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VÉLEMÉNYKEREPESI
Kerepesen 62 esz-

tendő után idén június 
4-én, a szégyenletes 
trianoni békeszerződés 
évfordulóján magyar 
zászlókat lengetett a 
szél. Többen kérdez-
ték, miért zászlóztuk 
fel a falut. Párizsban a 
győztes nagyhatalmak 
igazságtalanul feldara-
bolták Magyarorszá-
got. Hazánk kéthar-
mad részét egyszerűen 
odadobták a környező 
országoknak, mér-
hetetlen fájdalmat és 
gazdasági visszaesést 
okozva a Kárpát-
medence magyarsá-
gának. A kommuniz-
musban tabu téma volt 

Trianon, mert a szoci-
alista internacionaliz-
mus hamis diktatúrája 
megtiltotta az emléke-
zést és a számvetést.

Magyarországhoz 
hasonló gyalázatot e- 
gyetlen országgal sem 
követtek el. Ma hazánk 
régi önmagával hatá-
ros, ami példátlan a 
világon. Példátlan az 
is, hogy Magyarország 
összesen négy fővárost 
adott a világnak: Buda-
pest, Pozsony, Kolozs-
vár és Nándorfehérvár 
(Belgrád). Ezeket, a 
nemzet nagyságát és 
kiválóságát bizonyí-
tó adatokat, nem kell 

titkolni, ezeket nem 
szabad elhallgatni, sőt, 
büszkéknek kell len-
nünk, amiért magya-
rok lehetünk hazánk 
jelenlegi határain belül 
és kívül egyaránt.

(Gondoljunk csak 
bele. Amikor Colom- 
bus Amerikát felfe-
dezte, akkor Magyar-
ország már világ-
birodalom volt, és 
Árpádházi királya-
ink közül a legtöbbet 
avatták szentté. Ma 
mégis egy, a miénk-
nél sokkal szegényebb 
„kultúrát” másolunk 
le, vagy másoltatnak 
le velünk. Állítsuk 
helyre saját és igazi 
értékeinket.)

Trianon és trikolor

folytatás a 2. oldalon

Készül a díszkő burko-
lat a Templom utcában

Pályázaton nyert több milliós beruházás 
készült el az általános iskola bejáratánál. Az 
akadálymentes közlekedés mellett felújításra  
kerültek a vizesblokkok és megépült a mozgás-
sérült mellékhelyiség.

Akadálymentesítés az 
iskolában...

Lakossági és hivatali összefogással vég-
re megkezdődött a régóta várt Templom utca 
burkolása. Reményeink szerint a június 30-án 
megrendezendő Szlovák Fesztivál résztvevői 
már használhatják, csakúgy mint a kerepesi 
Búcsú közönsége július 29-én, vasárnap.

Sokan voltak kíváncsiak a falu-
gyűlésre, amit másodszor hirde-
tett meg az új testület az iskola 
tornatermébe június 5-én, délután 
18 órára. 

Franka Tibor polgármester, 
miután köszöntötte a hallgatósá-
got, beszámolt az elmúlt fél évről. 
Elmondta, hogy mint azt többek 
között ígérték, az eddigi indoko-
latlanul nagy létszámmal ellen-
tétben, és költségmegtakarítás 
érdekében a hivatal dolgozóinak 
létszáma 45 főről 33 főre, az isko-
lában pedig a pedagógusok lét-
száma szeptember 1-től 46 főről 
31 főre csökken. Az eredmények 
felsorolásszerű ismertetése után 
beszámolt arról, hogy a falugyű-
lés előtt rendkívüli testületi ülést 
 

Féléves beszámoló a falugyűlésen

folytatás a 2. oldalon
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Minden nép tragédiája 
fáj, úgy az angolé, mint 
az oroszé, vagy a zsidóé, 
de a legjobban, akárcsak 
minden zsidónak, orosz-
nak és angolnak, nekünk, 
magyaroknak a magyar 
holokausztok fájnak a 
legjobban… És ezek-
re emlékezni nemcsak 
kell, de kötelességünk. 
Az erőszakkal elszakított 
magyarok nem tehettek 
semmiről, úgy lettek belő-
lük románok, szovjetek, 
vagy jugoszlávok, hogy ki 
sem mozdultak otthonról. 
Aztán akinek nem tetszett, 
azt verték, üldözték, vagy 
megölték. Kinek van ellen-
vetése? Ki akar magyar 
és magyar között különb-
séget tenni? A magyarok 
nem! Mások se próbálkoz-
zanak! Mi itthon vagyunk 
és maradunk.

Még akkor is, ha a meg-
szálló szovjet hatalom a 
trianoni tragédiára emlé-
keztető Országzászlót 
leromboltatta a budapes-
ti Szabadság téren és a 
helyére pimasz pöffesz-
kedéssel szovjet katonai 
emlékművet emeltetett. 
Rossz helyen van, és igaz-
talan. Oroszok nincsenek, 
emlékezet viszont van és 
marad.

Hát ezért lengett a nem-
zeti trikolor június 4-én 
Trianonra emlékezve. Mert 
magyarnak lenni minden-
nap ünnep. A gyávák korát 
éljük. Kellenek a példaké-
pek, kell a bátorság, no 
meg az igaz beszéd.

Franka Tibor
polgármester

folytatás az 1. oldalról

tartottak, melyen ismertette 
képviselőtársaival, hogy sike-
rült Gödöllővel megegyezni, 
aminek eredményeképpen 
Kerepes évi 26 millió forint 
megtakarítást ért el a hulla-
dékszállítással kapcsolatban.
A nagy port kavart temető-
ügyről

A polgármester beszámolt a 
temető jelenlegi kezelői megbí-
zási szerződése körül elterjedt 
mendemondákról.

Elmondta, hogy a jelenlegi 
üzemeltetőnek összesen három 
vitatott szerződése van az 
Önkormányzattal – egy, amit 
átvett egy szerződéses üzemel-
tetőtől, egy, amit testületi dön-
tés nélkül még ugyanabban az 
évben Bók Károly előző pol-
gármesterrel 2006. év decem-
ber 31-ig megkötött, és még 
egy, melyet szintén ugyanab-
ban az évben, szintén testületi 
határozat nélkül, a választások 
előtt 4 nappal írtak alá – ame-
lyeket pályázat nélkül kötöttek, 
így azok jogszerűtlenek. Ennek 
megoldására vagy pályázatot 
kell kiírni, vagy saját üzemel-
tetésről kell gondoskodni.

Lakossági hozzászólások

Szendrei Mihály a Szá-
laska dűlő lakóinak észrevé-
teleit közvetítette, miszerint: 
nincs vezetékes gáz az utcá-
jában, nincs járható út a Pil-
langó úton, nincs átvezető 
híd a patakon és hiányzik a 
közvilágítás. Elmondta még, 
hogy szerinte évek óta erdő-
irtás folyik, ugyanis a Gyár 
utca fölötti erdő minden évben 
legalább kétszer „kigyullad”, 
ezután pedig engedélyezik a 

fák kivágását. Azt is kérte, 
hogy a meghirdetett falugyű-
lést pontosan kezdjék meg, ne 
18 perc késéssel. Javasolta, 
hogy a lakosokat vonják be a 
település életébe. Szükséges 
lenne utcanévtáblák kihelye-
zése, valamint azt is szeretné 
tudni, hogy az iparűzési adó-
ból befolyt összegeket mire 
fordítja az önkormányzat. 

Molnár Istvánné az Alföl-
di utcából arról tájékoztatott, 
hogy a nagy esőzések követ-
keztében az árok áteresze eltö-
mődött, szükség lenne az árok 
kitakarítására, mert ő már fizi-
kailag nem bírja, és nem is az 
ő feladata.

Kiszel Pálné a temető keze-
lőinek érdekében szólalt fel, 
elmondta, szeretné, ha maradná-
nak, mert jól végzik a munkáju-
kat, az emberek bíznak bennük. 
Választ vár arra a kérdésre, hogy 
a sírhely megváltására beszedett 
pénz az előző ciklusban hová 
tűnt, miért nem vonják felelős-
ségre az előző polgármestert 
ebben az ügyben is.

Halasi Benedekné elmond-
ta, hogy annak idején Szilason 
a József Attila utcában mindent 
önerőből építettek, az útépítést 
már nem tudják vállalni. Míg 
Kerepesen az utak 90 százaléka 
aszfaltos, addig Szilason egyet-
len utca az, ő azzal tud segíteni, 
hogy két céget hozott a község-
be, hogy adójukkal járuljanak 
hozzá a költségekhez.

Varga István pozitívnak 
látja az önkormányzat mun-
káját, jó hogy mindig meg 
lehet találni a polgármestert. 
Negatívum, hogy Kerepes és 
Kistarcsa között elmérgesedett 
a helyzet, a szétváláskor tör-
vénytelenségek történtek, eze-
ket meg kellene oldani. Nehez-
ményezte, hogy a Homok dűlő 
utca 3 méter széles, amiben a 
közművek vannak elvezetve, a 
csatornafedelek össze vannak 
törve, azonkívül 30 centivel 
kiállnak a talajszintből nem 

tudja ki engedte ezt meg. Szó-
vá tette még, hogy a parlagfü-
vet nem vágja senki.

Franka Tibor polgármes-
ter a feltett kérdésekre vála-
szolva elmondta, hogy a Gyár 
utca feletti rész egy újonnan 
kialakult területe a községnek. 
A közvilágítás csak lakossá-
gi önerő biztosítása mellett 
oldható meg, ugyanis 1 osz-
lop lámpával 140 ezer forint, 
melyet azonnal át kell adni 
az áramszolgáltatónak. Az 
iparűzési adóval kapcsolat-
ban: 180 millió forint volt az 
adóbevétel, ebből az iskola a 
normatíván felül 100 millió-, 
az óvoda pedig 76 millió forint 
kiegészítést kapott. A késésről 
szólva elmondta, hogy rendkí-
vüli testületi ülés volt a falu-
gyűlés előtt, ami elhúzódott. 
Az Alföldi utcában az árkot 
a kht kitakarítja. A temetővel 
kapcsolatban: személyes kifo-
gása nincs az üzemeletetővel, 
a szerződések törvénytelenek, 
amit meg kell szüntetni. Az 
utakról: Kerepesen 65 %, Szi-
lason 35 % az aszfaltozott utak 
aránya, ha a lakosság nem tud 
hozzájárulni az útépítéshez, 
évente csak egy út lesz aszfal-
tozva. A vízelvezetést viszont 
mindenképpen meg kell oldani. 
Kerepes, és Kistarcsa erőszak-
kal és figyelmetlenül vált szét, 
nekünk utólag már nehéz iga-
zságot tenni, jelenleg is folyik 
a vagyonmegosztási per.

Oláh János jegyző a Homok 
dűlő kapcsán elmondta, 2002-
ben szabályozási tervet fogad-
tak el, amely az utca kialakí-
tását is tartalmazta 12 méter 
szélességben, amihez a lakosok 
adtak saját ingatlanaikból terü-
letet. Ahol ez nem történt meg, 
ott alakult ki a keskeny utca, 
amin a Képviselő-testület nem 
tud változtatni, csak a tulajdo-
nosok hozzájárulásával lehet a 
12 méter széles utat kialakítani. 
A parlagfűmentesítés kikerült 
a jegyző hatásköréből – még 

Trianon és 
trikolor

Féléves beszámoló a falugyűlésen
folytatás az 1. oldalról
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belterületen sem rendelheti el 
az irtását.

Varga István: a választ nem 
fogadta el, mert szerinte a par-
lagfüvet irtani kell. A két tele-
pülés szétválását pedig meg 
lehet támadni, ha az önkor-
mányzat nem teszi meg, ő az 
Alkotmánybírósághoz fordul 
ez ügyben.

Simoncsik László a Kere-
pesi Vállalkozók Egyesülete 
nevében megkérdezte, hogy a 
Templom utca díszburkolási 
munkáihoz kértek-e árajánla-
tokat, illetve közölte, hogy sze-
rinte a temetőüggyel kapcsola-
tos szerződés jó, mert a szóban 
kötött szerződés is szerződés. 
Arra is kíváncsi volt, hogy mire 
lett felhasználva az előző testület 

által felvett 250 millió forint, és 
a sportpálya körül a kivágott fák-
kal mi lett.

A díszburkolat lerakásá-
hoz azért nem kértek mástól 
árajánlatot, – válaszolt Franka 
– mert 10,- Ft/nm árért vállal-
ta el egy vállalkozó, a köveket 
pedig harmad áron tudták meg-
szerezni. A 250 millióból az 
előző testület tartozásait fizet-
ték ki, a kivágott fákat pedig – 
erdész szakvéleménye alapján, 
miszerint a 30 éves nyárfák 
életveszélyesek – a vállalkozó 
vitte el munkadíjként.

Legéndi István a sportegye-
sület elnöke indulatos hangon 
válaszolt a polgármester hozzá 
írt levelére, miszerint megron-
gálták a temetőkerítést, amikor 
a pályát körülkerítő drótkerítést 

úgy rögzítettek hozzá, hogy 
átfúrták azt. Elmondta, hogy 
a pályát állagmegóvás céljából 
kötelességük volt bekeríteni, és 
különben is a temető kerítése 
minőségileg nem elfogadható, 
már most sok elem tönkrement, 
nagyon sok pénzbe került, ettől 
sokkal kevesebbért is meg lehe-
tett volna csináltatni. Számon 
kérte azt is, hogy a temetőkerí-
tés építésekor 80 darab oszlop 
eltűnt a pálya mellől, és nincse-
nek meg a fel nem használt ele-
mek sem, szerinte a kár értéke 
660 ezer forint.

A polgármester azt javasolta, 
ne egymásra mutogassanak és 
veszekedjenek, a hivatalban előre 
egyezetett időpontban az érintet-
tek részvételével beszéljék meg a 
megoldandó problémákat.

Szóba került még a szilasi 
társasház építkezés, amire új 
eljárás keretében elvi építési 
engedély beszerzése van folya-
matban, valamint a település-
szerkezeti terv elfogadásának 
időpontja, amire várhatóan a 
júniusi testületi ülésen kerül 
sor. Elhangzott az is, hogy sze-
metes a község, és szabályta-
lanul épültek házak, feltették 
a kérdést, lesznek-e ezeknek 
következményei. A szemetelők 
felszólítás után pénzbírságról 
kaptak már csekket, a szabály-
talan építkezéseket ezután nem 
engedik - hangzott a válasz.

Este kilenc órakor ért véget a 
falugyűlés, mely után még csopor-
tokba verődve vitatták meg véle-
ményüket a lakosok a képviselők-
kel és egymással.

7 hónap 30 eredmény
- Betonút készítése a Polgármesteri Hivatal előtt a kis híd alatt, Kistarcsa határáig,
- Karácsonyi világítótestek kihelyezése,
- szeretetcsomagok juttatása a romáknak, és a kisnyugdíjasoknak, 
- festés, új padok beszerzése az iskolának, a speciális tagozat átadása a megyének, 20 ezer forintos iskolakezdési támogatás  

 a szülőknek, 
- Szilasligeten a József Attila utcában földmunkák, és csapadékvíz elvezetés megoldása
- buszjárat indítása Széphegyen,
- útkátyúzás a Mogyoródi-, a József Attila-, a Vörösmarty –, a Szilasligeti –, az Alföldi –, valamint a Mező utcában,
- új temetőkerítés építése két ütemben,
- 200 új zászló és zászlótartó kihelyezése,
- katolikus kultúráért díjak alapítása,
- két alkalommal szervezett szemétgyűjtés és konténerek kihelyezése a Gyár-, Mogyoródi-, és a Lázár Vilmos utcákban,
- fakorlátok készítése Szilasligeten, illetve vaskorlátok díszítése és festése a Szabadság úton és a Béke úton
- két új buszmegálló kihelyezése Kerepesen és Szilasligeten,
- négy falutábla kihelyezése a község közigazgatási határain,
- díszkút készítése a Falu kútja helyén a Szent Anna templom előtt,
- a szilasi Nyugdíjas Klub, a Pávakör, az Aranyeső, és a Kisvirág tánccsoport támogatása, valamint a cigánybál támogatása,
- 40 darab fém szemétgyűjtő kosár készítése és kihelyezése (60 darab még készül),
- faültetés Szilasligeten és Kerepesen,
- járdaépítés az iskolánál, az iskolakerítés-, a bejárat-, és a folyosókorlátok festése, akadálymentesítés,
- a szilasi óvoda külső festése,
- a szilasi közösségi ház belső festése, szekrénysor készítése,
- a Wéber emlékpark munkáinak megkezdése,
- Kerepesi Faluház belső átalakítása, szennyvízcsatorna kiépítése,
- Templom utca díszkövezése 
- pályázat benyújtása Szilason a Wesselényi-, és az Ady Endre utca aszfaltozására
- a Sólyom utcai útépítésre társulat szervezése,
- a Mező- és a Patak utcában útépítési társulat szervezése 
- két felújított munkagép: egy IFA billencs - amely hókotró is -, valamint egy árokásó gép üzembeállítása,
- játszótér javítása az Alföldi utcában,
- szemétszállítás ügyében megállapodás a Regionális Hulladéklerakó Társulással, mely szerint évi bruttó 28 millió forintért  

 szállítják Kerepes hulladékát az eddigi 54 millió helyett.

Féléves beszámoló...
folytatás a 2. oldalról
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Programok
Színpadi programok:
1000 Kerepesi hagyományőrző csoportok fellépése

Kisvirág Gyermektánccsoport
Kerepesi Pávakör

Aranyeső Nyugdíjas Klub
1200-1400 Folyamatos ebédeltetés a Faluházban a fellépők 
és VIP vendégek számára. Öltözési lehetőség: Kerepesi Óvo-

dákban

1145 VIP vendégek, sajtó-, rádió-, TV-k képviselőinek foga-
dása
1300 Szentmise a Szent Anna templomban
1400 Táncos felvonulás szlovák fúvós zenekari kísérettel 
a színpadhoz
1430 A fesztivált megnyitja: 

Franka Tibor polgármester fővédnök
Ján Fuzik az Országos Szlovák Kisebbség elnöke

Meghívott együttesek fellépése:
1500 Dolni Odbokovce – Alsó Bodok – szlovák táncok
Villőzés, kiszézés hagyományok bemutatása
1520 Zelený Veniec – Ecser – Ecseri szlovák dalok, tán-
cok
1540 Kistarcsai Hagyományőrző csoport – Szlovák tán-
cok
1600 Nyitracsehi – Férfikórus 
1620 Furmincska – Csömör – Szlovák-magyar táncok
1640 Kerepesi Pávakör – Szlovák arató
1720 Budapestről a Lipa táncegyüttes – szlovák táncok
1740 Vértesszőlős – Zimozeleň Asszonykórus – Szlovák 
dalok
1800 Bojkovice – Gyermek táncegyüttes saját zenekarral 
- Morva táncok
1820 Vecsés – Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánc-

együttes – Sváb táncok
1840 Mogyoród – Jakab Mihály Népdalkör - népdalok
1900 Zelený Veniec Ifjúsági Csoport – Szlovák énekek
1920 Kerepesi Aranyeső Nyugdíjas Klub – Szlovák dalcso-
kor
1940 Kisvirág Gyermektánccsoport – Szlovák játékok
2100 Zenés vigadalom – Szerpentin Rock zenekar lemez-
bemutató koncertje

Zenét szolgáltatja: Szlovák Fúvós Együttes Mojmirovicéből

A műsor változtatási jogát fenntartjuk.

Kísérő programok:

Gyermek játszóház:
Kereplő Kézműves Műhely foglalkozásai:

Csuhézás
Virágszövés
Nemezelés

Helytörténeti kiállítás:

népviseletes babák, régi fotók, népi tárgyemlékek

Népi játszótér:

Csúzlizda
Népi játékok

Népi Kirakodóvásár

Büfé, sörsátor

VI. Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivál
Kerepes, 2007. június 30.

Helyszín: Templom utca a Szentháromság szobor alatti tér
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A 
Kistarcsai 
Rendőrőrs 
járőrautója  
közvetlenül 

hívható:
06-70/214-6500

Riasztó-, és Klímaszerelés
Elektronikus vagyonvédelmi eszközök,  

kültéri-, beltéri kamerák, szerelése, javítása
Klíma, Hűtőkamra, Hűtőgép

Töltés, telepítés, javítás, karbantartás
Műszeres Szivárgásvizsgálat

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

gal.balint@freemail.hu 

Gál Bálint 2145 Szilasliget, Mártírok u. 56.  
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Budapest, XVI. kerületi moso-
dába mosónőket felveszünk. 
T.:06 (1) 401-0771, 8.00-15.00 
óra között.
„ Fiatal tapasztalt tanárnő ma-
tematika, fizika és angol nyelv 
oktatását vállalja. A kitartás 
meghozza a gyümölcsét. Ér-
deklődni lehet a 06-30-524-12-
08-as telefonszámon. „ 
Matematika, fizika, kémia korre-
petálás, érettségire felkészítés! 
Egyetemistáknak, főiskolások-
nak matematika oktatás. (06 70) 
2244-655

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselőtestülete  
2007. május 30-án megtartott üléséről jelentjük

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselőtestülete a gyermekvédelmi beszámolót, a Kerepes Községszolgáltató Kht. 
2006. évi beszámolóját, a Szilasvíz Kft. 2006. évi beszámolóját a felügyelő bizottság és a pénzügyi bizottság kiegészítésével 
együtt elfogadta, a Községszolgáltató Kht. könyvvizsgálói feladataira pályázatot hirdet.

Az Általános Iskola karbantartási-, felújítási munkálataihoz szükséges tervek elkészítésével és a források kiegészítéséhez 
szükséges pályázat előkészítésével a mogyoródi KVK Kft-t, a Wéber Ede utcai óvodabővítési-, felújítási munkálatokhoz szük-
séges tervek elkészítésével és a források kiegészítéséhez szükséges pályázat előkészítésével az  Euro-Épinfo Bt-t bízta meg.

 A Képviselőtestület támogatja és szükségesnek tartja, hogy Kerepes területére kerüljön kidolgozásra egy környezetvé-
delmi program, azonban a 2007. évi költségvetésből erre fedezetet biztosítani nem tud, ezért nem vesz részt a Csömör-Kis-
tarcsával közösen tervezett program kidolgozásában.

A Képviselőtestület elfogadta a Széchenyi István Általános Iskola 2007-2008. évi tantárgyfelosztását, melynek alapján az 
általános iskola pedagógusainak létszámát 30 főre kell csökkenteni 2007. július 1. napjától. A Képviselőtestület megbízta a 
polgármestert és az iskolaigazgatót, hogy a testület által hozott döntéshez a szükséges lépéseket megtegye.

dr. Orosz Orsolya praxisjogának eladásához a testület hozzájárult és támogatja, hogy a IV. számú felnőtt háziorvosi kör-
zet praxisjogát dr. Szakolczai Zsuzsanna megvásárolja és ezen tevékenységet 2007. július 1. napjától gyakorolja.

A Római Katolikus Egyházközség érdekeltségi hozzájárulásának – ivóvíz- és szennyvízhálózatra való rácsatlakozás –  
elengedéséhez a testület hozzájárult.

A Képviselőtestület az Oktatási, Kulturális és Sport bizottsága javaslata alapján úgy döntött, hogy a civil szervezeteket  
támogatja. A támogatás feltétele, hogy a támogatási összeggel 2008. január 31-ig el kell számolniuk. Szilasligetért Köz-
hasznú Egyesület  50.000 Ft, Aranyeső Nyugdíjas Klub 120.000 Ft, Kerepesi Pávakör Egyesület 100.000 Ft, Lila Akác 
Nyugdíjas Klub  80.000 Ft, Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub 280.000 Ft, Pátria Egyesület 100.000 Ft, Szélkerék 50.000 Ft, 
Szent Anna Plébánia 3 x 50.000 Ft, Kerepesi Caritas 50.000 Ft, Szlovák Önkormányzat nemzetközi rendezvénye 400.000 Ft,  
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 50.000 Ft

Településszerkezeti terv módosítását javasolta a testület a 0162 hrsz-ú területre vonatkozóan. A javaslat szerint ezen 
ingatlan farmgazdálkodásra és állattartásra alkalmas övezeti besorolásúra módosul a jelenlegi építési övezet helyett.

A Faluház vezetőjének megbízása lejárt, ezért az álláshely betöltésére pályázatot írnak ki.  Pálinkásné Prokop Adél Miát 
bízzák meg 2007. június 1. napjától a vezetői állásra kiírt pályázat elbírálásáig. Kinevezése idejére magasabb összegű veze-
tői pótlék illeti meg.
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OVI – HÍRADÓ 
Betekintő a Csicsergő, Meseliget,  

Napsugár és Szivárvány óvodák életébe.
Június 2-án mind a négy tagóvo-

dánk részvételével gyermeknapi 
juniálist tartottunk. Míg délelőtt Szi-
lasligeten az évzáró ünnepségek zaj-
lottak, addig Kerepesen a Napsugár 
és Szivárvány óvodások a pünkösdi 
ünnepek körében szeretettel és kedves 
programokkal várták az ovisokat. A jó 
hangulatot Hutter Anett vezetésével az 
óvodás néptánccsoport előadása ala-
pozta meg. Nagyon hatásos volt még az 
ugráló vár és az arcfestés, de a gyere-
kek kipróbálhatták kézügyességüket is 
az agyagozás, láncfűzés és barkácsolás 
terén. Hatalmas sikert aratott a frissen 
sütött lángos, melyet jelképes összegért 
vásárolhattak meg a résztvevők.

Köszönet a támogatóknak, akik 
hozzájárulásukkal emelték az ese-
mény színvonalát: Óvodás szülők, 
Oravecz pékség, Nagy Gyuláné vál-
lalkozó, Varga Zoltán a veresegyhá-
zi könyvesboltból, Horvát Jenőné, 
Molnár Róza keramikus. 

Délután három órakor a Csicsergő 
óvoda udvarát a Szilasligeti gyerme-
kek vehették birtokukba. A délelőtti 
évzáró és ballagási műsorok után ide 
vártunk minden Szilasligeti gyer-
meket, hogy immár a hetedik éve 
megrendezésre kerülő gyermeknapi 
juniálisunkat megtarthassuk. Most 
sem maradhattak el a hagyományosan 
nagy sikernek örvendő programok 
úgy, mint: a Kereplő által szervezett 
kézműves foglalkozások, a gödöllői 
tűzoltók tűzoltóautójának bemuta-
tása, arcfestés, lufi hajtogatás, póni 
lovaglás, ugráló vár, valamint a szín-
padon a zeneiskolások és a Kisvirág 
néptánccsoport bemutatója. Az idei 
év újdonsága egy láncos körhinta volt, 
aminek sikerét az előtte kígyózó hosszú 
sor bizonyította. Szintén újdonság volt 
a színpadon a Kerepesi iskolások sze-
replése, valamint a Szilasligeti óvodá-
sok néptáncbemutatója.

Sajnos a bábszínházi előadást az 
eső elmosta, de kárpótlásul Papp 
Ági néni a következő kedden ismét 

eljött hozzánk és akkor már nyugodt 
körülmények között megtekinthet-
tük a Csodaszaxofon c. bábelőadást. 
Később a többszöri esőzés ellenére is 
kitartó vendégeinkkel hat óra tájban 
elfogyaszthattuk a remek bogrács-
gulyást, amit szintén hagyományo-
san Fülöp Zoltán készített nekünk. 
Köszönjük szépen! Köszönetünket 
fejezzük még ki azoknak a kedves 
támogatóinknak, akik a program 
lebonyolítása érdekében segítsé-
günkre voltak: Botrágyi Károlynak 
és a zeneiskolásoknak, Anga Eri-
kának és a Kerepesi sulisoknak, 
Ragoncza Imrének és a Kisvirág 
néptánc együttesnek, valamint Hut-

ter Anettnek és a 
Szilasligeti ovisok-
nak. Nem utolsó 
sorban köszönjük 
a szülőknek, akik 
fe la ján lása ikka l 
a büfé működését 
segítették elő: Mol-
nár Liza, Kozma 
Dominika, Tóth 
Roland, Somo-
gyi Rita és Réka, 
Kovács Laura, 
Gyulai Balázs, Sza-

bados Ákos és Sanyika, Hegedős 
Kiara, Kadók Gergő, Biszák Aletta 
és Ottilia, Varga Nóra és Máté, Sep-
si Bogi és Hajnalka, Orgován Bar-
bara, Vörös Szabolcs, Kovács Ben-
ce, Tóth Vivi, Kovács Gábriel, Nagy 
Patrik., Márkus Pálma., Bereczky 
Laura és  Márk, Dobronay Péter és 
Sára, Török Rebeka, Dombi Boglár-
ka., Pádár Kristóf, Lukácsi Boglár-
ka, Koczka K., Decsi Andor, Marcell 
Patrik, Halász Pisti, Kalocsai Dani, 
Resch Peti, Egri Szonja, Bodnár 
Atónia, Karányon Péter, Marsai 
Martina, Józsa Botond és Dominika 
szüleinek.

Csicsergő óvoda: Nagy örö-
münkre sikerült a Kolibri színházban 
a Bors néni c. darabra 60 jegyet sze-
rezni. Színvonalas előadást láthattak 
a gyerekek, aktívan részt vehettek az 
előadásban. A mai napig mély nyo-
mot hagyott a gyerekekben és gyak-
ran énekelgetik a hallott dallamokat. 
Személyesen is találkozhattak a szí-
nészekkel a színház aulájában. 

Május 23-án a Csibe, Méhecske 
és Süni csoportosok részvételével 
Katalin pusztára mentünk kirándul-
ni. A Magosfa alapítvány jóvoltából 
igazi túrán vehettünk részt. 15 fős 
csoportokban, túravezetők irányítá-
sával mentünk végig a Gyalai tanös-

vényen. Percek alatt elrepült az idő, 
mert játékos feladatokkal tarkították 
a túravezetők a sétákat.

Május 25-én a Csigabiga és Mókus 
csoport ismét buszos kiránduláson 
vett részt, melynek során a Fővárosi 
Állatkertet keresték fel. Nagy öröm-
mel fogadták az orrszarvú borjút, az 
állatsimogatóból pedig alig tudták 
az óvó nénik kicsalogatni óvodása-
inkat. Az újonnan átadott játszóteret 
is hamar birtokba vették, és vidáman 
játszadoztak.

Meseliget óvoda:
Május 21-én óvodánk minden 

apraja-nagyjával felkerekedtünk, és 
két busszal ellátogattunk a Budakeszi 
Vadasparkba, ahol a Madarak, fák nap-
ja alkalmából megtekintettük a park 
vadállományát. Megnéztük a Magyar-
országon fészkelő madarakat többsé-
gét: gólyákat, baglyokat, sasokat, kese-
lyűket, hollókat és más madarakat, de 
ezenkívül a nagyobb vadakat is meg-
tekintettük farkasokat, őzet, szarvaso-
kat, bölényeket, de a legnagyobb sikere 
mégis a vaddisznóknak volt.  Az öt-hat 
felnőtt vaddisznó mellett ott szaladgált 
vagy kéttucat-
nyi apró csíkos 
pici vaddisznó is. 
Látogatásunkkor 
éppen etették a 
gondozók őket, 
így megnézhettük, 
hogyan fogyaszt-
ják el jóízűen a 
napi csemegéjü-
ket, ami száraz 
kenyér volt.

Maci csopor-
tosaink még a 
park kilátójába is felmentek és meg-
csodálták a környék panorámáját. A 
látogatás végén sok élménnyel gaz-
dagodva egy közeli réten játékkal, 
pihenéssel vártuk a hazaindulást. 
A gyerek közül sokan elfáradtak és 
elaludtak a buszon, de mindenki újult 
erővel mesélte szüleinek a napköz-
ben megtapasztalt élményeit. Maci 
csoportosainkkal május 31-én meg-
tekintettük a Budapesti Állami Báb-
színházban az Óz a nagy varázsló c. 
előadást. A műsor nagyon színvona-
las volt. A bábok gyönyörűek, eszté-
tikusak voltak és a bábszínészek min-
den tehetségüket beleadva játszottak 
nekünk. Nagyon jól szórakoztunk. 
Az előadásra elkísértek bennünket 
még testvérek, anyukák és nagy-
mamák is. Visszajelzéseik szerint 
ők is jól szórakoztak. Részt vettek a 
Gödöllői Tűzoltóság által meghirde-

tet rajz pályázaton, amin a Maci cso-
portos Nagy Zsófi első helyezést ért 
el. Köszönetünket fejezzük ki Mohos 
Borika és Julcsi, valamint Mató 
Gergő anyukájának, akik óvodánk 
kertjét folyamatosan gondozzák, új 
növényekkel bővítik.

Napsugár óvoda
Óvodánkban május 26-án tartot-

tuk az évzáró ünnepélyt. A műsor 
zömét az év közben tanult versek, 
dalok alkották. A Napocska csoport 
az óvoda néphagyományőrző prog-
ramjához hűen egy vásáros játékot 
adott elő, mely a régi vásárok hangu-
latát idézte. 

Elbúcsúztatták az iskolába menő 
gyerekeket. Is, akik tarisznyát, 
kisebb ajándékokat kaptak emlékül. 
Az évzáró után a szülők közreműkö-
désével bőséges eszem-iszom követ-
kezett tortával, tűzijátékkal.

Május 30-án a Manócska csoport a 
Jászberényi Állatkertbe látogatott el. A 
szép környezet, a sok látnivaló kellemes 
emléket hagyott a gyerekekben. Játé-
kukban még napok után is az utazás és a 
kirándulás élményeit játszották újra.

Szivárvány óvoda:
A hagyományőrzést továbbfoly-

tatva megemlékeztünk a tavaszün-
nepről, május 1-ről. Ezen a napon 
hurkapálcikákra szalagot kötöttünk 
ez volt a májusfánk, majd az udva-
ron körjátékokat játszottunk vele. A 
madarak, fák napjáról is megemlé-
keztünk, a közeli erdőbe kirándulást 
szerveztünk. Hagyományainkhoz 
tartozott, hogy május 12, 13, 14-én 
(Szervác, Pongrác, Bonifác napján) 
időjárással kapcsolatos megfigyelé-
seket végeztünk.

A Margaréta csoportosok Gödöl-
lőn, míg a Gyöngyvirág csoportosok 
a Kerepesi Könyvtárba tették meg a 
nevelési és utolsó látogatásukat.

A Gyöngyvirág csoport a terem-
ben a margaréta csoport az udvaron 
tartotta Évzáró és Búcsúzó műsorát. 
Nagyon sok érdeklődő jelent meg.
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2007-ben… a Széchenyiben. Hírek községünk iskolájáról
Nyílt levél Pivarcsi Gábornak és feleségének!
Kedves Gábor és Ildikó!
Személyesen már megköszöntem, megköszöntük azt 

a csodálatosan szép június 8-i napot, amit Nálatok töltöt-
tünk a 2.b osztállyal. Gyerekek, szülők előtt példát mutat-
tatok gyermekszeretetből, gondoskodásból, vendéglátásból, 
jókedvből, egy „csapatnyi” embert összefogó emberségből. 
Reggel 9 órakor csöngettünk be Hozzátok, és délután 4-kor 
nem akartuk elhinni, hogy véget ért a nap. Minden volt, mi 
szem-szájnak ingere, léleknek építője. Focimeccs, sátorépí-
tés, krumpli pucolás, „könnyes” hagymaszeletelés, táncbe-
mutató, gyermek zsivaly, felszabadult beszélgetés, bográ-
csolás, torta…torta…torta!

Mi teheti fel a koronát egy tanév végére? Június 7-én 
kirándultunk Ópusztaszerre. Gyerekek, szülők, pedagógu-
sok közösen. Június 8-án kerti buli Nálatok. Nevelni csak 
példával lehet. Emberi példával. Köszönjük a „csapatun-
kat” összetartó élményt!

Köszönöm a gyerekek, szülők nevében a szép nap, az őszin-
te, felszabadult, jó hangulat, vidámság élményét! Tanítunk írni, 
olvasni, számolni. Tanuljunk önzetlen, emberi példát is! Ezért 
fordultam nyílt levélben Hozzátok.

Szeretettel kívánok Nektek jó pihenést, kellemes nyarat!
Szederkényi Borbála tanítónő, tanítók

Suli hírek
Nemrégiben – pontosabban június 13-án – nagyszerű taná-

raink bepótolták az elmaradt gyereknapunkat. Nem ment 
ez azonban ilyen könnyen, nekünk is meg kellett dolgozni, 
hogy kiérdemeljük a 10-ig tartó rendhagyó suli bulit Az volt 
a feltétele, hogy nekünk is készülnünk kellett egy meglepetés 
műsorral a tanárainknak, pedagógusnap alakmából. Nagyon 
sokat készültünk. 17 órakor kezdődött a műsorunk, de mi már 
16 óra előtt a helyszínen voltunk. Kidekoráltuk a termet, pró-
báltunk, és izgultunk és amikor eljött az 5 óra, kinyílt az ajtó, 
és belépett a terembe az első tanár. Mindenki helyet foglalt, 
és az elején úgy is tűnt mindenki ott van, de aztán felfedezni 
véltük, hogy akit legjobban vártunk, nem jelent meg. Ő nem 
más volt, mint Bea néni, az igazgatónő. Végül is a műsor jól 
sült el, nem rontottunk sokat. mindenki azt mondta: „milyen 
aranyosak vagytok, köszönjük szépen”. Egyszóval sikert ara-
tott a 7.b osztály. De ezen a napon nem csak mi értünk el 
jó eredményeket. A suli bulin, este 8-9 között „Ki mit tud” 
verseny is zajlott sok-sok ügyes fellépővel. Volt ott WC-papír 
divat, önállóan kitalált koreográfia egy dalra, de még olyat is 
láttunk, ahol a fiúk lányoknak öltöztek be. Fantasztikus volt 

minden egyes fellépő. Ezután jött az igazi buli, jó Dj-kel, és 
természetesen sok kajával. A jó hangulat egészen 22óráig tar-
tott, míg ki nem jelentették, hogy segítsünk összepakolni, de 
végül túléltük azt is. Szerintem eddig ez volt a legjobb suli 
buli. Na jó, nem csak szerintem. 

Köszönjük a bulit az összes pedagógusnak, aki megszer-
vezte.                                                             Horváth Erika

Számadás a tanév végén
Lassan véget ér a 2006/2007-es tanév. Visszatekintünk, 

számot vetünk dolgainkról, elvégzett munkánkról. Elemzünk. 
Honnan indultunk, hova jutottunk, mi mindent tettünk?

Sokmindenben bővelkedett az első félév, nem volt szegé-
nyebb tennivalókban, programokban a második „félidő” sem.

Miközben tettük szokott dolgainkat, néhány kiemelke-
dően nagy esemény szervezői, részesei is lehettünk. Teljes 
gyermeklétszámunk vett részt a „Tiszta Kerepesért” meg-
mozdulásban. Hisszük, hogy az egészséges lokálpatriotiz-
mus első lépéseibe vezettük be tanítványainkat. Kerepe-
sen élünk, Kerepes nekünk legyen szép! Meghatóan szép 
Március 15-i ünnepséget rendeztek a felső tagozatosok, az 
ünnep estéjén a fáklyák fényében szülőkkel, gyermekeikkel 
találkozhattunk. Így volt teljes és örömteli a nap! Nyílt nap-
ra vártuk az érdeklődőket. Izgult mindenki /szülő,kisdiák/ a 
pedagógusok még azért is, hogy elég lesz-e a szék a vendé-
geknek? Hasonló izgalommal vártuk a beiratkozás napjait, 
és jóleső érzéssel zártuk. Innen üzenem: 

Sziasztok, kis elsősök, várunk Benneteket!

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Kerepes!

A Széchenyi István Általános Iskola 2.b osztálya  2007. május 5-én „Ru-
habörzét” szervezett, a szülők által gyűjtött használt, ám mások számára 
még értékes gyermekruhákból. A befolyt összeget tisztelettel szeretnénk 
felajánlani az 1848-as emlékoszlop felállításának költségeihez. Köszönjük 
a szülők támogató segítségét, külön köszönjük Pivarcsi Gábornénak odaadó 
munkáját. Bízunk abban, hogy kis tanítványaink átmentik felnőtt korukra a 
Kerepest szerető, szépítő érzéseiket!
Kívánunk sok sikert a terv megvalósításához, hogy hamarosan együtt ünne-
pelhessünk az emlékmű előtt!

Szederkényi Borbála és Popovics Zsuzsanna

folytatás a 8. oldalon
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Kicsit megpihentünk Húsvétkor. Készültek az ajándékok, 
díszek, illatoztak a lányok, tanár nénik, volt tojáskeresés.

Szünet után becsengettek az „utolsó menetre”. Azt mond-
ják, ha sok a dolgunk, repül az idő, hogy észre sem vesszük.

Sok dolgunk volt, valóban gyorsan eltelt. Lezajlott a több-
fordulós rajzverseny. Évfolyamonként összemérték mese-
mondó tudásukat az alsó tagozatosok. Budapesti színházak-
ba látogattak a 4.a, 4.b, 3.b és 2.b osztályosok. Folytatódtak a 
bábszínházi előadások a Faluházban, és Táncházi „mulatsá-
gok” minden csütörtökön. Az Egészségnap komoly előadá-
sait fergeteges sportverseny zárta, jót drukkoltunk, jót dol-
goztunk a díjakért. Szép eredménnyel zárult a papírgyűjtés, 
az alsó tagozat 14720 kg. szorgalomról tett tanúbizonyságot. 
A 2. b osztály szervezésében a papírgyűjtéssel egyidőben 
Ruhabörzét tartottunk, tavaszi-nyári „kollekciónkból”.

Mindezek közben már folytak a jövő tanévben megren-
dezendő Benedek Elek mesemondó verseny előkészületei, 
melyet a kistérségi óvodák és iskolák számára hirdettünk 
meg. És eljött a tanév végi felmérők ideje. Délelőttönként 
szorgosan dolgoztak a ceruzák, zizegtek a felmérő lapok, 
délutánonként hasonló szorgalommal készültünk több nagy 
eseményre.

A rangos Széchenyi Gálára, az évet záró táncbemuta-
tónkra, és a Kistérségi Művészeti Találkozóra. Mindkettő 
sikerének örömteli részesei voltunk!

Kicsit megpihentünk fehér asztal mellett a pedagógusnapi 
kerti partin, amit a Polgármester Úr és a képviselőtestület ren-
dezett számunkra. Jó volt, jól éreztük magunkat. Köszönjük!

Aztán két napra kiürült az iskola, kirándultunk. Szép 
élményekkel tértünk haza. Haza, Kerepesre.

Letesszük a tollat, krétát. Elcsöndesedik a Széchenyi iskola is.
Ám, ha valaki nagyon figyel, lehet, hogy hallja majd, aho-

gyan a padok, falak, folyosók beszélgetnek. A gyerekek kis 
titkairól, a tanévről. Rólunk.

Jó pihenést kívánok Mindenkinek! Gyerekeknek, szülők-
nek, kollegáknak, segítőinknek. Kerepesieknek.

Szederkényi Borbála munkaközösség vezető

Szonja néni vallott
Nemrégiben megrendezésre került a Kistérségi Diák 

Művészeti Találkozó (pontosan május 26-án) a mi szép 
iskolánkban, a Széchenyiben. Mivel (sajnos) nem mindenki 
jött el, gondoltam kifaggatom erről az eseményről Szebeni 
Szonja nénit, kedvenc rajztanárunkat, főszervezőnket, így 
majd mindenki meglátja (és belátja) mit is hagyott ki. 

– Honnan jött az ötlet, hogy megrendezzék a Kistérségi 
Művészeti Találkozót?

– Év elején ötletbörzét tartottunk, hogy milyen új progra-
mokkal lehetne pozitív irányba terelni az emberek gondol-
kodását az iskola megítélésében, és erre a művészeti iskola 
nyújt leginkább  lehetőséget a fiatalok tehetséggondozásá-
val. Egyébként az alapötlet tőlem származott, és ha már így 
kitaláltam, rám bízták a szervezést is. De a szervezők közt 
az iskola vezetői is ott voltak. (Igazgatónőnk, igazgatóhe-
lyettes, pedagógus kollégák stb.) Természetesen ez az egész 
napos program nem jött volna létre, ha az önkormányzat 
nem járul hozzá. A rendezvény dekorációja is az én felada-
tom volt (nagy részben), de Ágó Kati néni is sokat segített, 
Ezen kívül a művészeti ág vezetői a saját területük irányítá-
sával is sokat segítettek nekünk. (Mészáros Klára, Ragoncza 
Imre, Rozika néni) 

–  Melyik iskolából hívott szereplőket, fellépőket?
– A kistérség minden iskoláját felhívtuk, de az informá-

cióáramlás az Internet ellenére nehézkes volt. A miénket 
leszámítva négy iskola jelentkezett különböző művészeti 
ágakban. Leszűrtük a tanulságokat, jövőre jobbak leszünk, 
és szeretnénk ezzel hagyományt teremteni is.

– Mivel léptek fel az Ön tanítványai?
– Az én képzős csoportom kiállítással szerepelt, valamint a 

flamenco-táncosaim, a kis-, és a nagy csoportom is felléptek.
–  Mennyi felkészülést igényelt ez az egész rendezvény?
– A szervezés már novemberben indult, de igazából a haj-

tás januártól kezdődött és áprilisban fokozódott. Ez kitartott 
egészen a rendezvényig, május 26-ig. Az utolsó hét volt a 
„legizgalmasabb”.

–  Melyik műsor tetszett Önnek a legjobban?
– Nem láttam minden műsorszámot, ugyanis az irányí-

tásban folyamatosan részt vettem, ezért nem volt alkalmam 
végignézni a programokat. De a táncprodukciókat és a kép-
zőművészeti kiállítást láttam, mivel a táncosaim felléptek, 
és a kiállítást is én rendeztem meg. Nagyon jól, és hasznosan 
zajlottak a szekcióülések az egyes művészeti ágakban. Eze-
ken lehetőségünk nyílt az interaktív kommunikációra más 
iskolák felkészítő tanáraival.

Remélem ezek hallatán Ti is rájöttetek arra, mekkora 
„hiba” volt ezt a rendezvényt kihagyni! De ne búslakodja-
tok, jövőre is lesz! 

Horváth Erika 7.b

folytatás a 7. oldalról

SULI HIRADÓ
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 Olvasói levelek • Olvasói levelek • Olvasói levelek 
Műszerek és életek 
Engedje meg, hogy saját történetemen keresztül hívjam fel szíves 

figyelmét a gyermek háziorvosi rendelő jelentőségére és kiemelkedő 
szerepére községünkben.

Kisebbik fiam, Barnabás, 10 hónaposan egy hétköznapi fertőzést 
kapott el, melyet valószínű testvére hozott az oviból. Általában ártal-
matlan lefolyású betegségeket okoz ez a kórokozó, de mi egy agresszí-
vabb formájával találkoztunk, mely a kisebbik gyermekemnek hajszál 
híján az életét követelte. Hála Vaszil László doktor úr felkészültségé-
nek és lelkiismeretének, a gyermekem olyan területi ellátásban része-
sült, mely biztosította azt, hogy a kórházba életben eljuthassunk. 

Szeretném szíves figyelmét ráirányítani arra a tényre, hogy sokszor 
a gyermekorvosi rendelő felszereltségén múlhat egy gyermek élete. 
Ha baj van, a szülők ide futnak, rohannak a gyermekükkel (ahogy 
én is ezt tettem). Sajnos sokszor fordulhat elő olyan eset, amikor a 
mentők kiérkezéséig eltelt idő már túl sok, még az a 10-15 perc is. De 
ne gondoljunk ilyen drasztikus esetekre! Vegyünk csak egy egyszerű 
laboratóriumi vizsgálatot, amely jelenleg csak a kórházban végezhető 
el. Természetesen hosszú sorban állás, (esetleg buszozás után), kopla-
lás, idegen arcok és futószalag ellátás rémíti a gyerekeket. Holott igen 
jelentős diagnosztikus értéke van ennek a viszonylag egyszerű, orvosi 
rendelőben is elvégezhető vizsgálatnak.

Mint tudjuk, a kormány megszorításainak „hála”, gyakorlatilag a 
rendelők felszereltségének javítására nem jut pénz. A doktor úr fel-
készültsége vitathatatlan, ám sokszor eszköz nélkül tehetetlenségre 
van ítélve, hiába tudna és szeretne segíteni.

Arra kérem a tisztelt Önkormányzatot és a Polgármester urat, 
amennyiben lehetősége engedi, támogassák a gyermekorvosi ren-
delőt, hogy az a felszereltségén, műszerezettségén javíthasson. Igen 
tudom és olvasom a pénzhiányról szóló írásokat, de a gyerekektől 
soha-soha nem szabad sajnálni a ráfordítást (idő, pénz) hiszen ők a 
jövő zálogai, s egy szülő csak akkor lehet igazán nyugodt, ha baj 
esetén is tudja, hogy biztonságban érezheti gyermeke ellátását.

További munkájához, munkájukhoz is rengeteg sikert, szerencsét s oly szi-
lárd kitartást és elszántságot kívánok, mint amiről eddig bizonyságot tettek!

Köszönettel és tisztelettel: Tné Cs. Klaudia

Befektetőket Szilasra
Kerepes szilasligeti oldalán a 011-es parcellában telektulajdo-

nos társuk vagyok. Tudomásomra jutott, hogy a közeli jövőben az 
Önkormányzat településrendezési gyűlésre készül.

A jegyző úr tájékoztatott arról, hogy a fent említett terület egészen 
biztos, hogy egy darabig érintetlen marad, miután nagy felháboro-
dást váltott ki a lakosságban a korábbi vezetés üzleti magaviselete. 
Mint tudjuk, vezetőség váltás történt. A téma tabu. Értelmes gon-
dolat meg sem születhet ebben a helyzetben. A harag filozófiájából 
adódóan enyészetre ítéltetett.

Szép terv született korábban, egy jelentős szépségfolttal. Közössé-
gi intézmény, szanatóriumi levegővel megáldott lakóparkkal övezve, 
gyönyörű környezetben. A bevásárló központtól sokkal igényesebb, 
még látványnak is, szerintem. Az Önkormányzat üzleti szellemi-
ségei jó haszon fejében olyan helyzetet teremtettek, mely majdnem 
busás hasznot hozott a közösségnek, és természetesen nekik. Az 
egész ott bukott meg, hogy az árverésen földhöz jutott tulajdonosok 
egy része, nem volt hajlandó fél áron eladni az ingatlanját.

Amennyiben pénzhez akarunk jutni, közösen kellene a befekte-
tő felé fellépni. Az Önkormányzat a 100 milliós befektetését meg-
duplázhatná, a meglévő tulajdonosok is szép haszonhoz juthatnak. 
Az Önkormányzatnak kellene a befektetővel felvenni a kapcsolatot, 
hiszen többségi tulajdonnal rendelkezik, szervezeti formájából adó-
dóan is hozzá illő feladat. Tudvalévő a forráshiány. Egy csapásra 
megoldható, és még a jó cselekedet is erősítené munkájukat, hogy a 
tulajdonos társakkal is jót tettek.

Miután én választási szempontból érdektelen vagyok, ugyan-
akkor a közösséggel egy cipőben járok, tisztelettel, egy javaslattal 
állok elő. Kérem, olvassák fel levelemet a jelenlévők előtt! Kérdez-
zék meg a felháborodottakat, mit javasolnak? Hívjanak össze falu-
gyűlést! Gondolkodjanak el a megoldáson közösen, hiszen nyerő 
helyzetben vannak. Rajtunk múlik, hogy hagyjuk pusztulni, mint 
gyönyörű kastélyainkat a gyűlölködő rendszerváltók, vagy élvez-
zük az előállt helyzet hasznát. Természetesen, ha másokra kívánják 
hagyni a haszon beszerzését, érdemes ráülni.

Üdvözlettel: Gonda Imréné

Tolvaj a rendelőben
Elérkezett a tavasz, mindenki építgeti-szépítgeti házát, kertjét. Nyilván az is, aki elvitte a Tölgyfa utcai gyermekrendelő kertjéből a tér-

burkoló köveket. Nincs jogom – és nem is feladatom – a bűnös fölött ítélkezni, de a bűnös tettet magát mélységesen megvetem. 
Három gondolatot szeretnék most a tolvaj, és községünk minden polgárával megosztani.
Mikor gyermekkoromban rossz fát tettem a tűzre, a büntetésnél sokkal mélyebben érintett az, amikor édesanyámon láttam, hogy csele-

kedetemmel valóban elszomorítottam, hogy botlásommal igazában őt bántottam meg. Most felnőtt fejjel néhány darab szegélykő miatt én 
szomorodtam el.

Amióta a háziorvoslást vállalkozás formájában kell művelni, a rendelő összes berendezési tárgya (a székektől a műszerekig) a vállalkozó 
orvos tulajdonában van. Aki a rendelőből lop, az nem az „állambácsitól” vagy a megfoghatatlan „közös tulajdonból” lop, hanem a vállalko-
zó orvostól, jelen esetben személy szerint tőlem. 

A szegélykövek, amit a tolvaj éjnek idején (előre megfontoltan, személyautóval) ellopott tőlem, egyedi gyártású burkolóelemek voltak, 
amiket egy önzetlen polgártársunk hétvégéit feláldozva a saját kezűleg készített formákba öntve gyártott a garázsában. Az egész faluban 
(országban-világban) összesen két helyen van ilyen szegélykő lerakva; az illető kertjében, és háza előtt az utcán. Hivatásomból kifolyólag 
nap mint nap járom a falut, és akarva-akaratlanul figyelni fogom a szegélyköveket…

Legkevésbé sem tisztelt tolvaj úr! Kérem gondoljon az édesanyjára, vagy a falu gyermekorvosára, és örvendeztessen meg minket azzal, 
hogy ahogy elvitte, vissza is hozza a szegélyköveket! (A maradékot egyébként a rendőrségre bekötött riasztóval ellátott előtérbe hurcoltam 
be a hétvégén – a testmozgás jólesett, ezt megköszönöm)

dr. Vaszil László
gyermekorvos, Tölgyfa utcai rendelő
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Nem értem egyesek 
mit nem értenek

Úgy érzem le kell írnom véleményemet, 
mert ha még mindig akadnak emberek, 
akiknek bánásmódjukkal, gondolkodá-
sukkal sok probléma van. Még mindig azt 
hiszik, hogy nem kell semmit tenni, csak 
elvárni, minden jár nekik, de ha arra kerül 
a sor, hogy nekik kéne valamit tenni, rög-
tön támadnak. Így van ez a megválasztott 
polgármesterünkkel szemben is. Nem 
bírják elviselni, hogy valaki teszi a dolgát 
azért, hogy Kerepesnek jobb legyen.

Csak a nagy szöveg, amit „elődje” 
sűrűn alkalmazott, a tett pedig sose 
követte. Nem tudom ez kinek volt jó, 
de voltak, akik sok-sok hasznot húztak 
belőle. A többi embernek meg semmi 
nem jutott. Úgy gondolom, hogy aki 
sokszor szó nélkül teszi a dolgát, job-
ban meg kéne becsülni, s nem táma-
dással hátráltatni, sokszor a fenyege-
téstől sem visszariadva.

Pedig látványos változások vannak, 
nem kell hozzá csak a két szemünk. A 
buszjáratot beindították, amit sokan vár-
tak, mégis kevesen használják ki. Ha 
megszüntetnék, biztos rögtön szóvá ten-
nék. A szemetet tartóba lehet tenni, védve 
a tisztaságot. Mégsem értem, hogy a nem 
oda való szemetet miért teszik bele (ruha, 
cipő, stb.). De milyen emberek az olyanok, 
akik másokra várnak, önmaguk viszont 
semmit sem tesznek. Ha viszont kritizál-
ni kell, elsőként emelik fel a hangjukat 
(lásd temetőkerítés). Hogy olyan mint a 
közteher, nem akarja kivenni a részét, 

s mindezek után még ő akar igazságot 
szolgáltatni. Milyen „anyagból” gyúrták 
az ilyen embert, lés milyen vastag bőrt 
hord az arcán? Az evolúció folyamatát 
tekintve vajon melyik szakasznál ragad-
hatott le? Szörnyű az a tudat, hogy ennek 
ellenére köztünk élnek. Egy közösség, 
ami kiáll egymás mellett, előbb-utóbb 
„kilöki” magából a nem odavalókat. 
Ebben a világban nagyon nehéz élni, de 
hittem, s hiszem, hogy mégis érdemes, 
mert hit nélkül mindenünk elvész.

Nem tudom észrevették-e, hogy 
mennyivel más a működése a mosta-
ni Polgármesteri Hivatalnak, mióta az 
új csapat dolgozik az új polgármester-
rel együtt Kerepes élén. Én is akkor 
tapasztaltam, amikor felkerestem őket. 
Én a régi polgármestert csak újságok 
címoldalán kiemelve láttam, öltöny-
ben megjelenve, de emberek között az 
utcán, munka közben, de még a Pol-
gármesteri Hivatalban sem találkoz-
tam vele. Mint ahogy őt sem, úgy nem 
láttam és nem tapasztaltam munkája 
eredményét sem. Sőt! A mai napig nem 
értem, hogy ki választotta meg ennyi 
ideig, kinek volt érdeke, hogy tönk-
re tegyen mindent. Nem elég, hogy 
„elődjétől” megörökölte a mostani pol-
gármester a sok adósságot, még az itt 
ragadó polipszerű maradványokkal is 
meg kell küzdenie. Állandó hátbatá-
madásokat kap, pedig teszi a dolgát, 
végzi a munkáját egész nap, nem nézve 
a munkaidőt, hiszen felesküdött, hogy 
mindent megtesz. Jól irányítja munka-
társait, így mindenki a saját területén 

tudja a legoptimálisabban hasznosítani 
magát a lakosság érdekében. (Remél-
jük, ez továbbra is így marad.) Nem 
kellett bejelentkeznem (időpontot is 
kérhettem volna) de mégis fogadott. 
Pedig sok munkája volt, csak 1-2 per-
cet kért, hogy várjak. Érdemes volt. A 
szívélyes fogadás, a közvetlen beszél-
getés, a segítségnyújtás a kedvesség-
gel együtt már kicsit furcsa volt. Nem 
ehhez vagyok szokva. Le a kalappal, 
aki a sok gond mellett úgy tudja az 
embereket fogadni. Kitartást sugároz-
va, erőt adva lép ki az ember az ajtaján 
– ami mindenki előtt nyitva áll! Pedig 
nekünk kellene őt támogatnunk. Ritka 
szép gesztus, becsüljük meg!

Jó munkához idő kell. Jó úton halad-
nak, hogy kihúzzák Kerepest a mély-
pontról. És ne felejtsük el, hogy a meg-
szorító intézkedéseket nem ők találták 
ki, nem ők indították el. (Ők még erre 
tetézve örököltek is pluszba a rosszból, 
mivel meg kell birkózniuk.) Talán el 
kéne gondolkodni, miért tartunk ott, 
ahol tartunk. Nyílván nem őmiattuk. 
Azok az emberek, akik az energiájukat 
csak arra tudják összpontosítani, hogy 
támadják, vádolják, feljelentsék, jó 
lenne ha rájönnének arra, hogy nem a 
megfelelő embert találták meg maguk-
nak! Azt máshol kell keresni! Szerin-
tem sokan tudják hol!

Kérem, hagyják, hogy munkáját tudja 
végezni, ez mindenki érdeke. Eredményes 
munkát csak nyugodt körülmények között 
lehet elérni. Kívánom, hogy így legyen!  

 K.D.Á. (név és cím a szerkesztőségben)

Rossz örökség
Megrendülve olvastam azt a sajnálatos 

hírt, hogy a szilasligeti hév állomás alá 
tervezett emeletes ház építési tervét nem 
vetették el. Nézvén a vadregényes helyet 
a fákkal, számomra iszonyaton érvágás 
lenne, ha a festői természeti kép helyére 
egy emeletes ház kerülne, gyakorlatilag 
megszűntetve Szilasligetet. Egy évvel 
ezelőtt lezajlott egy gyűlés ennek elke-
rülése, meggátolása érdekében, amelyen 
Franka Polgármester Úr is részt vett. 
Akkor a tudomásunkra jutott, hogy a 
terület gyakorlatilag építésre alkalmat-

lan, hiszen egy emeletes ház ott egy idő 
után megsüllyedne. Felháborító és fel-
foghatatlan számomra, hogy engedhetik 
meg, hogy arra a helyre házat építsenek? 
Különös tekintettel arra, hogy Franka úr 
a programjában ígéretet tett az építkezés 
megakadályozására. Kérem ne értsen 
félre, nem Önt vádolom és nem Önön 
kérem számon az ígéreteket. De ha ez 
a folyamat beindul, s kiirtják az ottani 
fákat, akkor az a hely elveszti varázsát.  
Köszönöm figyelmét. A legjobbakat 
kívánva és reménykedve üdvözlettel:

Kodaj Balázs

Ismét működik és ezentúl napra-
kész információkkal szolgál az új 
és mutatós kerepesi honlap, melyet 
a Prompt Kft községünkben lakó 
tulajdonosai készítettek ajándékba 
a hivatalnak. A régi honlapról átvett 
régi információkat fel kell még frissí-
teni, ezért türelmüket és megértésü-
ket kérjük, igyekszünk ezeket minél 
hamarabb megtenni. Aki kíváncsi 
rá, klikkeljen a www.kerepes.hu –ra, 
ahonnan rövidesen a Kerepesi Véle-
ményt is letöltheti.
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Gyermekszínjátszó csoportot 
szervezünk!

Terveink szerint 2007. őszétől 
gyermekszínjátszó csoportot indí-
tunk Szilasligeten. 

A próbákat heti rendszeres-
séggel a Közösségi Házban tar-
tanánk, szakképzett drámapeda-
gógus vezetésével. Várjuk 7-12 
éves illetve a 12-16 éves gyerekek 
jelentkezését, akik kedvet éreznek 
a színjátszáshoz, a szerepléshez, 
szeretnek énekelni és játszani. A 
csoportokat a jelentkezők számától 
és az életkortól függően osztjuk be. 
Az első hónapokban beszédkész-
ség fejlesztéssel, mozgásfejlesztés-
sel és szerepjátékokkal készítjük 
fel a gyerekeket a színpadi szerep-
lésre. Terveink között szerepel a 
későbbiekben, akörnyékbeli ese-
ményeken illetve amatőr színjátszó 
találkozókon, versenyeken való 
részvétel is. Jelentkezés mielőbb a 
lenti elérhetőségeken, illetve a szi-
lasligetikozossegihaz@invitel.hu 
email címen.

BABARUHABÖRZE  
2007. JÚLIUS 14.-ÉN, SZOM-
BATON 9-13 ÓRÁIG
Minden szezonban megtalálhatják 
az érdeklődők, az éppen szüksé-
ges ruhaneműket és kellékeket 
gyermekeik számára, valamint túl 
adhatnak a feleslegessé vált baba-
holmikon. Várjuk a vállalkozó 
szellemű anyukák jelentkezését, 
akik szívesen árusítanának. Érde-
mes minél előbb jelentkezni és  
helyet foglalni.
Legkésőbbi jelentkezési határidő 
július 11. szerda.
Asztalfoglalás: 06/20-9710-170

FŐZZÜNK MAGUNKNAK EGY 
JÁTSZÓTERET!
Szeretnétek játszóteret Szilaslige-
ten illetve Kerepesen?
Fogjunk össze és talán sikerül! 
Induljunk közösen egy közös cél 
érdekében! Főzzünk Delikát8 étel-
ízesítővel és nyerjük meg a 8 darab 
Delikát8 közterületi játszótér egyi-
két Kerepes-Szilasligetnek! 
Nevezésenként 1000g Deli-
kát8 ételízesítő vonalkódját kell 
összegyüjtetünk és beküldenünk a 
játékba. Május és augusztus között 
összesen 8 db játszóteret sorsolnak 
ki, havonta 2-t! Gyüjtsünk együtt 
össze minnél több vonalkódot és 
induljunk együtt a játékban! Aki-
nek kedve van, tartson velünk! 
A vonalkódokat tegyétek be egy 
borítékba és adjátok le és adjátok 
át a védőnőknek a gyermekrende-
lőbe. Amint összegyűlt az első adag, 
beküldjük és onnantól csupán druk-
kolnunk kell, hogy nyerjünk!
A vonalkódokat legkésőbb július 
20.-áig adjátok le a védőnőknek! 
Mindenkire számítunk, nyerjünk 
együtt gyermekeinknek, unoká-
inknak játszóteret!

KREATIVITÁS FEJLESZTÉ-
SÉNEK 7 ELEME
1. Az önbizalom fejlesztése 
Méltányolja a gyerek ötleteit és 

erőfeszítéseit. Engedje meg a gye-
reknek, hogy megtapasztalja a 
megvalósítás örömeit úgy, hogy a 
kreativitásának időt és teret hagy, 
hogy kidolgozhassa az ötleteit. Így 
a fantázia is esélyt kaphat. 
2. A másképp gondolkodás elfo-
gadása
Tudassa a gyerekkel, hogy jó dolog 
más utakon járni, elszakadni attól 
amit mások csinálnak és attól, 
ahogy azt csinálják. 
3. Felderítés - kutakodás és gon-
dolkodás
Bátorítsa a gyereket a feladat 
átgondolására de először engedje 
meg, hogy kritika nélkül felfedez-
zen és tapasztaljon. 
4. Más ötletekkel való megismertetés
Az új tapasztalatokkal, kulturális 
eseményekkel, játékokkal és fel-
adatokkal való találkozás fejleszti 
az eredeti gondolkodásmódot és a 
képzelőerőt. Gondoskodjon olyan 
alapanyagokról, amelyet a gyerek 
felfedezhet anélkül, hogy megha-
tározott végeredményt kapna. 
5. Tisztelet önmagunk és mások 
iránt
A gyereket arra kell bátorítani, 
hogy tisztelje a saját és a körülötte 
lévők ötleteit abból a célból, hogy új 
ötletek születhessenek. Ha a gyerek 
munkáját túl közelről szemléljük, 
versenyre buzdítjuk vagy korlátoz-
zuk a döntéseit az akadályozhatja a 
kibontakozásban. 
6. Engedély a képzelet szabad 
szárnyalásához
Engedje meg a gyereknek, hogy 
a kritikától vagy az ellenőrzés-
től való félelem nélkül szabadon 
magával ragadja a képzelete. 
Azok, akik a szabad képzelőerő 
birtokában nem érzik jól magukat 
a bőrükben, visszariadnak a krea-
tivitástól. A fantázia érzése legyen 
pozitív élmény, és igen: legyen 
szórakoztató is! 
7. Újszerű gondolkodásra bíztatás
Bátorítsa az újszerű gondolkodást. 
Próbáljon ki új dolgokat. Kísérle-
tezzen, fedezzen fel és kövessen el 
hibákat. A személyes hibákból való 
tanulás a legjobb amit egy tanár 
adhat a gyereknek. Bátorítsa a gye-
reket, hogy próbálja ki másfélekép-
pen is, a járatlan úton, a bolondos 
vagy szokatlan ötleteket. Új felfede-
zések nap, mint nap születhetnek!

Bach-virágok a házi patikában!
Kiscsoportos beszélgetések a 

Bach-virágterápiáról és az eszen-
ciák otthoni felhasználási lehető-
ségekről. Dr. Edward Bach sze-
rint, ezt a természetes módszert 
mindekinek megkell ismernie, 
hiszen bámulatosan egyszerű és 
könnyen elsajátítható módszerről 
van szó. A cseppeket számtalan 
területen alkalmazhatjuk, a meg-
előzéstől egészen a lelki problé-
mák kezeléséig. Bármilyen megle-
pő is, de a cseppeket állatoknak és 
növényeknek is adhatjuk, hatásuk 
ugyanolyan bámulatos. Amennyi-
ben szeretnél megismerkedni a 
virágeszenciákkal és részt venni a 
következő egésznapos beszélgeté-
sen, kérlek küld el jelentkezésedet 
a bachviragterapeuta@invitel.hu 
címre vagy hívj a 06/20-9710-170-
es számon.

Várjuk továbbra is programöt-
leteiteket, témajavaslataitokat és 
kérdéseiteket. Szerkesszük együtt 
a rovatot és élesszünk fel egy 
nyüzsgő, gyermekektől hangos 
közösséget lakóhelyünkön!

A fenti programokról érdek-
lődni a 06/20-9710-170-es számon 
lehet, de írhattok is a szilasligeti-
kozossegihaz@invitel.hu e-mail 
címre. 

A rovatot szerkeszti: 
Cs.Szabó Ildikó

Bach-virágterápia Szilasligeten!

Természetes 
és lágy gyógy-
mód testnek és 
léleknek. Gyó-
gyító beszélge-
téssel és a virág esszenciák 
használatával segítjük elő a 
lélek harmonikus egyensúlyát, 
ezáltal visszaáll a kellemes 
közérzet és a jó hangulat a 
mindennapokba. Szülés utáni 
depresszió, önbizalomhiány, 
türelmetlenség, stresszkezelés, 
félelmek és fóbiák legyőzése, 
lelki problémák, harmónia és 
belső egyensúly visszaállítása, 
stb... 

Időpont egyeztetés a  
06/20-9710-170-es számon. 

NAPKÖZIS TÁBOR SZILASLIGE-
TEN ÉS KEREPESEN 
2007. július 2 - július 6.  

Napközis tábort szervezünk alsó 
tagozatos gyermekek részére. A gyer-
mekeket színes programok, játékos 
foglalkozások, kirándulások és szak-
képzett pedagógusok várják. A tábor 
két helyszínen kerül megszervezésre. 
A szilasligeti gyermekeket a Szilaslige-
ti Közösségi Házban, a kerepesi gyer-
mekeket pedig a Kerepesi Faluházban 
várjuk.  Érkezés reggel 8-9 óra között, 
12:30 órakor ebéd a közeli étteremben. 
A foglalkozások délután 17 óráig tarta-
nak.  Ízelítő a programokból: kézműves 
foglalkozás, színjátszás, szerepjátékok, 
számítástechnika, lovardalátogatás, 
igény szerint lovaglás, uszoda, kirán-
dulás, stb... Részletes programot és 
bővebb információt a lenti számon 

illetve e-mail címen kérhetnek.

A tábor ára: 12 000 Ft/gyerek/hét. 
Jelentkezés: 2007. június 28. csütörtök

A szilasligetiek Cs. Szabó Ildikónál a 
lenti elérhetőségeken, míg a kerepesiek 
Véber Gábornál a Kerepesi Faluházban 

jelentkezhetnek. 
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Kocsis Lászlóné
Drávucz Ilona 05.31

Fejes Lajosné
Horváth Margit 06.05

Ivanics Sándor 06.07

Honyecz László 06.14

� Temetések

Nyugodjanak békében!

A kerepesi templomban 
Vasárnap: 8.00 és 18.00 
Hétköznap: reggel 6.15

szilasligeti kápolnában
Vasárnap: 11.00

Minden hónap első vasárnapján  
reggel 8 órától  

görög-katolikus Szentmise 
a szilasligeti kápolnában.

Plébánia Hivatal:
28-560-370

� Szentmisék 

Rendelési idők
	  Kerepes Tölgyfa u. 1., 
Dr. Havay Miklós körzeti orvos 28/560-330
Hétfő, szerda: 14.00-18.00, kedd, csütörtök: 
9.00-12.00, péntek: páros hónapban 9.00-12.00, 
páratlan hónapban: 14.00-18.00. Sürgős eset-
ben: 06-20/983-8396
	  Dr. Gasztner Zsuzsanna körzeti orvos 
28/560-330
Hétfő, szerda: 9.00-13.00, kedd csütörtök: 
14.00-18.00, péntek: páros hónapban 14.00-
18.00, páratlan hónapban: 9.00-12.00. 
	  Dr. Dabasi András fogszakorvos 06-
20/9294-944
Hétfő, szerda: 14.00-20.00, kedd csütörtök: 
8.00-13.00, péntek: páros héten: 8.00-15.00
	  Dr. Dobos István Péter fogszakorvos 
06-20/9446-757
Hétfő, szerda: 8.00-13.00, szerda: iskolafogá-
szat, kedd csütörtök: 13.30-19.30, 
Állandó ügyelet: Budapest VIII. Szentkirályi u. 40.
	  Dr. Vaszil László csecsemő- és gyermek 
gyógyász szakorvos
28/560-410
Hétfő, szerda: 14.00-17.00, kedd: 9.00-12.00 csü-
törtök, péntek: 8.00-11.00. 
	  Dr. Mina András  betegjogi képviselő
06-20/4899-577
	  Védőnői tanácsadó: 28/560-331
	  Terhesgondozás és egészséges csecsemő 
tanácsadás, szerda: 9.00-12.00
Csecsemő- és gyermek tanácsadás
	  Dr. Vaszil László szerda: 12.00-14.00
	  Dr. Mokos Zsuzsanna 
páratlan hét szerda: 14.00-15.30
	  Gyógyszertár  2144 Kerepes Tölgyfa u. 3. 
hétfő-péntek: 8.00-18.00
	  Orvosi ügyelet: Kistarcsa, Batthyány u. 4.  
28/470-840 
Szilasliget orvosi rendelés:
	  Dr. Vince Lajos háziorvos
28/482-640,  06-30/9278-637.
Hétfő, szerda: 8.00-12.00, kedd, csütörtök: 
14.00-18.00, péntek, páros héten: 14.00-18.00,
péntek, páratlan héten: 8.00-12.00
	  Dr. Orosz Orsolya háziorvos
28/482-640,  06-30/9338-390.
Hétfő, szerda: 14.00-18.00, kedd, csütörtök: 
8.00-12.00, péntek, páros héten: 8.00-12.00,
páratlan héten: 14.00-18.00
Orvosi ügyelet: Kistarcsa, Batthyány u. 4.  
28/470-840 
	  Gyermek háziorvosi rendelő,
28/481-419 Dr. Mokos Zsuzsanna  Csecsemő 
és gyermekgyógyász szakorvos.
Hétfő, szerda: 9.00-12.00, kedd, csütörtök: 
15.00-18.00, péntek: 13.00-16.00,
Egészséges csecsemő tanácsadás csütörtök: 11.00-13.00
	  Gyógyszertár, Wéber Ede u. 1.
Hétfő: 8.00-18.00, kedd: 8.30-18.00, szerda: 
8.00-12.00 csütörtök: 8.30-18.00, péntek: 8.00-
18.00.

A Nagyközségi és Iskolai Könyv-
tár augusztus hónapban zárva 
tart.

Tankönyvárusítás a kerepesi 
általános iskolában.

Tisztelt szülők, gyerekek!

Iskolánkban a 2007/2008. évi 
tankönyvárusítás 
Vörösmarty u. 2. Kerepesen a 
könyvtárban: 
 Augusztus 25. 9-13-ig az alsó 
tagozatosok vehetik át a könyv-
csomagokat.
 Augusztus 26. 9-13-ig a felső 
tagozatosok vehetik át a könyv-
csomagokat.
Természetesen azok a családok ahol 
alsó és felső tagozatos tanuló van, 
vagy a megadott napon nem tudnak 
eljönni a könyvekért, úgy a két nap 
közül szabadon választhatnak.

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy a 
megadott időpontokat tartsák be. 
Megértésüket előre is köszönjük.

A tankönyvárak tájékoztató jellegűek:

alsó tagozat  felső tagozat
1. osztály 10.800,- 5. osztály 15.500,-

2. osztály 9.850,- 6. osztály 13.800,-

3. osztály 10.500,- 7. osztály 18.600,-

4. osztály 13.700,- 8. osztály 16.000-

Kérjük a Tisztelt szülőket, gye-
rekeket, hogy ne jöjjön mindenki 
reggel 9 órára, hiszen 13 óráig 
árusítjuk a tankönyveket és min-
den tanuló számára biztosítva 
van a tankönycsomagot.

Könyvtári hírek
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

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

 Kerepes-Hollandia-Széphegy- 
 Szilasliget közéleti lapja
 Kiadja:
 a Két Faluért Egyesület
 Szerkesztőség címe:
 2144 Kerepes, Rét utca 51.
 Telefon: 06/30 330-1670
  06/28 561-059
 Szerkeszti a szerkesztő bizottság
 Tördelés: Szekeres Róbert
 Hirdetésfelvétel és kéziratok  
 leadása a szerkesztőség címén.
 E-mail: gorgenyister@gmail.com
 Készült: a Styl-Print nyomdában.
 X. ker. Vaspálya utca 15/C
 http://www.kerepes.hu/

KEREPESI VÉLEMÉNY ÜVEGEZÉS

KULCSMÁSOLÁS
KERTI SZERSZÁMOK

ÉLEZÉSE

(06-30) 9842-798

(06-30) 2686-979

VIMULTI – BT
Szilasliget, József A.u.12.

éjjel-nappal

TISZTELT KEREPESI, SZILASLIGETI, SZÉPHEGYI, HOLLANDIA-TELEPI POLGÁROK
A Községháza működteti a Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Társaságot, amelynek tagjaival nap, 
mint nap találkozhatnak a község utcáin és terein. Ők nyírják a füvet, pucolják az árkokat, szemetes tartó-
kat állítanak, festik az iskolát, az óvodát és végeznek minden olyan munkát, amely Kerepest élhetőbbé és 
szebbé teszi. A Kht felügyeletét a polgármester gyakorolja. 
Jó szívvel, tisztességgel és ellenőrizhetően ajánlom tevékenységünket valamennyi kerepesi polgár figyelmébe. 

Mire vállalkozunk?
- gépi földmunkák, tereprendezés, alapok kiásása
- minden nemű árú – kavics, föld, törmelék elszállítása
- vízelvezető árkok készítése, beton bélelése, kavicsos út készítése stb.
- kocsi beállók, járdák építése
- tetőjavítás, kéményjavítás
- külső-belső festés, kisebb átalakítások
- kerítések építése, festése, javítása
- fakivágások, fűnyírás
- külső-belső szigetelés, ház körüli munkák végzése (csa-
torna, kertkialakítás, támfal készítése stb.)
- különböző asztalos munkák végzése: ajtók, ablakok, gye-
rekjátékok, mászókák, kerítésléc stb. gyártása.

Ha Ön bennünket választ, akkor igyekszünk olcsón elvégezni a feladatokat, és mindenről számlát adunk. 
A minőségért, a pontosságért a Kht ügyvezetője vállal felelősséget, a Kht tevékenységét pedig Franka Tibor polgár-
mester ellenőrzi. 
Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, hívja Vass Lajos ügyvezetőt az alábbi telefonszámokon: 
(06 20) 559-8904, (06 28) 561-054.

Figyelem! Csak helyi lakosoktól fogadunk el megrendelést!
Kerepesi Önkormányzati Kht vezetése
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frecskagáz – gázkészülékszervíz
www.frecskagaz.hu • www.frecskagaz.com

Hazai gyártású gázkészülékek, církók-kazánok-  
konvektorok-vízmelegitők-bolylerek-siesták-tűzhelyek.

Javítása – tisztítása – karbantartása - átállítása.
Egyes típusok garanciális beüzemelése, felszerelése.

Műszeres szénmonoxidszint ellenőrzése  
minden karbantartott és javított készüléken.

Tel.: 06 (28) 491-255. • Mobil: 06 (30) 9530-866.
2144 Kerepes Vágány 17.

Ellenőriztesse és tisztítassa készülékeit szakemberrel!!!
A gázkészülékek flexibilis (hajlékony) csöveit 5 évente 

cserélni kell, készülékeit évente ellenőriztesse!!!
www.kerepes.lap.hu

A Ha-Kost Kft vezető-
je, aki Kerepesen gépek 
bérbeadásával foglalko-
zik, nagyvonalú felaján-
lást tett a Közszolgálati 
Kht-nak. Ennek értel-
mében 300 ezer forint 
értékben felajánlja mun-
kagépeit ingyen mun-
kavégzésre a község-
ben végzendő éppen 
aktuális munkákhoz,  
amivel még szebbé 
és jobbá alakíthatjuk  

településünket. 
Köszönjük.

Mentők: 104
Tűzoltók: 28/420-011
Rendőrség: 28/514-645
Budapesti közúti közlekedési 
információk: 06-1/317-1173
Országos közúti információk:  
06-1/322-2238
Volánbusz Rt. központi
információ: 06-1/3820-888
MÁV felvilágosítás utazási
ügyekben: 06-1/461-5400

Közszolgáltatók: 
ELMŰ: 28/430-562
Gázművek: 28/521-400
(hibabejelentés éjjel-nappal):
Vízművek: 28/492-110
Szennyvíz- és csatorna: 
28/470-752

Telefonszámok

’56-os Emlékhelyek nyo-
mában itthon és a nagyvi-
lágban címmel május 24-én 
kiállítás nyílt Szilasligeten. 
A kiállítás anyagát a Magyar 
Emlékekért a Világban 
Egyesület tagsága bocsátotta 

a rendelkezésünkre.  Ki-
csiny szilasligeti házunk 
a délutáni órákra megtelt 
emberekkel, akik nagy 
érdeklődéssel fogadták 
a több, mint ötven tabló-
ból álló, több száz képet, 
emléket tartalmazó kiállítást. 
A műsor, melyet a Kerepesi 
Pávakör, a Széchenyi Iskola 
diákjai, az Együtt Egymásért 
Nyugdíjas Klub tagjai gazda-
gítottak, méltó emléket állí-
tott forradalmunk hőseinek. 
Erre az alkalomra Polyák 

Ferenc fafaragó művész 
Kerepesnek adományozott 
egy életnagyságú, fából fara-
gott szobrot, mely 56 emlékét 
őrzi. A szobor is ezen a kiál-
lításon került először bemu-
tatásra és a továbbiakban 

először az Önkormány-
zat épületében később a 
Faluházban lesz megte-
kinthető.

Köszönetet szeretnénk 
mondani Mesik Miklós-
nak, az Egyesület elnö-

kének, aki lelkesedéssel és 
szakértelemmel, hosszú évek 
kutatómunkájával állította 
össze a gyűjteményt és lehető-
vé tette, hogy a szilasi, kerepe-
si lakosok is megtekinthessék 
az abból készült kiállítást.

Prokop Mia

Gloria Victis - 1956
Létezik egy kávéházi 

beszélgetős műsor, ahová 
legutóbb a Hungaroring 
igazgatóját hívták meg a 
kerepesi Faluházba, amely-
re hívatlanul ugyan, de a 
polgármester is elment. A 
Ring első embere elmondta, 
21 éves a cég, sok sikert elér-
tek, tudják, hogy zaj van és 
egy zajtérkép lehet a megol-
dás, azt követően pedig egy 
zajvédő fal építése, de türel-
met és megértést kérnek.

Jó órás beszélgetés után 
a polgármester szót kért, 
és elmondta, az igazgató 
kávéházi beszéde másról 
szólt, mint amit az igazgató 
Franka Tibornak még tavaly 
elmondott „négyszemközt”. 
A polgármester egyik első 
útja a Hungaroringre veze-
tett, ahol azt kérte az igaz-
gatótól, a sok kellemetlensé-
gért cserébe segítsen a Ring 
anyagilag a falu tulajdonát 
képező József Attila utca 
aszfaltozásában a 30-as úti 

bekötésig, hiszen a legtöb-
ben ezt az utat használják a 
versenyek alatt, és a legtöbb 
kárt a versenyek közönsége 
okozza. Az igazgató kijelen-
tette: nem tudnak, nem is 
feladatuk Kerepesen segíte-
ni, írjon Franka a Lamperth 
Mónikának, ha utat akar. 
A zajról pedig azt mondta, 
ha Kerepes csináltat ilyen 
méréseket, akkor azt is 
elbukja, mert a 30-as út mel-
lett Kerepesen is van akkora 
zaj, mint a Hungaroringen. 
Ennyi.

Most pedig az igazgató úr 
egészen más hangnemben, 
stílusban és tartalommal 
beszélt kávéházi közönsé-
gének. Franka polgármes-
ter közölte, amennyiben 
nem változtat a Hungaro-
ring az álláspontján, akkor 
a nagy versenyek idejére a 
demonstrációtól és a közle-
kedés akadályozásától sem 
riad vissza Kerepes érintett 
közönsége.

Gé

Ring a kéváházban
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Kerepes Nagyközség Önkormányzata 
felvételt hirdet

adóügyi ügyintézői munkakör betöltésére.
Alkalmazási feltételek:

Középfokú szakirányú végzettség
önkormányzati (adóügyi) gyakorlat

büntetlen előélet
Bérezés a KTV alapján. 

Az önéletrajzokat az alábbi címre várjuk: Polgármesteri Hivatal 
2144 Kerepes Vasút u. 42. Érdeklődni Joó Gyuláné adóügyi csoport-

vezetőnél lehet a 06-28-561-061 telefonszámon.

Oláh János, jegyző

Sokan, főleg akik veszítet-
tek a tavalyi választásokon, 
azzal vádolták a polgármes-
tert, miért akar szembeszáll-
ni az újonnan épülő regioná-
lis hulladéklerakó társulással 
és annak elnökével Gémesi 
Györggyel. Franka azt felel-
te, nem szembeszáll, csak 
érvényesíteni szeretné Kere-
pes érdekeit, mert az elődje 
erről megfeledkezett. A tes-
tület Fideszes, illetve jobb-
oldali többsége végül meg-
bízta Frankát, próbálja meg. 
Kerepes jelenleg 54 milliót 
fizet évente a szemétszállí-
tásért, miközben azért, hogy 
befogadja az új létesítményt, 
majd csak akkor kap kedvez-
ményt, mikor az megépül. 
Ez így igazságtalanság. Hat 
hónapig tartó vita, huza-
vona, bizonygatás és kitar-
tás után Gémesi György, aki 
először hallani sem akart 
róla, kénytelen volt engedni 
Kerepesnek. A kommunális 
hulladékot, amíg az új lera-
kó elkészül, évi bruttó 28 
millió forintért szállíthatjuk 
a jelenlegi 54 millió helyett. 
Azaz, 26 millióval kevesebbért. 

Ebből is világosan kitű-
nik, a kerepesi testület nem 
csak bátor, de érti is a dol-
gát, és valóban szolgálja a 
falut.                                 Er

„Találtunk”  
évi 26 milliót

Kikérték a polgármester 
vagyonnyilatkozatát

Palotai László képviselő úr 
jelezte, szeretné megnézni a 
polgármester vagyonnyilat-
kozatát annak kiderítésére, 
igaz-e, hogy valamilyen gaz-
dasági szervezetben vezető 
tisztséget tölt be. A vagyon-
nyilatkozatokba – polgármes-
terébe és a képviselőkébe is – 
természetes betekinthet bárki 
az SzMSz-ben meghatározott 
előírások szerint. Június 14-
én csütörtökön reggel a bete-
kintést kérők megjelentek a 
hivatalban és az előírásnak 
megfelelően megtekintették 
a kérdéses vagyonnyilatkoza-
tot. Idézet a jegyzőkönyvből: 
„ A Polgármesteri Hivatalban 
őrzött vagyonnyilatkozatot 
tartalmazó borítékot annak 
sértetlenségét megállapítva 
a polgármester Franka Tibor 
felbontotta. Palotai László 
képviselő, Paksiné Závotszky 
Zsuzsanna és férje Paksi Imre 
az átvett nyilatkozatot átte-
kintette és ezt követően Palo-
tai László az alábbi kérdést 
intézte Franka Tibor polgár-
mesterhez: A gazdasági tár-
saságban, melyben tag, tiszt-
ségviselő-e? Franka Tibor 
válasza: nem. A Zsófia Liget 
Kkt vezetője a feleségem, 
Franka Tiborné, másik tagja 
pedig Franka Zoltán, a fiam. 
A vagyonnyilatkozat kapcsán 
a jelenlévők semmilyen más 
kérdést illetve észrevételt 
nem tettek”. Franka közöl-
te a bizottsággal: „Egyetlen 
kérdésért kár ekkora felhaj-
tást csinálni, nyilatkozat nél-
kül is válaszolok bárkinek.”  
„A vagyonnyilatkozatot tar-
talmazó boríték ismételten 
lezárásra került Franka Tibor 
polgármester által.”

G.E.

Szemétszállítás
Sok panasz érkezik a hivatalba a 
szemét elszállításával kapcsolat-
ban. Ezúton is tájékoztatjuk a tisz-
telt ingatlantulajdonosokat, hogy a 
háztartási hulladékot nem a hiva-
tal-, hanem az ASA munkatársai 
szállítják el. Akinek panasza van, 
kérjük forduljon közvetlenül hoz-
zájuk, és hívja a 06 29 540-290-es 
telefonszámot. Köszönjük.

Virágos nénik a faluért
A temetőkapu előtt virágot áruló öt nyugdíjas asszony 

meglepő és megható levelet küldött a polgármesternek. Sze-
rény támogatást, fejenként ezer forintot ajánlottak fel a falu 
szépítésére. Az ötezer forintos adományt a hivatal köszöni, 
hiszen tudja, milyen nagy dolog ez a kis nyugdíjak ismere-
tében. A pénzből a temető új kerítése elé örökzöld csemetéket 
vásárol a hivatal, mert a hársfacsemeték sajnos kiszáradtak. 
Köszönet érte, hogy átérezve a település gondjait, lehetősé-
geikhez képest segíteni akarnak: Somogyi Istvánné, özv. 
Skolnikovics Gyuláné, özv. Mészáros Istvánné, özv. Nagy 
Józsefné, özv. Rapavi Mihályné, és özv. Tamás Lászlóné.

Az Úrnap ünnepén ünnepeljük a valós jelenlétbe vetett 
hitünket, és kérjük a köztünk lakó Ige áldását. 

A Templom utca útépítési munkái miatt a templom kertjében 
került megrendezésre az idei körmenet. A szentmise után a pap 
vezetésével a hívők körbejárták a templomot, megállva és imád-
kozva a virágokból kirakott négy oltár előtt, hogy a falu négy 
körzete felé, s ezen keresztül a földkerekség négy világtája felé 
elvigyék az oltáriszentség áldását. 
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Gyönyörűen feldíszített 
templom várta június 3-án 
vasárnap az idei esztendő 
első áldozóit. Izguló szülők, 
keresztszülők, nagyszülők  
szorongtak a padokban.
Összesen 17 gyerek – közülük 
egy Szilasligeten – öltözött 
fehérbe ezen a számukra jeles 
napon. Külön öröm, hogy 
közülük öten roma szárma-
zású gyerekek, akiknek a 
szülei az utca helyett az Istent 
választották gyermekeik pél-
daképévé.

Frajna András esperes úr 
szép prédikációját követően 
Franka Tibor polgármester 
köszöntötte az egybegyűlteket 
és köszönte, amiért sok szülő 
nem ül fel a napjainkban oly 
divatos ateista demagógiának, 
nem hatja meg a fogyasztói tár-
sadalom vallástalan és durva 
csábítása, hanem elsőnek tartja 
őseink reánk hagyott keresz-
tény értékrendjét az iskolát és 
a templomot. Jó tudni, hogy 
Kerepesen csaknem kétszáz 
gyerek jár hittanra, közülük 

százan az általános iskola épü-
letében. A vallás tehát – és ez 
nem újdonság – jó hatással van 
a gyerekek jövőjét illetően. Mi 
sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy idén először öt roma 
gyerek is az elsőáldozók között 
volt. Az egyik Anyuka elmon-
dása szerint gyermekkorukban 
ő, és férje is jártak templomba, 
természetes volt, hogy gyer-
mekeiket is járatják. A két kis-
lány, Zsuzsanna és Zsanett jó 
tanulók, a kisebbik szépen raj-

zol és furulyázik. 
Az iskolában és a 
templomban is részt 
vesznek a hittan-
órákon, és minden 
vasárnap elmennek 
a reggeli misére a 
szomszédban lakó 
kislányokkal Györ-
gyivel, Viviennel és 
Veronikával.

A polgármester a 
testület elé kívánja 
terjeszteni a hittan-

oktatás órarendi besorolásának 
megszavazását, hogy a fegye-
lem és a tájékozottság még 
inkább fejlődjön Kerepesen.

Első áldozók voltak: Antal 
Éva, Árvai Ábel, Bayer Gábor, 
Farkas Boglárka, Gergely 
Fruzsina, Ghetinás Veroni-
ka, Halász Blanka, Hrehus 
Gábor, Korcsek Polla, Laukó 
András, Molnár Fruzsina, 
Orsós Györgyi, Orsós Vivien, 
Pusoma Zsuzsanna, Puso-
ma Zsanett, Tanács Richard, 
Uzsoki Zsófia és Németh 
Tamara Szilasligeten.

- gyógynövények
- gyógyteák

- gyógyhatású  
készítmények

- Vény nélküli gyógyszerek
- étrend kiegészítők

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 9-19

Szombat: 8-12

Természetgyógyászati 
kezelések

- reflexológia  
(talpmasszázs)
- akupresszúra
- moxa, köpöly

- kínai masszázs

Kerepes, Mogyoródi út
Tel.: (06 30) 503-1796

VARGA-KŐ Bt.

Új sírkövek gyártása
Régi felújítása

Gránit
Márvány

Műkő

Kerepes, Halász út 11.
Kézi mobil: 30/62-64-917

Üzenet: sms-ben
Iroda mobil: 30/51-51-51-6

Vizes a lakása? 
Szigeteltesse! 

Kezdje az alapoknál. 
MEGÉRI!

Telefonszám: 
(06 20) 551-9169

Műanyag ablakok! 
Ingyenes felmérés, árajánlat. 
Beépítés meglévő keretbe, 
vagy régi elbontása után. 

Komplett kivitelezés.
Telefon: (06 30) 670-6271

A természetgyógyászati kezelésre bejelentkezés 
szükséges a boltban vagy telefonon!

GYÓGYNÖVÉNYBOLT
A Mogyoródi úti üzletsoron

Első áldozás
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A Z.D. Hungary egyik vezetője, 
Győrvári Dezső 2007. június 6-án, 
pénteken reggel 9 órakor telefonon fel-
hívott és közölte: „Teszünk róla, hogy 
elmenjen innen”. „Nem lesz könnyű, 
barátom” válaszoltam. Erre Győrvá-
ri közölte: „eltörjük a maradék gerin-
cedet!”. „Tegezd anyádat!” mondtam 
erre, és kinyomtam a telefont, majd 
még aznap délután feljelentést tettem 
a gödöllői kapitányságon. A feljelentés 
szövegébe fogalmaztam azt is, fegy-
vertartási engedélyért folyamodok az 
illetékes hatóságnál.

A Z. D. Hungary építőipari tevékeny-
ségét évek óta sok kritika, feljelentés és 
fenyegetés kíséri. Ők készítik az előző 

testület jóvoltából azokat a sorházakat, 
nem feltétlenül lakóházra emlékeztető 
épületeket, amelyek a Magtár téren és 
a Szabadság úton találhatók. A tájba 
nem illő, más szempontból hasznos 
házak építését az új testület a település-
fejlesztési bizottság javaslata alapján 
tárgyalni fogja, meghatározva azt, egy 
telken hány lakás építhető, és azt is, 
milyen küllemmel. A Z. D. Hungary a 
Templom utcában is vásárolt telket, de 
ott a hivatal műszaki osztályán dolgozó 
– azóta fegyelmivel távozott – ügyinté-
ző hibázott, ezért az engedély egyelőre 
nem jogerős. Közben több tulajdonos 
panaszkodott az új lakásokra, egy-két 
szomszéd feljelentést tett, sőt, többször 

is ellenőröket hívtak a lakosok a Z. D. 
Hungary építkezésére. A Kft. a hiva-
tallal jelenleg is perben áll.

Mindezért, úgy tűnik a Z. D. Hun-
gary és Győrvári engem okol és az én 
gerincemet akarja eltörni. Ugyanak-
kor a cég adakozott már a szilasligeti 
kápolnába harang vásárlására, gyere-
kek ajándékaira, valamint a szlovák 
kisebbségnek. Egyik oldalon tehát 
bőkezű, – köszönet érte – a másik olda-
lon viszont, ami a tevékenysége jogi- és 
műszaki alkalmasságát illeti, nos, ott 
pedig fenyeget. Szabálytalanul akkor 
sem mehetnek a dolgok.

Én pedig nem vagyok ijedős.

Franka Tibor
polgármester

Fenyegetnek, kezdegetnek!

Falugyűlésen Simoncsik László, a 
kerepesi Vállalkozók Klubjának elnöke, 
nem tudni hogy elnöki, vagy magánem-
beri minőségében azt kérdezte a polgár-
mestertől, mi állhat a háttérben, ha akad 
olyan vállalkozó, aki 10 forintos négyzet-
méter áron burkolja le a Templom utcát? 
Mi állna a háttérben, hát semmi! A Zöld 
Út 21 Kft. szerződésben rögzítve önzet-
len segítséget vállalt, azaz 3 ezer forint 
négyzetméterenkénti munkadíj helyett 
csak 10 forintot kért. Így Kerepes több 
mint 1 milliót spórolhat és a Templom 
utcai lakosok, több mint 1 milliós hoz-
zájárulásával megépülhet a régen várt 
„sétáló utca”. Miért gyanús az összefogás 
és a gyarapító szándék?

Ugyancsak névtelen internetes táma-
dások érik a polgármestert azért, amiért 
Franka András vállalkozótól az önkor-
mányzat kht-je egy teherautót és egy mun-
kagépet bérel. Franka András segíteni 
szeretne, ezért amikor tudomására jutott, 
hogy egy teherautó és egy markológép 
óránként 5-5 ezer, összesen 10 ezer forint 
plusz áfába kerül, akkor felújított két régi 
szerkezetet és potom 500-500 forintért 
kínálta fel óránként a kht-nek. Mi ebben 
a támadnivaló? Örülni kellene, hogy napi 
80 ezer forint bérleti díj helyett csak napi 
8 ezer forintot kell kifizetni. Ráadásul 
Franka gépei alkalmasak a téli hókot-
rásra és csúszásmentesítésre, ami tavaly 
több mint 4 millióba került. Mindehhez 

a polgármesternek semmi köze, ezeket a 
szerződéseket és önzetlen segítségeket én, 
a Kht ügyvezető igazgatója kötöm és írom 
alá. Aki tud, mondjuk 300 forintért gépet 
bérbe adni óránként, az szóljon. Tőlem 
lehet bárki rokona, ha jót akar.

Lados lakatosmester 20 fém szemetes 
tartót anyag árban gyártott le és a másik 
húszért kért csak munkadíjat. Fácány 
László szilasi lakatosmester ingyen gyár-
tott kiegészítéseket a temető kapuhoz, a 
templom előtti díszkúthoz, a Széchenyi 
Tüzép ingyen szállít és adott követ a 
díszkúthoz. Miért gyanús ez? És kinek 
gyanús és miért gyanús? Az Oravecz 
pékség, az Anikó ABC, Fülöp Gábor, 
a Ha-Kos Kft., – aki 300 ezer forint 
ingyen gépbérletet biztosított – de segí-
tett a Vasudvar, a festékes, a fatelepes és 
sokan mások élelemmel, üdítővel, föld-
munkával ellenszolgáltatás nélkül. Miért 
gyanús ez? A falu jövője a tét. És akik 
segítenek, azokat el kellene ismerni, meg 
kellene tapsolni, legalábbis szerintem és 
nem többnyire névtelenül támadni. Az is 
baj, ha haladunk?

Egyébként ezek a munkák többségük-
ben a Kht-n keresztül bonyolódnak és én 
állok mindenkinek rendelkezésére, ha 
bármelyikkel kapcsolatban gyanú ébred 
benne. Keressenek az aggódók, ugyan-
akkor tisztelettel kérjük és várjuk, aki 
tud, segítsen munkánkban.

Vass Lajos, Kht vezető

Miért gyanús, aki segít Otthonról haza

Izsák Sándor Csíksomlyóról, Fekete Mária 
Magdolna Szovátáról, Gál István József 
Kolozsvárról települt haza és állampolgársági 
esküt tett június 1.-én a Községházán. Két hete 
Maros megyéből, Jakab Zsigmond választotta 
„ismét” hazájának Magyarországot.


