
KEREPESI VÉLEMÉNY
KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA

2007. JÚLIUS

Tüntetés a zajos
Hungaroring ellen

Friss döntések
- 26 millió szemétbõl

- vizes dilemmák

- nincs többé sorház

- közös emlékmû készül

-Templom utca kõdíszben

- Kistarcsa elismerte 

Kerepes követelését

- Csaknem 200 milliós 

pályázat az iskolának

Köszönet...
Aki nyomon követi a Hivatal mun-
káját, láthatja, hogy havonta 10-12 
helyszínen dolgozunk egyszerre. 
Sokan nem csak látják, hanem 
Kerepes és Szilas lakosai közül se-
gítenek is munkánkban. Elegendõ 
utalni a Templom utcai lakosok út-
építési lendületére, mások házaik 
elõtt végzett szépítõ tevékenysé-
gére, az önkormányzati Kht. dol-
gozóinak munkaidõn túli válla-
lásaira, és a sort sokáig folytathat-
nánk. Együtt erõsebbek vagyunk, és 
gazdagabbak leszünk. Köszönjük!

Július 12-én, csütörtökön reggeltõl 8 órától délután 4 óráig panaszos 
telefonok özöne érkezett a Hivatalba az elviselhetetlen zaj ellen, amivel a 
Hungaroring borzolta az emberek idegeit. Nem csak a szilasligetiek 
„élvezték” a hangzavart, Kerepesen is egész napos idegesítõ zúgás borzolta a 
kedélyeket.                                                                                 FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Referencia út Szilason

A Penta Kft tulajdonosa, Nagy Gábor úr vállalta, hogy Szilasligeten a József 
Attila és a Bajcsy Zsilinszky utca közötti, mintegy 90 méter összekötõ utat 
térítésmentesen, 4,5 méter szélességben aszfalt burkolattal látja el. A 
referencia munka végeztével fillérre pontosan kiderül, hány forintért vállalja 
bármelyik utca aszfaltozását. A polgármester azért tartja szükségesnek, mert 
így a lakosok látják a minõségét és az árat. Jelenleg csak a hivatal és a lakosság 
közös tehervállalása segíthet. Nagy Gábor, ha kellõ fizetõképes jelentkezõ 
összefog, néhány héten belül bármelyik utcában hozzáfog a munkához.

Nemzetiségi Fesztivál -
díszmenet a díszutcán

Sosem látott készülõdés elõzte meg a több mint száz fellépõt felvonultató 
Nemzetiségi Fesztivált, melynek vendégei közül sokan Csehországból és 
Szlovákiából érkeztek, de számosan Magyarország települései közül is.

FOLYTATÁS A 6. OLDALON

Az országban községünket még mindig Kerepestarcsa néven ismerik, nem 
véletlen, hisz  az 1978-ban kötött 16 évig tartó házasság nyomot hagy 
maga mögött, de az 1995. január elsején kimondott szét-„válás” is. A válás 
megtörtént, a válóper azonban még mindig tart. Most 13 éve van ismét 
külön Kerepes és Kistarcsa, a vagyonmegosztás mégsem lezárt fejezet, sõt 
még mindig borzolja a kedélyeket.

FOLYTATÁS A 2. OLDALON
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A Szilas Televízió úgy gondolta, ideje 
lenne tiszta vizet önteni a pohárba és 
szervezett egy vitafórumot, amire 
meghívta a két település elsõ 
embereit. Tóth Szabolcs és Franka 
Tibor polgármesterek, 2007. június 
27-én a két település határán lévõ 
Sierra Music - Klubban rendezett 
nyilvános találkozón, a helyi médiák 
és a két falu megjelent lakossága 
elõtt beszélték meg a mindkét 
oldalról felmerült szétválás okozta 
sérelmeket, panaszokat és problé-
mákat. 

Indulásként egy, a Szilas Tv által 
készített kis „történelmi össze-
foglaló” került levetítésre Kistarcsa,  
Kerepes és Kerepestarcsa korábbi 
eposzaiból a mai állapotig, ezután 
kaptak szót a polgármesterek.

Franka Tibor, aki súlyra is jelentõs 
irat mennyiséggel támasztotta alá 
igényét, százmillió forint körüli 
nagyságrendet emlegetett perérték-
ként, melynek egy része Kerepest 
illetné meg. Felmerült az Auchan 
által Kistarcsa részére kifizetettet 25 

milliós közmûhozzájárulás kérdése is, 
melyet Kistarcsa jogtalanul fogadott 
el, mivel ez a közös tulajdonú Szilasvíz 
Kft-t illette volna, de sokkal nagyobb 
összegben.  A Villért Rt. részvények 
kérdését tiszta ügynek látta, mindkét 
települést 13-13 millió forint illeti. A 
Szilasvíz Kft. volt a következõ téma, 
mely 50-50% arányban közös 
tulajdon, ám Kistarcsa az új kútfúrás 
költségének ráesõ részét,  amely 10 
millió forint körül lenne,  nem fizette 
meg. 

Tóth Szabolcs kistarcsai polgár-
mester szerint Kerepes akart szét-
válni, és az akkor alakult két bizottság 
meg is egyezett az érdemi kérdé-
sekben. Utalt több perre is, amik 
megelõzték a mostaniakat, ilyen volt 
az átjáró gyerekek néven ismert per, 
melyet Kistarcsa nyert. Szerinte 
Kerepes azért vesztett pert, mert az 
akkori polgármesteri vezetés elis-
merte, hogy jogos volt a követelése 
Kistarcsának az egyébként precedens 
értékû jogi esetben. Üdvözölte a 
vízközmû vagyonmegosztását, de a 
kútfúrás költségét vitatta. Megem-
lítette még, hogy a közös uszoda 

tulajdonjogáról Kerepes akkori 
polgármestere testületi határozat 
nélkül mondott le.

 A vagyonmegosztás visszatérõ 
kérdés volt a vitafórumon, ahol sok 
más egyéb megoldatlan kérdés is 
elhangzott, amit nehéz lenne mind 
felsorolni. Hiányoltam viszont azt, 
hogy nem beszéltek azoknak a 
felelõsségérõl, akik a kialakult 
helyzetrõl tehetnek, akik valamilyen 
érdektõl vagy akár érdektelenségtõl 
vezérelve az osztozkodást annak 
idején nem a helyzet magaslatán 
állva kezelték. Egyébként meglepõ, 
hogy a szétválási biztos Kerepes 
részérõl az a Bók Károly volt, aki 
késõbb Tóth Lajos úr után lett 
polgármester.

Nem a rendezõknek felróhatóan 
ugyan - mert õk meghívták az 
érintetteket -, de szintén hiányoltam, 
hogy azok a személyek, akik a közvet-
len Kerepestarcsává alakulásban és a 
szétválásban jelentõs szerepet 
vállaltak, vagy abban az idõben 
képviselõk és polgármesterek voltak 
egyáltalán nem mutattak érdek-
lõdést a rendezvény iránt. 

A fórum végén mindkét polgár-
mester arra a futurisztikus kérdésre, 
hogy ha rajtuk múlna a szétválás, 
megtennék-e ma is, egyöntetûen 
válaszolták, hogy nem. Hiba volt 
tehát a szétválás, de ígérték, egy 
közös, jobb jövõ érdekében mind-
ketten több figyelmet fordítanak az 
együttmûködésre.

(A fórum teljes felvétele a Szilas Tv-
ben és a Kerepes Rádióban többször 
is elhangzott.)

Ugró János
***

Egyébként Kerepes ennek a vitának a 
végén ismét célba ért. Franka pol-
gármester hasonló eredményt pro-

A Kerepes Rádió várja azoknak a 
jelentkezését, akik szeretnének 

tenni valamit Kerepes információs 
fejlõdése érdekében.

FOLYAMATOSAN KERESÜNK 
MUNKATÁRSAKAT  

MÛSORVEZETÕKET, HÍROLVASÓKAT 
ÉS SZERKESZTÕKET,  AKIK 
SZERETNÉK SEGÍTENI A 

HAMAROSAN AZ URH-SÁVBAN  IS 
BEINDULÓ RÁDIÓNKAT.

ISKOLÁSTÓL - NYUGDÍJASIG 
VÁRJUK A JELENTKEZÉSEKET.

06/28 560-012, vagy   
info@kerepesradio.hu

Volt egyszer egy Kerepestarcsa
dukált a nagyközség elõnyére, mint a 
hulladéklerakó esetében, ahol 26 
milliós plusz pénzt alkudott ki a Gé-
mesi György vezette hulladéklerakó 
társulástól. Most Kistrarcsa polgár-
mestere ismerte be, hogy tartoznak 
Kerepesnek, már csak azon folyik a 
vita, mennyivel. Franka Tibor legké-
sõbb õsszel újabb tízmilliókkal gazda-
gíthatja a kerepesi büdzsét.
Innentõl kezdõdik az új közös jövõ.

Szent István király és az 
újkenyér ünnepe

2007. Augusztus 20.

8 órakor ünnepi szent mise a Szent 
Anna templomban, Frajna András 

esperes atya megáldja az új kenyeret
Ezt követõen ünnepi megemlékezés 
lesz a Kerepesi Faluház színházter-
mében, ahol  fellépnek a kerepesi 

hagyományõrzõ  csoportok.
Beszédet mond Franka Tibor 

polgármester
Mindenkit szeretettel várunk!
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A Szilas Tér Egyesület nyílt levélben 
fordult a környezetvédelmi-, és a gaz-
dasági miniszterhez, valamint a par-
lament környezetvédelmi bizottsá-
gának elnökéhez, az alábbi tar-
talommal:

„Tisztelt Miniszter Úr!
Környezetvédelmi szervezetünk a 
környék lakosságától begyûjtött 
több száz aláírás által támogatva til-
takozását fejezi ki és tüntetést szer-
vez a mogyoródi Hungaroring autó-
verseny pálya egyre gyakoribb és 
erõsebb zajkibocsátása ellen. 
Szilasligeten (Kerepes) történt méré-
seink szerint az évente növekvõ mo-
torzaj mértéke ma már nem csak a 
versenynapokon haladja meg a zaj-
terhelési határértéket, hanem a hét-
köznapok többségén is. A pálya kör-

nyezetvédelmi engedély nélkül 
üzemel, a hatósági eljárás egyre 
húzódik, az üzemeltetõt a lakossági 
panaszok ellenére zajcsökkentésre 
eddig senki sem kötelezte. 

Kérjük Miniszter Urat, hogy szerez-
zen érvényt a pihenésre és a birtok-
védelemre vonatkozó alkotmányos 
jogunknak, valamint a környezetvé-
delmi jogszabályoknak, mert ha ez 
így folytatódik tovább, nem tudjuk 
megakadályozni, hogy a lakosság ha-
ragja ne forduljon az augusztusi 
Formula 1 futam megrendezése 
ellen, és ne történjenek atrocitások. 
2007. július 20-án 18 órai kezdettel 
tiltakozó demonstrációt tartunk a 
Hungaroring fõbejárata elõtt. A tün-
tetésen részt vesz és felszólal Franka 
Tibor Kerepes Nagyközség polgár-
mestere és Illés Zoltán környezetvé-
delmi szakpolitikus.”

„Az Egyesület a helyi társadalom és 
az egyén közös igényeinek kielé-
gítése, érdekeinek hatékony érvé-
nyesítése céljából környezetvédelmi 
tevékenység folytatására és támo-
gatására alakult.

Az Egyesület feladatának tekinti 
a lakóhelyi és a természeti környezet 
védelmét oly módon, hogy tevé-
kenykedik a létezõ környezetkárosí-
tások megszüntetése érdekében, va-
lamint lehetõségeihez képest fellép 
minden olyan jelenséggel szemben, 
amely a környezet további károso-
dását eredményezné. 

Törekszik arra, hogy tájékoztató, 
nevelõ munkájának eredményeként 
a község lakossága tisztában legyen 
a környezeti ártalmakkal, és az ezek 
elleni védekezés lehetõségeivel.” 
(részlet az alapszabályból)

Többen kérdezték, hogy miért van 
szükség egy újabb környezetvédelmi 
civil szervezetre?

• Mert a község és a kistérség 
pénzügyi okból ki van téve környe-
zetre káros gazdasági nyomásoknak. 

• Mert az agglomeráció nem a 
fõvárosból kiszoruló tömegszórakoz-
tatás színtere, hanem lakóhely, ahol 
a lakóhelyi normákat be kell tartani!

• Mert valakinek szóvá kell 
tennie, hogy az emberhez méltó kör-
nyezet nem piaci áru, amit adnak-
vesznek. 

• Mert az ökológiai folyosó 
újabb része kerülhet beépítésre, ami 
ráadásul törvénytelen.

• Mert a csendes, kertes környe-
zetünket versenyautók, quadok és 
egyéb sportjármûvek hangjai szeny-
nyezik. 

• Mert nincs tiszta, iható vizünk. 
• Mert a természetvédelmi terü-

letünk elhanyagolt. 
• Mert a község területén félszáz 

község szemetét akarják lerakni  a te-
lepülésünkre nézve méltatlan fel-
tételekkel, ellenõrizetlen beruházás-
sal.  

• Mert nincs megoldva helyben 
a szelektív hulladékgyûjtés. 

• Mert sokan méltatlan körül-
mények között tartják állataikat.

• Mert az utak többsége nincs 
portalanítva, ami sokszorosára fo-
kozza a levegõben levõ káros anya-
gok egészségkárosító hatását.  

• Mert nincsenek gondozott par-
kok és terek, a porták jó része elha-
nyagolt. 

• Mert a Kerepesen létezõ kör-
nyezetvédelmi jellegû civil szerveze-
tek az utóbbi évben meglepõ pasz-
szivitást mutattak. 

• Mert meg kell akadályozni, 
hogy az életfeltételek tovább romol-
janak. 

• Mert ez így nem mehet to-
vább.

Sinkó György

Hová tûnt a jó
levegõ és a csend?
Ezzel a költõi kérdéssel fordulunk te-
lepülésünk Önkormányzatához, kép-
viselõ-testületéhez.

Szilasligeten 2000 és 2002 között 
vásárolt házainkba azzal a tudattal 
költöztünk, hogy családjaink jó 
levegõben, szép környezetben és 
csendben élhetik életüket. Tudtuk 
azt is, amikor ideköltöztünk, hogy 
minden esztendõben egy hétig tart 
a közeli Hungaroringen a Forma 1 au-
tóverseny és a hozzá kapcsolódó ren-
dezvények. Ezt mindenki tudomásul 
is vette. Sajnos a helyzet 2005-tõl fo-
lyamatosan megváltozott, elõször 
csak 1-2 hét végén volt fülsüketítõ 
rendezvény. Mára, tehát 2007. nya-
rára oda jutottunk, hogy szinte min-
den nap dübörögnek az autók, moto-
rok a „ringen”! Életünk mindennap-
jai szinte elviselhetetlenné váltak. 
Otthonainkba nem tudunk vendéget 
hívni, mert szégyelljük, ha felteszik a 
költõi kérdést: „Mi van, ti autópálya 
mellé költöztetek? Ennél még a pes-
ti belváros is csendesebb volt!” 

Kisgyermekeink reggelente felri-
adnak az éktelen dübörgésre. Hosz-
szan sorolhatnánk a hátrányokat, 
ami miatt anyagi és nem anyagi hát-
rány ér bennünket itt a Sólyom park-
ban lévõ, több mint 100 családot. 
Akinek ezt köszönhetjük az a Hun-
garoring Zrt., aki semmibe veszi az 
itt élõ emberek jogát a jó levegõhöz 
és a csendhez. (Arról nem is 
beszélve, hogy ingatlanaink forga-
lomképtelenné válnak a rendkívüli 
zajártalmak miatt!) Alkotmányel-
lenes a Zrt. ilyen tevékenysége, hi-
szen alaptörvényünk biztosítja az 
egészséges környezethez és a lakha-
táshoz való jogot.

A tulajdonosok nevében és képvi-
seletében Zentai Lászlóné, Szilasliget

Ui: Felkérjük az önkormányzat 
képviselõ-testületét, hogy szívesked-
jenek tárgyalásokat kezdeni a 
Hungaroring Zrt.-vel ezen körülmé-
nyek megszüntetésének, illetve mér-
séklésének feltételeirõl.

Tüntetés
a Hungaroringen

Szilas Tér Környezetvédelmi
Közhasznú Egyesület
Ezzel a névvel új egyesület alakult 2007. jún. 11-én Szilasligeten. A 
Kerepes nagyközség területén mûködni kívánó egyesület elnöke 
Sinkó György, elnökhelyettese Sümegi István, titkára Abrán József. 

HELYSZÍNI BESZÁMOLÓ A 16. OLDALON
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26 millió szemétbõl

A testületi ülés rendhagyó módon az elõzõ napi - 
június 27-i - tévés vitáról szóló beszámolóval 
kezdõdött, melynek témája Kerepes és Kistarcsa 
szétválása volt. Kistarcsa elismeri Kerepes 
követeléseit, amelyekre vonatkozóan tárgyalások 
folynak a vagyonmegosztásban követelt 
összegekrõl. Már csak a követelések mértékében 
kell megállapodni, amit majd a testületek fognak 
eldönteni. Franka Tibor elmondta, hogy a Temp-
lom utcában a Fesztivál idejére - amelyen több 
országból 250 fellépõ vett részt - elkészült a dísz-
burkolat. Beszélt arról is, hogy az önkormányzat 
tárgyalásokat folytat a K&H Bankkal arról, hogy 3 
éves moratóriumot adjanak a 250 milliós 
hiteltörlesztésre. Úgy néz ki, hogy a Bank 
hajlandó erre, sõt még egy fiókot is szándékozik 
nyitni Kerepesen, valamint egy bankautomatát 
kihelyezni. Bejelentette, hogy a hivatalban 
létszámleépítés történt 42-rõl 29 fõre, az 
átszervezéseknek köszönhetõen. Az elmúlt évek 
alatt felhalmozódott elmaradt ügyek és eljárások 
számottevõ többletmunkát igényelnek, amelyek 
idõarányos végrehajtása megtörtént, az ehhez 
szükséges túlmunkák kötelezõ díját július 
hónapban kifizetik. A KHT dolgozók is nagyon 
sokat tesznek a községért, ezáltal megnõtt a 
közhasznú dolgozók megbecsülése, akiket ezért 
szintén anyagi juttatásban részesítenek. A pol-
gármester elmondta még, hogy hosszas vita után 
sikerült a regionális hulladéklerakóval, Gémesi 
György elnökkel olyan szerzõdést kötni, amely 
alapján Kerepes hulladékát is Gödöllõ fogja 
elszállítani 28 millió forintért évente. Ezáltal - és 
ez a lényeg -  Kerepes a szemétszállításon évi 26 
millió forint megtakarítást ért el.

Vizes dilemmák

A Szilasvíz Kft. ügyvezetõi állásának betöltése 
kapcsán a polgármester elmondta, hogy Kistarcsa 
és Kerepes 50-50 %-ban tulajdonosa a Szilasvíz 
Kft-nek. Eladni semmiképpen nem akarják, 
Kistarcsával abban állapodtak meg, hogy 
pályázatot írnak ki az állás betöltésére, ahol a 
képviselõ-testület elõször megszavazta, hogy 
pályázatot írjanak ki az álláshely betöltésére, de 
két héttel késõbb megváltoztatta döntését. A 
polgármester felkérte a jelen lévõ kistarcsai 
alpolgármestert, hogy tájékoztasson a helyzetrõl. 
Solymosi Sándor elmondta, hogy az elsõ ülésen, 
amikor szóba került a pályáztatás témája, a 
jegyzõjük úgy tájékoztatta õket, hogy pályáztatni 
kell a vezetõ személyét, ennek alapján döntött a 
testület. Néhány nappal késõbb megtudták, hogy 
az alapító okirat nem írja elõ a vezetõ pályázati 

úton történõ kinevezését, ezért újra napirendre 
tûzték és 5 évre meghosszabbították Horváth 
Csaba vezetõi megbízását. Franka Tibor hozzá-
tette, Horváth Csabától írásban kérte, tegye 
világossá mit óhajt 5 év alatt teljesíteni, amit a 
mellékelt tájékoztatás megküldésével meg is tett, 
és azzal zárta anyagát, hogy kéri elfogadni 
programját és mellõzni a pályázat kiírását. 

A képviselõtestület elfogadván Kistarcsa város 
javaslatát, a Szilasvíz Kft. ügyvezetõi feladataival 
Horváth Csabát bízta meg 2007. július 1. napjától 
2012. június 30. napjáig azzal a feltétellel, hogy az 
ügyvezetõnek végre kell hajtania a pályázatában 
részletezett mûszaki-, gazdasági-, fejlesztési- és a 
közmûvagyon megosztási feladatokat. (Havi 
bérezését is teljesítményhez kötötte, hiszen akad 
kifogás a vízszolgáltatás területén.)

Nincs többé sorház

Régen várt téma volt a Településszerkezeti Terv és 
Szabályozási Terv módosításának tárgyalása. 
Elõterjesztésében a polgármester elmondta, 
hogy Kerepes régebbi lakóinak érdekei ellen-
tétben állnak az új lakók igényeivel. Az építési 
vállalkozók szívesen veszik meg a régi, hosszú 
telkeket, ahol 8-10 lakásos épületeket építenek, 
viszont az infrastruktúra hiányzik a lakásokhoz. A 
község vezetõinek az egész település érdekeit kell 
szem elõtt tartani, ebbõl következik, hogy a 
jelenlegi intézményi- és közmûháttér nem teszi 
lehetõvé a meggondolatlan ingatlanfejleszté-
seket. Oláh János jegyzõ szerint Kerepesen a 
belterületbe vonások meglehetõsen sajátos 
módon történtek, a földhivatali nyilvántartás és 
az építési jogosultságok kettéváltak. 1998-tól 
beépítésre-, és beépítésre nem szánt területeket 
jelöl meg a szabályozási terv, ezen belül belterület 
és külterület is volt. Ezután, ha a szabályozás 
lehetõvé teszi, akkor 0-ás helyrajzi számmal 
rendelkezõ területre is lehet építkezni, ameny-
nyiben a településszerkezeti terv lehetõvé teszi. 
Tömbösítetten szükséges a helyi építési sza-
bályzat szerint kialakítani a beépítési övezetek 
szerinti telekméreteket, és ezáltal a belterületbe 
vonás már viszonylag egyszerûen megoldható. Az 
önkormányzat hozzájárulhat ahhoz, hogy az 
ingatlan tulajdonosa megváltoztassa területe 
mûvelési ágát, aminek költségei mindig a 
tulajdonost terhelik. Ha az érintett tömbben a 
közmûvek kialakítása megtörténik, a szabályozási 
terv elfogadását követõen a tulajdonosoknak 
lehetõségük lesz ingatlanaik belterületbe 
vonására.

Következõ lapszámunkban részletesen tájékoz-
tatjuk a településszerkezeti terv szerint egyes 
területek szabályozási terv készítésének 

menetérõl és a belterületbe vonás lehetõ-
ségérõl.

A hatályos és elfogadott Helyi Építési Szabályzat 
szerint - a korábbival ellentétben - változtak az 
egyes építési övezetek beépítéseinek feltételei és 
lehetõségei. A lakóházas építési övezetekben 
maximum két rendeltetési egység (vagy egy lakás 
és egy garázs, vagy két lakás) helyezhetõ el. 
Szintén változás, hogy nyeles és nyúlványos 
telkek kialakítására nincs lehetõség. 

Nagy felháborodás kísérte és kíséri ma is a 
szilasligeti közösségi ház és a patak közötti rész 
tervezett beépítését. Kóbor Tamás képviselõ 
indítványozta, hogy rendeljenek el erre a 
területre építési tilalmat, ugyanis felmerültek 
olyan tények, hogy a terület valamikor közpark 
volt, tisztázatlan az átsorolása, felmerül a kérdés, 
hogyan lett közparkból várostelepülési vegyesbe 
sorolva. A Képviselõ-testület név szerinti 
szavazást követõen 10 igen, 1 nem szavazattal és 
1 tartózkodás mellett a 2961/4 hrsz-ú területre 
építési tilalmat rendelt el.

Budapest és vonzáskörzete stratégiai zaj-
térképének megvitatása kapcsán a jegyzõ 
elmondta, hogy az elõzõ testület társult a 
jogszabályokban elõírt településekkel zajtérkép 
elkészítésére, a mogyoródi létesítmények 
azonban nem szerepelnek azokon. Ezzel 
kapcsolatban intézkedési terv kidolgozását kérte 
a környezetvédelmi felügyelõség, aminek 
elõkészítésével a Képviselõ-testület Rózsás Erika 
képviselõt bízta meg.

Lakossági megkeresés érkezett az Önkor-
mányzathoz, melyben a volt Kenyérgyár melletti 
2642 hrsz-ú közterületet Hengermalom utcának 
javasolják elnevezni, mivel azon a területen a 
háború elõtt hengermalom mûködött. A hagyo-
mányokat figyelembe véve az utca elnevezését 
elfogadták.

Sport, egészség, oktatás

A KLSE és Kerepes Önkormányzata közötti 
szerzõdést a sportpálya használatára vonat-
kozóan az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
elfogadásra javasolta, melyet a testület meg-
erõsített.

A település egészségügyi helyzetérõl be-
számolója kapcsán Dr. Barabás Gábor képviselõ 
tájékoztatott, hogy a nyolc beszámoló helyett 
csak hat érkezett meg, a két fogorvos kolléga nem 
küldte meg írásos anyagát. Szükség van az ellátás 
javítására, az ügyeleti anomáliák megszün-
tetésére, biztosítani kell, hogy valaki mindig 

Testületi ülésrõl jelentjük
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tartózkodjon a rendelõben. Javasolta, hogy 
fogadják el a beszámolókat annak ellenére, hogy 
nehéz összehasonlítani õket, a jövõben erre 
vonatkozóan egységes szerkezetben kérik a be-
számoló megírását.

Beszámolók:

Az óvoda 2006/2007. tanév szakmai munkájához 
Franka Tibor polgármester gratulált, mert az 
óvodai munka példaértékû, annak ellenére, hogy 
az épületek állapota nem éppen kifogástalan. A 
Faluház munkájáról szóló beszámolóhoz 
hozzátette, hogy a kerepesi faluházat átalakította 
a Hivatal, amire 30 éve nem volt példa, egyúttal 
szeretnék, ha a szakmai munka sokrétûsége is 
megvalósulna. Az iskolával kapcsolatos beszá-
moló tárgyalásakor Czeglédy Beatrix iskola 
igazgató elmondta, hogy az iskola SzMSz-ét az 
Oktatási Kulturális és Sport Bizottság nem tárgyal-
ta, ezért az csak a következõ testületi ülésen kerül 
napirendre. Egyúttal javasolta az Alapító Okiratnál 
az írásban benyújtott kiegészítéseket belevenni a 
módosításba. Tájékoztatása szerint a mûvészeti 
ágakat azért kell szüneteltetni, mert a pedagó-
gusok szakképesítése ennek nem felel meg. Mind 
a négy intézmény, köztük a Könyvtár beszámolóját 
is a testület elfogadta.

Év végével megszûnik
a Nevelési Tanácsadó

A Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet, 
melyet Csömör, Kistarcsa, Nagytarcsa és Pécel ho-
zott létre Kerepes gesztorságával, anyagi helyzete 
nem teszi lehetõvé a további mûködést, sõt, Nagy-
tarcsa és Pécel már bejelentette kilépési szándé-
kát. A Képviselõ-testület úgy határozott, - az 
elõzetes Intézményi ülésen megfogalmazottakkal 
egyetértésben - hogy 2007. december 31. napjá-
val megszünteti a kerepesi szolgáltatást úgy, hogy 
a logopédiai szolgálatban alkalmazott szakembe-
reket saját költségvetési intézményében újra 
alkalmazza és a nevelési tanácsadói feladatok 
ellátására elõkészítõ tárgyalást folytat Gödöllõ 
Város Önkormányzatával, illetve a Többcélú 
Társulás által létrehozandó intézménnyel. 

A Képviselõ-testület februári ülésén hozott 
döntést arról, hogy értékesíteni kívánja a 1716/27 

2 hrsz-ú területbõl kialakítandó 560 m méretû 
építési célú ingatlant. Az ingatlanra egyetlen 
vételi ajánlat érkezett, amely szerint a vevõjelölt 
bruttó 3 millió forintot kíván vételárként 
megfizetni, ezen felül elvégzi az ingatlan tényleges 
hasznosíthatóságához szükséges vízelvezetési és 
tereprendezési munkálatokat. A Képviselõ-testü-
let nem fogadta el az ajánlatot, az ingatlan vétel-

2árát 8.000 Ft/m  összegben határozta meg, azzal a 
kikötéssel, hogy a területhez kapcsolódó vízel-
vezetési, közmûvesítési és tereprendezési munká-
latok teljes körû elvégzése is a vevõ feladata.

Emlékmû, egyház

A kerepesi hõsöknek - Franka Tibor kezdemé-
nyezésére és 100 ezer forintos felajánlásával -
emlékmûvet kíván állíttatni a Hivatal, melynek 
elkészítését a testület támogatta a Kerepesi a 
2443 hrsz-ú Mogyoródi úti, a focipálya mellett 
található területen. Az emlékmû elkészítésének 
költségét a Hivatal költségvetésébõl, a rendszeres 
személyi juttatások elõirányzatában képzõdõ 
bérmegtakarításból csoportosítja át.

Varga Lívia kerepesi lakos önkormányzati területet 
kíván bérbe venni kereskedelmi célra, egy 
ideiglenesen telepített építményben, ahol 
zöldség-gyümölcs üzletet nyitna. A testület 
támogatta kérelmét és bérbe adta az ingatlan egy 

2részét, a helyi rendeletben rögzített 2.000 Ft/m  + 
Áfa bérleti díj megfizetése mellett.

A polgármester tájékoztatása szerint a Faluház 
belsõ átalakítási munkáin felül szükség van még a 
tetõszerkezet kijavítására is, melyhez a Képviselõ-
testület 2 millió forint költségkeretet különít el és 
így az intézmény felújítási munkálataira eddig 
elköltött 2,7 millió forinttal együtt 4,7 millió 
forintban határozza meg 2007. évben a ráfor-
dítható költségkeretet. Ha nem kerül felhasz-
nálásra, az iskola munkálataira fordítják.

A kerepesi Római Katolikus Egyház parókia 
építési tervének elkészítésére a Képviselõ-
testület korábban 1 millió forint tervezõi 
hozzájárulást szavazott meg. Ugyanakkor a Z.D. 
Hungary nevû építõipari vállalkozás 1 millió 
forintot ajánlott fel a Polgármesteri Hivatal 
számára útépítés támogatására. Akkor a testület 
úgy döntött, - mivel a Z.D. Hungary Kft-vel perben 
állunk, nem volna etikus elfogadni - kéri az 1 millió 
forint támogatás átadását a Katolikus Egyház 
számára. Ez az összeg azonban nem került 
átadásra, ezért a Katolikus Egyház a Képviselõ-
testülethez fordult, hogy az 1 millió forintot saját 
forrásból biztosítsa számukra. A testület nem 
támogatta a kérelmet tekintettel arra, hogy a 
2007. évi költségvetésben nincs átcsoportosítható 
szabad forrás.

Sürgõsségi elõterjesztések

A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Tanácshoz nyújtott be pályázatot a Hivatal a Wé-
ber Ede utcai járda és orvosi rendelõ parkolójának 
kiépítésére. A Tanács értesítése szerint az igényelt 
pályázati összeg csökkent, ezért módosítani kellett 
a korábbi döntést, mely szerint a 10.565.800 Ft-os 
összköltségû pályázathoz 4.226.320 Ft lesz az 
önrész a 6.339.480 Ft támogatás igénybevé-
telével. A testület elfogadta a Közép-Magyaror-
szági Regionális Fejlesztési Tanács 67/2007. számú 
határozatában HÖF CÉDE jogcímen megítélt 
6.339.480 Ft támogatást miszerint a tervezett 

MINDENKI 
FIGYELMÉBE

Az elszáradt növényi hulladékot a 
szeptember 15. és április 15. közötti 

idõszakban péntekenként 08.00 és 20.00 
óra között lehet elégetni.

MINDEN MÁS IDÕSZAKBAN 
AZ ÉGETÉS TILOS.

A szabadban tüzet gyújtani, és 
tüzelõberendezést használni úgy lehet, 
hogy a környezetére tûz-, vagy robba-
násveszélyt ne okozzon. A kommunális 

hulladék nyílt téren történõ égetése tilos.

Kerepesi Labdarugó Sport 
Egyesület felvételt hirdet!

Nõi csapatot szeretne indítani az egyesület a 
Budapest másodosztályban, ezért minden 
foci szeretõ hölgy jelentkezését várjuk 15 
éves kortól. Keresünk még serdülõ és ifi csa-
patunkba játékosokat 10 éves kortól. Min-
den foci szeretõ fiút és lányt szeretettel 
várunk.

A jelentkezõket várjuk június 25-én és 
26-án, valamint július 30-án Kerepesen a 
focipályán 18.30 - 20.00 óráig, ahol minden 
érdeklõdõt tájékoztatunk a részletekrõl.

Tisztelettel: a KLSE Elnöksége

10.565.800 Ft összköltségû beruházáshoz 
4.226.320 Ft saját erõt biztosít.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás SZMSZ módosításának és 
tagdíjának elfogadása kapcsán a polgármester 
tájékoztatott, hogy a Társulás 2007. február 15-én 
tartott tanácsülésén az ellenszavazatok ellenére 
elfogadta a Társulási Megállapodás és SZMSZ 
módosítását, valamint a 2007. évi költségvetés 
tervezetét, és a tagdíj 120 Ft/ lakos mértékûre 
emelését. Fenti döntéseket a tagönkormányzatok 
Képviselõ-testületének is jóvá kell hagynia, ezért 
Kerepes költségvetésében is módosítani illetve 
beállítani kell ennek mértékét, melyet az ülésen a 
testület elfogadott és jóváhagyott.

A több tucat napirend tárgyalása miatt hosszúra 
45nyúlt ülést a polgármester 22  órakor zárta be.
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VI. Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivál Kerepes
A fesztivál színes mûsoraival - közel 
másfél tucat népi hagyományõrzõ 
együttes, énekkar és zenekar fellé-
pésével, valamint színvonalas kísérõ 
programjaival (játszóház, helytörté-
neti kiállítás, népi kirakodóvásár) 
élményekben gazdag kikapcsolódást, 

színvonalas szórakoztatást nyújtott - 
korosztálytól függetlenül a helyi -, és 
a környezõ településekrõl, az ország 
más tájairól, illetve a külföldrõl 
érkezett érdeklõdõ látogató számára. 
A folklór mûsor befejezése elõtt a 
Szlovákiából, Mojmirovceból érke-
zett trubacs zenekar fergeteges 
táncos hangulatot teremtett a kö-
zönség körében.

A meghívott vendégek közül meg-
tiszteltek jelenlétükkel: Fogarasiné 
Deák Valéria országgyûlési képviselõ, 
Medve Erzsébet kistérségi referens, 
Bp. V. kerület alpolgármester 

asszonya Jenei Zoltánné Rubovszky 
Csilla, Vértesszõlõs alpogármester 
asszonya, valamint Nyitracsehi és 
Alsóbodok polgármesterei Szlová-
kiából, ezen kívül a sajtó, több rádió- 
és TV képviselõje. 

A program szervezésében hihetetlen 
összefogás volt tapasztalható, a 
KeSZKÕ-n kívül a  Polgármesteri 
hivatal, a Pávakör Egyesület, civil 
szervezetek, ZD Hungary Group, 
magánszemélyek, mûvelõdési kör, 
faluház, a katolikus egyház. Elmond-
hatjuk, hogy ez a hagyományõrzõ 
értékközvetítõ közösségi program  
ilyen magas színvonalon nem való-
sulhatott volna meg nélkülük.

Ezúton köszönöm a Szlovák 
Kisebbségi Önkormányzatunk 

nevében

Franka Tibor polgármester úrnak, 
hogy az elsõ pillanattól kezdve támo-
gatta, (anyagilag is) segítette (kétkezi 
munkával is), szervezte (díszkövezés 
a rendezvényre, szponzorok szerzé-
se), lebonyolította (külföldi csopor-
tok fogadása, ajándékozása, folya-
matos jelenlét)  a rendezvényt.

A képviselõtestületnek, hogy 
helyi pályázatunkat támogatták.

Frajna András esperes atyának, 
hogy szlovák-magyar kétnyelvû 
Szentmisében lehetett részünk.

Lencsés Balázs kántor segítsé-
gével vehettük fel a kapcsolatot 
Galgóci Rudolf esperes Úrral, aki a 
Szentmise szlovák nyelvû részét 
celebrálta, és aki meghívta a Kerepesi 
Pávakör Egyesület tagjait és a 
kerepesi híveket Zselíz városba - 

Szlovákiába, 2007. július 25-re egy 
ünnepi misére.

A polgármesteri hivatal dolgo-
zóinak, hogy a köztisztviselõk napján, 
pihenés helyett a Templom utcát és a 
Faluházat hozták rendbe.

A KHT-nak, hogy a Faluház kifest-
ve, átépítve fogadóképessé vált a 
csoportok fogadására.

A ZD Hungary Group-nak, hogy 
anyagiakkal, étellel, itallal és 
jelenlétükkel is  támogatták a 
programot.

A Kerepes Rádiótól Ugró Já-
nosnak, aki német nyelvre fordította 
le a programunkat.

Ballabás Lászlónak, fiának és az õ 
barátainak, hogy igen finomat fõztek 
pénteken a külföldi csoportoknak, 
szombaton pedig a nézõknek 

Mokos Katalinnak, aki pályázatot 
írt és nyert a program megvalósítá-
sához.

Birinyi Mártonnak aki minden-
ben segítette a rendezvényt.

A Mûvelõdési Körnek név 
szerint: Almási Miklósné, Búrik 
Lászlóné, Kovács Ferencné, Nagy 
Lajosné, illetve Búrik Boglárkának, 
akik igen sokat dolgoztak a rendez-
vény elõtt és után.

Nagy tapasztalattal rendelkezik 
ez a kis csoport, melybe Tarnóczky 
Lászlóné és jómagam, Zombori 
Hubertné is tartozom, sok rendez-
vényt szerveztünk, és bonyolítottunk 
már le együtt az elmúlt 17 évben.

Az óvoda vezetõjének, Lengyelné 
Jankovics Máriának, hogy a fesztivál 
háziasszonya volt, illetve az óvodát, 
mint öltözõt használhattuk

Véber Gábornak, aki a hely-
történeti kiállítást felügyelte, a cseh 
csoportot Kiss Csillával együtt a 

Gödöllõi Grassalkovich kastélyba 
vitte.

Hajósi Józsefnek aki lovaskocsin, 
szlovák trubacs zenekari kísérettel 
toborozta, invitálta a lakosságot a 
fesztiválra .

A Lila Akác Nyugdíjas Klubnak, 
illetve Kiss Csillának, Rapavi Anikó-
nak, Rapavi Erikának hoszteszeknek, 
akik a fellépõ csoportokat fogadták, 
kísérték, és végig résztvettek a prog-
ramokban.

A fellépõ helyi kluboknak a 
színvonalas mûsorért, a nézõknek, 
hogy eljöttek kikapcsolódni és 
gyönyörködni a szebbnél szebb 
népviseletbe öltözött  hagyo-
mányõrzõ csoportokban.

A Varga Jánosnak köszönhetõen a 
tûzijáték méltó befejezése volt a 
programunknak.
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Köszönet támogatóinknak!

Fõtámogatóink:
Kerepes Nagyközség Önkormányzata, K&H Bank, Porsche Hungária, 

Magyarországi Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Közalapítvány, Patócs 
Autóház, ZD Hungary Group, Fekete János, Fekete Viktor, Fekete Zsuzsa, 

Fekete Balázs

Támogatóink:
Országos Szlovák Önkormányzat, Szilas Metál Kft

Centrál Kereskedõház Kft., Patkó Csárda, H-WOOD Ker. Kft., Franka Tibor 
polgármester, N&A 2000 Bt., Ring Kocsma, Szilas Mészépker, Ritecz László, 
Gödöllõ Város Önkormányzata, Simoncsik László, Kerepes Rádió, Oravecz 

Pékség, Sági Kertészet, EI Torro Virágbolt, Tóth Pékség, Varga János, Al 
Capone Pizzéria, Antalliget Kertészet, Ballabás László, BIM Bt., Brancs Mihály

A fotókat Kiss István készítette.
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Az ország egyik legnépesebb cser-
készcsapatánál voltunk látogatóban 
az elmúlt pénteken. Tettük ezt  nem 
csak azért, mert szeretnénk tudni 
hogyan mûködik egy nagy múltú 
csapat (10 egynéhány éve 30 fõvel 
kezdtek, most 200 taguk van és 
most készülnek másodszor az Egye-
sült Királyságba több napra), ha-
nem ez jelenti azt is, hogy már van 
Kerepesen is legalább nyolc ember, 
aki nem csak beszél, de tesz is an-
nak érdekében, hogy a mi gyereke-
ink (és szüleik!)  is választhassanak  
a gyermekfilmekben és játékokban 
tolakodó erõszakos életforma - és 
egy egész életre elkísérõ, egészsé-
ges életfelfogás között!

Az  épület több szintes, viszony-
lag új építésû  belül szinte minden 
fa, kívül hatalmas kert nagy cseresz-
nyefával.  Ide, a tornácra ülünk ki 
mi heten és Amberboy Zsolt a 
Csapat vezetõje.
   - Gondolatébresztõként elmon-
dom, hogy nagy szükségét érezzük 
egy ifjúsági szervezet mûködé-
sének, ami manapság nagy hiány a 
magyar közéletben, s mi is érezzük 
kárát, hátrányát nap mint nap…

- Mi is az a cserkészet? - kérde-
zem.

- A cserkészet mindenki számára 
nyitott, önkéntes ifjúsági nevelõ-
mozgalom, amelynek Magyar-
országon mintegy tizenötezer, világ-
szerte pedig 17 millió tagja van és 
ezzel a világ legnagyobb ifjúsági 
mozgalma. A cserkészet nem az 
iskola, a család és a vallásos közös-
ség helyett, hanem azokkal együtt-
mûködve kíván részt venni az ifjú-
ság nevelésében. A cserkészet fe-
lelõsséget ébreszt a fiúkban és lá-
nyokban az iránt, hogy milyen köte-
lességeink vannak szüleinkkel, má-
sokkal és önmagunkkal szemben. 
Célja: lelki, szellemi és fizikai téren 
egyaránt hatni az egyénre, hogy az 
jellemes, értékes, egészséges em-
berré válhasson, s mint ilyen, bár-
mely közösség iskola, munkahely, 
család hasznos tagjává legyen.

- Mit  csinálnak a cserkészek?
- A cserkésznevelés gerincét a 

folyamatos, ösztönzõ és változatos 

programok képezik. A heti rendsze-
rességgel tartott összejövetelek, a 
hétvégi kirándulások, az évközi 
szolgálatok, a nyári táborozás és az 
egyéb programok során a cserké-
szek a cselekedve tanulás módsze-
rével a gyakorlatban sajátítják el és 
hasznosítják a megszerezhetõ isme-
reteket  korosztályuknak és érdek-
lõdésüknek megfelelõen. Megta-
nulnak - sok egyéb mellett - a ter-
mészetben  élni, azt megóvni, tájé-
kozódni, elsõsegélyt nyújtani, nép-
dalainkat énekelni és õszinte öröm-
mel játszani. Így válhatnak az élet-
ben is ügyes, magukat föltaláló, sa-
ját lábukon is megálló és a szüksé-
ges önbizalommal rendelkezõ, bol-
dog emberekké…
      Partnerünk most gyerekei után 
néz, tíz percre magunkra mara-
dunk.. Temperamentumosan jön-
nek a párhuzamok a kerepesi való-
ság és a hallottak között. Röviddel 
ezután még áradnak a kérdések, de 
már látjuk vendéglátónkon, hogy ki-
csit hosszúra sikerült vendég-
ségünk, s búcsúzásra fogjuk a dol-
got. Kimenõben látjuk, hogy a gye-
rekeken kívül más korosztályok is lá-
togatják ezt a közösségi házat. Szó 
ami szó igen sok látogatója volt a 
háznak csak rövid ottlétünk alatt is.

A látogatáson és a közös gondolko-
dásban részt vettek:  Mihalik Mi-
hály, Pivarcsi Gábor és fia Szabolcs, 
Vaszi lkó Gábor,  Laukó Zsolt,  
Pivarcsik Gábor és Véber Gábor.

Invitáltunk pedagógusokat is az 
iskolánkból, sajnos ez egyelõre nem 
járt sikerrel. Pedig, ha valahol 
„kézzel fogható” egy gyermek és if-
júsági szervezet hiánya, akkor azzal 
ott, helyben is volnánk…

A közös gondolkodás hasznos, jó 
hangulatú volt és bízunk benne, 
hogy eredménye is lesz itthon, 
Kerepesen. A hét látogató a követ-
kezõ pénteken 6 órakor újra 
összejön, ahol meghívott vendé-
günkön kívül várunk mindenkit, aki 
úgy érzi, hogy tud és szándékozik is 
tenni valamit ez ügyben.

Véber Gábor
egy kerepesi lakos

Programok szombaton
10.00 Ünnepi megnyitó: Franka Tibor Pál polgármester. Vendégeink a térség 
polgármesterei 10.30 Kerepesi Pávakör Egyesület 11.00 Gyál városi Népdalkör 
11.45 Ecseri Szittya Íjászok 14.00 Jakab Mihály Népdalkör, Mogyoród 14.30 
Íjászbemutató 15.00 Berhidai Tamás magyar életmód, ének és dob 16.00 
Farkas Lõrinc Imre a Magyar Egyetem szellemi vezetõje, Kóbor Tamás a 
Kulturális Bizottság elnöke 17.00 Íjászbemutató 17.30 Akácvirág Együttes, 
Budapest 18.30 Íjászbemutató 19.00 Bella Péter tekerõlant mûvész

Programok vasárnap
11.30 Aranyesõ Nyugdíjas Klub 13.30 Lila Akác Nyugdíjas Klub 14.30 Együtt 
Egymásért Nyugdíjas Klub 15.00 Kisvirág Gyermek Táncegyüttes 16.00 
Pannónia Néptáncegyüttes, Kistarcsa 17.00 Lovagrendek ünnepi felvonulása: 
Nemzetközi Szent György Lovagrend Pest megyei Priorátusa, a Magyarok 
Nagyasszonya Szent Korona Lovagrend, 19.00 Vencsok Hagyományõrzõ 
Csoport, Nagytarcsa

Kézmûves vásár, célba lövés íjjal, sólymok és solymászok, üvegfestés, 
korongozás, fafaragás, gyermekjáték készítés, finom mogyoródi és fóti 

borok, kemencés lángos, kürtõs kalács,  zamatos mézek, különleges 
sajtok, pecsenyék, sörök örvendeztetik meg a

vendégeket vidám fesztiválunkon.
(A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.)

Cserkészeti hírek

Háztûznézõben Mátyásföldön

FIGYELEM!  Továbbra is várom olyan fiatal szülõk és leendõ ifjúvezetõk 
jelentkezését, akik készek segíteni a helybeli cserkész csapat és az õrsök 

megszervezésében,  vagy  csupán egyszerûbb háttérmunkában. 
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: Véber Gábor  06 20/204 1916
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nem allergizál. Változtass életeden, 
légy boldog és kiegyensúlyozott! A vi-
rágeszenciák segítségével ismét har-
mónia költözik a lelkedbe és boldog-
ság a szívedbe.

Ingyenes tájékoztató elõadás a 
Szilasligeti Közösségi Házban 2007. 
augusztus 16.-án és 2007. augusztus 
23.-án, 18 órakor.

Õsztõl ismét programok 
a Közösségi Házban!

Õsztõl ismét elindulnak a programok 
a Szilasligeti Közösségi Házban. 
Számos program várja majd a kikap-
csolódni vágyókat: zenebölcsi, 
babamasszázs, mamatorna, nõi 
torna, baba-mama klub, hastánc, 
gyermekszínjátszó csoport. A kultúra 
iránt érdeklõdõknek is szeretnénk 
kedvezni: kiállítások, komolyzenei há-
zi koncertek, különbözõ házi elõ-
adások és táncház várja majd a kör-
nyékbelieket.

Gyermekrajz pályázat!

A Szilasligeti Közösségi Ház gyermek-
rajz pályázatot hirdet két kate-
góriában, alsó és felsõ tagozatosok ré-
szére. 

A rajzpályázat témája: 
„Lakóhelyem Szilasliget”

A pályamûvek bármilyen technikával 
készülhetnek, A/4-es méretben. A raj-
zok hátoldalára a pályázó gyermek 
nevét, életkorát és értesítési címét 
kérjük feltüntetni. A rajzok beadási 
határideje: 2007. augusztus 31. 

Beküldési cím: Kerepesi Faluház 2144 
Kerepes Templom u. 3. A borítékra fel-
tétlenül írják rá: Gyermekrajzpá-
lyázat „Lakóhelyem Szilasliget”. A leg-
jobb pályamûveket a közösségi ház-
ban kiállítjuk! 
Az eredményhirdetésre és egyben a 
kiállítás megnyitójára 2007. szeptem-
berében kerül sor.

Könyvajánló

Anna McGrail:

A babasírás könyve 

Minden anya ismeri azt a szorongást, 
amit az újszülött sírása gyakran kivált. 
Eleinte nehéz lehet rájönni, vajon a 
baba éhes-e vagy fáradt, esetleg fáj 
valamije, babusgatásra vágyik vagy 
unatkozik, és idõbe telik, mire megis-
merjük az egyéniségét. A könyvben, 
szülõk vallanak õszintén érzéseikrõl. 
Válaszokat kapunk kérdéseinkre és 
gyakorlati tanácsokat kapunk azzal 
kapcsolatban, hogy miért sírnak a 
kisbabák, hogyan különböztethetõk 
meg a sírástípusok, mikor forduljunk 
orvoshoz, hogyan ismerjük meg gyer-
mekünk egyéniségét.

Brandon Bays:

Belsõ utazás gyermekekkel 

Ez a belsõ utazás, ezúttal nem csak 
egyszerûen meditáció, hanem valami 
sokkal több ennél. Gyógyítás, a gyó-
gyító energiák használata. A könyv író-
ja 6 hét alatt szabadult meg dagana-
tától módszerével. Könyvében gyer-
mekekkel is elvégezhetõ ez a lélek-
utazás, meditáció és energetikai gya-
korlat. A könyvben választ kapunk, 
hogy a testi és lelki problémák egya-
ránt orvosolhatók a módszerrel.

Gyermekláncfû • Gyermekláncfû • Gyermekláncfû • Gyermekláncfû

Szeptembertõl indul a 
szilasligeti gyermek-
színjátszó csoport!

Szeptember közepétõl gyermekszín-
játszó csoport kezdi mûködését 
Szilasligeten a Közösségi Házban. A 
kerepesi iskolában megszûnõ iskolai 
színjátszó csoport nagy örömünkre 
itt nálunk, a közösségi házban fogja 
folytatni a mûködését. 
A csoporthoz szeptemberben csatla-
kozni lehet! Várjuk a gyerekek 
jelentkezését!

A próbák heti 2 órában, valószínûleg 
szombatonként 10 órától  a Kö-
zösségi Házban lesznek, Anga Erika 
drámapedagógus vezetésével. Várjuk 
azoknak az alsótagozatos gyerekek-
nek a jelentkezését, akik kedvet érez-
nek a színjátszáshoz, a szerepléshez, 
szeretnek énekelni és játszani. A pró-
bákon beszédkészség fejlesztés, moz-
gásfejlesztés és szerepjátékok készí-
tik fel a gyerekeket a színpadi szerep-
lésre. A csoport már eddig is rendsze-
resen szerepelt a környékbeli 
eseményeken, további terveink kö-
zött szerepel amatõr színjátszó 
találkozókon, versenyeken való rész-
vétel is. Jelentkezés mielõbb a lenti el-
érhetõségeken, illetve Anga Erikánál 

a 06/20-471-0144-es szá-
mon.

Ajándékba 
pelenkatorta?

Nagyon jó pofa ötlettel talál-
koztam a júliusban megren-

dezett szilasligeti Baba-
ruhabörzén. Még sosem 

láttam ilyet, nem hit-
tem a szememnek. 
Mi? Pelenkatorta? A 
pelenkatorta egyedi 
ajándékötlet és ga-
rantáltan mosoly-
ra fakaszt. Kinek és 
m i k o r  a j á n d é -
kozhatjuk? Pél-
dául esküvõre (ha 
az ara állapotos, ha 
pedig még nem, ak-
kor csupán a buli 

kedvéért) babaláto-
gatóba, keresztelõre, 

babazsúrra! Ötletes és 
praktikus ajándék, mert 

könnyû, nem olvad és nem romlik 
meg! Akármeddig eltehetjük és ami-
kor gondoljuk a pelenkák felhasznál-
hatóak. A pelenkatorta tetejére bár-
milyen plüssállatkát kérhetünk, tet-
szés szerint. A kicsi pelenkatorta 
kb.10-12 pelusból áll, míg a nagyob-
bik kb.17-20 pelenkát tartalmaz. A ké-
szítõ elmondása szerint extrém mé-
ret is megoldható akár 30-50 db-ból 
is! A készítõ telefonszámát szívesen 
megadom az érdeklõdõknek.

Ingyenes tájékoztató 
„Bach-virágterápiával a 
mindennapokban”

Hallottál már a Bach-virágterápiáról? 
Szeretnél többet megtudni errõl a ter-
mészetes és mellékhatásmentes 
gyógymódról, amely segítségével 
olyan hétköznapi problémáidon lép-
hetsz túl, mint amilyenek a félelmek, 
fóbiák, bizonytalanság, magá-
nyosság, szomorúság, önbizalom-
hiány, türelmetlenség, pánik, stressz, 
párkapcsolati problémák, iskolai és 
munkahelyi nehézségek illetve élet-
korokkal összefüggõ krízisek? A virág-
eszenciákat szoptatós anyukák és 
várandósok, sõt gyermekek is 
szedhetik, semmilyen mellékhatása 
nincsen, bármivel együtt szedhetõ és 

Várjuk programötleteiteket, 
témajavaslataitokat

és kérdéseiteket. 
Szerkesszük együtt a rovatot és 

élesszünk fel egy nyüzsgõ, 
gyermekektõl hangos közössé-

get lakóhelyünkön!
A fenti programokról 

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

szilasligetikhaz@invitel.hu 
e-mail címre. 
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Tollat ragadtam, hogy írjak az „Együtt-Egy-
másért” szilasligeti-széphegyi nagy létszámú 
nyugdíjas klubot érintõ dolgokról.

Nagyon örülünk, hogy van hely, ahol néhány 
órát el tudunk tölteni minden szombat délután 
egy jó beszélgetésre, programok és az esetleges 
problémák megbeszélésre. Persze, elõfordul, 
hogy kisebb-nagyobb kellemetlenség ér minket. 
Csak egy példa: összejövetelünk napján elvitték 
az összes asztalt, így székekre kellett terítenünk, 
mert mi mindig terített asztal mellett beszélge-
tünk.

Írni szeretnék arról, hogy amikor 2006-ban a 
Babos Károly úr vezette klubvezetõségi megbe-
szélésen elhangzott, ha valaki vagy valakik sze-
retnének valamilyen kulturális dolgot tanulni, an-
nak a felmerülõ számláját rendezi. Kapva az ígé-
ret adta lehetõségen megbeszéltem nyugdíjas 
társaimmal, hogy próbáljunk valami újat tanulni. 
Kissé vonakodva, de beleegyeztek. Megkerestem 
a Szilasligeten lakó Almássy Bettina színésznõt és 
megkértem, legyen segítségünkre. Hozott is egy 
nem nagy terjedelmû színdarabot, melyet nagy-
nagy türelemmel betanított az idõs nyugdíjasok-
nak. Ezt az általunk rendezett darabot az Anyák 
napi ünnepségünkön nagy sikert aratva elõ is ad-
tuk. Igen szép verses összeállítással szerepeltünk 
a március 15-i ünnepségeken is. Kedvet kaptunk, 
hogy szeretnénk folytatni, mert mi nem adjuk 
fel. Igaz, az Igazgató úr nem váltotta be a 
klubvezetõségi megbeszélésen tett ígéretét, és 
nem fizette ki a színésznõ fáradozásáért járó ösz-
szeget. Úgy gondoltuk, összedobjuk a pénzt, 
mert oly sokat fáradozott és foglalkozott velünk, 
hogy nem kívánhattuk ingyen. Nagy meglepeté-
sünkre Franka Tibor polgármester úr felkarolta a 
kulturális törekvésünket, és az 50 ezer forintot át-
utalta a színésznõnek.

Szilasliget minden lakója örömére végre ott-
honosabbá kezd válni az eddig üresen álló 
Közösségi Ház. Polgármester úr kifesttette, és be-
épített szekrénysort csináltatott. Ezért mindenki 
köszönettel tartozik, ám mi sem várjuk összetett 
kézzel a sült galambot. Tovább szépítjük  a lassan 
kicsinek bizonyuló  Közösségi Házat. Megke-
resésünkre és kérésünkre egy szilasligeti szpon-
zor térelválasztó függönyt adományozott és sze-
relt fel. Az urat Molnár Gézának hívják. Köszön-
jük neki. Egy nyugdíjas házaspár társunk, Kamhal 
György és neje Irénke feldíszítette az eddig üres 
falakat. A Kamhal úr által készített festmények 
Szilasliget egyes jellemzõ részeit ábrázolják 
valósághûen. Nem utolsó sorban meg kell 
említenem, amit a nyugdíjas társaimmal közösen 
tettünk.

Mindent saját erõbõl és saját pénzünkbõl 
gyûjtögettünk össze, így 120 személyre tudunk 

megteríteni. Mindenünk van: pohár, tányér, 
bögre, kávés készlet, kanál, villa, tálcák, üveg kan-
csók. Minden alkalommal  a kis- és nagy rendez-
vényeinken  fehér abrosszal terített asztallal vár-
juk klubtársainkat és vendégeinket. Nagy fegy-
vertényként könyvelhetjük el, hogy 12 darab új 
asztalt vásároltunk, így soha többé nem kerülünk 
olyan helyzetbe, hogy székre kelljen teríteni. 
Büszkék vagyunk magunkra, hogy saját erõbõl se-
gítséget tudunk adni, nem okozunk gondot a ve-
zetõségnek, igyekszünk a problémáinkat 
megoldani, nem kell az asztalokat ide-oda szállít-
gatni. Az asztalokat saját klubunk tulajdonának 
tekintjük és azokat lezártuk. Abban az esetben, 
ha a Polgármesteri Hivatal vezetõsége rendez-
vényt szervez a szilasi közösségi házban, rendel-
kezésre állunk. A többi asztal ugyanis olyan, mint 
a mesében: hol volt, hol nem volt. Ha van, akkor 
is már tönkre van téve a sok szállítástól, karcolás-
tól.

Egyébként jól érezzük magunkat, szeretjük 
egymás társaságát. Voltunk, és megyünk nyaral-
ni. Részt veszünk minden rendezvényen. Sokat já-
runk gyógyfürdõkbe, amikor is vagy az úti-
költségbe, vagy a belépõjegy árába némi hozzá-
járulást is tudunk adni nyugdíjas társainknak. 
Ezen kívül segíteni tudtuk egy kis adománnyal a 
„Kisvirág” tánccsoport utazását, és az anyák napi 
ünnepségen összegyûjtött pénzt kipótolva 40 
ezer forinttal járultunk hozzá. Örömmel hal-
lottuk, hogy jól érezték magukat Romániában, to-
vábbi sok sikert kívánunk nekik.

Köszönöm a lehetõséget, hogy hírt adhattam 
közösségi klubunk életérõl.

Dudás Istvánné, klubvezetõ

Olvasói levelek • Olvasói levelek • Olvasói levelek • Olvasói levelek •

Együtt mindannyiunkért Segítség a 
bajban
Az egészségügy egyre nehezedõ hely-
zetében rendkívül fontos fejlesztési 
lehetõséghez jutott a Tölgyfa utcai 
gyermekrendelõ. Egy kerepesi vál-
lalkozás, a Victory Consulting Kft. jóvol-
tából dr. Vaszil László nagy értékû orvos-
technikai mûszereket kapott adomány-
ként.

Az új mûszerekkel lehetõvé válik egy komplett, 
úgynevezett „kislabor” felállítása a gyermek-
rendelõben, melynek segítségével bizonyos 
vér- és vizeletvizsgálatok illetve légzésfunkciós 
tesztek és mûszeres hallásvizsgálat néhány perc 
alatt helyben elvégezhetõk, így mostantól 
hamarabb juthatnak a kis betegek és szüleik 
pontos diagnózishoz, könnyebbé válik bizonyos 
betegségek lefolyásának követése, illetve 
biztosan megválaszolható lesz a „beadjam-e az 
antibiotikumot vagy sem” gyakori szülõi 
dilemma.

Miután a vállalkozó orvosok mûszerfejlesz-
tési hiteltámogatását az egészségügyi reform 
során eltörölték és a jelenlegi  elégtelen   finan-
szírozás mellett már lehetetlenné vált a saját 
erõbõl történõ fejlesztés, a lehetõ legjobb 
pillanatban érkezett a Victory Consulting Kft. 
nagyvonalú és nagylelkû adománya.

Köszönjük!



KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA

 2007. JÚLIUS « KEREPESI VÉLEMÉNY

11

Üldögélek és újságot olvasok, ami azért nem 
csekélység az internet világában. Zizeg a lap a 
kezemben, és közben serényen gondolkozom. 
Például azon, hogy önmagamon kívül másnak is 
teszek jót ezzel a cselekedetemmel? Vagyis arra 
gondolok, hogy lehet-e egyáltalán valakiért új-
ságot olvasni? „Nem ellened, hanem érted 
olvasok”- mondanám ügyesen, ha nem szé-
gyellném. Mivel ez a gondolatmenet így egy 
roppant nagy marhaságnak tûnik, kénytelen va-
gyok jobban kifejteni. 

Tehát amikor azt látom, hogy az országgyûlési 
képviselõk élõ adásban és munkaidejükben pör-
getik kedvelt lapjukat, akkor rendre felmerül 
bennem a kérdés, hogy ebbõl nekem mi hasz-
nom van, és ezért a cselekedetükért õk miért 
kapnak fizetést, és én miért nem? Ráadásul jó-
magam a szabadidõmet áldozom fel az informá-
ciószerzésre, õk meg munkaidõben hódolnak kí-
váncsiságuk kielégítésének. Nincs tehát igazság. 

Tovább gondolkozva kérdezem, mi a kü-
lönbség a parlamentben egy kormánypárti, 
Népszabadságot olvasó, vagy egy ellenzéki, 
Magyar Nemzetet olvasgató képviselõ között? 
Bizony-bizony, semmi különbség nincsen. Én 
ezért rajtunk élõsködõ heréknek tartom mind-
kettejüket. Jó nagyot tévedtünk tehát, amikor 
ilyeneket választottunk képviselõinknek. Látni, 
hogy prímán elvannak, akár a büdös gomba 
egy korhadt fa törzsén. (Azért nem írok 
laskagombát, mert az ehetõ.) Vajon meddig bír-
ja a fatörzs? Normális munkahelyrõl kirúgnák 
az ilyen alakokat, ezek meg kiváltságokkal kö-
rülbástyázva dõzsölnek, holott tíz darab fillért 
sem ér a munkájuk.  A néhány kivétel is csak szí-
nesíti az összképet. Azt is gondolom, hogy az 
országgyûlés levezetõ elnökei azért nem szól-
nak rájuk, mert õk sem különbek. 

Most hirtelen, és ki tudja miért, de eszem-
be jut az egymás zsíros kenyerét bámuló hideg-
burkolók csoportja, amikor vezetõjük, félbesza-
kítva reggelijüket azt mondta: ”Gyerünk 
emberek, mert nagyon megyen az idõ”. Életem 
során néhány kisebb nyugati üzemben volt sze-
rencsém járni, és tapasztalhattam, hogy ott 
sem kapkodó idegbolondok dolgoznak. 
Ellenkezõleg. Viszont a dolgozókra jóval keve-
sebb élõsködõ jut. Ebben a parlamenti duma-
malomban pedig a jelenlévõk többnyire csak a 
semmit pakolják zacskóba komoly fizetésért.  
Aztán teljesen felesleges és haszontalan parla-
menti vizsgálóbizottságok ürügyén markolják 
fel a különdíjat. 

Eszembe jut még az is, hogy ezek a képvi-
selõk nekem évek óta nem tettek semmi jót. 
Megismétlem: ezek a kivételes juttatásokat él-
vezõ emberek semmi olyat nem tettek, ami sze-
mélyes életemben bármilyen javulást idézett 

volna elõ. Nekik a biztos képviselõi hely, ne-
künk pedig a stabil bizonytalanság légkörében 
vegetáló munkahelyek jutottak.  Fizetéseinket 
csökkentették, miközben mindennek emelték 
az árát. Ugyanekkor nagy egyetértésben a sa-
játjukat felemelték. Nekik a fizetésemelés, ne-
künk az áremelés. És természetesen a helyte-
len kormánypolitika ott van szinte minden áre-
melés mögött. Hiába hivatkoznak õk a nemzet-
közi helyzetre, a reformokra, vagy a piac 
hatásaira, mert ha valóban nincs ráhatásuk 
ezekre a dolgokra, vagyis nem tudják kezelni a 
helyzetet, akkor bizony õrájuk semmi szükség 
nincsen. 

Lehet, hogy a kapitalizmusban sok minden 
másképpen van, de itt más a helyzet. Mert ez 
nem kapitalizmus. Ugyanis a kapitalizmusban 
jobbára értékteremtõ munkával lehet valaki 
gazdag, míg itthon többnyire ügyeskedéssel és 
az állam meglopásával történt, és történik. És 
ezek a szocialistának és egyéb demokratának 
sminkelt illuzionisták el sem tudják kendõzni, 
hogy az effektív munkának semmi köze nincsen 
az általuk birtokolt javakhoz. Még mindig akad 
ellopni való közös vagyon, így aztán még min-
dig látható a gátlástalan, mohó magatartás. 
Szinte mindennapos a sunyi szerzés, vagyis az 
állam kijátszásának mutatványa. Az alkalmatlan 
állami vezetõk elmozdítása lehetetlen, hiszen ti-
zenhat évvel ezelõtt stabilan létrejött a min-
denkori, szócsatákból élõ ellenzék, és a megin-
gathatatlan kormányzók jogrendje. Igazából így 
a demokrácia csak nyomokban van jelen az ál-
lam mûködésében. Olyan ez az egész, akár egy 
rossz színdarab, amihez mi, kívülállók füttyö-
gethetünk aláfestõ zenét a lyukas fogunkon át. 

Kovács Ferenc

Tisztelt lakosok az S.O.S. Az Élet 

Védelmében Közhasznú Alapítvány várja a 

nehéz körülmények között élõ családok, 

egy gyermekes, több gyermekes, egyedül 

élõk, rokkant, nyugdíjas, VALÓBAN 

RÁSZÓRULÓ EMBEREK jelentkezését.

A jelentkezést minden esetben írásban 

kérem, pár sorban leírva, hogy mire van 

szükség, milyen körülmények között élnek, 

hány fõrõl van szó, megjelölve az életkort és 

a gyermekek nemét. (A pontos adatokra 

azért van szükség, hogy a ruhanemût, 

játékot életkor, és nem szerint tudjuk 

összegyûjteni és kiosztani .) 
A levelet olvashatóan kérném pontos 

névvel, címmel, ellátva.
Az adomány átadásánál szükség van 

személyi igazolványra, lakcímkártyára. 
 

MINDENKINEK MEGPRÓBÁLUNK 

SEGÍTENI.

A levelet 
MÉSZÁROS ÉVA névre

a 1592 Budapest, Zugló 1-es Posta,
Pf.: 508 

címre kérem

Segítségüket elõre is megköszönve  

Tisztelettel:
Mészáros Éva

A pontos adatokra azért van szükség, 

mert
- Az alapítványnak nyilvántartást kell 

vezetnie az adományt átvevõkrõl, rászo-

rulókról.
- A támogatás kéréséhez tudnom kell, 

hány fõ részére kell kérnem ruhanemût, 

élelmiszert stb. hogy mindenkinek jusson.
- Az életkor azért kell, hogy a ruhanemû 

játék szétválogatását meg tudjuk oldani, és 

a kiosztásra összetudjuk készíteni névre 

szólóan a csomagot, hogy a tülekedést, 

vitát elkerüljük és mindenki annyit kapjon 

ahányan vannak. IGAZSÁGOSAN!

Olvasói levelek • Olvasói levelek • Olvasói levelek

 Visszafogott kritika errõl-arról
FELHÍVÁS
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Az egyes egészségügyi tárgyú törvé-

nyek módosításáról szóló 2007. évi 

LXXI. törvény 36. § (11)-(15) bekez-

dései értelmében a 2007. június 30-

ig lejárt régi típusú közgyógyellátási 

igazolvánnyal rendelkezõk továbbra 

is a korábban megszokott feltéte-

lekkel vehetik igénybe e jogcímen 

az ellátásokat, amennyiben az ille-

tékes települési önkormányzat 

jegyzõjénél már kérelmezték a jogo-

sultság újbóli megállapítását.

A jegyzõk igazolást küldenek azok-

nak az érintetteknek, akik az igazol-

ványukon lévõ lejárati idõ elõtt, de 

legkésõbb 2007. június 30-ig be-

nyújtották közgyógyellátási jogo-

sultság megállapítására szóló 

kérelmüket, de még nem kaptak új 

igazolványt.

Azok a közgyógyellátottak, akik köz-

gyógyellátásra való jogosultságuk 

meghosszabbítását már kezdemé-

nyezték 2007. július 31.-ig a régi tí-

pusú igazolványuk felmutatásával 

juthatnak hozzá térítésmentesen a 

jogszabályban meghatározott 

gyógyszereikhez, gyógyászati se-

gédeszközeikhez és gyógyászati el-

látásokhoz. 2007. augusztus 1. és 

2 0 0 7 .  o k t ó b e r  3 1 - e  k ö zö t t i  

idõszakban a közgyógyellátottak a 

régi típusú igazolványuk és a jegyzõ 

által kiállított, 2007. július 15-ig 

megküldött igazolás együttes fel-

mutatásával juthatnak hozzá a fen-

tiekben meghatározott ellátások-

hoz.

Az új típusú közgyógyellátási igazol-

vánnyal rendelkezõk részére - 2007. 

július 1. és 2007. október 31. között 

lejáró igazolvány esetében - a tör-

vény lehetõvé teszi, hogy az új iga-

zolvány kiadásáig, de legkésõbb a le-

járatot követõ három hónapig az 

egyéni és az eseti gyógyszerkeret 

idõarányos részének biztosításával 

az igazolvány felhasználhatóságá-

nak meghosszabbítását. A meghos-

szabbítás feltétele, hogy az érintett 

a jogosultság megállapítása iránti 

kérelmét az igazolványon feltünte-

tett lejárati idõ elõtt beadja.

Július 14-én és 15-én, mindkét napon 9 órakor indult a program hét 
ötös csoportban. Nagy divatja van manapság ennek a sportolási, 
szórakozási lehetõségnek, az ötlet, hogy Kerepesen is megrendezzük a 
strandfoci kupát, Nagy Bélától és tõlem származik.  A környéken ilyen 
még nem volt, de reméljük, hogy ez a kezdeményezés hagyománnyá 
fog válni. A résztvevõk a két nap alatt mezítláb rúgták a labdát és a 
homokot, kellemesen elfáradtak és élményekkel gazdagodtak.

Köszönjük a Kht-nak, aki a homokot szállította, Markóczi Jánosnak, 
aki a 100 méter csövet biztosította, a KLSE-nek aki a területet 
rendelkezésre bocsátotta, a Sport Vendéglõnek, aki kitelepült az 
esemény idejére, a HA-KU Kft-nek, aki kis gépével a homokot 
elegyengette. Mivel homok nélkül nincs strandfoci, külön köszönet 
Franka Tibor polgármester úrnak, aki a téli csúszásmentesítésre szánt 
homokot rendelkezésünkre bocsátotta. Köszönet a résztvevõknek és a 
nézõknek, akik jelenlétükkel megtisztelték az eseményt.

A gyõztes csapat a KLIKK nevû alakulat lett.
Ignác János

Hosszú szünet után július 16-én el-
kezdõdött a 2007-2008-as bajnoki 
rajtra való felkészülés, amely 
augusztus 25. napján indul.

Felnõtt csapatunk a bajnokságot 
a 11.-ik helyen végezte, ezzel ismét 
jogot szerzett a Megye II. osztályá-
ban való szerepléshez. A felnõtt csa-
patot elsõ-második helyen szeret-
nénk megerõsíteni, U-19 csapatunk 
(ifi) is kialakulóban van, várjuk játé-
kosok jelentkezését.

Ismét bevezettük az U-13 csapa-
tot õk serdülõk, akik a bajnokság-
ban 3/4 pályán fognak szerepelni, 
hozzájuk is várjuk és hívjuk a spor-
tolni vágyó fiatalok jelentkezését.

Felhívjuk a Tisztelt Szülõk fi-
gyelmét, hogy Egyesületünk bene-
vezte az U-9 bajnokságban szereplõ 

fiatalokat. Szeretnénk, ha minél töb-
ben jelentkeznének a csapatoknál. 
Ezen kívül szeretnénk egy nõi csa-
patot is a bajnokságban szere-
peltetni, ahová várjuk fiatal hölgyek 
jelentkezését.

Tájékoztatjuk a sportbarátokat, 
hogy a felnõtt csapat edzõjétõl, 
Vörös István Attilától megváltunk, 
helyére Mucha József edzõt - volt 
Ferencváros játékos - bíztuk meg az 
edzõi feladatok ellátásával. Mun-
kájához sok sikert kívánunk. Bízunk 
benne, hogy a tapasztalata és múlt-
ja nagyobb erõt ad játékosainknak, 
így elõkelõbb helyen tudunk a baj-
nokságban szerepelni.

Legéndi József
elnök

Strandfoci Kupa

Sporthírek

TÁJÉKOZTATÓ
a közgyógyellátási igazolványok meghosszabbított

érvényességi idejérõl
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Pályázati felhívás
Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete - a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény (továb-
biakban Kjt.) 23. §. (2) bekezdése, valamint a 
végrehajtásáról rendelkezõ 150/1992.(XI.20.) 
korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
elõírásainak megfelelõen - pályázatot hirdet a 
kerepesi Faluház magasabb vezetõi beosztá-
sának betöltésére.

A magasabb vezetõi beosztás betöltésének 
feltételei:

• A Rendelet és a 2/1993. (I.30.) MKM 
rendelet  melléklete által meghatározott:

•  szakirányú egyetemi végzettség, vagy
• nem szakirányú egyetemi végzettség 

és felsõfokú szakirányú munkaköri 
szakvizsga, vagy

• fõiskolai könyvtárosi, közmûvelõdési 
képzettség, 

• továbbá a Rendeletben 
meghatározottak alapján 
kiemelkedõ szakmai vagy 
tudományos tevékenység

• és legalább 5 éves vezetõi gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
- erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai önéletrajz,
- végzettséget igazoló dokumentumok,
- az intézmény mûködésével kapcsolatos
szakmai elképzeléseit.

Az állás betöltésének idõpontja: az elbírálást 
követõen azonnal, várhatóan 2007. szeptem-
ber 15.
A megbízás 5 évre szól, a munkakört teljes 
munkaidõben kell ellátni.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati 
felhívás Oktatási Közlönyben való megjelenését 
követõ 30 nap. 
A pályázatok elbírálásának határideje: a beadási 
határidõ lejártát követõ 30 napon belül. 
Díjazás és juttatások a Kft. és a Rendeletben 
foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal, Franka Tibor 
polgármester, 2144 Kerepes, Vasút út 42.

Érdeklõdni lehet: Polgármesteri Hivatal - 
Wölbling Eszter humánpolitikai ügyintézõ,
tel.: 06-28-561-055/125.

Soron kívüli
testületi ülés

Július 11-én soron kívüli testületi ülésre hívta a 
polgármester a képviselõket, ugyanis a Közép-
magyarországi Operatív Program keretében 
közoktatási intézmények beruházásainak 
támogatására pályázatot írtak ki, amelyen a 
Hivatal is indul, s melynek benyújtási határideje 
július 15. Az elnyerhetõ összeg 185 millió forint, 
melyhez 18 millió forintos saját forrás 
szükséges. A testület ezt az összeget a 
tartalékkeret terhére biztosítja.

Meghirdetik a Hivatalt

Napirend elõtt kérte tárgyalni a polgármester a 
Polgármesteri Hivatal épületének meghirde-
tését, melyre két értékbecsléssel rendelkeznek: 
az egyik 160 millió, a másik 240 millió forint + 
Áfa értéket jelöl meg. A képviselõk úgy 
döntöttek, hogy 240 millió forint + Áfa 
irányáron hirdetik meg az épületet.

Többletköltség és magán-közút

A Templom utca burkolatépítésénél 300 
négyzetméterrel nagyobb terület lett 
leburkolva, így 1,5 millió forinttal került többe, 
mint a megszavazott összeg. Palotai László 
képviselõ hiányolta a tételes költségvetést, 
valamint felvetette, hogy tavaly, a település 
fejlesztésére felajánlott, még az elõzõ 
polgármester által ki nem fizetett tisztelet-
díjából jutányos áron vásároljanak követ a háza 
elõtti útszakasz burkolásához. A képviselõk, 
Mayerné és Kovács Antal is furcsállotta, és nem 
tartotta etikusnak a kérést, hogy miért a saját 
háza elõtt akar az eddig ki sem fizetett 
társadalmi juttatásából közterületen kövezni. 
Szavazáskor a testület sem járult ehhez hozzá. 
Az útburkolás többletköltségeihez való összeg a 
Kht. telephely kialakítására elõirányzott 
forrásból került átcsoportosításra.

Pályázat a temetõ 
üzemeltetésére

A köztemetõ üzemeltetésével kapcsolatban a 
testület úgy döntött, hogy pályázatot ír ki, 
melyen a jelenlegi üzemeltetõ is indulhat, ha 
akar.

Mûanyag ablakok!
Ingyenes felmérés, árajánlat. Beépítés

meglévõ keretbe, vagy régi elbontása után.
Komplett kivitelezés.

Telefon: 06/30 670-6271

Vizes a lakása?
Szigeteltesse!

Kezdje az alapoknál.
MEGÉRI!

Telefonszám: 06/20 551-9169

Tapasztalatok 
munka-ügyben

Érdekes tanulságokkal szolgált a megújuló 
Faluház munkahelyteremtõ programjának 
elsõ foglalkozása. A június 7-re meghirdetett 
idõpontra 10 fõ jött el, s próbálta ki 
szerencséjét.

Az elsõ legfontosabb az volt, hogy túlnyomó 
részük az átlagosnál jobban képzett, sõt egy és 
többdiplomás álláskeresõ is volt. Szinte egyön-
tetûen mondták, hogy nem bíznak a hivatalos 
álláshirdetésekben (újság, net stb.)  távol-
ságtartók, nem válaszolnak. Mintha abban 
lennének érdekeltek, hogy ne jöjjön létre a 
munkaviszony. Elmondták továbbá, a Gödöllõn 
mûködõ Munkaügyi Központtól is jóval többet 
vártak. Nem kínálnak munkaalkalmat, csak 
regisztrálnak, s a tanfolyamok után érdeklõdõk 
is általában elutasításra találnak…

(Ez elég elszomorító. Hol van az „életfogytig 
tartó tanulás” lehetõsége, amit hangzatos 
oktatási-politikai programokban oly gusz-
tusosan tálalnak idõnként ?!)

Ezen a napon a jelentkezõk-érdeklõdõk jó 
részével viszont érdekes és célravezetõ 
beszélgetést folytattunk. Több fontos, jó ötlet 
hangzott el. Egyik szerint fel kellene venni a 
kapcsolatot a környékbeli hivatalokkal és más 
munkaadókkal  így hozni közelebb az általuk 
kínált munkalehetõséget és a dolgozni 
szándékozókat. Ezeket a megkereséseket én 
meg fogom tenni, aminek eredményérõl 
folyamatosan tájékoztatom az érdeklõdõket. 
Ennek folytán kialakulhat egyfajta munka-
kínálat  itt a Faluházban.

Véber Gábor
mûv.szervezõ-képviselõ

Faluház
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2007. év Péter Pál havának 3. 
napjára, azaz éjszakájára sokan, so-
kat készültünk. Miért is? Hogy el-
nyerjük az est leg-legelvarázsoltabb 
oklevelét. És mi volt a buli különös 
feltétele? Az, hogy azoknak a 
diákoknak, akik erre jelentkeztek, 
legalább két könyvet kellett elol-
vasni a kijelölt listáról.

Összesen nyolc csapat küzdött a 
gyõzelemért és a klassz ajándéko-
kért - köztük én is. És hogy mit kezd-
tünk magunkkal egész éjszaka? Sok 
jó és izgi programban vettünk részt, 
amik között azért akadtak olyanok 
is, melyek számomra elég uncsik 
voltak, de a kisebbek nagyon élvez-
ték például a meseírást, felolvasást 
is. 

Az elsõ versenyszám a kincskere-
sés volt, ami arról szólt, hogy ki kel-
lett választani egy regényt a kijelöl-
tek közül, és az ahhoz kapcsolódó el-
rejtett tárgyakat, figurákat kellett 

megkeresni valahol a sötétben. 
Sajnos a délutáni esõ miatt a suliban 
volt megtartva ez a program, nem a 
kertben, de így is nagyon izgi volt, 
ahogy az iskola folyosóin, illetve a ki-
halt tantermekben, a sötétben 
rohangálhattunk, persze zseblámpá-
val a kezünkben. Szerintem ez a fela-
dat volt a legizgalmasabb. Ezután 
jött a plakátrajzolás, a könyvrészlet 
felolvasás, majd éjfélkor megérke-
zett a meglepetés vendég, Bosnyák 
Viktória írónõ - számomra ez volt az 
éjszaka legunalmasabb része. Ezek 
után még más programok is voltak, 
például Róka Szabolcs zenés elõ-
adással készült, ami részben humo-
ros volt, részben  pedig unalmas, 
mert éjfél után 3 órakor, gyertya-
fényben hallgattuk másfél órán át. 
Hiába a késõi idõpont, mégsem ma-
radhatott el a jelenet verseny sem, 
amire minden csapat nagy lelkese-
déssel és izgalommal készült.  Ösz-
szességében nagyon klassz volt ez az 

este, akarom mondani, éjszaka, és 
szerintem nem csak én gondolom 
ezt így. Mint tavaly, hajnalban most 
is kihirdették a három elsõ helyezet-
tet. A tavalyi elsõ helyezett sikere-
sen tartotta a frontot, az idén is a 
6/a lánycsapata bizonyult a legjobb-
nak. Az eredmény tehát: I. helye-
zett: 6/a, II. helyezett: vegyes cso-
port 5. és 6. osztály, III. helyezett: 
7/b osztály.

 Ezúton szeretném megköszönni 
azoknak a tanároknak a munkáját, 
akik nélkül nem jöhetett volna létre 
ez a jó kis „buli”. Õk: Müllner Margit 
néni és férje, Mészáros Klára néni, 
Homoki Judit néni, Szebeni Szonja 
néni, Babi néni a könyvtárból, Kollár 
Anikó néni és férje, és a Faluház ked-
ves munkatársa: Prokop Adél Mia.

Remélem, jövõre újra megvaló-
sulhat ez a fergeteges éjszaka.

Addig olvasásra fel, hiszen azóta 
már ránk szakadt a VAKÁCIÓ, és 
akad egy kis szabadidõnk néha.
„könyvvarázsolt” Szabó Orsolya, 7/b

Még egy fergeteges éjszaka

„Ötórai tea” 

Angol nyelvi társalgás 
kötetlen formában 

 A  FALUHÁZBAN

anyanyelvi tanárral  
minden hónap elsõ 

szombatján
 délután 5 órakor

Óradíj: 400Ft

RENDELÉSEK
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2007. július 12-én ünnepi állomány-
gyûlésen köszönt el beosztotti állo-
mányától Dr. Juhász István r. ezredes 
a Gödöllõ Rendõrkapitányság ve-
zetõje, aki 2007. július 01-tõl az 
Országos Rendõr-fõkapitányság 
Ellenõrzési Fõosztályának Vezetõi fel-
adatait látja el.  Az állomány-
gyûlésen jelen volt Szabó Jenõ r. ez-
redes rendõrségi fõtanácsos a Pest 
megyei  Rendõr-fõkapitányság 
Bûnügyi Igazgatója is, aki megkö-
szönte Dr. Juhász István r. ezredes Úr-
nak a Gödöllõi Rendõrkapitány-
ságon végzett kiemelkedõ vezetõi 
munkáját, és sok sikert kívánt az új 
munkahelyén betöltendõ feladatai 
ellátásához.  

A Gödöllõi Rendõrkapitányság veze-
tésével 2007. július 01-i hatállyal Dr. 
Bencze József r.  vezérõrnagy 
Országos Rendõr-fõkapitány Kovács 
Zoltán r. alezredest bízta meg egy év 
idõtartamra. 

Kovács Zoltán r.alezredes 1961-ben 
született Gödöllõn. Feleségével és 
három gyermekével rendezett csalá-
di körülmények között Szadán él egy 
kertes házban.
A Rendõrtiszti Fõiskola Bûnügyi 
Szakának elvégzése után 1989-ben 
került kinevezésre a Gödöllõi 
Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztá-
lyára nyomozónak, és azóta is itt tel-
jesít szolgálatot. 1997-tõl már a 

Bûnügyi Osztály vezetõi feladatit, va-
lamint 2005-tõl a kapitányságvezetõ 
helyettesítését látta el.

Kovács Zoltán r. alezredes megbízott 
Kapitány Úr az elõdje által meghatá-
rozott irányvonalat  a személyi állo-
mány fegyelmezett, szakszerû és ha-
tékony munkavégzését, a Gödöllõi 
Rendõrkapitányság állampolgár kö-

zelibb megjelenését, a látható, illet-
ve reagáló és segítõ rendõrségi kép 
kialakulásának erõsítését  szeretné 
tovább vinni. Tervei között szerepel 
többek közt a rendõrség közbizalmá-
nak helyreállítása az állampolgárok 
irányába, és a lakosság biztonságér-
zetének javítása.

Elõzõ számainkban meghirdettük a „Tiszta és virágos Kerepesért” mozgalmat, 
mellyel szebbé és tisztábbá szeretnénk tenni településünket. A legszebb és 
leggondozottabb ingatlanokat, illetve tulajdonosaikat az Önök szavazatai 
alapján díjazza az Önkormányzat. Az elsõ ház, melyet bemutatunk Bálint 
Istvánéké, akik Szilasligeten az Elõd utcából neveznek be  e  nemes versenyre.

Változás a Gödöllõi
Rendõrkapitányság vezetésében

A K&H Bank a polgármester közben-
járására 200 ezer forinttal támogat-
ta a Szlovák Nemzetiségi Fesztivál ki-
adásait. Köszönet Molnár Zoltán 
üzletágvezetõnek. 300 ezer forint tá-
mogatást ajánlott fel az Unifine cég 
nevében Klenczner Tamás igazgató 
úr a Kerepesen felállított két új busz-
megálló költségeinek enyhítésére. 
Godla Imre Tüzép vezetõ 6 óra 
idõtartamra térítésmentesen bizto-
sított emelõdarus jármûvet a 
Templom utcai útépítés szállítási 
munkálataihoz. A Templom utcai la-
kosok közül többen segítettek a ta-
karításban a csomagoló anyagok
 összerakásában az építkezés befe-

jezése érdekében, sõt, kávéval, ás-
ványvízzel „tartották” a dolgozókat. 
Az önkormányzati Kht dolgozói 
munkaidõn túl is maradtak, hogy a 
Templom utca és a kerepesi Faluház 
átalakítása idõben megtörténjen. A 
közhasznú munkásaink megbecsülé-
se és elismerése megnõtt Kerepes-
szerte. Köszönet Váradi Ede vállalko-
zónak, aki késõ estig, sõt hétvégén is 
dolgozott annak érdekében, hogy az 
általános iskolai akadálymentesítés 
határidõre elkészüljön. Köszönet a 
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, 
hogy a köztisztviselõi napot takarí-
tással kezdték, a Templom utcában 
szedték az útépítés törmelékeit és se-
gítettek a Faluházban az épület bel-
sejének takarításában is.

Köszönjük!

 TRAFFIPAX ELÕREJELZÉS 2007. augusztus

01-én: Gödöllõ területe
02-tõl 05-ig: nem üzemel a Gödöllõi Rk. sebességmérõ készüléke
06-án, 07-én: Pécel Rendõrõrs területe
08-án, 09-én, 10-én: Kistarcsa Rendõrõrs területe
11-én, 12-én: Pécel Rendõrõrs területe
13-án, 14-én, 15-én: Aszód Rendõrõrs területe
16-án, 17-én Dány KMB területe
18-án, 19-én: Aszód Rendõrõrs területe
20-án, 21-én: Veresegyház Rendõrõrs területe
22-én, 23-án: Gödöllõ területe
24-én: Veresegyház Rendõrõrs területe
25-én: Gödöllõ területe
26-án : Veresegyház Rendõrõrs területe
27-én, 28-án: Pécel Rendõrõrs területe
29-én, 30-án, 31-én: Kistarcsa Rendõrõrs területe

Tiszta és virágos Kerepesért
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Éppen befejezõdött a tüntetés, amikor sûrû fekete füstöt hozott a szél a domb másik oldaláról, Kerepes felõl. Kiderült, hogy a Széphegyi úton körülbelül 15 
hektár területen kapott lángra a bozótos erdõ és a száraz fû. A riasztás a gödöllõi tûzoltósághoz 19 órakor érkezett, és 3-as, kiemelt fokozatú volt. A gyorsan 
terjedõ tûz oltásában öt gépjármûfecskendõ autó és kettõ vízszállító autó vett részt, valamint kézi szerszámokkal is igyekeztek útját állni a lángoknak. Az amúgy 
is rekkenõ hõségben emberfeletti munkát végeztek a tûzoltók, akiknek éjjel 23.36-ra sikerült megfékezni a tüzet. A helyi polgári védelem parancsnokaként a 
polgármestert is riasztották, aki munkatársaival ásványvizet szállított a helyszínre a tûzoltóknak.

Teljesítették az égiek a Hungaroring 
zaja ellen tüntetõk fohászát, így júl. 
20-án, pénteken, nem sokkal délu-
tán hat óra elõtt néhány felhõt bo-
csátottak a Nap elé, így a hõmérsék-
let 40 fok alá bukott. A Hungaroring 
bejárata elé Szilasligetrõl egyszeri 
buszjárat érkezett, rajta tüntetõkkel.  
A hõség ellenére voltunk vagy 
nyolcvanan, tiltakozók és nézõk.

A demonstrációt a nemrég ala-
kult kerepesi székhelyû Szilas Tér 
Környezetvédelmi Közhasznú Egye-
sület szervezte, melynek elnöke va-
gyok. A tüntetés elején elmondtam, 
hogy azért tartottuk szükségesnek a 
megmozdulást, mert a Hungaroring 
vezetõi igyekezték elbagatellizálni a 
létesítmény zaját.   

A rendezvény meghívottja. dr. 
Illés Zoltán, országgyûlési képviselõ, 
ismert környezetvédelmi szakértõ 
felszólalásában elmondta, hogy a zaj 
a politikától független környezeti 
hatás, és õ ennek megfelelõen szól a 
témához. Beszéde, amelyben elis-
merte a Hungaroring környezet-
szennyezõ voltát, bátorítóan szólt a 
civil kezdeményezésrõl. „Akár az álla

mot is perelni kell, ha másképp 
nem megy!”, indítványozta. Ugyanis 
ha a Hungaroring napi üzemelése a 
magyar államnak annyira fontos, 
hogy hajlandó azért jelentõs anyagi 
áldozatra, akkor tegyen meg min-
dent az okozott káros környezeti ha-
tások megszüntetésére is. 

Illés Zoltán beszédében az a faj-
ta ökológiai elkötelezettség hallatta 
hangját, amely nélkülözi a belénk ne-
velt alázatot a „magasabb érdekek” 
elõtt, amivel a károsítást magyarázni 
szokás. Kerepes népének, ha a lakó-
helye értékeit meg akarja õrizni, ak-
kor össze kell fognia, és közös erõvel 
kell a káros hatást megszüntetnie. 

Az összefogás elsõ lépéseként ér-
tékelem Franka Tibor, Kerepes pol-
gármestere és a három civil szerve-
zet együttes fellépését. Franka a 
tõle megszokott határozottsággal is-
mertette faluvédõ álláspontját. 
Nekünk, kerepesieknek púp a há-
tunkon a Hungaroring, ha annak 
csak a kárait viseljük, de a hasznait 
nem. Ha az államnak van pénze az 
effajta népszórakoztatásra, akkor 
furcsa, hogy ebbõl nem juttat 
azoknak, akik ezt lehetõvé teszik. A 
Hungaroring létesítése Kerepesnek 
szinte semmit nem hozott, ugyanak-
kor kedvezõtlenül alakította át a köz-
lekedési rendszert. Mára Szi-amire 

lasligetet jelentõs átmenõ forga-
lom éri, amire az önkormányzati 
utak létesítésekor még nem gondol-
hattak. Az útkarbantartás terheit ön-
kormányzatunk viseli, nem külön-
ben a forgalomnövekedés miatti já-
rulékos hatásokét. A polgármester-
nek ezen túl jelentõs gondot okoz az 
ingatlanok zaj miatti elértéktelene-
dése is. 

A beszédeket követõen felolvas-
tam az Egyesület petícióját. Követe-
léseink: 1. Tartsák be a határérték-
elõírásokat! (Megjegyezve, hogy a 
Formula 1 versenyek idejére adható 

határérték-könnyítéssel szemben 
nem támasztunk kifogásokat.) 2. Ne 
csorbítsák a pihenéshez való jogun-
kat! 3. Az épített környezetünkben 
okozott károkat térítsék meg!

Palik László, a Hungaroring Zrt. 
elnöke elõzetesen értesítést kapott 
a tüntetésrõl, és úgy gondolta, hogy 
a petíciót a színpadon fogja átvenni, 
ahol  teljes együttérzésének hangsú-
lyozásával próbálta lenyûgözni az 
egybegyûlteket. Biztosította õket, 
hogy tudja, nagyon zajosak a 
versenygépek, sõt még azt is 
elmondta, hogy õ sem szívesen lak-
na olyan helyen, ahol a kertben ver-
senyautókat kell hallgatni. De hát 
mit csináljon, nincs pénze a Hun-
garoringnek a zajvédelemre, de igye-
keznek majd európai forrásokat 
igénybe venni. Úgy gondolja, ez a pe-
tíció megindíthatja a pénzek ideá-
ramlását. (Hurrá, hurrá!) 

Ez új elem a Hungaroring Zrt. vi-
selkedésében. Valószínûleg a tünte-
tésnek köszönhetõen egy hét alatt 
ennyit változott a hozzáállás. Ahogy 
a Hungaroring sem szándékozik el-
lenséges légkört teremteni, úgy 

haladnak megfelelõen a dolgok, 
radikális megoldásokat fogunk alkal-
mazni, persze a törvényesség hatá-
rain belül.

Hosszú küzdelemre kell felké-
szülni. Aki jelen volt, láthatta, a tilta-
kozó táblák idõtálló kivitelben 
készültek, nem egyszeri használatra 
szántuk azokat.

Sinkó György

***

A demonstrációt követõen Franka 
Tibor polgármester és Palik László el-
nök rövid megbeszélést tartott a ha-
laszthatatlan problémákról. Palik 
elmondta, a lakosság követeléseit ko-
molyan veszi és ígéri, a petíció pont-
jait azonnal az illetékesek elé ter-
jeszti. Beismerte, hogy eddig nem 
volt megfelelõ a kommunikáció a 
lakossággal, de Franka polgármester 
közremûködésével ezen is változtat-
ni fog. Franka felvetésétõl, miszerint 
csökkenteni kell a rendezvények 
számát, közösen kell leaszfaltozni a 
József Attila és a Mogyoródi utcát, il-
letve zajvédõ falat kell építeni, Palik 
nem zárkózott el, sõt…

A kapcsolatfelvétel jeléül Palik 
László 50 darab ingyen bérletet aján-
lott fel a Forma 1 verseny három 
napjára a polgármesternek, aki a be-
lépõket a zaj által leginkább szen-
vedõ szilasi családok között óhajtja 
szétosztani. Belépõért jelentkezni le-
het a 28/ 561-059-es telefonszá-
mon. 

Ez csak a kezdet…

Tüntetés idõtálló táblákkal
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