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Polgármesteri
Nyilatkozat

v a g y  a  P o l g á r m e s t e r i  H i v a t a l b a n  
tájékozódjanak, mert sajnos úgy látszik, hogy 
még mindig akadnak, akik rémhírekkel kíván-
ják a lakosságot felbolygatni, ellenünk hangol-
ni. Megismétlem, aki itt lakik a saját tekén, an-
nak továbbra sem kell semmiféle ilyen adót fi-
zetnie. 

Falugyûlés október 10-én
Mivel a választási ciklus felénél vagyunk, 
egyébként is azt terveztem, hogy falugyûlést hí-
vok össze. Szeretettel várok mindenkit, vitas-
suk meg, hogy állunk két év eltelte után, s ha 
egyéb rémhírekkel is izgatják Önöket, akkor az 
is derüljön ki. Öntsünk tiszta vizet a pohárba! 
Jöjjenek, beszéljük meg szemtõl szemben!
A falugyûlést október 10-én 18 órára hívom ös-
sze az általános iskola tornatermébe. 
Nagyon sok minden történt, amire büszkék 
lehetünk, de biztos van olyan is, amit rosszul 
csináltunk. Kérem, hogy ezt is mondják el, 
hogy tanuljunk belõle és várjuk a kérdéseiket, 
a kritikájukat, de örömmel vesszük azt is, ha 
megerõsítenek minket abban, amivel egyetér-
tenek.

Legyen e Kerepesbõl város?
Ugyancsak várjuk a véleményüket abban a kér-
désben is, hogy pályázzunk-e Kerepes várossá 
nyilvánításáért. Minden ezzel kapcsolatos 
észrevételt, felvetést várunk és örömmel ve-
szünk.
Ennek elõkészítése érdekében létrehoztunk 
egy bizottságot, melynek a tagjai: Rapavi 
József õsi kerepesi lakos, Frajna András atya, 
dr. Vincze Lajos orvos, dr. Fila László, aki nem-
régiben költözött a községünkbe. Igyekeztünk 
úgy összeállítani a bizottságot, hogy lehetõleg 
Kerepes teljes keresztmetszetét adják. A képvi-
selõ-testület részérõl tag még Mayer Endréné 
alpolgármester asszony és Kóbor Tamás az 
Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, 
Szilasról.

Legyen olcsóbb a fûtési költség!
Tervezünk egy mezõgazdasági hulladékot hasz-
nosító bio-brikett gyártó üzemet létesíteni, 
ami akár szalmából,  kukoricaszárból,  
fanyesedékbõl, mindenféle gizgazból korszerû, 
tüzelésre alkalmas brikettet gyártana. Ezzel 
hasznosíthatjuk a földjeinken termett, jelenleg 
értéktelen növényi maradványokat, szárakat. 
Egyúttal munkahelyet teremthetünk ismét né-
hány embernek. A gyártott termékkel tüzelve 
olcsóbbá tehetnénk a téli fûtést az önkor-
mányzat intézményeiben, hosszabb távon pe-
dig a lakosság számára is. Ez ügyben is meg-
kezdtük a tárgyalásokat.

Várunk mindenkit szeretettel egy õszinte be-
szélgetésre közös dolgainkról, október 10-én 
18 órára, az iskola tornatermébe.

Franka Tibor polgármester

szonszerzés céljából vásároltak, szereztek bel-
területi telkeket és azt várják, hogy még maga-
sabb telekárak legyenek és majd busás haszon-
nal adják el a beköltözõknek. Ezekre a nem 
lakott, üresen álló telkekre vetünk ki adót, 
hogy a majdani többszörös haszonból addig is 
járuljanak hozzá, ezek a többnyire nem 
Kerepesen lakó tulajdonosok a községünk fej-
lesztéséhez. Kerepesen még nagyon sok mun-
ka van elõttünk, amihez bevételre van szükség. 
Úgy gondoltuk, akik a telkük eladásából akár 
megtízszerezhetik az egykori vételárat, azok a 
hasznuk reményében 50 Ft/m2/év adójukkal já-
ruljanak hozzá az utak aszfaltozásához, a közte-
rületek rendbetételéhez, az óvoda és az egyéb 
létesítmények beruházásaihoz, a közvilágí-
táshoz, az ivóvizünk egészségesebbé tételé-
hez, stb. 
Ezek a telkek a legtöbb esetben elhanyagolt, ka-
szálatlan területek, amik egyébként is csak gon-
dot jelentenek a községben. Talán ezzel az adó-
val is ösztönözhetjük a tulajdonosokat a 
beépítésre, ami által a környezet rendbetétele 
is megtörténik. 
Nincs tehát épületadó, sõt a telken található 
egyéb építményért, pl. garázsért sem kell 
egyetlen fillér adót sem fizetnie senkinek. 
Igaz ugyan, hogy felvetõdött ennek az adó-
nemnek a bevezetése a Hivatalban, de utána 
számolva, úgy döntöttem, hogy ilyen, a lakos-
ság életét nehezítõ adónemet nem vagyok haj-
landó beterjeszteni a képviselõ-testület elé.

A 300 millió forintos hitellel kapcsolatban is 
pontosítani kell a RémHírnököt, ugyanis nem 
vettünk és nem is veszünk fel egyetlen fillért 
sem egyelõre. 300 millió forintos hitelkeretet 
kértünk a banktól a képviselõ-testület jóváha-
gyásával. 
Erre azért van szükség, mert a tervbe vett in-
gatlan-fejlesztéseknél reméljük, tudunk olcsón 
területeket venni, melyeket szabályoznunk és 
közmûvekkel kell ellátnunk ahhoz, hogy majd 
ipari területként értékesíteni tudjuk azokat. 
Ennek az ügyletnek a hasznából tudunk majd 
további beruházásokat elindítani Kerepesen. 
Ez a hitelkeret egyelõre csak, mint lehetõség 
áll a rendelkezésünkre, akkor veszünk ki belõle, 
ha meg tudunk állapodni egy-egy terület 
tulajdonosával, s akkor csak a képviselõ-
testület jóváhagyásával. 
A kialakított iparterülettel többszörös hasznot 
érhetünk el. Az elsõ haszon az eladott 
földterület, (aminél eleve 30 % nyereséggel 
számolunk). A második haszon, hogy ha ott 
üzemek létesülnek, akkor lesz hol dolgozni a 
kerepesieknek. A harmadik haszon a termelõ 
üzemek által befizetett iparûzési adó. Ez tehát 
egy többszörösen megtérülõ üzleti vállalkozás, 
ezért van szükség a hitelkeret fenntartására. 
De csak akkor nyúlunk hozzá, ha a kiszemelt te-
rületek tulajdonosaival sikerül egyezségre 
jutni. 
Nyomatékosan kérem, ne üljenek fel a 
rémhíreknek! Inkább engem keressenek fel 

Vigyázat! Hamis hírek kaptak szárnyra az 
adókkal kapcsolatban!

Tisztelt Kerepesi Honpolgárok!
Azért kértem az újságban történõ tájékoztatási 
lehetõséget, mert helyre kell igazítanom a köz-
ségben terjesztett, valótlanságot állító rémhírt 
az adókkal kapcsolatban. Azzal riogatnak, hogy 
ingatlanadó lesz, meg 300 milliós hitelt ve-
szünk fel, stb. 
Idõközben kiderült, hogy ezek a hazug rémhí-
rek a Kerepesen is terjesztett Pest Megyei 
Hírnök itteni változatából származnak, amelyet 
ezek után javaslok RémHírnök-nek nevezni.
Meg szeretném nyugtatni a lakosságot, sem-
miféle épületadót, garázsadót vagy hasonlót 
nem tervezünk kivetni Kerepesen. Egyedül 
egy olyan telekadót vezetünk be, ami a hely-
ben lakó kerepesiek 99 %-át nem érinti. Hitelt 
sem veszünk fel, hanem csak hitel rendelkezés-
re állást kérünk a banktól. Azt is arra az esetre, 
hogy ha egy jó üzlet reményében gyorsan sza-
bad pénzre lesz szükségünk, akkor ne kelljen el-
szalasztani a lehetõséget.
De lássuk a részleteket. 

Kerepesi Honfitársaim!
Telekadó lesz, de nem úgy, ahogy tálalták. Ez 
az adónem csak azokat érinti, akiknek 
belterületen, beépítésre alkalmas lakótelkeik 
vannak, de nem építettek rá házat, azaz nem 
lakják. Mindenki, aki a saját telkén található há-
zában lakik, mentes ez alól az adó alól. 
Kizárólag azokat érinti tehát, akik üzleti ha-
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Képviselõ-testületi ülés
A képviselõ-testület soros rendes 
ülését Franka Tibor polgármester 
szeptember 3-ára hívta össze, me-
lyen a képviselõk maradéktalanul 
meg is jelentek.

A két ülés közt eltelt idõszak 
eseményeirõl szóló polgármesteri 
beszámolóból a következõ ügye-
ket emeljük ki:

• A HÉV megállónál elkészült a 
lépcsõ díszburkolata, korlát is 
kellene, de az erre a munkára 
szánt keret egyelõre kimerült.

• Megtörtént az orvosi ren-
delõk felújítása, jó 30-35 év elma-
radást pótolva. A munka itt is foly-
tatódik a parkolók készítésével. A 
költségek a tervezettnél valamivel 
magasabbak lesznek végül, mert a 
kismamák babakocsijai-, illetve a 
kerékpárok számára elõtetõt is 
építenek

• Hamarosan befejezõdik a 
József Attila úti óvoda bõvítési 
munkája, mely az örvendetesen 
növekvõ létszámú gyermekcso-
port miatt vált sürgõssé, szeptem-
bertõl 350 óvodáskorú gyer-
mekrõl gondoskodnak az intézmé-
nyeink. A tanárházaspár kiköltöz-
tetésével is járó munka 6-7 millió 
Ft-ba kerül.

• Az iskolában ugyanakkor 
mindössze 290 gyermek kezdte 
meg a tanulást ebben a tanévben. 
Bõséges a hely az iskolában. 
Igyekeznek a szülõkkel megismer-
tetni a lehetõségeket, többek közt 
az óvodai szülõi értekezleteken is. 

A távolabb lakó gyerekek számára 
iskolabusz beindítását is fontolóra 
veszik.

• Utolsó szakaszába érkezett a 
Mezõ út aszfaltozása, mely cirka 
1,5 km hosszan teszi végre le-
hetõvé a gondtalan közlekedést. 
Ez a szakasz a község szempont-
jából, azért is rendkívül fontos, 
mert a Fõ út bármilyen okból (pl. 
komolyabb baleset esetén) tör-
ténõ esetleges lezárásakor ez ke-
rülõ, ún. menekülõ útvonalat biz-
tosíthat a községen áthaladó gép-
kocsitömegnek. Emiatt az útala-
pot is a szokásosnál erõsebbre ké-
szítette a Kht., hogy a nehéz 
gépjármûvek közlekedésére is al-
kalmas legyen. Kiemeli a munka je-
l e n t õ s é g é t ,  h o g y  t e l j e s e n  
önerõbõl készült, a kötvénykibo-
csátásból származó összeghez 
még nem kellett hozzányúlni.

• Összességében mintegy 80 
millió Ft-ot nyert a község pályá-
zatokon különféle beruházásokra, 
többek között a Wéber utcai járda 
építésére, az iskola akadálymen-
tesítésére, a Fõ úti közlekedési 
lámpára, P+R parkoló kiépítésére 
a HÉV állomásnál, a Sólyom, a 
Béke és a József Attila út részbeni 
aszfaltozására, iskola- és könyvtár-
fejlesztésre. Polgármester úr 
kifejtette, hogy a jelentõs mér-
t é k û  ú t h a s z n á l a t  m i a t t  a  
Hungaroringtõl is támogatást 
igényel, függetlenül attól, hogy 
maga a Ring nem Kerepes közigaz-
gatási területén fekszik.

• Ugyancsak pályáznak a 
Wéber-Szondi-Wesselényi utcák 
aszfaltozására, és a legutóbbi vi-
harkárok enyhítésére Szilason és 
Széphegyen, továbbá a nitrátos 
ivóv íz  ihatóvá  téte lére  i s .  
Példátlan, hogy Budapest közvet-
len közelében még mindig szen-
nyezett vizet kell fogyasztani, illet-
ve a gyermekintézményekben az 
önkormányzatnak zacskós vizet 
kell biztosítani az egészség védel-
mében.

• Sajnálatos tény, hogy a nem-
régiben elkészült játszóterek közül 
a Magtár térit máris megrongálták 
a vandálok. 

• Megosztott a helyi cigányság, 
sok a veszekedés köztük. A helyi 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
egy tagja, majd két nappal késõbb 
az elnöke is lemondott, így a CKÖ 
vezetését jelenleg ifj. Németh 
János látja el, az alelnök pedig 
Oláh Ibolya lett. Ugyanakkor 
Franka Tibor polgármester és he-
lyi vállalkozók a nyáron 45 
gyereket, utóbb pedig Németh 
János 40 gyereket vitt el kirán-
dulni.

• Megalakult a KDNP helyi szer-
vezete.

• Polgármester úr röviden ösz-
szefoglalta az utóbbi idõszak köz-
ségi ünnepségeinek a tapasztala-
tait is. Jól sikerültek a rendez-
vények, mind a Nemzetiségi Nap, 
a Szent István Napi ünnepség és a 
Szilasmenti Napok is, bár ez utób-
binál a zenekarok csúszása miatt a 

befejezési határidõt végül túllép-
ték. Felhívta ugyanakkor képvi-
selõtársai figyelmét, hogy a közsé-
gi ünnepeken illik mindegyiküknek 
részt venni, hiszen az egy fontos ta-
lálkozási lehetõség azokkal az 
emberekkel, akiket képviselnek.

• Franka Tibor egyben meghí-
vott mindenkit a Mezõ út ünnepé-
lyes megáldására és a forgalom 
számára történõ átadására.

• A hozzászóló képviselõk közül 
Labancz József a kibocsátott köt-
vénnyel kapcsolatos pénzügyi ada-
tokat kérte írásban. Kovács Antal 
bejelentette, hogy a bûnmegelõ-
zés érdekében lakossági tájékozta-
tó elõadásokat szervezett, melyre 
a rendõrkapitányságtól érkezik 
elõadó, szeptember 17-én Szila-
son, 18-án pedig Kerepesen a 
mûvelõdéi házban tartják a 
rendezvényt, melyre minél több la-
kost várnak

Palotai László viszont azt kérte, 
hogy írásban, táblázatos módon 
kaphasson összeállítást a korábbi 
évekhez képest örvendetesen 
növekvõ számú megnyert önkor-
mányzati pályázat elõkészítésének 
költségeirõl.

Az idei költségvetési elõirány-
zatok módosítása
Néhány számszaki hiba javítása, il-
letve bizonyos állami normatívák 
változása miatt vált szükségessé a 
módosított változat elfogadása, 
mely egyhangúlag meg is történt, 
ám Palotai László pontosabb mun-
kát és nagyobb ellenõrzést kért a 
Pénzügyi Iroda munkatársaitól. A 
módosított bevételi és kiadási 
fõösszeg 1 milliárd 617 millió Ft.

A költségvetés elsõ félévi zárása
A helyzetjelentésnek is beillõ 
elõterjesztés tartalmazta, hogy az 
önkormányzat igen tevékeny 
idõszakot tudhat maga mögött. Az 
épület felújítását követõen átköl-
tözött a Polgármesteri Hivatal, 
ahol azóta rendezett körülmények 
között folyik a munka. Ezzel 
egyidõben kialakították a Kht. te-
lephelyét is, amire igen nagy szük-
ség volt. A Kht-t felszerelték nagy 
értékû munkagépekkel, hogy je-
lentõsebb feladatokat is el tudjon 
végezni. Megkezdõdött a két orvo-
si rendelõ felújítása, és a Mezõ út 
aszfaltozása. Mindezek mellett a 
község gazdálkodása kiegyen-
súlyozott.
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Ezt a beszámolót is elfogadta a 
képviselõ-testület, de Palotai 
László nem elégedett meg a pol-
gármester szóbeli közlésével, írás-
ban kérte a polgármesteri iroda 
használtan vásárolt bútorainak 
jegyzékét és költségét, valamint a 
korábbi épületben használt búto-
rok sorsáról egy kimutatást. 
(Franka Tibor tájékoztatása szerint 
a  jobb ál lapotú bútorok a 
Polgármesteri Hivatal irodáiban, 
részben a Kht-nál, részben az isko-
lában továbbra is használatban 
vannak.)
Kovács Antal képviselõ úr pedig a 
felmentését kérte a szavazás ter-
he alól, arra hivatkozva, hogy ko-
rábban vitája volt a Pénzügyi 
Irodával. 

Ingatlanvásárlás hitelbõl
A m e l l e t t ,  h o g y  a  k ö t v é n y  
jegyzésébõl származó összeget az 
Önkormányzat útaszfaltozásokra, 
a községi intézmények felújítására 
és a csapadékvíz elevezési munká-
latokra kívánja fordítani, tervez-
nek olyan beruházásokat is, ame-
lyek a késõbbiekben jövedelem-
termelésre is alkalmasak. Ilyen le-
het egy biobrikett gyártó üzem és 
ugyancsak ilyen egy ipari park léte-
sítése. Ehhez azonban ingatlant 
kell vásárolni, hogy azon ezeket a 
beruházásokat megvalósíthassák. 
Az ingatlansárlásokból a tervek 
szerint jelentõs tiszta haszon is ke-
letkezne. A megváltozott pénzpia-
ci viszonyok mellett jelenleg azon-
ban már nem a kötvénykibocsátás 
a kedvezõ lehetõség, ezért a ja-

vaslat a beruházáshoz 300 millió 
Ft értékben az egyszerû banki hi-
telt tartalmazta. 
A kedvezõnek tûnõ üzleti elképze-
lés megvalósításának elsõ lépése 
ennek a hitelnek a megszavazása, 
melyet a képviselõk 8 IGEN és 6 

NEM szavazattal meg is tettek. 
Franka T ibor  polgármester  
hangsúlyozta, hogy ez a döntés 
egyelõre csak lehetõséget ad az 
önkormányzat számára ahhoz, 
hogy elkezdjék a tárgyalásokat. 
Pénzt csak akkor vesznek fel, ha 
létrejön megállapodás alkalmas el-
adó ingatlanokra. Kovács Antal, 
Palotai László, Rózsás Erika és 
Labanc József azonban kérdé-
sekkel, feltételekkel és elutasító 
véleménnyel éltek. Palotai László 
azt különösen nehezményezte, 
hogy a szavazás elõtt nem volt al-
kalma elmondani a kifogásait.

Rendeletvisszavonás helyett 
megerõsítés
A Szociális valamint a Gyer-
mekvédelmi rendeletet a Köz-
igazgatási Hivatal törvényességi 
észrevétele ellenére változatlanul 
érvényben tartja az önkormányzat 
a lezajlott szavazás alapján. 
Segélyt csak az kaphat, aki dolgo-
zik. Ennek értelmében az egészsé-
ges és nem nyugdíjas felnõtt em-
ber csak közmunkavégzés esetén 
kaphat segélyt. Ez a kezdeménye-
zés az ország egyre több települé-
sén talál kedvezõ visszhangra. A tá-
jékoztatás szerint részben máris 
érezhetõ a rendelet hatása. 
Kerepesen naponta 8-10 fõt hív-
nak be közmunkára, amelybõl a 
többség meg is jelenik. Persze 
akadnak, akik kibúvót keresnek, 
o r v o s i  i g a z o l á s t  h o z n a k  a  
munkaképtelenségükrõl. Ez ellen 
az az „orvosság”, hogy csak az 
üzemorvos igazolását fogadják el. 

Ugyancsak érvényben tartják azt, 
hogy a gyerekeket iskolába kell 
járatni, ha a gyermek után szociá-
lis segélyt kívánnak igénybe venni 
a szülõk. Mivel a segélyek ösz-
szegét a Kerepesi Önkormányzat, 
a valóságban tehát maguk a 

kerepesi lakosok fizetik, így ért-
hetõ, hogy a társadalom nagyob-
bik része igazságosnak érzi ezt a 
döntést, még akkor is, ha idõvel 
az állam a segélyek egy részét 
megtéríti. 
A segélyezés szigorítását ismét 
egyedül Rózsás Erika utasította el 
szavazatával.

Telekadó
A legfontosabb, hogy minden 
kerepesi lakóingatlan mentes az 
adó alól!  hívta fel a figyelmet a 
polgármester. Kizárólag azokra a 
telkekre vetik ki az adót, amelye-
ket nem laknak. 
A magyarázat ésszerû. Mindenki 
lakik valahol, de akinek a lakásán 
túl még további lakótelke is van és 
nem is épít rá, mert feltehetõen 
nagy haszonnal akarja eladni, vár 
az ingatlanárak emelkedésére, az 
az idõvel bekövetkezõ sokszoros 
értékemelkedés terhére járuljon 
hozzá Kerepes fejlõdéséhez, az in-
tézmények mûködtetéséhez, az út-
építésekhez a telek adójának befi-
zetésével. 
Mindez természetesen csak a bel-
területi telkekre vonatkozik, a kül-
területi szántók ugyancsak adó-
mentesek. Az érintettek túlnyomó 
többsége tehát nem is Kerepesen 
lakó telektulajdonos.
A témával kapcsolatban ismét 
Kovács Antal és Palotai László 
szólt hozzá, utóbbi képviselõ ezút-
tal Wéber Gábort is megszólította, 
ám a szavazásnál a többség jóvá-
hagyta az elõterjesztéseket. 

Építményadó nincs!
Építményadót nem is tervez az 
önkormányzat! - szögezte le nyo-
matékosan a polgármester, hivat-
kozva a községben terjedõ, ezzel 
ellentétes rémhírkeltésekre.

Közbeszerzési szabályzat
A mellékletekkel együtt több mint 
20 sûrûn gépelt oldalt kitevõ sza-
bályzatot kérdés és vita nélkül 
megszavazta a testület.

Kerepes kapjon városi rangot
Az érvényes rendeletek szerint 
bármely nagyközség kezdemé-
nyezheti várossá nyilvánítását. Ezt 
azonban komoly szakmai elõké-
szítõ munkának kell megelõznie, 
amely egy vaskos iratköteg, azaz 
pályázat benyújtásával végzõdik. 
Kerepes lakosságszáma, földrajzi 
helyzete, valamint egyéb adottsá-
gai alapján jó eséllyel vehet részt 
ezen a pályázaton. Ez a munka is 
segítene a település lakosságában 
erõsíteni a kerepesi érzést, ös-
szébb hozhatná a közös elõkészítõ 
szakasz a településrészeket. 
Felpezsdítené a helyi civil szerve-
zetek tevékenységét, sok szem-
pontból erõsödhetne a település 
turisztikai értéke.
Kerepest hátrányt az esetleges elu-
tasítás esetén sem érné, de ha ki-
érdemlik a városi rangot, akkor at-
tól kezdve az a jelenleginél maga-
sabb arányú állami támogatással 
is járna. Jelentkezni - a jelenlegi 
szabályok szerint - december végé-
ig lehet.
A települések közt  érthetõen  ko-
moly verseny folyik, de Kerepes 
ezirányú lehetõségeire felfigyelt a 
Pécsi Egyetem Földrajz Tanszéke. 
Felajánlották,  hogy együtt-
mûködve a községgel elkészítik a 
pályázatot, melyben már jelentõs 
gyakorlatuk van. 
Polgármester úr egyúttal javasla-
tot tett egy jelentõs helyismeret-
tel rendelkezõ elõkészítõ bizottság 
felállítására. 
Jegyzõ úr megerõsítette, hogy jó-
val kisebb létszámú települések is 
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elnyerték már a városi rangot 
(Kerepes kis híján elérte a 10.000 
lelket) és a várossá nyilvánítást kö-
vetõen ezen a téren is egyenran-
gúak lehetnénk Kistarcsával.
Palotai László szóba hozta, hogy 
ha Kerepes egyesülne Kistar-
csával, akkor is várossá válna, ám 
Mayer Endréné alpolgármester as-
szony ennek még az ötletét is fel-
háborítónak tartotta az elszenve-
dett nehézségekre és perekre em-
lékezve. Képviselõ úr azt is 
javasolta, hogy elõbb egy bizott-
ság vizsgálja meg nincs-e a jogsza-
bályokban olyan pont, amely 

kizárná, azaz eleve sikertelenné 
tenné Kerepes kezdeményezését. 
Bár jegyzõ úr ismertette, hogy 
nincs ilyen szabályzat, képviselõ 
úr azonban kijelentette, hogy ha 
mégis kizárják Kerepest ilyen 
indokkal, akkor fegyelemi eljárást 
kér Franka Tibor polgármester 
ellen, majd elhagyta a termet.
Végül név szerinti szavazáson a kö-
vetkezõ eredmény született:
Igennel szavazott: dr. Barabás 
Gábor, Franka Tibor, Ignác János, 
Kovács Antal, Mayer Endréné, 
Nagy Béláné, Pordán Miklós, 
Rózsás Erika, Szabó Anikó, Varga 
Lívia, Véber Gábor. Tartózkodott a 
szavazástól Labancz József. Nem 
volt a teremben Palotai László.

Pályázat a csapadék okozta károk 
enyhítésére
A képviselõ-testület döntése alap-
ján az esõzések okozta vízmosá-
sok eltüntetésére, melyhez a fel-
mérések szerint több mint 3 millió 
Ft szükséges, pályázatot adnak.

Mikor lesz egészséges ivóvizünk?
A Szilasvíz Kft igazgatója, Horváth 
Csaba ismertette a kialakult hely-
zetet. A kevésbé mély kutak vize 

valóban nitrátos, az új, mélyebb 
kútból származó víz pedig ammó-
niás. Mivel a lakosság száma nõ, 
nõ a vízfogyasztás is, így nincs jó 
megoldás a vízkeverésre sem, 
mert csak igen kis mennyiségû 
egészséges vizet tudnak vételezni 
a DMRV-tõl, Mogyoródon keresz-
tül. Pályázatot nyújtanak be a kb. 
300 millió Ft-os beruházásra, ad-
dig pedig a gyerekeknek zacskós vi-
zet kell adni. 

Mivel a vízrendszer közös Kis-
tarcsával, ha a pályázat sikeres, ak-
kor abból Kistarcsa is részesedik, 

de mivel nekik nem ilyen égetõen 
szükséges a beruházás (õk 
Budapest felõl is kapnak vizet), 
kérdés, hogy a rájuk jutó önrészt 
(ami a beruházás 15 %-a) vállal-
ják e? 
Ha a pályázat sikeres lesz, akkor a 
munka 2010-ben kezdõdhet és 
2013-ra lehet elegendõ, egészsé-
ges ivóvizünk. A Képviselõk egy-
hangúlag megszavazták a pályázat 
támogatását.

Legyen állandó rendõri jelenlét 
Kerepesen
A Szabadság úti Napsugár Óvoda 
(Szabadság út 165.) ingatlanának 
hasznosítása. A korábbi döntéssel 
ellentétben Franka Tibor polgár-
mester azt javasolta a testületnek, 
hogy az óvoda 4000 m2-es telkét 
válasszák ketté, s csak a közel 
3000 m2-es részt értékesítsék. Az 
abból befolyó összeg egy részébõl 
pedig tegyék rendbe az épületet, 
mert arra elõre láthatóan szükség 
lesz különbözõ közfeladatok 
ellátására: rendõrségi (körzeti 
megbízott) helyiségként, valamint 
a családsegítõ és gyermekvédelmi 
szolgálat számára, sõt családi nap-
közi számára is. A három képvi-

selõ tartózkodása mellett a többi-
ek megszavazták a javaslatot.

HÉSZ 
A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) fi-
nomítása során nem volt képvi-
selõi észrevétel, csak 2 fõ tartóz-
kodott, de a többiek megszavaz-
ták.

Belterületbe vonás
A Szõlõ utcai ingatlanok tulajdo-
nosai egy tömbben megvalósítot-
ták a belterületbe vonáshoz szük-
séges feltételeket, s most egy el-
maradt közbensõ ingatlantulajdo-
nos is vállalta a költségeket és az 
útszélesítéshez a területleadást, 
így az akadály elhárult.

Közbeszerzési eljárás a tervezett 
útépítésekhez
Franka Tibor kezdeményezte, 
hogy a ne szerepeljen feltételként 
a pályázati nyerés az útépítések-
nél, mert úgy elõfordulhat, hogy 
nem építhetnek utat, annak 
ellenére, hogy a kötvénykibocsá-
tást kimondottan az utak építésé-
re tették. Az állami pályázatok el-
nyerése bizonytalan és évekre el-
tolhatná a beruházások megkez-
dését. Kérte, hogy a közbeszerzési 
eljárásból ezért ezt a feltételt tö-
röljék. 
Rózsás Erika és Palotai László nem 
értettek egyet az elõterjesztéssel. 
Hosszas vita kezdõdött az össze-
gekrõl és a keretszerzõdés szabá-
lyairól, egyikük azt is javasolta, 
hogy elõbb kérjenek állásfoglalást 
az Országos Közbeszerzési Tanács-
tól, de ezt az ötletet nem támo-

gatta a testület. Végül 7:2:4 arány-
ban megszavazták az elõter-
jesztést.

Pannon Szövetkezet
A Pannon Nagyfogyasztó és 
Szolgáltató Szövetkezetnek már 
34 tagja van, többek között önkor-

mányzatok és intézmények is, akik 
esetében az ott dolgozók is élve-
zik az olcsóbb vásárlási le-
hetõségeket.  A Szövetkezet 
célkitûzése szerint magyar termé-
keket és szolgáltatásokat vesznek, 
egymástól. A leadott igényeket he-
tente egyszer teljesítik, névre szó-
ló dobozban adják át az árut a bol-
ti árnál jóval olcsóbban, hisz nagy-
kereskedelmi áron tudnak szállíta-
ni a száraztésztától, a telefonig és 
számítógépig szinte bármit. 
Egyszeri belépési díj azonban van. 
Mivel Nagytarcsa önkormányzat 
már belépett tag, Kovács Antal 
javasolta, hogy halasszák el a 
döntést, amíg õ utána jár a kér-
désnek. A képviselõk elfogadták ja-
vaslatát.

Kht. beszámoló
Vass Lajos jelezte, hogy jelenleg a 
könyvelõ, a belsõ ellenõr és a 
könyvvizsgáló egyeztett, így kérte, 
hogy a következõ ülésen számol-
hasson be.

Vételi ajánlat egy külterületi út 
egy részére
A testület nem járult hozzá az út-
darab eladásához.

Árokfeltöltés elutasítása
A Templom utcai árkot szemelte ki 
egy Bt. anyaglerakásra. Hiába ígér-
ték a vízelvezés megoldást és lera-
kási díjat, a testület egyelõre nem 
járult hozzá a feltöltéshez.

Zöld Sasok
Kerepesi cigány fiatalok rendsze-
resen Zöld Sasok néven, zöld fe-

hér mezben vesznek részt labda-
rúgó bajnokságban. Költségeik fe-
dezetéül kértek támogatást az ön-
kormányzattól. A Képviselõ-
testület egyhangúlag 100.000 Ft 
támogatást ítélt meg számukra, 
melynek felhasználásáról számlák-
kal kötelesek elszámolni.
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mennyivel kerül többe a kifizetés, 
mint a szociális segély? Mi a 
fedezet? A hitelbõl, az ingatlan ela-
dásból befolyó összegek? 
Milyen jogkövetõ példát mutat pol-
gárainak az önkormányzat, ha saját 
országa jogrendszerét nem tartja, 
és nem tarttatja be? Ki mondja 
meg a polgároknak melyik jogrend-
szert kövessék? Miért nem a prob-
léma megoldást keressük jogszerû 
úton? Mert a hatalom velünk van 
és a hatalommal vissza lehet élni és 
legfõképpen országos sajtóhoz le-
het jutni?
Támogatom az elképzelést, hogy te-
r e m t s e n  a z  ö n k o r m á n y z at  
munkalehetõséget és mindenkinek 
biztosítson a napi 5000 forintos 
munkabérre egyenlõ hozzáférést, 
azoknak is, akik nem kapnak szociá-
lis segélyt. Oldja meg az Önkor-
mányzat a nehéz helyzetben élõk 
gondját.

Rózsás Erika

bály a kérdésre és végrehatjuk-e? 
A Jegyzõ úr azt válaszolta: igen. A 
Polgármester az iskola igazgatóas-
szonytól kért néhány mondatot, 
aki a Jegyzõ urat megerõsítve, azt 
válaszolta, hogy az utóbbi idõben 
egyre eredményesebbek az intéz-
kedéseik. Második esetben a 
Közigazgatási Hivatal törvényességi 
észrevételeit, megoldási javaslatait 
utasította el a testület. 
Egyértelmû. hogy a törvénytelen-
séget nem támogatom, a megol-
dást viszont igen.
Döntésemben a szociális segély 
munkabérként való kifizetése körül 
felvetõdõ kérdések is befolyásol-
tak. Milyen jogcímen fizeti a 
Hivatal? Ha munkabérként, akkor 
kifizeti a munkaadó járulékokat, 
mit csinál a segélyezett, ha az adó-
hivatal kéri a személyi jövedelem-
adót, milyen szerzõdéssel igazolja 
a munkabér jogosságát, idejét? A 
költségvetésben milyen tételként 
szerepel, a járulékos költségekkel, 

A képviselõ-testületi ülést kö-
vetõen megkérdeztük Rózsás 
Erikát miért szavazott úgy egyedü-
liként a javaslat ellen, immár má-
sodszor is. Képviselõ asszony 
emailben az alábbi tájékoztatást 
adta szerkesztõségünk számára.

Kedves Képviselõ Asszony, Õn ere-
detileg is, és most szeptember 3-
án másodszor is ellene szavazott an-
nak a rendeletnek, amely a segé-
lyezést munkavégzéshez köti. 
Akkor is és most is egyedüliként 
mondot nemet a képviselõ-
testületben. Kérem magyarázza 
meg döntésének okait.

Ha jól értem két dolgot kérdez, mi-
ért és miért egyedül? 
„Népszerû” közhangulattal burkolt 
felvetés, könnyen félrevezetõ, elte-
reli a figyelmet a helyzet jog-
szerûségérõl. Az elsõ elõterjesz-
tésnél megkérdeztem a Jegyzõ 
urat, van-e érvényben lévõ jogsza-

Munkát vagy segélyt Recept
Folytatjuk a szilasligeti Együtt 
Egymásért Nyugdíjas Klub által 
szervezett Nagyi Konyhája címû 
gasztronómiai rendezvényen 
megkóstolt receptek bemuta-
tását.

Tökös börek (Nerpel Lászlóné 
receptje). Hozzávalók: 0,5 kg tök, 
0,5 kg túró, 5 db tojás, 1 pohár 
tejföl, 1 evõkanál liszt, só, bors, 
kapor. Elkészítés: a tököt meg-
hámozzuk és felszeleteljük, 
megsózzuk és állni hagyjuk. A 
túrót a 4 tojás sárgájával kike-
verjük, a fehérjét habbá verjük és 
a túrós masszához keverjük. A 
felkarikázott tököt l isztbe 
forgatjuk és kisütjük, kizsírozott 
teps ibe lerakjuk,  a  túrós  
keverékbõl teszünk rásimítva, 
majd megint tök és megint túrós 
keverék, amíg el nem fogy. Az 1 
pohár tejfölt 1 tojással elkeverjük 
és 1 evõkanál liszttel összekever-
jük és a tök tetejére öntjük, majd 
sütõben szép barnára sütjük.
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üzemeltetése során folyamatosan fogadja az iskolásokat, egyetemi 

és fõiskolai diákokat, hogy tanulmányaikat, ismereteiket gyakorlati 

tapasztalatokkal is gyarapíthassák. Átadása várhatóan 2009. 

december.

Hulladékkezelõ épül Kerepesen

Újabb ígéret a „szemét” ügyben
A Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás ígérete és 
szerzõdése szerint a program keretében, még ebben az évben szelektív hulladékgyûjtõ 
szigetek kerülnek megépítésre és kihelyezésre községünkben. Ezzel kapcsolatos 
megkeresésünkre a Társulás az alábbi tájékoztatást adta. 

„A regionális hulladékgazdálkodási rendszerünk kivitelezése során megkezdjük a 
települések szelektív hulladékgyûjtõ szigeteinek kiépítését is. A kivitelezõ 16 hónap alatt, 
meghatározott rendben, településcsoportokban kezdi meg a munkákat. 

 Rendkívüli logisztikai problémát jelent, hogy a közbeszerzési eljárás keretében kötött, a 
kivitelezésre irányuló szerzõdés teljesítése és regionális hulladékgazdálkodási rendszer 
beüzemelése között nem lesz megfelelõ idõbeli összhang.  Mindez azt jelenti, hogy a 
gyûjtõkonténerek kihelyezésére a szigetek alépítményei kiépítésének alkalmával még nem 
kerülhet sor, hiszen azok ürítése, utóválogatása, értékesítése még nem lesz megoldott. (Ez 
csak a hulladékgazdálkodási rendszer teljes beüzemelése után lehetséges.) Azaz az Önök 
településén (Kerepesen) az idei évben a gyûjtõszigetek viacoloros alépítményei kerülnek 
kiépítésre, a gyûjtõedényzetek kihelyezése a jövõ év végén várható csak. A szigeteken 3 féle 
hulladékfrakció (üveg, papír, mûanyag) lesz elhelyezhetõ.

Reméljük, hogy településükön a gyûjtõszigetek építésének megkezdése a polgárokban 
is felkelti majd az érdeklõdést, és a jövõ évben már nagy várakozással fogják elkezdeni a 
hulladékok válogatását.

Az alábbi tájékoztató közlését Pest Megye 
Önkormányzatának sajtófõnöke kérte 
szerkesztõségünktõl.

A kistarcsai Flór Ferenc Kórházba, a 
sajtóhíradásokkal ellentétben, csak 
minimális mennyiségû  a szakhatóság által 
- kétes eredetûnek minõsített élelmiszer 
került. A kórház vezetésének tájékoztatása 
szerint, a szabályok betartásával, régi, 
megbízható szállítóktól vásárolták ezeket 
az élelmiszereket. Mindebbõl mindössze 
két üveg lecsó került, kóstolásos ellenõrzés 
után a konyhára, de emiatt megbetegedés 
nem történt a kórházban. Az illetékes 
hatóság értesítése után a kórház vezetése 
azonnal zárolta a jelzett élelmiszereket, 
azóta ezekbõl semmi sem kerülhetett a 
betegekhez.

Reméljük, hogy településükön a gyûjtõ-
szigetek építésének megkezdése a 
polgárokban is felkelti majd az érdeklõ-
dést, és a jövõ évben már nagy vára-
kozással fogják elkezdeni a hulladékok 
válogatását.

Köles Krisztián
projektvezetõ helyettes - Zöld Híd 

Program

A Pest Megyei Kéményseprõ Kft közleménye
Értesítjük, hogy a 27/1996. (X.30.) BM rendelet 3.-7. §-a értelmében elõírt kötelezõ 
kéményseprõ-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat  a települési 
önkormányzata közigazgatási határain belül 2008. 09. 01-tõl 2008. 10. 20-ig arcképes 
igazolvánnyal rendelkezõ dolgozóink látják el, valamint díjat szednek. 

A projekt részeként szeptember 10-én a Kerepes, ökörtelekvölgyi, 
szeptember 11-én pedig a nógrádmarcali hulladékkezelõ központ 
alapkövét helyezték el. Képünkön három polgármester: Franka 
Tibor, Gémesi György és Bóth András.

z Európai Uniós elvárásoknak, a vonatkozó mûszaki és jogi 

elõírásoknak megfelelõen Kerepes, Ökörtelek  völgyben A2009 októberére, illetve Nógrádmarcalon 2009 júniusára 

elkészülõ hulladékkezelõ központok jelentõs mértékben átalakítják 

Pest és Nógrád megye hulladékgazdálkodását. Mindkét helyszínen 

a szelektív hulladékgyûjtésre épülõ, a nyugat európai gyakorlatnak 

megfelelõ hulladékkezelést vezetnek majd be. Ennek részei többek 

között a gyûjtõszigetes és hulladékudvaros szelektív gyûjtés, az 

újrahasznosítható anyagok utóválogatása, a mechanikai és 

biológiai hulladék elõkezelés, illetve a komposztálás. 
A nettó 8.177.000 euróból, lakott területektõl távol felépülõ 

Kerepes, ökörtelek - völgyi központban dolgozzák majd fel a 

térségben szelektíven gyûjtött hulladékokat, amelyeket 

szétválogatnak, lebáláznak, majd onnan a hasznosító üzemekbe 

szállítanak. A kezelõközpont egyéb sajátossága, hogy a háztartási 

hulladék kezelését nem hagyományos lerakással oldják meg, 

hanem Európai Uniós mintára mechanikaibiológia elõkezelést 

alkalmaznak. Az eljárás során a beszállított kommunális 

hulladékokból kiválogatják a tovább hasznosításra alkalmas 

hulladékfajtákat  szerves anyagot és könnyû frakciót (mûanyag, 

papír, kombinált csomagolóeszköz, textil és fa hulladékok) -, 

amelyekbõl a tervek szerint komposztot és villamos áramot fognak 

majd elõállítani. A folyamat révén csak a maradék, 

hasznosíthatatlan részek kerülnek a hulladéklerakóra. A 

kezelõközpont oktatási és képzési funkciót is ellát majd. Építése és 

KEREPESI VÉLEMÉNY » 2008. SZEPTEMBER
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KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ FEHÉR- ÉS 

VÖRÖSBOROK, PALACKOZVA IS!

SZILÁGYI

PINCÉSZET
Mogyoród, Somlói u. 36.

Nyitva tartás: csütörtök-péntek: 14-17-ig, szombat 9-17-ig

Telefon: 06-28-441-856

Riasztó- és klímaszerelés
Elektronikus vagyonvédelmi eszközök, kültéri és beltéri 

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

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

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

Mûanyag ablakok!
Ingyenes felmérés, árajánlat. 

Beépítés meglévõ keretbe, vagy 
régi elbontása után. Komplett kivitelezés.

Telefon:

06/30 670-6271

Szüreti Mulatság
Szeptember 13-án, szombaton került megrendezésre az idei Szüreti 
Fesztivál. Az iskola udvara adott helyet a rendezvénynek, ahol már korán 
reggel gyülekeztek a résztvevõk és a fõzõversenyre benevezettek. Reggel tíz 
órakor a Csikós lányok kikérése és Franka Tibor polgármester köszöntõje 
után, elindult a szüreti menet a Bíró pár házához a Juhász Gyula utcába, 
onnan a Patkó Csárda, a Ring kocsma, majd a szilasligeti Posta elé, ahol a 
helyi-, és vendég néptánccsoportok színvonalas ének- és táncelõadással 
kedveskedtek az összegyûlt kerepesi közönségnek. Idén, rendhagyó módon, 
a menetbe meghívást kapott a Kõtelki népdalcsoport, akik énekeikkel 
emelték a mûsor színvonalát

 Akik  nem kísérték el a felvonulókat, azok sem unatkoztak, a színpadon a 
nap folyamán az óvodások mûsorát láthatták, ezt követõen a szilasi Juhász 
Ilony és Sólyom Tamás Óriásbábokkal szórakoztatta a fiatalabb korosztályt. 
A gyermekmûsor után Kistarcsáról, Isaszegrõl, Tápiószecsõrõl, Vecsésrõl és 
Nagykátáról érkezõ hagyományõrzõ csoportok kápráztatták el az 
érdeklõdõket. Egész napos programokon múlathatták az idõt az érdeklõdõk, 
volt szõlõpréselés, mustkóstolás, népi kézmûves vásár, üvegfestés, 
arcfestés, szórakozhattak a vidámparkban, és megkóstolhatták a 
fõzõversenyen résztvevõk finomnál finomabb ételeit. Délután fél hatkor 
kiderült ki fõzte meg a zsûri szerint a legfinomabb ételt: elsõ lett a „Burgundi 
csapat”, második az „Arany Virág”, harmadik a „Piroska és a Farkas”.

Az est táncházzal zárult, ezt követõen Palya Bea és Szokolay Dongó Balázs 
gyönyörû népdalokkal kedveskedett a hideg szél miatt sajnos erõsen 
megfogyatkozott közönségnek.          További képeinket lásd a hátsó borítón.

2008. SZEPTEMBER « KEREPESI VÉLEMÉNY
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Tiltakozás a Hungaroring legújabb éjszakai programja miatt
Tiltakozunk amiatt, hogy a Hungaroring Sport Zrt. mogyoródi versenypályáján 2008. 

szept. 26-27-én éjszakai autóversenyt rendezzenek. A program szerint ugyanis e két napos 
rendezvény során éjszakai szabad edzésre is sor kerül. 

A pálya vezetõi gazdasági kényszerrel magyarázzák az utóbbi években egyre sûrûsödõ 
zajos tevékenységüket. Ennek ellentmondani látszik ez a verseny, melyre a nézõket 
ingyenes belépéssel toborozzák. Felmerül a kérdés, mi szükség van arra, hogy a lakosság 
éjszakai nyugalmát propaganda célú autóversennyel zavarják, amikor esélyük sincs még a 
nappali zajterhelési határérték betartására sem, nemhogy az éjszakaira? 

Felszólítjuk Kerepes Nagyközség vezetõit, választott képviselõit, hogy lépjenek fel az 
újabb környezetszennyezés ellen!

Szilas Tér Egyesület 

Méltó emlék
Mészáros Jánosné Cserven Ilona felajánlott 
egy szép kidolgozású sírkeretet és fedlapot, 
amelyet Varga Árpád kõfaragó Kerepesrõl 
elszármazott mester felállított Szilasliget 
neves fejlesztõjének, Wéber Edének a 
sírján. Az adakozó nagylelkûségét és a 
mester vállalását polgármester úr ezúton is 
köszöni a település nevében, hiszen Wéber 
Ede sírját hosszú évek óta sokan ígérték, de 
mindeddig nem tették rendbe.

Lásd a következõ oldalon!

Új cigányvezetõk
A kerepesi roma kisebbség elnöke és egyik 
vezetõségi tagja lemondott. A tag azért, 
mert nem értett egyet az elnökkel, az elnök 
pedig azért, mert más tevékenység után 
n é z e t t .  A  v á l a s z t á s i  e r e d m é ny e k  
ismeretében a listán következõ Oláh Ibolya 
és Oláh Béla került az öttagú vezetésbe, 
amely vezetõség ifjabb Németh Jánost 
választotta elnökének, Oláh Ibolyát pedig 
alelnöknek. Mindketten elmondták a 
polgármesternek, õk az elõzõ idõszakhoz 
képest nem csak követelõzni akarnak, és 
nem igaztalan jelzõkkel illetni a falu 
vezetését, õk tényleg együtt szeretnének 
mûködni a polgármesterrel és a testülettel. 
Belátják, attól nem mennek jobban a 
dolgok, amit idáig a cigány kisebbség 

vezetõje erõltetett: politikai bélyegek és 
botránykeltés. A valós probléma ugyanis 
nem ez, hanem az, ami például a Gyár 
utcában kialakult. Oláh Ibolya szerint, ami 
ott van, az rettenet. Baj van a tisztasággal, a 
rengeteg szeméttel, a sok veszekedéssel, és 
gyanús üzleteléssel.
Pedig mi, a többség nem ilyenek vagyunk  
mondta Ibolya.  Jött egy vállalkozó, aki 
megvenné a házainkat, és mi legalább húsz 
család el is adnánk szívesen, mert 
szeretnénk onnan elköltözni. Sajnos hárman 
nem adják az Istennek sem, így félünk, hogy 
nem lesz az egészbõl semmi.
Az üzleti oldal sem titok. A romák elõször 15 
milliót kértek a vállalkozótól, most már 10 
millióval megelégednének ingatlanonként. 
De nem mindenki, a többség viszont menne. 
A vezetõ elmondása szerint felelõtlenül 
eladják egyesek a szoc.pl kedvezményüket, 
például a négy gyerek után járó 3-4 milliót 4-
500 ezer forintért, és akkor csodálkoznak, ha 
egyre nagyobb lesz ott a nyomor és egyre 
több putri épül szabálytalanul, mert nincs 
pénzük. Fel kell lépni ez ellen, meg az 
áramlopás a szemetelés, az erkölcstelen 
életmód ellen  mondta Oláh ibolya. 
Rendszeresen figyelik a gyerekeket, hogy 
járjanak iskolába, napi kapcsolatot építenek 
az iskola, az óvoda vezetõjével, röviden, 
pozitív változást akarnak.
Úgy legyen…

F.T.

Immár negyedik alkalommal rendezzük 
meg országos szemétgyûjtõ akciónkat

A Magyar Közút Kht. 2008-ban immár 
negyedik alkalommal rendezi meg országos 
szemétgyûjtõ akcióját. Az eddigi három 
országos szemétgyûjtõ akciónk rendkívül 
eredményes volt, a három alkalom során 
összesen több mint 100 ezren gyûjtötték a 
hulladékot a közutak mentén, 17 ezer 
köbméternél is több ömlesztett szemetet 
szállítottunk biztonságos lerakókba, 
alkalmanként 400 gépkocsival. 
Ezúttal arra kérjük a lakosságot, hogy 2008. 
október 13-án, hétfõn 10 és 14 óra között 
ismét csatlakozzanak akciónkhoz és 
tegyünk együtt útjaink tisztaságáért! 
Társaságunk minden résztvevõ önkor-
mányzat, iskolai osztály, civil szervezet, 
faluszépítõ közösség, és egyéni jelentkezõ 
számára térítés nélkül biztosít kesztyût, 
láthatósági mellényt és szemétgyûjtõ 
zsákokat, valamint gondoskodunk az 
összegyûjtött hulladék maradéktalan 
elszállításáról. Nem lomtalanítási akciót 
bonyolítunk, hanem az utak mentén 
kidobált szeméthegyeket szeretnénk 
lebontani.  Bízunk abban, hogy sok ezren 
egyetértünk abban, hogy mindannyiunk 
felelõssége, hogy milyen környezetünk 
minõsége, és milyen környezetet örökölnek 
tõlünk utódaink. 
Társaságunk idén is folytatja az elõször a 
2008-as Föld napi szemétgyûjtési akción 
meghirdetett versenyét: a legérdekesebb 
talált tárgyat felmutató osztály (fotó 
beküldését várjuk) egy kirándulást nyer a 
t á r s a s á g t ó l  a  k i s k õ r ö s i  Kö z ú t i  
Szakgyûjteménybe. 

Szemétgyûjtõ
akció

APRÓHIRDETÉS
Diplomás angol tanárnõként vállalok korrepetálást, nyelvvizsgára, érettségire 

felkészítést. Barcsiné Andrea Tel.: 06-20-3819917
Víz, gáz, központi fûtés szerelés garanciával, ingyenes felméréssel. FEHÉR ISTVÁN 

06209674930 
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Munkák Kerepesen
A Településüzemeltetési Kht. tájékoztatása szerint bruttó 6-

6 millió forintért elkészültek az orvosi rendelõk augusztus 31-ig. 

Ebben megtörténtek a tetõjavítások, a nyílászárók cseréi, 

bádogozások, hõszigetelések és az egyéb szükséges munkálatok. 

Köszönjük a résztvevõ vállalkozók munkáját!
Folyik  a  közterületeken a veszélyessé  vált fák gallyazása.
Megtörtént a szilasligeti óvoda átalakítása, már csak a külsõ 

munkálatok és a parkoló kialakítása van hátra.
A  Mezõ  utcában  az  árokép í tésen  do lgozunk .

Várhatóan a következõ nagyobb feladatunk a Bajcsy Zsilinszky 

utca felújítása lesz.

Közzététel az E-Szakképzésért Alapítvány 2007-es adatairól
1. Elnevezés: E-Szakképzésért Alapítvány
2. Képviselõ: Madaras Attila kuratórium elnöke
3. Székhely: 2145 Kerepes, József Attila u. 2.
4. Adószám: 18863345-1-13
5. TB-törzsszám: 133 299 716
6. Közhasznúsági fokozat: kiemelkedõen közhasznú szervezet
7. Nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk. 60.041/2003/2. 2003.05.09.
8. Közhasznúsági végzés száma: Pk. 60.041/2003/2. 2003.05. 24.
Az E-Szakképzésért Alapítvány 2007-ben az alábbi költségvetési 
támogatásban részesült:
MÁK alap normatíva 251.116 eFt
Elõzõ év és egyéb normatív támogatás     1.882 eFt
Vizsgatámogatás                                                             2.808 eFt
ÖSSZESEN                 255.806 eFt
Az Alapítvány a költségvetési támogatásokat az alábbiak szerint használta fel:
Három intézménynek alapnormatíva:                                     249.825 eFt
Kiegészítõ normatíva tankönyvre: :                                               1.320 eFt
Elõzõ év elszámolása átutalásra került    1.882 eFt  
A vizsgatámogatásból 2007. dec. 31-ig                                         1.785 eFt
                                                                                                       254.597 eFt
Az Alapítvány részletes elszámolását a 2007. évi közhasznúsági jelentésben 
lehet megtalálni, amely elérhetõ az www.eszaka.hu weblapon. 

2008. SZEPTEMBER « KEREPESI VÉLEMÉNY
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Manócska csoport 
Óvónõk: Lénárt Istvánné (Zsuzsa néni), 
Szontaghné Keresztessy Ildikó 
Dajka: Sípos Istvánné (Marika néni)
Konyhai dolgozó: Sipos Istvánné (Marika 
néni)

Csicsergõ Óvoda 
2145. Kerepes-Szilasliget Wéber Ede u. 4.
Telefonszám:  06/28-508-290,    06/20-559-
8920
Tagóvoda vezetõ: Gerháthné Bárdos Mária 
Csibe csoport 
Óvónõk: Laczai Tiborné (Marika néni), 
Hegedûs Zoltánné (Kati néni) 
Dajka: Bitter Istvánné (Éva néni)
Csigabiga csoport 
Óvónõk: Végh Sándorné (Erzsike néni), Berta 
Andrea 
Dajka: Nyesõ Jánosné (Jutka néni) 
Méhecske csoport 
Óvónõk: Lipp Csabáné (Mónika néni), Meleg 
Gáborné (Marika néni) 
Dajka: Németi Józsefné (Zsuzsa néni) 
Mókus csoport 
Óvónõk: Ihosné Tarcsai Erika, Németh Emese

Dajka: Nyúl Tiborné (Ica néni) 
Süni csoport 
Óvónõk: Gerháthné Bárdos Mária, 
Hauptmanné Baraksó Kata 
Dajka: Zsiákné Keller Erika
Konyhai dolgozók: 
Gõdér Jánosné (Erzsike néni), Bányai Mária 

Meseliget Óvoda 
2145. Kerepes-Szilasliget József A. út 71-75. 
Telefonszám:  06/28 508-295,   06/20-421-6994
Tagóvoda vezetõ: Valter Erika 
Katica csoport 
Óvónõk: Valter Erika, Fenyvesi Veronika 
Dajka: Horváth Andrásné (Ani néni) 
Maci csoport 
Óvónõk: Dvorszkiné Szabó Gabriella 
Mihaliczáné Kovács Erika 
Dajka: Bujdosó Lajosné (Kati néni) 
Pillangó csoport 
Óvónõk: Balla Mónika, Kollárik Orsolya
Dajka: Lipcsei Ágnes 
Teknõs csoport
Óvónõk: Frankóné Szabó Brigitta, Gellért Alíz
Dajka: Iványos Zoltánné (Marika néni)
Konyhai dolgozó: Bíró Imréné (Irma néni)

OVIHÍRADÓ • OVIHÍRADÓ • OVIHÍRADÓ • OVIHÍRADÓ • OVIHÍRADÓ • OVIHÍRADÓ • OVIHÍRADÓ

Hírek a 2008/2009-es nevelési év indulásáról

A csoportjaink többségébe megérkeztek az új 
gyerekek, a folyamatos beszoktatás most is tart. 
A szülõi értekezleteken tájékoztattuk a 
gyermekek szüleit a 2008/2009-es nevelési év 
várható eseményeirõl.

Tovább fo lytatódnak  a  fakul tat ív  
programok, úgy, mint a katolikus hittan, a 
néptánc, a zeneovi és az angol oviklub, mely az 
idén is Helen Doron módszerével ismerteti meg 
a kicsikkel az idegen nyelvet. Újdonság 
óvodáinkban a német nyelvoktatás lehetõ-
sége, melyre szintén várjuk az érdeklõdõ 
kisgyermekeket.

Szeptember 13-án óvodánk dolgozói közül 
többen részt vettek a Hagyományõrzõ Szüreti 
Mulatság és Fûszerfesztivál programján. A 
nagycsoportos gyerekek szerepeltek is. 

A Szivárvány óvoda konyhájáról Sas 
Ferencné Erzsike néni nyugdíjba vonult. Ezúton 
is kívánunk neki hosszú egészséges nyugdíjas 
éveket! Jó pihenést!

Tájékoztató óvodáink mûködési rendjérõl a 
2008/2009-es nevelési évben

Óvodavezetõ: Lengyelné Jankovics Mária 
Óvodatitkár: Fügedi Józsefné (Vera néni)
Fejlesztõpedagógus: Dobrainé Gróf Erzsébet
Logopédus: dr. Virsinger Györgyné (Ágota 
néni)
Karbantartó:
Napsugár és Szivárvány óvoda: Keller István
Csicsergõ és Meseliget óvoda: Somogyi 
Sándor

Szivárvány Óvoda 
2144. Kerepes, Szabadság út 260. 
Telefonszám: 06/28-560-320,  06/20- 559-8918, 
Fax: 06/28-560-321 
Tagóvoda vezetõ: Sengel Lászlóné (Marika 
néni)
Margaréta csoport 
Óvónõk: Sengel Lászlóné (Marika néni), 
Madarászné Hegedûs Erzsébet
Dajka: Burik Lászlóné (Zsuzsa néni) 
Gyöngyvirág csoport 
Óvónõk: Burik Gáborné (Kati néni), Takács 
Imréné (Emi néni) 
Dajka: M. Szabó Sándorné (Jutka néni)
Konyhai dolgozó: G. Nagy Jánosné (Panni néni)

Napsugár Óvoda 
2144. Kerepes Szabadság út 165. 
Telefonszám: 06/28 560-390, 06/20-559-8919
Tagóvoda vezetõ: Sengel Lászlóné (Marika 
néni)
Napocska csoport 
Óvónõk: Kovács Ferencné (Erzsike néni), 
Kundra Zsuzsanna 
Dajka: Varga Istvánné (Erzsike néni) 

Bõvült Szilasligeten a Meseliget óvoda 

2008 áprilisában a beiratkozások után olyan nagy igény jelentkezett óvodáink iránt, hogy a 
meglévõ férõhelyek már nem tették lehetõvé minden kisgyermek fogadását. A Polgármester 
úr és képviselõtestület segítségével azonban megoldódott a helyhiány kérdése. Az óvoda 
épületében található megüresedett szolgálati lakást 5 millió Ft+Áfa költséggel átalakították 
számunka egy foglalkoztató és mellékhelyiségeit is magába foglaló új épületszárnnyá. A 
bõvítés után 13 óvodai csoportban 335 kisgyermeket fogadunk az óvodákba. Az épület 
elkészült a gyermekek és az új óvó nénik már birtokba is vették. Igen csak szépre sikeredett 
mindannyiunk megelégedésére. Szép, esztétikus új bútorok, kiegészítõk és sok izgalmas 
gyermekjáték került a helyiségekbe. Ezúton fejezzük ki köszönetünket minden résztvevõnek, 
aki tevõlegesen részt vett az új óvodarész kialakításában. Köszönjük a Polgármester úrnak és a 
képviselõtestületnek, hogy ismét az óvodás gyermekek ellátása mellett szavaztak.  
Községünkben a jelentkezõ óvodásokat teljes körben fogadjuk.  

a Meseliget óvoda gyermekei és nevelõtestülete,
Lengyelné Jankovics Mária óvodavezetõ

KEREPESI VÉLEMÉNY » 2008. SZEPTEMBER
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Kulturális programajánló
Kerepesi Faluház

2144 Kerepes, Templom u. 3.28/560-360, 20/559-8921

faluhazkerepes@invitel.hu, www.kerepesfaluhaz.shp.hu

2008. október 18. 17 óra
Bene Zoltán:

I S T E N N É L   A   K E G Y E L E M
Történelmi játék 13 képben,

Damjanich János leveleinek felhasználásával a Kerepesi Faluházban

„Ide vezetett hát. De kinek a hibája, hogy ide jutottunk, a bitófa árnyékába? Ki tehet róla? Rosszabb 
katonák vagyunk, mint õk? Kevésbé bátrak, gyatrább vitézek? A császár seregében nem volt 
századosnál magasabb rangú egyikünk sem. A ténylegesen harcoló alakulatok egyik tisztje sem…
Negyvennyolc õszén nem véletlenül álltak át oly sokan, nem véletlenül jelentkeztek tolongva. Nem 
csak a hazafiúi buzgalom hajtotta õket, de a magasabb rang és a nagyobb zsold is, ez világos. Világos. 
Világos? Ezért lett a vége Világos? Ezért világos, hogy le kellett tennünk a fegyvert? El kellett buknunk.
El kellett? A keservit! Rosszabb katonák vagyunk, mint õk? Kiss Ernõ biztosan. A kis lengyel azonban 
biztosan nem. Károly sem, Klapka sem. Isten ne vegye bûnömül: én sem. Az a nyomorult, gyáva 
Görgey sem. A honvédeink sem”
Részlet a darabból

RENDEZTE: KÁTÓ SÁNDOR
Díszletkivitelezés: Kiss Róbert, Oláh Ernõ

Zene: Domenico Gaetano Maria Donizetti, Liszt Ferenc
Hang- és fénytechnika: Csenki József

Belépés ingyenes!
Szentmisék

A kerepesi templomban
vasárnap: 8 és 19 óra
hétköznap reggel 6:15

A szilasligeti kápolnában
vasárnap 11:00

Minden hónap elsõ 
vasárnapján reggel 8 órától 
görög-katolikus szentmise a 

szilasligeti kápolnában.
Péllébánia Hivatal:

28/ 560-370

Kiszel Pál 09. 18.
Galántai Pál Mátyásné 09. 23.
Ádám Mihályné 09. 24.
Halász Gábor 09. 25.
Molnár Tamás 09. 29.
Tihanyi Józsefné 09. 29.
Simon Gyula 09. 30.

KEREPES RÁDIÓ 97,1 
MÛSORAJÁNLÓ

Hallgatóinkat ezekkel az állandó 
mûsorainkkal várjuk a rádiók elé.
Mise: Minden reggel 5 órakor az 
elõzõ vasárnap felvett templomi 
mise hallható.
Délelõtti puncs: Hétfõ és csütörtök 
reggel 8-12-ig Jani. 
Délelõtti puncs: Kedd, szerda, 
péntek 8-12-ig: Jani, Betti. 
Délelõtti puncs: Szombat 8-11-ig : 
Klaudia. 
Nótafa: minden nap 12-13-ig.
Humor óra: 13-14-ig.
Rock óra: Hétfõ, szerda, péntek: 
Jani, Karcsi.
Délutáni randi: Anti, Csabi, 
Tekercs, Kitti.  
Kapcsoló: szerda, csütörtök 20:10  
22-ig Attila, vasárnap 18-20-ig: 
Attila, Tamás.
Repess Kerepes: Hétfõ 21-22ig: 
Viktor. 
Esti mese a gyerekeknek : minden 
nap 20-tól.

Várjuk hozzászólásaikat, ötleteiket 
a következõ elérhetõségeinken: 
Telefon és sms számunk: 06-28-
560-012, 06-20-99-33-971, Skype: 
Kerepes rádió 97,1. E-mail címünk: 
info@kerepesradio.hu

Köszönjük a sok bátorítást, és a 
pozitív visszajelzéseket.

Springer Krisztina

Temetések

2008. október 3. 17 óra

Gobelin kiállítás
Bányai Györgyné Nagy Margit 

mûveibõl
Kerepesi Faluház

2008. október 11. szombat 16 óra

Idõsek napi mûsor
Fellép: Reményi Géza és Cigányzenekara

Nova Brigitta  magyar nóta és cigánydal énekes
Gáti Pál  énekes

Sukár Cigánytáncegyüttes

Koreográfus: Szecsõ Kovács Zoltán
Szerkesztõ mûsorvezetõ: Radó József

Minden érdeklõdõt sok szeretettel várunk!

2008. október 22. 17 óra

Megemlékezés az 1956-os 
forradalom évfordulójának 

alkalmából

16.00 Ünnepi mûsor  Helyszíne: Általános 
Iskola, Vörösmarty u. 2.

Köszöntõt mond: Franka Tibor polgármester
Fellépnek az általános iskola diákjai

Betanító tanár: Müllnerné Szabó Margit
16.45 Fáklyás felvonulás az iskolától a Hõsi 

emlékmûig
17.00 Koszorúzás az október 23-ai áldozatok 

emlékére
Köszöntõt mond:

Papp Lajos - szívsebész

2008. október 16. 17 óra

Polgári esték
Franka Tibor polgármester beszélget  neves 

közéleti személyiségekkel

2008. október 25. 11-15 óra

10 éves a Kisvirág 
Gyermektánccsoport

Jubileumi mûsor
Helyszíne: Hagyományok Háza, Budapest 

Corvin t. 8.
Meghívott vendégek: a kerepesi 

hagyományõrzõ csoportok
Igény szerint, buszokat indítunk Kerepesrõl, a 

Hagyományok Házához és vissza.
Jegyek kaphatók a Faluházban

Jegyek ára: 1500 Ft.
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Szeptember 1-jén ismét gyermekzsivajtól 
lett hangos a kerepesi iskola. Boldogan 
üdvözölték egymást az osztálytársak, kissé 
szorongva gondoltak az elõttük álló tanévre 
a nyolcadikosok, s még megszeppenve ültek 
helyükön az elsõsök. A tanévet a gyerekek 
kedves mûsora köszöntötte, majd Franka 
Tibor polgármester úr és Majer Endréné 
alpolgármester asszony a gyerekek, a szülõk 
és vendégek elõtt adta át aranydiplomáját 
Karlovics Marika néninek, az iskola egykori 
földrajz-rajz szakos tanárának. Ismételten 
gratulálunk.
Kedves Gyerekek! „Kitûnõvé egy szerencsés 
perc által is válhatunk, hasznos emberré a 
fáradságos évek tesznek.”- írta Kemény 
Zsigmond. Kívánok nektek az õ szavaival sok-
sok fáradságos évet, boldog új (tan)évet!

Sárközi Márta

Elszállt
a nyár

rojekttel zártuk a 2007/2008-as évet, és 
az idei tanévet is azzal indítottuk. Úgy Pgondoltuk, hogy könnyebb lesz mind a 

tanulók, mind a pedagógusok számára, ha 
szakítunk a hagyományos módszerekkel, és 
rendhagyó órákkal, programokkal könnyítjük 
meg a tanévkezdést. 

Az elsõ héten az alapkészségek fejlesztését 
tûztük ki célul. A gyerekek olvastak, dalokat 
tanultak, táncoltak és közösségformáló játéko-
kat játszottak délelõttönként. A délutánok a 
sportról, mozgásról, erõfejlesztésrõl szóltak. 
Testi és szellemi fejlõdésüket lelkes peda-
gógusok irányították, követték és mérték. A 
nebulók észre sem vették, hogy játszva, s 
könnyedén kerültek mind fizikailag, mind 
szellemileg arra a szintre, hogy elkezdhessék a 
„komoly” tanulást.

A második héten délelõttönként már 
órarend szerint tanultunk. Ám házi feladatot 
még nem kaptak diákjaink, de tennivaló nélkül 
így sem maradtak délutánonként. Hiszen 
tovább folyt a hangos olvasás, a dalok, a táncok 
gyakorlása. Valamint testüket is edzhették 
többféleképpen is .  A tornateremben 
akadálypályán gyakorolhattak, az udvari 
pályákon ugrálókötelezés, labdavezetés, és 
futógyakorlatok folytak. Az iskola folyosóján 
pedig pingpongozás zajlott.

Harmadik héten iskolánk névadójának, gróf 
Széchenyi Istvánnak a születésnapja köré 
fonódtak a délutáni programok, feladatok. 
Diákjaink megismerkedtek a „legnagyobb 
m a g y a r ”  é l e t r a j z á v a l .  J e l m o n d a t o t  
választottak, melyet meg is tanultak. Kis 
elsõseink gyakorolták az avatás szövegét. S 
minden alsós készült a szeptember 19-i 

projektzáróra, a táncok illetve a dalok 
gyakorlásával.

S eljött a „nagy nap”! Délelõtt a fõpróba igen 
jól sikerült. Ebéd után mindenki hazament, 
hogy testét és lelkét is ünneplõbe öltöztesse 
erre a szép eseményre. Délután fél ötkor 
izgatottan gyülekeztek gyerekek, nevelõk, 
szülõk és rokonok a tornateremben. Halk 
zsongás jelezte a készülõdést, az izgulást, ami 
elönti ilyenkor a kicsiket, nagyokat egyaránt.

A vácdukai tábor résztvevõi kezdték a 
mûsort „Egerek gyûlése” címû elõadásukkal, 
melynek vidámsága, szellemessége oldotta 
mind a szereplõkben, mind a nézõkben a 
kialakult feszültséget. Majd felcsendült a 
Himnusz, s elkezdõdött az est komoly része. A 8. 
a-sok adták elõ a Széchényi István születésének 
évfordulójára készült mûsorukat. Ezután az 
elsõsök és ötödikesek avatása következett, 
majd elhangzottak az osztályoktól a választott 
jelmondatok. Szünet következett, melyben a 
gyerekek és vendégek kedvükre ehettek-
ihattak a lelkes szülõk által készített 
finomságokból. A báli részt a nyolcadikosok 
gyönyörû palotása nyitotta meg. Ezután pedig 
Ragoncza Imre bácsi vezetésével, élõ zenére 
„ropta” 300 gyerek és nevelõ a moldvai 
táncokat, s dobbant egyszerre a zene ütemére a 
szívünk. Éreztük, összetartozunk! Este hétig 
folyt a vigadalom, táncházzal és bemutatókkal 
fûszerezve. A 4. b. modern táncokkal 
szórakoztatta a közönséget, a 6. a. pedig 
kedvenc dalát adta elõ.

Jókedvûen, feltöltõdve mentünk haza. 
Sikeres évkezdés volt!

 Popovics Zsuzsanna
alsós munkaközösség vezetõ

Iskolakezdés másképp

Dr. Horváth Bánk
kisállatgyógyász

klinikus szakállatorvos
Dr. Korvin László
magánállatorvos

Telefon, fax: (28) 490-369

2144 Kerepes, Szabadság út 65.
(3-as út)

e-mail: info@kerepesvet.hu

Rendelési és nyitvatartási idõ:
hétköznap napközben folyamatosan 

9-20-ig és megbeszélés szerint
bármikor.

Éjjel-nappal, 0-24 óráig hívható:
(30) 22-177-23

www.kerepesvet.hu

Kívánságra házhoz megyünk!
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Olyan egyhetes programsorozatot tervezünk 
október 13-19-ig, melyben a résztvevõk egy 
héten keresztül közelebbrõl megismerik, 
folyamatosan tanulmányozzák Kerepes 
történetét. Ajánlott irodalom Horváth Lajos: 
„Kerepestarcsa története” c. könyv. Ezen kívül 
ajánlunk és javasolunk más lehetõségeket is 
(Levéltár, helyi internet hozzáférés a Kerepesi 
Faluház „CseTTI” Studiójában stb.). Fõvédnök: 
Franka Tibor polgármester.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Kerepesi Faluház és a CseTTI  Studió 
pályázatot ír ki: „Találjuk ki Kerepest” címmel

Turisztikai célú elképzelések, ötletek leírását 
várjuk, melyek Kerepes történetébõl, annak 
tárgyi valóságából, vagy éppen legendájából 
merítve tartalmas és értékes turisztikai-
idegenforgalmi látványosságot, esetleg 
tárgyiasult foglalatosságot, tevékenységet 
képesek kínálni a Kerepesre látogatóknak. A 
dolgozatok terjedelme: min. 1, max. 5 oldal. 
Beérkezés: 2008. október 18. 15 óra.
Értékelés: október 19. vasárnap, 14 óra.  I. díj 
40.000 Ft, II. 30.000 Ft, III. 20.000 Ft, IV., V., VI., 
VII., helyezett tárgyjutalomban részesül. Díjak 
ünnepélyes átadása október 19-én a „Kerepes 
Konferencia” zárásaként

„860 éves Kerepes”
Történelmi  Konferencia Október 19. vasárnap 

15 óra
„Századok és ezerek e helyt, mit Kerepesnek 

hívnak…”

Meghívottak
Patay Pál régész-kutató, a magyarországi, ókori 
katonai védelmi rendszerek örökös kutatója, 
doayenje,
Makovecz Imre építész
Hidán Csaba, a Pázmány Péter Tudomány 
Egyetem történelem tanára (helyi lakos!!)
Harkányiné dr. Székely Zsuzsanna, Szt. István 
Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet 
Gödöllõ
Horváth Lajos nyugalmazott levéltáros, a 
„Kerepestarcsa története” írója,
Mihalik Mihály ny. régész-restaurátor, a KLM 
/Kerepesi Lokálpatrióta Mozgalom/ tagja, 
több helyi szobor gazdája
Véber Gábor mûvelõdés szervezõ, a KLM 
vezetõje, a kerepesi cserkészcsapat szervezõje 
/CseTTI Stúdió/
Simoncsik Mária építész-a „Kerepesi 
Szabadidõ és Történelmi Park” grafikai munkái

A „Csörsz-, vagy Ördög-árok” által érintett 
települések polgármesterei: Fót, Mogyoród, 
Kerepes, Gödöllõ, Isaszeg és Valkó
Valkó Vadásztársaság
Pilisi Parkerdõ Zrt
Duna-Ipoly Nemzeti Park
Gödöllõi Tájvédelmi Körzet
A helyi képviselõ testület, egyesületek, klubok, 
különféle csoportok, civil szervezetek vezetõi 
és tagjai és Kerepes Nagyközség lakossága

Elõadások - Programok

Véber Gábor házigazda köszöntõje után 
Franka Tibor polgármester megnyitja a 

konferenciát

1.  Mihalik Mihály: „Mesélnek a kövek és a 
századok, ezt teszem én is…”
2.  Harkányiné dr. Székely Zsuzsanna: 
„Kulturális, történelmi örökségünk a Csörsz-
árok környezetgazdálkodási feladatai” 
3.  Patay Pál: „Csörsz-, vagy Ördög-árok” 
létrejötte, története, elõfordulási helyei 
Magyarországon
4.  Makovecz Imre: „A  Történelem és a 
népmûvészet szerepe az építészetben” 
5.  Mihalik Mihály-Véber Gábor: Kilátót a 
Bólnoka tetõre.
6.  Véber Gábor: A „Történelem”, mint bevételi 
forrás  -  a „Kerepesi Szabadidõ és Történelmi 
Park” bemutatása. 
7.  Hidán Csaba: „A magyarországi történelmi 
bemutatók szerepe, lehetõségei”  a Kerepesi 
Szabadidõ és Történelmi Park 
megvalósításának és mûködtetésének formái.

17 óra / Faluház nagyterme - Kerepes 
Helytörténeti Vetélkedõ -Ki tud többet 
Kerepesrõl…?

Elõre bejelentkezett csapatok jelentkezését 
várjuk. Ezek lehetnek családok, 
utcaközösségek, munkahelyi és baráti 
csoportosulások, stb. Csapatok létszáma: 3-7 
fõ között.
Jelentkezni lehet személyesen a Faluházban és 
a CseTTI-ben, és az alábbi elérhetõségeken.
Vetélkedõ díjai: I. helyezett 50.000 Ft, II. 
helyezett 30.000 Ft, III. helyezett 10.000 Ft 

Jó játékot és kellemes szórakozást kívánunk!
Kerepesi Faluház - Szt. Anna Cserkészcsapat

Elérhetõségek: Kerepesi Faluház  
faluhazkerepes@invitel.hu

www.kerepesfaluhaz.shp.hu   28/560-360, 
20/559-8921

veber@freemail.hu  06/20-204 1916

„Találjuk ki Kerepest…!”
Helytörténeti barangolás Kerepes történelmében

Nincs munkája? 

Nézzen be hozzánk!

ÁLLÁS-LES
minden csütörtökön 16-18 óráig a 
Faluház „CSETTI”  helyiségében.  
Mesterbörze   Ha szakemberre, 
vagy kerti-házkörüli munkához 

segítségre van szüksége, keressen  
a Faluházban csütörtökön 16-18 h 

között, vagy hívjon:
06 20/204 1916  (Véber Gábor)

Ha 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 .- (még !!!)
Tanulással párhuzamos gyakorlási 

lehetõség!

Helye:
Kerepes Faluház /„CseTTI”/

Templom utca
TELEHÁZ

Következõ tanf. indul:2008. 
nov.4./kedd/ 18 óra  

Kérem jelezze elõre telefonon 
érkezését!!

Véber Gábor 
06 20 204 1916

Tájékoztatom a körzetembe tartozó 
(Szabadság út az ABC-tõl a Patkó Vendéglõig 
és Templom u.) Tisztelt Lakókat, hogy a 
következõ fogadó óra 2008. okt. 9-én, 
csütörtökön 17-19 óra között lesz a 
Kerepesi Faluházban.
Érdeklõdés, információ: 06 20/204 1916  

Véber Gábor képviselõ
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vonaljegy ma háromszáz forint körül van, ami 
hatszázszoros. Vajon a kalauzok fizetése 
hányszorosa az akkorinak?

Ez az új Magyarország soha nem látott 
áremelkedésekkel kezdõdött és folytatódik 
tovább. A távfûtést az idén már négyszer 
emelték, pedig csak szeptember közepe van. A 
fûtési idény ezután kezdõdik. A munkásoknak 
viszont az utcára kell menni pár forint 
emelésért, ha egyáltalán kapnak. Tudjuk mi, 
hogy az egész föld gazdasági nehézségekkel 
küzd, fõleg az energiaárak miatt. De mikor 
beléptünk az Unióba, az elsõ között voltunk, 
most talán az utolsók vagyunk. Miért jobb a 
környezõ országokban? Ott talán kevesebb a 
melldöngetõ?

Végül kérem a miniszterelnök urat. Ha azt 
látja, hogy a gyermekei válogatnak a tálcára 
rakott sütemények között, melyik a finomabb, 
hunyja be a szemét néhány pillanatra. Látni 
fogja, hogy valahol az Alföldön egy ártatlan kis 
magyar gyerek, a kenyere utolsó darabkájával 
törülgeti a tányér szélérõl a paprikás krumpli 
szaftját, hogy egy csöpp se vesszen kárba.

Hát ez a jelenlegi kétfelé osztott Ma-
gyarország. És ezen semmiféle ígérgetés nem 
változtat, ha azt nem kísérik igazi tettek is.

Csõsz Lajos

talanságában. Mert emberek, akik azelõtt üres 
zsebbel jártak, ma milliárdosok. Tönkretették 
az üzemeket, gyárakat, hogy fillérekért meg-
szerezhessék a munkások százezreinek élet-
lehetõségét. És most, mikor az ország már 
semmit sem tud adni, húzogatják a 
mézesmadzagot új Magyarország ígérge-
tésével. (Itt szögezném le, korántsem veszek 
mindenkit egy kalap alá. Nagyon sok be-
csületes vállalkozó van, nekik köszönhetõ, 
hogy még így áll az ország. Sajnos, közülük is 
sokan nem bírják már a terheket, és ez nagyon 
nagy baj.)

Hogyan lehet józan ésszel arra gondolni, 
hogy jól van ez így? Az egészségügyet félig 
szétzilálták. Kórházakat adtak el, vagy zártak 
be, a meglévõk mûszerezettsége kritikán aluli. 
Most a BKV van soron, ami eddig egy nagy 
egység volt, mégis több milliárdos vesz-
teséggel dolgozott. Most öt-hatfelé akarják 
szétszedni, így egy helyett öt-hat vezérigazgató 
kell, irodaházak, telephelyek. Ennyire 
átlátszóan, hogy lehet ezt csinálni? Így csak 
rosszabb lesz, a már ma is megfizethetetlen 
jegyeket emelik tovább. A régi ötvenfilléres 

„Új Magyarország!” - hirdetik a tévékben, 
gondolom sok millióért. Ez fölösleges 
pénzkidobás, mert úgysem tudnak annyi 
táblát, plakátot gyártani, amely letakarhatná az 
egyre inkább ránk nehezedõ nyomort. 

De a miniszterelnök büszke az állítólagos 
eredményekre, kiáll a nép elé és szégyen 
nélkül, félszeg vigyorral szórja elénk az 
évtizedek óta lerágott csontokat. Egyétek, 
dadogja, ezt már az Új Magyarország adja 
nektek. És mi mit tehetnénk? Keresgélünk a 
csontok között, hátha találunk rajtuk egy kis 
mócsingot.

Ezekre a csontokra valamikor kemény 
munkával mi raktuk rá a húst. Akkor még 
nekünk is jutott belõle, bár a javát akkor is azok 
rágták le, akik nem sokat tettek érte. Csakhogy 
akkor nem volt szabad nagyot harapni, mint 
most, a nagyszájú emberek telhetetlen 
szájával.

A rendszerváltás elõtti és utáni ország 
szétmorzsorlódásához csak Trianon hason-
lítható. Nem a méltóságában, ahogy az akkori 
emberek elviselték a szörnyû csapást, és 
viseljük most is, hanem a durva igazság-

A nyomor torz fintorai

hogy ezután a nyugdíját nem a postás hozza, 
mert a bankoknak utalják át, és a számlákat is 
azok fizetnék. Így a bank a kezelési költséget 
azonnal levonja, utána a számlák átutalásáért 
szintén számol, biztosan nem keveset. És ha 
ezek után még marad, havonta érte kell menni, 
betegen, esetleg botra támaszkova, vonaton, 
buszon, villamoson, a rá leselkedõ rengeteg 
ba lesetveszé ly  e l lenére .  Mert  idõs  
embereknél gyakoribb a baleset. De menni 
kell, hogy minden napra meglegyen a szelet 
kenyér egy tányér levelessel. Hogy gyógyszerre 
jut-e? Ha sok, úgyse tudja kiváltani.

Talán a pokol ördögei adják a tanácsot 
odafent? Vagy a rettenetes pénzéhség? A 
nyugdíjakat eddig nem tudták adóztatni, most 
két részletben is tudják. A postai kézbesítésért 
eddig fizetniük kellett, azután mi fizetünk a 
bankoknak. A másik, a bankok a tõlünk levett 
pénz hasznából adót fizetnek. Ez nem lehet 
annyi, hogy az eddig is nyomorban élõket 
megérje még nagyobb nyomorba süllyeszteni. 
Mégis megteszik szív és lélek nélkül.

Még ne mondjuk el a néninek ezt a banki 
dolgot. Legyen még pár napja, amikor õ is 
egész embernek érezheti magát. Had üljön ki 
az udvarra, hogy az õszi Nap bágyadt sugarai 
utolsó reményt önthessenek a szívébe. A 
cicája az ölében fekszik és miután megkapta a 

söngetnek. Idõs néni ballag a kapuhoz, 
ahol a postás várja. Kezébe számol Chárom darab tízezrest és még pár 

ezrest. No, akkor holnap kifizetem a számlákat - 
mondja mosolyogva, de gondosan ügyel rá, 
hogy a postás ne lássa a szemében tükrözõdõ 
szomorúságot.

Bemegy a lakásba, papírt, ceruzát vesz elõ, 
meg az összegyûlt számlákat. Hozzákezd és írja 
egymás alá a számlák összegeit. Villany. Gáz, 
víz-, csatorna, fûtés, telefon, lakbér. Összeadja, 
és a végösszeget a most kapott nyugdíjához 
hasonlítja. Zsibbadó ujjai közül kicsúszik a 
ceruza, fejét az asztalra ejti és sír, zokog, 
vigasztalhatatlanul.

Mit sirat? A kommunizmus által tönkretett 
ifjúságát, amikor neki mindig az élet árnyékos 
oldalán kellett élni e a napfény helyett? Amikor 
reggeltõl-estig húzta az igát a szövõgépek 
mellett, fillérekért? A szerencsétlen balesetét, 
a leszázalékolását? Nem. Ezeken már régen túl 
van, ezek lassan elfelejtõdnek, de az élete 
egyre inkább teherré válik számára. Egyedül 
maradt, támasz nélkül, öregen, betegesen és 
nem tudja, holnap lesz-e mit enni.

Hagyjuk magára õt. Hulló könnyei had 
enyhítsék a szíve sebeinek fájdalmát. Ha kisírta 
magát, talán újra tud mosolyogni.

Mért még nem tudja, a kormány azt tervezi, 

szokásos simogatást, halkan dorombolni kezd. 
Ez a megszokott kedves hang körülöleli, 
lehunyja a szemét, és már messze jár.

Zöldellõ erdõben, kicsiny csobogó patak 
mellett sétál. A fákon madarak énekelnek, a 
selymes füvet õzikék legelgetik, fölöttük a Nap 
ragyog, és mindenhol béke és nyugalom honol. 
Kicsit távolabb a réten fehér ruhás kislányok 
játszanak önfeledten énekelve. „Bújj, bújj 
zöldág, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu 
csak bújjatok rajta.”

Szíve megtelik gyönyörûséggel és felsóhajt. 
Istenkém, egyszer ugye én is idejöhetek? 
Kérlek, Uram, teljesítsd kérését.        Csõsz Lajos

Nyugdíjas néni 2008-ban

VÍZ GÁZ KÖZPONTI 
FÛTÉSSZERELÉS,

GARANCIÁVAL, INGYENES 
FELMÉRÉSSEL

októberi akció: FÛTÉS 
KARBANTARTÁS 6900ft.

Rendszer feltöltés, készüléktisztítás,
gázszivárgás ellenõrzése,fûtés 

beüzemelése.
Nyugdíjas igazolvánnyal 

rendelkezõknek további 10% 
engedmény

telefon: 06-20/9674-930 Fehér István
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Tisztelt Sárossy Miklós,
volt Fideszes tagtársam!

lõször is megköszönöm a szíves vendéglátás, igazán jól érzetük 
magunkat, s Te nagyon jó házigazda voltál a Kuckó vendéglõdben, Eutólag is sajnálom, hogy kiléptél a csoportból. Akkor is és most is 

tiszteletben tartom döntésedet. Nem értem, miért nem indokoltad, és 
osztottad meg velünk aggályaidat, miért vártál egy évet. De ezt hagyjuk, 
gondolom nyomós oka volt a hallgatásodnak. Ami az aggályaidat illeti: 
„miért nincs a kerepesi Fidesznek hivatalos helyisége, ami csak az övé?” Ezt 
Neked kellene tudni a legjobban, - mint alapító tagnak  hogy van annak száz 
oka is. Egy: nincs pénz. A Fidesz csoport nem tud vásárolni, sem bérelni egy 
külön irodát. Állami önkormányzati támogatást nem kapunk, és tudva a helyi 
pénzügyi helyzetet, nem is kérünk. Ugyanis mi az önkéntes befizetésekbõl 
gazdálkodunk, abból is szerényen, például rendezvények, megemlékezések. 
Ha valaki akar, ott mindig megtalál bennünket.

Röviden a kilépésekrõl pár szót. Ha valakik úgy gondolták, hogy csak a 
választási gyõzelemig fontos a Fidesz, majd hátradõlnek a székben, hogy már 
bent vannak, valójában kint vannak  kilépéssel vagy kizárással. A választási 
gyõzelem után kijelenteni, hogy a Fidesz támogatása nélkül is nyertem 
volna, sok mindent elõrevetített. Ami sajnos bekövetkezett  oszd meg és 
uralkodj. A nevek behelyettesíthetõk, gondolok a kilépettekre és a 
kizártakra, a helyi Fidesz csoportból.

Véleményem szerint, ha egy vezetõ nem tûri a kritikát, ellentmondást, 
nem tud elfogadni más véleményt  még ha hangoztatja is az ellenkezõjét  
finoman fogalmazva patthelyzet alakul ki.

Ennyit az együttmûködésrõl. Természetesen az elért eredmények 
becsülendõk. Jöhet egy jó javaslat baloldalról, ami a falu érdekét szolgálja, 
azt támogatni kell, jobboldalról jöhet egy rossz döntés, amit bírálni kell. 

Aggódásodat köszönöm, csalódottságodat nem értem.
Baráti üdvözlettel: Pozsonyi István

Júniusban jártam Önnél személyesen és jeleztem Önnek azt a problémámat, 
hogy csatorna bekötésemet nem tudom megvalósítani. Ezen problémám 
megoldásában nem kapok semmilyen segítséget a Szilasvíz Kft vezetésétõl. 
Ön soron kívül fogadott engem, meghallgatott, és segítõ közremûködésének 
hála elindult egy közös gondolkodás és a Szilasvíz szakembereivel közösen 
megoldottuk a csatorna bekötést. Számomra ez azért nagy esemény, mert ezt 
a problémát 2003 óta jeleztük a Szilasvíznek, és azóta a vitázáson kívül 
semmilyen elõrelépés nem történt. Nem vagyok tõsgyökeres kerepesi. Az 
itteniek szavajárásával családommal együtt mi csak „gyüttmentek” vagyunk. 
Mezõtúron születtem és Budapesten nõttem fel. 1994-ben határoztuk el 
feleségemmel, hogy Kerepesre költözünk. Eddig csak távolról figyeltem az Ön 
tevékenységét és drukkoltam Önnek, hogy sikerüljön megvalósítania 
elképzeléseit és elismertetni magát velünk, kerepesi lakosokkal. Kívánok 
Önnek további munkájához erõt, kitartást. 

K. Tibor
Tisztelt Polgármester Úr!
A napokban Keszthelyrõl telefonált a lányom és mondta, hogy Szilason a 

posta melletti nagy Közértbõl hívták, ahol találtak egy barna pénztárcát, 
benne pénzzel, igazolványokkal és az õ telefonszámával, s közölték, hogy a 
pénztárca a boltban átvehetõ. az úr, aki vásárolt, az elõbb volt itt, és biztosan 
kiejtette a zsebébõl. Az 1966-ban meglévõ hétvégi házunkból (Állomás u.) 
átmentem és a vezetõnõ átadta a pénztárcát. Nem hiányzott semmi. Nagy 
volt az örömünk, hogy a mai világban ilyen megtörtént. Ezt azért írtam meg, 
mert gondoltam Polgármester úr örülni fog, hogy nemcsak lopásokról, 
kártételrõl kap bejelentést.

Üdvözlettel és nagyrabecsüléssel: Dr. Soós Pál

PS: Nagy örömömre szolgált, hogy a Szilasmenti Napok alkalmával az Ön 
kitûnõ bevezetõje után Papp Lajos professzor úrtól igazán nagyszerû, 
lélekemelõ történelemórát hallhattam a kertünk végében lévõ színpadról. 
Visszapörögtek az évek, úgy éreztem, hogy 1940. Van ls a Kassai Magyar 
Királyi Állami Gimnázium padjában ülök.

Kettõs köszönetnyilvánítás
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g y  g o n d o l o m ,  h o g y  
Kerepesen a választási kam-Úpány szerinti közös akarat 

vitte annak idején sikerre a jelen-
legi képviselõ testület megvá-
lasztását, vagyis összetételét. 
Ennél egyszerûbben fogalmazva, a 
polgármester-jelölt személye mel-
lé választottunk társakat. Akik te-
hát most ellenzékben vannak, 
azok bizonyos értelemben elárul-
ták a választóikat, és a polgármes-
ter személyét is. Ez akkor is így 
van, ha ezen kívül még huszonhat 
verzióban elemzem a kialakult 
helyzetet. 
Azt is hiszem, hogy a nyilvánvaló-
an kisebbségben ténykedõ ellen-
zék így talán soha, semmiféle hasz-
not nem hoz a községnek. Ötleteik 
ugyanis elenyésznek a zûrzavar és 
ellenségeskedés légkörében. Még 
akkor is, ha jók. Széthúzást és bé-
kétlenséget gerjesztõ, önreklámo-
zó munkásságukból tehát a lakos-

ság semmit nem profitál. Bizonyos 
vonatkozásban ugyanez a helyzet 
a parlament mûködésével kapcso-
latban is. Sajnos, a cirkusz még 
mindig kell a népnek.
Tudni kell a képviselõknek, és 
egyesek talán már tapasztalták is, 
hogy az igazi sikerélmény megélé-
séhez elõbb-utóbb össze kell 
fogni, mert egyébként ez a 
mostani, kerepesi ellenzék a kö-
vetkezõ választáskor nem lesz sike-
res. Mert a választópolgár nem 
mindig felejt. Ugyanis, amikor 
megválasztásra kerültek, az embe-
rek nem erre a szembeállásra és el-
különülésre adták a voksukat. 
Kissé elnagyoltan fogalmazva, való-
színûleg rossz úton járnak. Az 
igazságra, a hitelességre, vagy a 
népre hivatkozni pedig már kevés, 
mert ténylegesen is tenni kell vala-
mit. Például jó példát mutatva ott 
kellene lenni a rendezvényeken, 
vagy a problémás községrészeket 

Kis világunk nagy problémái

Csire Zoltán

a Kerepesi

Ált.Iskolában

Igény szerint, folyamatosan

induló tanfolyamok !

- „B” kategóriás jármûvezetõ képzés

- Számítógépen teszt gyakorlás

- Orvosi alkalmassági kiadása

- Közúti elsõsegély tanf. és vizsga

- Gyakorlati oktatás hétvégén is

- Ismeretfelújító utóképzés 

Tel.: 06(30)9 641-437
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 13-0565-05

AUTÓSISKOLA

személyesen kellene felkeresni, és 
elbeszélgetni az ottani lakosokkal 
gondjaikról, bajaikról. Ezt minde-
gyik képviselõ megtehetné, és 
akkor, - néhány képviselõ kivételé-
vel - nemcsak a polgármesterrel le-
hetne összefutni az utcán, vagy ta-
lálkozni egy ünnepségen. 
Természetesen szükség van kriti-
kus szemléletre is a polgármester 
egyéni döntéseit illetõen, de én 
azt hiszem, hogy itt már másról, 
és talán többrõl van szó. Úgy 
vélem, hogy ezen a mostani, álta-
lam kritikusnak vélt szinten meg 
kell állni, mert a lakosságot szol-
gáló, hatékony munkát veszé-
lyezteti, és egyébként a kerepesi 
embereket már nem is érdekli 
úgy, mint a régmúltban az, hogy ki 
szereti, és ki nem a polgármestert. 
Higgyék el, kedves ellenzékivé lett 
képviselõk, hogy a lakosság zömét 
többnyire csak az érdekli, hogy 
elõtte van-e aszfaltos út, vagy elvi-

szik-e tõle idõben a szemetet. Az 
önök harca tehát felesleges, és 
nem is erre kaptak mandátumot 
tõlünk.
Végül, úgy gondolom, hogy az ön-
kormányzati munkában általában 
úrrá kell lenni párt-, és világnézeti 
beállítottságon is, hiszen a lakos-
ság többségének érdeke, vagyis 
szo lgá lata  ezt  így  k íván ja .  
V i s s z a n é z v e  a z  e l m ú l t  k é t  
esztendõ történéseire, bátran ki 
m e r e m  j e l e n t e n i ,  h o g y  a z  
eljövendõ két évet is sikerekben 
gazdagon zárhatja ez a testület. 
Ehhez viszont ennél nagyobb ös-
szefogás kell, és a megosztottsá-
got növelõ politizálással fel kell 
hagyni. Egy elemzõ és tárgyilagos 
önvizsgálat - mindkét fél részérõl - 
a lakosság számára csakis hasznos 
lehet. Ez a fõ szempont, ne feled-
jék. Sok türelmet és további jó 
munkát kívánok mindegyiküknek.

Kovács Ferenc

Hogyan védekezzünk a betörések ellen? - címmel szervezett lakossági tá-
jékoztatót a Gödöllõi Rendõrkapitányság bevonásával Kovács Antal kép-
viselõ úr. A Szilasligeti Közösségi Házban szeptember 17-én, a Kerepesi 
Faluházban szeptember 18-án tartott tájékoztatón sokan részt vettek. A 
kapitányság szakértõje és Kovács képviselõ úr sok hasznos tanáccsal lát-
ta el a vagyonbiztonsága miatt okkal aggódó kerepesieket.

BûnmegelõzésBûnmegelõzés

KEREPESI VÉLEMÉNY » 2008. SZEPTEMBER

Kovács Antal képviselõ úr és vendége
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Szeptember 27-én megkezdõdik a lányok számára is
az õszi idény.

Nõi mérkõzések:
09.27 11:00 Honvéd - Kerepes

10.05 15:00 Kerepes - Hegyvidék
10.12 15:00 RKSK - Kerepes

10.19 15:00 Kerepes - Monorierdõ
10.25 14:00 Vasas - Kerepes
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KEREPESI VÉLEMÉNY • Kerepes-Hollandia-Széphegy-Szilasliget közéleti lapja •  Kiadja a Két Faluért Egyesület •  A szerkesztõség címe: 2144 Kerepes, 
Rét utca 51. •  Telefon: 06/30 330-1670, 06/28 561-059 •  Szerkeszti: Windhager Károly (tel.: 06/30 335-90-50, mail: windhager@decens.eu) •  Tördelés: 
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Press nyomdában Mogyoródon  • www.kerepes.hu

Fémfelvásárlás

Magas áron veszek 
VASHULLADÉKOT, 50-70 Ft/kg.

AKKUMULÁTOR vétel 60-70 Ft/kg.
Minden szükséges engedéllyel rendelkezünk!

MOGYORÓD, Kerektó utca 2.
06-30-947-7221

DUDU BAU 2007 Kft.

Szüreti Mulatság
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