
Kerepes polgármestere né-
hány héttel ezelõtt az Önkor-
mányzatiság jövõje és lehetõ-
ségei címmel vitaestre hívta
meg Gyenesei Istvánt és mun-
katársait a kerepesi hivatalba.

A térség polgármesteri közül
Veresegyházától Gödöllõn át
Nagytarcsáig 15 polgármes-
ter és alpolgármester tette fel
kérdéseit.

Folytatás a 2. oldalon.

Az önkormányzatiság jövõre

Képeskönyv Kerepesrõl

Jó ütemben halad a járdaépí-
tés a Szõlõ utcában. Mint is-
meretes, két kerepesi vállal-
kozó építi a régen várt gyalo-
gosjárdát az említett utcá-
ban. A kerepesi HÉV megálló
felõl és a széphegyi Hegy ut-
ca felõl egyszerre kezdték el
a munkát, ami tetemes
mennyiségû föld mozgatásá-
val kezdõdött az egyik olda-

lon, már meglévõ kapubejá-
rók kerülgetésével a másik
oldalon. Ebben az utcában a
keskeny aszfaltos út mellett
egyáltalán nem épült járda, a
lakók jogos igénye volt a
gyalogos közlekedés bizton-
ságossá tétele, amit az elõzõ
10 évben hiába kértek a köz-
ség vezetõitõl. 

Folytatás a 14. oldalon.

Egy újabb megvalósult
„régi álom”

Magyarországot mai állapotában 
fel sem vennék az EU-ba!

Polgári  Esték
Vendégünk volt a szilasligeti
közösségi házban, november
13-án este Glattfelder Béla,
az Európa Unió egyik magyar
parlamenti képviselõje. A
rendkívül ízlésesen és hangu-
latosan, kávéházi díszletekkel
berendezett teremben az ér-
deklõdõ közönség mégis

egyre komorabbá vált, amint
a parlamenti képviselõ ha-
zánk jelenlegi helyzetét jel-
lemzõ összefoglalóját és pol-
gármester úr kérdéseire
megfogalmazott válaszait
hallgatta.

Folytatás a 2. oldalon.

Kerepes 860 esztendõs rövid
történeti áttekintésével és

csaknem 200 színes fotó fel-
használásával elkészült Kere-
pes mindeddig páratlan ké-
pes krónikája. A 860. Évfor-
duló tiszteletére készült kiad-
vány bemutatja Kerepes
Szilas Széphegy térségét, épí-
tészetét, hagyományait és
hagyományõrzõ csoportjait,
az iskolát, az óvodát és
mindazt, ami jellemez ben-
nünket. A jelenlegi testület
úgy gondolja, ezzel méltó-
képpen járulhat hozzá az év-
fordulóhoz. Megvásárolható
a Faluházban és a Polgármes-
teri Hivatal ügyfélszolgálatán
1.000 forintos egységáron.
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Folytatás az 1. oldalról.
Bekényi József és Szitáné

Billancs Erzsébet fõosztályve-
zetõk az Önkormányzati Mi-

nisztériumot képviselték a vi-
taesten. A polgármesterek
aggódva beszéltek és kérdez-
tek az újabb önkormányzati

megszorítások hátterérõl, és
a településeket lassan az elle-
hetetlenülés határára juttató
szigorításokról. Egyre több

feladatot oszt le a hatalom a
helyi vezetésre, miközben
egyre kevesebb pénzt ad a
kezelésükre, hogy a megol-

dásukról már ne is beszél-
jünk. Téma volt a köztisztvi-
selõk és közalkalmazottak
bérbefagyasztása, a 13 havi
fizetés elmaradása, az iskolá-
kat, az óvodákat a nõvérszol-
gálatot érintõ megannyi el-
vonás, amelyek nagyon sok
település esetében a kötelezõ
feladatok elvégzését sem te-
szik lehetõvé. Joggal merül
fel a kérdés, hány olyan ön-
kormányzat lesz, akár már jö-
võre, amelyik köztisztviselõk,
tanárok, óvónõk, egészség-
ügyi dolgozók tucatjait lesz
kénytelen elbocsátani. Jelen-
legi ismereteink szerint az ál-
lami költségvetés befogta a
pénzeszsák száját, a támoga-
tás összege visszazuhan a 30
és 40 százalék közé. Ez pedig
annyit tesz, hogy az energia
áremeléseket nem számítva a
hivatal és az intézmények
mûködtetésének 70 százalé-
kát az önkormányzatnak kel-
lene finanszírozni. Ez sok he-
lyütt már ma lehetetlenség.
A vitaest olykor érzelmektõl

fûtött ellentétektõl hangos
volt és joggal követelte az il-
letékes minisztériumtól az
önkormányzatok védelmét a
hatalom intézkedéseivel
szemben. 

Az önkormányzatiság jö-
võje tehát akár az országé,
egyre bizonytalanabb.

G. E.

Az önkormányzatiság jövõre

Folytatás az 1. oldalról.
Franka Tibor polgármester elsõként

arról érdeklõdött a FIDESZ képviselõ-
jétõl, hogy hogyan értékelik Magyar-
országot az EU-ban mostanában? 

- Magyarország a csatlakozáskor az
egyetlen ország volt, amelynek nem kel-
lett megelõlegezni a felvételt, azt a tár-
sadalom és a gazdaság akkori állapota
alapján kiérdemelte. Ez a helyzet azóta
megfordult, most a lemaradó utolsók
közt értékelnek minket. Ha most lenné-
nek a csatlakozási tárgyalások, a jelenle-
gi gazdasági és morális állapotunkban
feltehetõen szóba sem állnának velünk
az EU bizottságai. Magyarország egysze-
rûen „lebukott”, kiderült, hogy a kor-
mányzat becsapott mindenkit, az EU-t is
beleértve.

- Mi okozta a nemzetközi méretû
gazdasági válságot?

- Az úgynevezett fejlett világ, az USA
és Európa pazarló túlköltekezése, túlfo-
gyasztása, továbbá a felelõtlen pénzpo-
litika, amellyel hitelt hitel hátán ajánlot-
tak olyanoknak is, akiknek nem volt arra
megfelelõ fedezetük. Angliában mutat-
kozott a megroggyanás elsõ jele, majd
Amerikában folytatódott, s átsöpört Eu-
rópán is. Sajnálatos, hogy az amúgy is
kiszolgáltatott, gyenge magyar gazdasá-
got igen súlyosan érint….

- Hogyan jutottunk néhány év alatt

ilyen szomorú helyzetbe és van e fele-
lõssége ebben a FIDESZ-nek is, továb-
bá lehet e felelõsségre vonni banká-
rokat, miközben a kisemberekkel fi-
zettetik meg a veszteségeket? - fesze-
gette a kényes kérdéseket a polgármes-
terünk.

Képviselõ úr szerint sehol sincs felelõs-
ségre vonás, persze Magyarországon

sem. Elhárította a FIDESZ-re vonatkozó
felelõsség kérdését, mondván a hatal-
mon lévõk kormányzása tette, teszi
tönkre az ország gazdaságát. Magyaror-
szág 21 milliárd Eurót volt kénytelen fel-
venni. Többek közt 180 milliárd Ft-ot
vesztettek a nyugdíjalapok, még szeren-
cse, hogy a népszavazással sikerült meg-
akadályozni a nyugdíjrendszer privatizá-
cióját, mert akkor még durvább követ-
kezmények lennének. A magyar helyze-
tet az jellemzi, hogy 3,9 millió ember
dolgozik és 3,7 millió kap segélyt vagy
támogatást. Közben a kormány nem vé-
di sem a nemzet, sem a dolgozók érde-
keit.

Van néhány komoly tanulsága a vál-
ságnak, amit már világszerte felismer-
tek, ezek a következõk: 

• A gazdaság így nem folytatható!
• Nem lehet ilyen mértékben hitelek-

bõl élni!
• Nem tartható, hogy termelés helyett

a kereskedelemre teszik a hangsúlyt!
• Olyan termékeket kell elõállítani,

ami érték és ezért eladható a világban!
• Nem szabad kizárólag a fogyasztást

ösztönözni, takarékosabban kell élni!
• Nem szabad tovább rombolni a ter-

mészetet. Az energiatermelés során a
megújuló, környezetbarát módokat kell
szorgalmazni.

Wiindhager

Magyarországot mai állapotában fel sem vennék az EU-ba!

Polgári  Esték
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Szilasligeten az Ady Endre és
a Kiss József utcákat összekötõ
névtelen utcában csapadékvíz
elvezetõ árkot épít a hivatal,
mert a kerepesi Juhász Gyula
utca felõl a HÉV sínek alatti át-
vezetõn az esõvíz mindent
tönkretett. Az árkot betonla-
pokkal és beton koszorúval
stabilizálják. Ugyancsak Szila-
son a Wesselényi utcában több
mint 5 millió forintért vásárolt
beton árokbélések fektetésével
szeretnék a Mártírok, az Ady

Endre és a Kiss József utcákból
lezúduló csapadékot kivezetni
a település mögötti határba. A
mintegy tízmilliós munkához
még az idén szeretnének hoz-
záfogni.

Megkezdõdik a József Attila
és a Béke utcák vizes árkainak
szélesítése, valamint az egész
településen a szilárd burkolatú
utak kátyúzása várhatóan több
millió forintos értékben. A
munkák jövõre folytatódnak.

gé

Vízelvezetés, kátyúzás

A 2006-os választások ide-
jén, amikor a kerepesi polgá-
rok mindent elsöprõ szavaza-
tainak köszönhetõen kétszer
is nagy különbséggel magam
mögé utasíthattam a többi
polgármester jelöltet (akik ak-
kor, és azóta is ellenségnek
tartanak), nos, már akkor tud-
tam, sok-sok támadást indíta-
nak ellenem. Most a félidõn
túl mégis azt mondom, töb-
bet vártam tõlük. Több, vagy
alapos, kemény, de tisztessé-
ges ütést vártam tõlük, de
csak maszatolnak, meg övön
alul próbálkoznak. A három
alulmaradt polgármester je-
lölt, meg a köréjük gyûlt 25,
de az is lehet, hogy 30 fõs
csoport percenként vágná át
a torkomat, ami arra serkent,
hogy az eddigieknél is többet
dolgozzak és tegyek a kerepe-
siekért, azokért is, akik állan-
dóan a kést fenik. Ilyen a ke-
resztény neveltetés.

A választás elsõ gyõzelme
után egyikük kezdeményezé-
sére a másikuk kampány-
csend sértést reklamált, majd
második gyõzelmemet köve-
tõen egy képviselõjük és két
társa bizottságot alakítva kér-
te ki a vagyonnyilatkozato-
mat, mert szerintük vállalko-
zásaim vannak, sõt, gazdasá-
gi társaságok vezetõségi tagja

vagyok. Nem jött be. Kisvár-
tatva, mivel a ZD Hungary vál-
lalkozás építkezési ügyleteit
szabályozni óhajtottuk azt
üzenték, eltörik a gerincemet.
Közben Zemplényi Soma,
Rozsnyai Sándor és mások jó-
voltából két év alatt összesen
tizenkét esetben jelentettek
fel és citáltak bíróság elé a
rasszizmustól a becsületsérté-
sen és a kegyeletsértésen ke-
resztül a garázdaságig. Eddig
tizenegy pert megnyertem, a
tizenkettedik még tart. Úton-
útfélen hangoztatják: "Napja-
im vannak hátra, ki leszek
nyírva."

Ugyancsak kerepesi névte-
len feljelentés alapján vagyo-
nosodási vizsgálatot rendelt
el az APEH, amely három hó-
napi vizsgálódás után pozitív
eredménnyel zárult, nem kö-
vettem el törvénybe ütközõt.
Most azt próbálják elhitetni,
elõnytelen szerzõdést kötöt-
tem, ami szintén nem igaz és
amelyrõl az újságban részlete-
sen olvashatnak. Lehet, mire
ez a cikk megjelenik, már
újabb feljelentést adtak be va-
lahová ellenem.

Így telnek a munkás hétköz-
napok, hiszen közben meg-

épült két kilométer út, felújí-
tottunk két orvosi rendelõt,
egy óvodát bõvítettünk, és az
eredményeket hosszasan foly-
tathatnám. Magam ennek a
híve vagyok, és azt szeret-
ném, ha azok is a település
hasznát szolgálnák, akik sok-
szor tudatos rosszhiszemû fél-
retájékoztatással igyekeznek
felhergelni és becsapni az em-
bereket Kerepesen csak azért,
hogy a polgármestert és tes-
tületi többségét lejárassák. Az
oszd meg és uralkodj elve he-
lyett, miért nem támogatják a
fejlõdést, miért nem fogunk
össze, miért kell örökösen ás-
kálódni, jelentgetni, hazudoz-
ni. Bíráljanak, fogalmazzanak
meg kritikákat, hiszen bizo-
nyára hozok rossz döntéseket
is, de ha kérhetem, ne mocs-
kolódjanak, alpári hangnem-
ben ne személyeskedjenek,
mert szánalmas bizonyítványt
állítanak ki önmagukról és Ke-
repesrõl, noha Kerepes nem
olyan, amilyennek Önök sze-
retnék. Legalább dolgozva
sértegessenek.

Tévedés ne essék, amit mû-
velnek az engem nem zavar,
de aggódom az Önök megíté-
lése miatt, hiszen nem olyan

rosszindulatúak Önök, mint
ahogyan mutatják. Én nem
haragszom egyikükre sem és
tanácsolom, legalább a szere-
tet ünnepén vegyenek egy
nagy levegõt és õszinte fele-
baráti szeretettel énekeljék a
Mennybõl az angyalt. Én nem
tekintem Önöket ellenségnek,
legfeljebb elvakult vagdalko-
zóknak. Sõt, én szeretem az
ellenségeimet és jót teszek ve-
lük, ha tehetek és azoknak
sem akarok rosszat, akik gyû-
lölködnek, mert tudom, az
irigység és a hatalom utáni
vágy teszi ezt velük. Nincs
olyan hosszú és sötét éjszaka,
amely után ne következne el a
virradat. Világosodjanak
meg!

A többit pedig bízzák a
kerepesiekre, a választópol-
gárokra, azokra, kik akárcsak
2006-ban, majd 2010-ben is
tudják, kinek a neve mellé te-
gyenek keresztet és kit utasít-
sanak az õt megilletõ hátsó
sorba. Nekik a csendes, de ha-
tározott és dolgos  kerepe-
sieknek köszönöm bizalmu-
kat, és nekik, a kerepesieknek
kívánok minden nehézség és
gazdasági illetve politikai sa-
nyargatás ellenére áldott ka-
rácsonyt és boldog új eszten-
dõt.

Franka Tibor 

Felebaráti szeretet

Két hónapja, miután Kere-
pes lélekszáma meghaladta a
tízezret, azzal kerestem meg
Kovács Antalt, a helyi Fidesz
csoport vezetõjét, hogy no,
most már helyénvaló lenne -
sõt az lenne jogilag, még in-
kább a választási törvény sze-
rint is - egy Fidesz frakció
megalakítása a testületben.
Kovács Antal közölte, most
már nem akar Fidesz frakciót,
tavaly akart, de akkor a tes-
tület többsége, élén a pol-
gármesterrel, leszavazta.

Így igaz, de miért, hiszen a
2006-os választásokat a Fi-
desz támogatásával, de füg-
getlenként nyertem meg -
adódik a kérdés? Egyszerûen
azért, mert a 2006-os válasz-
tások idején még nem volt
listás választás, azaz csak
egyénekre lehetett szavazni,
pártokra nem. A Fidesz tá-
mogatásáért köszönettel tar-
tozom, azt kértem, akkor ala-
kuljon Fidesz, vagy bármilyen
pártfrakció Kerepesen a tes-
tületben a törvény értelmé-

ben, ha a lélekszám megha-
ladja a tízezer fõt. Most ez
megtörtént, azaz 2010-ben
már mindenképpen lesz párt-
listás szavazás is, ezért most
igazságos és jogos a párt-
frakció alakítás.  Szerintem
ez így tisztességes, és noha
soha nem voltam semmilyen
pártnak a tagja, de jobbolda-
liként nagyra értékelem a Fi-
desz országos tevékenysé-
gét.

Tavaly a testület tagjai kö-
zül öten voltak Fideszesek,
mára ketten maradtak, mert
hárman - elmondásuk sze-
rint, éppen Kovács Antal mi-
att - nem tagjai a pártnak.
Kovács Antal és Barabás Gá-
bor pedig  nem akar frakciót
alakítani kettesben.

Így teljes, no nem az orszá-
gos, csak a kerepesi Fidesz
kép. Sõt, Kerepesen megva-
lósult a nagykoalíció, Kovács
és Barabás urak gyakran
együtt szavaznak az MSZP-s
és a liberális képviselõkkel.

F.T.

Miért nincs 
Fidesz frakció? Nem akarok bókolni, de

mióta ezt a nagyközséget Ön
vezeti, lassan teljesen új ar-
culatot mutat a község. Egy-
szerre mindent felújítani
képtelenség! Ambíciója, ten-
ni akarása, lelkes, odaadó
munkájának lépten nyomon
tanúi lehetünk. Épp most
dobták be a postaládánkba a
Kerepesi Közélet címû helyi
„sajtóterméket”. Egyszerûen
nem találok szavakat, hisz
nem elképesztõ, hanem
egyenesen felháborító, ha

egyáltalán „ellenzéknek” ne-
vezném, akik ezt az ocsmány
cikket írták Önrõl. Manapság
látni „fent” kormányszinten
is, hogy az ellenzéket nem el-
lenzéknek, hanem ellenség-
nek tekintik. Bátorkodom
megírni, napjainkban Ma-
gyarország a legsiralmasabb
történelmét írja.

Türelmét, kitartását, ambí-
cióját csak csodálni tudom.

K. G. 
(név és cím 

a szerkesztõségben)

Türelmet, kitartást
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Franka Tibor polgármester
napirend elõtt bejelentette,
hogy a kötvénykibocsátásról
és az azzal kapcsolatos pénz-
mozgásokról elkészült kimu-
tatást a képviselõk rendelke-
zésére bocsátotta.

A két ülés közt eltelt idõszak-
ról szóló polgármesteri tájé-
koztatóból a következõket
emeljük ki:
• A Szõlõ utcában megindult

a járdaépítés. 
• A Sólyom-, Béke-, József

Attila utca ügyben megtör-
téntek az egyeztetések,
kezdõdhet az aszfaltozás,
amely az idõjárás függvé-
nyében várhatóan március
végéig fejezõdik be. 

• Befejezéséhez közeledik a
szilasi óvodabõvítés, a par-
kolóval együtt.

• Az orvosi rendelõk elké-
szültek. A kerepesi orvosi
rendelõ kerítésénél az elsõ
alkalommal ellopták a vas-
oszlopokat. Most vas cson-
kokat betonoztak az alap-
ba, és ezekre hegesztik rá
az oszlopokat. 

• Megegyezés történt a XVI.
kerületi polgármesterrel,
akik 5 milliárd Ft értékben
bocsátottak ki kötvényt, és
közel. 100 utcát kívánnak
aszfaltozni jövõre. Kerepes
mart aszfaltot kaphat majd
jövõre a kerülettõl, ingyen
ideszállítva.

• Polgármester úr meghívta
Glattfelder Bélát, az Euró-
pa Unió parlamenti képvi-
selõjét a szilasligeti közös-
ségi házba november 13-
ára egy fórum megtartásá-
ra. Kérte a képviselõket,
hogy legyenek jelen õk is. 

• November 28-án tartják a
860 éves Kerepes ünnep-
ségsorozat záró rendezvé-
nyét, melyen megtörténik
a díszpolgár kitüntetések
átadása is. 

• Hamarosan megérkeznek a
Képes Kerepes néven emle-
getett képes kalendárium
példányai, amelynek a ked-
vezményes ára 1000 Ft/db.
Minden képviselõ 10 pld-t
kap belõle. 

Legyen e benzinkút a
templom mellett? 

A Római Katolikus Egyház
eladásra ajánlotta fel a tulaj-
donában lévõ kálvária dom-
bot, a Templom utcában,
mert parókiát és közösségi
házat szeretnének építeni a
vételárból. Most akadt egy
komolynak tûnõ vevõ, aki
benzinkutat szándékozik oda
építeni. 

Franka Tibor ismertette,
hogy a szabályozási terv sze-
rint oda benzinkút nem épít-
hetõ. Rózsás Erika képviselõ
azt javasolta, hogy ezt a terü-
letet az önkormányzat vegye
meg és ajánljon új helyet a
benzinkút számára, bár a ve-
võ kimondottan ehhez terü-
lethez ragaszkodik. Képviselõ
asszony a templom állagát is
féltette a nagy súlyú gépko-
csiktól. 

Kóbor Tamás nem támo-
gatta a benzinkút engedélye-
zését azon a területen, mert
az szerinte zavaró lenne ott
és oda korábban turisztikai
központot terveztek. 

Nem tartotta megfelelõnek
azt a szép és nyugodt köz-
ponti helyet a benzinkút szá-
mára Mayer Endre Gyuláné
alpolgármester asszony sem. 

Palotai László szerint sem
helyes a házak közé been-
gedni egy benzinkutat. Java-
solta viszont, hogy az önkor-
mányzat vásárolja vissza azt
a területet az egyháztól, és
megjegyezte, hogy a befek-
tetõt sem lenne szabad elen-
gedni.

Pordán Miklós meghívta a
befektetõt a Településfejlesz-
tési Bizottság ülésére, hogy
megtalálják a minden szem-
pontból jó megoldást.
Franka Tibor polgármester ja-
vaslatára a döntést így elna-
polták.

HÁZIORVOSI szerzõdések
meghosszabbítása 

Dr. Mokos Zsuzsanna és
Vaszil László házi gyermekor-
vosok szerzõdését további
három évre meghosszabbí-
tották.
Dr. Vaszil László bejelentette,
hogy a jelenlegi rendelése
mellett homeopátiás gyer-

mekrendelést is szeretne in-
dítani ugyanabban a rende-
lõben. A rendelõ használatá-
ért az épületben szükséges
belsõ munkák elvégzését
ajánlotta fel..
Franka Tibor felhívta a figyel-
met arra, hogy a két orvosi
rendelõre csak most több
mint 13 millió Ft-ot költött az
önkormányzat, s más telepü-
lésekkel ellentétben, Kerepe-
sen az orvosok ezt ingyen ve-
szik igénybe.

Vagyongazdálkodási 
rendelet

A rendeletben 3 millió Ft-os
összeghatárt határoztak meg
egyszeri lehívási lehetõség-
nek. Bár Palotai László java-
solta ezt 1 millió Ft-ra csök-
kenteni, a szavazás során az
eredeti javaslatot fogadta el
a testület.

A József A. út, 
Sólyom út, Béke út 

útépítési munkálatai

A közbeszerzési eljárás során
a Bíráló Bizottság javaslata
alapján a képviselõk elfogad-
ták a Penta Kft. bruttó
47.318.474 Ft-os ajánlatát
az utak felújítására. A mun-
ka elvégzésének szerzõdéses
határideje 2009. április 30.

Képviselõ-testületi ülés
2008. november 10.
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A várossá nyilvánítási 
pályázat

A jelen lévõ Szlovák Kisebb-
ségi Önkormányzat elnöke,
Kiss Károly bejelentette,
hogy õk is támogatják a pá-
lyázatot. Németh János elnök
távollétében Franka Tibor is-
mertette, hogy a CKÖ is a tá-
mogatás mellett döntött.

Helyi tömegközlekedés

A jelenlegi szolgáltató 2008.
november 30. napjával fel-
bontja a helyi autóbuszos
közlekedés biztosítására vo-
natkozó vállalkozói szerzõ-
dést. Az új szolgáltató kivá-
lasztásáig, - amelyet pályáz-
tatni kell – azonban ugyan-
olyan feltételekkel az Impex
Busz Kft. végzi tovább a szál-
lítást.

Képviselõcsoport 
létrehozása 

Kóbor Tamás, Szabó Anikó,
Varga Lívia, Ignác János és
Pordán Miklós konzervatív,
keresztény értékrenden ala-
puló, Kerepes jövõjéért dol-
gozó képviselõcsoportot
hoztak létre. Kérdésekre vála-
szolva Kóbor Tamás ismertet-
te, hogy a képviselõcsoport-
juknak akármelyik párthoz
tartozó személy a tagja lehet,
amennyiben ezt az értékren-
det és a céljaikat vállalni tud-
ja. A képviselõcsoport meg-
alakulása miatt az SzMSz-t
nem módosította a testület.

Windhager
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Miért ne lehetne gyereknap, ha már õszi
szünet van? Ez a gondolat vezette a Család-
Vár Alapítványt, amikor október 27-ére egész

napos elfoglaltságot szervezett kicsiknek és
nagyoknak a Szilasligeti Közösségi Házba.

Izgalmas filmvetítéssel kezdõdött a nap,
ami nálunk sem lehetett pattogatott kukori-

ca nélkül. Köszönet érte a Decsi
családnak.Délben megérkezett a pizza a Két
Faluért Egyesület ajándékaként. A CBA mel-
letti zöldségestõl pedig ízletes gyümölcsöket
kaptunk, hogy fogaink se romoljanak. Ebéd
után fokozódott az izgalom, mert a kincske-
resõ játék 5 állomása várta a már ekkorra csa-
patokba osztott gyerekeket. Volt íjászat,
ügyességi sorverseny, vetélkedõk, útkeresõ,
és ha mindezt teljesítették, és a térképek da-
rabkáit is összeillesztették, akkor valóban
megtalálták a számukra elrejtett kincset. A
vetélkedõk agytörõinek helyet adó helyszíne-
ken a komoly szellemi munka mellett a gye-
rekeknek kedveskedtek a Kütyüboltban és

Vali néni cukrászdájában, ezért hálás köszö-
net nekik.

Ezután a kézügyesség és a fantázia került
elõtérbe, mert többféle kézmûves foglalko-
zás várta a gyerekeket. Nagy sikere volt a pó-
lófestésnek, az üdvözlõkártya készítésnek mí-

ves betûkkel, a zoknibáb készítésnek és kulcs-
tartó fonásnak. Köszönjük Katonáné Szabó
Juditnak, Kántor Orsi néninek, Závodszky Lu-
cának, hogy segítettek a gyerekeknek a z al-
kotásokban. Köszönet illeti még Farkas Zsu-
zsát a Közösségi Ház új vezetõjét, amiért
egész nap azon fáradozott, hogy mindenünk
meglegyen.

Hogy lábaink se pihenjenek táncra perdül-
tünk Anett néni és András bácsi ropogós ve-
zényletére. Együtt ropták kicsik és nagyok,
még a vállalkozó kedvû szülõk is beszálltak a
végén. Kellemesen elfáradva, de élményekkel
gazdagon tértünk haza.

Köszönjük, hogy együtt játszhattunk. Ta-
lálkozzunk legközelebb december 6-án,
szombaton, 17,00 órakor a szilasligeti kápol-
na elõtt. Innen lampionokkal kísérjük át a Mi-
kulást a Közösségi Házba. Addig is várjuk raj-
zaitokat a „Mi karácsonyunk” címû rajzpályá-
zatra a Kerepesi Faluház címére.

nodus

Gyereknap (volt) az õszi szünetben
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Csicsergõ óvoda
A jó idõt kihasználva a Méhecske

és a Csibe csoport Veresegyházára lá-
togattak a medve parkba. A Mókus
csoportosok gyakran sétáltak a falu-
ba és közben szebbnél szebb õszi
terméseket gyûjtöttek. Eredményes-
nek bizonyult az õszi papírgyûjté-
sünk és ezt szeretnénk majd tavasz-
szal is megismételni. 

A Csiga-biga csoportosok Gödöl-
lõn az Erzsébet parkban sétáltak és
hatalmas mennyiségû gesztenyével
tértek haza. A Süni csoportosok
Jászberénybe kirándultak az állat-
kertbe. Október 16-án „társadalmi
munkát” szerveztünk óvodánkba,
amelyre a szülõket is elhívtuk, hogy
segítségünkre legyenek. Ezúton sze-
retnénk, megköszöni a segítõ szülõk
részvételét. Sikeresen lefestettük az
udvari játékok egy részét és átfestet-

tük a kerítést is. November 7-én a kö-
zösségi Házban Mikola Péter zenés
elõadását nézhettük meg. Novem-
ber 8-án délután „jótékonysági mu-
latságot” szerveztünk óvodánkban.
Szép létszámmal vettek részt a szü-
lõk és a gyerekek is. A befolyt összeg-
bõl udvari fajátékot szeretnénk vásá-
rolni. Szeretnénk megköszönni azok-
nak (szülõk és cégek), akik adomá-
nyaikkal hozzájárultak a „csicsergõ
mulatsághoz”:

Huncutka Bababolt /Kistarcsa/;
Kis bestia gyermekruhabolt /Kis-
tarcsa/; Illés cukrászda /Kistarcsa/;
Jani zöldséges /Kistarcsa/;
Decatlon; Gumipark /Parkánszki
Balázs/; Procter And Gamble
/Lengyel Levente ig./; Oázis üzlet-
ház Gyermek fodrásza: Szabó Eri-
ka; Besenyei Andor; Bátovszky Ma-
riann; Molnár Bálint; Harcsa Ba-
lázs; Sebó Anna és Marci; Fegyver;
Barbara; Rábai Tamás és Endre; Rá-
bai Enikõ és Andika; Kõszegi Csabi;
Pomogáts Bálint; Peták Peti; Tóth
Benedek; Rácz Krisztián; Tajti Ba-
lázs; Szilléry Szabolcs; Nerpel Alex;
Tóth Laura; 
Salánki Petra; Váray Réka; Kókai
Barbara; Kovács Marcel; Kelemen
Bogi; Lukácsi Bogi; Meleg Anita;
Botrágyi Gergõ; Kovács Gábriel
Mór.

Meseliget óvoda
Október közepén óvodánkban ka-

rácsonyi fényképezés volt. Az immár
hagyományosan megjelenõ fényké-

pész bácsi az idén is minden kisgyer-
mekrõl elkészítette a felvételeket,
majd a fényképeket a szülõk megvá-
sárolhatják, illetve utánrendelhetik.
Pillangó csoportosaink meglátogat-
ták a Szabó Magda könyvtárat, ahol
a megismerkedtek az intézmény ve-
zetõjével, szokásaival. Könyveket la-
pozgattak, képeket nézegettek és
mesekönyveket is kölcsönöztek, me-
lyekbõl az óvodába visszatérve az
óvó nénik meséltek minden gyermek
legnagyobb örömére. Szintén Pillan-
gó csoportosaink Budapesten, a
Csokoládé múzeumban jártak, ahol
interaktív módon ismerkedhettek
meg a csokoládégyártás történeté-
vel. Degeszre ehették magukat a
sok finomsággal, sõt saját maguk is
elkészíthették egyedi csokoládés
süteményeiket, melyeket díszdo-
bozban elhelyezve haza is vihettek.
Hazafelé jövet megálltak a
Szilasligeti játszótéren, ahol a sok
édességfogyasztás miatt bevitt
plusz kalóriákat, mozgással ellensú-
lyozták. Rengeteg élménnyel gaz-
dagodva tértek vissza az óvodába.
Köszönetünket fejezzük ki Prikkel
Ferenc Katica csoportos apukának,
hogy a Maci csoportban eltört öl-
tözõszekrényünket díjmentesen
megjavította. Köszönjük a segítsé-
get! Teknõs csoportunk év eleji indí-
tásához rengeteg támogatást kap-
tunk a szülõktõl. Ezúton szeretnénk
megköszönni, hogy igyekeztek biz-
tosítani számunkra a minél zökkenõ-
mentesebb óvodakezdést. Játékok
(puzzle, fakirakók, toronyépítõ, baba
konyhai felszerelés), kaspók, dobo-
zok, légtisztító berendezés, beszer-
zés, CD lemezek, verses gyûjtemé-
nyek biztosításában kaptunk nagy-
nagy segítséget.

Köszönjük: Mató Tamás,
Kutasné Szabó Andrea valamint a
Cserkuti család, Válint család, Né-
meth család, Edényi család, és a
Nagy család önzetlen segítségét!

Gyerekszáj:
Adél mondja az óvó néninek:
óvónéni hányingerem van! Nekem
meg két ingerem van óvónéni! -
mondja Csenge.

Napsugár óvoda:
Manócska csoport:

Egész hónapban gyönyörûen sü-
tött a nap. A gyerekekkel kihasznál-
tuk a jó idõt, ezért sok helyre elmen-
tünk kirándulni. Voltunk Gödöllõn, a
piacon, ahol megfigyeltük az õszi gyü-
mölcsöket, zöldségeket. Ismerked-
tünk a vásárlás illemszabályaival és az
udvariassággal. A könyvtárban is jár-
tunk két alkalommal, ahol érdekes já-
tékos foglalkozáson vehettek részt a
gyerekek. Az elsõ foglalkozás a jeles
napokról, fõleg az õszi népszokások-

ról szólt. Sokat mesélt a könyvtáros
néni a szüretrõl, Mihály napról és
Márton napjáról. A második foglal-
kozás az erdõ, mezõ állatairól szólt,
kiemelten az állatok viselkedésérõl
õsszel. Mit csinálnak õsszel a szarva-
sok? Miért hullajtják el az agancsu-

kat? Melyik állat hol él? Sokszor sétál-
tunk az óvoda környékén, ahol meg-
figyelhettünk a természet változásait.
A közelben lévõ játszóteret is gyak-
ran felkerestük, ahol vidáman ját-
szottak a gyerekek. Két alkalommal
bábszínházban is voltunk. 

Köszönetünket fejezzük ki Ger-
gely apukának, aki az óvodánk
belsõ udvarának falát lefestette és
a hibákat is kijavította rajta. Kö-
szönjük szépen!

Gyerekszáj:
Gyümölcsnapon Szilvi néni elõké-

szíti a gyümölcsöket, hogy megehes-
sék a gyerekek. Közben a gyerekek
kérdezgetik:

- Mit csinálsz?
- Megmosom és feldarabolom a

gyümölcsöket.
- Mi ez?
- Vilmoskörte - feleli a daduska.
Délben valakinek eszébe jut és

megkérdezi:
- Milyen körte is volt az Szilvi néni?
Villanykörte - vágja rá Dorka.
Óvónõ:
- Julcsi, tedd a szád elé a kezedet,

ha köhögsz, mert elkapják a többiek
is tõled a betegséget.

Julcsi: 
- Bocsánat, de nem én tehetek ró-

la, csak úgy röpködnek valamik a le-
vegõben!

Vizet kér inni néhány gyerek a
konyhaajtóban.

A négy éves Tomika is odamegy.
Megkérdezik tõle: - Te mit kérsz?

- Idítõt – hangzik a válasz.

Napocska csoport:
Társadalmi munkát szerveztünk,

melynek során az óvoda vasjátékait
(mászókákat) festették le a szülõk.
Megköszönjük Szûcs, Boldvavölgyi
és Skolnikovics anyukáknak a segítsé-
get. Papírt gyûjtöttünk. A befolyó
összeget a gyerekek karácsonyi játé-
kára fordítjuk. Ellátogattunk a Szabó
Magda könyvtárba, ahol a gyerekek
megismerkedtek Almási Miklósnéval,
a könyvtár vezetõjével. Megtudhat-
ták, hogyan lehet kölcsönözni köny-

vet a szüleik segítségével. Kedvükre
válogathattak a mesés könyvek kö-
zül. Volt, aki 3-4 könyvet is átlapo-
zott. Jártunk a gödöllõi városi múze-
umban. Kicsik és nagyok nagy érdek-
lõdéssel nézték a kiállított tárgyakat.
Itt a vadon élõ állatok kötötték le a
legtöbb gyermek figyelmét. Sokat
felismertek, a többit a kép alapján
azonosítottuk. A Faluházban Kézmû-
ves foglalkozáson vettünk részt.
Agyagból sündisznót készítettek a
gyerekek, majd hangulatos népi
gyermekjátékokat játszottunk duda-
szó kíséretében.

Szivárvány óvoda:
Óvodánk gyermekeivel az állatok

világnapja alkalmából meglátogat-
tuk a veresegyházi medvepark lakóit.
Korán érkeztünk, a medvék még szu-
nyókáltak, de egy-kettõ már ébrede-
zett. Kekszet, almát kínáltunk nekik.
A gyerekek nagyon örültek a kis vad-
malacoknak is, akiket szintén itt lát-
hattunk. Ebben a hónapban volt az
elsõ kézmûves foglalkozás a Faluház-
ban, ahol sünit készítettek a gyerekek
agyagból. Színházi elõadás alkalmá-
val Róka Rudi kalandjaival ismerked-
hettünk meg. A mesefordulatokban
gazdag elõadáson gyerekek jól mu-
lattak. Október még a szüretelés hó-
napja. Sok család küldött szõlõt, gyü-
mölcsnapra, így mi az idén ismét
„mustkésztést” játszottunk. Egy szép
napos délelõtt az udvaron. A gyere-
kek szemezték, darálták, szûrték a fi-
nom szõlõlét, s jóízûen fogyasztották
a mustot.

OVI HÍRADÓ •  Október 15. – november 15.

CSECSEMÕVÍZ 
SZILASLIGETEN

2008. novembertõl 
megváltozik

a Csecsemõvíz kiadás
helye és ideje.

Helye: 
2145 Kerepes-Szilasliget,

Wéber Ede u. 1
GYERMEKORVOSI

RENDELÕ alatti garázs 

Ideje: 
SZERDA: 16-18 óráig

Kiadó: 
Kesziné Ángyási Mónika 
(Dr. Mokos Zsuzsanna

asszisztense)

Tel.: 06 30 942 47 29
Rendelõ: 06 28/481-419
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November 15-én, szomba-
ton, újból rendhagyó szentmi-
se volt a kápolnában
Szilasligeten. Egy olyan gyerek-
mise, ahol szabad kérdezni, a
feltett kérdésekre válaszolni, és
néha még körbeállni és táncol-
ni is.

A mostani alkalom különle-
gessége az volt, hogy nem szo-
rosan az olvasmányokhoz kap-
csolódott a szentbeszéd, ha-
nem a szentmise egy-egy részé-
nél megálltunk, és Török Lász-
ló, angyalföldi káplán atya el-
mesélte nekünk, hogy ott Jézus
Krisztus életének melyik állo-
mására emlékezünk.

Tudtad, hogy a Dicsõség el-
hangzásakor az angyalok éne-
kéhez kapcsolódunk, akik Jézus
születését adták hírül? Tudtad,
hogy az áldozati rész elõtti kéz-
mosás a régi idõkre emlékeztet,
amikor még terményeket, élel-
miszert, kézmûves árukat, élõ
állatokat adtak át, hogy a pap a
szolgálat mellett meg is tudjon
élni? Ezután kezet mosott, és
az akkor frissen kapott kenye-
rekbõl és borokból választotta
ki az áldozathoz valót. Tudtad,
hogy kik írják az imádságokat?

Sokat imádkozó, szent életû
atyák. Viszont van egy, amit Jé-
zustól kaptunk ajándékba. Ez a
Miatyánk. Tudtad, hogy Jézus
mikor adott áldást? Egyszer,
egyetlen egyszer. Mennybeme-
netelekor: Lukács Evengéliuma
24,50 Ezután kivitte õket
Betániáig, felemelte a kezét, és
megáldotta õket. És miközben
áldotta õket, eltávolodott tõ-
lük, és felvitetett a menny-
be. Ekkor leborulva imádták õt,
majd nagy örömmel visszatér-
tek Jeruzsálembe; mindig a
templomban voltak, és áldot-
ták Istent. Ezek a kérdések sok-
szor még a felnõtteket is meg-
izzasztották, de mindig sikerült
közösen megtalálni a megol-
dást.

Szeretettel várunk szüleid-
del, nagyszüleiddel, testvéreid-
del együtt 2008. december 6-
án 16,00 órától a szilasligeti ká-
polnában a következõ gyerek-
misére, ahol szent Miklós püs-
pökkel is találkozhatunk. Utána
közösen, lampionos felvonulás-
sal kísérjük õt át a Közösségi
Házhoz. Kérjük, hogy lampiont
hozz magaddal.

-nodus-

Jézus élete a Szentmisében
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A címben jelzett név Tasi
István szankszrít neve,
amelybõl a pradi az úr. A
homlokán két függõleges
sárga csíkot és az orrán egy

levél alakú, szintén halvány
jelet viselõ fiatalember Fejõs
László kiállítását nyitotta
meg a Faluházban november
7-én, este. Ezek a jelek a fe-
jen és a hozzá tartozó öltö-
zék egyértelmûen tudatja,
hogy Krisna-hívõ illetõvel ta-
lálkoztunk. (míg a hölgyek
homlokán gyakran látható
piros pötty csak társadalmi
üzenet, azt jelenti, hogy az il-
letõ nõ házas.)

A fentiekbõl azonnal kide-
rül, hogy egy keleti vallásfilo-
zófián alapuló mûvészet ké-
peit csodálhattuk meg ez al-
kalommal. A képekrõl, mint

általában a mûvészeti alkotá-
sokról nem érdemes sokat
beszélni, azt szemlélni, élvez-
ni kell (ahogy tették is a láto-
gatók), ám az ihletésüket
adó eszmeiségrõl érdemes
néhány szót ejtenünk.

Tasi István a Védikus Tudo-
mányok Kutatóközpontjának
a vezetõje és a hindu Hittu-
dományi Fõiskola tanára, s
mint ilyen, szakavatottan
mutatta be néhány mondat-
ban vallásukat a szép számú
kerepesi hallgatóságnak, akik
közt az átlag életkor nem le-
hetett több 15 évnél. 

Az említett budapesti kuta-
tóközpontban az õsi India
5000 éves tudományait vetik
egybe az európai természet-
tudományos világképpel, a
különbözõ kultúrákat hason-
lítják össze, elsõsorban az

úgynevezett végsõ, nagy kér-
désekre keresett válaszok
alapján. 

• Honnét származik a vi-
lág?

• Mi az ember?
• Van-e a halál után folyta-

tás, túlvilág?
A Krisna-tudatúak Egyisten

hívõk, hisznek az örök élet-
ben, a lélekvándorlásban.
Úgy tartják, hogy az ember
személyes egyénisége, tuda-
ta a különbözõ testekben is
azonos marad. Tisztelik az
életet minden alakban, ezért
óvakodnak attól, hogy bár-
milyen élõlényt elpusztítsa-
nak, vagy akár annak fájdal-
mat, szenvedést okozzanak.
Éppen ezért nem esznek
húst, csak növényeket. Ezt is
megtapasztalhattuk ott a
helyszínen, mert meg is ven-
dégelték az egybegyûlteket.
A többféle fogás elköltését
követõen leszögezhetjük,
hogy azok ízletesek voltak és
valóban jól lehet lakni velük.

Windhager K.

„Kõtörõ” Képzõmûvészeti kiállítás a Faluházban

Isvara pradi

A zenét a világban mindenütt október 1-
jén ünnepeljük 1975 óta Yehudi Menuhin és
az UNESCO zenei tanácsának felhívására.
Mindennek van már világnapja, így hát a ze-
nének is, nem kevésbé megérdemelten, hi-
szen úgy érzem, nagy szerepet tölt be az em-
berek életében. A zene elõhívja a régi, meg-
hitt hangulatokat, felébreszti a bennünk
szunnyadó érzelmeket akkor is, ha fáradtak,
fásultak vagyunk. 

Az, hogy mit jelent saját életünkben a zene-
hallgatás, mindenki tudja, van, akinek szép
emlékeket idéz, van, akinek kapu egy másik,
sokkal szebb világba. Közelebb visz saját lé-
nyegünkhöz, segít a pillanat csodáját meglel-
ni zajos életünkben. Figyelni a szólamok egy-
másba fonódását, hogy milyen érzelmeket
vált ki belõlünk egy-egy dallam, a feszültség
levezetésének egy formája lehet, melyben
megnyugszunk, ellazulunk, feloldódunk.

A zeneszerzõk kapcsolatba lépnek egy
olyan világgal, mely alkotás közben talál rá-
juk, ami szorosan összefügg a transzcenden-
tálissal. Hallgassunk meg akár egy Bach, vagy
Vivaldi mûvet... És rálelünk a szférák zenéjére.
Megpróbálják lehozni nekünk a mennyor-
szág egy darabját. Persze nem ugyanolyan,
de sejteti azt, útmutató táblaként. Az ország,
hol nincs megosztás, félelem, hol csak nyuga-
lom van, és az Isteni szeretet. 

A zene a legnagyobb jótétemény, amit a
halandók ismerhetnek - fogalmazta meg J.
Addison - az 1600-as évek végén. Valóban, a
zene kincs, sokféle muzsika öleli körül min-
dennapi életünket, bátorít, lelkesít, vígasz-
tal...; szeret minket, embereket.  A magam
számára úgy fogalmazom: a zene a legjobb
barátom, mindig segít, mindig mellettem
van, bennem él. 

Jó érzés, hogy rohanó világunkban mind-

annyian érezzük a mûvészetek lelket varázsló
hatalmát, s a mostani október 1-jén, valamint
az azt követõ valamennyi napon azon dolgo-
zunk, hogy ezt a varázsló tüzet ébren tartsuk
és átadjuk a érdeklõdõ közönségnek. A zene
az összetartozás ünnepe is lehetne. Közössé-
gi erõ van minden zenei-mûvészeti produkci-
óban, sok-sok gyakorlás, együttmûködés, alá-
zat, szeretet egymás iránt. 

Az értékek megfogalmazása, továbbvitele
a legfontosabb szempont, akkor is ha egy ze-
neiskolás növendék ül a koncertpódiumon, és
akkor is, ha világhírû mûvészek teszik ezt. 

Nem az egyéni teljesítmények vannak fó-
kuszban, nem a zene piaci értéke fogalma-
zódik meg a produkciókban - ahogy azt
mostanában az új szelek diktálják -, hanem
az alázat, a zene magas szintû tanítása és
mûvelése. 

Vályi-Nagy Tamás

A zene világnapján
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Burkovics Péterné betegsé-
ge miatt nem tudta már to-
vább vállalni az elnöki tiszt-
séget a Kerepesi Hagyo-
mányõrzõ Pávakör Egyesü-
letben. Egy rendkívül hangu-
latos ünnepség keretében
búcsúztatta a leköszönõ ve-
zetõt a tagság. Manci néni
meghatottan köszönte meg
a jókívánságokat és a virág-
csokrot, s ígéretet tett, hogy
erejéhez mérten továbbra is
részt vesz a Pávakör tevé-
kenységeiben, sokéves ta-
pasztalatait pedig szívesen

átadja az új vezetõség szá-
mára. 

A tagság Zombori
Hubertnét, Mártit választotta
meg elnöknek, vele készítet-
tük interjúnkat.

- Milyen tervekkel vette
át ezt a felelõsségteljes
megbízatás?

- Nem számítottam rá,
nagy megtiszteltetésnek ér-
zem és köszönöm a bizalmat.
Persze kértem, mindenki vál-
laljon feladatot. Így is történt
- amit köszönök a társaim-
nak -, most közös feladatvál-
lalással és közös irányítással
dolgozunk. Módosítottuk az
Alapszabályt is, öt fõs elnök-
séget állítottunk. 

- Mirõl híres a Pávakör?
- Ez a község legnagyobb

múltú civil szervezete, jövõ
õsszel leszünk 35 évesek,
amit egy nagyszabású ren-
dezvényen szeretnénk méltó
módon megünnepelni. Mi
egy hagyományõrzõ egyesü-
let vagyunk Kerepes minden
fellelhetõ hagyományát
gyûjtjük, õrizzük és erõnk
szerint terjesztjük is. 

- Milyen hagyományokra
gondoljunk?

- Õrizzük a település dalait,
táncai, ruhaviseletét, szoká-
sait, még a hímzésmintákat
is. Amit lehet, a dalokat, tán-
cokat a népviseletünket szín-
padon is bemutatjuk a fellé-
péseinken. Számos régi szo-
kást dolgoztunk fel színpadi
elõadásra, például a kerepesi
tollfosztást, a párnatáncot
vagy a lakodalmast, stb.. 

- A község szlovák ha-
gyományairól van szó?

- Természetesen. Bár a né-
met nemzetiség korábbi be-
települõ Kerepesen, mégis

jobbára a szlovák viselet,
nyelv és szokások maradtak
fenn. Jó lenne, ha a német ki-
sebbség is megszervezné
magát és összegyûjtenék a
még létezõ hagyományaikat.

- Hol jártak a három évti-
zed alatt?

- Szinte az egész világot
bejártuk a Szentföldtõl Fran-
ciaországig, nem beszélve a
szomszédos erdélyi, felvidéki
fellépésekrõl. Rendkívül nagy
anyagunk gyûlt fel a sok-sok
fellépés történeteirõl, külön
feladat a történelmünk rend-
szerezése, a fényképek felira-
tozása, csoportosítása, de
azt akarjuk, hogy komoly ér-
téket adhassunk át a követ-
kezõ nemzedéknek.

- Hogyan készülnek a 35
éves születésnapra?

- Olyan rendezvényt készí-
tünk elõ, amelyiken minden
kerepesi és szilasi egyesületet
bemutatkozhat majd. Mi pe-
dig erra az alkalomra szín-
padra visszünk egy eddig
még fel nem elevenített
kerepesi néphagyományt, a
legénybíró választást. Le-
génybírót a húsvét elõtti idõ-
szakban választottak a férfi-

ak. Aki ez a tisztséget kiérde-
melte az szervezhette meg a
húsvéti bált a faluban. A vá-
lasztás a kocsmában történt,
ahová nõk nem léphettek be,
a lányok az utcán várták,
hogy megtudják, mi történt
odabenn. Ehhez kapcsolódik
egy kerepesi szólás: „Ha egy
fiú egy lyányt beporolt (meg-
táncoltatott) a bálban, azt
utána illik húsvét reggel
meglocsolni is!”

Szeretnénk jövõre az eddi-
gi bemutatóink anyagaiból
egy tartalmas DVD-t összeál-
lítani és sokszorosítani.

- Mmilyen további ter-
veik vannak?

- Szeretnénk bõvíteni a lét-
számunkat. Szívesen veszünk
minden érdeklõdõt, aki be
szeretne kapcsolódni a Páva-
kör életébe, lakjon bármerre
a faluban és az sem baj, ha
nem õslakos, de vállalja a ha-
gyományaink továbbvitelét.
Különösen férfiakat fogad-
nánk szívesen, hiszen vannak
táncok, amiknél nélkülözhe-
tetlenek.

Tervezzük egy ifjúsági cso-
port létrehozását is. Azokat a
tizen-huszon-éveseket, akik
énekelni, táncolni szeretnek,

azokat bíztatjuk, hogy bát-
ran jelentkezzenek. Táncta-
nárunk, Szilágyiné Suba Éva
egy-kettõre megtanítja õket
is a tudnivalókra, és itt egy
nagyon lelkes, jó hangulatú
csapat fogadja be õket. 

- Hol léptek fel legutóbb
és melyek lesznek a követ-
kezõ helyszínek?

- Legutóbb Erzsébetligeten
vettünk részt a mûsorunkkal
a Dolina szervezet meghívá-
sára. A jövõ héten a Heves

megyei Atkára utazunk. Ta-
vaszra külföldi fellépést is
tervezünk. 

Sok helyrõl kapunk meghí-
vást, de a szûkös anyagiak
miatt általában oda me-
gyünk, ahol legalább az úti-
költségünket állni tudják. Ter-
mészetesen szerepelünk de-
cember 6-án a Falukarácsony
ünnepségen is. 

- Milyen bevételekbõl
tartják fenn az Egyesüle-
tet?

- Mindenre pályázunk,
amire csak lehet. Nyertünk
összegeket a Kerepesi Önkor-
mányzattól, a Nemzeti Civil
Alap-tól, a Magyar Ország-
gyûléstõl. Van némi bevéte-
lünk a lakosok által felaján-
lott 1 %-okból, és néha áru-
bemutatók szervezésébõl is.
Megnyertük a helytörténeti
vetélkedõt, ami 50.000 Ft-ot
hozott a számunkra, és ne fe-
ledjük az eseti felajánlásokat,
amit minden támogatónknak
nagyon megköszönünk, le-
gyen az akár pénzbeni, akár
természetbeni. Ilyennek mi-
nõsíthetjük, amikor a kõtele-
ki utunk buszköltségét
Franka Tibor polgármester úr
saját zsebbõl kifizette helyet-

tünk. Nagy segítség lenne,
ha egy hozzáértõ pályázatíró
is támogatna minket, hiszen
ma már ez is egy külön szak-
ma.

- Köszönöm a betekintést
engedõ válaszokat. Sok si-
kert kívánok a céljaik valóra
váltásához, a kerepesi ha-
gyományok ápolásához és
azok minél szélesebb körben
történõ megszerettetéséhez.

Windhager Károly

Röpülj páva - sikerre!
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Megszülettünk, élünk
vagy éldegélünk, aztán meg-
halunk. Ez az emberi sors. Ta-
lán az egyetlen, ahol nincs
válogatás. Aki az életben kis-
királynak képzelte magát,
ugyanúgy meghal, mint az
utcán kéregetõ. A születé-
sünkkor örömmel üdvözöl-
nek a családban. A halálunk
egy fájdalmas búcsú, mely
örökre szól.

Az idõ azután, ha lassan
is, de enyhíti a fájdalmakat.
Az emberek kijárnak a teme-
tõbe, virágokat visznek a sze-
retteik sírjára és gondozzák a
már ott lévõket. Van, aki sû-
rûbben, van, aki ritkábban.
De évente egyszer van halot-

tak napja, amikor aki csak
mozogni tud, kimegy a te-
metõbe, hogy ennek a nap-
nak minden percét a halotta-
inak szentelje.

Én három temetõbe vit-
tem virágokat, és alkalmam
volt megfigyelni a gyászoló-
kat. Soha annyi fehér hajat
nem látni az utcán, a jármû-
veken, mint ezen a napon,
mert fõleg idõs emberek jöt-
tek ki a férjekhez, feleségek-
hez, akikkel fél évszázadig,
vagy még tovább együtt él-
tek. Mivel a férfiak hamarabb
elmennek, fõleg asszonyok
voltak a temetõkbe. A bu-
szok, villamosok telve voltak
fehér hajú, sokszor hajlott

hátú idõs asszonyokkal, vi-
rágcsokrokkal.

Ki tudná megmondani
hány milliárd könnycsepp
gördült le a ráncos arcokon,
hogy föligya a föld, vagy a
zsebkendõ? Hányan mond-
ják, eljöttek újra hozzád,
mert nehéz az életem nélkü-
led? Szeretnék már itt lenni
veled, hogy a hideg sírodba
egy kis melegséget hozzak.
Napközben is velem vagy, de
este lefekvéskor, amikor el-
mondom az imát, érted és a
családunkért, úgy érzem ott
vagy velem, szinte érzem a
simogatásodat. Hiszen sok-
szor segítettél szép szóval,
ha valami nyomta a szíve-

met. És tettekkel is, ha arra
volt szükségem. Ezért érzem,
hogy velem vagy a halálod
után is.

Azután remegõ kézzel
megsimogatja a síremléket,
ott, ahol az õ neve is ott van
a születési évével, ami után
egyszer a halála dátuma ke-
rül. Majd búcsúzik, de meg-
ígéri, nemsokára újra eljön.

A villamoson néma csönd
van, a kisírt szemek az abla-
kon néznek ki, de a gondola-
taival még most is a temetõ-
ben jár. Mert nagyon nehéz
elszakadni attól, akit szeret-
tünk, aki már csak az emléke-
inkben él.

Cs.L.

Fehér hajak bûvöletében

Pályázatírót keres a Pávakör
Érdeklõdni lehet a Faluházban, 

Zombori Hubertnénál (06-30-262-6576),
vagy bármelyik tagunknál.

A Pávakör a hagyományok ápolásához, énekhez, 
tánchoz, vagy egyéb segítõ tevékenységhez kedvet 

érzõ személyeket szívesen fogad a sorai közé.
Érdeklõdni lehet a Faluházban, Zombori Hubertnénál 

(06-30-262-6576), vagy bármelyik tagunknál!

Tánccsoport szervezés
A Pávakör ifjúsági tánccsoportjához 

várja fiatalok jelentkezését a Faluházban, 
Zombori Hubertnénál 

(06-30-262-6576), vagy bármelyik tagunknál. 

Tánctanár: Szilágyiné Suba Éva

Kilencvenedik évfordulóját
ünnepelte a Református egy-
házközség Kistarcsán a gyö-
nyörûen felújított református
templomban. A november
15-i hálaadó ünnepségen ik-
tatták be a Csömör, Kerepes,
Nagytarcsai lelkészi állásba
Riskóné Fazekas Mártát, aki
már 30 éves gyakorolja lelké-
szi hivatását. Az ünnepi isten-
tiszteleten Dr. Szabó István
református püspök és a lelké-

szi kollégák áldása után Csö-
mör, Kerepes és Nagytarcsa
polgármesterei ünnepi kere-
tek között tették meg felaján-
lásaikat. Mindhárom telepü-
lésen az önkormányzat hatá-
rozata alapján a református
gyülekezet életéhez szüksé-
ges telekingatlant ajándékoz-
tak az egyháznak, Kistarcsa
polgármestere pedig további
anyagi segítséget.

G. E.

Kilencven éves 
a Református Egyházközség
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Fantasztikus élményt nyúj-
tott november utolsó elõtti
vasárnap délutánján a zsúfo-
lásig megtelt szilasi közösségi
házban összegyûlt közönség-
nek az Együtt Egymásért
Nyugdíjas Klub színjátszó cso-
portja. Almássy Bettina rende-
zésében és vezetésével a
CsikLó tojás címû komédiá-

ban remekeltek az örökifjú és
jókedvû nyugdíjasok. A ferge-
teges, könnyekig nevettetõ,
többször tapssal megszakított
elõadás után a jelenlévõk jó-
ízûen fogyasztották el azt a
460 gombóc töltöttká-
posztát, amit a klub vezetõje,
Dudásné Gizi néni készített el

és szolgáltak fel a klub asszo-
nyai által sütött finom süte-
ményekkel.

Az egy éve alakult amatõr
színjátszó csoport már elsõ
országos bemutatkozása al-
kalmával nagy sikert aratott a
Hat rõf szövet címû darabbal,
ezzel a mostanival is neveztek
az Adácson megrendezésre

kerülõ amatõr színjátszó cso-
portok fesztiváljára, ahol is-
mét jó hírét keltették Kerepes-
nek. Minden köszönet és elis-
merés a fáradhatatlan szép-
korúaknak és vezetõjüknek,
kívánjuk, hogy még sok ilyen
remek elõadáson ünnepelhes-
sük õket.                        - r -
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2008-ban Kerepes elsõ ok-
leveles említésének 860. év-
fordulóját ünnepeljük. Az ok-
levélben (1148) Kerepest
Pesttel együtt említik. Mi
azonban nem most jöttünk a
világra! Valójában nem csak
Pest és Kerepes, de a Kárpát-
medence magyarsága, a ma-
gyarság többségének, zömé-

nek 2007 évnél korábbi õsho-
nos múltja is bizonyítható. Az
Árpád-ház (Anonymus is ezt
írja le) a férfi ága kihalt1301-
ben, de az õslakos magyarság
utána is és ma is tud alkal-
mazkodni, Közép Európában
fennmaradni!

Múltunkból ma is alkotunk
és maradandót építünk gyer-
mekeinknek, a jövõnek is,
mint ahogy már 1000-nél is
több esztendeje itt Közép Eu-
rópában. Ezt a Közép-euró-
paiságot különösen ki kell
hangsúlyoznunk, azért véstük
kõbe a HÉV állomásnál 1996-
ban a Honfoglalásunk, vagy
honvisszafoglalásunk 1100
éves évfordulójára készült

emlékmûnél. Közép-európai-
ságunk kihangsúlyozásával
elismerésével, elismertetésé-
vel visszanyerhetjük önbecsü-
lésünket, jövõbe vetett hitün-
ket. Hiába van mögöttem és
mögöttünk sok-sok év, a jö-
võt is biztosítani kell, ugyan
úgy mint a tisztességes múl-
tat. 

A mogyoródi kilátóhoz ha-
sonlóan nekünk is egy kilátót
kellene építeni  (várhatóan
Makovecz Imre tervei alap-
ján). A lehetséges helyszín a
Bolnoka tetõ. 
A kilátónál helyezhetjük a
legjobb helyre Kerepes jelkép-
ét az életet adó napot tartó
nõ szobrát.

Ez a szobor a NAP ábrázolá-
son kívül, más megvilágítás-
ból nézve keletiesen a hasi
rész finom kihangsúlyozásá-
val a világon a legszebbet, az
anyaságot, a születendõ újat
és annak védelmét is jelké-
pezheti.  Nem a terhes, ha-
nem az áldott állapotban le-
võ Kerepesi Boldog Asszony.
László Gyula történész pro-
fesszor megfogalmazása sze-
rint 3-as értékû: „benne van
az egek ura, a teremtõ isteni,
atermészeti és emberi kez-
det.”

Mihalik Mihály
múzeológus, szobrász, 

restaurátor

Kerepes 860 éves

Tisztelt Szerkesztõ úr!
A kerepesi véleményben megjelent Csörsz árka címû cikkét
annyiban pontosítom, hogy október 19-én volt az elõadás
és hölgyet Harkányiné dr. Székely Zsuzsannának hívják.

Demény Éva

Ismét remekeltek a szilasi nyugdíjasok

Biztonságosan közlekedhet-
nek, immár közlekedési lámpa
„védelmében” azok az óvodá-
sok és szüleik, akik a Szabad-
ság úti Csicsergõ óvodába jár-
nak. Elkészült a lépcsõ az út
melletti várakozó járdával, ami

szintén régi kívánsága volt szü-
lõknek és a gyermekekért ag-
gódó és felelõsséggel tartozó
pedagógusoknak is. A hivatal
forintos önrészes pályázaton
elnyert összegbõl készíttete el
a lámpás átkelõt. 

Biztonság az ovisoknak
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Nehéz idõkben minden
rosszabbul esik, nehéz idõk-
ben az emberek sértõdéke-
nyebben, mert tehetetlenek.
Ugyanakkor az is igaz, hogy
Kerepesen az adóhátralék
évek óta meghaladja az öt-
venmilliót, jelenleg 54 millió
forint. Néhányan ezzel
együtt is sérelmezték a hiva-
tal adóiroda vezetõjének az
érintetteknek kiküldött leve-
lének szerintük kissé tolako-
dó, túl követelõdzõ és ag-
resszív hangnemét.

Tudom, manapság minden
forintnak két helye is lenne,
de csak egyszer lehet vele fi-

zetni. Mégis kérem a megér-
tésüket, mert az adókat, akár
a villanyszámlát, a gázszám-
lát, vagy az APEH tartozást,
helyben is meg kell fizetni.

Az erõs és joggal kifogá-
solt levél hangneméért vi-
szont elnézést kérek, mint a
hivatal dolgozóinak munkál-
tatója és mint Kerepes Nagy-
község polgármestere is. Saj-
nos az adófelszólító levelek
tartalmát nem áll módom-
ban megváltoztatni, de
hangnemét igen. Meg is tet-
tem, az illetékes munkatárs
ezentúl tapintatosabb lesz.

Franka Tibor

Adóhangok
Az idõ egyre morcosabb,

úgy tûnik elõbb utóbb bekö-
szönt a tél. A tél kezdete egy-
ben az advent kezdetét is jelen-
ti. Advent elsõ vasárnapja az
egyházi év kezdete is. A soron
következõ négy hét a várakozás
idõszaka is, a lelki felkészülés
ideje, karácsonyra, Jézus szüle-
tésére. Ugyanakkor a második
eljövetelére is irányítja figyel-
münket. Krisztus arcát szemlél-
jük, aki emberré lett, és örömet
hozott a Földre. Készítsük fel
lelkünket az ünnepre, a szeretet
ünnepére. Hogy ne csak szólam
legyen a „szeretet ünnepe”.
Hogy tudunk felkészülni? Elsõ-
sorban, csönddel, elmélkedés-
sel, imádsággal. Foglalkozzunk
többet Isten dolgaival, ismerjük
meg jobban azt, akit várunk.
Másodsorban készülõdjünk ka-
rácsonyra. Ajándékainkat szer-
tettel és személyre szabottan
válogassuk ki, és ne üzleti anya-
gi megfontolással. Harmadsor-
ban, de nem utoljára, tisztítsuk
ki lelkünket minden szennytõl.

Ne felejtkezzünk el az ad-
venti koszorúról se. Ez többnyi-
re fenyõbõl készül rajta négy

gyertya. Elsõ vasárnap, mely
Szent András napjához legkö-
zelebb esõ vasárnap, a lila színû
gyertyát gyújtsuk meg. Advent

második vasárnapjának a színe
szintén lila. Ez a nagyböjt idõ-
szaka is. Van, ahol a lilát kékkel
helyettesítik, hogy a két ünne-
pet megkülönböztessék egy-
mástól. A harmadik vasárnap
kiemelkedik a többi közül, ad-
vent második felének kezdetét
jelzi. Színe a rózsaszín, amely az
örömöt szimbolizálja.  Advent
negyedik vasárnapjának színe a
bûnbánatot kifejezõ lila. Az ad-
venti koszorún mind a négy
gyertya egyszerre ég ezen a na-
pon. Jó készülõdést!

Kóbor Tamás

Advent

Obama gyõzelme után az
egyik legfontosabb kérdéssé
változott, lesz-e kutya a Fe-
hér Házban. Eddig volt a
Bush-féle. Most is lesz, az
Obama-féle, azaz keverék.
Ezt mondta a kenyai szárma-
zású elnök, sõt, hozzátette:
keverék lesz, mint én, és ku-
tyamenhelyrõl hozzuk. Ez

igazán könnyfakasztó. Sõt,
tengeren túli kutyakomédiá-
nak is felfogható. Berlusconi
meg azt mondta Obamáról,
hogy napbarnított, amiért
egyesek szerint elnézést kel-
lene kérni az olasznak. Hogy
miért, azt senki nem tudja,
de ez a trendi. No most
Berlusconi nem fog elnézést
kérni, mert Obama tényleg
napbarnított, Berlusconi pe-
dig nem tévedett.

Mi magyarok vagyunk té-

vedésben, mert elfogadjuk,
sõt, befogadjuk azt a sok
együgyûséget, amit Ameriká-
ból a független magyar tele-
vízió ránk zúdít az ország va-
lódi és húsbavágó gondjai
helyett. Pimaszság. Félig mû-
velt riporterek utaznak ki és
beszélnek sületlenségeket
naphosszat, miközben a sa-
ját hazájukban tombol a sze-
génység, a kiszolgáltatottság
és a reménytelenség.

Én még emlékszem arra az
idõre, amikor szintén félig
mûvelt pártkáder riporterek
tudósítottak Moszkvából a
nagy testvér Szovjetunió vi-
lágraszóló eredményeirõl,
meg a szocializmus világmé-
retû gyõzelmérõl. Az is ku-
tyakomédia volt. 

Az vörös kutya volt, a
Bush-féle fehér volt, míg az
Obama-féle meg napbarní-
tott lesz. A Gyurcsányét is-
merjük.

Röhej. Kutyák az utcán,
kutyák az utak szélén, kutyák
a minisztériumokban, kutyák
a Fehér Házban, a vezetés-
ben, a parlamentben. És
ugatnak tovább.

ft.

Kutya a Fehér Házban

Folytatás az 1. oldalról.
Most, hogy végre megva-

lósul a "régi álom" az öröm-
be üröm is vegyül, ugyanis
ki így szeretné, ki úgy, az
elõtte lévõ járdaszakasz ma-
gasságát, mélységét, egye-
nességét, görbületét. A kivi-
telezõk igyekeznek ugyan az

egyéni kívánságokat is fi-
gyelembe venni, de a jóvá-
hagyott tervek szerinti kivi-
telezést sem hagyhatják fi-
gyelmen kívül, és az idõjárás
is sürgeti õket a mielõbbi
befejezéssel, ezért kérik az
ott lakók megértõ segítsé-
gét és türelmét.

Egy újabb megvalósult
„régi álom”
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Labancz József volt alpolgár-
mester lelkesen üdvözli,
hogy Kistarcsa képviselõtes-
tülete januárban egymilliárd
forint értékben bocsát ki köt-
vényeket. Amikor a kerepesi
testület - Kerepes lakossága
csaknem azonos Kistarcsáé-
val - azt tervezte, hogy 800
milliós kötvényt bocsát ki,
akkor hat képviselõ, élükön
Labanczzal azonnal kétség-
beesett és a település eladó-
sodásáról beszélt, sõt, nép-
szavazást akart tartani az

ügyben. Ennek is köszönhe-
tõ, hogy csak 450 milliónyi
kötvényt bocsátottunk ki el-
sõsorban utakra, vízelveze-
tésre, intézmények felújításá-
ra, ingatlanvásárlásra, eset-
leg termelõüzem létesítésére.
Ami Kistarcsának jó, Kerepes-
nek miért lenne ártalmas?
Csak nem azért, mert Kere-
pes is fejlõdésnek indulna?
Ha igen, akkor adódik a kér-
dés: a kerepesi testület tagja
miért van ellene a fejlõdés-
nek?

Kistarcsa egymilliárd
A régi hivatal értékesítésé-

bõl (120 millió forint) alakí-
totta át az új hivatalt, vala-

mint a Kht telephelyét, és vá-
sárolt nélkülözhetetlen mun-
kagépeket - árokásó, önrako-
dó, kisteherautó, úthenger -
csaknem 30 millió forint ér-
tékben. Kerepesnek még so-
sem voltak saját jármûvei, re-
mélhetõleg, hasznosságuk

minden elõnyét a település
lakói megérzik, hiszen azok-
kal végzik a földmunkákat,
az árkok építését, a szállítá-
sokat.

Ugyancsak beszerzésre ke-
rült - ilyen sem volt még -
egy univerzális és márkás tí-
pusú, de használt hókotró
jármû, amivel várhatóan ja-
vulni fog a hóeltakarítás mi-
nõsége, habár mindig van-
nak elégedetlenek. A téli sí-
kosság mentesítés során
nem sóval tervezik a szórást,
mert az a kevés aszfaltos út
is tönkre megy, ami van, in-
kább a homokszórást részesí-
tik elõnyben még akkor is, ha
kevésbé hatékony, de ol-
csóbb és környezetbarát.

Saját géppel a hó ellen

Kerepes és a XVI. kerület
polgármestere megállapodott
abban, hogy jövõ tavaszra a
két önkormányzat közötti jó
kapcsolat eredményeként Ke-
repes mintegy 2-2500 köbmé-
ter mart aszfaltot kap a XVI.
kerülettõl ingyen. A mátyás-
földi testület több milliárd fo-
rint értékû kötvényt bocsájtott
ki, minek következtében mint-

egy 70-80 utcát lát el új asz-
faltréteggel. Nem akaszkodni,
meg siránkozni kell egy testü-
letnek, hanem cselekedni és
nem a falu rovására. 

Tavaly több ezer köbméter
sínkövet és ezer betontalpat
sikerült a BKV-tõl potom áron
megvásárolni. Remélhetõleg
az ingyen aszfalt még több
hasznot hajt.

Mátyásföldi aszfalt

Késik a Kerepesen megépí-
tendõ hulladéklerakó, amely
106 település szemetét fo-
gadja majd be, és amely lera-
kó megépítésérõl még az elõ-
zõ testület döntött. A késés
nem Kerepes hibájából adó-
dik, hanem abból, hogy a lé-
tesítésére kiírt pályázat nyer-
tese a mai napig nem végzett
egyetlen kapavágást sem.
Kérdés, milyen volt a kiírás és
milyen az elbírálás.
Kerepes jelenlegi vezetése
ilyen feltételek mellett bizto-
san nem pártolta volna a le-
rakó megépítését ellentétben
azokkal, akik a lerakó dicsére-
tében és méltatásában érde-
keltek erkölcsileg és anyagi-
lag. Amire viszont ilyen körül-
mények közepette Kerepes
vezetése nagyon büszke az
az, hogy a lerakó megépíté-

séig, Gödöllõ kényszerû köz-
remûködésével, évi 15-20
millió forinttal kevesebbért
szállítják a szemetünket ártal-
matlanítani. Magyarán: az
engedélyt Kerepes és nem
más érdekeit szem elõtt tart-
va adtuk ki, ennek is köszön-
hetõ, hogy Kerepesen még
mindig nem kell külön sze-
métdíjat fizetni. Ez pedig
több tízezer forintot hagyott
a kerepesi polgárok zsebében
eddig. Mi lesz ezután? Ha a
sikertelen pályázat miatt kés-
lekedõ lerakó megépül, akkor
a havi szemétszállítási díj
háztartásonként elérheti az
1800-2000 forintot. Erre már
az építkezés megkezdésekor,
azaz 2009. nyarától számíta-
ni lehet. De azért sem Kere-
pes lesz a hibás.

F. T.

Késik az Uniós lerakó

Most már mindent lopnak.
Eddig "csak" számítógépet,
pénzt, telefont, esetleg fû-
nyírót, de újabban követ is. A
Szõlõ utcai járdaépítés dísz-

burkolatát csaknem egymil-
lió forinttal olcsóbban sze-
rezte be a polgármester a pi-
aci áraknál, mégis az iskola
udvarán kell tárolni, ami a ki-
szállítás díját ugyancsak
megemeli és lassan oda a ha-
szon. Mégis azt kell tenni,
mert az egyik éjszaka a Szõlõ
utcában maradt mintegy

másfél raklapnyi díszkövet el-
lopták, pedig a súlya több
tonna volt.

Hasonló sorsra jutott a
Tölgyfa utcai orvosi rendelõ
vaskerítése is, amelyet akár
Kõmûves Kelemen, estére fel-
raktak, reggelre viszont Kere-
pes közepérõl, kitörve a be-
ton alapból lebontottak és
elvittek. De lopják a sódert, a
megkevert betont, a szegély-
követ és mindent.

A Szõlõ utcában még ron-
gálnak is, mert az 53 szám
alatt lakónak például nem
tetszik, hogy gyalogosjárda
épül. Mikor a közterület fel-
ügyelõ a helyszínen jegyzõ-
könyvet vett fel, hogy a kö-
zösség elleni veselkedést
megbüntesse a hivatal, a
szemtanúk nem mertek nyi-
latkozni. Igen, félnek az em-
berek. Félnek, mert úgy érzik,
nincs kellõ szigor és vissza-
tartó erõ, a rendõrség sem
határozott.

Így viszont sokkal többe
kerül minden, ráadásul a
hangoskodók, a hõbörgõk
faluszerte az eddigieknél is
hangosabban kiabálnak, ha-
zudoznak, vádaskodnak és
bomlasztanak.

G. E.

Szarkaszellem

Régi álma vált valóra
Balogh Pista bácsinak,
aki saját elmondása
szerint évek óta hiába
kérte a hivatal segítsé-
gét a sarki házuk elõtti
földes ösvény szilárddá
tételéhez. A Hivataltól
kért és kapott kész be-
tont, amibõl az elõké-
szített zsaluzás után
saját maga készítette el
a járdát, a feljáró lép-
csõit a korláttal együtt,
és kijavította az Akácfa
utca felõli út szegély-
kövét is.

Pista bácsi járdája
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Tisztelt Polgármester Úr!
„Mint tudomására jutott, októ-
ber 31-én tragédiával végzõ-

dött baleset történt a Mezõ u
33 sz. elõtt. Nagyon jó az út
(köszönet érte), és bizony soka-
kat, fõleg egyes fiatalokat saj-
nos arra késztet, hogy a KRESZ
szabályait áthágva, a sebesség
határait messzemenõen túllép-
ve közlekedjenek. A sebesség-
határok betartása, valamint a fi-
gyelmesség valószínûleg nem
vezetett volna tragédiához. A
mostani napokban autósok,
motorosok lassan közlekednek.
Lehet, hogy visszatartó erõ a
tragédia helyszínén kihelyezett
rengeteg virág, mécses? Med-
dig lesz így? Feledésbe merül?

Folytatódik tovább a következõ
tragédiáig? Ne legyen így! Tu-
dom a közlekedõknek kell be-

tartani a KRESZ szabályait, a
szabálytalankodók szemléletén
kellene változtatni. Polgármes-
ter Úr! Megépült a lakótelep.
Rengeteg a gyerek. Meg kellene
elõzni, hogy ne következzen be
hasonló tragédia. Gondolom
Önök is dolgoznak a megoldá-
son. Van megoldás? Elnézést
kérek, hogy levelemmel zavar-
tam, de úgy éreztem, ezt meg
kellett tennem. Gratulálok az
eddigi, a falu érdekében tett
munkájukhoz, további, építõ
jellegû munkájukhoz, Kerepes
fejlõdéséhez sok sikert kívánok.

Sengel József”

Visszatartó erõ a tragédia?

Az októberi lapszámban felsorolt adakozókhoz csatlakoztak
önzetlen anyagi segítséggel az alább felsorolt jótevõk. Dr. Ti-
hanyi József, Tölgyfa Patika, Szabadosné Galcsó Ilona, Sallai
és Fiai Kft, Nap 19 Kht, CBA, Terike zöldséges, Ábrok Anita és
Babarczi Kata, Schwarczer  Lászlóné, Szõrmekereskedõ a Sza-
badság úton, Varga Lívia, Szabó Anikó, a temetõ elõtt virágot
árusító 16 asszony, CZ Autó Kft, Jót Evõ Étterem, Vilma és tár-
sa virágüzlet. Köszönjük!

Világító zászlók

- Nõre nem illik azt mondani,
hogy hazudik, de M. Szabó
Éva esetében kivételt teszek,
mert egyszerûen hazudik,
vagy a bosszútól, az uszítás-
tól félrebeszél. A temetõ üze-
meltetõje a SZIGÜ Zrt önálló
jogi személy, az önkormány-
zatnak lehetõsége sincs bele-
szólni a munkájába, nem
hogy díjat emeltessen vele.
Az önkormányzatnak a szol-
gáltatási bevételekbõl az
üzemeltetõ egyetlen fillért
sem fizet, tehát nem érde-
künk semmiféle díjemelés. A
kerepesi árak hasonlóak a
kistarcsai temetési szolgálta-
tások díjaihoz, ahol szintén a
SZIGÜ végzi a temetõ üze-
meltetését, és ahol nincsenek
M. Szabó-féle alaptalan vá-
daskodások. Sajnálom M.
Szabóékat, hiszen azért kel-
lett a kerepesi temetõbõl ki-
vonulniuk, mert szabálytalan
szerzõdést kötöttek elõdöm-
mel, Bók Károllyal, de ezért
nem én, és nem a jelenlegi
testület a felelõs, mégis min-
ket kíván a pokolba. Túléljük.
Egyébként meg lehet nézni,
hogy néz ki a temetõ és ho-
gyan nézett ki akkor, amikor
M. Szabóék üzemeltették. A
SZIGÜ Zrt-nek kötelessége
évente 1,5 millió forintot a
sírkert karbantartására költe-
ni, ez meg is látszik. A teme-
tõ tehát szívügyem, de nem
pénzügyem, mert a sírhely-
megváltásokon kívül egyet-
len fillér bevételünk sincs be-
lõle.
- Özvegy Kiszely Pálné pa-
naszkodott a temetõ üze-
meltetõjére és a polgár-

mestert is bírálta a megalá-
zó ügyintézés miatt.
- Kiszely Pálné, ha mulasz-
tást, vagy mást észlelt, akkor
tegye meg a szükséges lépé-
seket a SZIGÜ Zrt-vel szem-
ben és ha igaza van, akkor a
SZIGÜ Zrt feleljen a mulasz-
tásért. Hozzám azért jött el a
fiával, hogy a férje utolsó kí-
vánsága az volt a halálos
ágyán, hogy õt csak M. Sza-
bóék temethetik el az élet-
ben kialakult jó kapcsolatuk
miatt. A SZIGÜ Zrt semmit ne
csináljon, azok az emberek
isznak, meg nem értenek
semmihez - hangoztatta
Kiszely néni - neki mindent
M. Szabóék végezzenek.
Mondtam, a törvény értel-
mében ez lehetetlen volna,
de osztozva bánatában,
megkérem a SZIGÜ Zrt veze-
tõjét, legyen megértéssel a
sajátos utolsó kívánság telje-
sítése érdekében. Senkit nem
utasítottam és nem bántot-
tam meg, a SZIGÜ Zrt pedig
engedett a kérésemnek.
Azért sem értem, miért nem
emlékszik pontosan, mert
amikor nehéz anyagi helyze-
térõl beszélt, akkor azt
mondtam, írjon kérvényt és
temetési segélyben részesít-
jük, ami meg is történt. Ha
ezzel megbántottam, akkor
elnézést kérek tõle, ugyanak-
kor tanácsolom neki, ne ül-
jön fel azok uszításának, akik
még a halottakat sem kímélik
céljaik elérése érdekében. 
Egyébként a SZIGÜ Zrt bíró-
sági úton bepereli rágalma-
zóit.

- er -

Még a halottakat is 
felhasználják…

Az egyik kerepesi kiadványban M. Szabó Éva temetkezési
szolgáltató (kerepesi lakos, aki korábban üzemeltette a
község temetõjét) azt állította, hogy az önkormányzat
úgy próbál minél nagyobb hasznot húzni a temetõbõl,
hogy a SZIGÜ Zrt-vel, a temetõ jelenlegi üzemeltetõjével
megemelteti a szolgáltatások díjait, így a lakosság fizeti
meg a temetõ tulajdonosának, az önkormányzatnak, sõt,
egyenesen a polgármesternek a megemelt díjakat. Az ál-
lítás valódiságáról a polgármestert kérdeztük.
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Sinkovits Imre a nemzet színésze idén
lenne 80 éves. A média az évfordulót
enyhén szólva nem verte nagydobra.
Miért fontos ez nekem, nekünk? Azért
mert tiszta emberségét, bátorságát, tö-
retlen hazaszeretetét, méltán lehetne
példaként az ifjúság elé állítani. Színész-
ként és emberként is mindig igyekezett
hazáját szolgálni. Amikor kellett politi-
zált, de alapvetõen mindig színész ma-
radt. Néhány részlet egyik utolsó beszé-
débõl, melyet az ifjúságnak szánt:

Ez a mai harsogó-csápoló-idegrángá-

sos lélektelen “fogyasztói társadalom”,
diszkóival, hamburgerjeivel, drogos-al-
koholos tömeghisztériájával, mint a hí-
nár húz le a tartalmatlan élet mocsará-
ba! Az így elsatnyult testben milyen lé-
lek lakozhat?

Márpedig Magyarországnak testben
és lélekben is erõs, egészséges keresz-
tény ifjúságra és Családokra van szüksé-
ge, ha fenn akarunk maradni a jövõ szá-
zadokban évezredekben!...

Végezetül! Nem az Õshazát kell ke-
resnünk! (De azért ismerjük meg a tu-
dósok, nyelvészek, régészek s néprajzo-
sok eddigi kutatásait, eredményeit.) Ezt
a mostani, megcsonkított fenyegetett
sorsú Hazát kell megismernünk, fel-
emelnünk és megvédenünk magunknak
s a Jövendõnek! Eddig az idézet. A vé-
gére még egy kis rendhagyó irodalom
óra, mely magyarázat arra miért igye-
keznek elfeledtetni Sinkovits Imrét ve-
lünk. 

Kóbor Tamás

A törpék napja

“Ha egy nagyunk sírba száll
Fellélegzik a hitvány törpe had:
-Majd megbecsülnek minket is,
Ha a nagyokból- senki sem marad..
Közelg a törpék napja, mert elõretörve,
Az óriás üres helyébe ül a törpe,”

Ady Endre

Évforduló!

Tisztelt Polgármester Úr!
Alulírott F. István kéréssel fordulok Önhöz.

Gyermekeim többször jöttek úgy haza, hogy
a cigánygyerekek molesztálják õket. (Megké-
seléssel fenyegetõznek.) A 2008. november
11-én délután 16-17 óra között történt eset
után ragadtam tollat és kérem a segítségét.

A megjelölt idõpontban a gyermekeim a
barátaival a saját házunk elõtt bicikliztek, mi-
kor egy 4 fõs cigánygyerekekbõl álló csoport
beléjük kötött, és fenyegette õket. Mikor ész-
revettem, kimentem, hogy ne fajuljon el a
dolog. Szépen kértem õket, hagyják békén a
gyerekeket. A cigánygyerekek a szemembe
röhögtek és ordibáltak, fel sem vették, amit

mondtam nekik. Negyedórás „beszélgetés”
után elindultak, pár méterrel arrábbról fenye-
getõztek tovább.

Kérem Polgármester urat, hogy tegyen ez
ellen valamit. A gyerekeknek ne kelljen az ut-
cán rettegni, hogy mikor fogja egy ilyen tár-
saság (mert csak csoportban nagy gyerekek)
bántalmazni õket. Várom felülvizsgálatát és
a cigányság rendre utasítását.

Javaslom a cigány vezetõkkel való beszél-
getést. Tudatosítani velük, hogy nem csak jo-
guk van, hanem kötelességük is, a gyerekei-
ket úgy neveljék, hogy a többi gyerekkel
szemben fenyegetést és atrocitást ne alkal-
mazzanak.                                       F. István

Panasz és kérés
(Részlet egy helyi lakos levelábõl)

Több éve tartó sikertelen történet zárult
le a napokban sikeresen. A szilasi óvoda
egykor igazgatói lakásából a nyárig ott
élõ nyugdíjas házaspárral sikerült meg-
egyezni, minek utána elköltöztek. A bel-
sõ falakat kibontva egy minden igényt
kielégítõ 28 férõhelyes új szárnyat alakí-
tottak ki a hivatali Kht dolgozói a lakás-
ból. Ugyancsak rendbe tették az elsõ és
a hátsó teraszt, miközben a Mártírok úti
telekrészbõl a kerítés hátrébb helyezé-
sével parkolót létesítettek és a régi új
szárnyat kívülrõl is lefestették. A két or-
vosi rendelõvel együtt ez a harmadik in-
tézmény, amelyet az idén felújított a hi-
vatal. A költségek meghaladják a 20
millió forintot.

Óvodabõvítés
Szilason

A Szilaspatak forrás völgyébe tervezett zá-
portározó ügye sokak örömére aránylag
gyorsan és szabályszerûen halad elõre. Az ille-
tékes hatóság vezetõjével történt tárgyalás,
majd egyeztetések után vízügyben dolgozó
vízügyi szakemberek és mérnökök készítették
el a terveket, melynek eredményeként meg-
kaptuk az elvi építési engedélyt és napjaink-
ban már az építési engedély benyújtásán is túl
vagyunk. A mintegy kéthektáros víztározó, ha
minden jól megy, akkor a HÉV sínek mellett a
Csipkai tanyától Szilas felé esõ részen fog
megvalósulni és örömöt okozni a természetet

szeretõ és vigyázó polgároknak. Idilli környe-
zetben lehet majd csónakázni, pihenni, jó le-
vegõt szívni, vagy kerékpározni. Ha lesz rá
pénz és vállalkozó, a kivitelezés 2010 elején el-
kezdhetõ.

Néhány tucatnyian mindenben a szabály-
talanságot, az üzletelést szeretnék látni és a
nem létezõ vádjaikkal ostorozni, sõt hergelni
a közönséget. Nyugodjanak bele, a víztározó
és minden más ügy szabályosan halad elõre.
Ha nem hiszik, jöjjenek be a hivatalba és gyõ-
zõdjenek meg róla.

F.T.

Az idilli víztározó
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„Ismeretlen tettes ellen nyomoz a
rendõrség Kerepesen. Húszmilliós
„baráti engedmény

Hûtlen kezelés miatt nyomoz a rend-
õrség Kerepesen, az önkormányzat há-
za táján. Egy helyi lapban 30 milliós va-
gyonfelélésrõl olvasni, de akadnak
egyéb történetek is, amelyekrõl joggal
hihetõ, hogy az önkormányzat vagyo-
nát apasztják. A Pest Megyei Rendõr-fõ-
kapitányságon kérdésünkre megerõsí-
tették a nyomozás tényét. Egy 2007.
márciusi képviselõ-testületi határozat
értelmében az önkormányzat tulajdoná-
ban lévõ ivóvíz-, illetve szennyvízháló-
zatra való rácsatlakozások esetén egy-
szeri, 430 ezer, illetve 650 ezer
forint/köbméter/nap fejlesztési hozzájá-
rulás megfizetése szükséges. Még ab-
ban az évben egy 4 ezer négyzetméte-
res ingatlan értékesítésérõl döntött az
önkormányzat, a telket négyzetméte-
renként bruttó 15 ezer forintért kínál-
ták. A részletes pályázati dokumentáci-
óban azonban – melyet csak Franka Ti-
bor polgármester írt alá – a képviselõ-
testületi határozattal ellentétben már az
áll, hogy „a vevõ jogosultságot kap az
önkormányzat által üzemeltetett köz-
mûvek hálózataira (szennyvíz, ivóvíz,
csapadékvíz) térítésmentesen történõ
rácsatlakozásra. 

A boldog nyertes a Kerepes-Bau In-
gatlanfejlesztõ Kft. lett, amelyet épp a
pályázati határidõ váratlan meghosz-
szabbítása idején jegyeztek be a cégbí-
róságon 2007. október 15-én. S bár a
nagyközség képviselõ-testületének ok-
tóber 31-én kelt, ingatlanértékesítésrõl
szóló határozatában még az áll, hogy a
vevõnek a vételáron felül a közmûfej-
lesztési hozzájárulást is meg kell fizet-
nie, az adásvételi szerzõdésben szó sem
esik hozzájárulásról, sõt világosan leszö-

gezték, hogy „az ivóvíz- és szennyvíz-
gerincvezetékre való rácsatlakozásra a
teljes vételár megfizetésével nyílik lehe-
tõség, közmûfejlesztési hozzájárulás-fi-
zetési kötelezettség nélkül.” A szerzõ-
dést Franka Tibor polgármester és Fehér
Sándor ügyvezetõ írta alá, s rajta szere-
pel a dokumentumon Oláh János jegyzõ
aláírása is. A cégnyilvántartást felütve
jól látható, hogy a másik ügyvezetõ,
Szentirmai Zoltán maglódi illetõségû, s
lehet, hogy csupán a véletlen játéka, de
Oláh János jegyzõ korábban épp Magló-
don jegyzõsködött.

Szépséghiba, hogy a közmûfejleszté-
si hozzájárulás mértékérõl a képviselõ-
testület nem dönthet, ez a szolgáltató,
vagyis a vízmû hatásköre. A vízmû kft.
egyébként az önkormányzat cége. A
fenti észrevételt fél évvel késõbb állapí-
totta meg a regionális közigazgatási hi-
vatal. Ez azonban nem sokat változtat a
tényen, hogy a hozzájárulás megfizeté-
se kötelezõ. A „méltányos” szerzõdés
folytán közel 20 millió forinttól esett el
a település. 

Horváth Ildikó (Népszava)”

Tudatos és rosszhiszemû félretájékoz-
tatás, ami a Népszavában megjelent és
tudatosan félretájékoztatta a rendõrsé-
get az ismeretlen feljelentõ. Mi az igaz-
ság?

1./ A testület valóban határozatot
hozott közmûfejlesztési hozzájárulás fi-
zetésére, amely bevétel nem a falué, ha-
nem a Szilasvíz Kft-é lett volna, hogy le-
gyen mibõl kicserélni az elavult eternit-
csõ vízhálózatot.

2./ A határozathozatal után néhány
nappal a Regionális Közigazgatási Hiva-
talból az önkormányzatok fölötti törvé-
nyesség „õrétõl” telefonon arról tájé-
koztatták Oláh János jegyzõt, hogy a

hozzájárulás ügyében hozott testületi
döntés törvénysértõ, ezáltal alkotmány-
sértõ is, vissza kell vonni, ezért azt kérik,
egyetlen esetben se szedjük be a hozzá-
járulást, mert vissza kell fizetni. A kifo-
gást írásban elküldik.

3./ Miért volt törvénysértõ a rendele-
tünk? Mert az önkormányzatnak hiába
tulajdona 50 százalékban a Szilasvíz Kft,
nem dönthet a közmûfejlesztési hozzá-
járulás mértékérõl, azt csak a szolgálta-
tó, azaz a Szilasvíz Kft teheti meg, mint
önálló jogi személy.

4./ Mi jót akartunk, de a törvény nem
engedte meg, hogy a Szilasvíznek ilyen
bevételbõl jusson a rossz hálózat cseré-
jére, ezért egyetlen esetben sem vetet-
tük ki.

5./ Magam, polgármesterként egy-
szer találkoztam a telekvásárlóval, az
adás-vételi szerzõdés aláírásakor. Sem-
milyen barátság nem köt hozzá, azóta
sem láttam.

6./ A határozatot a közigazgatási hi-
vatalból késõbb kiküldött írásos indok-
lást követõen a testület visszavonta, hi-
szen ami törvénytelen, az minden idõ-
ben törvénytelen.

Igaz mennyivel másabb a valóság, ha
kiderül a mögötte lévõ igazság? A felje-
lentõk – akik névtelenek maradtak, ezt
is megszokhattuk már – félre akarják ve-
zetni a település lakosságát a rendõr-
séggel együtt. Semmilyen baráti enged-
mény nem történt, és egyetlen fillér be-
vételtõl sem esett el a település. Hazud-
ni, rágalmazni, kárt okozni nem a mi stí-
lusunk.

A Népszava szerkesztõségét és újság-
íróját rágalmazásért és jó hírnév meg-
sértéséért feljelentem, mert az igazsá-
got a Népszavának is elmondtam volna,
ha megkérdeztek volna.

Franka Tibor polgármester

Vihar a biliben Népszava stílusban

Minden törvényes, barátság nélkül

PÉNTEKI BETEGRENDELÉS VÁLTOZÁS !
Tisztelt Szülõk!

2008. 10. 31-tõl megváltozik a pénteki
betegrendelés idõpontja.

Új idõpont: 15-18ig

BETEGRENDELÉS: TANÁCSADÁS:
H.: 9-12-ig
K.: 15-18-ig
Sz.: 9-12-ig

Cs:  15-18-ig 10-13-ig
P.: 15-18-ig

Kérjük, hogy a betegrendelésre és a
tanácsadásra kérjenek idõpontot.

Telefonszámok: rendelõ: 06 28-481-419
Dr. Mokos Zsuzsanna: 06 30/9618-160

Kesziné Móni asszisztens: 06 30/9424-729;
Lénárdné Éva védõnõ: 06 20/559-8924;

Sinkáné Zsuzsa védõnõ: 06 20/559-8913
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December 6-án délelõtt 10-
kor gyerekeket, szülõket,
nagyszülõket szeretettel vá-
runk a Mezõ  utca Szabadság
út felõli végén, ahol több
versenyszámot szervezünk;
családi váltófutás, hátrafelé
futás, labdavezetés és egyéb
ügyességi és humoros vetél-
kedések. Az ügyességi verse-
nyen minden részvevõ aján-
dékot kap, a gyõzteseket kü-
lön jutalmazunk Természete-
sen a szervezõk gondoskod-
nak forró teáról is, hogy akik
pihennek ne fázzanak meg.
Reméljük felkeltettük érdek-
lõdésüket s minél több csa-
lád eljön, hogy Mikulás nap-
ját kellemesen és teli jó élmé-
nyekkel töltsük el.

KSBE alapító tagjai

MMegalakult a kerepesi sportbarátok egyesülete
Az egyesület azért jött létre

mert Kerepesen nincs egy
sportot illetve, tömegsportot
egyesítõ és szervezõ sport-
egyesület. Az egyetlen meglé-
võ labdarúgó klubbal Kerepe-
sen nehézkes az együttmûkö-
dés, ezért fõleg most még
labdarúgóból szervezõdött a
tagság de szeretnénk, hogy
több sportág is csatlakozna

hozzánk. Pár mondatban leír-
nánk céljainkat: - A kerepesi
sportélet, kulturális-, és
szabadidõs sport tevékenység
szervezése, támogatása. - A
rendszeres sportolás, test-
edzés, felüdülés biztosítása az
ilyen tevékenység iránt igényt
felkeltése, tagjainak nevelése.
- Családbarát közösségi prog-
ramok szervezése. - Termé-

szetvédelem, állatvédelem. -
Gyermek-, és ifjúságvédelem,
gyermek-, és ifjúság érdek-
képviselet. Az egyesület fenn-
tartása a hozzánk belépõ tag-
díj fizetésébõl, szponzorok tá-
mogatásából az önkormány-
zathoz benyújtott kérelmünk
alapján az önkormányzati tá-
mogatást is szeretnénk kérni.
A sportpálya fenntartását  ez-

által a sportpálya kihasznált-
ságának szervezését, egyen-
rangú félként szeretnénk
igénybe venni. Az egyesület
elnöke: Nagy Andor János, el-
nökhelyettes: Rozmüller Lász-
ló, elnökhelyettes: Nyárádi
Bernadett. Az egyesület elsõ
bemutatkozó tömegsport
rendezvénye december 6-án
lesz.          KSBE alapító tagjai

Családi Mikulás futó és
ügyességi verseny

Késõ õszi szelek borzolták
a faleveleket november 9-én
amikor kicsik és nagyok Már-
ton napi libaparádéra gyüle-
keztek a Szilasligeti Közössé-
gi Házban. Javában égett a
tûz a kukoricapattogatáshoz
amikor Anga Erika a Szivár-
vány Színjátszók klubvezetõ-
je játékra csalogatta a legki-
sebbeket. Hamarosan kaca-
gással telt meg a környék. Az
együtt Egymásért Nyugdíjas

klub örök ifjú hölgyei lelke-
sen készítették a pattogatott
kukoricát elõször hagyomá-
nyos módon szabad tûzön,
késõbb a hidegre való tekin-
tettel már a teremben szállt
fenséges illat.

A Mackótanya Kézmûves

mûhely animátorai segítsé-
gével mindenki kipróbálhatta
a libatömést - állatbarát mó-
don egy textil libába kellett
kukoricát kanalazni. Aki
megszomjazott, a Faluház jó-
voltából újbor és vörösteát
kóstolhatott, gyorsan fo-
gyott a libazsíros kenyér és a
tepertõ amit a Két Faluért
Egyesület biztosított a szá-
munkra. A kellemes délután
lezárásaként Péter és Fanni

moldvai táncokat tanított. A
tüzes ritmusra nemcsak a fia-
talok, de a jókedvû szépkorú-
ak is táncra perdültek.

Ezúton is köszönjük min-
denkinek, hogy együtt ünne-
pelhettük ezt a hagyomá-
nyos közösségi ünnepet!

Zsíroskenyér, újbor, táncház

Márton-nap Szilasligeten

Keresünk budapesti távfelügyeleti központunkba gya-
korlattal rendelkezõ diszpécsert, valamint kistarcsai ré-
gióba gépkocsizó járõr Munkatársat. Általános elvárá-
saink: vagyonõri és kamarai igazolvány, jó szervezõ és
kommunikációs készség, szakmai gyakorlat. Diszpécse-
ri munkakörnél: elõnyt jelent az angol vagy német
nyelvtudás, vezetõi tapasztalat. Keresünk gyakorlattal
rendelkezõ vagyonvédelmi rendszerszerelõket, alvállal-
kozói vagy alkalmazotti állományba. Elvárásaink: Sze-
relõi igazolvány és vagy kamarai igazolvány és jogosít-
vány. Érdeklõdni lehet: munkanapokon: 8-16-ig.
Telefonszám:06-1-263-0732 / 232 melléken. 



Bankkártya visszaélés

A Gödöllõi Rendõrkapitányság
nyomozást folytat lopás vétség
elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt ismeretlen tettes
ellen.
A feljelentés adatai szerint 2008.
június 21-én 19.30 és 20.00 óra
közötti idõben ismeretlen tettes
Szada, Corvin utcai temetõ par-
kolójában lezárt állapotban ha-
gyott Daewo Kalos típusú sze-
mélygépkocsi jobb hátsó ablakát
ismeretlen eszközzel betörte, és
az autóból eltulajdonított egy fe-
kete színû kézitáskát, benne sze-
mélyes iratok, pénztárca. Az is-
meretlen tettes a bankkártya fel-
használásával egy alkalommal
100 000.-Ft készpénzt vett fel, így

a lopással okozott kár: 107.000
Ft. Rongálással okozott kár:
40.000 Ft.
Kérjük, hogy aki felismeri a képe-
ken látható férfit, vagy a bûncse-
lekménnyel kapcsolatban bármi-
lyen információval rendelkezik,
hívja a Gödöllõi Rendõrkapitány-
ságot a 28/514-655 telefonszá-
mon, vagy a 112-es, 107-es rend-
õrségi hívószámok valamelyikét,
illetve névtelensége megõrzése
mellett az ingyenesen hívható
06-80/555-111-es telefonszá-
mot!

Erdõirtókat értek tetten 
a gödöllõi rendõrök

Másfél tonnányi lopott fával ér-
tek tetten a gödöllõi rendõrök
két fiatal fatolvajt november kö-
zepén Bag határában. Az egyen-
ruhások november 16-án, vasár-
nap délután vettek észre a falu
külterületén egy ütött-kopott Zuk
kisteherautót, melynek platója
tele volt pakolva láthatóan frissen
vágott rönkfákkal. Mivel a járõrök
tisztában voltak vele, hogy im-
már a mi környékünkön is elhara-

pództak az igen komoly károkat
okozó falopások, megállásra
kényszerítették a jármûvet és elõ-
állították a kapitányságra a bent
ülõ két cigány fiatalt.
Kihallgatásukkor a gyanúsítottak
„természetesen” hallani sem
akartak arról, hogy lopták volna a
15 mázsányi fát, ám mivel nem
volt idejük egyeztetni a meséjü-
ket, pechjükre mindketten más-
féle sztorival próbálták bemagya-
rázni a zsaruknak, hogy is került
hozzájuk a nagy mennyiségû fa-
anyag. Emiatt a rendõrség bün-
tetõeljárást indított a 20 éves he-
lyi sofõr és még szinte iskolásko-

rú, érdi bûntársa ellen, lopás
megalapozott gyanúja miatt. Rá-
adásul a rozsdamarta furgonról
kiderült, hogy már rég kivonták a
forgalomból, a sofõrnek pedig
nincs jogosítványa, így õneki ezek
miatt is húzós összegû bírságok-
ra kell számítania.

Horváth Zsolt

Fatolvajokat fogtak el 
a hétvégén Bagon.

Egy Zuk típusú jármûvet igazol-
tattak a rendõrök 2008. novem-
ber 16-án délután. A platón kb.
15 mázsa vágott tölgyfa volt,
melynek eredetével a jármûveze-
tõje nem tudott elszámolni. 
Az autóban K. László 20 éves
bagi és Cs. György 17 éves érdi la-
kosok ültek. A fa tulajdonjogával
kapcsolatban egymástól eltérõ
magyarázatot adtak, ezért õket a
rendõrök bûncselekmény elköve-
tésének megalapozott gyanúja
miatt elõállították. 
A késõbbiekben azt állították,
hogy a fát az erdõben találták,
onnan hozták el. A Zuk tehergép-
kocsit korábban kivonták a forga-

lomból, és K. László nem rendel-
kezett vezetõi engedéllyel. A 15
mázsa fát, melynek értéke 40
ezer forint a tulajdonosnak átad-
ták. A büntetõeljárás folyamat-
ban van. 
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hogy a fát az erdõben találták,
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Halálos közlekedési baleset

Halálos közlekedési baleset tör-
tént 2008.11.18-án 08:16 órakor
Gödöllõ és Isaszeg között a fél –
és fénysorompó biztosított vasúti
átjáróban. Egy 42 éves férfi
Dodge típusú személyautóval
közlekedett a 3103-as sz. úton,
Isaszeg irányából Gödöllõ irányá-
ba. A vasúti átjáróhoz érve behaj-
tott a vasúti átjáróba, ahol össze-
ütközött a Budapest irányából
Gödöllõ irányába közlekedõ

3210. számú személyvonattal. A
baleset következtében a személy-
gépkocsi vezetõje és a kocsiban
utazó 6 éves gyermeke olyan sú-
lyos sérüléseket szenvedett, hogy
a helyszínen életüket vesztették.
A ügyben a Pest Megyei Rendõr –
fõkapitányság Közlekedésrendé-
szeti Osztálya szakértõk bevonásá-
val vizsgálja a baleset körülményeit. 

2008.11.04-én reggel súlyos sé-
rüléses közlekedési baleset tör-
tént Zsámbok lakott területén kí-
vül. Egy zsámboki hölgy az általa
vezetett Kia típusú személygép-
kocsival közlekedett Dány irányá-
ba, amikor egy enyhén balra íve-
lõ útkanyarulatban vele szemben
közlekedett egy Rába típusú te-
hergépkocsi a hozzá kapcsolt tár-
csával. Haladása során a Rába a
menetirányát tekintve a baloldali
forgalmi sávba átlógott kb: 50
cm-re, amit a hölgy késõn vett
észre majd fékezett, aminek kö-
vetkeztében a nedves úttesten
megcsúszott, majd a tárcsának
ütközött. A személygépkocsit ve-
zetõ hölgy a baleset során 8 na-
pon túl gyógyuló súlyos sérülést
szenvedett.

Alkoholmentes sört loptak
Pécelen. 2008. november 6-án
18.00 óra és 07-én 06.00 óra kö-
zötti idõben Pécel, Állomás utcá-
ban parkolt egy tehergépkocsi, a

hozzákapcsolt pótkocsival. A jár-
mûszerelvény ponyváját ismeret-
len személyek megbontották és
12 tálca alkoholmentes sört lop-
tak el. November 7-én a járõrök
ellenõrzés alá vonták B. József
isaszegi lakost, akinél az a márká-
jú alkoholmentes sör volt, ame-
lyet elõzõ éjszaka loptak el. A fér-
fi megmutatta, hogy a sör egy ré-
szét hol rejtette el, illetve a lopás-
ban közremûködõ nõ és férfi tár-
sának kilétét is felfedte. B. József
ellen bírósági elfogatóparancs is
érvényben volt.
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Rendõrségi hírek
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Káprázat

Az üzemanyagok árában lévõ, a
mindenkori kormány által százalékban
meghatározott jövedéki adó beszedett
mennyisége attól függ, hogy éppen
hány forint az anyag  literenkénti fo-
gyasztói ára. Amennyiben jó magas, ak-
kor nyilvánvalóan az állami bevétel is
több. A forgalmi adónál ugyanez a hely-
zet. Ebbõl következik, hogy velünk el-
lentétben, a kormánynak semmilyen te-
rületen sem érdeke az alacsony forgalmi
ár. Sõt!

Ezután nem lehet nem arra gondolni,
hogy a lakosság érzékenyebb, figyelõ
hányadát a már régóta irritáló, vagyis a
parlamenti képviselõk számla nélküli,
valós költségeket csak jelentéktelen
mértékben fedõ, viszont jelentõs össze-
geket (milliókat) kitevõ pénzfelvételi le-
hetõségeiket a mi általunk befizetett,
például az üzemanyagárban lévõ adó-
ból tartjuk fent. Megszokott látvány
ugyanis, amikor kirívó demokraták, a
színlelt magyarok céltudatosságával áll-
nak sorban a parlamenti pénztár elõtt.
A csõdelhárító intézkedések, vagyis
most éppen a közszféra és a lakosság
nyugdíjas érintettjeinek sanyargatása
közben pedig eszükbe sem jut a saját
nadrágszíjuk összébb húzása. Például
egy kisebb létszámú parlament létreho-
zása, vagy mondjuk bizonyos állami vál-
lalatok százezer forintos óradíjú tanács-
adóinak felülvizsgálata, és megszünte-
tése. Tettek helyett csak locsogás van.

- Barátaim, amikor tehát tankolunk,

akkor mindig jusson az eszünkbe, hogy
a befizetett pénzecskénk csupán villa-
násnyi ideig tartózkodik az állam tulaj-
donában, hiszen valósággal belekáprá-
zik a szem, amilyen fürgeséggel ellop-
ják.

Félelem

- Kérem szépen, kábé nyolc éve vagyok
parlamenti képviselõ, de még ilyen mél-
tánytalan lehetõség réme soha nem
ijesztgetett engemet. Felvettem ugyan
rengeteg lakbért és utazási költséget,
pedig itt lakom a szomszéd utcában a
családnál, és persze gyalog járok be
szorgalmasan, de ha egyszer vissza kel-
lene fizetnem a pénzt, akkor inkább
disszidálok Kubába.

Szemelvények Józsi bácsi 
életébõl, és mondásaiból

- Józsi bácsi nem a világ legokosabb
embere. Tulajdonképpen annyi esze van
neki is, mint egy átlagos parlamenti kép-
viselõnek. Persze nem is buta, hiszen se-
gélybõl él, mert kevesebb pénzért nem
megy el dolgozni, mint a törvényes se-
gély összege, melynek nagysága termé-
szetesen a parlamenti képviselõkön mú-
lik. Mint tudjuk, az utóbbiak azok az ön-
magukat képviselõ emberek, akik tehet-
séges tolvajok, ámde tehetségtelen poli-
tikusok is egy személyben.  Kör bezárva.

- Jellemzõ még Józsi bácsira, hogy
annak idején a téesz szétdobált könyv-

tárából, vagyis a nagy vagyonból, õ csak
Lenin összes mûvét szedegette össze,
mert balga fejjel azt hitte, hogy az ilyen
jellegû szellemi termék is ér valamit,
meg aztán azt is remélte, hogy majd jól
mutat az ágy feletti polcon. Haza is vit-
te a zsákmányt,  de akkori szemfülessé-
gére ma már nem büszke.  Arra viszont
igen, hogy még egyetlen mondatot sem
olvasott belõlük. Ennek ellenére a szoci-
alizmus mély nyomot hagyott benne.

- Ide figyelj Dezsõ, - mondta a napok-
ban -, megöregedtem én, és mellesleg,
már csak a régen elhunyt zenészek mû-
veit hallgatom szívesen. Viszont mosta-
nában jöttem rá, hogy ez a kormány rá-
adásul még rasszista, vagy valami olyas-
mi is, mert a hat éves munkásságuk ku-
darcát mindig a Wall Street észlényeire
fogja éppen úgy, mint sokan mások is a
világban. Csakhogy átlátok rajtuk én,
mert iskolás koromban olyan példaké-
pekrõl tanultam ám, mint a szovjet fa-
nyüvõ Iván, aki, ha méregbe gurult, ak-
kor fél kézzel szaggatta ki az õsfenyõket
a tajga talajából. Ezt az uralkodó, rafi-
nált jövevényekbõl lett enyveskezû csür-
hét pedig, akik ugye már szinte minde-
nünket eladtak  vagy elloptak, az a pasas
valószínûleg világgá kergetné.  Kár, hogy
feledésbe merült a személye, mert na-
gyon szükségem lenne már egy kis pozi-
tív élményre is, hiszen tudod, az utóbbi
öt évben mindössze egyszer voltam bol-
dog, mégpedig akkor, amikor egy válo-
gatott meccsen megláttam magam ket-
tõ másodpercig a nagy kivetítõn.

Kovács Ferenc 

Egyszerû összefüggések
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December 12., péntek
A kifizetõ, munkáltató eddig fi-
zeti meg 
• az általa levont személyi jö-

vedelemadót vagy szja elõ-
leget, 

• a járulékokat: az egészség-
biztosítási- és nyugdíjjárulé-
kot, a fizetendõ tb-
járulékot, 

• az egészségügyi hozzájáru-
lást, 

• a munkaadói- és munkavál-
lalói járulékot,

• az egészségügyi szolgálta-
tási járulékot,

• a START-kártyák valamelyi-
kével rendelkezõ foglalkoz-
tatott után a 15/25 % járu-
lékot.  

Egyéni vállalkozó maga után, a
társaság a társas vállalkozó
után eddig fizeti meg a vállal-
kozói járulékot. 
A fenti befizetések bevallás
párjai kifizetõnél a 0808-as, il-
letve egyéni vállalkozónál saját
magáról a 0858-as számú be-
vallások.

December 15.,hétfõ
Az ÁFA törvényben meghatá-
rozott új közlekedési eszközt
értékesítõ adózó adatszolgál-
tatást ad.

December 1. és 20. között
Eddig lehet nyilatkozni az egy-
szerûsített vállalkozói adó
(EVA) be- és kilépésrõl. Ez a nyi-
latkozat szankció nélkül vissza-
vonható december 20-ig, a ha-
táridõ azonban jogvesztõ, ez-
után még igazolási kérelemmel
sem módosítható a választás.
Az EVA alanyoknak lehetõsé-
gük van arra, hogy a járulékai-
kat a kötelezõnél magasabb,
önként vállalt járulékalap után
fizethessék, illetõleg a koráb-
ban vállalt magasabb járulék-
alap is visszacsökkenthetõ de-
cember 20-ig.

December 20., szombat 
(munkanap)
Társasági adóelõleg befizetés,
havi bevallók környezetvédelmi
termékdíj befizetése, játékadó

befizetése és bevallása, a havi
ÁFA befizetése és bevallása, a
0801-es havi bevallás benyújtá-
sa, fogyasztói árkiegészítés és
költségvetési támogatás igény-
lése, az Európai Közösségbõl
történõ beszerzés esetén meg-
határozott adóalanyok 0886-
os számú bevallásának benyúj-
tása, az Európai Közösség más
tagállamából személygépkocsi-
nak nem minõsülõ új közleke-
dési eszköz beszerzésekor a kö-
zösségi adószámmal nem ren-
delkezõk 0887-es számú beval-
lása.  

A kettõs könyvvitelt vezetõ bel-
földi illetõségû társasági adó
alanynak és a külföldi vállalko-
zónak a társasági adó elõlegét
az adóévi várható fizetendõ
adó összegére ki kell egészíte-
nie, ha az adóévet megelõzõ
évben az árbevétele (nem
egész évi mûködés esetén éve-
sített összeg) nem haladta meg
az 50 millió forintot. A társasá-
gi adó kiegészítésére kötelezett

vállalkozónak a helyi kommu-
nális és iparûzési adóelõleg te-
kintetében is van feltöltési kö-
telezettsége ugyanazokkal a
szabályokkal. Az EVA alanyá-
nak is feltöltési kötelezettséget
kell teljesítenie, amelynek mér-
téke szintén a várható éves fi-
zetendõ EVA összege.

December 31., szerda 
Az adóévet megelõzõen de-
cember 31-ig lehet önkéntes
választásról változás bejelentõ
lapot benyújtani az ÁFA alanyi
mentesség választásáról vagy a
kilépésrõl, a könyvvezetési kö-
telezettség megváltozásáról.
Az ÁFA kört érintõ egyéb vá-
lasztásairól is eddig tehet az
adózó bejelentést, ilyen lehet
pl. az ingatlan bérbeadási tevé-
kenységre ÁFA fizetõ státusz
(és levonási jog gyakorlásának)
választása. 

APEH
Közép-magyarországi 

Regionális Igazgatósága

Decemberi adózási határidõk
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Fémfelvásárlás

Magyas áron veszek
VASHULLADÉKOT 50-70 Ft/kg,

AKKUMULÁTORT 60-70 Ft/kg áron.
Minden szükséges engedéllyel rendelkezünk!

MOGORÓD, Kerektó u. 2. 
06-30-947-7221

DUDU BAU 2007 Kft.

Csire Zoltán

AUTÓSISKOLA
a Kerepesi

Általáos Iskolában

Igény szerint, folyamatosan
induló tanfolyamok!

• „B” kategóriásjármûvezetõ képzés

• Számítógépes teszt gyakorlás

• Közúti elsõsegély tanf. és vizsga

• Gyakorlati oktatás hétvégén is

• Jogosítvánnyal rendelkezõknek

gyakorlási lehetõség

Tel.: 06-30-964-1437

Felnõttképzési nyilvántartási szám: 13-0565-05

Mûanyag ablakok!
Ingyenes felmérés, árajánlat.

Beépítés meglévõ keretbe, vagy régi 

elbontása után. Komplett kivitelezés.

Telefon: 06-30-670-6271

Riasztó- és klímaszerelés
Elektronikus vagyonvédelmi eszközök, kültéri és beltéri

kamerák szerelése, javítása. Klíma, hûtõkamra,
hûtõgép, töltés, telepítés, javítás, karbantartás, 

mûszeres szivárgásvizsgálat.
06-20-925-6289, Tel./fax: 06-28-482-556

gal.balint@freemail.hu
Gál Bálint, 2145 Szilasliget, Mártírok u. 56.
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