogyasztottak a mérkõzés él-
ményeinek megbeszélése köz-
ben. Nagy jövõ áll a lányok
elõtt, csak így tovább. Gratu-
lálunk!

KKerepesre látogatott a Quatari nõi válogatotterepesre látogatott a Quatari nõi válogatott

A 26. Magyarországi Forma1 futamra nagyon rossz idõben és lássuk be,
alacsony látogatottság mellett került sor. Pénteken több rendõr volt a pá-
lya környékén, mint érdeklõdõ. Érdekes, Szilasliget minden utca sarkára ju-
tott egyenruhás, ha betörés, vagy lopás történik, akkor viszont nem érnek
rá, csak órák múlva. Kerepesen példás volt a rend, a tisztaság, méltókép-
pen fogadhattuk a szurkolókat. Mindenesetre a verseny népszerûsége
egyre gyengébb, a jegyárak egyre magasabbak, ezért szinte biztos,
hogy nyereséget a „flúgos futam” nem eredményez, sokkal nagyobb zajt
és felhajtást. Az idén a Mercedes és benne az angol pilóta gyõzött. Az esõs
idõn, a kevés nézõn kívül a legfeltûnõbb volt a kereskedõk, a kempinge-
sek és a szobakiadók nyomulása és erõszakossága. Ezt nevezzük rongyrá-
zásnak és szánalmas fillérharcnak.

Német autó – angol pilóta
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Él Kerepesen egy ember, aki enyhe önértéke-
lési zavarral bár, de jóval többet töpreng a világ
dolgain, mint mások, miközben azt is gondolja,
bizony nagyon nagy kár, hogy nem körülötte
forog a világ. Pedig õ, a fényesre kopott foteljé-
bõl simán elrendezné az ügyeket! Szerinte a
kerepesi és az országos politikát is õ irányítaná
a legjobban, ha ezzel megbízná valaki. Ámde
szerencsére, nem bízta meg senki. Jó nagyokat
mond, idõnként néhány környezetgazdagító
elemre utalót is, amivel rendre el is kápráztatja
gyanútlan hallgatóit, akikben többnyire ellent-
mondásos érzéseket kelt, ami nem véletlen, hi-
szen állítólag senki sem tökéletes.

– Uram, higgye el, semmiféle kormány nem
védi a nyugdíjasokat, mert õket csupán a vá-
lasztójoguk védi,- mondta nekem egyszer. Ez
tényleg így van - helyeseltem neki örömet okoz-
va. És tovább csapongott: - A polgármesterünk
is jobban teszi, ha figyel a helyi zsenik szavára.
Igaz, õ nagyon el van foglalva a pénzügyekkel
mostanában, mivel a hírek szerint lassan, ámde
biztosan, közel harminc százalékkal csökken az
önkormányzatok finanszírozása. Ennek ellenére
jusson mindenre ideje, és pénze is! Ossza be
rendesen! Ne segélyt osztogasson, hanem szer-
számot. Mert vagy dolgozik valaki, vagy nyug-
díjas, esetleg tanul. Több verzió nincs. Közmun-
kára tehát minden ingyenélõt! Kérdés persze,
hogy az állam ad-e rá jogi alapot, és elég

pénzt? Én is majdnem megszakadok otthon a
munkában, amíg szûkre szabott sárga zsákjaim-
ba tömöm a heti szemetet. Mert sajnos, egy
120 liter kapacitású kukában a 120-as zsák ne-
hezen kezelhetö. Ennél jóval nagyobb zacskó
lenne a megfelelõ, viszont az drágább. A mû-
anyaggal, vagy üveggel nem bírkózok otthon,
mivel azt ingyen lerakhatom a „szelektív szige-
tek” valamelyikén. A papírt pedig az iskolás
gyerekeknek gyûjtögetem. 

Errõl jut eszembe, hogy valami jó dolog tör-
tént, mert az idén mintegy hetven fõvel nõ a
kerepesi iskola tanulóinak száma, ami nagyon
jó hír akár anyagi, akár az intézmény oktatási
nívóját tekintve. Valakit talán meg kell dicsérni?
– Így mondogatta ezt emberünk, és ha jónak
látta, akkor naponta többször is, persze ha gya-
nútlanul közelítette meg valaki. Sokat beszélt,
néha ordenáré módon, ámde legtöbbször töké-
letesen rátapintva a lényegre. Kicsit megdícsér-
gette magát, de hát nem mindenki születik sze-
rénynek. Amint beindult az észjárása, akkor az
„igazság” körmondatokba pólyálva született
nála. Mégis, ha csüggedt, ámde bölcs vén-
asszonyok meghallották szavát, akkor szinte új
erõre kapva, nyomban elsiettek a négy égtáj fe-
lé, aminek egyszerû oka van, ugyanis egy tere-
bélyes, alsóvégi asszonynak egyszer a követke-
zõket mondta ez a nagyképességû ember: - Te
Panka, te akkora vagy, akár a Szovjetúnió fény-

korában. Erre Panka, fõleg családi okból, adott
neki egy kiadós pofont, ami nagyon rosszul
esett neki. Egészen kedvetlenné is tette egy idõ-
re. Innen kezdve aztán nem is szerette az idõs
hölgyeket. Igaz, õk sem õt. A „repülõs” Gizi-re
is azt mondta, hogy ideje lenne már, ha valaki
puskavégre kapná azt a lopós vénasszonyt. 

Aztán, az erõsen romló közbiztonságunk to-
vábbi elemzése közben általában kiadós károm-
kodással színezte mondandóját. Ilyenkor Pintér
úr, ha csak egyszer is hallaná õt, akkor biztosan
többször lemondana. Aztán, az alkotmányozás
lázában is sok érdekeset mondott, ezekbõl idé-
zek most kettõt: - Én betenném abba az alkot-
mányba, hogy az országunk elleni politikai és
gazdasági bûncselekmények soha nem évülhet-
nek el. Így mondta pontosan. Természetesen er-
re a tanácsára sem figyelt fel senki, pedig
valószínüleg ez volt a legkomolyabb mostaná-
ban. A furcsa emberek házasodási hajlama kap-
csán pedig így reagált: - Ezeknek egy része ak-
kor volt nõvel, amikor megszületett, a többi pe-
dig éppen az óta nem volt férfival, most meg al-
kotmányosan akarnak házasodni. Ki érti ezt?
Egy ombudsman pedig annyira hasznos ne-
künk, mint egy elektromos fakalapács. 

Hát így beszél egy igazi lokálpatrióta, csak fi-
gyeljen rá valaki. Remélem, még hallunk róla.

Kovács Ferenc

Kerepesi meseKerepesi mese

Tisztelt Polgármester Úr!
Szeretném köszönetemet kifejezni azért, amit a településért tesz. Tu-

dom, hogy ezt vállalta, erre kapott felhatalmazást, de Ön teljesíti is a vál-
lalását. Külön köszönöm, amit a hulladékgazdálkodás érdekében illetve a
szemetelõk visszaszorítása érdekében tesz.

Kérésem lenne. Kérem Önt, szórólapon vagy valamilyen módon szíves-
kedjék már tájékoztatni a lakosságot, hogy közösségben élünk és nem
csak az a fontos, amit az én akar, fontos a mi érdeke is. Az, hogy pénte-
ken lehet tüzelni, tízbõl 8 ember betartja, legalább kettõ nem. Õ akkor tü-
zel, amikor akar. Az, hogy lehetõség szerint zajos tevékenységet ne végez-
zen senki vasárnap, vagy este, ezt azonban tízbõl nyolc nem tartja be. Ka-
rácsonykor éppen fát vág ki a kertjében motoros fûrésszel, húsvét hétfõn
reggel hat órakor fûrészgéppel fûrészel, este 8-kor motoros fûnyíróval,
nagy teljesítményû fûkaszával dolgozik 10 óráig is akár. Szinte nincs olyan
hétvége, hogy valaki éppen nem flexel, vasat köszörül, vagy vasárnap
ebéd idõben motoros fûnyíróval füvet nyír, szombat éjjel kettõig meg bu-
lizik, késõn kel, késõn nyírja a füvet.

Kérem Önt azoknak az érdekében, akik dolgoznak, pihenni szeretné-
nek, azokat ne zavarják már azok, akik inaktívak vagy éppen nem törõd-
nek a környezetükkel. A nagy beépítettséget okozó nyeles telkek miatt az
emberek egymás hegyén-hátán laknak és akkor még vannak olyanok,
akiknek nincs kontrolljuk és folyamatosan zajos tevékenységet végeznek.
Erre szombat éjszakánként a Zsófia-ligeti piac diszkó is rátesz egy lapáttal.
Szinte lehetetlen nyitott ablaknál pihenni.

Várom a hatékony fellépését, ha lehet szórólapon vagy valamilyen ha-
tékony módszerrel tájékoztassa a lakosságot az elvárt magatartásról.

T. Alajos

(Kedves olvasónk nem tüntette fel a címét a levelén, ezért küldi válaszát újságon ke-
resztül a  Polgármester úr.- szerk.)

Köszönöm elégedett és biztató sorait. Sajnos, levelének tartalmával egyet
kell értenem, még akkor is, ha meggyõzõdésem, Kerepesen elvétve akad,
de akad, aki a többiek szorgalmával és rendszeretetével mit sem törõdve
akarja élni az életét. Jelentem, a közterület felügyelõk, a polgárõrök és a
körzeti megbízott rendõrünk karöltve az Igazgatási irodával erõn felül dol-
gozik, ellenõriz és büntet. Csak büntetni kevés, kell a felvilágosítás is. Ja-
vaslatait köszönöm, hamarosan élni fogok velük.

Franka Tibor 

Fontos a Mi érdeke is...
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Idén 99-ik alkalommal került sor a búcsúra, hiszen a kerepesi
templomot 1912-ben ezen a napon szentelték. Ezzel az esemény-
nyel tulajdonképpen megkezdõdött a Szent Anna templom épí-
tésének 100 évfordulója és az évfordulót övezõ sok-sok rendezvé-
nye és eseménye kerül sor. Az ünnepi szentmisét Bujka József isas-
zegi esperes tartotta, melynek végén ünnepi körmenet követke-
zett.

Sajnos, az idõ nem volt kegyes hozzánk. Reméljük, jövõre a
100-ik évfordulón magasan és melegen süt majd a nap.

Frajna András díszpolgár
Szinte napra pontosan 2011. augusztus 1-én volt tíz eszten-

deje annak, hogy Frajna András esperes megkezdte kerepesi
szolgálatát. András atya szolgát
Szigetváron, Kispesten és
Monoron. Varga József örökébe
lépett, aki több mint három év-
tizedes tevékenységet követõen
vonult nyugdíjba és nagy nép-
szerûség övezte.

Frajna András az évek során
szerényen és szívósan dolgo-
zott és építette a kerepesi kato-
likus hitéletet. Szilasligeten erõ-
södött a kápolna látogatottsá-
ga és egyre több fiatal jár isten-
tiszteletekre. A kápolna haran-
got kapott és parkolót, a
kerepesi templomban bõvült a
sekrestye, felépült az új parókia
és idén belsõ restaurálásra ke-
rült sor.

Az utóbbi 4-5 évben a
kerepesi hívek az egyház veze-
tése és az önkormányzat kö-
zött egyre erõsödik a kapcso-
lat, a bizalom és egymás segíté-
se. Segíti mindezt az emlékmû-
vek állítása, az ünnepek és évfordulók méltó ünneplése, röviden
a közösségi élet fejlõdése. Kerepes Nagyközség önkormányza-
tának testülete – a képviselõk többsége hívõ ember – egyhan-
gúlag megszavazta az esperes díszpolgárságát.

Kívánunk Frajna Andrásnak eredményes munkát és jó
egészséget.

Szent Anna napi búcsú

Szilasmenti napok 2011. 
augusztus 27. szombat

Pásztortarhonya fõzõverseny

Nevezési lap

Csapat neve:

Csapatvezetõ neve:

Telefonszáma:

Nevezni lehet: 2011. augusztus 22. 17
óráig.

Az ételek elkészítéséhez egy darab, max. 20 l-es
bogrács használható. Tûzifát, 1 db asztalt, 2 db
széket biztosítunk. Várjuk csapatok jelentkezé-
sét!

Jelentkezés és részletes információ: 
Forrás Mûvelõdési Ház 

28/560-360, 20/559-8921
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