
KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA

2008. JANUÁR

Betörtek a Hivatalba
Január 21-re virradó reggel az ablak kifeszítésével betörtek a 
Polgármesteri Hivatal kazánházába, ahonnan félmillió forint értékben 
fûkaszákat loptak el, ami a Községszolgáltató Kht tulajdona volt.  A hivatal 
megtette a szükséges intézkedéseket, a polgármester 50 ezer forintot 
ajánlott fel a nyomravezetõnek. Az anyagi kár miatt a Kht 5 alkalmazottal 
kénytelen csökkenteni létszámát két hónapon keresztül, ugyanis a 2008 
évre tervezett költségvetés összegébõl nem futja az ellopott gépeket újra 
megvásárolni, ily módon lehetséges csak a tavaszi munkákhoz szükséges 
eszközök újra beszerzése. A polgármester sajnálatát fejezte ki, hiszen 
mindent megtesz azért, hogy minél többen jussanak jövedelemhez az 
önkormányzat nehéz anyagi lehetõségei ellenére. A tolvajok úgy látszik 
erre nincsenek tekintettel.

A közelmúltban Kerepesen elhunyt 
Szabó Magda házánál az írónõ 
tiszteletére rendezett emléktábla 
avatással és a Magyar Kultúra 
Napjára január 22. szervezett 
ünnepséggel január 20-án kezdetét 
vette a 860. éves Kerepes prog-
ramsorozat. A Szilasliget, Vécsey 
Károly utca 38. számú ház elõtt - ahol 
Szabó Magda életének utolsó éveit 
töltötte  a rossz idõ ellenére is 
jelentõs lélekszámú tömeg gyûlt 
össze, hogy az írónõ emléke elõtt 
tiszteleghessen.  

BÕVEBBEN A 20. OLDALON

KEREPESI VÉLEMÉNY

Elkezdõdött a 860. éves Kerepes programsorozat

Tájékoztató
2008. évi helyi adó változásokról

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot 
a 2008. január 1. napján hatályba 
lépõ, az adózókat érintõ vál-
tozásokról.

RÉSZLETEK A 4. OLDALON

Tüdõszûrés
2008. január 28-tól február 18-
ig tüdõszûrés lesz a Faluházban 

(Templom u.3.)

Ideje: kedd, csütörtök, péntek: 
8-14 óráig; hétfõ, szerda: 12,30  

18 óráig.

begyûjtést, és a Vác tulajdonában 
lévõ csörögi lerakóba hordják a 
település kommunális hulladékát. 
Kerepes érdekeit képviselve 
elérte azt is, hogy az A.S.A. évi 50-
60 milliós költségével szemben 
Gödöllõ és a Kht 30 millió forintért 
végezze el ugyanazt a munkát. Ez 
az oka annak, hogy az idén sem 
kerül bevezetésre a szemétdíj, 
ami országosan is példátlan, hi-
szen például Gödöllõn csaknem 
2000 forintot fizetnek a lakosok 
havonta. 2008-ban így évi 22-24 
ezer forintot spórolnak a kerepesi 
háztartások. Hogy jövõre mi lesz, 
még nem tudni.

Szemétdíj 2008-ban sem lesz
Átalakítottuk a szállítást és a gyûjtést
Noha nem tehetünk róla, mégis 
elnézést kér a hivatal azoktól a 
lakosoktól, akiknek az ünnepek 
alatt az A.S.A Kft nem vitte el a 
szemetét. Közrejátszott ebben az 
a tény is, hogy az A.S.A. Kft-vel a 
szerzõdést felbontottuk, mert 
havonta csaknem 5 milliót 
számlázott, és a szolgáltatásuk 
minõsége is hullámzott. 

A szerzõdést 2007. december 
31-vel felmondtuk. A polgár-
mester tárgyalásokat folytatott 
Gémesi Györggyel, valamint a váci 
polgármesterrel és elérte, hogy 
Gödöllõ város ad szállítójármûvet, 
a kerepesi Kht dolgozói végzik a 

Az év elsõ hónapjában a polgár-
mester a Máltai Szeretetszolgálat 
közremûködésével ismét 75 aján-
dékcsomagot állíttatott össze, da-
rabonként 1800 forint értékben. 
Az ajándékokból 65 nagycsaládos 
és kisnyugdíjas, valamint 10 ro-
ma család részesült.          

Ajándékcsomagok

A Faluházban 2007. december 29-én, búcsúzott az Óévtöl az Aranyesõ 
Nyugdíjas Klub.  Finom disznótoros vacsorával várták délután 5 órakor 
a klub tagjait. Simoncsik László kis csapata remekelt a hurka, kolbász 
készítésében, amelynek Baran Józsefné Annuska adott helyet 
Templom utcai házában. A vacsora után, vidám nótaszóval és tánccal 
ért véget az éva dzáró!   
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Tisztelt Polgármester Úr!
Szendrey Mihályné vagyok, a Pillangó utcában lakom.
1. A legfontosabb, amiért írok Önnek, az a fakivágások ügye. Az elmúlt 
év tavaszán valaki felgyújtotta a fenyvest a Shaolin templom fölött. Ön 
itt járt akkor, látta a kárt. Most viszik az erdõt, és nem csak a megégett 
fákat! Derékmagasságban vágják le, ez akár névjegy is lehetne. 11- én, 
pénteken csúszkáltam lefelé, és a lovardával szemben egy 
kocsirakomány frissen kivágott fa volt odakészítve, fuvarra várva, és 
hordták ki folyamatosan az erdõbõl a többit.
Kié az erdõ? Habár akárkié, mindenkit kár ér, ha eltûnik, mert a jó 
levegõ is eltûnik vele. Csak halkan jegyzem meg, olyan pletykák 
keringenek, nem véletlenül gyullad ki rendszeresen az erdõ, valakinek 
jól jön, mert lakóparkot álmodott a helyére.
2.  Pénteken az ASA elvitte a szemetes konténereket, ami benne volt, 
kiborították az erdõszélre. Az új szemétszállító céget kérjük, szintén 

zárható konténert hozzon, mert rendszeres „kukabúvárkodás” folyik, 

ami után a lakók takaríthatnak.
3.  Egy személyesen Önnek címzett kérdés: a falugyûlésen ígéretet tett 

arra, hogy a falu felé esõ HÉV lejárót („csúszdát”) megcsináltatja, még a 

tél beállta elõtt. Melyik  tél?
4.  A  községben történõ 
dolgokról, eseményekrõl csak 
véletlenül, és legtöbbször 
utólag szerzünk tudomást, 
mivel semmilyen újságot vagy 
értesítést nem kapunk. 
Hallomásból tudjuk, hogy szer-
veztek valamilyen vállalkozói 
fórumot, de meghívót nem 
kapott a férjem, aki érdekelve 
lehetett volna. 
Elnézést a panaszáradatért, de 
az erdõírtás annyira felhábo-
rított, hogy kibukott belõlem.
Jó munkát és jó egészséget 
kívánok.

Tisztelettel: 
Szendrey Mihályné

Kérdések erdeje

2007. februárjában közel háromszázan keresték fel az iskolában az 
egészségnap keretén belül szervezett szûrõvizsgálatokat. Idén 
március 1-én ismét megrendezésre kerül az ingyenes 
egészségvédelmi nap, ahol angiológiai, ortopédiai-, nõgyógyászati, 
Kardiológiai, fül-orr-gége- valamint szemészeti szûrõvizsgálaton 
vehetnek részt az érdeklõdõk.

A Wéber Ede parkban (volt utcában) épített új járda és rendelõi parkoló 
megvalósításához nyújtott segítségét és az Önkormányzat munkáját 
ezúton köszönöm.

Azonban sajnálattal kell tájékoztatnom arról, hogy az orvosi 
rendelõhöz tartozó új parkoló használata helyett a rendelésre érkezõ 
lakosság továbbra is a korábbi helyeket, az utca mindkét oldalát 
használja várakozásra - az itt lakók legnagyobb bosszúságára. Mint a 
csatolt képeken láthatja 2008. január 2-án, szerda este 17 órakor 
rendelési idõben a most megépített új parkolóban 3 autó volt, míg a 
rendelõ környékén egy sáv volt járható az ott álló autók miatt - közülük 
hármat az újonnan elkészített járda sem zavarta a parkolásban: arra is 
felálltak. Tapasztalatból tudjuk, hogy a betonfelület az ilyen terhelést 
nem bírja tartósan, valószínûleg az új járda is a mi "hidunk"- kocsi 
beállónk sorsára jut ahol 7 éve folyamatosan állnak és forgolódnak az 
autók: meg lehet vizsgálni  a "híd" állapotát. Az utcán parkolók to-
vábbra is nehezítik az itt lakók telkükre történõ beállását - többször 
elõfordult, hogy a kocsi beállókra álltak meg és a rendelõben kellett 
érdeklõdnünk az autó tulajdonosa után. 

Az hiszem jogos a kérdés: egyéb szabályozás (pl. a parkolást 
idõszakosan tiltó táblák) hiányában volt-e értelme a Tüzép felöli 
oldalon a parkoló megépítésének? Esetleg a korábbi rendszer példáját 
követve (2006-ban az itt lakók vették meg a 30km/h-s 
sebességkorlátozó táblákat és az azokat tartó oszlopokat) nekünk kell 
újabb táblákat vásárolni? Itt jegyzem meg, hogy a sebességkorlátozó 
táblák illetve az itt található óvoda, rendelõ és patika ellenére az 
utcában a száguldás nem szûnt meg, néhány erre közlekedõ 
sebességének csak az útburkolat minõsége szab határt.

Ezúton kérem segítségét a helyzet javítására, illetve a nem kis 
költségen megépített új értéket megóvására.

Török Imre

Parkoló és járda
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Képviselõ-testület megtartotta 
rendes testületi ülését. Rózsás 
Erika távollétében 11 napirendi 
pontról tárgyaltak a képviselõk.

Az új évben sem lesz 
szemétszállítási díj
Az önkormányzat 2007. decem-
ber 31.-i hatállyal felmondta a sze-
métszállítási szerzõdést az A.S.A. 
Kft.-vel. Az új vállalkozó -a 
kerepesi hulladéklerakó elkészül-
téig Gödöllõre szállítja a szeme-
tet. Ahogy Franka Tibor polgár-
mester elmondta:  „Ebben az is 
jó, hogy továbbra sem kell sze-
métszállítási díjat fizetni a 
kerepesi lakosoknak. A kommu-
nális adó eddig kevesebb volt, 
mint más településeken a havi 
szemétszállítási díj. A kommunális 
adót 2.400 forinttal szeretnénk 
megemelni, mert továbbra sem 
lesz szemétszállítási díj”. A rende-
letmódosítási javaslatot a testület 
egyhangúan elfogadta. Szemét-
szállítási díj bevezetésére 2008-
ban sem fog sor kerülni.

Kerepesért Díj posztumusz 
átadása Szabó Magdának 
és emléktábla avatás 
A 860. éves Kerepes programso-
rozat nyitó-, valamint – az idén 
hétköznapra esõ – Magyar Kul-
túra Napja (január 22.) rendezvé-
nyeként 2008. január 20-án az 
Iskolában kerül megrendezésre a 
Kerepesért Díj átadása és az em-
léktábla avatás.

Hivatallá alakítják az iskola 
üresen álló szárnyát
Határozat született az iskolaépü-
let északi szárnyának felújításáról 
és hivatallá való átalakításáról. A 
munkálatok teljes körû kivitelezé-
sére a Kerepesi Közszolgáltató 
Kht. kapott megbízást. A hivatal 
az üresen álló szárnyon kívül nem 
kíván más épületrészt igénybe 
venni. A tanulók biztonsága érde-
kében az autóval megközelíthetõ 
hivatali területet kerítéssel vá-
lasztják el az Iskolától.  A Szülõi 
Munka Közösség kezdeményezé-
sére a szülõknek a témával kap-
csolatban egy fórumbeszélgetés 

a lka lmával  ny í l ik  majd  le-
hetõségük a polgármester úrnak 
és a jegyzõ úrnak kérdéseket fel-
tenni.

Belterületté nyilvánították 
a 6351. hrsz.-ú irodaházat
Oláh János jegyzõ elõadása alap-
ján a Kerepes Nagyközség Önkor-
mányzat tulajdonában lévõ 
kerepesi, 6351. hrsz.-ú zártkerti 
irodaház megjelölésû ingatlan  
melyen a Polgármesteri Hivatal 
épülete áll  belterületbe vonását 
a testület egyhangúlag megsza-
vazta. A környezõ zártkerti ingat-
lanok belterületté nyilvánítása is 
hamarosan napirendre kerülhet.

Pályázati fedezet
a 860. éves Kerepes
programsorozatra
Egy jó referenciákkal bíró pályá-
zatíró vállalkozást bízott meg a 
testület a Közép-Magyarországi 
Operatív Program keretében 
megjelenõ pályázatok elkészíté-
sével. A több pályázatíró közül a 
legkedvezõbb ajánlat alapján a 
Grant Plus Kft. került kiválasztás-
ra. Sikeres pályázati elbírálás ese-
tén a befolyó összegbõl kívánja a 
Testület a 860. éves Kerepes prog-
ramsorozat kiadásait fedezni.

Gyalogút épül a temetõ
és a sportpálya között
Sürgõsségi határozattal született 
döntés a már rég óta problémát 
jelentõ gyalogút kivitelezésére. A 
sportpálya e lker í tése után 
megszûnt az átjárás a temetõbe a 
pályán keresztül. A kerítés felépí-
tését a sportklub a pályára behaj-
tó motorkerékpárosokkal indo-
kolta. A probléma megoldására a 
2008. évi költségvetés kialakítá-
sánál a gyalogút megépítéséhez 
szükséges összeget különíte-
nek el.

Kiegészítésre kerül a 
zajtérkép szakmai tartalma
Lehetõség nyílt Budapest és von-
záskörzeteinek zajszintjét bemu-
tató térkép szakmai tartalmú 
kiegészítésre, mely megkívánja az 
intézkedési terv ezen projekt kere-
tén belüli elkészítését. A testület 

Jelentés a Testület december 17-i ülésérõl

HÁTRALÉK KIMUTATÁS
2007. decemberi állapot

A kerepesi adófizetõ állampolgárok és vállalkozások 2007-ben jobban 
teljesítettek, mint az azt megelõzõ években, de a kintlévõség most is 
csaknem 70 millió forint. Különösen nagy veszteség ez, ha viszonyítjuk 
például iparûzési adóbevételeihez, amely évente alig haladja meg a 
100 milliót. Más viszonyításban pedig a 70 millió forintos hiány egy 500 
lelkes település évi költségvetésével egyenlõ, Kerepes esetében pedig 
csaknem 2 kilométer aszfaltos utat jelent. 
Az állampolgárok a hiányosságok miatt azonnal szidják a Hivatalt, 
viszont a saját kötelességeiknek sokan nem minden esetben tesznek 
idõben eleget.

Elõzõ évek hátraléka:
Telekadó -

Gépjármûadó 17.502.285,-
Iparûzési adó 5.812.970,-
Kommunális adó  4.948.296,-
Idegenforgalmi adó -
Talajterhelési díj 48.610,-
Késedelmi pótlék 8.845.763,-
Bírság 1.082.538,-
Elõzõ évi adótartozás összesen:  38.240.462,-

Folyó évi hátralék
Telekadó -
Gépjármûadó 13.585.248,-
Iparûzési adó 4.248.696,-.
Kommunális adó 3.594.908,-
Idegenforgalmi adó -
Talajterhelési díj 353.982,-
Késedelmi pótlék 7.621.562,-
Bírság 858.904,-
Folyó évi hátralék összesen: 30.263.300,-
összes hátralék: 68.503.762,-

BEVÉTELEK
kommunális adó: 37.366.989,-
idegenforgalmi adó: 336.000,-
iparûzési adó: 138.406.534,-
gépjármûadó: 66.237.863,-
késedelmi pótlék: 2.904.631,-
bírság: 1.589.041,-
talajterhelési díj: 9.417.652,-
összesen: 256.258.710,-

meghosszabbította a szakmai kie-
gészítések leadási határidejét és 
elfogadta a támogatási szerzõdés 
módosítását.

Továbbra is eladó a Polgár-
mesteri Hivatal épülete
A második pályázati fordulóban 
sem érkezett értékelhetõ ajánlat 
a Polgármesteri Hivatal épületé-
nek megvételére. A Testület to-
vábbra is a következõ határozat 
alapján kívánja az ingatlant 
értékesíteni:

217/2007.(XII.17.)Kt. határozat
Kerepes Nagyközség Önkormány-
zat Képviselõ-testülete az önkor-
mányzat tulajdonát képezõ, 6351. 
hrsz.-ú ingatlanát pályázat útján 
értékesíteni kívánja nettó 100 mil-
lió forint kiinduló vételár figye-
lembe vételével. Az ingatlanon 
megépíthetõ, illetve elhelyezhetõ 
épületek jellegében és men-
nyiségében a vonatkozó HÉSZ ren-
delkezéseit kell figyelembe venni. 
Lakások kialakítása esetén a 
közmûfejlesztési hozzájárulást tar-
talmazza a vételár.

2008. JANUÁR  « KEREPESI VÉLEMÉNY
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ben részesült és gépjármûvét eladta, ill. men-
tességet igényelne. A súlyos mozgáskorláto-
zottság miatti mentesség csak 7 pontos  I. fo-
kú orvosi szakvélemény alapján kérhetõ.

Az adózás rendjérõl szóló 2003. XCII. 
törvény:
A törvény 172.§-ában megállapított mulasz-
tási bírság felsõ határa magánszemélyeknél 
200.000,- Ft-ra, más adózónál 500.000,- Ft-ra 
változott.
Mulasztási bírság szabható ki annak, aki:

- a bejelentési (bejelentkezési, változás 
bejelentési), adatszolgáltatási kötelezettségét 
késedelmesen, hibásan, valótlan adattarta-
lommal vagy hiányosan teljesíti,

- a bevallási, vagyonszerzési illetékkel kap-
csolatos bejelentési (a továbbiakban együtt: 
bevallási) kötelezettségét a bevallás határide-
jét követõen, de az adóhatóság felszólítását, 
ellenõrzését megelõzõen késedelmesen telje-
síti és késedelmét nem menti ki (bevallási 
késedelem),

- bejelentési (bejelentkezési, változás 
bejelentési), adatszolgáltatási, bankszámla-
nyitási kötelezettségét, továbbá bevallási kö-
telezettségét nem teljesíti.
Remélem, hogy a változásokról e tájékoztató 
kellõ információt nyújt minden adózó számá-
ra. Amennyiben további kérdések merülnek 
fel a fent leírtakkal, ill. bármilyen más adóval 
kapcsolatban, készséggel adunk tájékoztatást 
telefonon, illetve személyesen az ügyfélfoga-
dási napokon. 

 Joó Gyuláné
adócsoport vezetõ 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL TELEFONSZÁMAI
Központ (ügyfélszolgálat) 06 28 561-050

06 28 561-051
06 28 561-052

Polgármesteri Titkárság 06 28 561-059
Jegyzõi titkárság 06 28 561-055
Gondnokság 06 28 561-053
Kht. 06 28 561-054
Közterület felügyelet 06 28 561-066
CKÖ 06 28 561-067
Igazgatási Osztály 06 28 561-062
Mûszaki Osztály 06 28 561-063
Adó Osztály 06 28 561-061
Pénzügyi Osztály 06 28 561-057
Fax 06 28 561-060

SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS!
Kerepes nagyközség saját útjainak 
síkosság mentesítése mintegy 38 

kilométer hosszúságban néhány óra alatt 
lehetetlen. Ahol viszont azonnali 

segítségre van szükség, onnan kérjük, 

hogy hívják a 06-30/677-8410-es, vagy 

a 06-30/276-5340-es telefonszámot.

Kommunális adó:
 Helyi rendeletünk az alábbiak szerint 
módosult:
- A kommunális adó mértéke adótárgyanként 
14.400,-Ft/év-re változott. A változásról hatá-
rozattal értesítünk minden adózót. 
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
13.§-ában meghatározottakon túl mentes az 
adó megfizetése alól, aki az év elsõ napján 
jogerõs határozat alapján:
-  idõskorúak járadékában,
 - rendszeres szociális segélyben részesül,
- akinek a családjában az egy fõre jutó jöve-
delem nem haladja meg a mindenkori 
- öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
150%-át egyedülálló esetében annak 200%-
át. (A legkisebb öregségi nyugdíj összege 
2008. január 1 napjától: 28.500,-Ft)
A fenti adómentesség csak a március 15-ig be-
nyújtott kérelmekre adható, a késõbbi 
idõpontban keletkezett jogosultság csak a kö-
vetkezõ évben érvényesíthetõ.
A kérelmet minden évben ismételten be kell 
nyújtani a tárgyév március 15-ig.
A kérelemhez csatolni kell az adómentesség 
a lap jáu l  szo lgá ló  dokumentumokat ,  
igazolásokat.(jövedelemigazolás, idõskorúak 
járadékát ill. a rendszeres szociális segélyt 
megállapító határozat) Ezek hiányában a men-
tesség nem adható meg. 
Az adómentesség több ingatlantulajdon, 
vagy bérlemény esetén egyetlen ingatlan 
után sem vehetõ igénybe.
Amennyiben az adózó fizetési nehézsége át-
meneti jellegû, az adó megfizetésére 
fizetéshalasztást, vagy részletfizetést kérhet. 
A kérelem illetéke 2.200,- Ft. A befizetést iga-

zoló feladóvevényt a kérelemhez csatolni kell. 
Az illetékfizetési csekket az adócsoportnál ill. 
az ügyfélszolgálaton lehet beszerezni.
A határidõig meg nem fizetett adóra 
(adóhátralékra), késedelmi pótlékra, bírságra 
mérséklés, vagy elengedés kérhetõ, ha annak 
megfizetése az adózó és a vele együtt élõ köze-
li hozzátartozók megélhetését súlyosan veszé-
lyezteti. A kérelemhez csatolni kell a fenti 
tényt alátámasztó dokumentumokat, igazolá-
sokat. A méltányossági kérelem illetéke is 
2.200,- Ft.
Ezúton is felhívom minden ingatlantulajdonos 
figyelmét arra, hogy amennyiben kommunális 
adó bevallási kötelezettségének ezidáig nem 
tett eleget, szíveskedjen azt még az adóvizsgá-
latok lefolytatása elõtt megtenni. 

Talajterhelési díj: 2008-ban az elhasznált víz-
mennyiség utáni talajterhelési díj: 324,- 
Ft/m3. A 2007. évre fizetendõ talajterhelési dí-
jat 2008. március 31-ig kell bevallani és megfi-
zetni.  Talajterhelési díj mértéke 2007-ben az 
elhasznált vízmennyiség után: 270,- Ft/m3 
volt.

Gépjármûadó: A 2007. évhez képest változás 
nem történt, továbbra sem kell az önkormány-
zathoz bejelentést tenni az eladásról, ill. a 
vételrõl. Azonban nagyon fontos, hogy az ela-
dó az adásvételi szerzõdés okmányirodában 
történõ bemutatásával tegyen eleget a tör-
vényben elõírt kötelezettségének.
Önkormányzati adóhatóság felé bejelentési kö-
te lezet tsége  van  annak  a  gép jármû 
tulajdonosnak/üzembentartónak aki súlyos 
mozgáskorlátozottság miatti adómentesség-

Tájékoztató 2008. évi helyi adó változásokról
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A Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság keres hivatásos állományba kollégákat, beosztott tûzoltói 
munkakörbe. Az alkalmazás az 1996. évi XLIII. Törvény alapján történik: 18 és 35 év közötti 
életkor,  magyar állampolgárság, megfelelõ egészségügyi, fizikai, pszichikai állapot, középfokú 
állami iskolai végzettség (érettségi hiányában mûszaki szakma megléte), budapesti, vagy max: 80 
km-es távolságon belüli bejelentett lakóhely
Elõnyt jelent: C hivatásos gépjármûvezetõi jogosítvány, PAV  I alkalmassági vizsgálat
Munkaidõ: 24/48 órás munkarend
Juttatások: A fenti törvényben meghatározott bérezés, utazási támogatás, étkezési hozzájárulás.
Érdeklõdni lehet: személyesen kézzel írt önéletrajzzal és végzettséget igazoló bizonyítvánnyal a 
Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság Humán Fõosztályán (1081 Bp. Dologház u. További információ 
kérhetõ: Rostás Krisztina, Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium: 06-1-441-11-57

Tûzoltókat keresnek

Tisztelt Adózó lakótársak!
Köszönettel vettük az Önök által felajánlott 1%-os adó hozzájárulásukat Egyesületünk folyamatos 
mûködéséhez, mellyel nagy örömet szereztek a nyugdíjas tagságnak. Hálásak lennénk, ha a jövõben 
is támogatnák a Hosszú Élet Alapítványt, mely a szilasligeti-széphegyi nyugdíjasok egyesülete. 
Ezúton is köszönjük támogatásukat a vezetõség nevében. Adószámunk: 18693159-1-13.

Dudás Istvánné klubvezetõ
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Kérjük, hogy a zökkenõmentes átállás érdekében, a megjelölt járatnapokon 07 óráig helyezzék ki a hulladékot az ingatlan elé. Minden utcában csak 
egyszer tud végigmenni az autó. Késõn kitett hulladékért a járat csúszása miatt nem tudunk visszamenni, az csak a következõ héten kerül 
elszállításra. Ingatlanonként 1 db kukát ( max.120 l ) vagy ennek megfelelõ zsákot szállítunk el a befizetett kommunális adó ellenében. Azokban a 
háztartásokban, ahol ennél több szemét keletkezik, lehetõségük van külön erre a célra legyártott egyedi szemeteszsákok vásárlására, melyek árában 
a szemét elszállítása, és lerakása is szerepel. Többlet szemetet csak ezekben a zsákokban kirakva szállítunk el. A szemeteszsákokat az alábbi helyeken 
lehet megvásárolni 240 Ft/db áron: Anikó ABC (Szabadság u. 248.), Stop ABC (Szabadság u. 92.) ABC (Radnóti u. 6., Te + Én mellett), Dobrosi László 
ARO (Alföldi tér 4/a), B.I.M.Ker.Bt. Vegyesbolt (Mogyoródi u. 1), Széphegyi Vegyesbolt (Széphegy, Vécsey u. 15), Vegyesbolt (Szondy u. 13), Marika 
Vegyesbolt (Béke u. 6), Kerepesi Községszolg Kht (Vasút u. 42.) A helyi vállalkozásokban keletkezõ kommunális hulladék elszállítására külön 
szerzõdést kötünk. Eddig ilyen tevékenységet nem végeztünk, ezért az elõforduló kellemetlenségekért elõre is elnézést kérünk.
A járatterv esetleges változásáról az érintetteket szórólapon külön értesítjük. Elérhetõségünk: 28 / 561-054  

Tisztelt Kerepesi Lakosok!
2008. február 4-tõl (hétfõ) megváltoznak a hulladékgyûjtési idõpontok.

A hulladék begyûjtése az ingatlanoktól a lent megjelölt napokon 7 órától kezdõdik.
Kérjük, hogy keressék ki utcájuk nevét a járattervbõl. Felhívjuk figyelmüket, hogy az utcanevek sorrendje nem a gyûjtés sorrendjét jelzi.

KEREPES SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI JÁRATTERV

2008. JANUÁR  « KEREPESI VÉLEMÉNY
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Február 12., kedd
A kifizetõ, munkáltató a szokott módon eddig 
vallja be (0808) és fizeti meg az általa levont 
személyi jövedelemadó elõleget, vagy magát 
a levont személyi jövedelemadót. Szintén ed-
dig fizeti meg a járulékokat: az egészségbizto-
sítási- és nyugdíjjárulékot, a fizetendõ társa-
dalombiztosítási járulékot, az egészségügyi 
hozzájárulást, a munkaadói és munkavállalói 
járulékot, a START-kártyával rendelkezõ foglal-
koztatott után a 0/15/25 % járulékot.  Az egyé-
ni vállalkozó és a társas vállalkozó után a vál-
lalkozás eddig vallja be és fizeti meg a vállal-
kozói járulékot és az egészségügyi szolgáltatá-
si járulékot. (0858 és 0808)

Február 15., péntek
E nap az esedékessége az ÁFÁ-s magánszemé-
lyek és a tételes költségelszámolást alkalmazó 
mezõgazdasági termelõk 2007-es adóbevallá-
sának a 0753-as számú bevalláson, továbbá az 
egyéni vállalkozók vállalkozói adóbevallásának 
ugyanezen a nyomtatványon. 

Az egyszerûsített vállalkozói adó (EVA) alanya, 
ha egyéni vállalkozó vagy nem kettõs könyvvi-
telt vezetõ Bt, Kkt, a 0743-as számú EVA be-
vallását is eddig teszi meg. Február 15-ig kell 
az éves bevallást (0703) és az éves ÁFA beval-
lást (07651) is benyújtani. 
A magánszemély február 15-ig kérheti a 
07530-as számú nyomtatványon az adóható-
sági adómegállapítást (ADAM). A határidõ 
jogvesztõ, ezt követõen már csak önadózás ke-
retében lehet eleget tenni a bevallási kötele-
zettségének. E napon esedékes a szakképzési 
hozzájárulás, a rehabilitációs hozzájárulás, a 
környezetvédelmi termékdíj és a fogyasztási 
árk iegész í tés  összes í tõ  beval lása  és  
befizetése, az ÁFA-köteles társasház bevallása 
és befizetése. 
Az ÁFA törvényben meghatározott új közleke-
dési eszközt értékesítõ adózó adatszolgálta-
tást ad.

Február 20., szerda
Társasági adóelõleg befizetés, havi bevallók 

Februári adózási határidõk környezetvédelmi termékdíj befizetése, játék-
adó befizetése és bevallása, jövedéki adó 
bevallása, havi ÁFA befizetése és bevallása, 
0801-es havi bevallás benyújtása, fogyasztói 
árkiegészítés és költségvetési támogatás 
igénylése, a televíziókészülék üzemben tartási 
díjának befizetése, az Európai Közösségbõl tör-
ténõ beszerzés esetén meghatározott adóala-
nyok bevallásának, illetve az Európai Közösség 
más tagállamából személy-gépkocsinak nem 
minõsülõ új közlekedési eszköz beszerzésekor 
a közösségi adószámmal nem rendelkezõk be-
vallásának benyújtása.
Ha a munkavállaló a feltételek teljesülése ese-
tén a munkáltatójától az adóelszámolás elké-
szítését kéri, és a munkáltató ezt vállalja, ak-
kor e napig kell a dolgozónak az adóbevallás-
hoz szükséges bizonylatait a munkáltató felé 
átadnia.

Február 28., péntek
Környezetvédelmi termékdíj-elõleg és a jöve-
déki adó elõleg befizetése.

APEH Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatósága

Az öregségi nyugdíjminimum összege:
28.500,- Ft. A bruttó minimálbér összege: 
69.000,- Ft. A nettó minimálbér összege: 
56.190,- Ft.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi 
LXXXIV. törvény alapján

11. § (1) A családi pótlék havi összege
a) egygyermekes család esetén 12 200 

forint,
b) egy gyermeket nevelõ egyedülálló ese-

tén 13 700 forint,
c) kétgyermekes család esetén gyerme-

kenként 13 300 forint,
d) két gyermeket nevelõ egyedülálló ese-

tén gyermekenként 14 800 forint,
e) három- vagy többgyermekes család 

esetén gyermekenként 16 000 forint,
f) három vagy több gyermeket nevelõ 

egyedülálló esetén gyermekenként 17 000 
forint,

g) tartósan beteg, illetve súlyosan fogya-
tékos gyermeket nevelõ család esetén, vala-
mint a 7. § (1) bekezdésének b)- c) pontja 
szerinti intézményben élõ, továbbá ne-
velõszülõnél, hivatásos nevelõszülõnél elhe-
lyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fo-
gyatékos gyermek után 23 300 forint,

h) tartósan beteg, illetve súlyosan fogya-
tékos gyermeket nevelõ egyedülálló esetén 

a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos 
gyermek után 25 900 forint,

i) a 7. § (1) bekezdésének d) pontja sze-
rinti személy esetén - a 8. § (4) bekezdésé-
ben foglaltak kivételével - 20 300,

j) a 7. § (1) bekezdésének b)-c) pontja sze-
rinti intézményben élõ, továbbá ne-
velõszülõnél, hivatásos nevelõszülõnél 
elhelyezett, a g) és h) pontok alá nem 
tartozó, továbbá a Gyvt. 72. §-ának (1) be-
kezdése alapján ideiglenes hatállyal elhelye-
zett gyermek, a 7. § (1) bekezdésének e) 
pontja szerinti személy, valamint a 8. § (3) 
bekezdésének b) pontja alá tartozó személy 
esetén 14 800 forint.

Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak 
(ak iknek  nem ke l l  járu lékf i zetésre  
bejelentkezniük) köre:

· a táppénzben, terhességi-gyermekágyi 
segélyben, gyermekgondozási díjban, bale-
seti táppénzben, baleseti járadékban része-
sülõk,

· a saját jogú nyugdíjban, hozzátartozói 
nyugellátásban, rehabilitációs járadékban ré-
szesülõk,

· a mezõgazdasági járadékban (öregségi, 
munkaképtelenségi, özvegyi járadékban, nö-
velt összegû öregségi, munkaképtelenségi, 

özvegyi járadékban), átmeneti járadékban, 
rendszeres szociális járadékban, egészségká-
rosodási járadékban, fogyatékossági 
támogatásban, rokkantsági járadékban, há-
zastársi pótlékban, házastársi jövedelempót-
lékban részesülõk,

· a  n e m z e t i  g o n d o z á s i  d í j b a n  
(pótlékban), hadigondozotti ellátásban ré-
szesülõk,

· a bányászati kereset kiegészítésben ré-
szesülõk,

· a gyermekgondozási segélyben része-
sülõk,

· a Magyarországon nyilvántartásba vett 
egyháztól, felekezettõl nyugdíjban, a Magyar 
Alkotómûvészeti Közalapítványtól öregségi 
nyugdíjban vagy rendszeres rokkantsági se-
gélyben részesülõk,

· a rendszeres szociális segélyben, 
idõskorúak járadékában, ápolási díjban, gyer-
meknevelési támogatásban részesülõk,

· a közoktatásról szóló törvény hatálya 
alá tartozó középfokú nevelési-oktatási vagy 
a felsõoktatásról szóló törvény hatálya alá 
tartozó felsõoktatási intézményben nappali 
rendszerû oktatás keretében tanulmányokat 
folytató nagykorú magyar állampolgárok, va-
lamint azok a külföldi állampolgárok, akik 
nemzetközi szerzõdés vagy az oktatásért fe-

Szociális jogszabályi változások 2008.

KEREPESI VÉLEMÉNY » 2008. JANUÁR
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Az arteriográf világújdonságnak számító ma-
gyar találmány, mellyel az erekkel kapcsolatos 
szív-és érrendszeri megbetegedéseket tudjuk 
idõben diagnosztizálni. Az MTV „A szólás 
szabadsága” címû mûsorában a feltaláló dr. 
Illyés Miklós  be is mutatta a készüléket, mely 
vizsgálat miatt már nem kell Budapestre 
utazni, 20 fõ felett országosan bármely 
városban/községben és munkahelyen  elvé-
gezzük. 

Magyarországon évente 70 ezren halnak 
meg szívinfarktusban /30 ezren rákban/ úgy, 
hogy jó részük korábban nem szenvedett ma-
gas vérnyomásban és a koleszterinszintjük is 
normális volt. Ez azért fordulhat elõ nagy 
számban, mert a szervezetünk jelzõrendszere 
az infarktus és a rák vonatkozásában HIBÁS! A 
fájdalom késõn jelentkezik! Sokszor a beteg-
ség semmifajta bevezetõ tünettel nem 
jelentkezik, elsõ jele a szívinfarktus vagy az 
agyvérzés, amely már visszafordíthatatlan, 
sokszor azonnali halált okozó, de mindenkép-
pen a minõségi életet megrövidítõ betegség. 
A baj már akkor elkezdõdhet, amikor a tüne-

tek még nem is mutatkoznak, ami azonban az 
érrendszeren nyomot hagy egész korai, fiatal 
életkorban, s akire 5-10-15 év múlva esetleg 
szívroham vár.

MI A MEGOLDÁS?
Az egyetlen ésszerû megoldás, a még panasz-
mentes állapotban történõ szûrõvizsgálat. 
MEGELÕZÉSSEL, korai diagnózissal tudunk ha-
tékonyan fellépni ellene. 
 
ÚJ, HATÉKONY  MÓDSZER!
Az arteriográf, a computeres érvizsgálat korai 
szakaszban, panaszmentes állapotban, gyor-
san és fájdalom nélkül deríti ki, milyen álla-
potban vannak az ereink, érszûkület, érelme-
szesedés nagyon korai stádiumban észlel-
hetõ, felismerhetõ és gyógyításával a 
SZÍVINFARKTUS és/vagy az AGYVÉRZÉS 
MEGELÕZHETÕ!  

A vizsgálat 15 perces, fájdalommentes, 
veszélytelen,  a vérnyomásméréshez hasonló-
an történik. 25 év felett mindenkinek 

 KÜLÖNLEGES VIZSGÁLATI  LEHETÕSÉG ARTERIOGRÁFOS  ÉRVIZSGÁLATTAL
A SZÍVINFARKTUS ÉS AZ AGYVÉRZÉS MEGELÕZÉSÉRE

ajánlott, felsõ korhatár nincs. Azok az embe-
r e k  a k i k  d o h á n y o z n a k ,  e l h í z o t t a k ,  
szívbetegségben, magas vérnyomásban, cu-
korbetegségben szenvednek illetve a család-
jukban elõfordultak ezek a betegségek, 25 év 
alatt is ajánljuk a vizsgálatot, akár 15 évesen 
is elvégeztetni.

A vizsgálatot a társadalombiztosítás nem 
támogatja, magán egészségpénztáron keresz-
tül azonban fiizethetõ. Kóros lelet esetén a to-
vábbi vizsgálat-kezelés ingyenes!

Lehetõség van komplex szakorvosi 
szûrõvizsgálatra is, mely a rák irányában há-
rom óra alatt várakozás nélkül teljeskörû ki-
vizsgálást biztosít. Ezt követõen ha betegség 
merül fel a gyógykezelés a betegbiztosító ter-
hére történik.
FOGLALKOZZON EGÉSZÉGÉVEL ADDIG, AMÍG 

A BETEGSÉG NEM KÉNYSZERÍTI RÁ!  NE 
FÉLJEN AZ INFARKTUSTÓL ÉS A RÁKTÓL, 

JELENTKEZZEN NÁLUNK SZÛRÕVIZS-
GÁLATRA!

BEJELENTKEZÉS, IDÕPONTEGYEZTETÉS:
06-30-58-88-236 

lelõs miniszter által adományozott ösztöndíj 
alapján létesített tanulói, hallgatói jogvi-
szonyban állnak,

· a megváltozott munkaképességû, illet-
v e  e g é s z s é g k á r o s o d á s t  s ze n v e d e t t  
személyek, akiknek a munkaképesség-
változásának mértéke az 50 százalékot, illet-
ve egészségkárosodásának mértéke a 40 szá-
zalékot eléri, és az illetékes hatóság erre vo-
natkozó igazolásával rendelkeznek,

· azok a személyek, akik a nyugdíjkorha-
tárt betöltötték és a minimálbér 30 százalé-
k á n á l  k e v e s e b b  j ö v e d e l e m m e l  
rendelkeznek,

· a Magyar Köztársaság területén lakó-
hellyel rendelkezõ kiskorúak,

· a személyes gondoskodást nyújtó bent-
lakásos szociális intézményben elhelyezett 
személyek (kivéve a külföldi állampolgárt), a 
gyermekvédelmi rendszerben utógondozási 
ellátásban részesülõ 18-24 éves fiatal 
felnõttek, továbbá az illetékes magyar ható-
ság által ideiglenes hatállyal elhelyezett, ott-
hont nyújtó ellátás keretében átmeneti és 
tartós nevelésbe vett külföldi kiskorú 
személyek,

· a fogvatartottak,

· a szociális igazgatásról és szociális ellá-
tásokról szóló törvény 54. §-a alapján szoci-

álisan rászorult személyek, vagyis azok, akik-
nek a családjában az egy fõre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg a nyugdíjminimum 
120 százalékát (2008-ban a 34 200 forintot), 
és errõl az önkormányzat jegyzõje hatósági 
bizonyítványt állított,

· a nevelõszülõi tevékenységet folytató 
személyek, ha az e tevékenységbõl származó 
tárgyhavi járulékalapot képezõ jövedelem 
nem éri el a minimálbér 30 százalékát,

· a hajléktalanok.

A 9 százalék mértékû egészségügyi szolgál-
tatási járulék helyébe fix összegû járulék ke-
rült megállapításra.

2008. január 1-jétõl a kiegészítõ tevékeny-
séget folytató egyéni vállalkozó, a kiegészítõ 
tevékenységet folytató társas vállalkozó 
után a társas vállalkozás, valamint azon bel-
földi személy, aki nem biztosított, és nem jo-
gosult egészségügyi szolgáltatásra sem 
(például nagykorú eltartott, alkalmi 
munkavállaló), egészségügyi szolgáltatási já-
rulék fizetésére kötelezett, melynek havi ös-
szege 4.350,- forint (napi összege 145 
forint).

Változás az egészségügyi szolgáltatási járu-
lék mértékében

január 1-jétõl
Ha csupán lépést akar tartani 

gyermekével
vagy

sajátkezûleg
kívánja elkészíteni cége, vállalkozása 

üzleti tervét, árajánlatait
két héten belül,

s küldeni a világ bármely pontjára
két percen belül…

Számítógép  ismereti tanfolyamok
indulnak a KEREPESI TELEHÁZ-ban

FOLYAMATOSAN
20 óra / 7000Ft .

Tanulással párhuzamos gyakorlási 
lehetõség!

Helye:
Kerepes Faluház /„Csetti”/ Templom utca

TELEHÁZ
Jelentkezés folyamatosan

Kérem  lehetõleg  jelezze elõre telefonon
érkezését!!

Véber Gábor  0620 204 1916

Képviselõi fogadóóra 

Tájékoztatom a körzetembe tartozó 
(Szabadság út az ABC-tõl a Patkó 

Vendéglõig és Templom u.) Tisztelt 
Lakókat, hogy a 2008. január havi 

fogadóóra  31-én, csütörtökön 17-19 óra 
között lesz a Kerepesi Faluházban.  

Érdeklõdés, információ:  06 20/204 1916 
Véber Gábor képviselõ
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 polgármesteri hivatal 
nagy tanácsterme zsúfo-Alásig telt, három sorban ül-

tek és az ajtóban álltak a roma 
szülõk. Franka Tibor polgármes-
ter úr örömét fejezi ki, hogy vég-
re kibeszélhetik magukat a felek. 
„Az ország számos iskolájában a 
kerepesinél rosszabb a helyzet, 
de ez minket nem nyugtat meg. 
Tegyük jobbá az iskolát!”

Elsõnek az iskola szerint prob-
lémás roma gyerekek szüleinek 
konkrét panaszait hallottuk. 
Szántó Józsefné, és Ghetinás 
Jánosné egybehangzóan mondják 
el, gyermekeik magatartási zava-
rai miatt az iskolában fegyelmi tár-
gyalást tartottak. Az iskolavezetés 
javaslatára, azóta gyermekeik 
egyéni tanrend szerint tanulnak, 
ami szerintük hátrányos megkü-
lönböztetés. Idõsebb Németh 
János szerint az iskola meg akar 
szabadulni a roma gyerekektõl. 
Elõször megszüntették a speciális 
iskolát; idén pedig hat roma gyer-
meket kiemeltek osztályaikból, 
amit szerinte, ebben a formában 
törvény nem tesz lehetõvé. 
Lakatos Jenõ szerint: „Ha a cigány 
gyerek rossz, rögtön magántanu-
lóvá nyilvánítják, ami faji meg-
különböztetés!” Sorolja tovább: 
„Kitiltották a roma ifiket, a roma 
leányokat a sportklubból! A ma-
gántanuló gyerekek is, ugyan, mit 
tanulnak meg heti kétszer három 
óra alatt? Analfabéták marad-
nak!” Szászi Zoltán, a decemberi 
megmozdulás szervezõje szerint: 
„Ne csináljunk roma ügyet a fe-
gyelmi problémákból! Ha egy gye-
rek rosszul viselkedik, nem kezel-
hetõ, ne járhasson közösségbe  
mindegy, fehér, fekete vagy 
szeplõs. Az én fiam is kapott már 
osztályfõnöki intõt, és nem 
véletlenül.” Gáspár Erika, a CKÖ 
elnöke feldúlt: „Ezt a problémát 
nem mi, cigányok generáltuk”. 

Laukó A. Zsolt, az SZMK elnöke 
közli, a Szülõi Közösség egyhangú-
lag kinyilvánított álláspontja az, 
hogy az iskolának gyerekközpon-
túvá, személyiség-fejlesztõvé kell 
válnia. Beadvá-nyaikra azonban 
nem érkezett hivatalosnak tekint-
hetõ válasz. Id. Németh János em-
lékezteti a SZMK-t: „Ha nem sike-
rül megoldást találni, Ön meg az 
Ön fia tartja majd el az én/mi 
munkanélküli gyerekeinket!” 

Gáspár Erika felidézi az iskolá-
ban lezajlott megbeszélést, amin 
az igazgatónõ közölte, hogy az ötö-
dikes magyar szülõk aláírásokat 
gyûjtöttek a problémás (és törté-
netesen: roma) tanulók eltávolí-
tására. Az osztályban nem lehet 
tanítani, mert ez a néhány gyerek 
ellehetetleníti az órát. Nem tud-
tak mást kitalálni, mint hogy kie-
meljék õket?!  kérdi.

Czeglédy Beatrix, igazgató asz-
szony összegez. Az iskola a kéte-
zer 6-14 év közötti kerepesi gyer-
mek közül alig 320-at oktat. 
Annak érdekében is, hogy von-
zóbb legyen az intézmény  felada-
tuk a pedagógiai programot 
átdolgozni, hogy mindazokat a 
szolgáltatásokat nyújtsák, ami mi-
att ma Pestre vagy magántanár-
hoz járnak a gyerekek. Közok-
tatási szolgáltatást terveznek 
azon szülõknek is, akik maguk is 
küszködnek. „Pedagógusi fe-
lelõsségünk tudatában oktatunk 
bizonyos tanulókat egyéni tan-
rend szerint, mert hitünk az, hogy 
ez szolgálja leginkább az Önök 
gyerekeit.”  Igazgató asszony emlé-
kezteti a roma szülõket: kéz a kéz-
ben együtt dolgozni úgy lehet, ha 
betartják a közoktatási törvény-
ben foglalt kötelezettségeiket, 
minden reggel ellenõrzik a gyere-
kek felszerelését, enélkül ered-
mény aligha várható. 

Oláh Béla tavaly az iskolában 
dolgozott, közvetítõként a roma 

„Mediált” roma fórum
teremtésével, ahol idõs és fiatal 
klubfoglalkozásokkal, korrepetá-
lási lehetõségekkel találkozhat. 
Kéri roma kulturális programok 
támogatását, és az iskolán belüli 
szakellátások fejlesztését, vonzó 
foglalkozások beépítését az iskola 
tanrendjébe.

A gyûlés végén Franka Tibor 
szól az egybegyûltekhez. Célja, 
hogy mielõbb 600 gyerek látogas-
sa az iskolát. A faluban nincs álta-
lános etnikai feszültség, ez politi-
kai csúsztatás, némelyek érdekeit 
szolgálja. Gáspárné visszautasítja, 
hogy bárki politikai mûbalhét for-
máljon a történtekbõl. „Min-
degyiküket szolgálom! Engem 
mindennap megtalálnak! Azt 
kérem, hozzák be a gyermekeiket 
az iskolába, hiszen itt kell együtt 
élnünk.” Az intézmények tevé-
kenységét itt kell összhangba 
hozni, kinek-kinek a maga hatás-
körében eljárva, hogy változtatni 
lehessen sorsokon. A szabályokat 
azonban be kell tartani; a közös-
ség szabályait a többség hozza, 
mert ez a demokrácia. 

A zárszót az Alapítvány képvi-
selõi mondják. Sztojka Katalin sze-
rint eleget tettek a vállalásuknak, 
összehozták a gyûlésre a roma 
szülõket és az önkormányzatot, 
meditációra. Nem céljuk politikai 
uszítás, dolguk szerint itt marad-
nak, és közremûködnek a megol-
dások megtalálásában. Szõke 
Judit szerint három dolog vár a 
résztvevõkre, kivizsgálás, áttekin-
tés, megoldás. Ehhez a Polgár 
Alapítvány képviseletében hitel fo-
lyósítását ígéri, a programokhoz 
szükséges önrészhez. Dr. Buday 
Zoltán jogtanácsos szerint vala-
mennyi vélemény a felszínre 
került, és ezzel a fórum elérte 
elsõdleges célját.

(nemecsek)

szülõk és az iskola között. Az ide-
gei felmondták a szolgálatot, 
amint látta, a tanár hiába tesz 
meg szerinte bármit, de a gyerek 
nem akar tanulni, sokszáz órát hi-
ányzik. „Olyannyira gyûlölik itt a 
cigányokat, hogy még nyaralni is 
elvitték õket.” Elmondja, gyerek-
ként lopott, csalt, hazudott, nyolc 
általánosa van, de tanult belõle, 
és mindent megtesz azért, hogy a 
gyerekei ennél sokkal többre vi-
gyék. Nem a gyerekek a hibásak  
mondja végül, szavait erõs 
felzúdulás, beszólások, hangos ve-
szekedés kíséri, a moderátort fi-
gyelmeztetni kell, hogy járjon köz-
ben az elhangzott vélemény tisz-
teletben tartásáért.

Pásztor  György magyar-
történelem szakos tanárnak szám-
talan vitája van az iskolavezetés-
sel, mert a plusz egy órát hetente 
nem, ellenben a tömeges ver-
senysportot tartja olyan le-
hetõségnek, ami valódi le-
hetõséget jelenthet a hátrányból 
való kiemelkedésre. Ideje abba-
hagyni az általánosítást, egymás 
szidalmazását is, a tanárokról, az 
iskoláról, a romákról. Az õ 
tanóráin, például, nincs a gyere-
keknek magatartási gondjuk. 
Megalázónak tartja, hogy [nem a 
szakmai közösség érleli ki], ha-
nem a szülõk mutatják meg, mit 
kellene tennie az iskolának. Ezzel 
a Szülõi Közösség beadványaira 
utal, amelyekben javasolják kor-
szerû, gyermekközpontú, szemé-
lyiség-fejlesztõ módszerek beve-
zetését. 

Gáspár Erika javaslatokat tesz, 
ezek célja a feszültség csökken-
tése, hogy a cigány gyerek ne le-
hessen többet oka. Konkrét segít-
séget kér, ruha, cipõ formájában. 
Két szülõt javasol az SZMK tagjai 
közé hívni: ifj. Nótár Dezsõné és 
Gáspár Edmondné személyében, 
(ez választásos alapon megy, 
ezért eddig is részt vehettek 
volna). Az iskola és a roma szülõk 
közötti napi kapcsolattartásra, a 
gyerekek iskolába jövet-menet kí-
sérésére egy fõ alkalmazását kéri. 
Javasolja az iskolai ellátások köré-
nek szakkörökkel, napközi és isko-
laidõn túli elfoglaltságokkal 
bõvítését, az önszervezõdés segí-
tését olyan közösségi hely 

Az Esélyt a Hátrányos Helyzetû Gyermekeknek Alapítvány 
országszerte segítette a hátrányos helyzetû gyermekek 
iskoláztatásakor felmerült feladatok megoldását. Ígéretük 
szerint Kerepesen is végigkísérnek a helyi gondok komplex 
megoldásának teljes folyamatán. Ennek elsõ lépéseként 2008. 
január 8-án, 17 órától mediált fórumon kísérelték meg az 
érintettek, a lehetséges közremûködõk és a nagyközségi 
intézmények közötti kérdések tisztázását.

HELYREIGAZÍTÁS
A Kerepesi Vélemény 2007. de-
cemberi lapszámában tévesen 
jelent meg, hogy a figyelem-
felkeltõ felvonulás a Szülõi 
Közösség rendezvénye lett 
volna, vagy arról határozatot 
hoztak volna.                       G.E.

KEREPESI VÉLEMÉNY » 2008. JANUÁR
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A  Kerepesi CKÖ az alábbi progra-
mokat szeretné megvalósítani a 
2008. évben. Tavasszal tervezzük 
a Gyár utca kitakarítását, majd 
ezt követõen parkosítást és ját-
szótér kialakítását a közterületen. 
A Gyár utcai önkormányzati tulaj-
donú épületbõl támogatással, kö-
z ö s s é g i  h á z a t  s z e r e t n é n k  
mûködtetni. Az iskolai diáksport 
támogatása, diáktorna  megren-
dezése.

Ebben az évben is megrendez-
zük az éves cigánybált, ami min-
d e n  é v b e n  i g e n  s i k e r e s .  
Szeretnénk létrehozni ösztöndíj 
alapot, hogy ösztönözzük az álta-
lános iskolásokat a tanulásra és a 
magatartási problémák kiszû-
résére. Lehetõségeinkhez képest 
továbbra is támogatni kívánjuk 
azokat a roma gyerekeket  akik 
szeretnének a mûvészeti oktatás-
ban részesülni.

Szeretnénk a cigány hagyo-
mányõrzést feleleveníteni és 
õrizni. Lehetõséget szeretnénk 

kapni a közösségi élet formálásá-
ra. Cigány nyelvtanfolyamot sze-
retnénk elindítani, mert ennek is-
merete Kerepesen mostanra már 
kihalófélben van. A nyári tervek 
fõ rendezvénye a mostanra már 
hagyománnyá vált: „Színek, Ízek, 
Hangok” fesztivál megrendezése.

Továbbra is figyeljük a pá-
lyázatokat, szeretnénk az idén tá-
boroztatni a gyerekeket de ezeket 
a terveket csak az ilyen célokra ki-
írt pályázatok elnyerésével és tá-
mogatással tudjuk megvalósítani. 
Az oktatásban, a szociális és 
egészségügyben szintén hatékony 
segítséget szeretnénk nyújtani, 
bízva a pozitív elõrejutásban, de 
ehhez az Önkormányzat és a kép-
viselõ testület segítségét is kér-
jük. Kistérségi szavaló versenyt 
szeretnék rendezni, neves roma 
költõk verseibõl, író  olvasó talál-
kozóval együtt.  A Kerepesi Ro-
mákért díjat a 2008. év októberé-
ben ismét szeretnénk átadni.

 CKÖ képviselõ testülete

Néhány hét leforgása alatt 
elsõként a hivatal mûszaki 
irodavezetõjének autókere-
két szúrták ki, aztán a 
Falugyûlés közben a Temp-
lom utcában a jegyzõ autóját 
öntötték le rozsdamaró 
folyadékkal, még késõbb pe-
dig a Szilasvíz kft ügyveze-
tõjének autóját locsolták le 
kromofággal és szúrták ki gu-
miabroncsait. A károkozás 
összesen meghaladja az 1,2 
millió forintot. 

Durván és gátlástalanul 
lépnek fel Kerepesen a rend 
ellenségei azok kárára, akik 
az építési engedélyek, a sza-
bálytalan építkezések, vagy 
belterületbe vonások, illetve 
vízbekötések káoszában 
elõdeink által okozott ren-
detlenségében akarnak ren-
det tenni. Úgy tûnik, a jelen-
legi vezetés némelyeknek 
szúrja a szemét, hiszen nincs 

A CKÖ  2008. évi  koncepció tervezete

Eddig csak az újságból érte-
sültem az  i skolánkban 
elõforduló esetleges erõ-
szakról. Most a saját bõrö-
mön tapasztalhatom meg, 
hogy milyen is az, mikor a 
családom egyik tagját táma-
dás éri. 

 történet röviden. 2008. 
január 16-án a délutáni Ajáték során G.Gábor, 

nem tudni miért arcul ütötte Cs. 
Pamelát. Az udvaron tartózkodó 
tanárok ötperces játékkizárással 
büntették õt, hogy lehiggadjon, 
amit a gyerek tudomásul is vett. 
Gábor barátja G. Arnold nehez-
ményezte ezt, és kötekedni kez-
dett a többi gyerekkel. A tanárok 
õket is nyugalomra intették. 
Arnold elkezdett Gáborral  
sugdolózni, majd a másik osz-
tályban tanuló O. Antallal lés K. 
Lajossal közrefogták az addig a lá-
nyokkal játszó P. Szabolcsot és 
Arnold a dühét a neki semmit 
sem ártó fiamon vezette le. 
Tizennyolc gyerek egybehangzó 
állítása szerint a két fiú lefogta a 

fiamat, majd Arnold a hóna alá 
szorította Szabolcs fejét és ököl-
lel ütlegelni kezdte a halántékát. 
Gyermekem kiabálására és a töb-
bi gyerek „ne bántsátok Szabit” 
kiabálására a tanárok szétválasz-
tották õket. Arnold azt mondta, 
azért bántotta Szabit, mert miat-
ta volt büntetésben a barátja 
Gábor. Ez nem igaz, Gábor ha-
zudott.

Fiam ezután rosszul lett, hány-
ingere volt, elsápadt és szédült. 
Elég rossz állapotban jött haza. 
Azonnal átvittem õt a gyermek-
orvoshoz, aki megvizsgálta, kó-
ros elváltozást nem észlelt, de 
figyelmeztetett, ha a gyerek 
késõbb nem érezné jól magát, vi-
gyük be a kórházba. Szabi lefek-
vésig még szédült, de mást nem 
észleltünk. De kérdezem én, a lel-
ki megrázkódtatást mikor heveri 
ki? Holnap hogy engedjem el 
nyugodt szívvel az iskolába? 
Most már rettegnem kell, hogy a 
gyerek épségben, egészségesen 
jön-e haza?

Harmadikos erõszak
A tanárokat nem hibáztatom, 

mert egy félreesõ helyen történt 
az eset, és nem tartott tovább 
fél percnél. Az iskolaigazgatónõ 
azonnal kivizsgálta az esetet, és 
megtette a szükséges intézkedé-
seket.  Azért ragadtam tollat, 
mert ugyanez, vagy hasonló eset 
megtörténhet más szülõk gyer-
mekével is. Meddig és mire vár-
junk még? Nem akarok tüzet 
szítani, de az a meglátásom, 
hogy az ilyen gyerekeknek speci-
ális intézményben volna a he-
lyük. G. Arnoldnak nem az elsõ 
ilyen és ehhez hasonló esete 
volt. Sajnálom õt, de nálam el-
jött a nulla tolerancia ideje. 
Nincs bennem kisebbségi ellen-
szenv, hiszen tavalyelõtt éppen 
én segítettem a Gáspár gyereke-
ket két zsák jó állapotú használt 
ruhával és cipõvel. Úgy látszik a 
mese szlogenje megváltozott: 
„Jó tett helyébe jót ne várj.” 

Kérdem én minden indulat 
nélkül, hogy meddig várunk? 
Megvárjuk, míg megint meghal 

egy iskolás  lásd VIII. kerületi is-
kolai verekedés  vagy megvárjuk, 
amíg combon szúrnak egy gye-
reket (Blaha Lujza tér)?  Megíté-
lésem szerint az ilyen gyerekek-
nek, származástól függetlenül, 
nincs helyük ebben az iskolában.  
Nincs bennem gyûlölet, hiszen 
aki ismer tudja, sok roma bará-
tom van a mai napig. Nem vá-
dolhatnak rasszizmussal, vagy el-
fogultsággal. Félek, hogy egy idõ 
után az erõszakra erõszak lesz a 
válasz és akkor hova jutunk. A 
CKÖ miért csak az õket ért táma-
dásoknak ad hangot. Mikor az õ 
közösségükben lévõk követnek 
el valamit, akkor miért nem von-
ják õket kérdõre, miért nem szá-
moltatják el õket, hiszen ilyen-
kor az egész roma kisebbségre 
hoznak szégyent. 

Nem csak a sokszor emlege-
tett jogok vannak, de létezik a 
kötelesség is. Miért nem próbá-
lunk meg békésen, erõszak nél-
kül egymás mellett élni, mint 
régen? Bízom benne, hogy ez 
még lehetséges, ha mind a két 
oldal összefog és tesz érte.

Pivarcsi Gábor

kivételezés, nincs korrupció, 
mert a jelmondat: „Mindent 
Kerepesnek, semmit a zseb-
nek.” A fenti garázdaságok el-
követõi nehezen veszik 
tudomásul, hogy az egyen-
lõk között nem lehetnek 
egyenlõbbek, vagyis kivéte-
lezettek. 

A z t  i s  t u d j u k ,  é s  a  
rendõrségi feljelentésben je-
leztük is ,  hogy nem a 
kerepesi derék polgárok kö-
zött kell keresni a tetteseket, 
hanem a községben ilyen-
olyan indokkal „bedolgozók” 
között, akik elsõsorban csak 
a hasznot látják Kerepesben, 
és azt szeretnék kivinni in-
nen. Úgy látszik a jelenlegi 
vezetés a torkukon akadt. 

A nyomozás a fenti ese-
tekben megindult, a testület 
elítéli az ilyen magatartást és 
nem hátrál meg.

G.E.

A rend ellenségei

2008. JANUÁR  « KEREPESI VÉLEMÉNY
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Elment Mackó, a négylábú barátunk. A hátsó 
szomszédunk könnyes szemmel mondta, 
reggel ott találta a kedvenc hûsölõ helyén a 
bokor alatt, már mereven. Így ezután hiába 
megyünk a kerítéshez, hívásunkra nem jön 
már soha többé. nem fogadja a becézõ 
szavainkat farkcsóválással, szinte mosolyogva. 
Tudom, nem értette meg, amiket mondtunk 
neki, de a hangsúlyból, ahogy mondtuk, 
biztosan érezte a szeretet.

Igaz barát volt. Nem emlékszem, hogy 
valaha adtunk neki egy falatot is, hiszen 
mindene megvolt. A kerítésen át meg sem 
tudtuk simogatni, önzetlenül szeretett 
mindenkit. Sokszor láttam, amint hason fekve 
nézegette, ahogy a madarak csipegették a 
kiszórt magvakat, fürödtek az odakészített 
fürdõvízben. Nem volt féltékeny, pedig látta, 
hogy a gazdi naponta cseréli az edényben a 
vizet. Talán tetszett is neki a kis madarak 
tollászkodása a fák ágain. Egyedül az örökké 
lármázó verebekre haragudott, õket elzavarta.
Ha nekünk fáj, hogy elment, mit érezhet a 
nyugdíjas tanár házaspár, akiknek õ volt az 
egyetlen állata? Nagyon sok szeretetet adtak 

neki, kezdve attól a naptól, mikor csont 
soványan befogadták az utcáról. Már akkor 
sem volt fiatal, így ez várható volt, mégis 
nagyon váratlan most a halála. Adhattak is neki 
sok szeretetet, volt mibõl. Évtizedekig ültették 
a tudományt sok száz gyermek fejébe, 
mutatták meg nekik az élet becsületes igaz 
útjait. Márpedig csak pénzért, szeretet nélkül 
ezt nem lehet.

A Mackó olyan volt, mintha a Rex lépett 
volna ki a tévébõl. Hasonlított rá, és 
ugyanolyan okosan figyelt mindenre. Nagyon 
sokáig érezni fogják a hiányát. Nem fekszik a 
küszöbre, hogy vigyázza az álmaikat. Ha 
elmennek otthonról, nem lesz, aki a kerítés 
sarkában várjon és üdvözölje õket örömteli 
vakkantásokkal. Nem lesz kit simogatni, 
fésülgetni, ha hull a szõre.
Sokan megkönnyeztük a távozását. Mi sem 
felejtjük el, de a gazdi talán sohasem. Ezt 
mondták nekem azok a könnyezõ szemek. 

Minél több szeretet adsz másoknak,
annál több marad meg.

Cs.L.

Könnyezõ szemek

Igen, ilyen szép virággal szólítok meg egy urat. 
Akinek a kertészeti árudája Kerepes és Kistarcsa 
határában áll.

Õ olyan, hogy amikor a lába Kistarcsán van, a 
szíve Kerepesen és fordítva. De ha bemegyünk a 
boltjába, két egyforma hölgy ugrik elénk, hogy 
csodaszép virágaikat kínálják. A leányai ikrek. 
Nem is tudom, a vásárlót mi bûvöli el jobban, a 
két szép eladó vagy a virágok kavalkádja.

A muskátli tipikusan közép-európai virág, de 
mi úgy gondoljuk igazán magyar. „Muskátli úr”  
igazi neve Juszkó Ferenc  aki nem csak 
tulajdonos, aki a virágokat szereti, hanem 
megbecsült  közéleti  ember,  Kistarcsa 
képviselõtestületének oszlopos tagja. Ha a nap 
48 órás lenne, akkor is tudna mit csinálni, örökké 
fut, intézkedik  mindig a jó ügyért, mindig 
másokért  és a bajusza alatt mindig mosolyog. 
Sugárzik belõle a jókedv és a csupa szív férfi. 

Muskátli úr

Mindig ad virágot, ünnepségre (ahogy az idei 
Kultúra Napjára is tette), iskolának, óvodának, 
öregek napjára. Kéréseinket soha nem utasítja 
vissza.

Mint képviselõ utolérhetetlen erõvel mun-
kálkodik azon, hogy a két falu minden súrlódását 
elsimítsák. A két falu egymás mellett élésében a 
harmónia, a tisztelet, a segítés a vesszõparipája. 
Köszönjük Muskátli úr!

Mayer Endréné, alpolgármester

Decemberi számunkban „Cukorbeteg lett a gyermekem” címmel cikket közöltünk egy 
cukorbeteg kislányról és a szülõk bánatáról, tudniillik, hogy nem vették fel gyermeküket az 
óvodába. 

Január elsõ hetében a polgármester úr javaslatára találkoztak a szülõk és az óvodavezetõ, 
ahol megegyeztek abban, hogy a kislány január 7-tõl próbaidõre a Napsugár óvodába fog 
járni, ahol a szülõkkel együtt külön figyelemmel lesznek a rendszeres vércukorszint mérésére 
és a betegségének megfelelõ étkezésére.

Egy kis odafigyeléssel, jóindulattal és segítséggel minden nehézség könnyebbé tehetõ.

Szauter Mihályné
Rémi Ilona 01.07.
Fogd Józsefné
Paulovics Mária 01.15.
Tunkli Gábor 01.17.
Kupecz Andrásné
Langa Julianna 01.23.
Dorogi János 01.23.
Derecskei Imréné
Havasi Emma 01.25.
Hajgató Bálint 01.28.
Szegedi Katalin 01.30.

Nincs munkája? Nézzen be 
hozzánk!

ÁLLÁS-LES
minden csütörtökön 17-19 óráig 

a Faluház CSETI helyiségében.
Érdeklõdés, információ

06 20/204 1916  (Véber Gábor)

Temetések

Szentmisék

2008-ban indul a

Szilasligeten. Maximum hét fõs 
kiscsoportban, meleg, családias 
légkörben, már másfél éves
kortól foglalkozom a gyerekekkel.

Nyitva tartás: 
Hétfõtõl péntekig
7-tõl 17-ig.

Bõvebb információ:
Süke Éva T: 06 (30) 283-2695

GALAGONYA CSALÁDI
NAPKÖZI
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1984-ben egy népmûvész házaspár házat vett 
községünkben alkotóház használata gyanánt. 
Faragók vették birtokukba a szomszédok 
beleegyezésével. A mai Polgármesteri Hivatal 
udvarán áll a virágokkal és indákkal faragott 
talpfa, mely hirdeti a „fûben-fában orvosság” 
szlogent. Többszöri próbálkozás és egyezkedés 
után  Varga esperes úr hozzájárulásával  végül 
elkészült a Don-kanyar 50. évfordulója 
alkalmából készített vasúti talpfába faragott 
elhunytak emlékoszlopa, melyet a temetõben, 
szemben a bejárattal találhatunk meg. 

Mivel  majdnem mindenkinek van 
régebben elhunyt hozzátartozója, ez a faragott 
oszlop szolgálná azt a lehetõséget, hogy aki 
a k a r j a ,  l e r ó h a t j a  k e g y e l e t é t  va g y  
megemlékezését halottaik elõtt. Megtehetné 
bárki, ha a körülmények adottak lennének, és 
az oszlop környezetét úgy alakítanák ki, hogy 
ott virágot, mécsest lehessen elhelyezni. 

A folyamatos próbálkozások, a szakkör és a 
bemutatók meg nem értése egy hosszú 
folyamat kudarcaként jelent meg. Egy 
szoborparkot és sétányt létesítettek. Egy autó 
nekiment az Alföldi utcával szemben lévõ 
cseresznyefának, és így jött létre az újabban 
kreált „Isten fája”, majd az „Emberség fája”, 
melyen három arc látható: „Aki nem lát, nem 
hall és nem beszél”. Egy Charles Darwin fej 
található meg a szobor hátoldalán, mely az 
emberré válás jelképe az alábbi szöveggel: 
„Köszönj, hogy köszöntselek, jó napot!” A 
természettudós, Herman Ottó példaképként 
kapta a 'természet fája' elnevezést, melyet a 
szobron lévõ, a faragástól óvó kezek, egy 
tölgyfa áglevél  és repülõ galambok 
jelképeznek. Két dátum és egy felirat „A 
természet tiéd, rongálod miért?” található 
meg rajta. Egy másik oszlopon magyar hõsöket 
találunk. Elõl Magyarország címere látható, 
alatta Mátyás király, az alatt Rákóczi, majd 
Kossuth arcképe. Két dátum: 1945 és 1956. A 
hátoldalán egy házaspár portréja, alatta Szent 
István, Széchényi és Dózsa György valamint két 
dátum, 1914 és 1945 található meg. Az oldalán 

van egy felirat: „Magyar Honért Éltek, Haltak”. 
A mûvész házaspár több éven keresztül 

maga gondozta a szoborparkot, melyet 
minden ellenszolgáltatás nélkül késõbb a 
községnek adományoztak. Az Önkormányzat 
átvállalta a gondozást és karbantartást azzal a 
céllal, hogy a gyér turisztikai látványosságot 
növeljék. A faragott oszlopoknak egy céljuk 
van, az emlékezés. 

A Polgármesteri Hivatal házasságkötõ 
(tárgyaló) termében a magyar címer alatt 
„Bölcsõtõl a Koporsóig” kilenc faragott alak 
található, melyet szintén adományként adtak 
K e r e p e s  k ö z s é g é n e k .  S z i l a s l i g e t n e k  
Magyarország nagyjait ábrázoló oszlopot 
adományozták. Továbbá a „koldusbotot” és 
sok el nem fogadott felajánlásokat is tettek, 
mindezt ellenszolgáltatás nélkül. Kiállításuk 
belföldön és külföldön is volt egyaránt, és sok 
elismerésben részesültek. 

Kerepesen sajnos a csodálatos panorámán 
kívül nincs sok látnivaló, pedig lehetne. A 
község felfigyelhetne az ehhez hasonló 
segítõkész és közös célért tenni akaró 
emberekre. Eredményt csakis összefogással 
tudunk elérni. A községnek fel kellene karolnia 
a híres mûvészeit, akik sokat tettek a 
közösségért, és környezetük szépítéséért.

Nagy Béláné
képviselõ 

„Igen tisztelt polgármester úr, tisztelt képvi-

selõink! Engedjék meg elõször, Boldog Új évet 

kívánok mindenkinek ezzel a régi szép kis 

köszöntõvel. 

Boldog új esztendõt kívánok én
ennek a szép téli napnak sugárzó reggelén. 
A házatokra áldást, a családba békét,
a szívetekbe boldog megelégedést.
Adjon Isten minden jót, és ne adjon könnyet, 
adjon egészséget, adjon erõt, 
a munkához kedvet, 
legyen boldog minden napunk ez új 
esztendõben!

Nem is tudom, hogy köszönjem meg ezt a szép 
megemlékezést. Én úgy érzem, amit tettem, 
nagyon kevés arra, hogy jutalmat érdemeljek. 
Tettem a magam környezetéért, és tettem 
szülõfalumért. Sokszor úgy éreztem nem 
érdemes, aztán csak újra kezdtem. Sajnos 
egészségi állapotom úgy megromlott, többet 
nem igen tudok tenni. Ezúton kérek mindenkit, 
akik tesznek és tenni akarnak, tegyék, és 
községünk újra szép tiszta, rendezett legyen
megint csak egy régi dalocska jut eszembe, 
amely így szól:
Szeretem a kis falumat, jobban, mint várost,
pedig nyáron hej de poros, télen pedig sáros.
Itt születtem, itt élem le talán egész éltem,
szülõfalum, kedves falum áldjon meg az Isten.
Még egyszer megköszönök mindnet. Van egy 
nagyon szép vallásos mondásunk: „Ki Istenben 
bízik, soha nem csalatkozik”. Én mindig bíztam 
benne és mindig megsegített.

Forró Józsefné, Marika néni”

Szép, virágos Kerepesért

Faragott oszlopok nyomában

Egyesületünk a településen folyamatos 

járõrözéssel igyekszik a nem kívánatos sze-

mélyeket kiszûrni és a polgárok közbizton-

sági  érzetét  negatívan befolyásoló 

jelenségekrõl a rendõrkapitányságot 

tájékoztatni, akadályozni a nyugalmunkat 

zavaró tevékenységeket. Ahhoz, hogy ön-

ként vállalt feladatainkat minél hatéko-

nyabban el tudjuk látni, felhívással fordu-

lunk Önökhöz: 

- ha környezetükben gyanús, köznyugal-

mat sértõ jelenségeket rendszeresen 

vagy alkalmanként észlelnek, - lopott 

gépjármû vagy más ingóság létezésérõl 

tudnak, - körözött, bûnözõ életmódú sze-

mélyek veszélyeztetik lakókörnyezetüket, 

- nem tudják, vagy nem akarják személye-

sen elérni a hatóságot, hívják a (06 20) 

421-6094-es telefonszámot. Azonnal 

intézkedünk, haladéktalanul tájékoztatjuk 

a rendõrkapitányságot hivatalos kapcsola-

tainkon keresztül.
Kérjük polgártársainkat – tekintettel 

arra, hogy támogatást sem az Országos 

Polgárõrszövetségtõl, sem a Pest Megyei 

Polgárõrszövetségtõl nem kapunk – le-

hetõségeikhez mérten támogassák egye-

sületünket, hogy járõrautónkba üzemanya-

got vásárolhassunk. Köszönjük!
Kerepesi polgárõrök

Polgárõrök a lakosság szolgálatában

2008. JANUÁR  « KEREPESI VÉLEMÉNY
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Cseppnyi vigasz
Két üveghegyezõn és egy lézernyomtatón túl él 
és szorgoskodik mély harmóniában balos 
rögeszméivel, valamint csillogó laptopjával egy 
kótyagos fejû fiú. A hely szelleme, vagy a 
fertelmes közélet nyomasztó terhe miatt néha 
erõt vesz rajta a céltalan búsongás. Ebbõl 
eredõen többnyire szomorkás alázatosság 
enyhe pírja festi dacosra homlokát, fõleg ha 
döntéseit hozza. Mindig személyes, és anyagi 
elemként értelmezi tetteit, tehát az önmaga 
által alkalmazott erkölcsöt is, pedig jóravaló 
szüleitõl hallotta, hogy a talmi jóság éppen 
annyit ér, mint egy ködbõl épült kastély. Sajnos 
a mihaszna pártvigéc társai, vagyis a csökönyös 
fiúk feladatként,- a humanista segélyosztogató 
kitalált szervezeteknek és életerõs dologtala-
noknak, - szerepét rótták ki rá.  Miközben 
rendesen utálja munkáját, idõnként mégis 
elérzékenyül saját jóságától, és ilyenkor 
cseppnyi vigaszt abból merít, hogy a kiosztott 
közpénzekbõl mindig juttat önmagának is. 
Kompromisszumok kényszerében létezik, és 
fiatalsága dacára is alapos lelki gyötrelmeit és 
krónikus arcrángását jól begyakorolt szelíd, 
karácsonyi mosolygással leplezi. Természete-
sen méltánytalan kudarcként éli meg azt, ha 
valaki célzatosan megkérdezi tõle, ugyan árulja 
már el mit dolgozik, ami ennyire jól jövedel-
mez? Ilyenkor csak rejtélyesen és visszafo-
gottan mosolyogva szótlanul elnéz a semmibe. 

Érdekes és elegáns,
- hogy a parlamenti képviselõk, élükön az 
emeszpés Szili Katalinnal, a közönséges lopást 
költségtérítésnek nevezik.     

Praktikus és romantikus,
- ha kereszthuzatban álmodod át a lóbab 
éjszakáját.

Vizsga elõtt
Egy meg egy, az három. Kétszer három, az hét. 
Négybõl három, az kettõ. - Ez nagyjából világos. 
Azt viszont nem értem, hogyan lehet öt meg öt 
tíz?

Nyári színdarab 2007.
Helyszín: Egy kerepesi játszótér.
Eszközök: Drága biciklik, telefonok, hinták. 
Résztvevõ személyek: Iskolások, vagy valami 
hasonló korú személyek.
Háttér és zaj: Spanglizó, lajha testtartású, 
fekete szemû suhancok keményen hintázó 
csoportja, miközben nem tudni miért, de 
mindegyikük egyszerre, és eszelõs hangerõvel 
mondja a magáét. Állítólag mindegyikük 
Fekete Pákó rajongó, így viszont érthetetlen, 
hogy miért veszekednek?
- Odébb biciklisek közelednek egymástól 
néhány méterre, bal kezükben telefon. Lassan 
gurulva egyensúlyoznak, és hangosan 
beszélnek készülékeikbe. A téma teljes 

kibontásának és így a hallgatói mûélvezetnek 
csak szókészletük terjedelme szab határt.
      - Na, hallasz már?
      - Mi? Izéld el kicsit jobbra!
      - Mi van?
      - Fordulj el vele te hülye!
      - Tényleg, kicsit jobb.
      - Na, most meg én nem hallak jól te hülye!
      - Hülye vagy te!
Aztán továbbra is lazán szitkozódva kiabálják 
át a karnyújtásnyi távolságot, miközben 
elhaladnak.

Rövid hírek
A: Egy megfontolt, hetvenhét éves 

kisnyugdíjas, aki jelenleg is aktív tolatásvezetõ 
és egyben a helyi sínpálya réz jelzõkábeleinek 
õrzõje is, eldöntötte, hogy megveszi élete elsõ 
jármûvét, egy alig használt, segédmotor 
nélküli rozsdás kerékpárt. „Kár, hogy az 
asszony ezt nem érte meg”- mondta.

B: Béke Nobel díjra jelöltek egy magyar 
politikust, mert még nem lopott semmit.

C: Egy kis falu képviselõ testülete - fiatal 
kulákok unszolására- belterületté nyilvánította 
az áthaladó nemzetközi fõutat - mivel 
valamikor búzatábla volt a helyén - aztán 
felparcellázták sietve, természetesen 
elõnyben részesítve a várólistás rokonságot.                                                  

D: Egy felelõtlen, suttyó diszkoszvetõ úgy 
eldobta a sportszert, hogy nem találták meg, 
ezért egy erre alakult etikai bizottság - az 
elkövetõ szertelenségére hivatkozva - 
kifizettette vele az anyagárat. 

Ok és okozat
Az éppen fideszes, idült bolsevik, vagyis Csin-
talan Sándor egyik bevezetõ körmondatának 
tartalmától Dezsõ rosszul lett, majd nehezen 
kezelhetõ, tartós hasmenést is kapott, 
melynek következtében eldöntötte, hogy 
évekig nem néz Hír Tévét, és legközelebb sem 
szavaz a Fideszre.

Karácsonyi angyal
Fagyos utcán angyal siet, most nem segíti a 
Nap heve. Bekiált az otthonokba: Jézus 
született! Ember! Békességet csupán, 
csengettyûst, puha hóval, piciny fényekkel, ezt 
kívánom most Neked. És soha ne feledd a 
múltad, amikor jövõdet építed, ezt szeretném, 
nagyon.  A tavaszi napfényre gondolj, és mint a 
fagyott avar takarója alatti hóvirág, úgy 
reménykedj Te is, türelmesen. Bárhová 
vezessen utad, anyanyelved ne hagyd el soha, 
mert nélküle semmi vagy, ezt is tudom. És 
mindig csendesen szólj, vagy csak szemeddel 
ints, hogyha értesz, mert tündéres szívemben 
örök láng lobog.  Én hiszek Valakiben.
- Angyal! Ha tûz éget, hûvös kezeddel simítsd 
végig lázas arcomat, én csak ezt kérem Tõled.

Kovács Ferenc
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A MAGOT lakossági
tájékoztatója a Faluházban

A „Teszünk Ke-
repesért” program 
keretén belül, ja-
nuár 19-én, szom-
baton  a  Fa lu-
házban a MAGOT 
(Magyar  Gaz-
d a s á g é r t  O r -
szágos Tömö-
rülés) tartott be-
mutatkozó elõ-
adást Vikidál 
Gyula közre-
mûködésével. 
P r o g r a m j u k  
c é l j a  e l s õ -
sorban összefogás keretében a helyi 
v á l l a l k o z á s o k  n a g y o b b  f o rg a l m á n a k  
elõsegítése, a hazai termékek egyre szélesebb 
körben való népszerûsítése és a lakosság vá-
sárlói erejének (meg)erõsítése. Mindemellett 
ösztönözni kívánják az embereket, hogy töre-
kedjenek a magyarság, a nemzet és a község 
értékeinek megõrzésére is. 

A program iránt érdeklõdõ fogyasztó a 
szervezettõl 5.000 forint ellenében két darab, 
kuponokkal ellátott brosúrát kap. A kuponok 
összesen 20.000 forint vásárlási kedvezmény-
re jogosítanak a MAGOT által forgalmazott 
termékekre, melyeket a kiadványban 
feltûntetett szerzõdéses boltokban lehet be-
váltani. A Kerepesen kibocsátott kuponokat ki-
zárólag Kerepesen lehet felhasználni.

Havasi Ádám

Hahota klub…
Újabban egyre kevesebbet nevetünk, hogy 
az egészséges hahotázásról ne is 
beszéljünk. Nincs miért kacarászni, a 
helyzet siralmas az országban. Mit talált ki 
egy Amerikában jártas magyar? Ahogy a 
tengeren túl, itt is megalakította a Hahota 
klubot. Odakint ezt látta. Elképzelem, 
amint hozzák haza az Irakban meghalt 
katonákat, az amerikaiak pedig a Hahota 
klubjukban jókat röhögnek rajta.  
Ostobaság. Ezért ragadós.

Szóval Magyarországon is megalakult a 
Hahota klub. Az emberek elmehetnek oda, 
jelentkezhetnek és röhöghetnek együtt, ha 
már egyedül nem megy. Vezényszóra 
hahotázhatnak a vizitdíjon, a tandíjon, a 
t í z s z e r e s  b é r l e t á r o n ,  m é g h o z zá  
vezényszóra. Csoportosan röhöghetnek a 
szegénységen, a munkanélküliségen meg a 
kilátástalanságon.

Ez tényleg röhej?

ANTOLÓGIA
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Programajánló

Év elejétõl Zenedélután címmel 
kulturális program sorozatot indí-
tunk Szilasligeten.  A programra 
minden korosztályt szeretettel 
várunk, egészen a legapróbbaktól 
kezdve az idõsebb korosztályig, hi-
szen a táncháztól kezdve a kör-
nyéken mûködõ zeneiskolák nö-
vendékeinek bemutatkozásáig, va-
lamint népzenészek, kamarazené-
szek és a különbözõ zeneirányza-
tok képviselõinek koncertjeit sze-
retnénk megszervezni települé-
sünkön. 

Februárban (február 23. 
szombat) a kisgyermekes anyuká-
kat is várjuk Boszorkányna-
punkon, ahol szépségápolási ta-
nácsadáson kívül ezoterikus szol-
gáltatások is bemutatkoznak. 
Stylist és sminkmester valamint 
manikûr, testfestés és henna, fo-
gyasztó és relaxáló masszázs, ét-
kezési tanácsadás, divatékszerek 
és  k iegész í tõk,  kozmet ika i  
termékek, fittness tanácsadás, 
jósnõ és asztrológus várja az 
érdeklõdõket.
Március 9-én Húsvéti játszóházzal 
várjuk a kicsiket és nagyokat.  

Kézmûveskedés, játékok, 
zene és szórakozás már a 
húsvéti ünnepekre ké-
szülõdve.
Áprilisban a Népek táncai 
sorozatunkban Ír táncházra 
várjuk a zene és tánc ked-

velõit! 
Májusban (május 17.) is-

mét SZÍVárvány Nap! 
Az egészséges élet-

mód és a természe-
tes gyógymódok 
napja! Este ismét 
K ö v i  S z a b o l c s  
koncert!

Programok 
kicsiknek és 

nagyobbaknak 
Szilasligeten

Hétfõnként 9.00-
10.00: Zenebölcsi

Szerdán 10.00-12.00: 
B a b a - M a m a  K l u b .  

Csütörtökön 8.30-9.40: 
Helen Doron angol, Csiri-Biri tor-
na 1-3 éveseknek. Szombaton 
13.00-15.00: Színjátszó csoport, 
alsó tagozatosoknak.

Nyári táborok 

A Szilasligeti Közösségi Házban a 
következõ tematikus napközis tá-
borokat tervezünk.

• 1 hét Természet és állatok
• 1 hét Színjátszó és mese tá-

bor (várhatóan júl ius elsõ 
hetében)

• 1 hét Sport és kaland tábor
• 1 hét Kézmûves tábor 

(várhatóan augusztusban)

Elõzetes információk a tábo-
rokról: A napközis tábor reggel 9 
és délután 17 óra között, napi két-
szeri étkezéssel kerül megszerve-
zésre.  A tábor részvételi díja vár-
hatóan 6000 Ft/ gyerek, azonban 
egy csoportba maximum 15 gyer-
meket tudunk felvenni. A részvé-
telt a jelentkezés sorrendjében 
tudjuk biztosítani.
Felszeretnénk mérni a szülõi 
igényeket, e

lésével.

zért kérjük elõzetes je-
lentkezésüket 2008.április 30.-áig 
a szilasligetikhaz@invitel.hu vagy 
a 06/20-710-170-es számon a kí-
vánt tábor megjelö

Gyermekláncfû • Gyermekláncfû • Gyermekláncfû

Várjuk programötleteiteket, 
témajavaslataitokat

és kérdéseiteket. 
Szerkesszük együtt a rovatot és 

élesszünk fel egy nyüzsgõ, 
gyermekektõl hangos közössé-

get lakóhelyünkön!
A fenti programokról 

érdeklõdni a 06/20-9710-170-es 
számon lehet, de írhattok is a 

szilasligetikhaz@invitel.hu 
e-mail címre. 

RENDELÉSEK

Szakolczai Zsuzsanna háziorvos

Fókuszban a tavaszi 
fáradtság

Szeretettel várlak ingyenes 
tanácsadásomon, ahol meg-
ismerkedhetsz a lélekre ható 
Bach-virágterápiával és fel-
használási lehetõségeivel

Idõpont: 2007. február 
22. péntek 17 óra. Helyszín: 
Szilasligeti Közösségi Ház

További információ:
 www.bachviragterapeuta.hu 

Cs. Szabó Ildikó
Bach-virágterapeuta 

Kiállítás

„Az ébredõ Emlékezet” címmel 
nyílik kiállítás Sara Luna mediális 
festõnõ ezoterikus képeibõl a 
Szilasligeti Közösségi Házban. Az 
ünnepélyes megnyitót 2008. ja-
nuár 25-én 18 órakor tartjuk. A ki-
állítás megtekinthetõ 2008. feb-
ruár 22-éig a ház programjai 
alatt illetve bejelentkezés alap-
ján. Belsõ, egyesült lélek-
állapotban, az Univerzum fényü-
zeneteire hangolódva készülnek 
a békét, harmóniát és gyógyító 
rezgéseket sugárzó fényfestmé-
nyek. Minden egyes alkotás, más 
- más szakrális alakzatot, formát, 
kozmikus-geometriai szimbólu-
mot és egyedi színárnyalatot 
tartalmaz, mely különleges 
leképzõdése a magasabb síkokról 
érkezõ szeretetenergia gyógyító 
erejének. Az Önmagunkhoz ve-
zetõ belsõ utunkhoz, valódi érté-
keink felismeréséhez, fontos in-
formációként és kulcsként nyúj-
tanak segítséget.

Felhívás és pályázat

2008. májusában fotó kiállítást 
tervezünk a 860 éves Kerepes 
programsorozat keretében, a 
Kerepesre és Szilasligetre beköl-
tözött családok fotóiból.  

Várjuk fényképeiket 
szülõhelyükrõl! 

A fényképeket és a pályázatokat a 
Kerepesi Faluház címére kérjük el-
juttatni szíveskedjenek (Kerepes, 
Templom utca) legkésõbb 2008. 
április 30-ig.

2008. JANUÁR  « KEREPESI VÉLEMÉNY
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Az év vége és az újév kezdete 
mindig az emlékezés és a ter-
vezgetés jegyében telik. Nincs 
ez másként óvodáinkban 
sem. Kellemes emlékeket 
õrzünk a karácsonyi ünnepkör 
eseményeinek felidézésével.

Csicsergõ óvoda

Mind az öt csoportban, gyerekek 
és felnõttek, lázasan készülõdtünk 
a karácsonyra. Ínycsiklandozó illa-
tok töltötték be az egész óvodát.
Nagy izgalommal vártuk végre el-
érkezzen az a nap, amit már na-
gyon vártunk. December 17-én ke-
rült megrendezésre az óvodai ka-
rácsony. Reggel feldíszített kará-
csonyfa várta a gyerekeket. 10 órá-
ra megérkeztek a muzsikus kisis-
kolások és a szülõk. Igazán színvo-
nalas „házi koncert” kerekedett ki 
az egészbõl.

A Mókus csoportból külön köszö-
nettel tartozunk az ÁCS családnak, 
mert egy gyönyörû, gyermek köze-
li mûsorral álltak elõ, amit még 
meghittebbé tett, hogy élõben 
muzsikáltak.

A Süni csoportból a Botrágyi csa-
lád járult hozzá ahhoz, hogy minél 
változatosabb hangszerekkel is-
merkedhettek meg a gyerekek. Az 
óvó nénik hetekkel ezelõtt elkezd-
tek készülõdni a bábmûsorra. 
Vidám hangulatban teltek a pró-
bák és ez a jó hangulat megmu-
tatkozott az elõadásban is. Az 
egész mûsort az óvó nénik és a ze-
n e t a n á r o k  „ k ó r u s a ”  z á r t a .  
Családias, meghitt mûsoron ve-
hettek részt a gyerekek. Az 
elõadás után mindenki a saját cso-
portjában nézhette meg, hogy mi-
lyen ajándékokat kapott a cso-
port. Hála õszi játszó napunknak 
és a szülõi adományoknak, igazán 
„gazdag” ajándékozásra kerülhe-
tett sor.
Az ünnepi asztalokat a gyerekek-
kel együtt készítettük el, közösen 
tettük ki a finomságokat.
A karácsonyi és az eddigi képek 
mindenki számára elérhetõ a 
www. kerepesovi.hu weboldalon. 
(Óvodáink  Csicsergõ óvoda  adott 
csoport neve elérési útvonalon)

Meseliget óvoda

Óvodánkban is kiemelt fontossá-
gú rendezvény a karácsony, a sze-
retet ünnepének megünneplése, 
melyre december 19-én került 
sor. Már az ezt megelõzõ napok-
ban is izgatottan készülõdtünk a 
nagy eseményre. Feldíszítettük a 
csoportszobákat, mézeskalácsot 
sütöttünk, verseket és énekeket 
tanultunk. Az óvó nénikkel elõzõ 
nap délután feldíszítettük a 
karácsonyfát, amelyre magunk ké-
sz í tette díszeket,  raktunk.  
Szárított narancskarikákat, díszes 
mézeskalácsokat és kölesgolyó-
ból fûzött girlandot.

Szerdán aztán halk csengetY-
tyûszóra gyülekeztünk az óvoda 
tornatermében mindhárom cso-
portunk gyermekeivel. A kará-
csonyfát körbeállva eljátszottuk a 
F a l u k a r á c s o n y á n  e l õ a d o tt  
mûsorunkat, ami talán most még 
szebb volt, mert kórusként közel 
70 gyermek énekelt a szerep-
lõkkel. Ezután minden csoport 
verssel, karácsonyi énekekkel 
emelte az ünnep hangulatát. 
Persze nagy izgalommal vártuk, 
hogy birtokunkba vehessük a fa 
alá készített ajándékokat, me-
lyekkel a csoportszobáinkba vis-
szavonulva játszhattunk ebédig. 
A kellemes játékot a szülõk által 
behozott finom sütemények és 
üdítõk elfogyasztása tette még 
kellemesebbé.

A hosszú téli szünet alatt kipi-
hentük magunkat és január 2-tól 
megkezdtük az újév dolgos hét-
köznapjait. Az elkövetkezendõ 
idõszakban az iskolába készülõ 
gyermekek fejlettségvizsgálatát 
fogjuk elvégezni játékos formá-
ban. Kihasználjuk a tél örömeit 
az udvaron, sokat szánkózunk és 
hógolyózunk.

Napsugár óvoda

A Manócska csoportban 2007. 
december 19-én tartottuk a kará-
csonyi ünnepségünket.
Mivel 3-4 éves korúak vagyunk, 
közösen eljátszottuk a Kis Jézuska 
születésének történetét. Ezen a 
dramatikus játékra a szülõk is 
eljöttek, és érdeklõdve nézték az 
elõadást.  A gyermekek a rövid 

szövegeket ügyesen adták elõ. 
Azok a szülõk, akik elfoglaltságuk 
miatt nem tudtak itt lenni, vide-
ón vagy fényképeken követhet-
ték a szeretet ünnepének hangu-
latát. A mesejáték után örömmel 
és izgatottan vették birtokukba a 
gyerekek a rengeteg új ajándé-
kot. Minden Manócska csopor-
tos olyan meglepetést is kapott, 
amit haza vihettek. Apró ajándé-
kokkal kedveskedtünk minden 
családnak is. A havazás nagy örö-
met szerzett a kicsiknek, ezért a 
havas dombon szánkóztunk, hó-
golyóztunk. Közben megfigyelték 
a hó, mint „csapadék” tulajdon-
ságát.

Jövõre nézve sok kirándulást 
tervezünk azért, hogy felfedez-
hessük a gyermekekkel az óvoda 
környékén lévõ táj szépségét. 
Hamarosan készülõdünk a far-
sangi mulatságra, ahol tánccal, 
jelmezzel búcsúztatjuk a hideg té-
li idõt.

Napocska csoportunkban a de-
cember a karácsonyi készülõdés 
jegyében telt el. Mikulásvárás, 
Lucázás, falukarácsonyán részvé-
tel. Az óvodában tartott karácso-
nyi ünnepély igen bensõséges 
hangulatban zajlott. Mindkét cso-
port Betlehemes játékkal készült. 
A szülõk is igen szép számmal vet-
tek részt az ünnepélyen és a sok 
finom süteménnyel hozzájárul-
tak a családias hangulathoz. 
Bet lehemes mûsorunkat a  
Faluházban is eljátszottuk a hiva-
tali dolgozóknak. Ezzel köszöntük 
meg az intézményünkért végzett 
„háttérmunkát”.

Szivárvány óvoda

A gyerekekkel közösen készítet-
tük el a csomagok mellé az 
angyalkát, amit a faluban élõ 
idõs emberek kaptak ajándékba. 
Elérkezett az a nap is, hogy kivit-
tük a csomagokat az idõs embe-
reknek. Ezen a napon nagyon hi-
deg volt, de nem számított, mert 
melegséget tudtunk adni kedves 
énekünkkel és versünkkel. Az 
ajándékokat kapó emberek több-
sége nagyon meghatódott, de 
nagy szeretettel fogadtak ben-
nünket.

Az óvodában is megkezdtük az ad-
venti készülõdést. Az adventi nap-
tár kis ablaka minden nap kinyílt a 
jó gyermekek számára. Minden al-
kalommal valaki arra várt, hogy Õ 
legyen a kiválasztott és meglelje 
az ablakban lévõ ajándékot, ezért 
minden nap nagy volt az izgalom.

Az elõkészület másik fontos 
eseménye volt a mézeskalácssü-
tés. Nagy sürgés forgás volt. 
Mindenki szívesen nyújtotta és 
szaggatta a tésztát, majd saját ked-
vük szerint díszítették.

A legnagyobb esemény a kará-
csonyi ünnepély volt. A két cso-
port együtt ünnepelt. Már reggel 
nagy volt a készülõdés. A gyerme-
kek ünneplõben érkeztek. A 
délelõtt folyamán közösen feldí-
szítettük a fenyõfát, majd nagy 
szeretettel meghívtuk a másik cso-
portot és közösen ünnepeltünk. A 
gyerekek mûsora után az óvó né-
nik sem maradtak tétlenek, õk is 
készültek a jándékmûsorral .  
Ezután közösen csillagszórót gyúj-
tottunk és énekeltünk. A mûsor 
után az ajándékozás következett, 
amit a karácsonyfa alatt találtak 
meg a gyerekek. Megkezdõdött a 
játék. A téli idõszakban a mada-
rakról sem felejtkeztünk el. 
Elhelyeztük a madáretetõt, és min-
den nap gondoskodunk arról, 
hogy legyen is benne eleség. 

Az újévben ismételten meg-
kezdõdtek a külön foglalkozások 
(angol, úszás, néptánc és hittan) 
oktatás.

OVIHÍRADÓ
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Új gyerekrajzok
a hivatalban

A Polgármesteri Hivatal fo-
lyosóján található képkere-
tekbe új gyermekrajzokat he-
lyeztünk el, melyek folyama-
tosan megtekinthetõek. A ki-
került képeket a Szilasligeti 
gyermekorvosi rendelõ szá-
mára juttattuk el, hogy a ren-
delésre váró kisgyermekek 
és szüleik kellemesebb kör-
nyezetben tölthessék a vára-
kozási idõt.
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Butler-Bowdon, Tom:
Pszichológia dióhéjban : 50 pszichológiai alapmû
A szerzõ 50, tematikusan csoportosított rövid fejezetben mutatja be azt 
az 50 alapmûvet és szerzõjüket munkásságuk ismertetésével, akik 
valamilyen fontos észrevétellel, felfedezéssel, meghatározó elmélettel 
járultak hozzá a pszichológia fejlõdéséhez. A klasszikusoktól egészen a 
kortársakig ívelõ skálán nem csupán szakpszichológusok, illetve orvosok 
és pszichiáterek szerepelnek, hanem újságírók, kriminológusok és írók 
is. A szerzõ kitér az egyes szerzõk fõ mûveinek kritikai visszhangjára, 
gyakorlati alkalmazásának lehetõségére, valamint bemutatja a szerzõk 
szakmai önéletrajzát is.

Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé
A fényes tökház lakói, Manófalvi Manó és Mazsola egy szomorú, esõs 
napon elindulnak a távoli Futrinka utca felé, hogy megtekintsék a 
madárijesztõ-kiállítást. A mezei autóbusz megállójában egyszer csak 
gyönge, nyivákoló sírásra lesznek figyelmesek, és a közeli 
árvacsalánbokor alatt egy apró, fekete-fehér pöttyös tengeri malacot 
találnak. A kicsit önzõ, de érzõ szívû Mazsola könyörgésére Manócska 
ellenállása is meggyengül, és haza viszik az elveszett kis állatot. Így kerül 
a tökházba az új családtag, Tádé…
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Könyvtári hírek
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár

2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Nyitvatartás: 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

Eladó: 100 nm-es Kerepesi családi ház eladó 25 millió 
forintért. Telefon: 06-30/5156-374
Tanítás: Angol nyelvtanulás, diplomás tanárnõvel Kerepes, 
Szilasliget és Kistarcsa környékén minden szinten, minden 
korosztálynak. Telefon: (06 70) 298-9768A

P
R

Ó
K

égi témára hívom fel 
polgármester úr és a Rképviselõtestület figyel-

mét. Budapest felõl, a Vízmû 
oldalán gyalogosan  közle-
kedõknek nincsen veszélymentes 
híd, gyalogút, átjáró, bicikliút. 
Babakocsis kismamák félig a 
forgalmas fõúton kényszerülnek 
közlekedni.

A fõútvonal másik oldalán a 
Rét utcától a Szilas patakon 
átmenve a járda ugyancsak 
balesetveszélyes, gödrös. Esõs 
idõben a járda két oldala közötti 
részen patakként folyó vízben 

járnak a gyalogosok. Feleségem 
tavaly júniusban ezen a járdán 
gödörbe lépett, elesett, könyök- 
és térdtörés miatt ma is keze-
lésekre jár.

Kérésünk egy szép íves híd 
közterületen Kerepesen (mint 
Velencében a Sóhajok hídja) 
idegenforgalmi látványosság is 
lehetne a Kelet-Nyugati fõút-
vonalon. Sürgõs lenne baleset-
mentes járda elkészítése is, 
kérjük, legalább betervezni szíves-
kedjenek. Ezen kívül az új zöld-
séges üzlet elõtt a fõútvonalon és 
a Rét utca közötti területen a 
járdát egy szintre kellene hozni.

Mihalik Mihály

Segítségkérés
Ilyenkor az ember egy laza mozdulattal kiveszi az asztalán álló 
naptárat, esetleg végiglapozza, aztán kidobja a szemétbe. 
Kidobjuk a tavalyi évet, kidobunk egy sor olyan eseményt, 
amelyért pedig mennyit küzdöttünk tavaly. De az idén, az 
fontosabb. Betesszük az új naptárt és megint teleírjuk és 
végigküzdjük most 2008-at. Reméljük egészségesen és 
eredményesen.

Naptár

Nem a gyorsaké a futás, és nem az erõseké a viadal, 
és nem a bölcseké a kenyér, és nem az okosoké a 

gazdagság, 
és nem is a hozzáértõké a kegy.

Az idõ és a sors éri utol õket mind.
Prédikátor könyve (9,13)
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2007. december 21-én, egy ködös reggelen a Faluházban 
megrendezésre került a Jelenetverseny, amire hetek óta készültek az 
osztályok! „Századik” alkalommal rendezték meg tanáraink ezt a nemes 
vetélkedõt, amelyben a felsõ tagozat osztályai akarták bebizonyítani, 
hogy ki a legjobb a színpadon!  
A hagyományokhoz híven minden osztály részt vett a küzdelemben.  Az 
ötödikesek is helyt álltak a megpróbáltatásban (ahhoz képest, hogy ez 
volt az „elsõ” fellépésük, elég jól szerepeltek).
Elsõnek a 6/a lépett a színpadra, az Elsüllyedt templom legendájával.  
Másodiknak az 5/b kápráztatott el minket színészi tehetségével, a címe: 
Nyolc villámjelenet a valóságról (igazán valósághûen sikerült nekik.)  
Õket Ragocza Imre bácsi tanította be. A harmadikként mi ajándékoztuk 
meg vidám percekkel a nézõket Aguszta, a karácsonyi liba címû 
elõadásunkkal, ami a libakopasztós jelenetével aratott nagy sikert.    
  Aztán következtek sorban a jelenetek. Volt itt ballada, legenda, vidám 
és szomorú elõadás. Nagyszerûen alakítottak még az 5/a, 6/b, 7/a, 7/b, 
8/a. Nekem legjobban az 5/b tetszett. Az 5/A-sok is nagyon aranyosak 
voltak, õket Nagyné Sz. Rozika néni tanította be ( a volt osztályfõnökük). 
Két órán keresztül néztük a jobbnál jobb elõadásokat, de megérte, mert 
fenomenálisan éreztük magunkat. 
A zsûri még akkor, helyben kihirdette a végeredményt.

Helyezettek: 
az 5-6-osok között: 5/A
a 7-8-osok között: 7/A, 8/B
Különhelyezett: 5/B

Én nem hittem volna, hogy azok után, hogy végig nevettük az egész 
mûsort a színpadon, elsõk leszünk! Mindenki, aki részt vett a versenyen, 
szaloncukorral lett megajándékozva. De a további helyezett osztályokról 
sem feledkeztek meg, õk dekorációs segédanyagok és édesség közül 
választhattak. Nem is volt gond, hogy úgy elfáradtunk, hiszen a jelenet-
verseny után két hét pihi következett. Én nagyon jól éreztem magam a 
színpadon és a nézõtéren is, de ezzel szerintem nem voltam egyedül!

Szabó Orsolya 8/B

Karácsonyt 
ünnepeltünk…

Az év legszebb ünnepe. Tele melegséggel, szeretettel, örömmel. 
Méltóképpen várni, ünnepelni, egész életünket betöltõ élmény.

A felnõttek mindig emlékeznek gyermekkoruk Karácsonyaira. 
Felidézik, újra átélik, továbbadják a következõ nemzedéknek. A 
családomban ezt teszem.

Tanítóként is így érzek. Legyen örökre meghatározó élmény, 
legyen a meghittség, az együttlét, a gyertyafény emléke!

A 3. b osztály kis tanulói átérezték az ünnepet. „Mária és a kis 
Jézus” történetét adtuk elõ, komoly elõkészületek után, két 
alkalommal. A Faluházban december 8-án, és az iskola tornatermi 
színpadán december 21-én. Érdemes lett volna megörökíteni a 
felkészülés idõszakát. A próbákat, a jelmezek, zenei anyag 
kiválogatását, a plakátok kiragasztását. Ezeket a heteket valami 
titokzatos, jólesõ érzés hatotta át. Errõl beszéltünk, ezt szerveztük, és 
nagyon vártuk, hogy átadhassuk ajándékként!

A próbákon kicsorduló könnyek a világ legszebb történetének 
szóltak, bizonyították, hogy gyermekeink értik, mély érzelemmel 
töltik meg Karácsony éjszakájának csodáját.

Mi, pedagógusok is, minden alkalommal, könnyekkel a 
szemünkben irányítottuk a próbákat, nem szégyellve õszinte 
meghatottságunkat, kifejezve elismerésünket, hogy 9-10 éves 
gyermekeink elõadása mennyi érett érzelmet mutat.

A történet ezekkel a szavakkal zárul:
„Fogjuk meg egymás kezét! Gyújtsunk gyertyát! Nézzünk 

szeretettel a másikra! Higgyük a jót, a szépet! Higgyük az életet!”
Mi valóban szeretnénk hinni a jóban, a szépben, az életben!
Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek és velünk ünnepeltek!
Köszönjük, hogy adománygyûjtésünkhöz hozzájárultak!
Az összeg egyik részét a Gyermekmentõ Alapítvány részére 

ajánlottuk fel, másik részét a kerepesi Szent Anna Plébánia 
felújítására.

Karácsony ünnepén a gyerekek szerettek volna ajándékot adni, 
segíteni.

A gyerekek, akik most kezdenek élni.
Õszintén köszönöm kollegáim  Popovics Zsuzsa, Ragoncza Imre  

munkáját, köszönöm hitoktatóink Szauzer Ildikó és Lencse Balázs  
odaadó segítségét!

Karácsonyi emlékeimben mindig benne élnek!
Bízzunk abban, hogy „ A jó örökséget hagy unokáinak.”

Szederkényi Borbála
tanító

SULIHÍREKKi a legjobb
a színpadon?

2008. február 2-án 20 órai kezdettel "Szebbé 
Szinvonalasabbá a Széchenyit" címmel támogatói bált 
tartunk. Belépõ vacsorával 2000 Ft. csak elõvételben 

váltható, báli részvétel vacsora nélkül 1000Ft, támogató 
jegy 500 Ft. Mindenkit szeretettel várunk!

Hozzávalók: 30 dkg sózatlan 
földimogyoró, 10 dkg puha vaj, 5 dkg 
cukor, 2 tojás, fél tk. fahéj, fél citrom 
reszelt héja, 15 dkg liszt, fél csomag 
sütõpor. A tetejére: 1 tojás, 1 ek. tej, 2 
ek. cukor, fél tk. fahéj, vaj a formához.

A mogyorót serpenyõbe szárazon kissé 
megpirítjuk, és durvára aprítjuk. Kivajazzuk a 

otepsit. A sütõt 200C -ra melegítjük. A vajat a 
cukorral és a tojásokkal krémesre keverjük. 
Hozzáadjuk a fahéjat, a citromhéjat, 20 dkg 
mogyorót, a lisztet és a sütõport. A tésztát 2 cm 
vastagon a tepsire kenjük. A tojást elkeverjük a 
tejjel, és megkenjük vele a tésztát. A maradék 

Mogyorós szelet
Ezt a süteményt akár a farsangi büfébe is elkészítheti az osztályod.

10 dkg mogyorót alaposan elkeverjük a 
cukorral meg a fahéjjal, és a tetejére 
szórjuk. A sütõben 15-20 perc alatt 
világosbarnára sütjük. Miután kihûlt, éles 
késsel 2 x 5 cm-es csíkokra szeljük. 
Sok sikert a jelmez készítéséhez és a 
sütögetéshez!

SZABÓ ORSOLYA 8/B
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Gyerekek mondták
Szemelvények a 3.b osztályosok fogalmazásaiból

Akik szerepeltek és írták: Bangó Tamás,Csendes Zsolt, Csóka Pamela, 
Érdi Anikó, Gróf Bernadett, Hock-Sirsom Viktória, Nemes Bettina, Oláh 

Béla, Pap Benjamin, Pivarcsi Szabolcs, Podobnik Patrik, Popovics 
Dalma, Striczky Panna, Szászi Gitta, Tóth Viktória, Zlatnik Anna

Írásaikból szöveghûen, változtatás nélkül idézek.
„Én azt gondolom, hogy ezt a Karácsonyt nem lehet megálmodni. 

Nagyon szeretném, ha sok ünnepünk lenne ilyen szép. Tapsvihar is volt.”
„ Én voltam a 3. pásztor. Nagyon örültem, hogy apukám eljött. Szép 

napokat!”
„Mindenhova raktunk színlapot. Örültem, hogy én is benne 

lehettem a mûsorban, mert nagyon jó érzés töltötte el az osztályt. Utána 
állófogadás is volt az apákkal és az anyákkal.”

„Amikor szerepeltünk, azért lettem a legboldogabb, mert láttam 
anyukámat és apukámat. Én elmentem a Templomba is szerepelni. 
Karácsonykor úgy tûnt, mintha minden aranyból meg ezüstbõl lett 
volna.”

„Imre bácsi tanította meg a tánclépéseket. Nagyon sokat 
gyakoroltunk és mindent beleadtunk. Majdnem mindenki sírt. Borika 
néni és Zsuzsa néni is nagyon izgult. Én is.”

„Amikor elõadás után feljöttünk a terembe, megláttuk, hogy közben 
járt ott a Jézuska. A lányok gyöngyfûzõt kaptak, a fiúk autópályát. Aztán 
ettünk meg ittunk, torta is volt.”

„Az elõadott mûsor igazi színészi volt. A nézõk a mûsor végén sírtak. 
Szabi is sírt, Borika néni a próbákon is mindig.”

„Amikor szerepeltünk nagy izgalom volt bennünk. De nagyon jól 
sikerült. Még szórólapokat is raktunk ki, meg adományos dobozt. Úgy 
döntöttünk, hogy a Gyermekmentõknek meg a Katolikus 
Templomunknak gyûjtünk.”

„A szívünkben még mindig, örökkön örökké benne van. Én voltam 
Mária és Beni a József. Szép volt nagyon.”

„Én, mint gyerek, amikor szerepeltünk, nagyon meghatódtam. És 
még sokan meghatódtak. Pénzt is gyûjtöttünk. A fiúk utána autópályát 
kaptak.”

„Ez volt a leges-legjobb Karácsony, és én is szerepeltem. Nagyon jól 
sikerült. A fánk alatt utána voltak ajándékok.”

Hogyan is szól az egyik idézet? „Karácsonykor úgy tûnt, mintha 
minden aranyból meg ezüstbõl lett volna.”

Tisztelt felnõttek! A mi dolgunk, hogy gyermekeink mindennapját 
próbáljuk bearanyozni!

Szederkényi Borbála tanító

Elõkészületek
farsangra

Ahogy már beharangoztuk, az idei a farsang kicsit más lesz, mint a 

megszokott. Ebben közrejátszhat az is, hogy, 2008  MÁTYÁS  KIRÁLY ÉS A 

RENESZÁNSZ ÉVE („ igazságos királyunkat” 540-éve koronázták meg a 

befagyott  Duna jegén). Amin nem változtatunk az az, hogy most is a 

nyolcadik osztályosok keringõje nyitja a bált. Aztán minden osztály 

bemutatja azt a táncot, amit Ragoncza Imre bácsi segítségével tanult 

hónapokon keresztül a nagy napra. Aztán – még mindig a hagyományok 

jegyében – természetesen lesz tombolasorsolás is igazán értékes és 

jópofa nyereményekkel. És hogy akkor mi lesz a különlegesség?  Az, 

hogy az osztályokból  néhány gyereknek lehetõsége van beöltözni  

reneszánsz viseletbe, és egész este abban pompázhat, mint egy báli 

vendég. A „mulatozók” között tehát lehetnek: Mátyás királyok, Beatrix 

királynõk, udvari bolondok, esetleg Rómeó és Júlia is tiszteletét teheti.  

Õk mindannyian egyénileg versenyeznek.
Ezek elkésztéseire adok pár ötletet.
 

Tanácsok: 
- A zsûri biztosan jobban fogja értékelni a kézzel készített jelmezeket.
- Jól tanulmányozd át az akkori ruhákat, kiegészítõket! Ehhez segítséget 

tud nyújtani az Internet, Könyvtár.  
- Nemcsak a felsorolt példákból válogathatsz.                           
Ne az legyen, hogy csak elrohansz a zsûri elõtt, hanem a 

megjelenésedre is figyelj oda.

Ötlet:
Királynõ jelmezhez feltétlenül kell egy olyan fejdísz, aminek 

elkészítéséhez válassz a ruhádhoz színben illõ kartont. Azt hajlítsd meg 

kupola formára,  (de a tetején hagyj egy kis lyukat ) és tûzõ kapoccsal 

tûzd össze!
Válassz a karton színéhez illõ hosszú kendõt vagy egy régi függönyt.
Készíts szemüveg állarcot is, amit szépen dekorálj ki. Ragassz az egyik 

oldalára pálcikát, hogy meg tudd fogni! 
Szabó Orsolya

2008. február 1. péntek

Influenza járvány
Folyamatosan emelkedik Pest megyében is az influenzaszerû megbetegedések száma. A Fõvárosban a betegek körében már kimutatásra 
került mind az „A”, mind a „B” vírus.
Tájékoztatjuk a lakosságot arról, hogy kik részesülhetnek térítésmentesen influenza elleni védõoltásban.
1. életkoruktól függetlenül, de 3 évnél idõsebb idült szív-, keringési, légzõszervi. vese-, illetve anyagcsere betegségben szenvedõk, 
továbbá betegség vagy orvosi kezelés (általános szteroid-, vagy rosszindulatú daganat elleni terápia) miatt csökkent immunitásúak, 
különös figyelmet fordítva a 60 éven felüliekre,

2. szociális otthonokban, öregek otthonában, vagy egészségügyi intézményekben huzamosabb ideig ápolt bármely korú személyek,

3. tartós szalicilát-kezelésben részesülõ gyermekek és serdülõk (a Reye-szindróma veszélye miatt)

4. 60 éven felüliek, egészségügyi állapotuktól függetlenül.
ÁNTSZ Kistérségi Intézete
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A számlatömbökrõl

A 2007. január 1-tõl életbe lépett változás 
értelmében a nyomtatványok gyártóinak 
az  APEH-tól  kel l  kérniük a  sor-
számintervallumot a szigorú számadású 
nyomtatványok gyártásához. 2008. január 
1-tõl kizárólag a 2007. január 1. után 
legyártott, már az új sorszáminter-
vallummal ellátott számla- és nyugta-
tömbök használhatók.
Még a régi szabályok szerint 2006. 
december 31-ig legyártott számla- és 
nyugtatömböket 2007. elsõ félévében, 
június 30-ig forgalomba lehetett hozni, de 
július 1-tõl már csak a 2007-ben gyártott 
tömbök forgalmazhatók. 
A megvett régi bizonylatokat a vevõk 
2007. december 31-ig még használhatják, 
azt követõen azonban akkor is le kell zárni 
õket, ha még tartalmaznak kitöltetlen 
lapokat. A lezárt számla- és nyugta-
tömböket kidobni azonban nem szabad, 
mert a bizonylat- megõrzési kötelezettség 
ezekre is vonatkozik.
2008-tól a régi formátumú számozással 
ellátott számla- és nyugtatömbök ér-
vénytelenek, tehát vevõként sem lehet 
elfogadni õket, mert ÁFA levonási jogra 
sem jogosítják a vevõt.

A 2008-ban használható, kiadott 
sorszámintervallumok megtalálhatók az 
APEH honlapján az Adatbázisok lekérde-
zése menüpont alatt. 
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December 8-án családos lelki nap színhelye volt 
a kerepesi iskola.
Az adventi készülõdés jegyében határoztuk el, 
hogy megrendezzük a keresztény családok 
számára ezt az alkalmat, ahol elmélkedve, 
imádkozva, elcsendesülve újulhatunk meg 
hitünkben, közösségi életünkben.
A résztvevõ családok felnõttei számára Diószegi 
László, az Aga utcai Gyermekotthon igazgató 
helyettese, hitoktató tartott beszélgetéses 
elõadást. Itt a közösségrõl, a közösséggé válás 
kritériumairól esett szó. Az elõadás keretében 
lehetõség nyílt a személyes beszélgetésre és 
megnyilvánulásokra is. Külön örömünkre 
szolgált, hogy bár a rendezvényt a katolikus 
plébánia keretében hirdettük meg, református 
és evangélikus testvéreinket is üdvözölhettük 
körünkben.

A felnõtt program mellett a családok 
gyermekei számára a Gyerekmaros szervezõi 
biztosítottak változatos, korosztályonkénti 
programot. A foglalkozások keretében a 
kézmûves foglalkozásokon gyönyörû sókerámia 
gyertyatartókat, színes képeket és karácsonyi 
asztaldíszeket készítettek a gyermekek. A nap 
késõbbi  részében nem maradt  e l  a  
csoportfoglalkozás, a legkisebbeknek mese, 

nagyobbaknak beszélgetés, a vetélkedõ, a 
sport és a sorverseny sem.
Az ebédszünetben jólesõen fogyasztottuk el a 
Patkó Csárda által biztosított finom ebédet.

A délutáni programot a Szilasligeti 
Kápolnában folytattuk, ahol Török László atya, 
a Budapest Béke téri templom káplánja 
mutatott be szentmisét a családoknak a 
gyermekek nyelvén.
Az adventi koszorú második gyertyáját már az 
esti órákban gyújtottuk meg az egyházközség 
közös gyertyagyújtásán, majd a Közösségi 
Házban folytattuk a tervezgetést.

A lelki nap tapasztalatait összegezve 
mindannyiunkban megerõsödött az igény a 
közösségi élet megújítására, a keresztény 
értékek hathatósabb közvetítésére szûkebb és 
tágabb környezetünk felé. Családi lelki 
napunkat imádsággal zártuk.

Ezúton is köszönjük a szervezõk munkáját és 
támogatóink, az Iskola, a Polgármesteri 
Hivatal, a Plébánia, a Patkó Csárda, a Faluház, 
a Kerepesi Népfõiskola, a Család-Vár 
Alapítvány és az AvenEU Bt. hathatós 
támogatását.

Nodus

Ön többet fizet kábel tv-ért, 
mint  HAVI 1200 forint?

Tudja mit? Akkor nézze a HOLDAT!

A DIGI tv új csomagja HAVI 
1200 forintért!
www.digitv.hu

tel: (06 30) 9418-902

Mûanyag ablakok!
Ingyenes felmérés, árajánlat. 

Beépítés meglévõ keretbe, vagy 
régi elbontása után. Komplett 

kivitelezés.
Telefon: 06/30 670-6271

Családos lelki nap Kerepesen

Az influenza vírusok által okozott megbetegedés, ami cseppfertõzéssel terjed. Ez azt jelenti, 

hogy a vírus szájon át vagy belélegzéssel kerül a szervezetbe. Védekezni úgy lehet ellene, hogy 

kerüljük a nagy tömegben való tartózkodást (tömött jármûvek, bevásárlóközpontok,  

rendezvények), a betegek közelségét, valamint fokozottan vigyázunk a higiénés szabályok 

betartására (gyakori kézmosás, arcmaszk használata).
A megbetegedés fõbb tünetei: láz, gyengeség, izom- és izületi fájdalmak, fejfájás, orrdugulás 

vagy orrfolyás, torokfájás, köhögés.
Kezelésekor legfontosabb a pihenés biztosítása (ágynyugalom), sok folyadék fogyasztása, 

lázcsilllapítás, vitaminok (nagy adag C-vitamin), váladékoldás (köptetõk), gyulladáscsökkentõk.
A tünetek 3-4 nap alatt fokozatosan csökkennek, majd elmúlnak.
Antibiotikum adására csak akkor van szükség, ha úgynevezett felülfertõzõdés lép fel, tehát ha a 

tünetek és a panaszok makacsul tartják magukat és a hõemelkedés vagy láz 3-4 nap után is 

fennáll. Ekkor azonban már mindenképpen orvoshoz kell fordulni.

Dr. Szakolczai Zsuzsanna

Néhány szó az influenzáról…

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szûrõvizsgálat. A Kerepesen lakó 45-65 éves nõk, 

akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, meghívólevelet kapnak, amin 
szerepel, hogy mikor várják õket a Flór Ferenc Kórházban (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 

tel.: 06-28/507-126) vizsgálatra. Vegyen részt Ön is a mammográfiás szûrõvizsgálaton!
A szûrõvizsgálat térítés- és vizitdíjmentes.

Információ: ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete. Tel.: 06-1-465-3823
A lehetõség adott!  Éljenek vele!
2008. február 22. - február 29.
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Szeretettel és gazdibarát árakkal, kellemes környezetben várjuk Önt és kedvencét az új, állatbarát, 
színvonalas szolgáltatású kisállatorvosi szakrendelõnkben:
        · kutyák, macskák, egzotikus állatok teljes körû állatorvosi sebészeti, szemészeti, fogászati, 
                 belgyógyászati és szülészeti-szaporodásbiológiai betegellátása,

· általános állatorvosi ellátás,
· veszettség oltás és más fertõzõ betegségek elleni védõoltások,
· mûtétek modern altatási technikával, gépi altatással (ivartalanítások, lágyszervi mûtétek),
· ultrahangos fogkõ-eltávolítás,
· laboratóriumi vizsgálatok,
· vadászgörények, egzotikus állatok, rágcsálók, díszmadarak, hüllõk szakszerû 

betegellátása,
· idõpontegyeztetéses betegvizsgálat is kérhetõ,
· mikrochip beültetés, microchipes állatazonosítás, MEOE mikrochip beültetés,
· Európiai Uniós állatútlevél kiállítása és ügyintézése.
· Kívánságra, kérésre házhoz megyünk! Házikedvencek és házõrzõk teljes körû ambuláns 

ellátása, oltása otthonukban.
· Sürgõsségi betegellátás rendelési idõn kívül, éjjel-nappal, akár háznál is kérhetõ!

Várjuk látogatását állatgyógyszertárunkban, állateledel és felszerelés szaküzletünkben:
·        teljes körû állatgyógyászati termékválaszték,
· állatorvosi receptek beváltása,
· vény nélkül is kapható állatgyógyszerek kiadása,
· gyógy- és diétás tápok teljes választéka (Eukanuba, Hill's, Royal Canin).
· Vitaminok, ásványi táplálék kiegészítõk, belsõ és külsõ élõsködõk elleni szerek, 

féregtelenítõk, bolha-, kullancs és egyéb parazitaellenes szerek, samponok, 
gyógysamponok széles választéka … és még sok minden!

· Új üzletünkben a kutya-macska felszerelési cikkektõl a prémium minõségû tápokig, 
gyógytápokig minden megtalálható.

· Pet shop: pórázok, nyakörvek, hámok, szájkosarak, emészthetõ gumijátékok, állatruhák, 
szezonális akciók.

Dr. Horváth Bánk
kisállatgyógyász

klinikus szakállatorvos

2144 Kerepes, Szabadság út 65.

Rendelési és nyitvatartási idõ:
hétköznap: 9-12 és 16-20

és megbeszélés szerint egész nap.

e-mail: info@kerepesvet.hu

0-24 órás ügyelet: (30) 22-177-23

Tel.: (28) 490-369

www.kerepesvet.hu

Megnyílt a

10 éves az iskola, 20 éve az oktatásban !

AUTÓSISKOLA

Kerepesi Faluházban

Számítógépes oktatás és 

gyakorlási lehetõség!

CSIRE ZOLTÁN

a

Igény szerint 

folyamatosan induló 

tanfolyamok

Tel.: (30)9641-437
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 13-0565-05

A vezetékes víz bevezetése elõtt két régi kútja volt 
Kerepesnek a fõutcán. Az egyiket, a templom elõttit, 
összefogással és sok segítséggel tavaly újították fel, és 
szentelték be a búcsú napján.  A Szabadság úton lévõ 
másik felújításra szoruló régi kutat, a másikkal azonos 
kivitelben Ferenczy Lajos vállalkozó hozatta rendbe. 

Köszönjük! 

2008. JANUÁR  « KEREPESI VÉLEMÉNY
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Elkezdõdött a 860. éves
Kerepes programsorozat
Az ünnepélyes avatást és koszorúzást 
Franka Tibor polgármester nyitotta meg. 
Beszédét követõen Riskó János reformá-
tus lelkész emlékezett az írónõre. 
Felszólalásában külön kiemelte Szabó 
Magda Református Egyház iránt érzett 
elkötelezettségét, mely nézetét a rend-
szerváltás elõtti idõkben sem szégyellt 
nyíltan vallani. Rövid beszédet mondott 
Tasi Géza, az írónõ keresztfia is, aki az 
Iskola könyvtárának Szabó Magda 35 meg-
jelent könyvébõl felajánlott egy-egy pél-
dányt. Az emléktábla leleplezése után a 
Kerepesi Önkormányzat és a civil szerve-
zetek képviselõi koszorúztak.

Kultúra Napi ünnepség
Az emléktábla avatása után az Iskola tor-
natermében folytatódott a programsoro-
zat. Botrágyi Károly trombitamûvész 
elõadásában, az iskola zeneiskola fúvósai 
kíséretében elhangzó Himnusz után a nyi-
tó beszédet Franka Tibor polgármester és 
Szûcs Lajos, Pest Megye Közgyûlésének 
Elnöke tartotta. Kihangsúlyozták a kultúra 
közösségépítõ hatását és a tradíciók 
megõrzésének fontosságát, különösen 
Pest megye legöregebb településén: 
Kerepesen. Franka Tibor polgármester is-
mertette a 860 éves Kerepes programso-
rozat fontosabb célkitûzéseit, majd posz-
tumusz átadta a Kerepes Kultúrájáért 
Díjat Szabó Magda keresztfiának, Tasi 
Gézának. 

D í s z v e n d é g k é n t  T o l c s va y  B é l a  
énekmûvész elõadása volt a megnyitó ce-
remónia záró mûsorszáma. A mûvész a ha-
gyományos kultúra és a magyar szellemi 
örökség életben tartásának és továbbadá-

sának fontosságáról tett 
szóban-dalban bizony-
ságot, melyet az iskola tor-
natermét zsúfolásig meg-
töltõ közönség vastapssal ju-
talmazott.

Szabó Magda 
emlékmûsor
Tartalmas és sok mindent át-
fogó elõadást hallhattunk az 
írónõ életérõl, munkásságáról, a kulturális 
életben és a közösségen belül betöltött 
szerepérõl prof. Kabdebó Lóránt tolmácso-
lásában. A professzor úr szónoklatát kö-
vetõen Bitskey Tibor, Kossuth  díjas érde-
mes mûvész idézett Szabó Magda írásaiból. 
Az ünnepség programjai közé tartozott egy 
rögtönzött kiállítási sarok az írónõ szemé-
lyes- és használati tárgyaiból, kézirataiból 
összeállítva.

Magyar Kultúra Napja
további programjai
A mûsorban továbbiakban táncos és zenés 
elõadásokkal szórakoztatták a közönséget. 
Részleteket láthattunk többek közt Bizet 
Carmenjébõl és Csajkovszkíj Diótörõjébõl a 
G ö d ö l l õ i  M a g y a r  B a l e t t  S z í n h á z  
elõadásában. A színvonalas napot a 
Kerepesi Pávakör, a Lila Akác Nyugdíjas 
Klub és az Aranyesõ Nyugdíjas Klub közös 
népdal elõadása zárta. A tornaterem bejá-
ratánál a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 
tagjai hagyományõrzõk egy lenyûgözõ hely-
történeti kiállítással várták az érdeklõdõket, 
és otthon sütött rétessel, pogácsával kínál-
ták a vendégeket.

Havasi Ádám
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