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Május 21-én ismét megtelt az is-
kola tornaterme bálozókkal. Ezúttal
a Kisvirág szólította táncba a kerepe-
sieket, akik hajlottak is a hívó szóra.

A Kisvirág fiataljai a szemünk lát-
tára serdültek fel, s nemcsak élet-
korban és méreteikben érték el a
felnõtt kor határát, tánctudásban
is beértek. Bármilyen rendezvé-
nyen tudnak olyan színvonalat fel-
mutatni, amelyre bármely telepü-
lés büszke lenne. Ragoncza Imre
tanár úr vezérletének és pedagógia
érzékének köszönhetõen a kedves,
vidám gyerekekbõl egy összetartó,
látványos sikerekre képes igazi
CSAPAT jött létre Kerepesen. 

S közben az élet nem állt meg,
újabb és újabb lépcsõfokokon hala-
dunk át. Már megvillantották magu-
kat a község színe elõtt a még ki-
sebb virágok,a palánták, amikor pél-
dául a Faluház projektindító ünnep-
ségén elõadták mûsorszámukat, s

most ezen a bálon is egy újabb ked-
ves meglepetéssel rukkoltak elõ.

Felléptek, s nem is akár hogyan,
a Nagyvirágok, azaz a kisvirágos
szülõkbõl verbuvált tánckör. Pedig
köztudott, hogy felnõttekkel sokkal
nehezebb, mint gyerekekkel, a sok
kiforrott egyéniséget közös akarat-
ra, a munka mellett az idõ és a fá-
radság vállalására rávenni nem le-
hetett egyszerû. Mégis, csupa ra-
gyogó szemû, mosolygó és nem
utolsó sorban látványos elõadást
adó tánckart ismerhettünk meg
bennük. A siker nem maradt el, óri-
ási tapsvihar és elégedett kurjonga-
tás kísérte utolsó lépteiket, s persze,
hogy visszatapsoltuk õket.

Gratulálunk, nagyon szép estét
szereztek mindnyájunknak, és
amint láttuk, az összes kisvirágos,
picitõl a nagyokig szintén élvezte.
Csak így tovább!

WK

Kisvirág BálKisvirág Bál
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Csodák pedig vannak.
Igen, vannak, de maguktól
csak úgy nincsenek és nem
azonnal. A csodáknak van-
nak elõzményei. Tessék a Bib-
liára, vagy a rendszerváltoz-
tatásra gondolni. …És cso-
dák sincsenek csodavárók és
csodatévõk nélkül. Ha mind-
ez együtt van, akkor talán
bekövetkezhet a csoda.

Kerepesen bekövetkezhe-
tett, mert noha évekbe tel-
lett, de 2011-ben eljött: ta-
lálkoztak a remények, a lehe-
tõségek és a személyek. Visz-
szatért az elsõsorban saját
érdekeiket képviselõ és meg-
gondolatlan kezdeménye-
zõkkel szemben a józanész és
közösségi érdek hordozóinak
fölénye. A kerepesi Széchenyi
Általános Iskolába visszatért
az értékrend, a többségi aka-
rat ereje és a biztonságos
gyermeknevelés elsõdleges-
sége. Az érdeklõdés az elsõ
osztályos beiratkozás idején
felülmúlt minden várakozást,
hiszen három elsõ osztály in-
dulhat a 2011-2012-es tan-
évben.

Köszönet illet ezért a „ha-
zatérésért” minden szülõt,
óvónõt és pedagógust azért
a bizalomért és hosszú évek-
be tellõ kétségekért, amely
végigkísérte a 2006-tól
2011-ig tartó közös menete-
lésünket a településen. Tanul-
ságos iskola volt mindannyi-
unk számára az iskola tekin-
télyének, biztonságának és
nevelõi színvonalának vissza-

állításában eltelt idõszak, de
sikerült.

Megvallom, én és a testü-
let többsége hittem benne,
amikor 2006-ban, majd
2010-ben nagy fölénnyel
polgármesterré választottak,
hogy a közoktatás területén
is változást fogok elérni. Azt
viszont nem tudtam, hogy a
változás milyen lesz, illetve
azt sem tudtam, hogy az
egyéni és pártérdekek mek-
kora teret engednek a pozitív
változtatásban. Négy eszten-
dõn át tartó vádaskodás,
tüntetés, politikai bemutatók
bénították az én-, és a testü-
letem törekvéseit, de nem
volt más választásunk.

… És Önök, kedves szülõk,
óvónõk, dadusok, logopédu-
sok, családsegítõsök, gyer-
mekorvosok, védõnõk, nagy-
szülõk és hittantanárok visz-
szaigazolták a mi törekvése-
inket. Az iskola épületének
gazember módon elhanya-
golt állapotának változtatá-
sával párhuzamosan kezdett
megváltozni az Önök sokszí-
nû magatartása is, ami nél-
kül ma sem lennénk elõbbre.
Igen, Önöknek is változni kel-
lett, nincs más lehetõségük.
Rá kell jönniük, hogy itt él-
nek, ide tartoznak és itt a
legnagyobb a tekintélyük és
az akaratuk. Együtt vagyunk
csodavárók és csodatévõk.

Továbbra is csak rajtunk
múlik.

Franka Tibor
polgármester

Az Önkormányzat nem tétlenkedik!
Példaértékû gazdálkodás

A kerepesi önkormány-
zat zárszámadásának vizs-
gálatát elvégezte a könyv-
vizsgáló, aki pénzügyi bi-
zottsági, illetve testületi
ülésen számolt be a vizsgá-
lat eredményérõl. A szak-
ember elismerõleg szólt és
példaértékûnek minõsítet-
te Kerepes település gaz-
dálkodását, amelynek va-
gyona több százmillió fo-

rinttal emelkedett az utób-
bi években és ez az emelke-
dés 2011-ben megközelít-
heti a fél milliárdot. Jelen-
leg a vagyon több mint 5,2
milliárdot tesz ki.

Kifizetetlen számla
nincs, a mûködés más költ-
ségvetési tételeket nem
érint, a pazarlás teljesség-
gel kizárt. A gazdálkodás
nagyon nehéz, hiszen a hi-
telek és a kötvénykibocsá-
tás tõke- illetve kamatter-
heit fizetni kell és pontosan

kell fizetni. Ráadásul jövõre
még magasabb lesz a tör-
lesztés, de valamit valami-
ért, hiszen utak épülnek,
bölcsõde épül, Faluház újul
meg, és idõsek pihenõháza
épül. Nem lesz könnyû, de
gyürkõzünk és dolgozunk.

A könyvvizsgáló sajnos
figyelmeztetett és elsõsor-
ban arra, hogy Kerepes adó-
fizetõi morálja tovább rom-

lott és meghaladja a telepü-
lés egész évi adóbevétel-
ének felét, azaz a 120 millió
forintot. Ez pedig tarthatat-
lan, hiszen Kerepesen helyi
adó egyetlen egy létezik a
12,400 forintos évi kommu-
nális adó. Más települése-
ken bevezették a telekadót,
vagy az ingatlanadót, még
sincs ekkora kintlevõség. Ha
a helyzet nem változik az
önkormányzat kénytelen
szigorúbb intézkedések
megtételére.

Bölcsõde pedig lesz!
Elvonultak a viharfelhõk,

letisztultak a tárgyalások,
befejezõdtek a vizsgálatok
és végre most már végérvé-
nyesen megkezdõdhetett a
kerepesi bölcsõde építése.
A pályázaton nyertes kivite-
lezõ a földmunkákat és né-
mely betonozási munkákat
is az önkormányzat kft-jétõl
rendelte meg Polgármester
úr határozott és alkudozás-
mentes „kérésére”. Ez azt
jelenti, hogy a 240 milliós
pályázati pénzbõl legalább
tízmillió a bevételt emelhe-
ti. A 42 férõhelyes, a térség-
ben is egyedülálló létesít-
mény szeptemberben ké-

szül el, és nem kis fejtörést
okoz majd a fenntartása is,
hiszen az állami normatíva
nagyon alacsony, de mene-
külni ebben a helyzetben is
csak elõre lehet. Kerepes el-
szánt és az önkormányzat
számára a legfontosabb a
bölcsõde, az óvoda és az is-
kola. Szerencsére az utóbbi
években ezen a területen is
töretlen a fejlõdés.

A bölcsõde dolgozóinak
felvételét megkezdjük, a je-
lentkezéseket és adminiszt-
rációs tevékenységet a je-
lenlegi óvodavezetõ Len-
gyelné Jankovics Máriánál
kérjük leadni.

Köszönöm szülõk, 
óvónõk és tanárok

A képviselõ-testület 
a könyvvizsgáló jelentését hallgatja

Itt készül a bölcsõde, az alapok már szilárdak
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Képviselõ-testületi ülésekKépviselõ-testületi ülések
Május hónapban két alkalommal is összehívta a képviselõ-testületet Franka Tibor pol-
gármester. Május 12-én a rendes ülés, majd 26-án egy rendkívüli ülés zajlott le.
A rendes ülés napirendi 
pontjainak megtárgyalása elõtt 
polgármester úr beszámolt 
a két ülés közt eltelt idõszak 
fontosabb eseményeirõl.
Folyik Kerepes útjainak kátyúzása, amit
nem minden település tud mostanában
megrendelni. A kivitelezõ cég ráadásul
ingyen átadja a felmart kb. 200 m3 asz-
faltot, amellyel további utcákat lehet
majd ideiglenesen jól járhatóvá tenni.
Az önkormányzat Kft-je munkát vállalt a
Bölcsõde, a Faluház és a Mosolyvár be-
ruházásoknál, hogy az összegbõl, amit
lehet, itthon tartsanak és munkát adja-
nak embereknek.
Igen jelentõs lépésnek értékelte, hogy
az iskola meg tudta szerezni a lakosság
bizalmát és szeptembertõl három elsõ
osztályt indíthat. A pedagógus társada-
lom megérdemli a dicséretet. Történik
mindez akkor, amikor Kistarcsa éppen
összevonja az iskoláit. A Flór Ferenc Kö-
zépiskolát pedig átadják a megyének,
azaz bezárják. 
Elkezdõdhet a jogi huzavona elcsitulta
után a bölcsõde építés. Ez nagy teher
Kerepesnek, de szükség van rá a csalá-
dok érdekében. Jellemzõ, hogy Kistarcsa
is nyert rá összeget, mégis visszaadták a
lehetõséget, mert nem mertek belevág-
ni az önrész és a késõbbi fenntartási
költségek mérete miatt.
Elkezdõdött a Faluház átépítése, bõví-
tés, amelynek során egy méltó színház-
terme lesz a településnek. Közben áttér-
nek a környezetbarát fûtésre, a pellettel
történõ tüzelésre.
Készül a Wéber – Szondy útjavítás, el-
kezdõdik a családsegítõ bõvítése és a
nyugdíjasház építése, s vízelvezetési
munkálatok is lesznek. Mindennek kö-
szönhetõen Kerepes vagyona 660 millió
Ft-al növekszik, melyhez 150 millió Ft
önrészt kell hozzátenni. Ennek fedezete
a kötvénykibocsátásból származik.
Mindezt tetézi az ivóvizet egészségessé
tevõ a Kistarcsával közös pályázati beru-
házás, amihez 1,1 milliárd forintot nyer-
tünk.
Szépül a Szent Anna Templom is.

A Kistarcsai Rendõrõrs 
parancsnokának bemutatkozása
Megkapta kinevezését Mondok Zoltán
százados a Kistarcsai Rendõrõrs vezeté-
sére. Õrsparancsnok úr az ülésen ismer-
tette a Kerepesre vonatkozó elsõ négy
havi bûnözési statisztikát, melybõl ki-
emelkedik a betörések számának csök-
kenése.
Kóbor Tamás képviselõ azonban el-
mondta, hogy tudomása szerint sok
bûncselekményt nem jelentenek be az
emberek, mondván úgysem történik
semmi, azaz elégedetlenek a rendõrség
munkájával, felderítési mutatóival. Ha-
tározottabb és következetesen szigorú
eljárást kérnek, bárki ellen, aki bûnt kö-
vet el és zavarja a környezetét. Palotai

László javasolta, hogy a közintézmények
környékén is legyen fokozottabb ellen-
õrzés, érezhessék biztonságban magu-
kat az emberek. Ugró János elfogadha-
tatlannak tartotta, hogy ugyan arra a
tanyára egymást követõen féltucatszor
is betörtek, ellopták még a riasztót is,
ennyire magabiztosak a betörõk.
Polgármester úr is sokkal határozottabb
és eredményesebb munkát vár el a
rendõröktõl, továbbá azonnali tájékoz-
tatást a településen történt rendõri in-
tézkedésekrõl.
Parancsnok úr elmondta, hogy a Gyár
utcában rendõri jelenlét mellett levág-
ták az áramlopáshoz vagy ki nem fize-
tett áram vételezéséhez használt villany-
vezetékeket. Július folyamán az õrs
megkapja a régóta várt létszámkiegészí-
tést, ám gépkocsi ellátottságuk ezzel
még nem nõ.

Módosult a települési szilárd 
hulladék kezelésével kapcsolatos
rendelet
A társasházak számára jobb megoldásnak tû-
nik a zsákos helyett, a konténeres hulladék-
gyûjtés, amelyet a lakók közösen használnak
és közösen fizetnek. A testület elfogadta a
kért módosítást, hozzájárult a 240-, 700- és
1100 literes konténerek kihelyezéséhez.

Beszámoló a 2010-es költségvetésrõl
A független könyvvizsgáló példásnak minõsí-
tette Kerepes számviteli fegyelmét és gazdál-
kodását. A szakmai megfelelõsség mellett a
vagyon jelentõsen gyarapodott, s elismeréssel
szólt a Pénzügyi Iroda tevékenységérõl.

Meghosszabbították
a belsõ ellenõr szerzõdését
Mivel a belsõ ellenõri tevékenység végzésével
megbízott szervezet munkájával a testület
elégedett, egy újabb évre meghosszabbítottál
azt.

A Forrás Mûvelõdési Ház
beszámolója
A Faluház tevékenységét tartalmazó jelentést
a testület elfogadta. Egyben elhangzott, hogy
a kiírt vezetõi pályázatra eddig 8 jelentkezõ
van.

A közterület-felügyelet beszámolója
A közterület-felügyelõk is beszámoltak éves
tevékenységükrõl, melyet eredményesnek
ítélt meg az önkormányzat. A rend megszilár-
dítása érdekében továbbra is szigorú fellépést
várnak el tõlük. 2010-ben 890.000 Ft bírságot
vettek ki szabálysértésekért, amibõl 150.000
Ft-ot engedett el a polgármester méltányos-
sági alapon.

Az iskola pedagógia 
programja és SzMSz-e
Mindkét szabályzó iratot rendben találta és
elfogadta testület.

Mondok Zoltán

Hozzászólás a közbiztonság
témához a vendégek sorából
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Az óvodai és az iskolai beiratkozások
Az általános iskolába 69 gyermeket írattak
be a leendõ elsõ évfolyamra, így három
osztály indul szeptembertõl.
Az óvodás korcsoportban felvesznek min-
den 4. életévét betöltött gyermeket, de az
ennél fiatalabbak közt a gyesen lévõ anyu-
kák gyermekeit elutasíthatják. 
Kóbor Tamás azt is javasolta, hogy a böl-
csõdébe csak olyan gyermeket vegyenek
föl, akinek a családja igazolhatóan Kerepe-
sen lakik.

A Szõlõ utcában található 
önkormányzati lakások 
tarthatatlan helyzete
Négy lakásbérlõnek halmozódott fel jelentõs
mértékû tartozása közüzemi díjak be nem fi-
zetése miatt, s a lakások is leromlott állapot-
ban vannak. Ráadásul ezek nem szociális bér-
lakások, így még indokoltabb megoldást ke-
resni, ugyanis jelenleg az önkormányzatra há-
rítják át a szolgáltatók a hátralékokat. A terve-
zett értékesítés elõtt az önkormányzat felbe-
csülteti a lakásokat.

A továbbiakban vita nélkül 
megszavazták a következõ 
elõterjesztéseket:
A szemétszállítás tapasztalatairól szóló beszá-
molót
Több külterületi ingatlan belterületbe vonását
Földterületek átvételét 
Pap Éva képviselõ asszony beválasztását az
Oktatási, Kulturális és Sport bizottságba
Az Összefogás Kerepesért képviselõcsoport
megalakulását
Az önkormányzat közbeszerzési tervét

Rendkívüli képviselõ-testületi ülés május 26-ánRendkívüli képviselõ-testületi ülés május 26-án
A Széchenyi István Általános Iskola 
Alapító okirata
Tartalmi módosítások nélkül, alaki igazí-
tást hajtottak végre a szabályosság ér-
dekében.

Az Óvoda Alapító Okiratának 
módosítása
A testület a most épülõ bölcsõdét az
óvodához csatolva kívánja mûködtetni,
így az óvoda többcélú intézménnyé vá-
lik. Ezt át kell majd vezetni az óvoda ala-
pító okiratában. A munka elõkészítését
Vaszil doktor irányításával egy munka-
csoport egyezteti az óvoda vetõjével.

Szilas-menti Ivóvízminõség javító Ön-
kormányzati Társulás Társulási meg-
állapodásának módosítása
Az 1,1 milliárd forint bekerülési összeg
150 millió Ft önrészt tartalmaz. Ennek

fele Kerepest terheli. Mivel az országban
az elszegényedett önkormányzatok sok
esetben az önrészt sem tudják vállalni,
lehetõséget biztosítottak az önrész pá-
lyázatára is. A testület úgy döntött,
hogy erre is pályázatot nyújt be.

Együttmûködési megállapodás 
a kisebbségi önkormányzatokkal
A települési önkormányzat a mellette
mûködõ nemzetiségi önkormányzatok
alapvetõ mûködési feltételeit biztosítja.
Ennek szabályozására megállapodáso-
kat kötnek a Német-, a Szlovák és a Ci-
gány önkormányzattal.

Pályázat kiírása bölcsõdei 
álláshelyekre
Október 1-én nyílik meg a bölcsõde. Az
építkezés folyik. Szükséges a személyzet
megfelelõ idõre történõ felvétele is. A

dolgozók jelentõs részét már meg is ta-
lálták, a felvételnél elsõbbséget élvez-
nek a kerepesi lakosok. A szakmai veze-
tõ munkakört azonban meg kell pályá-
zatni a Nemzeti Közigazgatási Intézet
honlapján
Az önkormányzat a keretes részben ta-
lálható tartalmú pályázatot hirdeti meg:

Nem fogadták el a Szilasvíz Kft. 
2010. évi beszámolóját
A Szilasvíz Kft. május 6-án hiányosan
nyújtotta be a 2010. évrõl szóló egysze-
rûsített beszámolóját, nem csatolta
hozzá a Felügyelõ Bizottság véleményét.
Mindez azért történt, mert a négytagú
felügyelõ bizottság kerepesi tagjai:
Rapavi József és Pivarcsi Gábor nem
kaptak érdemi és elfogadható választ és
adatot számos kérdésükre. Az elhang-
zottak szerint a könyvvizsgáló is csak
korlátozott megjegyzéssel írta alá a be-
számolót A cég másik tulajdonosa,
Kistarcsa önkormányzata azonban a
tisztázatlan helyzet ellenére elfogadta a
beszámolót. A kerepesi testület azon-
ban nem fogadta el a beszámoló jelen-
tést, s utasította a Szilasvíz Kft vezetõ-
jét, hogy haladéktalanuk adja meg a fel-
ügyelõ bizottságnak a szükséges adato-
kat, válaszokat.

A Kerepesi Községszolgáltató Köz-
hasznú Nonprofit Kft 2010. évi beszá-
molója
Varga László ügyvezetõ szóban is kitért
az egyik legfontosabb ágazatuk, a hul-
ladékkezelés helyzetének ismertetésére.
Néhány adat az elhangzottakból
A szemetes zsák 13 üzletben kapható, a
boltokba összesen 140.000 db 105 lite-Nagy László igazgató 

Képviselõk Közterület-felügyelõk
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ki.
A 700 Ft/hó rendelkezésre állási díjat a
3500 háztartásból eddig 2200 fizette
be. Aki nem fizeti meg ezt a díjat, attól
levonják a lakásfenntartási díjból, vagy
ha az nem lehetséges, akkor adók mód-
jára hajtják be, de el nem engedik. Tisz-
tességtelen lenne a rendesen fizetõkre
terhelni ezt az összeget, azok helyett,
akik ki akarnak bújni a fizetés elõl.
Eddig 20 feljelentés történt közterüle-
ten elhelyezett szemét miatt, amely
egyenként 50.000 Ft büntetést ró maga
után, ha jogerõre emelkedik.
Áprilisban leraktak 74 tonna lakossági,
4,5 tonna közterületi, 2,5 tonna hivata-
li és 3,6 tonna közületi hulladékot. Ez
több mint 100 tonnával kevesebb, mint
az elõzõ évi azonos idõszaki mennyiség,
amit a szemét válogatásának és a kom-
posztálás elterjedésének tulajdonítanak.
Franka Tibor polgármester 2000 Ft-ot
ajánlott fel magánemberként mindenki-
nek, aki intézkedésre alkalmas bejelen-
tést tesz szemétlerakás miatt, azok ér-
dekében, akik szeretnének szép és tiszta
környezetben élni.

Jelentés a helyi buszközlekedésrõl
A buszközlekedés fenntartása az önkor-
mányzatnak havonta 700.000 Ft-ba ke-
rül. Ennek oka, hogy kicsi a jegyekbõl
befolyó bevétel, mivel elsõsorban az
idõsebbek utaznak, akiknek nem kell je-
gyet vásárolniuk. Így az üzemeltetõ ráfi-
zetne, ha az önkormányzat nem támo-
gatná hónapról hónapra. 

Bölcsõde szakmai vezetõ
Kerepes Nagyközség Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet bölcsõde szakmai
vezetõi munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi
megbízás határozott idõre, 2011. szeptember 19-tõl 2016. szeptember 19-ig
szól. A munkavégzés helye: 2144 Kerepes, Alföldi u. 58.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
a bölcsõde munkájának koordinálása, szakmai tevékenységének tervezése,
szervezése. Az új bölcsõde mûködtetésével kapcsolatos szakmai feladatok
ellátása, a gondozói munka irányítása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek: középfokú képesítés, csecsemõ- és kisgyermeknevelõ (BA),
bölcsõdei szakgondozó (OKJ), csecsemõ- és kigyermek-gondozó (OKJ), csec-
semõ- és kisgyermek-nevelõ-gondozó (OKJ) vagy csecsemõ- és gyermekgondo-
zói (OKJ), kisgyermek-gondozói, - nevelõi (OKJ) végzettség. 

Szakmai gyakorlat: legalább 5 év szakmai tapasztalat. 
Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz,

végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölc-
si bizonyítvány, hozzájárulás a pályázati anyag megismeréséhez az elbírálásban
résztvevõknek, és az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program
ismertetése.

A munkakör betöltésének idõpontja: 2011. szeptember 19.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 20. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, vagy személyesen a Polgármesteri
Hivatalban.
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Kerepes Nagyközség Ön-
kormányzata 2009-ben az Új
Magyarország Fejlesztési Terv
Regionális Operatív Program
(KMOP-5.2.1/A) keretében
pályázott a faluház felújítá-
sára. A pályázaton 20 %-os
önrész mellett 79 936 000 Ft
uniós támogatás nyertünk.
Az elsõ közbeszerzés követõ-
en egy másodikat is ki kellett
írni. Ez végre eredményesen
zárult, a 7 érvényes ajánlat-
ból a legalacsonyabb össze-
gû ellenszolgáltatást nyújtó
ajánlattevõ, az Energas Kft.
nyerte el a kivitelezést. 

A kivitelezõ cég az április
13-án történt területátadást
követõen április 29-én meg-
kezdte a Forrás Mûvelõdési
Ház felújítási és bõvítési
munkálatait.

A többször módosított
tervek során több változta-
tásra volt szükség: a színház-

terem 5 m-rel szélesebb lesz
(mely 76,15 m2-rel növeli a
színházterem méretét), a fû-
tési rendszer kiegészül kisegí-
tõ pellet kazán telepítésével,
a színházterem felett lapos-
tetõ készül. Mindezek ered-
ményeként a faluház a XXI.
sz. kihívásainak eleget tevõ
akadálymentes, modern, lá-
togatóbarát közösségi hellyé
és kulturális központtá válik.
Az emeleti szint szerkezeti ki-
alakítása is megtörténik, de
beépítésre ezen pályázat ke-
retében nem kerülhet sor, ar-
ra a késõbbiek során kíván
pályázni az önkormányzat. 

A projektnyitó rendezvé-
nyen Franka Pál Tibor pol-
gármester tartott tájékozta-
tás a felújítási és bõvítési
munkálatok menetrendjérõl,
majd a Kerepesi Kisvirág
Tánccsoport tartott nyíltszíni
mûsort.

MegkezdõdöttMegkezdõdött

a Fa Faluház átépítésealuház átépítése

CO2 hegesztõt keresünk 
gödöllõi munkahelyre!

Feltétel 3 év szakmai gyakorlat, 
rajzolvasás.

Tûzvédelmi vizsga elõny
Telefon: 06 -70- 342-6751

E-mai: indent-plus@freemail.hu

Lassan rá sem ismerünk az épületre

A hivatalos megnyitó

Az ünnepség mûsora
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Végre ezt is megéltük, ha hosszabb
határidõkkel és váratlan átszervezé-
sekkel, nem várt csõtörésekkel, az ott
élõk kifogásaival tarkítva is, de május
21-én, szombat délután ünnepélye-
sen átadtuk a Szondi és a Wéber utca
aszfaltburkolatát és vízelvezetõ árkait,
illetve némely szakaszokon az ugyan-
csak aszfaltozott járdáit. 

Ez a munka tavaly kezdõdött, és a
már említett nehézségek miatt meg-
akadt, a választások elõtt. Gondolom,
néhányan ezt igyekeztek kihasználni,
mondván nem teljesítjük az ígéretein-
ket, s fõként én, mint polgármester,
nem teljesítem. Aztán a kerepesi la-
kosság döntõ többségének elsöprõ
szavazati eredménye lehetõvé tette,
hogy az önöktõl ismét kétharmados
többségben megkapott bizalom je-
gyében befejezzem azt, amit elkezd-
tem. Ez történt most szombaton.

Ez a fejlesztés is pályázatpénzbõl
valósult meg. 100 millió Ft ebben a
pályázaton nyert állami támogatás, és
csaknem 50 millió Ft az, amit önerõ-
bõl kellett hozzátenni, a kötvénykibo-
csátásból még erre is futotta. 

Az ünnepség nagyon jól sikerült.
Nagy sikert aratott a mesevonat, pi-
ros-fehér-zöld lufikkal díszített kaput
tettünk az út fölé, piros-fehér-zöld
szalagot vágtunk, söröshordót gurí-
tott az óvodás, a felnõtt, az utcában
élõ nõ és férfi.

Az utat a cigányzenekar himnuszjá-
tékát követõen Lencse Balázs katoli-
kus kántor és Riskó János református
lelkész áldották meg. Reméljük, hogy
abban is segít majd ez az áldás, hogy
minél kevesebb baleset történjen ott,
hiszen már most az a panasz, hogy
nagyon gyorsan hajtanak az új úton a
vezetõk. A fekvõrendõr nem jó meg-
oldás, mert a téli hótakarítást nehezí-
tené. Azon azonban gondolkodom,

és kérem is a lakosság véleményét,
hogy lassító betongyûrûket tudnánk
az út szélén elhelyezni, amely kerülge-
tésre kényszeríti az autó vezetõjét, így
lassítani kénytelen. A gyûrûkbe tehe-
tünk földet, ültethetünk virágokat,
még szép is lenne. 

Ezt azonban csak lakossági összefo-
gással tudom elképzelni. Egy ilyen be-
tongyûrû ára körülbelül 5-6000 Ft. Ha
ezt 4-5 szomszéd összeadná, akkor
egy úgy 60 méterenként elhelyezhetõ
lenne az utca egyik oldalán és kötés-
ben a másik oldalon is.

Mivel ez félig belógna az úttestre,
ezáltal arra kényszeríti a vezetõt, hogy
lassítson, különben nekimehet. 

Az átadóünnepséget összekötöttük
a Wéber utcai Óvoda ünnep-
ségével,több százan voltunk jelen. Azt
gondolom, hogy Szilas életében ilyen
rendezvényre még nem került sor, úgy
érzem, méltóképpen ünnepeltük meg
az egyik legnagyobb beruházásunkat. 

Összességében eddig már több
mint 12 km aszfaltos utat építettünk,
részben járdákkal, részben csapadék-
víz elvezetõ árkokkal. Ebbõl Szi-
lasligeten valósult meg a Szondy; a
Wéber; a Kiss József egy szakasza; a
Hegy utca folytatása; a Béke út; a Ko-
dály utca; a József Attila út. Szilasnak
korábban összesen nem volt annyi
aszfaltozott útja, mint amennyi 2006
óta építettünk a polgármesterségem
ideje alatt. Azt gondolom, hogy erre
büszkék lehetünk. 

Nem csak az én érdemem, hanem a
testületé és az egész településé, mert
komoly kötvénykibocsátás történt,
amit fizetni kell. Kutya nehéz év kö-
vetkezik, és még kutyább lesz a 2013-
as év, ezért sok megértést kérek az
emberektõl. Igyekszünk nagyon szi-
gorúan gazdálkodni. Pontosan fize-
tünk, nincsen elmaradt számlánk, de
a tõketartozás és a kamatok nagyon
megemelik a kiadásainkat. Összehúz-
zuk a nadrágszíjat, amennyire csak
tudjuk.

Azonban Kerepes vagyona ebben az
esztendõben, újabb 660 millió Ft-tal
emelkedik, ami egy nagyvárosnak is
örömére válhatna.

A jelenlegi 150 milliós útberuházás
mellett készül a bölcsõde, ami körül-
belül 320-330 millió körüli összegbe
kerül. Épül a Faluház is, pontosabban
átépül, gyönyörû, új színházterem-
mel, ennek az értéke 110 millió Ft kö-
rül lesz, és épül az idõsek otthona,
amely nagyobb részt jövõre valósul
meg a családsegítõ átalakításával
együtt.

Visszatérve az útra, mióta én va-
gyok a polgármester, csaknem 400

millió forint értékben építettünk uta-
kat, amelybõl mintegy 150-170 millió
Ft volt az önrész.

A bölcsõdénél és a faluháznál illetve
a családsegítõnél is az önrészek össze-
ge eléggé tetemes, de örömmel jelen-
tem, hogy az iskolára is nyertünk ösz-
szeget szigetelésre, világításra, fûtés-
re. Ez újabb 100 millió Ft-os beruhá-
zás, amibõl 30 millió lenne az önré-
szünk. Nagyon nehéz ezt a sok ön-
részt kigazdálkodni. Az éves adóbevé-
telünk 240 millió Ft az éves, amibõl a
kommunális adó nem éri el a 40 mil-
lió Ft. A bölcsõde, hogy megépülhes-
sen, egymaga majdnem elviszi az éves
kommunális adó mennyiségét. Csak a
kötvénybõl származó összeghez nyúl-
hatunk, azt pedig vissza is kell. 

Nem egy könnyû dolog, de azt gon-
dolom, hogy ha a csodára vártunk
volna, mint ahogy az elõdeim évtize-
deken át tették, akkor az emberek
ugyanúgy a sárban járnának a Mezõ
utcától kezdve a Wéber utcáig minde-
nütt, az óvoda nem lenne rendbe
hozva Kerepesen, Szilason kibõvítve,
az iskolának az ablakai kiesnének, az
orvosi rendelõbe nem lehetne bemen-
ni, csak háttal, a játszóterekrõl ne is
beszéljünk. Mi nem várjuk a csodát,
hanem menekülünk a csoda felé, me-
nekülünk abból a helyzetbõl, amely-
ben ez az egész ország van. De ha mi
is csak sírdogálunk, sóvárgunk, abból
nem lesz semmi. Amíg a kerepesi em-
berek döntõ többségének a bizalmát
élvezem, addig ezt folytatni is fogom. 

Már az elõzõ számban beszámolt
róla a fõszerkesztõ, hogy történ egy
országosan is példátlan, gazember
cselekedet: valaki vagy valakik elfûré-
szelték a szilasi fõút végén állított ke-
resztünket, amelyet Varga József sír-
köves és jómagam finanszíroztunk.
Nagyon sokan megbotránkoztak, fel-
háborodtak. Nem hittem volna, hogy
vannak ilyen elvetemült senkiháziak.
Varga Józseffel és sokak adakozásá-
nak segítségével helyrehoztuk a ke-
resztet, ami most újra áll, és reméljük,
hogy állni is fog. Most már a települé-
sünk három fõútjának végén ott van a
kereszt, ami jelzi elhivatottságunkat
és hovatartozásunkat.  Ugyancsak pó-
toltuk a hiányzó, kitört fákat a Béke
úton. Állandó jelleggel kell pótolnunk
hasonlóam megrongált játszótereket
is.

Szemetelnek is sokan. Mindenki
tudja, hogy nem vihetik a lomot a
gyûjtõszigetre, mégis a WC kagylótól
a használt pelenkáig mindent oda
hordanak. Borzasztó! Aki áthalad a
településen, ezt látva azt hiheti, hogy
egy züllött községben közlekedik. 

Kijelentem, hogy a háború elkezdõ-

PPolgármesteri összefoglaló Kolgármesteri összefoglaló Kerepes állapotárólerepes állapotáról
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Tdött és dúl közöttünk és a pofátlanul
szemetelõk között. Eddig 20 eljárást
indítottuk, ebbõl jogerõre emelkedett
3, azaz behajtás alatt áll. Ez azt jelen-
ti, hogy 50.000 Ft-ot fog fizetni min-
den fülön csípett szemetelõ, s ezt a
pénzt be is hajtjuk.

Az odahordott szemetet nekünk kü-
lön autót, embereket kell elszállíttat-
ni, s fizetni a lerakási díjat.

Azok helyett fizetünk, akik kihord-
ják a szemetet azért, hogy ne kelljen
zsákot venniük. Ezek pofátlan embe-
rek. Mindent megteszünk, hogy el-
kapjuk és megbüntessük õket. 

Elég sokan nem akarják fizetni a
700 Ft havi készenléti díjat sem. A
Gyár utcában, a lakosság többsége,
egy-két kivételtõl eltekintve kijelentet-
te, hogy nem fizetik, tõlük úgysem le-
het levonni. Tévednek, mert a lakás-
fenntartási hozzájárulásukból törvény
szerint levonjuk ezt a készenléti díjat,
már május hónapban. Akinek nincs la-
kásfenntartási hozzájárulásuk, azok-
nál a nyugdíjukból vagy bármi más-
ból, bármilyen jövedelmükbõl levon-
juk, vagy adók módjára hajtjuk be.
Nem lehet kibújni! 

A szemét közös ügy, vagy elborít
bennünket, vagy kezeljük. És azokat is
kezeljük, akik ezt megszegik, és éjsza-
ka vagy hajnalban kijárhatnak és ott-
hagyhatják a mocskukat. Én magam

is lesben állok éjjelente többedma-
gammal. Addig megyünk a szemete-
lõk után, míg fülön nem csípjük õket
és el nem rettentjük attól, hogy ilye-
neket tegyenek. Azt kérném, hogy aki
ezzel egyetért, az ezt jelezze felém.
Ha lehetséges, mobiltelefonnal készít-
sen fényképet, vagy legalább írja fel a
rendszámot, az autó típusát, a hely-
színt, és azt az idõpontot, ha látja,
hogy dobálja ki a nem oda való sze-
metet valaki. Szóltam a szigetek körül
lakóknak is, hogy szóljanak, de azt
mondták, hogy nem mernek, mert
félnek, hogy megverik õket. Azt gon-
dolom, nem szabad megijedni.

Akit elkapunk, a bírságot nem ke-
rülheti el, melynek az összege elsõ al-
kalommal 50 000 Ft. Én, mint magán-
ember felajánlom, hogy egyetlen cí-
mért, rendszámért, egyetlen bejelen-
tésért 2000 Ft-ot ajánlok annak, aki
értékelhetõ adatokat szolgáltat be.
Kerepes morális tisztasága többet ér
nekem, mint pár ezer forint. 

Abban az esetben, ha látják, amint
valaki szemetet rak le, a következõ
számokat hívják. Elsõként az én titkár-
ságom száma: 06-28-560-059, vagy
Dúzs Norbertet keressék: 06-20-559-
8909 vagy hívják a KMB irodát,
Ujvárosi Gábor fõtörzsõrmestert: 06-
30-382-3380, 06-30-676-8201.

A nyár elõtt, engedjék meg, hogy
mindenkinek jó pihenést és jó nyara-

lást kívánjak, egy kis feledést, a min-
dennapi gondok alól, habár nem le-
het azokat nagyon felejteni, de leg-
alább enyhíteni.

Hozzáteszem, hogy egyre nehe-
zebb, nem csak önöknek, az önkor-
mányzatnak is. Egyre többen jönnek
segélyért és egyre kevesebb az oszt-
ható összeg. 

Mindenkinek kellemes nyaralást kí-
vánok, jó pihenést, és azért találkoz-
zunk, minél hamarabb, õsszel az isko-
la padjaiban, a bölcsõde bejáratánál,
az óvodabejáratoknál, az ünnepsége-
inken úgy, ahogyan elkezdtük egy pár
éve.

Örömmel jegyzem meg azt is, hogy
az új képviselõ-testülettel a munka-
kapcsolat kitûnõ.

Nincs az a korábbi ádáz ellenséges-
kedés. Most már úgy érzem, hogy az
újak, s akik a régiek közül is maradtak,
tényleg Kerepesért gondolkodnak.
Hála a jó Istennek, hogy az Összefo-
gás Kerepesért független egyesület-
ként indult. Itt mindenki Kerepes
ügyéért dolgozik, és ez egy nagyon jó
érzés.

Tehát nem csak Kerepes, mint tele-
pülés összképe, morális és gazdasági
helyzete javult, hanem Kerepes képvi-
selõtestülete is felnõtt a feladatához 

Lejegyezte:
Windhager
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A Családsegítõ

és Gyermekjóléti

Szolgálat

tájékoztatása

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
felújítási munkálatai miatt a nyár folyamán
(elõre láthatólag június közepétõl augusztusig)
az intézmény a Szabadság úti régi iskolába
költözik.

Az elköltözés ideje alatt is mûködünk, de
ügyfélfogadási idõnket korlátozzuk. 
A Szolgálat hétfõn 8 – 18-ig és szerdán 8 – 16-
ig fogadja a hozzá fordulókat. 
Intézményünket az elköltözés alatt a 06-30-
559-8906-os telefonszámon, illetve a
Szabadság út 246. alatti címen érhetik el. 
Kérjük szíves türelmüket és megértésüket!

Köszönjük!

Elkészült a Szondy és a Wéber utcai aszfaltszõnyeg

Útavatási ünnepség képekben
A szöveges beszámolót lásd a 9. oldalon

Polgármester úr megnyitja az ünnepséget

A nemzeti szalag ünnepélyes átvágása

A környék lakói, akik használják az utat

Gurul a söröshordó, 
ahogy illik

Díszkapu nemzeti színekben

A gyerekek is jól érezték magukat
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2011. május 10-én Kerepes
lakosságának lehetõsége
nyílt megtekinteni a ZÖLD-
HÍD hulladékkezelõ üzemét,
Ökörteleken. Kerepes lakos-
sága komoly érdeklõdéssel
vett részt az üzemlátogatá-
son, melyet Kiss Károly alpol-
gármester és Farkas Zsuzsan-
na képviselõ asszony kísért. A
9 és és14 órakor induló
különbuszra - mindkét alka-
lommal - közel 40 fõ érdeklõ-
dõ szállt fel.

A ZÖLD-HÍD részérõl Jilly
Sára csoportvezetõ szakszerû
vezetése és tájékoztatása
mutatta be csoportjaink szá-

mára az üzem mûködését,
elmagyarázva a lényeget, hol
mi történik, hogyan válogat-
ják szét a hulladékot, s me-
lyiknek milyen felhasználási,
újrahasznosítási lehetõsége
van.

A kerepesi látogatók ko-
moly érdeklõdést tanúsítot-
tak, és kérdéseikre kielégítõ,
szakszerû válaszokat kaptak. 

A csoportok szállításáról a
Szekér-Transz Bt. gondosko-
dott, amit ezúton is megkö-
szönünk.

Kiss Károly
alpolgármester

A közterület felügyelõk folya-
matosan figyelik a szelektív hul-
ladéklerakókat és az utcákat,
melynek eredményekéntáprilis
hónapban N. Jenõ, M. Árpád,
Sz. Lajos, I. József, és I. Attiláné
illegális szemetelõ személyek el-
len tettek feljelentést, illetve
rótak ki helyszíni bírságotaz
alábbi jogszabályok alapján.

Kerepes Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselõ-testület-
ének a települési szilárd hulla-
dék kezelésévelkapcsolatos
közszolgáltatásról és annak kö-
telezõ igénybevételérõl szóló
11/2011. (III. 11.) önkormány-
zati rendeletének 9. § (1)
bekezdéseelõírja, hogy „A köz-
szolgáltatás során kizárólag a
Szolgáltató által rendszeresí-
tett, jelzéssel ellátott köztisz-
tasági zsák (továbbiakban.
Zsák) használható.” 

A 347/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 8. § (1) bekezdésének
h) pontja értelmében a Kor-
mány törvénybe meghatáro-
zott hatásköreiben környezet-
védelmi hatóságként a tele-
pülési önkormányzat jegyzõ-

jét jelölik ki. A jegyzõ hulla-
dékgazdálkodási feladat- és ha-
táskörérõl szóló 241-2001. (XII.
10.) Korm rendelet 2. § (1) b)
pontjában kapott felhatalma-
zás alapján „ellenõrzi a tele-
pülési szilárd hulladék egyes
összetevõinek szelektív gyûj-
tését, valamint a közszolgál-
tatás keretében történõ
begyújtésük szabályainak be-
tartását”, míg a (2) bekezdés-
ben foglaltak szerint „a jegyzõ
külön jogszabályban meghatá-
rozott esetekben hulladékgaz-
dálkodási bírság kiszabására
jogosult”.

A hulladékgazdálkodási bír-
ság mértékérõl, valamint kisza-
básának módjáról szóló
271/2001. (XII. 21.) Korm. ren-
delet 2. § (2) bekezdés f) pont-
ja értelmében a hulladékgaz-
dálkodási bírság kiszabására
a települési önkormányzat
jegyzõje jogosult, amennyi-
ben „a kötelezett az önkor-
mányzati rendeletben fog-
lalt, egyéb hulladékgazdálko-
dással összefüggõ kötelezett-
ségeit megszegi”.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-
testületének 2/2011. (II. 4.) rendelete

Igazgatási szünet a
Polgármesteri Hivatalban

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete a
Hivatal 2011. évi munkarendjében
a) 2011. július 11. napjától kezdõdõen -

július 22. napjáig és
b) 2011. december 27. napjától kezdõdõen – december

30. napjáig igazgatási szünetet rendelt el

Mit csinálnak a szemetünkkel?
Üzemlátogatás

a ZÖLD-HÍD 

hulladékkezelõ Ökörtelki

üzemében

Illegális szemetelõk
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A tánc egy csodálatos
adomány, nagyszerû érzés
táncolni a zene ritmusára,
akár egyedül, akár párunk-
kal vagy nagyobb csoport-
ban. A tánc az emberi kul-
túra egyik legõsibb eleme.
Nem csoda, hogy  szerte a
világban megtartják, meg-
ünneplik a Tánc Világnap-
ját, pontosabban az
UNESCO 1982-ben még
Nemzetközi Táncnap néven
hirdette meg. 

A Világnapot április 29-ére
jelölték ki a Nemzetközi
Táncbizottság ajánlására,

amely Jean-Georges Noverre
francia táncos és balett-
mûvész születésnapja.

A tánc világnapja alkalmá-
ból hazánkban odaítélték a
szakma elismeréseit: az évad
legjobb alkotója Frenák Pál
lett, életmûdíjjal id. Nagy
Zoltán táncmûvészt, balett-
mestert, a Magyar Nemzeti
Balett tagját és Tóth Sándor
táncmûvészt, koreográfust, a
Pécsi Balett alapító tagját,
késõbbi igazgatóját tüntette
ki a Magyar Táncmûvészek
Szövetsége. Több más kitün-
tetés mellett gálamûsor és
más táncos rendezvény várta

a nagyközönséget, a Magyar
Állami Operaházban ezen a
napon mutatta be a Giselle
címû klasszikus balett felújí-
tott változatát, a Merlin Szín-
házban táncmaratont, fotó-
kiállítást, filmvetítéseket ren-
deztek, a budapesti Gödör
Klubban a jógatánc, a salsa,
a swing, az argentin tangó,
valamint indonéz, libanoni és
számos más tánc alapjaival
ismerkedhettek az érdeklõ-
dõk.

Kerepesen természetes
módon, mint a leginkább el-
hivatott, Ragoncza Imre

táncmûvész tanár tartott ez
alkalomból bemutatót a Kis-
virág táncegyüttes részvéte-
lével, melyben különleges
árnytánc játékkal lepte meg a
közönségét.

A kerepesi Tánc Világnap-
ját Mayer Endréné képviselõ-
asszony nyitotta meg, a tõle
megszokott körültekintõ mó-
don, számos a témához kap-
csolódó érdekesség felemlí-
tésével. A hallgatóság így
nemcsak a táncban gyönyör-
ködhetett, de tudásban, kul-
túrtörténeti tájékozottság-
ban is gyarapodhatott.

WK

Jótékonysági koncert 

a Szent Anna Templom

javára

Mennyei hangokat hallhat-
tunk május 1-én a Szent An-
na templomban az egyház-
község és az önkormányzat
közös jótékonysági célból
megrendezett koncertjén. A
100 éves fennállásának meg-
ünneplésére készülõdõ, a bel-
sõ festéséhez már felállvá-
nyozott, virágokkal és szala-
gokkal „felöltöztetett” temp-

lom megtelt jótékony, zene
iránt érdeklõdõ, ünnepi ruhá-
ba öltözött emberekkel. 

A koncert résztvevõi, a tele-
pülésünkön élõ Szerekován
János tenor- és Geötz Judit
szoprán operaénekes,
Pászthy Viktória operett éne-
kes, Patonai Katalin orgonis-
ta kíséretében operaáriákkal,
és Lencse Balázs kántor veze-
tésével a kerepesi fiatalok
hangszeres játékukkal káp-
ráztatták el közönségünk je-
len lévõ lakóit.

Az elõadók a fellépti díju-
kat – amit Kerepes Önkor-
mányzata magára vállalt -
felajánlották a felújítási mun-
kálatokra, melyet a résztve-
võk adományai is jelentõs
összeggel gyarapítottak. Az
összegyûlt pénznek bõven
van helye, hiszen a munkála-
tok több millió forintba ke-
rülnek, amellett, hogy a teljes
állványozás költségét a
SZIGÜ Zrt igazgatója, Szegedi
István úr nagylelkûen átvál-
lalta és a freskók felújítását is
„baráti áron” készíti el Tarr
György restaurátor. Köszön-
jük!

A Tánc Világnapja

A fellépett mûvészek

Ragocza Imre 
és a Kisvirág

Franka Tibor
megnyitja a koncertet



Közeledik május 31-e, a he-
lyi iparûzési adóbevallás be-
adásának határideje. Cik-
künkkel a helyi iparûzési adó-
bevallás elkészítéséhez sze-
retnénk segítséget nyújtani,
és kiemelten az egyik leg-
több problémát jelentõ adó-
lap csökkentõ jogcímre, a
közvetített szolgáltatás fo-
galmára térünk ki.

A közvetített szolgáltatás
értékével csökkenthetõ a he-
lyi iparûzési adó alapja. A
közvetített szolgáltatás foga-
lom két különbözõ ráfordítás
elemet tartalmaz, az egyik
azonos a számviteli törvény
azonos elnevezésû fogalmá-
val, másrészt ide tartozik az
alvállalkozói teljesítések érté-
ke is.

1. A közvetített szolgálta-
tás, amit az adóalany a saját
nevében, de más javára ren-
del, vásárol meg, és azt vál-
tozatlan formában tovább-
adja, továbbszámlázza. Tehát
az adózó a közvetített szol-
gáltatást nem a saját teljesít-
ményéhez használja fel, azt a
megbízója javára rendeli
meg. Végsõ soron a szolgál-
tatás tényleges igénybevevõ-
je a megrendelõ, az adózó
közvetítõként jár el a szolgál-
tatás tényleges nyújtója és a
szolgáltatás tényleges igény-
bevevõje között. Fontos to-
vábbi két kritérium van: az
egyik, hogy a szerzõdésbõl a
közvetítés lehetõsége, a ki-
bocsátott számlából pedig a
közvetítés ténye megállapít-
ható és ellenõrizhetõ legyen.
A két teljesítményt a számlá-
ban el kell különíteni. Viszont
nem feltétel, hogy az adózó
az igénybevett szolgáltatást
azonos összegben számlázza
tovább a megrendelõnek.
Nagyon lényeges továbbá,
hogy a fentebb leírtakat bi-
zonyítani is kell az adóható-
ság felé. Erre célszerû külön
nyilvántartást alkalmazni,
amibõl egyértelmûen megál-
lapítható az adózó által köz-
vetítés céljára igénybevett
szolgáltatás bejövõ számlájá-
nak a sorszáma, a szolgálta-
tás megnevezése, ellenérté-
ke, a megrendelõ javára to-
vábbszámlázott szolgáltatás
kimenõ számlájának sorszá-
ma, a megrendelõ megneve-
zése, a továbbszámlázott

szolgáltatás ellenértéke, to-
vábbá a megrendelõvel kö-
tött szerzõdés száma, amely
lehetõvé teszi a közvetített
szolgáltatás igénybevételét
és továbbszámlázását. 

Nem felel meg a közvetí-
tett szolgáltatás fogalmának,
például azon eset, amikor
egy termékgyártó cég a ter-
mékek értékesítéséhez rek-
lámszolgáltató céget vesz
igénybe. Ebben az esetben
egyrészt a termékek vevõivel
kötött szerzõdésben biztosan
nem szerepel, hogy az érté-
kesítéshez az eladó reklám-
szolgáltatást vesz igénybe,
továbbá a számlában sem
szerepel külön a reklámszol-
gáltatás. Tehát a termék érté-
kesítéséhez igénybe vett rek-
lámszolgáltatás nem közvetí-
tett szolgáltatás, hanem
igénybevett szolgáltatás,
amivel viszont a hatályos jog-
szabályok alapján nem csök-
kenhetõ a helyi iparûzési adó
alapja.

Legfontosabb, hogy a köz-
vetített szolgáltatás megfe-
leljen a számviteli törvény
elõírásainak, azaz a közvetí-
tett szolgáltatásba nem tar-
toznak bele az igénybevett
szolgáltatások és az egyéb
szolgáltatások.

2. Alvállalkozói teljesítés
igénybevételérõl akkor be-
szélhetünk, ha az adóalany
mind a megrendelõjével,
mint alvállalkozójával a Pol-
gári Törvénykönyv (Ptk.) sze-
rinti vállalkozási szerzõdéses
kapcsolatban áll. A szerzõ-
dést írásban kell megkötni,
az írásbeliség fontos törvényi
feltétel a hely iparûzési adó
alapjából történõ levonás-
hoz. Eltérés a közvetített
szolgáltatásoktól, hogy az al-
vállalkozói teljesítés beépül
az adózó teljesítményébe.
Két egymástól független vál-
lalkozási szerzõdés kötése
szükséges, tehát a megren-
delõ az alvállalkozóval nem
áll szerzõdéses jogviszony-
ban. Lényeges, hogy tényle-
ges vállalkozási szerzõdésrõl
legyen szó. Vállalkozási szer-
zõdés köthetõ például terve-
zésre, kivitelezésre, átalakí-
tásra, üzembe helyezésre,
stb. Alapfeltétel, hogy a vál-
lalkozási szerzõdés tárgya ki-
zárólag munkával elérhetõ

eredmény létrehozása lehet. 
A fent leírtakból is jól lát-

ható, hogy az iparûzési adó-
alap megállapításakor csök-
kentõ jogcímenként elszá-
molható közvetített szolgál-
tatás, illetve alvállalkozói tel-
jesítés minõsítése kellõ körül-
tekintést, szakismeretet igé-
nyel. Célszerû tehát már a
szerzõdés megkötését meg-
elõzõen, de legkésõbb az

adóbevallás elkészítésekor
adószakértõ állásfoglalását
kikérni.

Dr. Székely Péter  
igazgató-helyettes,

tanácsadó  (x)

Amennyiben a cikkel,
illetve iparûzési adóval
kapcsolatban kérdése 

van, hívja a 06/1/7840930 
telefonszámot.
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A helyi munkaadók, képzõin-
tézmények, tanulók és szüleik
megfelelõ együttmûködésére
alapozva csökkenteni lehetne a
Gödöllõi Kistérségben a nem
megfelelõ, illetve hiányos kép-
zettség miatti munkanélkülisé-
get. Többek közt ez volt a té-
mája annak a konferenciának,
amelyet a Gödöllõi Kistérségi
Foglalkoztatási Paktum rende-
zett 2011. május 25-én.

A rendezvény fókuszában a
szakképzés, a pályaorientáció
és a kompetenciafejlesztés egy-
mással szervesen összefüggõ
három területe állt. A foglal-

koztatás bõvítésének kulcssze-
replõi a térség vállalatai, vállal-
kozásai, amelyek többek között
gyakorlati helyek biztosításával,
vagy iskolai pályaorientációs
foglalkozások befogadásával
maguk is hozzájárulhatnak ah-
hoz, hogy a jövõben megfelelõ-
en képzett munkaerõhöz jussa-
nak.

A rendezvény keretében be-
mutatták Paktum eddigi idõ-
szakának eredményeit, vala-
mint azokat a távlati lehetõsé-
geket, melyeket a partnerség
keretében létrejött együttmû-
ködések nyitnak a térségben. 

Kerepes ART
Az idei KerepesArt alktó-

napot a Szilasligeti Közösségi
Ház melletti zöld területen
május 15-én tartották ama-
tõr és profi mûvészek részvé-
telével, Fejõs László koordi-
nálásával.

A tavalyi képkockák után
ebben az évben a festeni vá-
gyók színekben fejezhették ki

magukat az elõre elkészített
gondolatbuborékok segítsé-
gével.

Az alkotókedvet, a festés
örömét a szép idõ csak fo-
kozta, a nap végére izgalmas
mûveket csodálhatott meg
az utca kiállításra ellátogató
nézõsereg.

Fotó: Hortobágyi L.

Vállalkozói Esték
A Kerepesi Vállalkozók Egye-

sülete nevében Ungi Edina
szervezte meg a helyi vállalko-
zók számára ezt a tájékoztató,
tanácsadó rendezvényt, mely-
re szakértõt is hívott, s melyre
a meghívást Franka Tibor pol-
gármester is elfogadta. 

A vállalkozások helyzetének
ismertetésével polgármester
úr  nyitotta meg a Vállalkozói
Esték rendezvénysorozatot,
május 12-én a Szilasligeti Kö-
zösségi Házban. Franka Tibor
elmondta, hogy reméli, ez a
kezdeményezés a jövõben se-
gíteni tudja a helyben dolgo-
zókat.

Kocza Mihály a 15 éve mû-

ködõ Pest Megyei Vállalkozás-
fejlesztési Alapítvány oktatási
menedzsere az est folyamán
ismertette a mai világban a
vállalkozások fennmaradásá-
nak nehézségeit, és az Alapít-
vány munkáját. 

Elsõdleges céljuk, hogy a
meglévõ gondokat feltárják,
és segítséget nyújtsanak. Fel-
mérjék, a kistérségben mire
van szükség ahhoz, hogy a
gazdaság, és a munkakapcso-
latok javuljanak, a kínálatot és
a keresletet összehangolják,
ezáltal az önkormányzatok és
a vállalkozások egymásra
utalttá válhatnak.

K. J.

Paktum a foglalkoztatás

gondjainak enyhítésére

Ungi Edina (a csoport közepén) 
a konferencián
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Megyei versenyen voltunk…

Minden tanévben tavasszal
komplex tanulmányi verse-
nyen vehetnek részt a negye-
dikesek, ahol matematiká-
ból, szövegértésbõl, környe-
zet- és nyelvtani ismeretek-
bõl mérhetik össze tudásu-
kat.

Az iskolai forduló után a

két legeredményesebb tanu-
ló indult a megyei versenyen
Monoron.Iskolánkat András
Gergely és Halász Angéla 4.a
osztályos tanulók képvisel-
ték. Az idén sem volt könnyû
a téma: gróf Széchenyi István
élete, tettei, munkássága
stb.

A gyerekek sokat tudtak is-
kolájuk névadójáról, de azért
a versenyt több hetes felké-
szülés elõzte meg. Nem hiá-
ba, mivel Gergõ a 108 ver-
senyzõbõl, akik Pest megye
55 iskolájából gyûltek össze,
az elõkelõ 3. helyezést érte
el. Büszkék vagyunk rá!

A felkészítõ tanárnak Nag-
yné Sz. Rozáliának és termé-
szetesen a szülõknek is kö-
szönjük, mivel az õ „háttér-
munkájuk” nélkül nehéz len-
ne ilyen szép eredményt elér-
ni. Gratulálunk!

Nagy László   ig.

Szavalóverseny iskolánkban
A Szabó Magda Nagyközségi

és Iskolai Könyvtár idén is ott-
hont adott az iskola tavaszi sza-
valóversenyének. Az idei évben,
iskolánk alsó tagozatos diákjain
kívül, vendégül láttuk az ovisokat
is.  Az apró versmondók nagy lel-
kesedéssel készültek. Sokan kö-
zülük már az õszi mesemondó
versenyen is megmutathatták
rátermettségüket.

A magyar gyermekvers-iroda-
lom gyöngyszemeit felvonultató
gyerekeket öröm volt hallgatni.
Említésre méltó, hogy kortárs
költõk versei is megjelentek álta-
luk. Lackfi János, Vörös István
humoros átiratain, vagy Nagy
Bandó András szellemes költe-
ményein mosolyoghatott jókat a
közönség és a zsûri is.

Az eredmények pedig álljanak
most itt:

Szivárvány Óvodából
I. Skolnikovics Natália
II. Wéber Kristóf
III. Szûcs Botond
Különdíjasok:
Tornyi Tamás
Gergely Éva
Buzás Ramóna

Csicsergõ Óvodából
I. Katona Máté
II. Mátó Dominik
III. Nerpel Alex 

Meseliget Óvodából
I. Juhos Tamás
II. Marczell Petra
III. Bende Bianka

Külödíjasok:
Agárdi Dávid
Laczkó Barbara
András Viktória

1. osztály
I. Bodó Tamás
II. Tóth Mónika
III. Gáspár Rebeka, Mentusz Anita

2. osztály
I. Hasselbach Ivett
II. Gáspár Liliána, Vörös Szabolcs
III. Laczkó Barnabás, Horváth
Bence

3. osztály
I. Keszi Márton
II. Sárvári Szabolcs
III. Hajnóczi József

4. osztály
I. András Gergõ
II. Molnár Elizabeth, Zsiák Larion
III. Halász Angéla, Tóth Vivien

A gyõzteseknek szívbõl gratulá-
lunk! Köszönet minden óvó-, és
tanító néninek, aki lelkiismerete-
sen felkészítette a versenyre ta-
nítványait! Remélhetõleg jövõre
ugyanitt találkozunk!

Fehérváriné Bencze Ildikó
iskolai könyvtáros

Sok kicsi sokra megy!
Papírgyûjtés

Április utolsó hétvégéjén
községünk egész területén
megállás nélkül folyt a papír-
gyûjtés. A kisebbek elsõ sor-
ban szülõi segítséggel, de a
nagyobbak már önállóan, fá-
radhatatlanul és nagy lelke-
sedéssel talicskázták a renge-
teg papírt. Meg is lett az
eredménye. Három hatalmas
konténer telt meg a szorgal-
mas kezek által. Több mint
21 tonna került a MÉH-be. A
befolyt pénzre nagyon nagy
szükség van, hiszen az iskolá-
ban folyó egész éves közös-
ségi munkát jutalmazzuk be-
lõle, illetve az osztályok év
végi tanulmányi kirándulásá-
nak  támogatására fordítjuk.

A legügyesebb és legszor-
galmasabb felsõ tagozatos
diákoknak ezúton név szerint
is gratulálunk.

Boros Gergely 379 kg, Fó-
nagy Daniella 133 kg, Hargi-
tai Krisztián 198 kg, Montal-
bano Frediáno 184 kg,
Popovics Patrik 142  kg,
Ragoncza Péter 131 kg, Sár-
vári Nikolett 685 kg, Szûcs
Vivien 389 kg  5. osztályos
tanulók

Bereczky Gábor 103 kg,
Fazekas István 791 kg, Oláh
Antal 100 kg, Néma Jácint
100 kg, Vetõ Roland 180 kg
6.a osztályos tanulók

Csendes Zsolt  526kg, Gál
Vivien 140 kg, Pivarcsi Sza-
bolcs 451 kg, Podovnik Patrik
220 kg, Popovics Dalma 142
kg, Striczky Panna 154 kg 6.
b osztályos tanulók

Cserven Szabina 100 kg,
Jakab Patrik 796 kg, Nagy
Márton 156 kg, Nagy Ri-
chárd 100 kg, Petrovics Zsu-
zsanna 154 kg, Velki Tamás
173 kg 7. évfolyamos tanu-
lók

Fekete Szilvia 241 kg,
Nagy Martin 1100 kg, Nagy
Patrik 175 kg, Pivarcsi Nor-
bert 424 kg 8. a osztályos
tanulók

Nyári Alexandra 112 kg,
Papp Viki 170 kg 8.b osztá-
lyos tanulók.

Végül szeretnénk megkö-
szönni a tanári kar munkája
mellett Pivarcsi apuka és
Striczky apuka önzetlen se-
gítségét, akik helyt álltak a
konténerek mellett.

Köszönet Kerepes község
lakóinak, akik a szelektív
gyûjtõ konténerek ellenére
vállalták a kényelmetlensé-
get, és megvárták a gyereke-
ket a papírhegyek eltünteté-
sével.

Üzenjük, hogy õsszel is
számítunk a türelmükre és
segítségükre! Már csak né-
hány hónap!

Müllner tanárnõ

Egészségnap
A tavaszi szünet elõtti utol-

só tanítási napon tartottuk –
régi hagyományainkat felele-
venítve - az iskolai egészség-
napot. A felsõ tagozatosok
már az elõzõ napokban ké-
szültek a vetélkedõre, rajzo-
kat, plakátokat készítettek,
az egészséges élettel kapcso-
latos filmet néztek meg, ami-
nek tartalmából a vetélkedõ
során kérdéseket kaptak.
Ezen a napon az elsõ három
órában meghívott vendégek
tartottak elõadásokat. A vé-
dõnõ a hatodikosoknak a he-
lyes táplálkozásról és tisztál-
kodásról beszélt, Sallai Sán-
dor kollégámmal pedig mik-
roszkóppal vizsgáltak meg
különbözõ anyagokat. Az
ötödikesek Dr. Csizmadi Sán-
dor állatorvossal beszélget-
tek a kisállattartás higiéniájá-
ról. Hetedik és nyolcadik osz-

tályosaink a Gödöllõi Rend-
õrkapitányság munkatársai-
nak elõadását hallgathatták
meg a droghasználat veszé-
lyeirõl, valamint elsõsegély
nyújtási alapismereteket sa-
játíthattak el Szászi Zoltántól
és segítõjétõl. 

A harmadik órában finom
és egészséges ételek készíté-
se volt a feladat, fõként zöld-
ség-és gyümölcssaláták ké-
szültek az osztályfõnökök
irányításával, aminek én sze-
mély szerint is nagyon örül-
tem, hiszen a zsûri tagjaként
Zoli bácsival végigkóstolhat-
tam a finomságokat. 

Egy rövid szünet után kez-
dõdött az igazi megmérette-
tés. A 6-7 fõs csapatoknak el-
méleti és sportfeladatokban
kellett helytállniuk. Pl.: táplá-
lékpiramis készítése, rejtvény,
eszperantó, közmondások
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Himmelhuber, Peter: Díszfák, cserjék metszése

Kovács Péter, E.: Hétköznapi élet Mátyás király korában
A kitûnõ mûvelõdéstörténeti sorozat az egész 15. századi
Magyarország társadalmi, gazdasági és mûvelõdési vis-
zonyaival ismertet meg a megszokott formában és magas
színvonalon. (Könyvtárunkban megtalálható a sorozatban
már megjelent, Hétköznapi élet Széchenyi István korában
címû kötet is.)

Új könyveinkrõl folyamatosan tájékozódhatnak honlapunkon:
www.kerepeskonyvtar.shp.hu

Szeretettel várunk minden régi és új Olvasót!

Fehérváriné Bencze Ildikó
könyvtáros

összerakása, zöldség-gyü-
mölcs felismerése bekötött
szemmel, stb. 

Meghirdettük „az iskola
atlétája” címet, az itt kiemel-
kedõen szereplõ gyerekeket
vittük májusban a területi di-
ákolimpiára, ahol a második
korcsoportos lányok második
helyezést értek el, egyéniben
pedig Sárvári Éva 4.a osztá-
lyos tanuló továbbjutott a
megyei fordulóra. Gratulá-
lunk !

A jól végzett munka után a

tanulók megehették a
túrórudikat, almákat és ivóle-
veket, amelyeket támogató-
ink ajánlottak fel, ezúton is
nagyon köszönjük a segítsé-
güket. Eredményhirdetést a
gyereknapon, május végén
tartunk! Reméljük, mindenki
jól érezte magát, és sok hasz-
nos tudással és egy kis izom-
lázzal gazdagabban kezdhet-
te a tavaszi szünetet!

Homokiné Bencze Judit
és Gulyás Zoltán

2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Nyitva tartás: H-P:9-17; K-Sz-Cs:12-19

Tel.: 06-28-560-340; Fax: 06-28-560-341
Mobil: 06-20-559-8917

E-mail: szkerepes@freemail.hu
weboldal: www.kerepeskonyvtar.shp.hu

Kedves Olvasók!
A Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár a

következõ újdonságokat ajánlja szíves figyelmükbe:

Felnõtt olvasóinknak ajánljuk

Cabot, Meg: Oltahatatlan
vágy

Du Maurier, Daphne: A
Manderley-ház asszonya
Hoyt, Elizabeth: Kísértés
Ridpath, Michael: Sûrû árnyak
Tremain, Rose: Színarany
A 19. század derekán Új-Zélan-
don játszódik Rose Tremain
könyve, amely a klasszikus re-
gényírói hagyományok szelle-
mében íródott, mély, tragikus,
érzelmes emberi történetekkel,
színes történelmi tablóképpel
a korabeli szigetországról. Fõ-
szereplõi bevándorlók.

Wood, Barbara: Aranyföld

Gyermek olvasóknak ajánljuk:
Bartos Erika: Anna és Peti :
Irány az óvoda!
Berg Judit: Cipelõ cicák a vá-
rosban
Legtöbbünknek valószínûleg a
leghalványabb sejtelme sincs
róla, hogy kik lehetnek azok a
bizonyos cipelõ cicák. Ellenben
a három testvér, a hétéves Lili,
az ovis Marci és a totyogós
Dorka annál többet tud ezek-
rõl a fura kis huncut lényekrõl,
akik abban a pillanatban elõ-

kerülnek, amint a megkezdõdik a játék a gyerekszobában.
Szerencsére a három babzsákra emlékeztetõ cicvarek nem-
csak csibészkedni, hanem segíteni is tud, sõt ha kell még az
esti vacsorán is részt vesznek a tesókkal.

Bosnyák Viktória: Budapesti kis boszorkány
Magyar mesemondó
Az Olvasók Háza új sorozatának elsõ kötetébe a szerezõk ki-
lencven mesét válogattak össze a magyar meseirodalom leg-
javából: ismert és kevésbé ismert alkotásokat egyaránt.
Miler Zdenek – Miler, Kateøina – Doskoèilova, Hana: A va-
kond és az évszakok
Stilton, Geronimo: Patty Spring megérkezett!

Gyerekeknek szóló 
ismeretterjesztõ könyvek

Mari, Tatjana: Rendõrség („Kukucskálós” ismeretterjesztõ
könyv a Mi micsoda Junior sorozatból.)

Herman, Heike: Az idõjárás („Kukucskálós” ismeretterjesztõ
könyv a Mi micsoda Junior sorozatból.)

Steghaus-Kovac, Sabine: Hazai és egzotikus lepkék (Mi mi-
csoda sorozat)

Weinhold, Angela: Földünk 
Bolygónkkal, a Földdel ismerkedhetnek meg a kicsik a ke-
mény lapokra nyomtatott, sok színes rajzzal illusztrált, kinyit-
ható ablakocskákkal érdekesebbé tett ismeretterjesztõ köte-
tet lapozgatva.

Szakirodalom
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Csicsergõ óvoda

Gyönyörû, napsütéses idõben
kirándultunk a Margitsziget-
re, ahová a Föld Napja alkal-
mából látgattunk el. Séta köz-
ben két mókussal is találkoz-
tunk, amelyek meglepõen
szelídek voltak.
A Duna parton járva uszályo-
kat, hajókat néztünk. Sétánk
során megnéztük a szobro-

kat, bejártuk a kolostor rom-
jait. Meglátogattuk az állat-
kertet, ahol a páva igazán pá-
váskodott, farka tollait szét-
tárva mutogatta magát. Lát-
tunk görényt, sok közöttünk
sétáló gólyát, s lovakat. A kis
tóban színpompás kacsákban
gyönyörködhettünk. Kelleme-
sen elfáradva értünk vissza az
oviba.

Köszönettel

A május 7.-ére szervezett tár-
sadalmi munkában részt vett
gyermekek szüleinek ezúton
is szeretnénk köszönetet
mondani:
Kõszegi Anna, Nagy Dávid,
Gáspári László, Laczkó Réka,
Tóth Zoé, Konkoly Larina, Egri
Vanda és Töreky Dorka. Külön
köszönet Horváth Levente
nagymamájának.
Az óvoda dolgozóival közö-
sen végzett munka során
megszépült a kisvonat, színt
kapott az újonnan készült há-
zikó, virágosabb és szebb lett
udvarunk.
Május havi programjaink:

édesanyák köszöntése
csoportos évzárók

juniális
év végi kirándulás

Meseliget óvoda

Április 18-án a tanító nénik és
a negyedikes diákok tojáske-
resõ versenyt szerveztek Maci
csoportosainknak az óvodá-
ban. A gyerekek lelkesen gyûj-
tögették a színes papírtojáso-
kat, melynek eredményeként
az elsõ helyezettek díjazásban
részesültek, de a többieket is
megajándékozták egy-egy

csoki tojással. 
Szintén ezen a napon Kriszti
néni kihirdette a szavalóver-
seny eredményeit. Csopor-
tunkból öt gyermek kapott
valamilyen elismerést, köztük
Juhos Tomi, aki elsõ helyezett
lett. Gratulálunk minden vers-
mondónak!

Május elsõ hetében óvodánk
minden csoportjában a gyere-
kek az édesanyákat köszön-
tötték. Bensõséges hangulat-
ban szép veresekkel, dalokkal
és maguk készítette ajándé-
kokkal, valamint egy kis süte-
ménnyel kedveskedtek az
ANYUKÁJUKNAK.
Május 7-ére társadalmi mun-
kát szerveztünk óvodánkban.
A munkálatok célja az udva-
runk tavaszi megújítása, szé-
pítése volt.  A Föld Napjára
emlékeztünk, de a Húsvéti ün-
nep és a ballagások miatt el
kellet halasztanunk a munkát.
Azonban legnagyobb örö-
münkre az idén is közel szá-
zan serénykedtünk, melynek
eredményeképpen megszé-
pült minden virágoskertünk,
ablakainkba rengeteg mus-
kátli került, új festékréteget
kapott néhány játékunk, a
hinták alatt megújult a háncs-

réteg és a „betegeskedõ” ke-
rékpárjaink is „meggyógyul-
tak”. A hangulat szinte a ma-
jálisokra emlékezetett ben-
nünket. A gyerekek játszottak
a homokozóban, vagy moto-
roztak, éhségünket pedig va-
jas és zsíroskenyérrel, vala-
mint több tálca házi süte-
ménnyel csillapítottuk. Kö-
szönjük minden résztvevõnek,
hogy szabadidejüket óvodánk
megszépítésére áldozták!

Teknõs csoportosainkkal má-
jus 12-én ellátogattunk a Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülõtér-
re. A repülõtér területén busz-
szal közlekedve „testközel-
bõl” figyelhettük meg a repü-
lõgépek fel-, illetve leszállását.
Megtekinthettük a nagy sze-
relõ hangárakat, és a világ
második legnagyobb teher-
szállító repülõgépét. A tûzol-

tók riasztást szerveztek, ahol
megnézhettük, hogyan ké-
szülnek, indulnak el, locsol-
nak, oltanak.  Beülhettünk
egy tûzoltóautóba. 
A reptéri solymász hozott egy
amerikai héját, amit reptetett
és elmesélte, hogy velük tart-
ják távol a repülõtér légterétõl
a kisebb madarakat. A két re-
pülõtér forgalmát is megte-
kinthettük, a csomagszállí-
tást, személyszállítást is.
A reptéri kirándulás után az
Emlékparkot látogattuk meg,
ahol belülrõl is megtekinthet-
tük és kipróbálhattuk a pilóta-
fülkét valamint repülõgép
utasterét.
Nagyon sok és szép élményt
gyûjtöttünk. Köszönjük Kiszel
Kolos szüleinek, Piroska néni-
nek és a reptéri dolgozóknak,

valamint a szülõknek a lehe-
tõséget, az ellátást és az aján-
dékokat! KÖSZÖNJÜK!

* * *

Szivárvány óvoda

Elérkezett a május elsõ vasár-
napja az Édesanyák köszönté-
se. Nagy izgalommal várták a
gyerekek e szép napot. Verse-
ket, dalokat tanultak és
szebbnél-szebb ajándékokkal
kedveskedtek az Édesanyák-
nak.

A Manócska csoportosok a
Csodák Palotájába látogattak
el, külön busszal. Ezúton sze-
retnénk köszönetet mondani
a Patkó étterem vezetõjének,
Ferenczi Lajosnak, aki rendel-
kezésünkre bocsátotta a kis-
buszát, illetve köszönjük Kõ-

szegi apukának a fuvarozást!
A kiránduláson érdekes kísér-
leteket nézhettek meg a gye-
rekek, melyet játékos formá-
ban ki is próbálhattak. Na-
gyon nagy élményt nyújtott
nekik. (Gyerek száj: „Ez volt
életem legjobb napja…!”)

A Margaréta csoport ellátoga-
tott a gödöllõi Tûzoltóságra.
A tûzoltók bemutatókat tar-
tottak a gyerekeknek, meg-
mutatták a felszereléseiket. A
gyerekek számára nagy él-
mény volt, amikor beülhettek
a tûzoltó autóba és felpróbál-
hatták a sisakokat.

Az Szivárvány óvoda dolgozói
és a gyerekek nagy izgalom-
mal készülõdnek az évzáróra
és a ballagásra.
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Víz- Gáz – Fûtésszerelés!
Ifj. Polovics Mihály

Weblap: www.gaz-viz-
futes.hu

Mobil: 20/ 246-5366, 20/
5366838

Tervezés, kivitelezés.
Családi házak, lakások, új és

felújítási munkái 
teljes körû ügyintézéssel.

Víz, gáz és fûtési vezeték, szerelés, cseréje.
Fûtési rendszerek kiépítése, meglévõ rendszerek

bõvítése, radiátorok,
fûtõkészülékek cseréje.

Fürdõszoba, WC, konyhai vízszerelés. Vezetékek 
és berendezési tárgyak cseréje.

Új kiépítésû gázszerelés, tervezéssel. Gáz alap 
és fogyasztó vezeték szerelése,

gázvezetékek cseréje. Külsõ belsõ munkák, 
gázmû meó ügyintézéssel.

Napkollektorok.
Gázkészülékek javítása, cseréje.

Gáztûzhely, vízmelegítõ, lakásfûtõ 
készülékek javítása cseréje.

2011. május 1-ére meghívást
kapott a Lila-Akác Nyugdíjas
Klub, a Nyugdíjasok Megyei
Szabadtéri Majálisára. Na-
gyon örültünk az ismételt
meghívásnak, hiszen a tava-
lyi évrõl szép emlékeket hoz-
tunk magunkkal. Idén sem
kellett csalódnunk. Már, mint

kedves ismerõsöket üdvözöl-
tek bennünket a helyiek és a
többi meghívott csoport. Egy
jó hangulatú, élményekkel
gazdag napot töltöttünk
együtt Bagon, szerepeltünk,
ettünk, ittunk, mulattunk,
majd oklevéllel tértünk haza.
Így szép a nyugdíjas élet!

Pest Megyei Nyugdíjas

Majálison vett részt a

Lila- Akác Nyugdíjas Klub



A Kerepesi Természetjárók
Sport Egyesület által szerve-
zett TRIANONI EMLÉKTÚRÁT
május 14-re, szombatra hir-
dettük meg. Gyönyörû nap-
sütéses reggelre ébredtünk
és bizakodva vártuk a lelkes
résztvevõket. Hét órakor nyi-
totta kapuit a Szilasligeti Kö-
zösségi Ház, ahol a mai na-
pon a Kerepes Art kiállítás is
megtekinthetõ volt. Innen in-
dítottuk a túrázókat és ide is
vártuk vissza Õket. 10 és 22,5
km-es távon hirdettük meg
az elõzetesen bejárt és kisza-
lagozott útvonalat.

A túra útvonala: Szilasligeti
Közösségi Ház – Szár hegy –
Gödöllõ Erzsébet park – Gö-
döllõ Repülõtér – Kerepes
Kálvária hegy – Szilasligeti
Közösségi Ház

Félnyolckor meg is érkez-
tek az elsõ „fecskék”. A részt-
vevõk a regisztrációs lap ki-
töltése és a nevezési díj befi-
zetése után megkapták az
útvonal leírást. A biztosabb
tájékozódás érdekében tér-
képet is kaptak a túrázók.
Volt, aki egyedül, mások ba-
ráti társasággal, iskolai osz-
tállyal vagy családtagokkal
vettek részt a gyalog – galop-
pon . Kilenc óráig lehetett
nevezni, de még ½ 10-kor is
jöttek a lelkes résztvevõk. A
legkisebb résztvevõ 19 hóna-
pos a legidõsebb 60 éves
volt.

Az általunk regisztrált 117
résztvevõ  - akik becsülettel
teljesítették a vállalt távot –
közelebbi és távolabbi tele-
pülésekrõl érkeztek úgy mint:
Szilasliget, Kerepes, Kistarc-
sa, Budapest, Ecser, Pécel,
Szada, Vácszentlászló,
Tápióbicske, Nagykáta,
Monorierdõ, Gyömrõ. A helyi
iskolából 48 diák nevezett.
Remélem sikerül megszeret-
tetni velük a természetjárást
és rájönnek, hogy a számító-
gépes játékoknál van egész-
ségesebb és hasznosabb idõ-
töltés is. Köszönet illeti Nagy
László igazgatót, Szederkényi
Borbála, Ágó Katalin, Mészá-
ros Klári, Kõvári Marika és
Müllnerné Sz. Margit peda-
gógusokat, akik feláldozva
szabadidejüket felelõsséggel
gardírozták a gyerekeket az
elejétõl a végéig.  A Résztve-
võk mindegyike szintidõn be-
lül ért célba, teljesítményüket
oklevéllel jutalmaztuk.

Sokan megkérdõjelezték,
hogy szükség van-e ilyen ren-

dezvényre? A számadatok bi-
zonyítják, hogy IGEN!!!!!!!!
A tavalyi a 30 indulóhoz ké-
pest, ez közel négyszeres nö-
vekedés. Nekem, és akik bíz-
tak bennem ez egy komoly
eredmény és megerõsít ab-
ban, hogy igen is folytatnom
kell. A visszajelzések is mind
pozitívak voltak és érdeklõd-
tek a következõ túra távjáról
és idõpontjáról. Õszre két tú-
rát tervezünk az egyik várha-
tóan – közkívánatra - éjszakai
lesz.

A legmeglepõbb az volt,
amikor a 20-30 éve itt élõ la-
kosok azt mondták, hogy
nem is gondolták volna,
hogy a közvetlen környeze-
tünkben ilyen jó turista útvo-
nalak vannak. Nyugalmat és
romantikát sugárzott az er-
dõ, szinte megállt az idõ. 

A rajtnál egy családhoz
csapódott egy jól ápolt nyak-
örves  egyedülálló kutya is
aki hívatlanul végigment  a
22,5 km-es távon. Reméljük
azóta haza talált ……….

A fél távnál Mácsai Krizsán
Mariann által biztosított cso-
kis nápolyit kapott mindenki,
hogy az elégetett kalóriát pó-
tolja. A 22,5 km-en célba ér-
kezõket terülj – terülj aszta-
lok fogadták. A friss ropogós
Tóth Pékség kenyereit a Barti
Húsbolt mangalica zsírjával
kentük meg, melyet a Terike
Zöldség üzlet szintén friss li-
lahagymájával, ropogós re-
tekkel és illatos kígyó ubival
díszítettünk. A szomjúságot
az Anikó ÁBC narancs és mál-
na szörpjeivel és szénsav-
mentes ásványvízével csilla-
píthatták a résztvevõk.

Vidáman élményeiket me-
sélve pihentek a megterített
asztaloknál a megfáradt tú-
rázók. Az örömbe  egy kis
üröm is vegyült, mert többen
jelezték, hogy egy-két jelzõ-
szalag eltûnt az erdõben. Ki-
csit kétkedtem benne, hiszen
a túrát megelõzõ nap Jancsó
Gábor - szervezõ társammal
együtt - saját kezünkkel he-
lyeztük ki a szalagokat. Mint
kiderült az észrevétel jogos
volt, vasárnap társammal
együtt mentünk a szalagokat
összegyûjteni és valóban hi-
ányzott jó pár az útelágazás-
oknál, ami tévesztésre adha-
tott lehetõséget. Nem értem,
hogy kinek állt érdekében az
ilyen meggondolatlan csele-
kedet.

Kedves Ismeretlen!
Belegondolt abba, hogy

cselekedetével milyen baj is
történhetett volna? Tudniillik
a túrán 10-12 éves gyerekek
is indultak, és ha véletlenül
benéznek egy keresztezõdést
vagy útelágazást, ahol
egyébként szalagnak kell
lenni, amit Ön eltüntetett,
akár végzetes eltévedés is le-
hetett volna belõle. Kelle-
metlen perceket okozva az
aggódó szülõknek. Ön mit
érzett volna, ha esetleg a sa-
ját gyerekével történik ez
meg, aki  sötétedéskor még
az erdõben kóborol félve
reszketve. Legközelebb gon-
doljon erre, ha ilyet tesz!!!!

Szerencsére nem történ
baj, mert pontos útleírást és
térképet is kaptak a résztve-
võk.

Végül köszönetet szeret-
nék mondani mindazoknak,
akik a szervezésben és lebo-
nyolításban a segítségemre
voltak:

Vígh János, Mácsai Krizsán
Mariann, Szolnokiné Ilike,
Szabó Anikó, Mezõné Ildikó,
Jancsó Gábor, Drajkó Berna-

dett egyesületi tagoknak,
Szalai József Attila, Labancz
Ferenc, Horinka Istvánné kül-
sõ segítõknek az ellenõrzõ
pontokon nyújtott önzetlen
segítségükért. Pálinkásné
Prokop Adél Mia, Szabósné
Csáki Zsuzsa az élelmezésnél
és a nyomdai munkáknál
nyújtott segítségüket illeti
köszönet. Támogatóink vol-
tak: Kerepesi Vélemény, Kere-
pes Rádió, Mácsai Krizsán
Mariann, Anikó ABC, Tóth
Pékség, Terike Zöldség üzlet,
Barti Húsbolt, Forrás Mûvelõ-
dési Ház, Összefogás Kerepe-
sért Egyesület, Széchenyi Ált.
Iskola, Kerepes Önkormány-
zata.

Köszönet Mindenkinek , de
legfõképpen a Résztvevõk-
nek, hogy jelenlétükkel meg-
tisztelték rendezvényüket.
Szeptemberben találkozunk,
addig is az általatok készített
fényképeket elküldhetitek a
kerepes@jobbik.hu címre.
Május végén már megtekint-
hetõ lesz honlapunkon kert-
erse.neobase.hu honlapon.

Pivarcsi Gábor 
az  egyesület elnöke
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A Közigazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium, valamint a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium szervezésén belül a kerepesei
FIDESZ-KDNP csoport a 30-as út men-
tén található (Patkó-csárda feletti) pihe-
nõt és környékét tisztította meg,
ahol kb. 100-150 zsák szemetet sikerült
összegyûjteni.
Nagyon örültünk a minisztériumok kez-
deményezésének, amely remélhetõleg
minden évben ismétlõdni fog, így mu-
tatva példát a fiataloknak és a társada-
lom szociálisan kevésbé érzékeny réte-
geinek. Minden embernek, akik szívü-
kön viselik a környezetük tisztaságát és
részt vett az akcióban, köszönjük!

A szemétgyûjtésben részt vett
Vécsey László országgyûlési
képviselõ úr is, aki fogadóórát
tart 2011. 06. 01, szerdán 16-18
óra között a szilasligeti Közössé-
gi Házban (József Attila park 3.)
Elõzetes idõpont-egyeztetés le-
hetséges a 20/212-9660-as tele-
fonszámon, vagy a vecseylas-
zlo@fidesz.hu e-mail címen. 

FIDESZ-MPSZ
Pozsonyi Ákos

Az Összefogás Kerepesért Egyesület
tagjai is részt vettek az országos szemét-
gyûjtõ akcióban. 
A Gyár utca és környékén, valamint a
széphegyi Határ úton gyûjtöttük a szeme-
tet.
Hihetetlen, hogy mit képesek mûvelni az
emberek azért, hogy a szemetüket tuda-
tosan, illegális helyen „felejthessék”, hogy
ne kelljen az elszállításáért fizetniük. Sza-
bályos csapást alakítottak ki például a
széphegyi Lázár Vilmos-, és Esze Tamás ut-
ca közötti szakasz domboldalán, ahová
aztán a mûanyag zsákokba gyömöszölt
levágott fûtõl és dísznádtól kezdve, a
háztartási hulladék minden elképzelhetõ
típusán át, a gondosan kibelezett kábel
mûanyag maradványáig (ha égetik, a füst
elárulja az elkövetõket, ezért „csak” kivág-
ják belõle a drótot) szemétlerakó helyet
alakítottak ki maguknak a szemetelõk. A
domboldal közepéig felhúzott valaki pél-
dául egy kétszemélyes epedás matracot,
ami nem kis erõfeszítésébe kerülhetett, hi-
szen onnan lehúzni is igencsak nehéz volt. 
Csak azon a körülbelül 150 méteres szaka-
szon 3 köbméter szemetet gyûjtöttünk
össze, akkor képzeljék csak el, hogy meny-
nyi lehet még községünk különbözõ he-
lyein, amitõl néhány „kedves lakótár-
sunk” igyekezett és sajnos igyekszik a mai
napig megszabadulni illegálisan. 

Ezúton is kérünk mindenkit, hogy hívja a
közterület-felügyelõket a 06-20/559-
8909-es telefonszámon, amennyiben ille-
gális szemetelõket lát. Köszönjük.

ÖKE

A Szilasligeti 
Teleház Közhasznú Egyesület

2011. 05. 21-én az országos „teszedd”
Önkéntesen a tiszta Magyarországért sze-
métgyûjtési program keretében, Kerepe-
sen - regisztrált csoportként – vettünk
részt.

Az országos mozgalom által biztosított
zsákok megtöltése után a Kerepesi Köz-
ségszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
dolgozói szállították el az összegyûjtött
szemetet a központi gyûjtõhelyre.
Tudomásunk szerint sikeresnek mondható
az önkéntes szemétgyûjtés úgy Kerepe-
sen, mint országosan is!

Pap Anikó 
képviselõ

Az országos mozgalom felhívására 

kerepesi szervezetek is csatlakoztak

III. SÁTOR TÁBOR
Táborvezetõ:
Véber Gábor mûv. szervezõ
Szakmai vezetõ: 
Nagyné Mándi Katalin tanár
Ideje: 2011. júl. 7-8-9. 
/csüt.-pént.-szomb./
Cserkész jellegû táborozás, mely a
gyermekeket a csapaton belüli közös-
ségi életre készíti fel.
Helye: Templom hegy, vagy Nyárfás
Szervezõk: Véber Gábor,  Mándi Kata-
lin tan., Kõvári Lászlóné tan. Martin Til-
da, Horányi Zoltán 
Szakács:
Német László szakács 
Napi 3 étkezéssel  tábori környezetben
Szülõk, hozzátartozók részvételét
örömmel vesszük az idén is!!
Program:
- környezetvédelem
- kirándulások
- a tábori élet szépségeinek és szabá-
lyainak megismerése
Résztvételi díj : 2.500 Ft 
Jelentkezés: Véber Gábor

06-20-204 1916

V. JÁTSZÓ TÁBOR
Cserkészetre felkészítõ Tábor
(ÕRSÖK PONTSZERZÕ JÁTÉKA)

2011. aug. 8-12-ig 
/hétfõ-péntek./
NAPONTA  9-17 óráig
Táborvezetõ:
Véber Gábor mûv. szervezõ
Szakmai vezetõ: 
Nagyné Mándi Katalin tanár
Helye, ideje: 
Kerepes  forrás Mûv. Ház  (CseTTI)  
és környéke.
Programból:   
USZODA – LOVAGLÁS – KÉZMÛVES-
SÉG – KIRÁNDULÁSOK – ÍJÁSZAT –
STRAND, stb.
Ebéd és uzsonna:
PATKÓ ÉTTEREM-ben
Részvételi díj: 9.500 Ft 
Jelentkezés:
Véber Gábor 06-20-2041916

Mindkét táborunknál várjuk segítõ
pedagógus, vagy/és tekintéllyel
bíró diák jelentkezését 
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Tavasz volt. A hó alig olvadt
el a hegyekbe3n, amikor egy
napsugaras reggel sétálni in-
dult. Még korán volt, a Nap alig
emelkedett a látóhatár fölé és a
sugaraiban megcsillogtatta a
harmatcseppeket, melyek, mint
apró ezüstcsengettyûk ültek a
fûszálakon. Úgy érezte, hallja is
a csengésüket. 

Fiatal volt, húsz éves, az élet
állt elõtte, melytõl akkor még
oly sokat remélt. Akkor történt
meg vele ez az álom, mely
mégis válóság lehetett, hiszen
olyan mintha most is látná és
érezné a csókját, pedig a haja
lassan õszbe fordul. Az erdõ fe-
lé vette az útját. A harmatos fû
bevizezte a láb át, de mit törõ-
dött õ azzal. Szabad volt, fiatal,
és tavasz volt. Az ágakon éne-
kesmadarak daloltak, örültek a
reggelnek, a napsugárnak,
melyben megfürdethették tar-
ka tollruháikat. Fürge gyíkok fu-
tottak át elõtte az úton meg-
megállva, úgy bámultak rá csil-
logó szemekkel, mintha még
sohasem láttak volna embert. A
természet élt. Az erdõ zsongott
a csendes neszektõl és ez az õ
fülének édesebb volt, mint a
legszebb hangú orgona muzsi-
kája. A fû között apró rovarok
siettek valahonnét, valahova. Õ
elkerülte õket, hisz azok is élni
szerettek, hiszen olyan jó élni.

Beért az erdõbe és mivel egy
kis fáradtságot érzett, leült egy
kidõlt fatörzsre és gyönyörkö-
dött a természet pompájában.
Elõtte éppen egy nagy pók kö-
zeledett a hálójába akadt zsák-
mánya felé. Ragyogó színû tar-
ka lepke vergõdött ott és me-
nekült volna, hiszen élni akart.
Élni? Igen, az élet neki is drága.
Menj te csúnya pók, keress ma-
gadnak más reggelit, légy sza-
bad tarka lepke és élj tovább!

Az erõs illat mintha elkábí-
totta volna, gyönyörû zene halk
hangjai csengtek a fülébe, mire
õ akaratlanul is énekelni kez-
dett.
Ha te tudnád, hogy szeretlek
drága kis leányka, 
velem jönnél, velem lennél, a
boldogság honába.
Ide adnád kis kezedet, enged-
néd, hogy megcsókoljam aj-
kad,
nem lenne már soha vége a
nagy boldogságnak.

Alig hogy befejezte, még
hallotta a zene utolsó távolodó
akkordjait, mikor csilingelõ bol-
dog kacagást hallott. Apró te-
nyerek tapsát, majd egy édes

hangot. Jaj, de szép, jaj, de jó.
Mintha álomból riadt volna fel,
tétován körülnézett és egy fa
törzsének támaszkodva meg-
látta Õt. Ott állt mosolyogva,
fehér ruhácskában, szõke hajá-
ba néha belekapott a pajkos
szellõ és egy-egy fürtöcskét az
arcába dobott. Kezében egy
csokor virág, melyet egy pilla-
natig az arca elé tartott szé-
gyenlõsén, de azután elvette
onnan, és látni engedte két
szép kék szemét és piciny szá-
jacskáját.

Gyönyörû volt. Azt hitte ál-
modik. Szemét lehunyta, majd
újra felnyitotta és Õ még min-
dig ott volt, mosolygott a zava-
rán. Pirulva emelte meg a ka-
lapját, és valami köszönésfélét
mondva tovább akart sietni,
mint egy bûnös, aki fél az em-
berek szemébe nézni. És akkor
Õ, a drága, megszólalt oly édes
hangon, hogy még ma is a fü-
lében hallja a csengését. Ké-
rem, maradjon még egy keve-
set. Rábámult, mint kisgyerek a
képeslap képeire, és Õ így foly-
tatta. Igen, maradjon még. Az
elõbb énekelt, és én tudom,
hogy csak az énekelhet így, aki
igazán szereti a természetet és
a tavasz virágait. Jöjjön, üljön
ide és beszélgessünk a tavasz-
ról. Megindult felé, úgy ment,
mintha nem is lenne ébren,
mintha álomban járna az álmai
felé.

És Õ csak állt, mosolygott,
karját elõre nyújtotta, mintha
segíteni akarna. A bokrok ágai
elhajoltak az útjából, hogy he-
lyet adjanak. Úgy érezte, hogy
a tavalyi avar is könnyebben
morzsolódik szét a lábai alatt.
Odaért. Alig mert felnézni rá,
de amikor közelebbrõl látta azt
a két szép szemet, úgy benne
felejtkezett, hogy neki kellett
szólni, mert õ azt sem tudott.

Ne kérdezze, ki vagyok, én
sem kérdezem magától. Most
tavasz van, a virágokról mézet
lopnak a méhek, ilyenkor min-
denki mámoros és boldog, le-
gyünk azok mi is. Azután felé
nyújtotta csöpp kezeit kedve-
sen mosolyogva, és õ azokat
úgy ragadta meg, mintha a
mennyország kulcsi lennének. 

Leültek. Õ csak nézte Õt,
nem tudott szólni. A gyönyörû-
ségtõl megtelt szíve úgy kala-
pált, mintha versenyt futott
volna. Szóljon? Hátha akkor el-
repül az álom és nem jön vissza
többé.

Amikor látta a zavarát, el-

Olvasói LOlvasói Levelekevelek
Tisztelt Fõszerkesztõ Úr!

Szilasligeten lakom-bár kis-
sé öregszem, a fülem sajnos
még jó. Rendszeresen átte-
kintem a “Kerepesi vélemé-
nyüket”, és utoljára tavaly ol-
vastam Franka Úr
Hungaroring zajvédõfal nyi-
latkozatáról.

Jön a jó idõ és ismét rend-
szeressé, kiszámíthatatlanná
vált a multipénzes, hülyegye-
rekek hobbyja. Ma pl. 1db.
járgány csattogott, mint az
õrült folyamatosan, kivéve
amíg újra tankolt - Miért kell
ezt elviselni többszáz em-
bernek?

(A tényleges ringgel semmi
bajom, az a zajszint fele sincs

ennek, s csak legfeljebb 1
hétig tart.)

A jegyzõnõvel beszéltem
telefonon, nem tehetnek
semmit. Én meg nem tudok
kimenni a saját házamból a
zaj miatt, meg néha a gáz-
olajbûztõl. Vannak ötleteim;
pl.: az Országgyûlés tartson
egy félnapos ülést
Szilasligeten (itt a jó idõ, friss
levegõ) és 2db. ”zajkeltõ” ró-
ja a köröket a maihoz hason-
lóan.

Vannak még hasonló ötle-
teim, de abból, meg e
„zajtkeltõ ficsúrokból” -
ELÉG.

Tisztelettel: Filyó András

A Pátria pertársaságot szervez
Felhívjuk mindazon

kerepesi és mogyoródi lakó-
ingatlan tulajdonosok figyel-
mét, akiket a Hungaroring
zaja zavar, hogy a kerepesi
Pátria Egyesület – lakossági
megkeresésre – pertársasá-
got szervez a versenypálya
zaja tárgyában. Erre azért
van szükség, mert a hatóság
által elõírt zajcsökkentési elõ-
írást nem teljesítik. A Hun-
garoring Zrt. által készíttetett
legújabb akusztikai tanul-
mány szerint a pálya zajkibo-
csátását nem szándékoznak
csökkenteni, ehelyett Szi-
lasliget határában javasolnak
6-7 m magas falakat húzni.

A lakossági panaszok jo-
gosságát az ombudsman tel-
jes mértékben igazolta. Az
50 dB-es határérték betartá-
sa minden nap kötelezõ. 

Tapasztalatunk szerint bir-
tokvédelmi közigazgatási el-
járás ügyében a helyi jegyzõ-
höz nem érdemes fordulni,
mert a birtokháborítás több,
mint egy éve fennáll, és ilyen
esetben dönteni csak a bíró-
ság illetékes. Kéréssel, tünte-

téssel, ombudsmannal – úgy
tûnik –, nem megy. Tehát a
következõ út a bíróságra ve-
zet. Menjünk együtt, legyünk
minél többen!

Kétféle kereset nyújtható
be: az egyik birtokvédelmi, a
másik kártérítési céllal. Ebbõl
választhatnak a pertársaság
tagjai – elképzelésük szerint.
A birtokvédelmi per a birtok-
lás zajjal való zavarásának
megszüntetésére; a kártéríté-
si per a hatóságok által elis-
mert, évek óta fennálló ha-
tárérték-túllépés, azaz egész-
ségveszélyeztetés ellentétele-
zésére, illetve az ingatlan ér-
tékcsökkenése miatti anyagi
kár megtérítésére irányul. 

Érdeklõdni,
illetve jelentkezni lehet:
- Labancz József 

20/942-6531
- Mácsai Andrea

30/974-9756
- Hunyadi Pál 

28/480-177
- patria@vipmail.hu

Sinkó György – Pátria elnök

Köszönet Anikónak
Köszönet Anikónak, vagyis,
Nagy Annának, az 1-es szá-
mú körzet képviselõjének, az
Anikó ABC vezetõjének ne-
mes cselekedetéért. 
Anikó mindig is segítõkész
volt. Most egy vásárlás köz-
ben panaszkodott neki egy
asszony, aki a családjában
nagyon nehéz körülmények
között él. A férje most is csak
fele fizetést kapott, s közben
elromlott a mosógépe. Nem,

hogy új mosógép vásárlásra,
még a megcsináltatásra sincs
pénzük. Szinte leszakad a
karja annyit kell mosnia a
nyolctagú családjára. 
Anikó meghallgatta, megsaj-
nálta és tartalék mosógépét
neki adta.
Nagyon köszönjük Anikónak
a nagy család nevében.

Szabó Mihályné 
a Kert utcából

Álomtündér
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EKkezdett Õ beszélni. A tavaszról,
a virágokról, a madarakról,
úgyhogy neki csak néha kellett
válaszolni a kérdéseire. Beszéd
közben megfigyelhette Õt. A
szeme csodás fénnyel ragyo-
gott, kicsiny ajka közül kivillan-
tak hófehér fogai.

Kicsoda Õ – kérdezte magá-
tól? Ki ez a bájnak, kedvesség-
nek, szeretetnek a megtestesí-
tõje? Õ nem felelt, hiszen nem
tudta milyen gondolatok kava-
rognak a fejében. Csak beszélt,
s õ áhítattal hallgatta e csodás
lényt, elragadtatva csüngött az
ajakán. Késõbb énekeltek a sze-
relemrõl.
Tavasszal, ha virágoznak a fe-
hér akácok, leszakítanék, 
néked adnék minden szép virá-
got.
Néked nyílna a gyöngyvirág, fe-
hér szegfû és a piros rózsa, 
és az árát megfizetnéd egy sze-
relmes csókba.

Az ének után egymásra néz-
tek és õ valami csodás életked-
vet látott a szemében ragyogni.
Ekkor ébredt tudtára, hogy sze-
reti és szerette az elsõ perc óta,
mióta meglátta õt. Nem tudta
mit tesz. Szívébõl, édes gondo-
latok ösztönzésére átölelte és
az ajkát egy leheletszerû csók-
kal csókolta.

Nem ellenkezett. Karjaival
átölelte a nyakát és visszacsó-
kolt. Óh, mily boldogság érte e
percben! Azt hitte örökre itt
marad és szereti úgy, ahogy Õ,
tisztán, egész szívébõl. Azt hit-
te, a csókjaiért csókokat ad, de
Õ kibontakozott az ölelésbõl,
meg sem várta a szerelmes sza-
vait, míg kövülten állt, Õ szo-
morúan búcsút intett és eltûnt
a bokrok lehajló ágai között.
Mint egy félõrült rohant utána,
kereste, kutatta a lába nyomát,
de a virágos bokrok visszahajol-
tak mögötte és a hívó szóra
csak a visszhang felelt. 

Hová lettél gyönyörû álom?
Hiszen még csak most kezdett
el álmodni, csak most vált ez az
erdõ a világon a legszebbé ne-
ki, és máris elveszettnek érez
mindent, ami szép és jó. Alig
egy órája, még élni akart., élni,
mint a tarka lepke, és most
meghalni szeretne, mert már
nem jó élni. Hová lettél szerel-

mesem? Illatodat még érzem a
ruhámon, ahol hozzám simul-
tál, ajkad édes ízét még érzem
a számon, és mégis mily mes-
sze vagy, talán sohasem látlak
többé. Csak egy percig szabad
volt Téged szeretnem? Csak
egy csókot adhatott az élet ne-
kem? Szeretlek akkor is, ha má-
sé vagy, szeretlek akkor is, ha
sohasem látlak többé, mert a
szerelem még akkor is jó, ha
csak fájdalmat okoz.

Késõ délutánig bolyongott
az erdõben, kereste, de hiába.
Mintha nyoma veszett volna,
sehol sem találta. Mire hazaért,
olyan fáradt volt, azt hitte rög-
tön elalszik, de nem sikerült.
Belevetettet magát az ágyba és
nyelte a könynyeit, mint gyer-
mekkorában, mikor egy játék
túl drága és elérhetetlen volt a
számára. Azért lassan mégis el-
nyomta a fáradtság, és elaludt.
Róla álmodott. Újra látta, amint
búcsút intve tovatûnt. Másnap
szívében keserûséggel ébredt.
Kutatott, kérdezõsködött e drá-
ga kincs után, de Õt sehol sem
ismerték, így nem láthatta töb-
bé soha. De az emlékeiben,
mint egy fájó seb, ott maradt
örökre.

Azóta sok tavasz elmúlt, az
ifjúsága tovarepült, a hajába
ezüst szálak vegyültek, de õ
minden tavasszal kimegy az er-
dõbe vigasztalást keresni. Most
is szomorúan ballag a fa felé,
amely alatt elõször és utoljára
csókolta meg Õt. Gyakran
megjelenik elõtte, mint álom-
kép, de életben sohasem fog
többé eléje lépni. Sóhajtva ül le
az emléke fája alá, mely susog-
va szokott róla mesélni. Tündér
volt - mondja, - örülj, hogy lát-
hattad Õt. És õ vigasztalást me-
rítve a szavakból szomorúan
megy haza, hogy a következõ
tavasszal újra eljöjjön. Nem
tudja ki volt Õ. Talán csakugyan
a mesék tündére volt, aki eljött,
hogy boldoggá tegye egy perc-
re, és egy örök, szép, felejthe-
tetlen emléket hagyjon maga
után.

Többé sohasem láthatja már
Õt, de boldog, hogy láthatta
egyszer, és ezt nem tudja pótol-
ni soha, semmi más.

Csõsz Lajos

Autójavítás
Kerepesen!

Szervizelés, javítás, új alkatrészek, 
autómentés.

Mérsékelt árak, rövid határidõ.
Állandó elérhetõség: 

06-30-276-5340
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