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Kerepes is épít mûfüves focipá-
lyát, a döntés a július 20-i rendkí-
vüli ülés egyik témája. A testület
a két szomszéd, Csömör és Mo-
gyoród mûfüves pályaépítésének

tanulságait is figyelembe veszi a
kivitelezésnél. Képünkön Franka
Tibor és Kóbor Tamás a mogyo-
ródi pályavatón, Babicz László
polgármesterrel tárgyal.

Bölcsõde, vagy városháza?
Nyertünk 246 milliót

Mind a kettõt szerettük
volna, de csak az egyik – lás-
suk be – a fontosabb sikerült,
vagyis: Kerepesen a környék
települései közül elsõként
bölcsõde épül, amelyre 246
millió forint pályázati pénzt
nyertünk. Az elsõ fordulót
követõen készülnek el a rész-
letes kiviteli tervek és várha-
tóan 2010 nyarán elindulhat a
60 férõhelyes bölcsõde épít-
kezése a Széchenyi Általános
Iskola udvarából erre a célra
elkülönített területen. Az el-
nyert támogatás országos vi-
szonylatban is kiemelkedõ,
ami egyrészt bizonyítja Kere-
pes fejlõdését az önkormány-
zat lelkiismeretes munkáját
és a tervezõk – köztük
Simoncsik Mária – rátermett-
ségét, másrészt óriási segít-
ség lesz a településünkön élõ
fiatal és kisgyermekes csalá-
doknak, és ez a legfontosabb.

Éppen ezért érthetetlen,
hogy Kerepes miért nem ka-
pott városi rangot, noha az
ország második legnagyobb
községe, amely folyamatosan
fejlõdik. A kérdésre egyetlen
válasz adható, mégpedig az,

hogy az elbírálás során a vá-
rosi feltételeket megelõzték a
politikai és a lobbi érdekek.
Azok kapták a címet, akik
közel állnak a jelenlegi hata-
lomhoz, az önkormányzati
MSZP-s miniszterhez, tiszte-
let a kivételnek.

A huszonkét városi címet
kapott település közül Kere-
pes legalább tizenhatnál jobb
feltételekkel rendelkezik, de
ezek a feltételek „valahogy”
elkerülték a bírálók figyel-
mét. Például város lett az
1247 lakosú Igal, vagy az
1843 lakosú Pacsa, míg Ke-
repesen több mint tízezren la-
kunk. A sort folytathatnám.
Nevetséges kutyakomédia.

Tehát nem Kerepesnek van
szégyellni valója, hanem
azok szégyellhetik magukat –
önkormányzati miniszter és
köztársasági elnök – aki az
egyértelmû rátermettség he-
lyett a „csókosok” érdekeit
tartották szem elõtt. Meg-
szokhattuk már. Ismét pályá-
zunk. Az igazság elõbb-
utóbb gyõzedelmeskedik.

Franka Tibor
Polgármester

A 2006-os önkormányzati
választások óta Kerepes je-
lenlegi önkormányzata éven-
te mintegy 100 millió forint-
nyi támogatást nyert el a kü-
lönbözõ pályázatokon (böl-
csõde 246 millió, P+R parko-
ló 36 millió, akadálymentesí-
tés, útépítés, stb. mintegy 30
millió) a település fejlõdésé-
nek szolgálatára. Mindezt te-

tézi a Gödöllõ városával foly-
tatott „szemétvita” mintegy
15 milliós nyeresége, a KER-
HU bányával kötött 15 milli-
ós környezetvédelmi támoga-
tás és a Kistarcsával megkö-
tött „kibékülés” 30 millió fo-
rintos plusz bevétele.

Lehet számolni! Hál’ Isten-
nek van mibõl.

F.T.

Évente 100 millió 

A kerepesi cigány családok
az önkormányzat segítségé-
vel zöldséget, kukoricát és
krumplit ültettek, amelyet
kétkezi munkájukkal óvtak és
gondoztak egészen június 11-
ig. Igaz, még várhattak volna
az önellátás verejtékes mun-
kájának gyümölcsével, hiszen
apró még az újkrumpli, de
mint elnökük, Németh János
elmondta, õket is utolérték a
tolvajok, röviden: azért sze-

dik fel, mert három hosszú
sort valakik, valamikor egy-
szerûen kiástak és elloptak.
Ugye milyen bosszantó!

A hír, miszerint lopnak
Magyarországon, különösen
az utóbbi néhány esztendõt
tekintve, sajnos csöppet sem
számít szenzációnak, de az
már igen, hogy a cigányok
tulajdonát lopják, amiért
megdolgoztak. Vajon, kik te-
hették?

Lopják a krumplit

Idén is megszervezte és
részben fizette az önkormányzat
a rászoruló magyar és roma
gyermekek egynapos nyaralását,
július második hétvégéjén a
pásztói strandon örülhettek gye-
rekek és kísérõik a meleg nyári

napon a hûsítõ víznek. A mint-
egy 200 fõs csoportot két busz
utaztatta a Weekendbusz jóvoltá-
ból, az ellátásukról pedig a CKÖ
és vállalkozók gondoskodtak,
akiknek ezúton mondunk köszö-
netet felajánlásaikért.

Strandolás

Mûfû Kerepesen!
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Épülünk, szépülünk, fejlõdünk!
Tovább folynak a munkálatok a községben, hogy Kerepes gyarapodjon, az itt élõk közérzete javul-
jon. Erre a hónapra is jutott bõven a fejlesztésekbõl, amely az önkormányzat igyekezetén túl a helyi
nyugdíjísok, a polgármester és több vállalkozó anyagi támogatásának is köszönhetõ.

Elkészült a ravatalozó. Sikerült megmenteni a szép régi épü-
letet. Mindenkinek köszönjük, aki segített a helyreállításá-
ban. Halottak Napjára egy kis Kápolna lesz benne

A Vállalkozók Szövetsége felajánlásával és kivitelezésében
újult meg a Szent Anna templom lépcsõje, elõtere és a
Lourdes-i kápolna - köszönet érte!

Épül a parókia

Elkészült a lépcsõ a HÉV megállóhoz

Járda és lépcsõ a HÉV állomásnál

Könnyebb lesz 
megközelíteni a Postát
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És tovább épülünk, szépülünk, fejlõdünk!

A festés 
újjávarázsolta 

a temetõ 
kerítését

Tölgyfa-Margaréta utca is szép sima aszfaltszõnyeget kapott,
nem ráz már az út, ha az orvosi rendelõhöz hajtunk.

Virágosítás a
keresztezõdésben

Az ilyen buszöblök elkészítése is hozzájárul 
a rendezettebb állapotokhoz

Szilason is nyílnak 
a közterületeken 
a virágok

Hû de régen vártunk erre: Wesselényi utca
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Szociális bolt nyílt Kerepe-
sen a Fõ úton a Szent Anna
Templom melletti Anikó üz-
letben. Mit takar ez az elne-
vezés, minek kell megfelelni

hozzá, és hogyan sikerült
megszerezni ezt a jogot? –
tettük fel kérdéseinket Anikó-
nak, a boltvezetõnek,

Kerepes büszke lehet rá,
hogy ez az elsõ vidéki bolt,
eddig csak a fõvárosban nyíl-
tak ilyen üzletek. Nagy fegy-
vertény, hogy a több mint 400
igénylõ boltból, polgármester
úr utánajárására, éppen mi
kaptunk engedélyt a Szociális
Bolt felirat használatára.

Ez az elnevezés azt jelenti,
hogy ennek a bolthálózatnak
a tagjai lettünk, azt vállaltuk,
hogy amit csak lehet, azt ma-
gyar termelõtõl szerzünk be a
MAGOSZ szervezésében, el-
sõsorban zöldséget, gyümöl-
csöt, tejtermékeket, mézet és
tojást. Az egyéb árukínálat
hasonló a többi közönséges
üzletekéhez. 

Az árainkat igyekszünk
alacsonyan tartani a minden-

kori piaci viszonyok adta le-
hetõségek szerint. Bárki jöhet

hozzánk vásárolni abban a re-
ményben, hogy a magyar ter-
melõk túlélését segítjük, ha
az õ termékeiket fogyasztjuk,
ráadásul jó minõségben.

Vásárolhat a bolt helyi ter-

melõktõl is, például krumplit
a helyi cigány közösségtõl?

Igen, ennek nincs akadá-
lya. Ha többet termelnek,
mint amit elfogyasztanak,
át tudok venni árusításra tõ-
lük is.

Windhager K.

Szociális Bolt nyílt

Semmelweiss Nap

dr. Vaszil László gyermekorvos az Év Orvo-
sa kitüntetést kapta a képviselõ-testülettõl 

A Semmelweiss Napon a védõnõk is elismerést kaptak
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Kerepes 2870 hrsz.-ú ingat-
lanán (a szilasligeti fénysorom-
pó mellett) területfeltöltési
munkát végez az Euroinvest
Hungary Kft. Ezt a tevékenysé-
get a 2005. 05. 9-én jogerõre
emelkedett határozat alapján
(melynek elõadója az elõzõ
Oláh János, engedélyezõje
Czeczéné Dr. Szirmai Gabriel-
la) teszi. Ez a határozat csak két
évig lett volna jogerõs, de a ha-
tározatban benne foglaltatik, ha
a munkákat két éven belül el-
kezdik, akkor öt év van annak a
befejezésére. A 2005. június 5-
én érkezett „Építkezés meg-
kezdésének bejelentése” c. do-
kumentum alapján ez a kezdés
megtörtént, igaz, csak egy-két
karó leverésével, de megtör-
tént. Tehát rendben is lenne a
dolog, azaz rendben nem, csak
jogszerû a mûszaki leírás sze-
rint, amit Iglódi Lászlóné ké-
szített. 

A telek feltöltési anyaga le-
het föld, vagy földtani közeg
EWC kód 17 05 04, aztán hogy
ebbe az építési hulladék, köz-
keletû nevén a sitt is beletarto-
zik-e, arról megoszlanak a vé-
lemények. Mindenesetre ren-
geteg lakossági bejelentés alap-
ján ez év június 3-án a jegyzõ

határozatott hozott a munkák
befejezésére, és megtette a
megfelelõ lépéseket a szakha-
tóságok felé. Azt hogy a mun-
kák miért folynak azóta is, ar-
ról a magyarországi közálla-
potok tehetnek.

Egy olyan országban, ahol
„az ország zenésze” úgy akar a
válságból kilábalni, hogy az
önkormányzatoktól akar el-
vonni 120 milliárdot, miköz-
ben õk és a multik ezermilliár-
dos nagyságrendben síbolják ki
a pénzt az országból. Egy ilyen
országban mindent lehet. Lehet
az önkormányzatokat mûkö-
désképtelenné tenni, és ezzel az
emberek mindennapjait, az ott-
honaik biztonságát lehetetlen-
né tenni. Lehet a törvényeket
figyelmen kívül hagyni. Lehet
olyan körülményeket teremte-
ni, hogy az ember saját hazájá-
ban üldözöttnek érezze magát.

Ne felejtsük el, ha az üldözõ
és üldözött szerepe nem válto-
zik, akkor csak idõ kérdése mi-
kor érik utol az üldözöttet. Hiá-
ba nyer az néha nagyobb teret
vagy idõt. Hisz az üldözõ csak
a lehetõségeivel játszik, míg az
üldözött az életével.

A bõrünkre megy a játék!
Kóbor Tamás

A feljelentés megtörtént

Barbarizmus a HÉV
átjáróban

Számos lakossági bejelentés
és fénykép érkezett az önkor-
mányzathoz, amely arról árul-
kodik, hogy a szilasi HÉV átjá-
ró melletti földfeltöltés munká-
latai során építési törmelék és
más környezetvédelmileg tiltott
anyag került elhelyezésre. Elsõ-
ként a polgármester észlelte a
jelenséget, aki szokásos falujá-
rása során már a munka más-
napján megtiltotta a lerakodást
mindaddig, amíg a tulajdonos
papírokkal nem bizonyítja,
hogy amit a területre hord, az
megfelel az elõírásoknak. Ezt
követõen a Polgármesteri Hiva-
tal munkatársai jegyzõkönyvet
vettek fel, amelyet elküldtek a
Környezetvédelmi Hivatalnak.
A vizsgálat megindult, miköz-
ben a vállalkozó a tevékenysé-
gét nem függesztette fel, noha
azt ígérte, mindenben eleget
tesz a követelményeknek. En-
nél többet az önkormányzat

nem tehet. Miért van megkötve
a keze?

A területet még a Bók Kár-
oly vezette testület adta el an-
nak az építési vállalkozónak,
akinek a szilasligeti HÉV meg-
álló alatti ligetet is. Nem csak
eladta több mint 60 millió fo-
rintért, hanem kiadta a lakóte-
lep építési engedélyét is a HÉV
megálló alatti ligetes részre, és
kiadta a HÉV átjáró alatti in-
gatlanra is a földfeltöltési enge-
délyt 2005-ben, amely 5 évig
érvényes, sajnos, csak 2010-
ben jár le. Az önkormányzat te-
vékenysége jogfolytonos, tehát
a jelenlegi polgármester és tes-
tület nem változtathatja meg
elõdei rossz döntéseit, mert
azok nem törvénybe ütközõk
akkor sem, ha településellene-
sek. Ezért van megkötve az ön-
kormányzat keze. A Környe-
zetvédelmi Hivatal szigorú in-
tézkedéseit viszont követeli.

Feltöltés



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2009. JÚLIUS8

Kerepesen a Shaolin-templom
mellett áll egy igényesen kialakított
épület, amelyen nem hivalkodóan,
de ott díszeleg a Royal Station fel-
irat. Mivel sokak kíváncsiságát fel-
keltette, megkértük Gróf Lászlót, a
tulajdonos építtetõt, mutassa be
Kedves Olvasóinknak, milyen
szolgáltatásokat vehetnek igénybe
az ide látogatók.
Gróf úr és befektetõ csoportja kész-
ségesen kalauzoltak a belülrõl még
nagyobbnak tûnõ létesítményben
és szívesen bemutatták a már javá-
ban üzemelõ egységeket.
A színekben, formákban is átgon-

dolt, látványos belsõ terek szórako-
zásra, sportolásra, kikapcsolódásra
csábítanak és nem utolsó sorban
egészségmegõrzésre, illetve
gyógyulásra adnak lehetõséget.
Abõséges parkolótól a kerti tóig és
teraszig minden a vendégek ké-
nyelmét szolgálja, jöhet ide valaki
magányosan, baráti társasággal, de
rendezvénytermek is rendelkezésre
állnak, tartottak már itt 200 fõs es-
küvõt is.
Amint belépünk az ajtón egy kelle-
mes kávézóban találjuk magunkat,
ahonnét tágas folyosókon, lépcsõ-
kön juthatunk el a jövetelünk célját
rejtõ helyiségekig. Ateljes kínálatot
felsorolni sem egyszerû.

Corvin Medical Center
Húzó ágazatnak a nyolc szakorvo-
si rendelõt tekintik, amelyben ha-
gyományos módon gyógyító, gya-
korlott orvosok és asszisztensek fo-
gadják a betegeket. A jól felszerelt
rendelõkben ultrahangos vizsgá-
lat, fogászat, nõgyógyászat, sebé-

szet, belgyógyászat, kardiológia,
gyermekgyógyászat, reumatoló-
gia és ortopédia található, vala-
mint gyógytornász áll rendelke-
zésre. Az érdeklõdõket, betegeket
várólista nélkül fogadják, de cél-
szerû idõpontot egyeztetni telefo-
non. Mivel itt magánrendelés fo-
lyik, természetesen az egészség-
ügyi szolgáltatások is fizetõsek,
azonban az árak jóval a hasonló fõ-
városi díjak alatt vannak.

Mozgás – Sport - Egészség
A mozgást, testedzést, ellazulást
vagy éppen az izomerõsítést ked-
velõket a fittness terem, két
squash pálya, és egy gyönyörû
medence várja, de akinek a ping-
pongozáshoz vagy egy jó cso-cso
partira fáj a foga, azt is megteheti. A
fittneszt kedvelõk választhatnak

zsírégetõ tornát, alakformáló
tornát, dance-erobikot, vagy a
test és lélek harmóniáját megalapo-
zó etka jógát. Ezen túl társastánc
tanfolyamokra is be lehet nevezni.
Gyermekeknek pedig úszásokta-
tást, sõt babaúszást is tartanak.

Mr. and Mrs. Póker
A kártyaszoba izgalmait a pókerte-
remben élvezhetik a játékhoz ked-
vet érzõk, minden nap, este 6-tól, s
alkalmanként póker-versenyeket is
rendeznek.

Nagyrendezvények - vendéglátás
Nem lenne teljes a kínálat, ha nem
említenénk a vendéglátást, melyet
a nagyhírû csömöri Zöldfa ven-
déglõ parti szervize szolgáltat.
Anagyobb létszámú rendezvények
közül ajánlhatjuk a létesítményt bá-
lokhoz, lakodalmakhoz, egyéb ren-
dezvényekhez, ám vigyázat, au-
gusztus 8-án már egy160 fõs lako-
dalom vendégseregét fogadja a
Royal Station.

Elérhetõségek:

Royal Station
Kerepes, 
Szabadság út 102/B.
tel.: 06-28-490-036, 06-70-560-
5143, 06-30-960-4774,
info@royalstation.hu, 
www.royalstation.hu

Corvin Medical Center
06-28-508-550, 
info@corvinmed.hu, 
www.corvinmed.hu

Mr. and Mrs. Poker
06-20-544-7293,
www.mrandmrspoker.hu

Squash pályák
06-30-827-6125, 
www.royalsquash.hu

Royal Cafe
06-20-468-8325, 
www.zoldfavendeglo.hu

(x)

Royal Station 
Sport-, Szabadidõ- és Egészségközpont
„Királyi Állomás”
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Az autópálya építõi lakossági
tájékoztatót tartottak a Falu-
házban június 29-én. 
A beruházásról elhangzott fõbb
adatok a következõk:
1.834.133 m3 földet használ-
nak fel az autópálya alapjának
töltéséhez és még ennél is töb-
bet, több mint 2,5 millió m3
földet termelnek ki a pálya
alól. A munka során elkészül
21 db alul-, ill. felüljáró, továb-
bá két völgyhíd. 
Elõírás szerint kiépítik a vadak
védelme és a vadkárok meg-
elõzése érdekében a szükséges
kerítéseket, hatalmas mennyi-
ségû cserjét és fát ültetnek (a
kivágott fák kétszeresét ültetik
el!), ahol pedig szükséges, ott
zajvédõ falakat is építenek.

A Kerepest leginkább érintõ
kérdéseket szerkesztõségünk,
majd több megjelent helyi kép-
viselõ, illetve lakos tette fel. A
válaszokból kiderült, hogy
községünkhöz nem készül le-
hajtó, annak ellenére, hogy a
határunkban egy autóspihenõt
kiépítenek. Ezt azonban csak
egy földúton lehet majd meg-
közelíteni és a pályára nem
lesz le- vagy felhajtási lehetõ-
ség. 
Kérdésünkre elmondták, hogy
a kerepesi bekötõ út elkészíté-
se ugyan nem lehetetlen, de
eredetileg nem így tervezték a
kivitelezést, mert akkor nem
fogalmazódott meg ez az
igény. Utólag is elkészülhet a
bekötõ út, amennyiben a ter-
veztetéshez és a kivitelezéshez
a szükséges összeget a minisz-
térium biztosítja. Lehajtó nem
készül a hulladéklerakóhoz
sem errõl az új útról.

A kerepesi pihenõhöz a köz-
mûveket (vizet és villanyt)

odavezetik. Az M31-es nem je-
lent majd akadályt a földek
megközelítésében, mert egy
megfelelõ híd átvezet majd fö-
lötte, amelyen mezõgazdasági

gépek, akár kombájn is közle-
kedhet.
Mihalik Mihály helytörténész
a terület elõzetes régészeti
megkutatását hiányolta, de a

válasz szerint az elõírásoknak
megfelelõ módon az rendben
megtörtént.
Többen kifogásolták, hogy a
hatalmas súlyú szállító jármû-
vek a község útjait használják,
rombolják, s az út melletti épü-
leteket veszélyeztetik, port és
zajt zúdítanak az ottélõkre. A
válasz szerint szigorúan a kije-
lölt útvonalon haladnak a te-
herautóik, illetve, amiket a fa-
luban látunk, az bizonyára nem
nekik szállít. Azt kérték, hogy
küldjük be nekik a gyanús gép-
kocsik rendszámát, hogy ha
igaz lenne a vád, akkor intéz-
kedni, büntetni tudjanak.
A Polgármesteri Hivatalhoz
beadott rendszámokat polgár-
mester úr titkársága már továb-
bította is kivizsgálásra a kivite-
lezõnek!

Windhager

Épül az M31-es út

Az M31 autópálya 12,4 km-es szakaszának
építési munkálatai az elõzetes terveknek meg-
felelõen haladnak.

A fõpálya burkolati alaprétege 75-80 %-ban
elkészült. A teljes szakaszon folyamatosan, jó
ütemben történik a közmûkiváltások és a vé-
dõcsövek elhelyezése. Június elején megtör-
tént a beton pályaszerkezet próba beépítése. 

Az autósok továbbra is a 3-as fõközlekedé-
si út ideiglenes, új nyomvonalán haladhattak,
a gödöllõi HÉV is az ideiglenes nyomvonalon
közlekedett. Az M3-as gödöllõi csomópontjá-
nak augusztus 1-jei ideiglenes forgalomba he-
lyezéséhez nagy ütemben folynak a munkála-
tok. Megkezdõdtek az aszfaltburkolat-építési
munkák is. 

A gödöllõi forgalmi csomópontban nem
csak út-, hanem hídépítési munkálatok is zaj-
lanak, melyek egy része szintén érinti az autó-
sokat. Az itt épülõ híd szerkezetének nagy ré-
sze elkészült, lassan indulnak a betonozási
munkálatok. Az ún. HÉV-híd alapozása meg-
történt, körülbelül 2 hónap múlva készül el
teljesen a mûtárgy.

Július hónap folyamán több forgalmirend-
változással járó munka is várható. Az egyik
híd gerendázási munkálatai miatt a Forma 1
után részleges elterelések, sávlezárások lesz-
nek a gödöllõi csomópontnál. Az itt épülõ új
felüljáró hídjának gerendázása során hétköz-
nap éjszaka akár teljes M3-as autópálya-zá-
rásra is sor kerülhet. A kivitelezõ igyekszik a
lehetõ legkevesebb kellemetlenséggel járó
idõpontban és a lehetõ leggyorsabban elvé-
gezni a teljes útzárat igénylõ munkákat és a
forgalmirend-változásról folyamatosan értesí-
ti a lakosságot.

Fazakas Orsolya 
kommunikációs vezetõ

JELENTÉS AZ M31 AUTÓPÁLYA GÖDÖLLÕ-M0 ÁTKÖTÉS KIVITELEZÉSÉNEK 
2009. JÚNIUS HAVI HELYZETÉRÕL

Lakossági tájékoztató



Szabó Anikó képviselõ asszony a Széphegyen élõ cigány-
családok megsegítésére jó állapotban lévõ asztalokat, üve-
ges szekrényeket és egyéb bútorokat juttatott saját költsé-
gén. A kisebbségi önkormányzat vezetõje, Németh János
osztotta szét a bútorokat a családok között.
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Ignácz János képviselõ úr választóival Varga Lívia képviselõ asszony választóival 
(háttal, fekete pólóban)

Mayer Endréné alpolgármester a rossz idõ miatt 
a rendelõben tartotta a találkozót

Pordán Miklós képviselõ úr választóival

Tisztelt Lakosság !
Tájékoztatom, hogy a Pest Megyi Bíróságon, 

valamint minden helyi bíróságon 
- így a Gödöllõi Városi Bíróságon is 

2009. július 16-tól-2009. augusztus 19-ig 
ítélkezési szünetet tartunk. 

Afenti idõ alatt tárgyalásokat nem tartunk. 
Apolgári és büntetõ irodákban ügyelet mûködik, 
mely a hét minden napján a 9 órától 11 óráig tartó 

félfogadást, valamint 
a panasznapot nem érinti.  

Abírósághoz érkezett beadványokat ezen idõ alatt is az irodákban,
illetõleg a bejáratnál elhelyezett panaszládába lehet leadni, vagy

postán elküldeni. 

Gödöllõ, 2009. július 7. 
Vargáné Dr. Erdõdi Ágnes sk. 

a bíróság elnöke

Köszönetet mondok mind-
azoknak, akik özvegy Barka
Mihályné földi maradványá-
nak végsõ nyugalomba he-
lyezését – megértve a telepü-
lés felelõsségét, de nem
egyetértve a hozzátartozó
gyermek felelõtlenségével –
személyes áldozatvállalásuk-
kal is elõsegítették. Szemé-

lyes kérésükre a segítõ polgá-
rok neveit nem közöljük.

Franka Tibor
polgármester

* * *

Barka Tibor köszöni a segít-
séget és azt ígérte a polgár-
mesternek, két hónap köz-
munka végzésével hálálja
meg Kerepes jóindulatát.

A képviselõk és a lakosság
Polgármester úr indította el még 2006-

ban, hogy ne kelljen a lakosságnak befá-
radnia a Polgármesteri Hivatalba, ha öt-
leteiket, javaslataikat, kifogásaikat a
képviselõ-testület tagjaival meg szeret-
nék osztani. A képviselõk jó része vállal-
ta, hogy a lakosok terhelése helyett õk

mennek ki a körzetbe, s ott az utcán,
körbe állva beszélik ki mindazt, amit
szükséges. Így sokkal több ember tarthat
közvetlen kapcsolatot választott képvi-
selõjével, s nem kell különösebb elõké-
születeket sem tenni, csak kiballagni a
sarokra, mint ahogy tesszük ezt akkor is,

ha a szomszédokkal akarunk valamit
megvitatni.

Ez a kapcsolattartás hasznos, bevált,
szívesen jönnek a lakók a találkozókra,
lásd alábbi fényképeinken.

WK

Képviselõi bútor felajánlás

Köszönet
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Új, vagy elfelejtett fogalmakat
kell megtanulnunk, a szer, a tor, a
kurultáj, a szala szavak értelmé-
vel ismerkedünk az utóbbi hóna-
pokban. Kibontakozott egy új
szervezet, a Magyarok Szövetsé-
ge, amelynek kapcsán újra értel-
met kapnak egyes régen nem
használt, fontos kifejezéseink.

A Magyarok Szövetsége nem
egy a számos párt, egyesület,
vagy alapítvány között, hanem
egy céljaiban és minõségében is
új társadalmi csoportosulás. A
Magyarok Szövetsége az egyet-
len csapat, amely nem a jelenlegi
törvényi szabályozás hibáin kese-
reg, nem újabb terhek vállalásá-
val képzeli el az ország és a nem-
zet gazdasági és erkölcsi züllésé-
nek megállítását, hanem egy új
társadalmi rend kialakításán dol-
gozik.

Mert nem igaz, hogy Magyar-
ország nem tudja ellátni magát,
hogy az ország eladósodása, a la-
kosság elszegényedése törvény-
szerû, hogy az állami vagyonnak
és a magyar földnek idegen ke-

zekbe kell kerülni, hogy a bûnö-
zõk jogai fontosabbak, mint a
közösségé, hogy a magyar nyel-
vû felirat már olyan ritka, mint a
fehér holló, s nem említettük a
közbiztonságot, a honvédséget,
az egészségügyet, az oktatás-
ügyet, stb.

Nem a jelenlegi szétzilált tör-
vényeink foltozgatásával kell és
lehet az ország, a magyarság jö-
võjét megalapozni, hanem gyö-
keresen más, igazságosabb, be-
csületesebb társadalmat kell ki-
alakítani. Nem bízhatjuk ezt a
munkát a pártokra, mert a pártok
tisztességébe vetett hit országo-

san megbomlott. A pártok nem
tudnak felemelkedni a nemzet
szintjére, pártérdekeik csapdái-
ban vergõdnek. Egy több mint tíz
évvel ezelõtti interjúmban
Pozsgai Imre nyilatkozta a követ-
kezõket: „Nem az a baj, hogy
több párt van, és egymással huza-
kodnak, hanem az, hogy mindezt

az ország kárára is megteszik,
nincs bennük olyan erkölcs,
amely megálljt parancsolna ne-
kik, ha harcaikban kárt okoznak a
nemzetnek. Miközben a pártok
egymást gyalázva küzdenek, el-
vérzik az ország, a pártérdekek
elsõbbsége miatt elhalványul, el-
vész a nemzet érdeke.” Több
mint egy évtizeddel késõbb,
minderrõl akár múlt idõben is be-
szélhetünk.

A fentiekkel összhangban, de
más úton jutottak el a nemzet sor-
sáért aggódó gondolkodók arra,
hogy Magyarországot csak egy
pártok felett álló, a teljes nemze-

tet képviselõ, a teljes nemzet ér-
dekeiért síkra szálló szervezet
mentheti meg, hozhatja rendbe.

A Magyarok Szövetsége egy
ilyen új, a haza érdekeinek meg-
felelõ társadalomi szervezet létre-
hozásán fáradozik. Már sok tele-
pülésen alakultak meg csoportjai,
a közelben például Kerepesen,
Szadán, Dunakeszin, országosan
pedig már többszáz településen.
Ezek a csoportok és persze szá-
mos kíváncsi érdeklõdõ jött el jú-
lius 11-én a Pest megyei Szalá-ra,
Gödöllõre, az Árpád Vére
Lovasegyesület szárítópusztai te-
lepére. 

Jó volt látni a Pest megyei
községek, városok küldöttsége-
it, sátrait, derûs és elhivatott,
magyarságban gondolkodó tö-
megeit. Atöbbezer embert meg-
mozgató rendezvény, ebben a
tágas, kellemes környezetben,
megfelelõ színpadokkal, hango-
sítással, látványos huszár ban-
dériummal, színvonalas elõadá-
sokkal, sokaknak csak laza be-

szélgetéssel, ismerkedéssel
mély nyomokat hagyott a részt-
vevõkben. Akik meghallgatták
Vukics Ferenc, Benis Miklós,
Papp Lajos szívsebész elõadá-
sát, azok megérezhettek valamit
ebbõl a tettre kész, céltudatos
szervezetbõl. A rendezvény je-
lentõségét emelte, hogy Vécsey
László, Szada polgármestere is
beszédet mondott a hallgatóság
elõtt. 

Csodálatos volt a Magyar
Szent Korona másának megjele-
nése, melyet karikások csergetése
vezetett be, majd ágyúlövések
tisztelegtek neki. 

Ennyi jó érzésû embert együtt
látni felemelõ érzés volt, már
csak azért is, mert ez a Pest me-
gyei rendezvény csak elõfutára
volt az augusztus 21-22-23-ére
tervezett országos találkozónak,
melyet a Magyarok Szövetsége a
tavalyi kurultáj helyszínén a kun-
szentmiklósi Bösztörpusztán tart.

Windhager 

A Magyar Szent Korona bevonulása 
a rendezvényre, Szárítópusztán

A Magyarok Szövetsége Kerepesen, elõadás a Faluházban

Magyarok Szövetsége
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CseTTI- hírek
FELHÍVÁS: A KEREPESI MÛV.HÁZ/CSETTI
STUDIÓJA EGYHETES JÁTSZÓ TÁBORÁBA
KERES 18 ÉVEN FELÜLI DIÁK KISEGÍTÕT.
ÉRD.-JEL.: VÉBER GÁBOR  06-20-204-1916
veber.gabor@gmail.com

* * *
KEREPESI CSERKÉSZCSAPAT FELHÍVÁSA:

SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS

Az alakuló kerepesi cserkészcsapat vezetése felhívást
tesz közzé mindazon magánemberek, boltvezetõk és
vendéglátó egységben dolgozók felé, akik velünk egye-
zõen úgy gondolják, bevezetése elõtt már segíteni kíván-
ják a szelektív hulladékgyûjtést, annak elfogadtatását itt
Kerepesen. Acserkészcsapat 2009. júl. 8-tól önállóan be-
gyûjti az üdítõs, sörös stb. fémdobozokat. Ezt a munkát,
ami a begyûjtésbõl, raktározásból és a leadásból áll, gye-
rekeink felvállalják.

Kérjük elsõsorban azokat, akik forgalmaznak
ilyen dobozos italokat, hogy mûködjenek velünk
együtt!

Ez abból áll, hogy jelezzék felénk, ha önöknél szokás
szerûen felhalmozódik ilyen, s mi azt idõközönként el-
szállítjuk, esetleg Ön elhozza ide a CseTTI-be (KERE-
PESI MÛVELÕÚDÉSI HÁZ). Ez az elsõ lépés a sze-
lektív gyûjtés felé itt Kerepesen – és ez az a lépés, amely
továbbfejlett formájában nem csak nagyobb arányokban
képes csökkenteni az elszállítandó szemét mennyiségét,
s így községi szinten akár több milliós megtakarítással
járhat évente, hanem az idõk folyamán várhatóan egyre
nagyobb üzleti lehetõségeket rejt magában ezeknek az
anyagoknak az újrahasznosítása. Most fémdoboz, majd
jön az üveg és a mûanyag – a papír az úgy ahogy min-
dig is mûködött…

Szeretnénk, ha Kerepesen minél hamarabb kialakul-
na bizonyos anyagoknak az újrahasznosítási folyamata.

Ehhez kínáljuk fel közremûködésünket, várva azok-
nak a segítségét, akik ennek a folyamatnak részesei
egyébként is!

Legyen hát ezzel is kevesebb a szemét az utcákon, ár-
kokban – és a szemétszállító kocsikban egyaránt, s ezzel
több megmaradó pénz a zsebben!

ALAKULÓ 
KEREPESI CSERKÉSZCSAPAT

Elsõáldozóink
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Krém minõségû
használtruha!

Sok szeretettel várjuk 
vásárlóinkat az új nyári ruha

kollekcióval.
Bébi, kamasz és felnõtt

használtruha kifogástalan
minõségben.

Üzletünkben digitális 
csecsemõmérleg, 

légzésfigyelõ 
bérelhetõ garantáltan 

a környéken a 

legkedvezõbb áron! 

Akció!!! Mérleg 1500ft-tól/hó 

Légzésfigyelõ 1960ft-tól/hó

2145 Szilasliget Béke u. 2.
Posta melletti üzletsor

Kamélon turkáló

Az elsõ nap végére értem be 2-tõl 4-ig,
pont akkor jött meg Samu bácsi is a
capoeira tanár. A capoeira nagyon jó
volt és Samu bácsi hozott dobokat.
Másnap csoportokba kellett csinálni
elõadást de úgy, hogy húztunk egy tár-
gyat és ennek a tárgynak is benne kellett
lennie a darabban. Délután capoeirán
doboltunk. Szerdán elmentünk uszodá-
ba az nagyon buli volt.

Amikor vissza értünk elmentünk ebé-
delni. Utána elmentünk embereket in-
terjúvolni, volt olyan aki barátságos
volt, de volt olyan is aki megijedt. Csü-
törtökön szinte végig csak próbáltunk.
Pénteken elmentünk fagyizni és utána a
nagyobbakkal kimentünk a játszótérre.
Amikor visszaértünk rögtön indultunk
ebédelni majd ebéd után csináltunk egy
fõpróbát az elõadásra, ami végül na-
gyon jól sikerült.

Tóth Géza

Nyári tábor a Szilasligeti
Közösségi Házban!
A táborban a színjátszósok és a capoeirá-
sok vettek részt. Ezért, voltak ismeretlen
emberek. Délelõtt színjátszós, délután
capoeire foglalkozás volt. Az egészben
az volt a legjobb, hogy semmi nem volt
ciki. A színjátékot nagyon jól sikerült
megcsinálnunk és elõadnunk. Ami még
tetszett, hogy mindenki segítette egy-
mást. A capoeirában pedig az volt az új-
donság, hogy megismertük a Brazil nép
hagyományait(tánc, ritmus, harcmûvé-
szet). A kicsik és a nagyok is megfelelõ
izgalmas programokat kaptak. A tábor
végére mindenki úgy érezte mintha egy
igazi nagy csapat lennénk. 

Tóth Sarolta

A Tábor
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Íjászainknál úgy tûnik
nincs nyári szünet. Folyama-
tosan vesznek részt versenye-
ken, találkoztunk velük
Ópusztaszeren és Mogyoró-
don is.

A legnagyobb élményt
nyilvánvalóan az Ópuszta-
szeren rendezett Nyílzápor
elnevezésû hatalmas népsze-
rûségnek örvendõ versenyt
tekinthetjük, ahol valóban az
ország minden tájáról sereg-
lett a tömeg, sõt mongol íjá-
szok is megjelentek, jelké-
pezve az íjfeszítõ népek test-
vériségét.

Csak íjászból több mint
2000 nevezett be a különbö-
zõ versenyekbe, s ennek
többszöröse volt az érdeklõ-
dõ, kiránduló, vagy hozzátar-
tozó. Kerepesrõl mi is egy
egész autóbusszal utaztunk,
íjászaink pedig csak egy tize-
det tettek ki. 

A Feszty körkép: Magya-
rok bejövetele, a múzeumok,
az Árpád emlékmû, s sétálók,
vásározók hömpölygõ töme-
ge, a látványos lovasvirtus
bemutatók ellenére a nap
fénypontja a délutáni íjzáport
volt, ahol több mint 1800
honfoglalás korabeli ruhák-
ban felvonuló harcos lõtte ki
a nyilait.

Leírhatatlanul hátborzon-
gató volt, amint perceken ke-
resztül folyamatos nyílzápor

és a nyilak surrogása borítot-
ta be a hatalmas mezõt. A cél-
nak kitett bábuk közt, akadt,
amelyik sündisznóra emlé-
keztetett a nyílzápor után. 

Csodálatos volt a hujjoga-
tással, végeláthatatlan sorok-
ban, fegyelmezetten, tizedek-
ben bevonuló harcosok töme-
ge, pedig az egy tömény lét-
számát még meg sem közelí-
tették. Bizony nem véletlen
kérték Istentõl a segítséget,
azok, akik rászolgáltak õse-
ink haragjára. Ezt az élményt
nem lehet elmondani, részt
kell venni benne.

Szomszédolás

Találkoztak íjászaink mo-
gyoródi harcostársaikkal egy
meglehetõsen különös verse-
nyen is. Mogyoród szépen
rendbe tett díszterén folyik
keresztül a mogyoródi patak,

amelynek kikövezett medré-
ben alakították ki a várpárbaj
elnevezésû viadal helyszínét.
Mivel a párbajozók a meder-
ben foglaltak lõállást, a pa-
takmeder fölé magasodó
támfal pompás ülõhellyel kí-
nálta a nézõk seregét. Így va-
lóban közönségsportot lehet
ebbõl az ágazatból kifejlesz-
teni, amitõl a Magyar Íjász
Szövetség, a sportág további
népszerûsödését reméli.

Windhager

Hét Vezér Íjász Egyesület

Nyílzápor 1800 íjból
Részlet az ujjongó tömegbõl

Feketében a kerepesiek Mogyoródon

Két kerepesi a Hét Vezér Íjász
Egyesület színeiben
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Évek óta dédelgetett vágy,
hogy Szilasligeten épüljön
egy napközi otthonos nyugdí-
jas ház. Reményeink szerint
ez a vágy az elkövetkezendõ
években valóra válik. A
nyugdíjas klub tagjai Dudás
Istvánné, Gizi néni vezetésé-
vel egy komoly beszélgetésre
hívták meg Franka Tibor pol-
gármester urat, ennek a be-
szélgetésnek volt a tárgya,
hogy szeretnék végre felépí-
teni a „házukat”. A nyugdíjas
ház építését már évek óta
ígérgette a régi vezetés. A
nyugdíjasok saját pénzükön a
terveket is megcsináltatták. A
házat a mostani közösségi
ház helyén reméltük felépíte-
ni, de nem valósult meg.
Polgármester úr most nem
csak ígérte, de helyet is bizto-

sított a felépítendõ ház szá-
mára. A nyugdíjas ház a Wes-
selényi utcában lesz, ez már
biztos, mert az errõl szóló
szerzõdést 2009. június 24-én
alá is írtuk. A Polgármesteri
Hírlevélben mindenki olvas-
hatta, hogy a testület 2 millió
forintot megszavazott a
nyugdíjas ház építésének tá-
mogatására. Az építkezéshez
szükséges összeget pályázat
útján kívánjuk megszerezni.
Reméljük, hogy sikerül. Ezek
után következhet a nagy
munka, amihez nem csak
pénz kell. Természetesen
mindenkitõl, aki Szilaslige-
ten él segítséget kérünk és
várunk. Az igaz, hogy nyug-
díjas házat építünk, de min-

denki gondolkodjon el – és itt
a fiatalokra gondolunk –
hogy az idõ nem áll meg.
Nem tudjuk, mit hoz a jövõ,
hogyan fog alakulni az éle-
tünk. Lehet, hogy idõs ko-
runkra magányosak leszünk.
Mindenki társas lény, jó egy
kis közös beszélgetés, közös
ebéd, melegség, vígasság, ne-
vetés együtt, hogy a hétköz-
napok ne legyenek mindig
szürkék. Mi idõsek ezt már
tudjuk, és igazán jól érezzük
magunkat a mostani közössé-
günkben. Ha felépül a há-
zunk, még jobb lesz és szere-
tettel várjuk a fiatalokat is. 
Kérünk tehát mindenkit,
hogy tegyen félre minden el-
lenérzést és esetleges sérel-

meket. Mindezen elgondol-
kodva mindenkitõl az ügy
pártolását várjuk. Várjuk a la-
kosság fizikai és némi anyagi
támogatását. Évekkel ezelõtt
a templomunkat is sikerült
felépíteni közös erõbõl. Úgy
gondoljuk, hogy ez az ügy
szintén megérdemel minden
segítséget. Mi, nyugdíjas le-
hetõségünkhöz mérten a
nyugdíjunkból anyagilag is
hozzájárulunk. Természete-
sen ez önkéntes, a legmini-
málisabb összeget is elfogad-
juk, ki mennyit tud nélkülöz-
ni megterhelés nélkül. A pos-
tán számlát fogunk nyitni, a
befizetett összegekkel rend-
szeresen elszámolunk, min-
den, az építkezést érintõ fej-
leményrõl beszámolunk.

Husz Lászlóné

Közhasznú társaságok új köntösben

Együtt, egymásért

A közhasznú társaság (rövidebb nevü-
kön: Kht.) egy régóta használt és ismert
társasági forma Magyarországon.

A közhasznú társaság nonprofit társa-
ság, ami annyit jelent, hogy alapvetõen
nem egy üzletszerû, nyereségszerzésre
irányuló gazdasági tevékenység folytatá-
sa a célja, hanem a társadalom közös
szükségleteinek kielégítését nyereség- és
vagyonszerzési cél nélkül szolgáló köz-
hasznú tevékenység.

Ez persze nem azt jelenti, hogy a Kht.
nem végezhet üzleti tevékenységet, azon-
ban azt csak a közhasznú tevékenysége
elõsegítése érdekében folytathat; a társa-
ság tevékenységébõl származó nyereség
nem osztható fel a tagok között.

Éppen ezért a Kht. társasági szerzõdé-
sének nélkülözhetetlen tartalmi eleme a
közhasznú és a kiegészítõ üzletszerû gaz-
dasági tevékenység pontos meghatározá-
sa.

A Kht. egy speciális társasági forma,
amelyre eddig is a gazdasági társaságok-
ról szóló törvénynek a gazdasági társasá-
gokra irányadó közös szabályait, valamint
a korlátolt felelõsségû társaságra vonatko-
zó szabályait kellett megfelelõen alkal-
mazni. Ez azonban 2006. július 1-én ha-
tályba lépett új törvénnyel megváltozott.

Az új Gt. (Gazdasági társaságokról szó-
ló törvény) rendelkezései alapján 2007.
július 1. óta új Kht. nem alapítható. Ez
nem jelenti azt, hogy 2007. óta nem lehet
nonprofit, közhasznú célú társaságot lét-
rehozni, ugyanis a jogalkotó más formá-
ban továbbra is megtartotta a közhasznú
tevékenység folytatásának lehetõségét.

Az új társasági forma az úgy nevezett
nonprofit korlátolt felelõsségû társaság,
azaz a Kht. eltûnt, de helyette megjelent a
nonprofit kft, amelynek célja és funkciója

ugyanaz, mint az elõdjéé volt.
Természetesen az a tény, hogy 2007. jú-

lius 1. óta nem lehet kht-t alapítani nem
jelenti azt, hogy a korábban törvényesen
alakult közhasznú társaságokat meg kel-
lett volna szüntetni.

A törvényalkotó ugyanis csak azt írta
elõ a 2007. július elõtt alapított társasá-
goknak, hogy legkésõbb 2009. június 30-
ig alakuljanak át más nonprofit társaság-
gá, vagy a tagok szüntessék meg a kht-t
jogutód nélkül.

A határidõ 2007. júliusában még
messze volt, hiszen két év az nagy idõ.
Most azonban már a nyakunkon van és bi-
zony, aki a határidõig nem tesz eleget a
törvényi elõírásnak az sajnos igen kelle-
metlen helyzetben találja magát, mivel
azokat a társaságokat, amelyek a határidõ-
ig nem alakulnak át, törvényességi fel-
ügyeleti eljárás keretében a cégbíróság
megszünteti. 

Aki valamennyire ismeri a cégeljárást
és azon belül a cégátalakulást, az most le-
het, hogy felszisszen, hiszen az átalakulás
egy igen összetett és költséges procedúra.
Rengeteg az adminisztratív és egyéb köte-
lezettség (taggyûlések, határozatok, ki
marad a társaságban, ki megy el, változik-
e a jegyzett tõke, ha igen miképpen, eset-
legesen átalakulási tervet kell készíteni,
stb.), nem is beszélve arról, hogy folya-
matos kapcsolatban kell lenni a könyvelõ-
vel, ügyvéddel, sõt még könyvvizsgálót is
be kell vonni, ráadásul az egész eljárás na-
gyon idõigényes, a teljes lefutása akár fél-
évnél is tovább tarthat. Emellett az átala-
kulás államnak lerovandó költségei ma-
gasak (csak az illeték 50.000.- Ft, és ak-
kor még nem beszéltünk a kötelezõ köz-
zétételi díjakról).

Szerencsére erre a fent leírt átalakulási

eljárásra a kht. nonprofit kft-vé történõ át-
alakulása során egyáltalán nincs szükség.
A jogalkotó ugyanis megadta azt a lehetõ-
séget, hogy egy egyszerû társasági szerzõ-
dés módosítással közhasznú társaságból
nonprofit kft. legyen. Ehhez nem kell
mindenféle vagyonmérleg és leltár terve-
zeteket készíttetni, az államnak fizetendõ
költség mindössze 18.000.- Ft, és a be-
jegyzési eljárása is jóval gyorsabb, mint
egy átalakulásnak. Egy dologra kell fi-
gyelni (de arra is az eljáró ügyvédnek),
hogy nem változásbejegyzési nyomtatvá-
nyon kell benyújtani a cégforma váltást,
hanem bejegyzési kérelmen (persze az
APEH adatlap nélkül, hiszen a társaság-
nak már van adószáma), illetve az egysé-
ges szerkezetû társasági szerzõdésben,
valamint a többi mellékletben is utalni
kell arra, hogy a nonprofit kft. formavál-
tással jött létre a korábbi kht-ból.

Ez az eljárás egyszerû és gyors, ha min-
den rendben van, akkor akár egy hónapon
belül megtörténhet az új nonprofit kft.
cégbírósági bejegyzõ végzése.

Egyszóval a „jó öreg” kht., mint társa-
sági forma 2009. július 1-tõl eltûnik a
színrõl, de csak azért, hogy más néven, új
köntösben nonprofit korlátolt felelõsségû
társaságként visszatérjen.

(x)

dr. Feicht Szabolcs
Dr. Feicht Ügyvédi Iroda

2143 Kistarcsa, Deák F. u. 10.
Tel./fax: 06/28-506-080
Mobil: 06/30-520-6692

E-mail: feichtui@gmail.com
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Számtalan parlamenti - és idõnként he-
lyi példát is - láthattunk már arra, amikor
az ellenzék, vagy akár éppen a kormány-
párt, csupán az önös érdekének megfelel-
ve utasított el egy jó kezdeményezést, il-
letve törvényjavaslatot, többnyire a „két-
harmados” kategóriában. Ilyen például a
kisebb létszámú parlament bevezetése,
vagy egyéb közigazgatást érintõ „re-
form”. Természetesen a társadalmi elvá-
rás, vagyis a választói akarat teljes mellõ-
zésével történik mindez! Így aztán a min-
ket is szolgáló törvényjavaslatok a sze-
métkosárban kötnek ki, miközben a szi-
polyozó határozatok sokasága zúdul ránk
a gonoszság mûhelyébõl. A parlamenti
körökben pedig az egy igazi nyelvtani
trükk, hogy a lopást költségtérítésnek ne-
vezik. A szándékosan tönkretett állami
vállalatok (BKV, MÁV, stb.. - összesen
mintegy 450 cég!) vezetõinek milliós fi-
zetései és egyéb juttatásai pedig csak a
meglopásunk egy másik formája. Lassan
csomagolhatnak is, mert a Fidesz kényte-
len lesz majd csökkenteni az élõsködõk
számát, különben bajban lesz a szavahi-

hetõsége. Teljesen nyilvánvaló, hogy ez
így nem mehet tovább. Olyan emberek
kellenek a helyükbe és a parlamentbe is,
akik nem önmagukat vagy pártjukat, ha-
nem a közügyet és választóikat képvise-
lik, hiszen ezért fizetjük õket. 

Érdekes módon, a vagyonadóval össze-
függésben pedig az jutott elsõként
eszembe, hogy a közösbõl ellopott erdõk,
mezõk, gyárak, és szövetkezetek, vala-
mint az állami pénzekbõl épült budai vil-
lák után most a „tulajdonosok” adót fog-
nak fizetni? Vagyis az állam az ellopott
közvagyont nem perli vissza, hanem
megadóztatja? Ez bizony nagyon szocia-
lista igazságtételnek tûnik. Megjósolható,
hogy baj lesz vele.

Aztán felmerült korábban, hogy az in-
gatlanadót majd az önkormányzatok sze-
dik be. Így aztán két legyet ütött volna a
kormány, (vagy valami ilyesmi) hiszen
ezzel a húzással a zömében már fideszes
településeken politikai teret nyerhetett
volna. Mert ugye, majd a fideszes polgár-

mestert és önkormányzatot szidja a nép.
Ezt a mûhelytervet vélhetõen azon parla-
menti képviselõk, akik egyúttal polgár-
mesterek is, hiúsították meg. (Itt jegyzem
meg, hogy a lakosságot a Fidesz, - mi-
közben rájuk hivatkozik – már ügyesen
nem népnek nevezi, hanem „emberek”-
nek.)

Visszatérve az eredeti gondolathoz te-
hát, „irigylem” azokat az önkormányza-
tokat, melyeknek az élén a polgármester
egyúttal parlamenti képviselõ is. Így volt
ez például korábban Gödöllõn is, amikor
Gémesi György bizony több lovat ült
meg egyszerre. És milyen ügyesen! Tel-
jesen nyilvánvaló, hogy egy adott telepü-
lésért a parlamentben is dolgozó (!) pol-
gármester tud a legtöbbet tenni, vagyis
lobbizni választóiért. Egyébiránt ez a faj-
ta „önzés” teljesen elfogadott a politika
világában.

Egyáltalán nem ördögtõl való gondolat
tehát, hogy jövõre a polgármesterünk in-
duljon a parlamenti választásokon is.
Kérdés, hogy Õ mit szól ehhez?

Kovács Ferenc

Haszonélvezeti jog egy hatá-
rozott idõre szóló, személyhez
kötött jog, mely forgalomkép-
telen, így másra nem ruházha-
tó át és legfeljebb a haszonél-
vezõ élete végéig áll fenn. Ha-
szonélvezeti jog terhelhet ingó
és ingatlan dolgot is, illetve áll-
hat hasznot hajtó jogon vagy
követelésen fenn. 

A haszonélvezeti jog szerzõ-
déssel, jogszabálynál, bírósági
vagy hatósági határozatnál fog-
va keletkezik. Haszonélvezeti –
özvegyi – jog illeti meg az
örökhagyó túlélõ házastársát az
örökhagyó vagyona után.

Haszonélvezeti jogánál foga a
haszonélvezõ jogosult a dolgot
birtokában tartani, használni,
hasznait szedni. A tulajdonost a
haszonélvezettel terhelt dolgon
a rendelkezési jog és a haszonél-
vezeti jog sérelme nélküli meg-
terhelés joga illeti meg. A tulaj-
donos csak akkor jogosult a dol-
got birtokolni, használni, hasz-
nait szedni, amennyiben azzal a
haszonélvezõ nem él.

A haszonélvezõ köteles a
dolog fenntartásával – a rend-
kívüli javítások és helyreállítá-
sok kivételével – és használa-
tával kapcsolatos költségek, il-
letve közterhek megfizetésére.

A haszonélvezõ jogosult a
haszonélvezet gyakorlását
másnak átengedni, ellenérték
fejében azonban csak akkor jo-
gosult, amennyiben a tulajdo-

nos azonos feltételek mellett
nem él vele. Erre példa, hogy
amennyiben a haszonélvezõ a

haszonélvezetével terhelt in-
gatlant bérbe kívánja adni, úgy
a tulajdonos azonos bérleti díj
megfizetése, illetve azonos
szerzõdési feltételek mellett jo-
gosult a bérlõ helyébe lépni.

A haszonélvezõ köteles a tu-
lajdonost a dolgot fenyegetõ
veszélyrõl és a beállott kárról
értesíteni - ideértve azt az ese-
tet is, ha õt harmadik személy a
haszonélvezet gyakorlásában
akadályozza -, köteles továbbá
tûrni, hogy a tulajdonos a ve-
szély elhárítására, illetõleg a
kár következményeinek meg-
szüntetésére a szükséges intéz-
kedéseket megtegye.

A haszonélvezet megszûnté-
vel a haszonélvezõ köteles a
dolgot visszaadni. A rendelte-
tésszerû használattal járó ér-
tékcsökkenést a haszonélvezõ
nem köteles megtéríteni.

A haszonélvezõ a haszonél-
vezet keletkezésekor meglevõ
elhasználható dolgokkal, gaz-

dasági felszereléssel és állatál-
lománnyal a rendes gazdálko-
dás által indokolt mértékben
rendelkezhet; a haszonélvezet
megszûnésekor azonban köte-
les ezeket pótolni, ha pedig ez
nem lehetséges, értéküket
megtéríteni.

A tulajdonos jogosult a ha-
szonélvezõt e jogának gyakor-
lásában ellenõrizni, és ha nem
megfelelõ módon használja,
rongálja vagy egyéb módon
veszélyezteti a haszonélvezet
tárgyát, és a tulajdonos tiltako-
zása nem vezetett eredményre,
úgy a tulajdonos biztosíték
adását kérheti. Amennyiben a
haszonélvezõ nem ad biztosí-
tékot, a tulajdonos a bíróságtól
kérheti a haszonélvezeti jog
gyakorlásának felfüggesztését
a biztosíték adásig.

A haszonélvezetet a haszon-

élvezõ hozzájárulásával meg
lehet váltani. Amennyiben a
haszonélvezõ nem járul hozzá,
úgy csak a törvényben megha-
tározott esetekben lehet kérni a
haszonélvezeti jog korlátozá-
sát. Az özvegyi jogot azonban
a hagyatéki eljárás során, illet-
ve az öröklés megnyíltától szá-
mított egy éven belül meg le-
het váltani, mind a túlélõ há-
zastárs, mind az örökösök ké-
relmére. Azonban ebben az
esetben sem lehet megváltani a
túlélõ házastárs által lakott la-
káson, illetve általa használt
berendezési és felszerelési tár-
gyakon fennálló haszonélveze-
ti jogot. 

A haszonélvezeti joggal ter-
helt ingatlan forgalomképes
dolog, így a haszonélvezeti
joggal terhelt ingatlan a ha-
szonélvezeti jog változatlanul
hagyása mellett elidegeníthetõ.

A haszonélvezeti jog a ha-
tározott idõ elteltével meg-
szûnik, a holtig tartó haszon-
élvezeti jog a haszonélvezõ
halálával szûnik meg. Az öz-
vegyi jog megszûnik akkor is,
ha a túlélõ házastárs újabb há-
zasságot köt. Fontos megje-
gyezni, hogy az ingatlant ter-
helõ haszonélvezeti jog nem
törlõdik automatikusan, an-
nak törlését az illetékes föld-
hivataltól kérni kell.

(x)
Dr. Molnár Andrea

Haszonélvezeti jog

Politika
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Tisztázzuk. A mi problémánk, nem holmi
nemzetközi gazdasági válság, hanem kõke-
mény magyar gazdaságpolitikai probléma. A
nemzetközi recesszió nem érintene bennünket
ennyire, ha az országot nem kifosztva és a le-
ejtõn hanyatt lökve érte volna. Öntsünk végre
tiszta vizet a pohárba! Agazdasági válság, ma
úgy lebeg a mindennapok szürke embertöme-
geinek szeme elõtt, mint valami áthatolhatat-
lan rózsaszín köd, mellyel minden problémát
vastagon be lehetne takarni. De ez nem így
van! A válság mindössze a bizalomhiányból
ered. Ez sajnos sajátja a nemzetközi pénztõké-
nek, ugyanis akik kezelik e pénzösszeget
vagy diszponálnak felette, azok néha, mint a
patkány menekülnek a süllyedõnek kikiáltott
hajóról, és bár szó sincs süllyedésrõl, õk egy
ideig távol tartják magukat, féltve mindenü-
ket, a pénzt. Ez a nemzetközi recesszió, bizo-
nyos mértékig mindenkit megvisel, nincs or-
szág, akik ki tudják vonni magukat alóla, de
ez nem lehetetleníti el õket és nem fognak rá
mindent. Európa nálunk szerencsésebb nem-
zeteinek olyan országvezetése van, akik a bel-
sõ piac élénkítésével és a meglévõ cégek, vál-
lalkozások támogatásával belsõ fogyasztást
generálnak és köszönik, jól vannak. Ezen,
nemzetek élénkítik a vállalkozásokat sokszor
vissza nem térítendõ pénzekkel is.  Ha balol-
dali, vagy liberális értelmiségiek, közgazdász-
ok azt állítják, nincs más út, csupán a megszo-
rítások ösvénye, akkor hazudnak! Vagy azért,
mert nincs szellemi képességük a helyzet átte-
kintésére, vagy ami még ennél is rosszabb, di-
rekt vezetik félre a jó népet, mivel az, az érde-
kük, hogy pusztuljon a magyar! Ez viszont ki-
váltja a védekezõ mechanizmusok aktivizálá-
sát, ami jelenleg csak a demokratikus válasz-
tások útján érhetõ el a jogkövetõ állampolgár-
oknak. 

Mi akkor a megoldás? Van-e fájdalom-
mentes és gyors út? Igen van! A Fidesz már
emlegeti a lényeget, csak talán nem elég
hangsúlyosan. Orbán szerint egy millió mun-
kahelyet kell teremteni, ez megoldja az ország
minden gondját. Olyannyira, hogy belátható
idõn belül nem csak megfordíthatjuk az adós-
ság tendenciát, de mindent vissza is fizethe-
tünk egy fillérig! (Ma az adósságunk több

mint húszezer milliárd forint, ez személyen-
ként kettõmillió és naponta nõ több mint öt
milliárddal, vagyis ötezer millió Ft/nap a buk-
ta.)  És valóban, ma több mint hatszázezer
munkanélkülit tartanak nyílván, azonban
nagyjából négy-ötszázezer a látens munkanél-
küliek száma is. Ez viszont azt jelenti, hogy a
Fidesz arra törekszik, hogy megközelítse a tel-
jes foglalkoztatottságot. Na, ez a kiút! A ho-
gyan kérdésre csak egy fikciót engedjenek
meg, s ha van ennél jobb, azt a konzervatív
dossziékban keressék. A példa: elõször is a
multinacionális vállalkozásokat nem kell po-
zitív megkülönböztetésben részesíteni, járjon
nekik ugyan az, ami a magyar kis-, vagy kö-
zepes vállalkozóknak! Az utóbbi tíz esztendõ-
ben több támogatást kaptak, mint ami bevétel
befolyt tõlük, vagyis a nemzet fizet nekik,
hogy itt lehessenek és vállalkozzanak! Ez fel-
háborító! Azonnal meg kell szüntetni, minden
állami támogatást, amit a multik kapnak és
kedvezmények nélküli adózásra kell szorítani
õket! Nem mennek sehová sem, és ha men-
nek is, hál’ Isten, pá velük! Majd a magyar
vállalkozók át- és visszaveszik az õket megil-
letõ piaci pozíciókat. Mi is tudunk annyi em-
bert foglalkoztatni, sõt többet is, és nem éhbér-
ért! Minden felszabadítható pénzösszeget a
kis vállalkozók munkahely teremtõ támogatá-
sára kell fordítani, méghozzá úgy, hogy min-
den létrehozott munkahely után 2-3millió fo-
rint vissza nem térítendõ támogatást kell adni
azzal a feltétellel, hogy mind a vállalkozást,
mind a megteremtett munkahelyet legalább öt
évig fenntartja, s ha mégsem, úgy idõarányo-
san azt vissza kell fizetni! Avállalkozások lét-
rejöttét egyablakos, maximum kétnapos lebo-
nyolítási idõvel kellene segíteni, a tíz évvel ez-
elõtti feltételek szerint! El kell törölni az élet-
képtelen követelményeket és a nem életszerû
szabályozókat, mint pl.: a HACCP-t!  Az adót
és az adózást egyszerûbbé és olcsóbbá kell
tenni! Be kell vezetni az elõre is kifizethetõ ál-

talány adózást, amit fél-, vagy negyedévente
is, de akár havonta is le lehetne róni és nem
terjedne tovább a várható nyereség 15%-nál!
Ezek az intézkedések robbanásszerûen fel-
szívnák a munkanélkülieket és megélénkülne
a belsõ piac! A foglalkoztatásra fordított pénz
pedig nemhogy megtérülne az öt év alatt, ha-
nem busás hasznot is hozna a büdzsének!
Azok, akik dolgoznak tb-t és adót fizetnek, el-
lenben a munkanélküliekkel, akik támogatást,
szociális segélyt, és ha szükséges orvosi ellá-
tást kapnak, anélkül, hogy hozzátennének a
közös kasszához. Aki keres, az költ, s ha költ,
akkor ismét adót fizet, méghozzá áfát, minden
után, amit a bérébõl vásárol, ez is az állam-
kasszát gyarapítja! Nyílván lennének bebu-
kott vállalkozások és ügyeskedõk is, de a java
ezen anyagi segítségekkel talpon tudna ma-
radni. Felületes számolgatással minden létre-
hozott munkahely öt év alatt kétszer annyi
hasznot hozhat az országnak amennyibe ke-
rült tokkal, vonóval együtt. Üzletnek sem
rossz! Ott, ahol ezek ellenére sem teremtõd-
nek munkahelyek kellõ számban, vagy nem
lehet valamely okból a cigány lakosságot in-
tegrálni a munka világába, ott nemzeti progra-
mot kell alkalmazni, ami földet, munkaesz-
közt, gépparkot, és szakértõ vezetõket ad a
munkáskezek mellé. Anemzeti földalap java-
it például erre kell költeni, nem pedig mutyi-
zásra! Hazánk olyan adottságokkal rendelke-
zik a mezõgazdaság területén, hogy akár har-
mincmillió ember teljes élelmezését is el tud-
ná látni. Van mibõl, van kivel és tudjuk, hogy
hogyan! Csak a tehetetlen tesze-tosza balfék
kormány az oka, hogy szinte lebénulva áll az
ország! Nem kell a gazdasági válságra fogni
minden bajunkat! Igenis egy mielõbbi kor-
mányváltással és az új kormány gyors, jó dön-
téseivel nem csak magunkhoz térhetünk csip-
kerózsika álmunkból, de ismét Európa jó pél-
dájává is válhatunk, méghozzá gyorsan, hi-
szen az érezhetõ eredmények szinte azonnal,
napok alatt kényeztethetnének bennünket.

Ez tehát a megoldás, elsõ lépésben új, jobb
kormány, másodszor egymillió új munka-
hely!

Sárossy

Idén száz éve született
Badny Jós Ferenc. Aki életét
tette fel arra, hogy ki kell pusztítani Magyarországon

minden olyan elméletet,
amelyik a magyarság kárát
szolgálja. Elsõsorban azokat
melyek hamisak. Õ ilyennek
tartotta a finnugor rokonság
elméletet is.

Vannak azonban páran,
akik pontosan az õ életmûvé-
vel vannak így. Ezért nagyon
fontos, hogy minél többen
megismerkedjenek vele.
Most itt se életmûvét se élet-
rajzát nem taglalom, inkább
idézek egy-két sort a Hun-
nia-beleikhez írt levelébõl:

„..TUDÁS megismerésé-

nek és tanításának nagy örö-
mére szólítalak Benneteket.
Mert ha elvész a régi Hagyo-
mányok tudata, vele pusztul
a nép is, hiszen a „terel-
getésnek”éppen ez a célja,
hogy gyökértelen voltában
ne fakadjanak ki többé a
Magyar Lelkiség pompás
erejû virágai. A pusztítás és
pusztulás idõszakában
élünk, ahol mindenki meg
akar maradni és ennek érde-
kében saját módszert válasz-
tott az „átélésre”. Ahogy le-
het! A Nemzet megmaradá-
sához azonban nem hétköz-

napi, egyéni ügyeskedés
szükséges, hanem öntudatos
és önbecsülõ ERÕ, mely a-
minden vihart átélt-nemzeti-
szent Hagyománynak ad éle-
tet, fáradhatatlan kitartást és
bölcsességet a testvéri össze-
fogásra. Csak a Hagyomá-
nyok Tudása és a bennük
rejlõ és Nemzeti Életre hívó
karizmatikus titkok biztosít-
ják a Nemzeti Egységet, azt,
amit a politika sohasem tud
megteremteni.”

Ezeket a sorokat 1994-ben
vetette papírra, de ma még
fokozottabban érvényesek.

Emlékezzünk!
Kóbor Tamás

Emlékezés!

Fityiszt 
a válságnak!
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KÖZPONTI HÍVÓSZÁMOK
Mentõk 104
Tûzoltók 105
Rendõrség 107

RENDÕRSÉG – POLGÁRÕRSÉG – KÖZTERÜLETFELÜGYELÕ
Rendõrség Kistarcsa 06-28/470-801
Kistarcsa járõrkocsi 06-70/214-6500
Rendõrség Gödöllõ 06-28-514-645 és 06-28-514-655
Polgárõrség Kerepes 06-70/217-5094
Közterület felügyelõ 06-20/559-8909

ORVOSI ELLÁTÁS
Orvosi ügyelet – Kistarcsa, Batthyány u. 4. 06-28/470-840
Ügyelet hétköznap 18.00 – 08.00 óráig, munkaszüneti napokon 0-24 óráig

RENDELÕ KEREPES TÖLGYFA U. 1.
Dr. Havay Miklós körzeti orvos 560-330, 06-20/983-8396
Hétfõ, szerda: 14.00 – 18.00, kedd, csütörtök: 9.00 – 12.00, 
péntek: páros hónapban: 9.00 – 12.00,    páratlan hónapban: 14.00 – 18.00-ig.
Dr. Hessami Ahmed körzeti orvos 560-330
Hétfõ, szerda: 9.00 – 13.00, kedd, csütörtök: 14.00 – 18.00, 
péntek: páros hónapban: 14.00 – 18.00, páratlan hónapban: 9.00 – 12.00-ig.

FOGÁSZAT
Dr. Dabasi András fogszakorvos 06-20/9294-944
Hétfõ, szerda: 14.00 – 20.00, kedd, csütörtök: 8.00 – 13.00,
péntek: páros héten: 8.00 – 15.00-ig.

Dr. Dobos István Péter fogszakorvos 06-20/9446-757
Hétfõ, szerda: 8.00 – 13.00, szerda: iskolafogászat, kedd, csütörtök: 13.30 – 19.30, 
Állandó ügyelet: Budapest, VIII. Szentkirályi u. 40.

GYERMEKORVOS
Dr. Vaszil László csecsemõ- és gyermekgyógyász szakorvos 560-410
Hétfõ, szerda: 14.00 – 17.00, kedd: 9.00 – 12.00, csütörtök, péntek: 8.00 – 11.00-ig.
Védõnõi tanácsadó 560-331
Terhesgondozás és egészséges csecsemõ tanácsadás, szerda: 9.00 - 12.00
GYÓGYSZERTÁR Kerepes, Tölgyfa u. 3. Hétfõ-péntek: 8.00 – 18.00

RENDELÕ SZILASLIGET Wéber Ede u. 1.
Dr. Vincze Lajos háziorvos 482-640, 06-30/9278-637
Hétfõ, szerda: 8.00 – 12.00, kedd, csütörtök: 14.00 – 18.00, 
péntek: páros héten: 14.00 – 18.00, páratlan héten: 8.00 – 12.00-ig.
Dr. Szakolczai Zsuzsanna háziorvos 482-640, 06-20/382-4244
Hétfõ, szerda: 14.00 – 18.00, kedd, csütörtök: 9.00 – 12.00, 
péntek: páros héten: 9.00 – 12.00, páratlan héten: 14.00 – 18.00-ig.

GYERMEKORVOS
Dr. Mokos Zsuzsanna csecsemõ és gyermekgyógyász szakorvos 481-419
Hétfõ, szerda: 9.00 – 12.00, kedd, csütörtök: 15.00 – 18.00, péntek: 15.00 – 18.00-ig.
Egészséges csecsemõ tanácsadás csütörtök: 10.00 – 13.00.

GYÓGYSZERTÁR 
TÖLGYFA PATIKA; SZILASLIGET, WÉBER EDE U. 1. 481-418
Hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 8.00 – 18.00, szerda: 8.00 – 12.00.
TÖLGYFA PATIKA; KEREPES, TÖLGYFA U. 3. 490-079
Hétfõ-péntek: 8.00 – 18.00.

ÁLLATORVOS
Kerepes-Vet Állatgyógyászati Központ Állatorvosi Rendelõ 2144 Kerepes,
Szabadság út 65. 
Dr. Horváth Bánk kisállatgyógyász, klinikus szakállatorvos, Dr. Korvin László
magánállatorvos Telefon, fax: (28) 490-369. Éjjel-nappal, 0-24 óráig hívható: (30)
22-177-23.
Rendelési és nyitvatartási idõ: hétköznap napközben folyamatosan 9-20-ig és
megbeszélés szerint bármikor.
Dr. Rédling Tibor Tel: 06-30-966-84-15, vagy 28-470-764, E-mail:
amarilla@vnet.hu
Kistarcsa, Váci M. u. 2. Beteg állatok bejelentése: munkanapokon 12.00 óráig.
Rendelési idõ: hétfõ-szerda-péntek 18.00 – 20.00 óráig. Hétvégén és ünnepnapokon
ügyeleti szolgálat, melynek rendje kifüggesztve olvasható a Polgármesteri Hivatal
hirdetõtábláin. 

HIVATALOK
Polgármesteri Hivatal 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Tel: (06 28) 561-050, -051, -052. Fax: (06 28) 561-060. Titkárság: (06 28) 561-059
Honlap: www.kerepes.hu E-mail: Polgármester: polgarmester@kerepes.hu
Jegyzõ: jegyzo@kerepes.hu
Ügyfélfogadás: Hétfõ: 8.00-12.00-ig, 13.00-17.30-ig
Szerda: 8.00-12.00-ig, 13.00-16.00-ig
Péntek: 8.00-12.00-ig

Kerepes Községszolgáltató Kht. 06-28/561-054
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 06-30/291-9487
Ügyfélfogadás: minden szerdán 9.00 – 12.00
Okmányiroda Gödöllõ, Szabadság tér 7. 529-100
Ügyfélfogadás: h.: 8-18, k., cs.:9-16.30; sze.: 8-16.30; p.: 8.30-11.30.
Földhivatal Gödöllõ 420-520
Ügyfélfogadás: h. és sz.: 8.30-11.30 és 13-15.30, p.: 8.30-11.30.

SZOLGÁLTATÓK
Gázszolgáltató (TIGÁZ) 430-488
Villanyszolgáltató (ELMÛ) 06-40/38-38-38
Közvilágítás 06-40/200-817
Vízmûvek (Szilasvíz) 492-110, fax: 560-540
Csatorna (Szennyvízmûtelep) 470-752
Temetõ (SZIGÜ Zrt) 490-685

FONTOS TUDNIVALÓK
Magyarország, te sokszor

megbántott ország, bírod még?
És a kisemmizett, kifosztott né-
ped mikor veszíti el a türelmét?
A több százezer munkanélküli,
a több mint kétszázezer éhezõ
egy olyan országban, amire va-
laha azt mondták; tejjel-mézzel
folyó Kánaán. Ki itt a hibás?
Mert a néped szorgalmas, be-
csületes emberekbõl áll. Kik
azok, akik tehetnének érted, de
nem tesznek? Te vagy az én ha-
zám, és fáj minden seb, amit
rajtad ejtenek.

És most nyakunkba szakadt
a baj-nai gordon-ka. (A gor-
don=nagybõgõ, a gordonka=
cselló.) Ezekkel a hangszerek-
kel az újonnan kinevezett legé-
nyek próbálják elhúzni a nótán-
kat. Csak egy nagy baja van en-
nek a zenekarnak is. Nincs kar-
mestere, sõt, még egy hozzáér-
tõ prímása sem. Így azután egy
fülsértõ összevisszaság lesz be-
lõle, ami felkavarja a gyomrun-
kat. Persze ezzel nem tudják
jóllakatni az éhezõket.

Sajnos, mi nagyon hiszéke-
nyek vagyunk. Sok évtizede hi-
szünk az ígéretekben. Nem
akarjuk elhinni, hogy azok,
akikre az ország vezetését bíz-
tuk (bízták) hazudnak nekünk.
Most is azt ígérik, kihúzzák ha-
zánkat a gödörbõl, nem enge-
dik tovább süllyedni. Csak-
hogy a gödör oldalai tovább
omlanak és a szegénység hiába
kapaszkodna, nincs mentõkö-
tél, mely a felszínre hozná.

Nekem sohase volt több pén-
zem a szükségesnél, sõt, mos-
tanában még annyi sincs. Így
azután nem tudom elképzelni,
mint érez a többszörös milliár-
dos, mikor a sokmilliós kocsi-
jából kinézve azt látja, hogy
egy ugyanolyan ember, mint õ,
a kukákat nyitogatja? Ha feltá-
lalják neki a többfogásos ebé-
det, eszébe jut-e a járdaszélen
üldögélõ, a kukában talált szá-
raz kenyeret rágcsáló ember?
Ha este lefekszik a puha, pely-
hes ágyára, gondol-e az aluljá-
róban leterített újságpapíron
fekvõ rongyos pokrócába bur-
kolózó emberre? Mert ember õ
is, ha a sors kegyetlen is hozzá.

Most azok közül, akik a
„válság kezelést” tûzték ki cé-
lul. A fõpolgármester igazság-
talannak tartja, hogy Budapes-
ten az emberek három és fél-
szer annyi ingatlanadót fizet-

nek, mint vidéken. Ezt én így
látom. Több százmilliós palo-
ták (esetleg több ingatlan is)
20-30 milliós gépkocsik, für-
dõmedencék, itt-ott repülõgé-
pek, több milliós hazai bérek.
A másik oldalon szoba-kony-
hás vályogházak, WC az udva-
ron, fürdõmedence helyett egy
lavór, melyen mosakodnak. Ha
van munkájuk jó, ha 70-80 ez-
ret keresnek és munkába egy
öreg biciklivel karikáznak. Tu-
dom, hogy vidéken is vannak
szép, drága házak, de a különb-
ség akkor is óriási.

A kisemberek 13-ik havi bé-
rét, ugyanúgy, mint a 13-ik ha-
vi nyugdíjat, gond nélkül elvet-
ték. Viszont az elõzõ kormány-
fõ szépen kérte az állami válla-
latok vezetõit, mondjanak le a
magas jutalmakról. Még a ne-
gyedük sem tette meg. Sõt, az
újság szerint egy ember kevés-
nek találja a 9 milliót, 10 milli-
ót akar a nyomorgók, az éhe-
zõk rovására. Mi lehet a szíve
helyén? A képviselõk költség-
térítését úgy módosították,
hogy van, aki a dupláját kapja
az eddiginek. Ezután hányan
fogják a mi érdekeinket képvi-
selni?

Ez a zenekar már az utolsó
akkordokat húzza, és remélem,
lesz annyi eszünk, hogy nem
tapsoljuk õket vissza.  Ettõl el-
tekintve nincs olyan párt az or-
szágban, amelyik egyedül ké-
pes lenne elég kenyeret tenni
az ország asztalára. Ezt csak az
egész nép egyetértésével lehet-
ne megtenni, ami itt elképzel-
hetetlen. Mindig lesznek olya-
nok, akiknek ez ellenkezik az
érdekeivel.

Ha nem is megy tovább ilyen
hûbele Balázs módon, ha az a
közmondás érvényesül, hogy
„lassan járj, tovább érsz”, ak-
kor is nehéz lesz. Mert le kelle-
ne állítani, vagy lassítani a sok,
költséges, de nem feltétlen
szükséges beruházásokat. Visz-
sza kellene hozni a külföldre
menekített milliárdokat, amit
itt szereztek. Költsék el itt,
hogy legalább a forgalmi adó
az országé legyen. Csökkenteni
a sokmilliós fizetéseket, hozza-
nak olyan törvényeket, ami a
nép érdekeit tartja szem elõtt,
hogy kicsit föllélegezhessünk,
mert mi most élünk, nem húsz
év múlva.

Csõsz Lajos

Húzd, ki tudja, meddig húzhatod?
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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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