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A kötvény 34 milliót hozott
A forint erõsödését kihasználva a 450 millió forintos svájci frank lekötésû kötvényt Franka Tibor polgármester a kibocsátó K&H 
Banknál forintra konvertálta, melynek eredményeként bármilyen hátrány nélkül a Kerepes Nagyközség által kibocsátott 450 
milliós kötvényösszeg június 26-i dátummal 34 millió forinttal csökkent, azaz a település tõketartozása 416 millió forintra 
csökkent. Ez annyit tesz, hogy 2010-tõl ennyivel kevesebb tartozást kell 20 éven át törleszteni. Viszont, a forint utáni kamat 
emelkedett, de a 3-4 hónapon belül várható újabb konvertálásig a kamatösszeg a nyereséghez képest elenyészõ.
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Június 21-én került megrendezésre a 
Tolerancia nap az általános iskola 
t e r ü l e t é n .  A  r e n d e z v é n y e n  
futóversenyen, ping pong versenyen, 
íjászbemutatón, és karate bemutatón 
vehettek részt a szép számban megjelent 
érdeklõdõk.  Köszönet illeti Lengyelné 
Jankovics Mária óvodavezetõt a kiváló 
szervezésért, ugyanis a legtöbben az 
óvodások vettek részt a futóversenyen.
Gratulálunk a nyerteseknek:
Óvodások 800 méter, fiú: I. Varga Bálint, 
II. Balogh Bálint, III. Laczkó Barnabás. 
Leány: I. Gelencsér Gerda, II. Simon Petra 
Csenge, III. Ormai Kikinda.
Iskolások: alsó tagozat 1600 méter fiú: I. 
Popovics László, II. Tóth Zsombor, III. 
Manyik Péter Pál. Leány: Popovics Dalma, 
II. Varga Franciska, III. Sárvári Nikolett. 
felsõ tagozat leány 2400 méter: I. Nagy 
Renáta, II. Molnár Marcella. Fiú: Sárvári 
Márk , Velki Zoltán. Ifjúsági nõi 8600 
méter: I. Horváth Tímea, II. Holp Anetta, 
III. Berta Gréta. Férfi: I. Szabó Péter, II. 
Tokodi Dávid, III. Mészáros Gábor.
Felnõtt férfi 8600 m: I. Juhász András, II. 
Horváth Béla, III. Khoor Bence. Nõi: I. 
Staicu Simona, II. Gángó Éva.

Tolerancia nap
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Ha a szívedben szeretet él, a hervadó virágnak 
is érzed az illatát, emlékezel a régi szépségére. 
Mert a szerelem elmúlhat, de a szeretet örök 
marad.

Mosolyogj, Kedves

Mert ha mosolyogsz, a két szemed úgy ragyog,
mint nyári éjjelen a fénylõ csillagok.

Bennük találom meg minden örömöm,
mikor az arcodban gyönyörködöm.

Letörlöm róla az apró ráncokat,
visszahozom újra a régi álmokat.

A fiatalságod üdeségét, báját,
lelkem elsuttogott szerelmes imáját.

Õszülõ hajadat, ha megsimogatom, 
a régi aranyfény csillog az ujjamon.

Mert hiába festették ezüstre az évek,
a fürtjeid most is aranyosak, szépek.

Nekem örökre fiatal és szép maradtál,
hisz a sok év alatt annyi szépet adtál.

Életünk nehéz volt, de kézen fogva jártunk,
azóta, hogy régen egymásra találtunk.

Ha sima volt az utunk, boldogan nevettünk,
segítettük egymást,ha rossz útra tévedtünk.

Futottak az évek, már öregek lettünk,
de fiatal maradt a szívünk és a lelkünk.

A szerelem helyét a szeretet vette át,
együtt énekeljük álmaink dallamát.
És ha a dallamok az ég felé szállnak,
akkor az álmaink valósággá válnak.

Hosszú volt az élet, mennyi lehet hátra?
Lassan felkészülök a nagy utazásra.

A két szép szemednek könnyes ragyogása
elkíséri testem az utolsó útjára.

De a lelkem örökre itt marad veled,
minden nap imára kulcsolja a kezed.

Mert nekünk együtt kell imádkoznunk,
hogy a túlvilágon is egymásra találjunk.

Az én korosztályomnak nagyon mostoha 
körülmények között telt el a fiatalsága. A testi-
lelki terror vert bilincsbe bennünket. Azért 
mindegyikünk életében voltak olyan szép 
pillanatok, amikre szívesen emlékezünk vissza.

Ezt a kis versikét a feleségemnek, magunkról 
írtam. De ha olvasás közben felidézi Önökben a 
múlt néhány örömteli pillanatát, nem írtam 
hiába.

Csõsz Lajos

únius utolsó szombatján látványos ün-
nepség zajlott a Faluház és a templom Jkörnyékén. A Szlovák Kisebbségi Önkor-

mányzat nagyszabású hagyományõrzõ ren-
dezvényt szervezett, ezúttal a hetedik alka-
lommal. 

A helyi fellépõ csoportokon kívül jöttek ven-
dégek messzi tájakról, például három Nyitra 
környéki településrõl, Alsóbodokról, Nyitra-
csehibõl, és Ürménybõl, akiknek a különlege-
sen színpompás népviselete minden szemet 
magára vonzott. Természetesen a vendéglátó 
Szlovák Önkormányzaton kívül részt vett a 
kerepesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és 
a helyi svábok is kitettek magukért. 

A jeles esemény szervezõit megtisztelte je-
lenlétével az Országos Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat két vezetõje: Fusik János el-
nök és Szabóné dr. Tóth Katalin elnökségi 
tag, aki egyben Kistarcsát is képviselte, 
Aszódi Csaba András a Pestvidéki Szlovák 
Régió vezetõje, és Galántai Györgyné a 
nagytarcsai Szlovák Önkormányzat elnöke, 
Kertész Lóránt, az Országos Cigány Önkor-
mányzat elnökségi tagja, a Roma Polgárjogi 
Alapítvány elnöke, és az Alsach Ignác, 
Szendehely polgármestere, a Német 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke.

Az ünnepség házigazdái, Kiss Károly és se-
gítõi körültekintõ és alapos elõkészítõ mun-
kát végeztek, dicsérték szervezésüket a meg-
jelentek és Franka Tibor polgármester is ki-
fejezte elégedettségét a település hírének 
öregbítése terén tett érdemeikért. Egyben 
megjegyezte, hogy ilyen önzetlenül, a falu-
ért tevékenykedõ emberekre van szükség, 
minél nagyobb számban, Kerepes képvi-
selõ-testületében is.

A nemzetközi kapcsolatok ápolásán túl nagy 
jelentõségû egy ilyen találkozó a helyi civil 
szervezetek számára, hiszen itt bemutathat-
ják tevékenységüket, tudásukat, meg-
erõsíthetik tagságuk kötõdését és le-
hetõséget mutathatnak mások számára is a 

Mosolyogj,
Kedves

hasznos, hagyományõrzõ tevékenységekhez 
történõ kapcsolódáshoz, szorosabbra fonha-
tó a civil szervezetek közti együtt-mûködés, 
s nem utolsó sorban az egész falu lakossága 
kellemesen szórakozhat, s egyben egyre 
büszkébb lehet otthont adó településére. 

Több, egyéb színesítõ kézmûves foglalkozás 
is kapcsolódott a rendezvényhez, melyek kö-
zül különlegességével kiemelkedett Szabó 
Katalin Sziluett Mûhelye, ahol a fafaragó 
mûvésznõ nemcsak kiállította a különleges 
táblajátékait, hanem ezeknek a gondolko-
dást fejlesztõ eszközöknek a használatát is 
tanította az érdeklõdõ fiataloknak. 
Dél körül érkezett a templomhoz a külön-
bözõ környékbeli településekrõl indult 
zarándoklat, mely itteni megpihenését kö-
vetõen folytatta útját Máriabesnyõre.  
Mindezek mellett meg kell említenünk a 
nagyszerûen összeállított, gazdag helytörté-
neti kiállítást a Faluházban, melyrõl a neves 
vendégek is elismerõen nyilatkoztak. Nagy-
szerû vendéglátásban részesültek a vendé-
gek a Patkó Csárda teraszán, ahol Kiss Károly 
mellett Franka Tibor polgármester is köszön-
tötte az egybegyûlteket, és röviden méltatta 
a találkozó jelentõségét. Ezt követõen vonult 
át a tömeg a kétnyelvû (magyar-szlovák) 
szentmisére a templomba.

Igazi csemegének minõsíthetjük a cigány, a 
sváb és szlovák lakodalmas szokásokat és ze-
néket felelevenítõ bemutatókat és még sok 
egyéb nagyszerû zenés, táncos, énekes 
elõadást.

Mindezek mellett bár a végére hagytuk, de 
ugyancsak kellemes ízemlékekkel térhettek 
haza, akik belekóstoltak a domboldalon 
kevergõ íncsiklandozó illatok vonzására a 
fõzõverseny finom ételeibe.

Akik kitartottak, este a Lakodalom van a mi 
utcánkban elnevezésû táncmulatságon rop-
hatták - az Ürménybõl érkezett trubacs-
zenekar muzsikájára - a táncot!

WK

VII. Nemzetközi Nemzetiségi
és Gasztronómiai Fesztivál

Gázsi

A több mint száz fellépõ mûvész illetve csoport - a külföldrõl érkezõk is - mindegyike 
térítésmentesen, saját költségén vett részt a találkozón, egyedül a cigányzenekar kért
 200 000 forint fellépti díjat.



Kerepes a Hír TV-ben.
A havi rendes képviselõ-testületi 
ülést június 4-ére hívta egybe 
Franka Tibor polgármester, elsõ íz-
ben az új Polgármesteri Hivatal 
tárgyalótermébe. A délután öt 
órakor megnyitott tanácskozáson 
s z o k á s  s z e r i n t  j ó n é h á n y  
érdeklõdõ lakos is részt vett, s ez-
úttal  a  Hír  TV is  k iküldte 
riporterét, a Szociális és gyermek-
védelmi rendelet, valamint a 
Szociális ellátások helyi szabályo-
zásáról szóló rendelet tervezett 
módosításának vitája érdekelte 
õket. Akadt, aki ezt cigány-ügynek 
minõsítette, de erre rácáfolt az a 
tény, hogy a CKÖ tagjai ez alka-
lommal jelen sem voltak a tárgya-
lásnál.

Elég egy alpolgármester is!
Az önkormányzat Szervezeti és 
Mûködési Szabályzatának módo-
sítására tett javaslatot Franka 
Tibor, az elõzõ ülésen történt al-
polgármester választás eredmé-
nyéhez igazítva azt. Mint ismert, 
közel két év eltelte után már csak 
Mayer Endrénének szavazott bi-
zalmat a testület, így az SZMSZ-
ben az alpolgármesterek számát a 
valóságos helyzetnek megfe-
lelõen módosították a képviselõk 
10:1:2 szavazati arányban.

Aki nem tartja be a törvényeket, 
az nem kaphat segélyt!
Módosították a helyi Szociális és 
Gyermekvédelmi rendeletet a kö-
vetkezõk szerint: 
Nem állapítható meg rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás, ha a 
kérelmezõ a helyszíni szemle lefo-

lyását szándékosan gátolja, vagy 
a szülõ a közoktatásról szóló tör-
vényben meghatározott tanköte-
lezettséget megszegi.
Minderre többek közt azért van 
szükség, mert a 300 iskolás gyer-
mek közül akad 15-20, akik az isko-
lába csak tízóraizni és ebédelni jár-
nak be, órákra már nem ülnek be, 
s töménytelen mennyiségû hiány-
zásuk miatt nem tudják a tana-
nyagot elsajátítani, magatartásuk 
pedig megbotránkoztató, ráadá-
sul a szülõk törõdése sok esetben 
kimerül az iskola és a tanárok hi-
báztatásában. Nem lehet a társa-
dalom hasznos tagja az, aki úgy 
válik felnõttként, hogy mindig 
csak elveszi azt, amire szüksége 
van, de magát nem mûveli, fela-
datot nem végez, felelõsséget 
nem vállal. 
Mindez odáig vezetett, hogy az is-
kola  légköre leromlott ,  az  
igyekvõbb és tehetõsebb szülõk 
más iskolába járatják a gyer-
mekeiket, az 1000 iskolaköteles 
gyermekbõl mindössze 300 jár a 
kerepesi iskolába. Ezt a helyzetet, 
amibõl még ráadásul politikai 
elõnyöket is igyekeznek egyes pár-
tok és szervezetek faragni, nem 
szabad konzerválni, ez egyetlen jó-
akaratú embernek sem lehet a cél-
ja. Azok a társadalmi csoportok, 
amelyek életvitelére ezek az ese-
tek jellemzõk, önmaguktól nem 
tudnak  vagy  nem akarnak  
változni, de az önkormányzatnak 
meg kell tennie minden lehetsé-
ges lépést azért, hogy legalább a 
gyermekeiknek ne kelljen ezt az 
életformát folytatni, hasznos, dol-
g o z ó  t a g j a i  l e h e s s e n e k  a  
társadalomnak, s ennek elsõ alap-
feltétele az iskolázottság.
A társadalomban egyre nagyobb 
csoportot érint az elszegényedés, 
a munkanélkülivé válás, s ebbõl a 
felemelkedés csak az iskoláztatás-
sal lehetséges.
Az elszegényedõ családok, segé-
lyért folyamodó tagjai egy idõ 
után elvesztik emberi tartásukat, 
hiszen aki nem tud hasznos lenni, 
csak mások adományaira, segé-
lyeire számít, annak milyen lehet 
az önbecsülése. Ezen a helyzeten 
azért is változtatni kell, mert rend-
k í v ü l  i g a z s á g t a l a n  a z o k ka l  
szemben, akik dolgoznak és el-
tartják azokat is akik nem, holott 

azok is megtehetnék. Egy önkor-
mányzatnak erre is gondolnia kell, 
ezért vezetik be, hogy minden se-
gélyezett végezzen közmunkát. 
Jelenleg is vannak, aki ezt 
vállalják, és nem a segélyt várják. 
Foglakoztatásukról az önkormány-
zat gondoskodik. 
A rendelet szerint a rendszeres 
szociális segély minden megkez-
dett 5000 Ft-ja után 8 óra közér-
dekû munkavégzést köteles vé-
gezni az illetõ, ha egészségi álla-
pota azt megengedi. Ha valaki a 
közmunkán rendesen dolgozik, ak-
kor azt az önkormányzat segíti, 
például polgármesteri ajánlóle-
véllel is, állást szerezni a civil élet-
ben. Aki viszont nem veszi fel a 
munkát vagy ittasan jelenik meg, 
attól a segélyt megvonják. 
Vissza kell állítani a munka érté-
két és becsületét!
A két rendelet fentiek értelmében 
történõ módosítását feltûnõen 
nagy többség tartotta helyesnek 
és elõremutatónak, így 13:1:0 
arányban hagyták jóvá. Az egyet-
len ellene szavazó Rózsás Erika 
képviselõasszony volt.

Beszámoló a SUPPORT családse-
gítõ, házi segítségnyújtó és gyer-
mekjóléti szolgálat 2007-es 
tevékenységérõl
A beszámolót tartalmazó vaskos 
iratköteg mellett Takács Imre el-
nök szóban is ismertette a legfon-
tosabb tudnivalókat. Részletesen 
ecsetelte az önmagukat ellátni 
nem képes idõsek segítését, és a 
gyermekjóléti szolgálat tevékeny-
ségét. Polgármester úr azonban a 
Közigazgatási Hivatal észrevételei 
alapján több kifogással élt a leír-
tak  és  az  e lhangzot takka l  
kapcsolatban, miszerint 1000 fõ 
érdekében összesen 3000 ügyben 
jártak el, miközben mindössze há-
rom fõ dolgozik a Supportban. 
Ráadásul a Magyar Államkincstár 
szerint az állami normatívát fel-
vették közvetlenül is és az önkor-
mányzaton keresztül is megkap-
ták 2006-ban, így komoly elszá-
molási bonyodalmakat kell még 
tisztázni, több millió Ft értékben.
Mivel a családsegítõ szolgáltatá-
sokat a kistérséggel közösen len-
ne célszerû ellátni, bizonytalan, 
hogy erre az önkormányzati fela-
datra köt-e az elkövetkezõ idõkre 

A májusi testületi ülésrõl jelentjük
megbízási szerzõdést a képviselõ-
testület a Supporttal.
Bár Takács úr kitartott amellett, 
hogy õk mindenben szabályosan 
jártak el, a képviselõ testület nem 
fogadta el a beszámolójukat. 

A Szilasvíz Kft.
A Kft tevékenységével kapcsolat-
b a n  f e l m e r ü l t e k  b i z o n y o s  
kifogások, ám az ügyvezetõ hiány-
zása miatt a téma tárgyalását elna-
polták a következõ ülésre.

A Kerepesi Községszolgáltató 
Kht. éves beszámolója
A számszaki beszámoló és annak 
kiegészítõ mellékletei, valamint a 
közhasznúsági jelentés ellenére 
Kovács úr és Rózsás Erika nem 
akarták elfogadni a beszámolót, 
mert a korábbi felügyelõ bizottsá-
got  tek intették ez  ügyben 
illetékesnek, akik viszont nem ad-
ták át az õket követõknek a szük-
séges adatokat. A Pénzügyi 
Bizottság azonban támogatta a be-
számoló elfogadását, s végül né-
hány kérdést és választ követõen 
12:0:2 arányban meg is szavazta a 
testület a határozati javaslatot, a 
folyószámla és a fõkönyvi kivonat 
pedig már 14 egybehangzó IGEN 
szavazatot kapott .

Az Orvosi rendelõ felújítása és a 
szilasi HÉV megálló lépcsõ-
építése
A testület megbízta a munkák kivi-
telezésével a Kerepes Kht-t, 
amely már be is kért az egyes sza-
kipari feladatokra árajánlatokat.

Óvodabõvítés
Kerepesen egymástól 200 méter 
távolságban üzemel a két óvoda. 
A mûszaki állapotuk miatt felújí-
tásra szorulnak. Ebben a helyzet-
ben célszerû a Szabadság út 260 
sz. alatt található épületet egyút-
tal bõvíteni, majd oda beköltöz-
tetni a másik óvodát, a felszaba-
duló épületet pedig más módon 
hasznosítani. A kiviteli elképzelé-
sek szerint a megmaradó óvoda 
épülete 280 m2 területtel bõvül. 
A tanácskozás során megér-
lelõdött elképzelések szerint nem 
szükséges közbeszerzési eljárást 
indítani, a kivitelezési feladatot a 
Kht. végzi majd, s a tatarozás már 
a nyáron elkezdõdhet.
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Alapítói okiratok felülvizsgálata
Idõrõl idõre szükségessé válik, 
hogy az önkormányzati intézmé-
nyek alapító okiratait az életben 
jelentkezõ új feladatokhoz és a 
törvényekben bekövetkezett vál-
tozásokhoz igazítsák. A szükséges 
módosítások vita nélkül megtör-
téntek

Az óvodai és iskolai csoportok 
száma
Az óvodai férõhelyek bõvítését 
hosszabb távon az építések old-
hatják meg, de addig is szükséges 

a jelenlegi csoportok magasabb 
létszámmal történõ mûködé-
sének engedélyezése, melyhez az 
eszközök beszerzéséhez 2,5 millió 
Ft-ot is biztosított a képviselõ-
testület.
Az iskolában a következõ tanév-
ben az elsõ osztályt kivéve évfo-
lyamonként 2-2 osztály indítását 
határozták el, összesen 280 tanu-
lóval számolva.

A Szabadság út 165. sz. ingatlan 
értékesítése
Az ingatlan sorsát meghatározó 
döntésig nem jutott el a testület. 
Több mindent mérlegelve a 
Településfejlesztési Bizottságot 
kérték fel, hogy javaslatukat hoz-
zák a következõ ülésre a képvi-
selõk elé. 

Ingatlaneladás
Az üzletsoron az egyik tulajdonos 
kérte és a döntés szerint meg is 
veheti az önkormányzattól az üzle-
téhez csatlakozó 10 m2-es 

területet, az értékbecslõ által 
megállapított 127.000 Ft+áfa 
áron. Egyben hasonló módon fela-
jánlják a lehetõséget a többi tulaj-
donosnak is.

Panoráma lakóközösség
A tulajdonosok a külterületi birto-
kuk szabályozását, a közmûvek ter-
veztetését és kiviteleztetését 

kezdeményezték, melyhez a költ-
ségeket is vállalták, és segítõ 
együttmûködést kértek az önkor-
mányzattól. A képviselõ-testület 
támogatta az elképzelést márcsak 
azért is, mert a 375 telekbõl 265 
kerepesi személy tulajdonban 
van, s az önkormányzat is kap 
5000 m2 területet, mely alkalmas 
lehet például egy betonüzem épí-
tésére. A képviselõk abban is 
egyetértettek, hogy lehetõleg he-
lyi vállalkozók kapjanak itt majd ki-
vitelezõi munkát.

A köztisztviselõk jogállása
Vita nélkül jóváhagyták a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló rendelet 
módosítását a képviselõk.

A köztisztviselõket megilletõ jut-
tatások
Az e tárgyban hatályos rendelet 
módosítása is megtörtént.

A Polgármesteri Hivatal SzMSz-e 
és Közszolgálati Szabályzata
Ez a 33 oldalas szabályzat olyan 
rendelkezéseket tartalmaz, mint 
pl. a túlmunka elrendelésének sza-
bályai.

Wéber Ede Emlékpark
Pihenõparkkal  gazdagodhat 
Kerepes a szilasi részen. Beér-
keztek az árajánlatok, kezdõdhet 
a munka. A növényeket majd 
õsszel telepítik. Kérdéses volt, 
hogy a locsoláson kívül legyen e 
állandó ivókút is a parkban. Végül 

(8:0:5 arányban az állandó kutat 
is megszavazta a testület.

A Díszpolgári cím átadásának kö-
rülményei
Javaslat hangzott el, hogy a dísz-
polgári címet a község valamelyik 
rangos ünnepén adják át. Az elv-
vel a hozzászóló képviselõk egyet 
is  értettek,  de több öt let  
elhangzott: Szilasi Napok, a búcsú, 
a templomszentelés napja. A 
Kulturális Bizottság megtárgyalja 
az elhangzottakat és legközelebb 
ismét a képviselõ-testület elé ter-
jesztik majd a közös javaslatukat.

Windhager

Rendkívüli testületi ülés

Június 26-án rendkívüli testületi ülést hívott össze a polgármester egy 
Kerepesen megépítendõ bölcsõde pályázatához szükséges döntés 
meghozatala miatt. Az ülésre meghívott pályázatíró és tervezõ 
ismertette a terveket és a pályázathoz szükséges anyagi hozzájárulás 
mértékét. A pályázaton elnyerhetõ összeg 248 millió forint, amelyhez 
saját forrásként 27 millió forint szükséges. A képviselõ-testület 
egyhangúlag megszavazta a 40 férõhelyes bölcsõde létrehozására a 
pályázat benyújtását, a saját forrás összegét a 2009. évi költségvetési 
rendeletében biztosítja.

Akik autóval érkeznek Szilasligeten a vasárnap délelõtti Szentmisére 
ezentúl nem a fõúton kell leállítani gépkocsijukat. A Község-
szolgáltató Kht több autó befogadására alkalmas kényelmes 
parkolót alakított ki a József Attila úton a kápolna elõtt.

Közlemény
Tisztelt Lakosság! Ezúton tájé-
koztatjuk Önöket, hogy a Közte-
metõben 1983. év elõtt megvál-
tott sírhelyek megváltási ideje 
lejárt. Az újraváltás érdekében, 
amennyiben az még nem történt 
meg, szíveskedjenek a temetõ 
irodáját felkeresni, mert annak 
elmaradása esetén a sírhelyek 
újraértékesítésre kerülnek. 
Egyúttal kérjük azon sírhely tulaj-
donosokat az iroda felkeresésére  
jogosultságot bizonyító okirattal  
akik elõre megváltott, de még 
igénybe nem vett sírhellyel ren-
delkeznek, a temetõi nyilvántar-
tás pontosítása érdekében.

Polgármesteri Hivatal
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A soron következõ képviselõ bemutatása helyett 

Az önkormányzat gazdálkodásáról

KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA6

A bemutatjuk a képviselõket c. 
sorozatunkban névsor szerint ha-
ladva ez alkalommal Labancz kép-
viselõ úr következett, ám õ némi 
ingadozást követõen mégsem 
állt mikrofonunk elé, mondván, 
nem kíván élni a nyilvánosság le-
hetõségével.

Elõzõ interjúnk alanya, Kovács 
Antal úr pedig értesítette szer-
kesztõségünket, hogy az önkor-
mányzat gazdaságosságát érintõ 
kijelentésére tett pénzügyi irodai 
kiegészítéssel nem ért egyet. 
Javasolta, hogy járjunk utána, az-
az ismerkedjünk meg a 2007-es 
év költségvetését értékelõ könyv-
vizsgálói jelentéssel és a zárszám-
adással kapcsolatos képviselõ-
testületi ülésen kiosztott anyag 
tartalmával, melyek kijelentését, 
miszerint az önkormányzat hiány-
nyal zárta a tavalyi évet, egyé-
rtelmûen megalapozzák.
Köztudott, hogy a számoknak 
többféle olvasatuk lehet. Elég, ha 
arra gondolunk, hogy a költségve-
tést lehet elemezni pénzforgalmi 
szemlélettel és számviteli szemlé-
lettel is. 
Hogy tisztán lássunk, megkértük 
Szabó Anikót, a Pénzügyi Bi-
zottság elnökét, legyen segít-
ségünkre, és fordítsa le magyarra 
a két egymással szemben álló ész-
revétel tartalmát. 

Hiánnyal zárta a tavalyi évet az 
önkormányzat vagy sem?
Szívesen elmagyarázom,  és kité-
rek minden szempontra, de tüs-
tént szögezzük le, hogy a költség-
vetésünk nem volt hiányos, sõt je-
lentõs pénzmaradvány, 64,7 mil-
lió Ft állt a rendelkezésünkre de-
cember 31-én.
Amire Kovács úr hivatkozik, az a 
zárszámadás 38-as számú mellék-
letében található sor, ahol az 
elõzõ évek göngyölített pénzma-
radványainak az összege szere-
pelt, amely valóban negatív szá-
mot tartalmazott, csak nem 64, 
hanem 67 millió Ft-ot. Ennek oka 
abban van, hogy egy bonyolult 
számítási mód szerint az elõzõ 
idõszakokból - még Bók Károly 
idejébõl - örökölt hiányt görget-
tünk, ami a záráskor még valóban 

negatív számot mutatott. Ez azon-
ban csak egy fiktív, azaz a kész-
pénzforgalomban meg nem je-
lenõ, kimutatott összeg. Ered-
ményes gazdálkodással fokozato-
san csökkent ez a negatív szám, 
csak most félévkor váltott át 
pozitívra, így a 2008-as zárszáma-
dásban már ez sem okozhat aggo-
dalmat.

Kovács úr a vele készült interjú-
ban ugyan nem, de nekem szó-
ban azt is említette, hogy je-

lentõs vagyonvesztést is elszen-
vedett az önkormányzat a tavalyi 
évben. Ez hogyan lehetséges?
Ezt minden család is elszenvedi 
évrõl évre, ha a másik, azaz a 
számviteli szemlélettel vizsgáljuk 
az eredményt. A számviteli tör-
vény szerint ugyanis nemcsak a 
pénzforgalmi mozgásokat kell a 
költségvetésben nyilvántartani, 
hanem a vagyontárgyak érték-
csökkenését is. Ez azt jelenti, 
hogy a család gépkocsija minden 
évben kevesebbet ér, mert öreg-
szik. Ugyanígy az önkormányzat 
tulajdonában lévõ eszközök, 
berendezések, épületek értéke is 

évrõl évre csökken, s ennek ösz-
szesítése során meglepõen nagy 
szám lehet az eredõ. Például egy 
kétszázezer Ft értékû számítógép 
könyv szerinti értéke három év 
alatt a nullára íródik le, pedig a 
számítógép meg van, és jól 
mûködik, de ez a számviteli szem-
lélet. Ez azonban nem jelenti az 
önkormányzat felelõtlen gaz-
dálkodását, hanem mindössze az 
idõ könyörtelen múlását. 
(Gondolom, lehetne ezt fordítva is 
számolni. Ha az ingatlanok piaci 

értéke emelkedik a környékünkön, 
akkor csak be kellene szorozni az 
önkormányzat tulajdonában lévõ 

2ingatlantömeg m  szerinti árát 
egy elfogadott kulccsal, s máris je-
lentõs vagyonnövekedést mutat-
hatnának ki, ha ez lenne a cél. 
Lehet tehát vagyonvesztést, de va-
gyongyarapodást is kimutatni 
anélkül, hogy bármit eladtunk 
vagy vettünk volna.  a szerk.). 
Viszont azt elmondhatjuk, hogy 
K e r e p e s  g a z d á l k o d á s a  
kiegyensúlyozott, az önkormány-
zat felelõsen gazdálkodik, csak 
olyanra költünk, ami a község ér-
dekében fontos, s csak addig a 

határig, ameddig a költségveté-
sünk engedi. 

A könyvvizsgálói jelentés még-
sem teljes elfogadói záradékot 
tartalmazott, hanem csak korlá-
tozottan elfogadó záradékot…
Igen, ez így van, és ez is a 2006. 
elõtti állapotok miatt történt. Bár 
a könyvvizsgálói jelentés minden 
pénzmozgást és számítást tör-
vényszerûnek és szabályosnak 
talált, mégsem adhatott teljes-
körû elfogadási záradékot, mert 
az önkormányzat ingatlanairól a 
Polgármesteri Hivatal különbözõ 
irodái és a Földhivatal más-más 
adatokat tartott nyilván. Ismert, 
hogy az ingatlanok értékét nem-
csak a területnagyság és a földraj-
zi hely adja, hanem a besorolása 
is. Nem annyit ér egy önkormány-
zati törzsvagyonba tartozó útnak 
használt terület, mintha az építési 
terület lenne. Ezeket a besorolá-
sokat és az egész vagyonjegyzé-
künket pontosan kell nyilvántarta-
ni és minden változtatást rögvest 
bejegyeztetni a Földhivatalnál. 
Sajnos erre a feladatra az elmúlt 
18 évben az önkormányzat nem 
fordított kellõ gondot. Ezt a hely-
zetet örököltük, jegyzõ úr dolgo-
zik a rendbetételén, a következõ 
zárszámadásnál ilyen eltérések 
már nem lehetnek. 

Hogyan foglalhatjuk össze 
Kerepes gazdálkodását?
2006 õszén, az önkormányzat át-
vételekor 145 millió Ft hiánnyal, 
k i f i z e t e t l e n  s z á m l á k k a l  
szembesültünk, s mindennek a te-
tejébe az elõzõ polgármester és 
az akkori jegyzõ még be is perelt 
minket. A négy év alatt szerintük 
ki nem vett szabadságaik megvál-
tása címén követeltek összesen to-
vábbi 5 millió Ft-ot! Fölháborító, 
hogy a bíróság nekik adott igazat, 
az akkor érvényes jogszabályok 
alapján. 
Idõközben a hiányokat lefaragtuk, 
a bankszámlánkon mindig van 
pénz. Köztudott, hogy az önkor-
mányzatok a költségvetésük ter-
vezésekor a legtöbbször elsõként 
a kötelezõ kiadásaikat árazzák be, 
m e r t  e g y  i s k o l á t ,  ó v o d á t ,  
úthálózatot, közvilágítást, stb. 
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nem lehet nem mûködtetni. Itt ál-
talában meg lehet tervezni vi-
szonylag nagy pontossággal a vár-
ható költségeket. Ezt követõen ter-
vezik meg a bevételeket, amikben 
már jóval nagyobb a bizony-
talanság, hiszen például az 
adóbevételekrõl, mindig csak utó-
lag derül ki, hogy mennyire telje-
sültek az elvárások. Emiatt a bi-
zonytalanság miatt szinte minden 
önkormányzatnak szüksége van a 
számlakezelõ bankjánál egy hitel-
keretre. Kerepesnek is van 75 mil-
lió Ft-os hitelkerete, ám ennek 
igénybe vételére 2007-ben egyál-
talán nem volt szükség. Így biz-
tonsággal nyilatkozhatom, hogy 
nincs ok olyan aggodalomra, ami 
Kovács úr nyilatkozatából érzõdik.

A költségvetésünk fõösszege az 
idén elérte a 1,5 milliárd Ft-t, eb-
ben már benne van a kötvényki-
bocsátással szerzett 450 millió Ft 
is. A kötvénykibocsátást meg-
elõzõen pontos számításokat vé-
geztünk. Az összeg jelentõs részét 
lekötöttük. Alkalmazunk egy be-
fektetési tanácsadó szakembert, 
aki folyamatosan figyeli a pénzpi-
ac rezdüléseit és ha „helyzet van”, 
tanácsot ad a pénzünk mozgatá-
sához. Ilyenkor azonnal kell 
cselekedni, gyors döntéseket kell 
hoznunk, mert a szakember csak 
tanácsot ad, a döntést mi hozzuk 
meg minden esetben. Az eddigi 
eredményünk nagyon bíztató, a le-

kötött pénzünk kamatai már meg-
haladják azt az összeget, amit 
majd az elsõ év végéig be kell fi-
zetnünk a kötvény kamataira. 
Ennek magyarázata az, hogy a fel-
vett összeg alacsony kamatozású 
svájci frankban van, mi pedig min-
dig a legnagyobb kamatot hozó va-
lutába tesszük át a pénzünket. 

Persze a kiegyensúlyozott gazdál-
kodáshoz a képviselõ-testület 
megfontolt döntésein kívül meg-
felelõ személyzetre is szükség van 
a Polgármesteri Hivatalban. A 
Pénzügyi  és Adó Irodán jelentõs 
mértékû személycsere játszódott 
le az utóbbi idõszakban, de mára 
elmondhatjuk, hogy megtaláltuk 
a felelõsséggel és szakszerûen dol-
gozó munkatársainkat. Viszont 
még hiányzik a Pénzügyi Iroda 
élérõl a fõállású vezetõ, jelenleg 
négyórás munkakörben látja el 
ezt a feladatot a megbízott ve-
zetõ. Nem könnyû alkalmas em-
bert találni erre a munkakörre, 
mert a jó szakembereket a te-
hetõs vállalkozások könnyen el-
csábítják olyan magas fizetéssel, 
amivel egy önkormányzat nem 
tud versenybe szállni.
Jellemzõ, hogy a jegyzõnk és a pol-
gármesterünk is a társadalmilag 
elvárthoz képest szerény fizetés-
sel rendelkezik, s a képviselõk is 
jelentõs önmérsékletrõl tettek 
bizonyságot, amikor mindössze 
havi br. 60 ezer Ft tiszteletdíjat ál-

lapítottak meg maguknak, s a bi-
zottsági elnökök is csak 15 ezer fo-
rinttal kapnak többet. Emellett 
vállalták, hogy semmiféle költség-
térítést nem vesznek igénybe, 
sem telefon-, sem gépkocsi-
használatot nem számolunk el szá-
mukra. Egy kivétel akad, Kovács 
Antal, aki igényt tart az esti képvi-
selõ-testületi ülések miatt kiesõ 
munkabérének pótlására.

Látom Anikó szakszerû vála-
szaiból, hogy Ön is szakmabeli…
Igen, szakmám szerint okleveles 
közgazdász vagyok, könyvvizsgálói 
képesítést is szereztem, jelenleg 
egy nagyvállalat gazdasági igazga-
tója és fõkönyvelõje vagyok. 
Ráadásul cégünk, a Kódexpress 
Kiadó a magyar jogrendszer 
kiadója, a Magyar Közlönyben 
megjelent törvényeket, rendele-
teket rendszerezzük, s tesszük köz-
zé naprakész, egységes szerkezet-
be foglalva. Így akarva, akaratla-
nul is rálátásunk van a legfrissebb 
jogszabályi változásokra is. 

Köszönöm a szakszerû és minden-
ki számára érthetõ válaszait. 

A következõ lapszámunkban foly-
tatjuk a Bemutatjuk a képvi-
selõket sorozatunkat, ezúttal 
Mayer Endréné alpolgármester 
asszony következik.

Windhager

Riasztó- és klímaszerelés
Elektronikus vagyonvédelmi eszközök, kültéri és beltéri kamerák szerelése, javítása. Klíma, 

hûtõkamra, hûtõgép, töltés, telepítés, javítás, karbantartás, mûszeres szivárgásvizsgálat
06/20 925-6289, Tel./Fax: 06/28 482-556, gal.balint@freemail.hu

Gál Bálint 2145 Szilasliget, Mártírok u. 56.

KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ FEHÉR- ÉS 

VÖRÖSBOROK, PALACKOZVA IS!

SZILÁGYI PINCÉSZET
Mogyoród, Somlói u. 36.

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

Telefon: 06-28-441-856

Szentmisék

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

A szilasligeti kápolnában
vasárnap 11:00

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

szilasligeti kápolnában.
Péllébánia Hivatal:

28/ 560-370

Kerekes István 06.13.
Boros Tiborné
Csipkés Ibolya  06.20.
Bányánszki Jánosné
Rozbora Erzsébet 06.25.
Kerti Györgyné
Napkori Irén 06.27.
Vass Tibor Károlyné
Pozsár Julianna 06.30.
Abrók Mihály 06.30.

KEREPES RÁDIÓ 97,1 
MÛSORAJÁNLÓ

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

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

Köszönjük a sok bátorítást, és a 
pozitív visszajelzéseket.

Springer Krisztina

Temetések
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Tavaszi séta
érem, jöjjenek el velem egy kis sétára. 
A nap ragyogóan süt, a szellõ csak Kannyira lengedez, hogy elhozhassa 

nekünk az ébredõ tavasz, az új élet illatát. A 
virágokon a méhecskék kóstolgatják a mézet, 
elég édes-e már a begyûjtésre. A kék égen a 
bárányfelhõk tétováznak, menjenek-e 
tovább, vagy nézelõdjenek még egy keveset. 
Mert mostanában egyre több látnivalójuk 
van, amibõl én is szeretnék Önöknek 
néhányat megmutatni séta közben.

Induljunk el a Béke úton a Sólyom utcától a 
posta felé. Az már természetes, hogy a kis 
buszváró ott van beton padozatra helyezve. 
Az árkok kitakarítva, hogy az esõvíz 
lefolyhasson. A volt gázcsere teleppel 
szemben menjünk át a túloldalra, de 
óvatosan, mert nagy a gépkocsiforgalom. 
Valamikor, valami bizarr ötlettõl vezérelve 
nem a házak oldalára építették a járdát, 
hanem oda, ahol nincsenek házak. (Persze a 
bölcsek kövét ott is hiába keresték.)

Tessék csak megnézni a járda melletti 
korlátokat. A régi rozsdás, össze-vissza 
görbült szerkezet kiegyenesedett, kis 
acéldíszeket kapott és szép élénk színekbe 
öltözött. Lassan megszokjuk azt is, hogy az 
orvosi rendelõbe, patikába, óvodába egy 
széles betonjárdán mehetünk az úttest 
helyett. Így van ez jól.

De emeljük csak fel a fejünket egy kicsit. A 
beton villanyoszlopokra acél virágtartókat 
szereltek, melyekben gondos kezek virágokat 
helyeztek. Nézzük csak meg jól õket, 
gyönyörködjünk bennük. Figyeljük, amikor a 
szellõ meglengeti a leveleiket, mintha 
integetnének nekünk. Talán azt köszönik 
meg, hogy olyan községben élhetnek, ahol az 
emberek szeretik a virágokat, tisztelik és 
becsülik egymást.

Sétáljunk tovább szép lassan a mai nap 
utolsó célja felé. Az Állomás utca felõl hangos 
gyerekzsivaj hallatszik. A közösségi ház elõtti 
kis téren játszóteret építettek, onnan 
hallatszik a vidám lármás kacagás. Üljünk le 
egy pár percre megpihenni, nézzük az 
önfeledten játszadozó jövõt. Gyönyör-
ködjünk a kipirult gyermekarcokban, a 
csillogó szemekben. Lássuk, ahogy az óvó-
nénik figyelik a kicsiket, hogyha szükséges 
segíteni tudjanak.

Az idõsebbek már csak ilyen rövid utakat 
tudnak megtenni, de a fiatalabbak 
nyugodtan menjenek másfelé is, és majd 
mondják el nekünk, azok a bárányfelhõk 
miket látnak még, miért bámészkodnak el 
annyira?

Amikor a szilasi iskolát bezárták, az 
udvaron a játszóteret gond nélkül ledóze-
rolták, pedig szülõi segítséggel készültek. No 
persze „változnak az idõk, változnak az 
emberek”.                                                    Cs.L.

Találkozó Wittner Máriával
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Filmvetítéssel egybekötött beszélgetésen Wittner Mária országgyûlési képviselõ, '56-os halálraítélt volt 
Franka Tibor vendége a Polgári Esték június 13-án megtartott elõadásán. A forradalomról és Wittner Mária 
életérõl szóló Hóhér vigyázz címû film egyik készítõje Siklóssy Beatrix is részt vett a rendezvényen.

SZIVÁRVÁNY SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR A JÁTÉKOS KEDVÛ GYEREKEKNEK 
JÚNIUS 30. - JÚLIUS 4. hétfõtõl péntekig a Szilasligeti Közösségi Házban Anga Erikával

Ismerkedés drámajátékokkal, feszültségoldó lazító mozgásgyakorlatok, önismereti játékok, a 
készülõ produkció mesevázának ismertetése, Zenei ki mit tud; gitár, trombita, szereposztás, 

némajáték, rögtönzött játék, mozgás improvizáció zenére, beszédgyakorlatok Szmatana Andival, 
nemezeléssel ajándékkészítés, rögtönzött színészi játék, érzékfejlesztés, tánctanítás Ragoncza 
Imre bácsival.  Agyagozás, gyertyaöntés beszédbátorság erõsítése, interjúkészítés a helybeli 

kereskedõkkel. A tábor elõadással zárul, melyet megtekinthetnek a szülõk. 
Mindenkit szeretettel várunk! Itt a helyed. 

 
EGY HÉT KÉZMÛVESSÉG Kereplõ Kézmûves Mûhely Szilasligeti Közösségi Házban 

AUGUSZTUS 25-29. hétfõtõl - péntekig
A hét keretét egy általunk megálmodott Kerepes története "népmese" képi feldolgozása adja. 

Ebben közösen, minden foglalkozás elõtt megfestjük a történetnek egy-egy epizódját. 
Ezek általában a foglalkozások kezdeti óráját jelenti, amikor az érkezés miatt úgyis nagyobb a 

mozgás. Ezt követõen minden nap valamilyen más természetes anyag kiválasztásával kezdõdik 
az alkotás. Fontos, éppen a gyerekek széles életkorából adódóan, hogy a termék-választás 

lehetõséget adjon kinek-kinek korának, kézügyességének megfelelõ megoldások kialakítására. 
Jellemzõen nemezelés, csuhézás, papír-technikák, textilfestés, illetve gyékény vagy vesszõ 

a különbözõ kiválasztott alapanyagok.  
Mindkét tábor költsége 7000 Ft/fõ/hét. Jelentkezés mielõbb a szilasligetikhaz@invitel.hu 

valamint a 06/20-9710-170-es számon! www.kerepesfaluhaz.shp.hu

Demonstráció a zajkibocsátása ellen
A Szilas Tér Egyesület tagsága nevében meghívom 
Egyesületünk demonstrációjára, amelyet a 
Hungaroring zaja ellen tartunk 2008. július 5-én, 
szombati napon, 14.30 órai kezdettel a szilasligeti 
buszfordulónál (József A. u. vége) 

14.30  Nyilvános zajmérés a  meghívott 
politikus és hatósági vendégek elõtt (Renault 
Kupa egyik futama alatt) 

15.10  Demonstráció, melynek keretében 
hangot adunk azon furcsaságoknak, melyeket a 
Hungaroring zajkibocsátásának hatósági eljárása 
során tapasztaltunk, például:

· a Hungaroring a környezetvédelmi hatósági 
felszólítás (2007 eleje) ellenére eddig még nem 
készített komplett felmérést a zajkibocsátásáról, és 
nem dolgozott ki szakszerû zajcsökkentési 
módszert,

· a környezetvédelmi hatóság (KDV KTVF) 
környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása lassan 
halad, a 2006. áprilisban történt civil kezdemé-
nyezés óta érdemi intézkedés nem történt,

· miközben Kerepes polgármestere erélyesen 
próbál fellépni a zaj ellen, és az alpolgármester 
levelében súlyos környezetszennyezésként értékeli 
a zajhelyzetet, a Polgármesteri Hivatal a 
szakhatósági eljárás során megadta engedélyét a 
Hungaroring környezetvédelmi engedélyezéséhez,

· Szilasliget lakossága évek óta egészségre 
veszélyes mértékû zajnak van kitéve, ami 
alkotmányellenes állapot, a kerteket tavasztól 
õszig nem lehet zavartalanul használni.

Kb. 16.00  Zajverseny: „Ki tudja túlkiabálni a 
Hungaroringet?” A versenyzõknek egy zajmérõ 
mûszerbe kell kiabálni, amely méri a csúcsértéket. 
Az elsõ három helyezett stílusos ajándékot kap. 

Meghívottak: Franka Tibor és Babicz László 
polgármesterek, Fogarasiné Deák Valéria 
országgyûlési képviselõ, Katona Kálmán az 
Országgyûlés Környezetvédelmi Bizottságának 
elnöke, dr. Illés Zoltán szakpolitikus, helyi 
képviselõk, Környezetvédelmi Felügyelõség, Pest 
Megyei ÁNTSZ, média)

Tisztelettel: Sinkó György elnök

KEREPESI VÉLEMÉNY » 2008. JÚNIUS
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Ügyvezetõ úr, ebben a nagy 
hõségben, amikor a rádió és a TV is 
óva int mindenkit, hogy a magas 
UV sugárzás miatt a szabadban 
tartózkodjon, Önöket mégis a 
Bajcsy-Zsilinszky út felsõ szakaszán 
találtam meg. Milyen munkán 
dolgoznak éppen?
A községben sok a rossz állapotú út, 
és talán éppen a Bajcsy Zsilinszky út 
az, amelyiket a szõlõk felõl lerohanó 
esõvíz a leginkább tönkre tesz. 
Ennek az utcának is a legveszé-
lyeztetettebb szakaszán, 120 méter 
hosszon igyekszünk járhatóvá tenni 
az utat, valamint a vízelvezetést 
megoldani. 

Az elõbb beszéltem egy itt lakó 
idõsebb hölggyel,  aki azért 
aggódik, hogy, ha elsimítják az 
utat, akkor a víz éppen az õ 
alacsonyabban fekvõ házára 
zúdulhat. El tudják oszlatni a 
félelmét?
Természetesen! Éppen azért készí-
tünk az út mellé vasbeton elemek-
bõl egy peremet adó szegélyt, hogy 
az levezesse a vizet és ne engedje a 

kertekbe befolyni az áradatot. 
Egyedül a kapubeállóknál lehet 
gond, azt az ott lakók maguk építik ki. 

Mitõl van ilyen állapotban ez az 
utca?
Sok éve gond itt a közlekedés, fõleg 
az esõk után. A lakók rendszeresen 
hordtak ide köveket, betontörme-
léket, hogy szilárdítsák a felületet. A 
csõvezetékek fektetésénél aztán az 
egész elkeveredett és a víznek nem 
tud ellent állni. Mi most az úttükör 
elsimítását követõen a BKV-tól 
szerzett rostaaljjal fedjük és hen-

gerezzük, hogy minél szilárdabb 
felületet kapjunk. Persze ez is akkor 
lenne tökéletes, ha még egy réteg 
finom zúzalék is kerülhetne rá, amit 
aztán aszfaltréteg zárna le, de a 
jelenlegi állapotokhoz képest így is 
jelentõs elõrelépés történik.

Tudjuk, hogy másutt is várják még 
Önöket hasonló feladattal…
Igen, készülünk a következõ 
munkára is, már megtörtént a 
területátadás a Mezõ utcában. Itt 
1200 m hosszon készítünk aszfaltos 
utat, melybõl 425 méteren a 
felújítás a feladatunk, illetve a 
fennmaradó szakaszon az útalap 
készítés, kétoldali süllyesztett 
szegélykõ lerakásával, amit aszfalt-
borítással zárunk le. Ha ez kész, 
akkor következik az út melletti 
vízelvezetõ árok készítése. Közben 
pedig, amikor ott a gépekre éppen 
nincs szükség, akkor más, hason-
lóan rossz állapotban lévõ utcák 
rendbetételét is besoroljuk, mint a 
Kiss József vagy a Mártírok utca.

Ezek a munkák nem okoznak majd 
gondot a FORMA I-re érkezõ 
tömegeknek?
Nem, erre odafigyelünk. Egyébként 
itt a mostani munka során is a lakók 
az útépítés ellenére ki tudnak állni 
gépkocsival az udvarukról. Persze 
nehezítettek a körülmények, de a 
házak azért megközelíthetõk. Éppen 
itt jön a szemetes gépkocsi, ez is 
gond nélkül be tudott jönni és el 
tudja végezni a szemétszedési 
feladatát.

Miért van ilyen sok elhanyagolt 
utca Kerepesen?
Sokáig kevés gondot fordított erre 
az önkormányzat. A Kht-t 2004-ben 
alapították és az útépítés és az 
útfenntartás is szerepel a Közhasz-
núsági Szerzõdésben, ám gépeket 
csak most kaptunk a munkavég-
zéshez, ezekben a hetekben. 
Elképzelhetõ, hogy egy kistrak-
torral, három talicskával és néhány 
lapáttal milyen hatékony munkát 
tudtunk végezni a dimbes-dombos 
településünk úthálózatán.

Most milyen géppark áll  a 
rendelkezésükre?
Van egy korszerû JCB 3CX típusú 
nagy rakodógépünk, van úthenge-

rünk, földgyalunk (gréder), két 
tehergépkocsink, amelyek saját 
emelõvel fel tudják venni az 
úthengert és a helyszínre is szállítják. 

Hogy bírják ezt a tikkasztó káni-
kulát?
Ha munka van, bírnunk kell, 
márpedig aki járja a falut, az tudja, 
hogy csak az utak, illetve az 
útalapok készítése az elkövetke-
zendõ években rengeteg munkát 

ad. Természetesen a dolgozók 
kapnak védõitalnak ásványvizet, és 
olyan korán kezdünk reggelente, 
amilyen korán csak lehet, hogy a 
munka nagyobbik részét ne a 
rekkenõ hõségben végezzük.

Milyen egyéb feladatai vannak a 
Kht-nak?
Szerteágazó a tevékenységünk, 
mert az útépítéseken kívül mi 
végezzük a szemétszedést a 
községben, mi üzemeltetjük az 
intézményeket, azaz karbantartjuk 
és takarítjuk az iskolát, az óvodákat, 
az orvosi rendelõket, a Faluházat, a 
Polgármesteri Hivatalt, porta-

szolgálatot biztosítunk, és a kony-
hások is hozzánk tartoznak. Ezeken 
kívül vannak alkalmai feladataink is, 
mint most a nemzetiségi fesztivál 
területének az elõkészítése,  
fûkaszálás, stb. Összesen 43 
alkalmazottunk van, ebbõl a 
létszámból 11 fõ közmunkás. Mi 
végezzük az orvosi rendelõk, 
valamint a Szilasligeti HÉV megál-
lóhoz vezetõ lépcsõ felújítását is, 
helyi vállalkozók bevonásával.

A gépbeszerzésekre kiadott összeg 
hogyan térül meg a falunak?
Biztos vagyok benne, hogy gyorsan, 
és ráadásul a lakosság is elége-
dettebb lesz. A gépek segítségével 
sok régen várt feladatot, utcát 
tudunk megcsinálni önköltséges 
áron, amit, ha idegen, nyereségre 
törekvõ cégre bíznánk, akkor 
ugyanabból az összegbõl jóval 
kevesebb készülhetne el. Rendkívül 
idõszerû volt a géppark megvétele, 
kár, hogy nem évekkel korábban 
történt. De akkor még más volt a 
falu vezetése.

Lejegyezte:
Windhager

Virágládától az útépítésig
Interjú Vass Lajossal, a Kht ügyvezetõjével

Figyelem! Változás történik a szemétszedésben!
A nyári nagy hõségre tekintettel a lakossági szemét összeszedését, 

elszállítását, a korábbi reggel 7 órai kezdés helyett reggel 6-ra tesszük 
át. Kérjük, hogy július 15-étõl kezdve a szemetet ki-ki reggel 6 órára 
helyezze ki. A szemétszállítás megszokott napjaiban nincs változás.

Több mint egymillió forintba kerül a Bajcsy Zsilinszky utca talán 
legveszélyesebb 120 méteres szakaszának csapadékvíz elvezetése. 
Többen a nyitott árokra szavaztak, de az utca keskeny, ezért 
földbeépített csõvezetéket épít ki a Kht. Hasonló megoldásokra lesz 
szükség számos szilasi és széphegyi meredek, ugyanakkor viszont 
keskeny utcában is.

2008. JÚNIUS « KEREPESI VÉLEMÉNY
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Augusztus 24. Vasárnap
Színpadi programok

11.00-12.00: Gyermek mûsor  élõszereplõs mesejáték
13.30-13.50: Passiós színjátszók bemutatója
13.50-14.10: Szilasligeti Gyermekszínjátszó csoport
14.10-14.40: Csata Táncegyüttes
14.40-15.10: Pannónia
15.10-15.40: Citerazenekar
15.40-16.00: Hastánc
16.00-16.30: Dobkör
16.30-17.15: Táltosének
17.15-17.45: Íjász és solymász bemutatók, lovagrendek felvonulása
17.45-18.45: Duna Asszony Álma
19.00-20.00: Tolcsvay Béla
20.00-21.00: H599
21.00- Ismerõs Arcok

“CsETTI” Tábor Ha jól érezted magad a tavalyi táboron, várunk 
az idén is!

A Faluház „Csetti-Studiója” ismét meghirdeti Játszó Táborát 
augusztus 4-8-ig. hétfõtõl péntekig. Ebéd és uzsonna: a Patkó 
Csárdában. Már fogadjuk a jelentkezéseket a 06/20 204 1916 
számon, Véber Gábor, vagy személyesen 15-19 óráig. „Táborra 
fel!”

Folyamatosan várjuk jelentkezéseiteket az alakuló kerepesi 
Cserkész Csapatba Laukó Zsolt, Véber Gábor. A  kerepesi Teleház 
bérlésre ajánlja szabad kapacitását - hétfõi nap - nyelv- KRESZ-
tanfolyam stb. céljára. Mester börze 06/20 204 1916. Nincs 
munkája  nézzen be hozzánk! Állás-les minden csütörtökön 16-
18 óráig a Faluház Csetti helyiségében. Mesterbörze.  Ha 
szakemberre, vagy kerti-házkörüli munkához segítségre van 
szüksége, keressen a Faluházban csütörtökön 16-18 h között, 
vagy hívjon: 06 20/204 1916 (Véber Gábor)

Kerepesi Faluház 28/560-360, 20/559-8921, 
faluhazkerepes@invitel.hu, www.kerepesfaluhaz.shp.hu
Szilasligeti Közösségi Ház 20/971-01710 
szilasigetikhaz@invitel.hu    www.kerepesfaluhaz.shp.hu
CsETTI Stúdió 20/204-1916, veber@freemail.hu

Augusztus 23. Szombat
Színpadi programok

11.00-12.00: Pap Rita és Bodnár Attila - gyermekmûsora
13.00-13.15: Karate bemutató
13.15-13.25: Rocky bemutató
13.25-13.45: Shaolin kungfu bemutató
13.45-14.00: Kickbox bemutató
14.00-14.15: Mackó Mária - népdalénekes
14.15-14.45: Rendezvény megnyitó: Franka Tibor polgármester és 
Pap Lajos szívsebész
14.45-15.00: Pávakör
15.00-15.15: Lila-Akác Nyugdíjas Klub
15.15-15.30: Kisvirág Gyermektánccsoport
15.30-15.45: Ragoncza Imre és Anikó
15.45-16.00: Aranyesõ Nyugdíjas Klub
16.10-16.30: Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub
16.20-16.40: Csömöri Csicsörke
16.40-17.20: Eredményhirdetés (átállás)
17.20-18.10: Krízis együttes
18.10-19.00: Útonállók együttes
19.00-20.00: Waszlavik Gazember László
20.00-21.30: Magyarok Hangja és Vikidál Gyula
21.30: Tûzzsonglõrök bemutatója

860 ÉVES KEREPES PROGRAMSOROZAT
SZILASMENTI NAPOK 2008. augusztus 23-24.

Szilasligeti Nagyrét
A rendezvény fõvédnöke: Pap Lajos szívsebész

Egész napos programok, kísérõrendezvények: 
- népi kézmûves árusok, - ital, étel bár - civilfalu: helyi, környékbeli, érdeklõdésre számot tartó országos hatókörû civil 
szervezetek beszélgetõ sátrai - Kézmûves foglalkozások, - Ügyességi, játékos versenyek, népi játékok, - Strandröplabda meccsek, 
- Fõzõverseny: Honfoglalás kori étkek fõzõversenye. Várjuk csapatok jelentkezését!
Jelentkezés és részletes információ a Kerepesi Faluházban: 20/559-8921, 28/560-360, faluhazkerepes@invitel.hu

FELHÍVÁS!

A Kerepesi Faluház nyári fesztiválok szervezéséhez 

önkénteseket keres! Jelentkezni lehet a Faluház 

elérhetõségein.

Eltûnése miatt keressük a beteg fiatalembert
A Gödöllõi Rendõrkapitányság a fenti számon közigazgatási hatósági eljárást 
folytat Nógrádi Attila ( sz: Cegléd, 1983.04.28. ) kistarcsai lakos eltûnése miatt. 
A férfi, - aki skizofréniában szenved  2008. június 18-án 14.00 órakor távozott 
el lakhelyérõl, azóta a tartózkodási helye ismeretlen. Személyleírása: 185 cm 
magas, sovány testalkatú, kb. 50 kg, haja színe sötétbarna, arca hosszúkás, 

szeme kékes  zöld, orrnyergén kb. 1- 1,5 
cm es vágási nyom látható.  Korábban már 
volt öngyilkossági kísérlete. Utolsó ismert 
ruházata: mogyoró színû széldzseki, 
s z ü r k e  h o s s z ú  u j j ú  p ó l ó ,  k é k  
farmernadrág, kék  fehér csíkos edzõcipõ. 
Nála volt a sötétkék Adidas hátizsákja, 
személyi igazolványa, lakcímkártyája, 
valamint mobiltelefonja. A Gödöllõi 
Rendõrkapitányság kéri a lakosság 
segítségét, aki az eltûnt személyrõl 
bármilyen információval rendelkezik, 
értesítse a rendõrséget a 107-es és 112-es 
segélykérõn, a (80) 200-607 vagy a 28 54-
655-ös telefonszámok valamelyikén.
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CSIRE ZOLTÁN

AUTÓSISKOLA
a

Kerepesi

Ált.Iskolában
Igény szerint

folyamatosan induló

tanfolyamok

Tel.: 06(30)9 641-437
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 13-0565-05
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középiskolában, jogosítványt szerezhetnek, 
csökkenhetnek a magatartási problémák.

Esélyteremtés ez, hátránykompenzáció 
minden túlkoros tanuló részére nemre, fajra, 
származásra, vallásra, stb. tekintet nélkül.

Szegregációról pedig szó sincs. Illetve ha ez 
ügyben szegregációról lehet beszélni, azt most 
csak és kizárólagosan a CKÖ és annak elnöke 
teszi, aki csak és kizárólagosan a roma 
gyerekekrõl feltételezi, hogy túlkorosak, s 
kerülhetnek összevont tanulócsoportba.

Sajnálom, hogy a jobbítás szándéka 
Kerepesen így félreértékelõdik. 

Sajnálom, hogy a CKÖ-nek nem érdeke a 
gyermekek rendszeres iskolába járása, 
hátrányaik kompenzálása, a hátrányosság és a 
halmozottan hátrányosság felszámolása.

Sajnálom, ha itt Kerepesen félreértel-
mezünk valamit, akkor nem tisztázzuk, nem 
beszéljük meg, hanem rögtön a sajtónyil-
vánossághoz fordulunk, ráadásul csúsztatott 
véleményekkel.

Az önkormányzat  jó hírnév megsértéséért 
és hamis vádak terjesztéséért bírósági 
feljelentést tesz Gáspár Tiborné, a kerepesi 
cigány kisebbség elnöke ellen.

  Sárközi Márta
oktatási referens

Szomorúan olvastam az internet RomNet 
oldalán a „Kerepesen az iskolában megint 
szegregálnak?” címû írást. A cikket alá nem író 
újságírónõ ez ügyben megkereste Franka Tibor 
polgármester urat, majd szintén telefonon 
engem is. Arról elfelejtett tájékoztatni, hogy a 
velünk történt telefonbeszélgetést újságcikk 
írására fogja felhasználni.

A megjelent cikk kapcsán értesültünk arról, 
hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
vezetõje, Gáspár Tiborné tájékoztatta a 
RomNet szerkesztõségét, hogy ismét szegre-
gáció történt Kerepesen, holott már eddig is 
800 ezer Ft büntetést kapott az önkormányzat.

Elõzmények: A Képviselõtestület  törvény 
adta kötelezettségének eleget téve  legutóbbi 
ülésén meghatározta a 2008/2009. tanévben 
indítandó iskolai tanulócsoportok számát. A 
határozat szerint 15 általános iskolai osztály 
(közülük 1 összevont tanulócsoport a túlkoros 
gyermekek számára), 3 napközis tanulócsoport 
és 1 tanulószobai tanulócsoport indítását 
engedélyezte.

Az összevont tanulócsoport  mint azt az 
elõterjesztés is tartalmazta  a hátrány-
kompenzációt szolgálja. Olyan gyermekek 
számára biztosít lehetõséget, akik valamilyen 
oknál fogva nem tudták az életkoruknak 
megfelelõ évfolyamot teljesíteni: késõbb, akár 
8 éves korban kerültek be az iskolarendszerbe 
ill. többségében mulasztás miatt nem tudtak 
az adott évfolyam követelményeinek 
megfelelni. Az õ esetükben biztosít az 
önkormányzat lehetõséget, kínálatot, amellyel 
a szülõk írásbeli kérelme alapján és az igazgató 
asszony határozata értelmében élnek vagy 
nem élnek.

Miután ezen gyerekek hátrányát,  
túlkorosságát többségében iskolai mulasz-
tásuk, magatartászavaruk okozza, a hatályos 
rendelkezések alapján  szintén szülõi 
kérelemre  lehetõséget kaphatnak arra, hogy 
egy tanév alatt két évfolyam tananyagából 
tehessenek osztályozóvizsgát, s viszonylag 
idõben eleget tehessenek általános iskolai 
tankötelezettségüknek. Továbbtanulhatnak 

Esélynövelés? Szegregáció?
Az önkormányzat feljelentést tesz

Vakondok támadása

A polgármester a vasárnapi szentmise után 
gereblyével igyekszik eltüntetni a Hõsök Emlékmûve 
környékén támadó undok vakondok áskálódó 
nyomait.

2008. JÚNIUS « KEREPESI VÉLEMÉNY



KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA12

Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is 
lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük.

Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, 
mert nem lesz vége szórakozásuknak.

Boldogok, akik meg tudják különböztetni a 
hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól 
kímélik meg magukat.

Boldogok, akik észreveszik egy diófában a 
bölcsõt, az asztalt és a koporsót, és 
mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, 
hanem látnak is.

Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak 
tenni, mert megcsendül a csöndjük, és titkok 
tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók 
többé.

Boldogok, akik mentség keresése nélkül 
tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva 
ébrednek fel, és örömmel indulnak útjukra.

Boldogok, akik tudnak elhallgatni és 
meghallgatni, mert sok barátot kapnak 
ajándékba, és nem lesznek magányosak.

Boldogok, akik figyelnek mások hívására 
anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék 
magukat, mert õk az öröm magvetõi.

Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis 
dolgokat és békésen a nagy eseményeket, mert 
messzire jutnak az életben.

Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt, és 
elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz.

Boldogok, akik jóindulattal értelmezik 
mások botlásait, akkor is, ha naivnak tartják 
õket, mert ez a szeretet ára.

Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha 
szavukba vágnak, ha megbántják õket, és 
szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak.

Boldogok, akik mindebbõl meg is tudnak 
valósítani valamit, mert életesebb lesz az 
életük.”

Sárközi Márta

közösségi munkájáért, Szûcs Tamás (8.a) 
példamutató közösségi munkájáért, Fórizs Zita 
(8.a) példamutató közösségi munkájáért, 
Géczi Krisztina (8.a) példamutató közösségi 
munkájáért, Kõszegi Tamás (8.a) példamutató 
közösségi munkájáért, Verdes Miklós (8.a) 
példamutató sporttevékenységéért.

Nekik, s valamennyi búcsúzó nyolca-
dikosnak kívánjuk, hogy álmaik váljanak 
valóra, legyenek nagyon sikeresek és 
boldogok. Mert kik is a boldogok? Dr. Gyökössy 
Endre pszichológus és református lelkész 
szerint:

 „Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert 
akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek.

 Boldogok, akik összhangban vannak 
önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt 
tenniük, amit mindenki tesz.

Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol 
mások közömbösek, mert örömes lesz az életük.

Június 14-én elballagtak a nyolcadikosok 
Kerepesen is. Szép ruhában, virágcsokrokkal, 
ünnepélyesen, sok-sok családtag, barát és 
ismerõs társaságában búcsúztak az általános 
iskolától. Köszöntötte õket Franka Tibor 
polgármester úr, s búcsúzott tõlük Czeglédy 
Beatrix igazgató asszony.

Az ünnepély keretei között kapták meg 
jutalmukat a legjobban teljesítõ nyolcadikosok: 
Illés József (8.b) példamutató közösségi 
munkájáért és kiemelkedõ sporttelje-
sítményéért, Horváth Erika (8.b) kiemelkedõ 
közösségi  munkájáért  és tanulmányi  
eredményéért, Szabó Orsolya (8.b) példa-
mutató közösségi munkájáért és tanulmányi 
eredményéért, Zsiák Klára (8.b) példamutató 
közösségi munkájáért, Árva Virág (8.b) 
példamutató közösségi munkájáért, Velki 
Zo l tán  (8 .b)  pé ldamutató  közösség i  
munkájáért, Juhász Petra (8.a) példamutató 

Ballag már…

lány focistát, remélem örök élményt szereznek 
maguknak, és nagyon jól fogják magukat érezni. 
Nõi futballcsapatunk  1 éve alakult meg 
Kerepesen, azóta a lányok sokat tanultak, 
többször is indultak kispályás tornákon. Sokat 
fejlõdtek, ezért az utóbbi idõben már több érmet 
is elhoztunk, sajnos az aranyérem még hiányzik, 
de hamarosan az is meglehet. Lányaink nagyon 
szorgalmasak, az edzõtáborba is elmennek, mivel 
õsszel már háromnegyedes pályán nagy 
bajnokságon szeretnénk indítani õket. Ezért 
szeretnénk kérni minden focizni szeretõ lányt és 
asszonyt, ha van kedvük jöjjenek le edzésekre, 
nem baj ha kezdõk, hisz azért van edzõnk, hogy 
megtanítsa õket. Szeretnénk egy jó közösséget 
alkotni, 10 éves kortól várjuk lányok és fiúk 
jelentkezését. Fiúk 15 éves korig, lányok 30-éves 
korig. Jelentkezni lehet: Kiss Kálmán edzõnél.

Ezúton is szeretnénk megköszönni támo-
gatóinknak, az önkormányzatnak a támogatását, 
lehetõvé téve, hogy a kerepesi sportbarátok 
egyre jobb és egyre több lehetõséggel élhetnek. 
Hál' Istennek a kerepesi gyerekek visszatérnek a 
focipályáinkra.

KLSE

tudnánk állítani. Ez külön öröm számunkra, 
mivel ez azt jelenti jó úton haladunk, a gyerekek 
szeretnek edzésre járni, jól érzik magukat, 
vannak sikerélményeik, a szülõk pedig 
megbízhatnak bennünk. A bajnokság után a 
gyerekek még 2 kupáért is indultak, egyik Acsán 
volt, II. helyezettek lettek, a második Hévízgyörk 
ahonnét viszont, már az aranyérmet hozták 
haza. Nagy boldogsággal tölt el minket, hogy 
egyre több gyerek jön vissza Kerepesre, ez is azt 
jelenti, hogy sikerült itt is a jó légkört és a 
hozzáértõ edzésmunkát megteremteni. 
Köszönöm a szülõknek, hogy egyre többen 
megbíznak bennünk, és gyermekeiket leengedik 
az edzésekre. Õsszel már 2 csapatot szeretnénk 
indítani a serdülõk között, ahol, már a 10 évesek 
is jobban fognak tudni érvényesülni. Az õszi 
bajnokságra az edzések augusztus utolsó 
heteiben kezdõdnek el, remélem addigra még 
több gyerek fog jelentkezni.  Jelentkezni lehet 
Kiss Kálmán edzõnél Tel:06 70-6197445.

A gyerekek és a lányok július 30.-án indulnak 
edzõtáborba Balatonra, Fonyódra egy 
sportcentrumba, teljes ellátással, strandbe-
lépõvel. Külön busszal visszük le õket 25 fiú és 

Felnõtt csapatunk nagyon rossz tavaszt zárt, az 
õszi idény után még a 4. helyen álltunk, akár még 
az éremre is esélyesek voltunk. A tavaszi 
idényben viszont összesen 3 gyõzelmet, 1 
döntetlent és 8 vereséget szenvedtünk. Még így 
is az õszi jó szereplésnek köszönhetõen a 8. 
helyen zártuk az évet. Az elõzõ évekhez képest ez 
is haladás, mert nem kellett a kiesésért 
küzdenünk, de ez a tavaszi szereplésünkre nem 
mentesség, Kerepes futball szeretõ lakossága 
ennél sokkal többet érdemel.

Ifistáink tavasszal is jó formát mutattak, 
bajnokságon a 2. helyen végeztek, az egész 
idényben kiváló teljesítményt nyújtottak, 
csalódást soha nem okoztak. Küzdeni akarásból, 
és tudásból jelesre vizsgáztak, köszönjük nekik és 
büszkék vagyunk rájuk. Serdülõ csapatunk a 
bajnokság 6. helyén végzett, ez is kiváló 
teljesítmény, mivel még csak 1 éve alakultak. Az 
elején alig voltak játékosaink akikkel ki tudtunk 
állni a meccsre, ma már két csapatot is ki 

Befejezõdött
a bajnokság
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Mûanyag ablakok!
Ingyenes felmérés, árajánlat. 

Beépítés meglévõ keretbe, vagy 
régi elbontása után. Komplett 

kivitelezés.

Telefon:

06/30 670-6271
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Az "Ökoiskola" cím elnyerésére minden ma-
gyarországi közoktatási intézmény pályázhat. 
2007-ig 272 iskola nyerte el az "Ökoiskola" cí-
met. A környezettudatos gondolkodás terje-
dését mutatja, hogy a 2007. december 17-én 
kiírt pályázatra 211 iskola jelentkezett. A pá-
lyázaton minden intézmény teljesítette a 
feltételeket, így majdnem megduplázódott az 
ökoiskolák száma Magyarországon.
Az Ökoiskola Hálózat, az OECD-ENSI (Iskolai 
Környezeti Nevelési Kezdeményezések) nem-
zetközi projektjeként 1986-ban indult útjára. 
Magyarországon 2000 márciusa óta mûködik 
az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet 
koordinálásával, az Oktatási és Kulturális 

Minisztérium és a Környezetvédelmi 
Minisztérium szakmai, illetve anyagi támoga-
tásával.

Egy ökoiskola abban különbözik egy átla-
gos iskolától, hogy nemcsak a tanításban érvé-
nyesülnek a környezeti nevelés, a fenntartha-
tóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai 
é l e t  m i n d e n  t e r ü l e t é n .  A z  i s k o l á k  
mûködtetése a lehetõ legkörnyezetkímélõbb 
módon történik, az intézmények a szülõkkel 
és a helyi közösséggel együttmûködnek a he-
lyi környezeti problémák megoldásában, és 
számos tanterven kívüli tanulási formát bizto-
sítanak a diákoknak.

Az "Ökoiskola" cím elnyerése számos 
elõnnyel jár az intézmény számára. A cím az 
iskola megkülönböztetõ minõségjelzõjévé 
válik, mely vonzóvá teszi az intézményt a 
szülõk számára. Az ökoiskolák nagyobb esél-
lyel vesznek részt a környezeti nevelési, a 
fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos 
pályázatokon. A cím elnyerõje az Ökoiskolák 
Hálózatának tagja lesz, hazai és nemzetközi 
kapcsolatrendszere bõvül,  a Hálózat 
programjai, továbbképzései pedig segítik szak-
mai fejlõdését.

Az "Ökoiskola" cím azon iskolák munkájá-
nak legmagasabb szintû állami elismerése, 
melyek iskolafejlesztési, pedagógiai munkája 
kiemelkedõen magas színvonalon képviseli a 
környezeti nevelés, a fenntarthatóság peda-
gógiája értékeit. Az "Ökoiskola" cím adomá-
nyozása kapcsolódik az ENSZ "A fenntartható-
ságra oktatás" 2005-2014 évtizedének prog-
ramjához.

Kerepes büszke lehet rá, hogy az Õ 
iskolája, a Széchenyi István Általános Iskola és 
Mûvészetoktatási Intézmény is elnyerte 
2008. júniusában az „ÖKOISKOLA” címet. 

Gratulálunk!
SM

Általános iskolánk elnyerte
az "Ökoiskola" címet

Kiskutyát a jó 
bizonyítványért!
Csodálatos kuvasz kiskutyák születtek 
Dunakeszin, a Keszi Kennelben, sokszoros 
gyõztes apától és anyától. A család az ismert 
örökletes betegségektõl mentes. Hatalmas 
és erõs, de nagyszerûen kezelhetõ, 
intelligens kutyák. Kutyaiskolai ajánlással. 
Csak törõdõ, állatszeretõ gazdihoz.
Telefon: 06-30-335-9050
email: windhager@decens.eu 

Vágó István-szintû 
vetélkedõ a Széchenyiben

Projektzáró vetélkedõn vehettünk részt június 
7-én a Széchenyi István Általános Iskolában. A 
vetélkedõ végén arról faggattam a fõszervezõ 
Pásztor György tanár bácsit, mi is az a 
projektalapú oktatás?
- A projektalapú oktatás azt jelenti, - mondta 
Pásztor György történelem-magyar szakos tanár 
- hogy a különbözõ tantárgyak a lehetõ 
legszorosabban együtt mûködnek: a történelem 
tanár egyeztet a magyarossal, a rajzossal, a 
technikással, s próbáljuk együtt meghatározni, 
kidolgozni a tananyagot. A másik alapja a 
kooperatív oktatás, amely azt jelenti, hogy a 
gyerekek együttmûködnek, csoportmunkát 
végeznek, amely egy idõ után a magatartá-
sukban is jelentkezik, hiszen csak a közös és 
fegyelmezett munkával érhetnek el jó 
eredményeket. Ezt a projektet egy hónapja 
kezdtük el. Adott volt Róma, hiszen ez egy nagy 
tananyagrész az 5. osztályban és más tantárgy-
ból is lehet hozzá megfelelõ alkalmas témákat 
találni. Nekifogtunk, s ennek a vége a projekt-
záró, ahol bemutatjuk azt, amit elkészítettünk: 
kiállítást rendeztünk, jelenetet mutattunk be, 
egy hosszabb lélegzetû vetélkedõ következett, 
majd a lakoma, amit a szülõk biztosítottak. 
Mikor elkezdtük, a szülõknek szülõi értekezletet 
tartottunk. Akkor egy kicsit megijedtünk, mert 
összesen 5 szülõ jött el. Erre a szülõi 
érdeklõdésre viszont rácáfolt a projektzáró, ahol 
azon túl, hogy a szülõk biztosították a lakomát és 
szurkoltak a gyermekeiknek, két vetélkedõ 
csapatot is kiállítottak.
Folytatás? Évente kettõ-három projektet szeret-
nénk végrehajtani. Nagyon sok munka, és némi 
anyagi forrás is szükségeltetik majd hozzá. 
Bízunk benne, hogy sikerül.
Kedves Tanár Úr! Látva a pedagógusok, szülõk és 
gyerekek együttmûködését, én nemcsak bízom, 
tudom is, hogy sikerülni fog. A kooperativitás 
nemcsak a gyerekek tevékenységében, hanem a 
pedagógusok, szülõk együttmûködésében is 
érvényesült. Aki itt volt az iskolában azon a 
szombaton, nemcsak ismeretekben gazdagod-
hatott, hanem közösségi szellembõl is leckét 
kapott, s olyan remek módszerekkel össze-
állított vetélkedõt láthatott, amelyet még Vágó 
István is megirigyelhetett volna.
Köszönjük. Szép volt, várjuk a folytatást.

Sárközi
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Tanár vagyok. Pedagógus, aki Pedagógus nap 
után, a nyári szünet és a megérdemelt pihenés 
elõtt kollégáit köszönti. Nem tudnám szebben, 
jobban, mint azt megtette helyettem John W. 
Schlatter. 

Kedves Pedagógus Társaim! Virág helyett 
fogadják szeretettel.

„Tanár vagyok.
Attól a perctõl fogva, hogy egy gyermek 

ajkáról felröppent egy kérdés.
Sok helyütt éltem, számos alakban.
Voltam Szókratész, aki arra izgatta Athén 

ifjúságát, hogy kérdések útján fedezzenek fel 
új eszméket.

Voltam Anne Sullivan, aki egész a diplomáig 
morzézta a világ titkait a vakon és siketen 
született Helen Keller tenyerébe.

Voltam Aiszóposz és Hans Christian 
Andersen, akik ezer mesében tárták fel az 
igazságot.

Voltam Marva Collins, aki azért harcolt, 
hogy minden gyermek egyaránt tanulhasson.

Voltam Mary McCleod Bethune, aki 
népfõiskolát emelt, melyben narancsosládák 
szolgáltak pad gyanánt.

Elõdeim neve fényesen ragyog a 
mûvelõdéstörténet lapjain… Booker T. 
Washington, Buddha, Konfuciusz, Mózes és 
Jézus.

Egy vagyok azokkal, akiknek neve és arca 
rég feledésbe merült, de tanításuk és jellemük 
tovább él  tanítványaik munkájában. 
Örömkönnyeket hullattam volt tanítványaim 
esküvõjén,  velük uj jongtam, amikor 
gyermekük született, s lehajtott fejjel, komor 
és zavarodott lélekkel álltam a sírok szélén, 
melyek túl korán nyelték el a még nagyon is 
fiatal testeket. Hivatásom folytán egyetlen nap 
leforgása alatt szerepelek mint színész, barát, 
orvos és ápoló, edzõ, leletmentõ régész, 
pénzkölcsönzõ, taxisofõr, pszichológus, 
pótszülõ, kereskedelmi ügynök, politikus és a 
hit védõje. Hiába a sok térkép, táblázat, képlet, 
ragozás, történet és könyv, nincs mit 

tanítanom, s minden erõfeszítésemet latba 
kell vetnem, hogy segítsek megismerni 
önmagukat.

Élõ ellentmondás vagyok. Akkor beszélek a 
leghangosabban, amikor a leginkább fülelek. 
Azzal adom a legtöbbet, amit hálásan 
elfogadok a tanítványaimtól.

Nem anyagi javakra áhítozom, de folyvást 
kincseket keresek:  új  lehetõségeket 
t a n í t v á n y a i m  k é p e s s é g e i n e k  
kibontakoztatására, és szüntelenül kutatom a 
tehetséget ,  mely  néha  sa já t  maga  
ellenségeként elzárkózik.

A legszerencsésebb vagyok minden 
dolgozó közül.

Az orvos egy varázslatos pillanatban életet 
segíthet a világra. Nekem megadatott, hogy 
naponta láthassam, mint születik újjá ez az élet 
kérdések, eszmék, barátságok révén.

Az építész tudja, hogy amit gonddal épít, 
talán évszázadokra megmarad. A tanár tudja, 
hogy amit szeretettel és tisztességgel épít, az 
örökre megmarad.

Harcos vagyok, naponta küzdök a  
csüggedés, félelem, kényelmesség, elõítélet, 
tudatlanság és közöny ellen. Ám hatalmas 
szövetségesek segítenek: az értelem, a 
tudásszomj, a szülõi támogatás, az eredetiség, 
az alkotókészség, a hit, a szeretet és a derû 
mind-mind zászlóm alá sereglenek.

Ki másnak is mondhatnék köszönetet a 
csodálatos életért, mely osztályrészemül 
jutott, mint a szülõknek. Az õ jóvoltukból ért az 
a megtiszteltetés, hogy rám bízták a 
legnagyobb örök értéket, melyet létre hoztak: 
a gyermekeiket.

Múltam tehát emlékekben gazdag, jelenem 
pedig erõpróbákban, kalandokban és 
vidámságban bõvelkedik, hiszen napjaimat a 
jövõvel tölthetem.

Tanár vagyok… És mindennap hálát adok 
Istennek ezért.” 

Lejegyezte:
Sárközi Márta

Virág helyett

Szabó Magda Nagyközségi és 
Iskolai Könyvtár

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

Tel. : 06-28-560-340
Fax : 06-28-560-341

Mobil : 06-20-559-8917

Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai 
Könyvtár augusztus hónapban

zárva tart.
(Július 28-augusztus 29.)

Tankönyvárusítás
Kerepesen a Széchenyi I. Általános 

iskolában 

Tisztel szülõk, gyerekek!

Iskolánkban a 2008/2009. évi 
tankönyvárusítás 2008. augusztus 30-
án (szombaton) 9 órától 17 óráig lesz 

a könyvtárban.

Tankönyvárak tájékoztató jellegûek és 
kerekített összegek.

1. osztály: 12.000,-
2. osztály: 10.000,-
3. osztály: 10.000,-
4. osztály: 12.500,-
5 osztály: 15.500,-
6. osztály: 15.000,-
7. osztály: 19.500,-
8. osztály: 18.000,-

Kérjük a Tisztelt szülõket, gyerekeket, 
hogy ne jöjjön mindenki reggel 9 
órára, hiszen 17 óráig árusítjuk a 
könyveket, és minden tanuló számára 
biztosítva van a tankönycsomagot.

Almási Miklósné
könyvtáros és tankönyvfelelõs

Egyházközségi rajzverseny
A kerepesi egyházközség rajzversenyt 
hirdetett  gyermekeknek, akik a 
legkedvesebb Szentmisei jeleneteket 
rajzolták meg. 48 gyermek adta be 
rajzát, akiket a vasárnapi szentmise 
után a templomban ajándékozott meg 
az Egyházközség. A Polgármesteri 
Hivatal fagyival és süteménnyel 
kedveskedett a gyermekeknek, a 
festménykiállításon elsõ helyezést 
elért festõ pedig a saját grafikáival 
készített mesekönyvet dedikált a 
díjazottaknak.

KEREPESI VÉLEMÉNY » 2008. JÚNIUS



KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA 15

Csicsergõ óvoda

Meghitt, szeretetteljes légkörben zajlottak az 
anyáknapi mûsorok. Ezt követõen lázasan ké-
szülõdtünk az évzáró mûsorokra. Hála Soma 
bácsinak, a színpadunk is teljesen megújult, 
energiáját és idejét nem sajnálva teljesen újjá 
varázsolta az egyébként igen viseletes színpa-
dot. A kertet a dadus nénik és a gyerekek fo-
lyamatosan csinosítják. Ahogy közeledett az 
évzáró ideje, a gyerekek és mi is egyre-
jobban izgatottabbak lettünk. Május 31-én az-
tán elérkezett a nagy nap, a délelõtt folya-
mán zajlottak a mûsorok. Nagyon sok 
szülõnek könnyet csalt a szemébe a gyerekek 
elõadása. Hagyományainkhoz híven délután 
3 órától megkezdõdött a juniális. Változatos 
programokkal vártuk a kicsiket és a nagyokat 
és régi óvodásainkat. A programok ingyene-
sek voltak, hosszú, kígyózó sor volt az arcfes-
tésnél és a lovaglásnál, a színpadon folyama-
tosan mentek a változatos mûsorok. 17 órára 
elkészült a bográcsgulyás, amit jó étvággyal el-
fogyasztottak a vendégek. Az asztaloknál köz-
ben különbözõ kézmûves és ügyességi tevé-
kenységeket is kipróbálhattak a gyerekek. 
Köszönjük, mindazoknak, akik munkájukkal 
és adományaikkal lehetõvé tették a május 
31-i gyereknapi rendezvény létrejöttét: 
Jumpers táncegyüttes, Plastic Cowboy 
tánccsoport, Plastic Cowboy lovastanya, 
Családvár Alapítvány, Bricostore, Zeneiskola 
tanárai és növendékei, Muzsikus szülõk, 
Hutter  Anett  vezetésével  az  óvoda 
néptáncosai, Hutter Pál, Oravecz Pékség, 
Kullár József és Gárdos Attila, Tóth és Tóth 
Pékség. Szülõk, akik süteménnyel, üdítõvel 
hozzájárultak a gondtalan vigassághoz: 
Szekeres  Fanni, Egri Sonja, Parkáncszki 
Panna és Barna, Wilhelm Zalán, Rábai Andi 
és Enikõ, Kõszeghi Csaba, Kiss Klaudia, Juhász 
Csabi, Dombi Boglárka, Török Ákos és Rebeka, 
Domján Bence és Kitti, Mató Gergõ Vörös 
Szabolcs, Rusznyák Petra, Marsai Martina, 
Kovács Gábriel, Asztalos Barbara, Kelemen 
Boglárka, Harcsa Balázs, Turi Gergõ, Molnár 
Bendegúz, Nerpel Alex, Lukácsi Boglárka, 
Gyulai Balázs, Tóth Laura, Salánki Petra.

Meseliget óvoda

Május 16-án óvodánk mindhárom csoportjá-
val kirándulni voltunk a Margitszigeten. Tíz 
órakor indultunk, majd a Margit hídtól az Ár-
pád hídig sétálva tettük meg az utat. A szige-

OVIHÍRADÓ

ten útközben megtekintettük a zenélõ 
szökõkutat, a mini állatkertet, a japán tavat, 
és a zenélõ kutat. A legfontosabb mégis a ját-
szótéren eltöltött néhány óra volt, amikor a 
gyerek birtokba vehették a játszótér 
eszközeit, és szabadon mozoghattak kedvük-
re. Elfáradva, de rengeteg élménnyel fel-
töltõdve 16 órára érkeztünk vissza az 
óvodába.Maci csoportosaink eredményesen  
szerepeltek 2008. május 30-án a Nemze-
dékek Biztonságáért Alapítvány szervezésé-
ben megrendezésre kerülõ „MINI-KRESZ” 
P indúr-Pandúr K i -Mit-Tud Országos 
vetélkedõjén. A kiváló eredményt nem ér-
hettük volna el a Gödöllõi rendõrka-
pitányság négy rendõrének önzetlen segít-
sége nélkül. Kékesi Mónika (törzszászlós), 

Benyik Tímea (törzsõrmester),  Bíró 
Ferencné (törzszászlós), Kuti Zoltán (törzs-
zászlós) akik türelmükkel és odaadó munká-
jukkal elõsegítették gyermekink számára, 
hogy megismerkedjenek a rendõrség mun-
kájával és a közlekedés szabályos módjával.
Ezúton fejezzük ki köszönetünket óvodánk 
gyermekeinek és óvodapedagógusainak 
nyújtott segítségükért. Munkájukhoz kívá-
nunk jó egészséget és további sikereket!
Május 31-én mi is megtartottuk az évzáró és 
ballagási ünnepséget. Három csoportunk 
egymás után fogadta a vendégeket és adta 
elõ az év közben megtanult versekbõl, 
mesékbõl és dalokból álló mûsorát, melyet 
minden esetben vastapssal honorált a 
„közönség”. Délután három órától a 
Csicsergõ óvodával közösen szervezett gyer-
meknapi juniálison vettünk rész, melynek 
részletei a Csicsergõ óvoda eseményeinél 
megtalálható.

Napsugár óvoda

Manócska csoport: Az anyáknapi megemlé-
kezés után nagy izgalommal készülõdtünk az 

évzáróra és a gyereknapi juniálisra. Az egész 
évben tanult versikéket, dalocskákat mutat-
tuk be a szülõknek. A gyerekek Zelk Zoltán: 
A három nyúl címû verses mesét játszották 
el, valamint a Kaláka együttes Gyöngy c. 
mûvére körkötélre dolgozott borostyán fo-
nattal mutattak be egy kedves koreográfiát.
Ezen a napon délután tartottuk meg a 
juniálist, ami egyben a gyermeknappal volt 
összekötve, ahol  gyerekek vidáman vettek 
részt különbözõ kézmûves- és egyéb mozgá-
sos játékokban.
Az óvoda dolgozói finom lángossal kínálták 
a vendégeket. A néptáncos gyerekek Anita 
néni vezetésével látványos táncot és dalos-
játékokat mutattak be. A programban szere-
pelt még arcfestés, ugrálóvár és körhinta is.
Június elején egy érdekes „Medve parki” ki-
rándulással fejeztük be az évet, ahol a gye-
rekek csillogó szemmel figyelték meg az er-
dei állatok életét. A séta után a játszótéren 
mozoghattak és elfogyaszthatták az óvodá-
ból hozott elemózsiát.
Az év folyamán nagyon szoros barátságok 
szövõdtek a gyerekek között, ennek ered-
ményeként az egyik csoportbéli kislány szü-
lei meghívtak bennünket a kertjükbe, ahol 
süteménnyel és üdítõvel kedveskedtek. 
Náluk  rengeteg háziállattal ismerkedhettek 
meg a gyerekek, a legérdekesebb számukra 
a lovak jelenléte volt, mert a lányok többsé-
gének ez a kedvenc állata. Köszönjük a szí-
ves vendéglátást!

Napocska csoport: Május hónapban igen 
sok érdekes és változatos program szerepelt 
csoportunk életében.
Készültünk az óvodai évzáró ünnepélyre, 
melyet a hagyományok szerint szombati na-
pon tartottunk. Az év közben tanult mese-
vers és dalanyagokból állítottuk össze a 
mûsort. Ezután került sor az iskolába menõ 
gyerekek búcsúztatására, amelyet egy zsúr 
követett. A napot a Szivárvány óvodában 
folytattuk, ahol vidám majálison vehettek 
részt a gyerekek. Ennek méltó megnyitója a 
néptáncos gyerekek bemutatkozásával in-
dult. Ugrálóvár, körhinta, kézmûves 
foglalkozások, arcfestés tette vonzóvá és fe-
lejthetetlenné a programot. Az idei évben 
még nagyobb sikere volt a frissen sült 
lángosnak, fogyott is belõle bõven,
Május utolsó hetén kirándulni voltunk 
Mátrafüreden. A busz Gyönygösig vitt 
bennünket, innen kisvonattal tettük meg az 
utat a Mátráig. Felejthetetlen élmény volt a 
gyerekeknek a kisvonaton való utazás.
A kirándulást egy csodálatos parkban 
folytattuk, ahol játszótér várta a gyerekeket. 
A sok játékot eszem-iszommal, fagyizással 
egészítettük ki.

Minden tagóvodánkból részt vettek a gyerekek a 2008. június 7-én megrendezett Futó, Sport 
és Tolerancia napon. Gyermekeink sikeresen szerepeltek többen helyezést is elértek. 
Köszönjük a résztvevõ családoknak, hogy szabadidejüket áldozva segítették a rendezvény 
sikeres lebonyolítását.
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Tíz évszázad templomai 
és mûkincsei a váci 
egyházmegyében

"...Szeretem a te házad ékességét és 
dicsõséged lakóhelyét..." (25. zsoltár 8.) 

Állandó kiállítás nyílik a Váci 
Egyházmegyei Gyûjtemény épületében, 
amely a "Reneszánsz éve 2008." program 
kapcsán Vác híres reneszánsz kori 
püspökének, Báthory Miklós élete és 
kora mellett az egyházmegye korábbi 
mûvészeti emlékeit, és püspök-utódainak 
mecénási tevékenységét is bemutatja. 
Helye: Váci Egyházmegyei Gyûjtemény 
épülete, az egykori Nagypréposti Palota 
Nyitvatartás: Sz-P: 14.00 - 18.00, Szo-V: 
10.00-18.00 
Kérésre tárlatvezetést biztosítunk.
Helyszín: Vác - Március 15. tér 4.
Telefon: +3627319-494 
Belépõjegy: 500 Ft, Nyugdíjas és 
diákjegy: 200 Ft.

KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA16

Könnyek a Hargitán

Azt hiszem, nemzetünk megmaradásánál, és magyarságtudatunk megõrzésénél aligha van 
nagyobb feladat. Az összetartozás és az összefogás az alapja az elõbbiek meglétének. 

Minden évben egyszer a székelyföldi Somlyó hegyen valami különös dolog történik. Valami 
megmagyarázhatatlan. Valamilyen különös erõ hívja, és kapcsolja össze ott a magyar lelkeket. 
Valami varázslat. Egy utastársunk, aki az amerikai Pittsburg városából jött magyar asszony, a 
mise után azt mondta, hogy õ különösebben nem vallásos, de ott a hegyen történt vele valami. 
Valami megérintette a lelkét. „Én még ilyen szívszorító érzést nem éltem át soha”- mondta. 

Igen, csendesen ültünk ott fent a hegyen, és az idõtlenség megrendítõ pillanataiban 
bûvöletes örömmel érzékeltük körülöttünk a végtelen tér érintéseit. A Székely Himnusz alatt 
lágy májusi szellõ fuvarozta szét az erdõk, mezõk illatát. Közben esni kezdett az esõ, és együtt sírt 
velünk a világ is. A csepegõ esõ ellenére nekem a gyermekkori álmok napsütötte ösvényein 
bukdácsolt képzeletem, és csukott szemhéjam alatt különös visszfények ellentétes irányú 
sugárzása játszott rejtõzködõ könnyeimmel. A szélben lassan bólintgattak a titkos jeleket váltó 
fák, árnyékuk lágyan tapogatta az alájuk húzódottakat. Végig, a hegyen töltött idõ alatt azt 
éreztem, hogy valamilyen megmagyarázhatatlan okból, de nekem ide el kellett jönnöm.

Kovács Ferenc

Isten szava erõt adó, gyógyító szó: meg tud 
gyõzni, el tudja oszlatni a félelmet, aggodal-
maskodást. 

A Bibliában szereplõ római százados 
elhitte, hogy Jézus szavára meggyógyulhat a 
szolgája. Ezért mondta: „Uram, nem vagyok 
méltó, hogy a hajlékomba jöjj, csak egy szót 
szólj, és meggyógyul a szolgám. Pedig nem kel-
lett volna szégyenkeznie az otthona állapota 
miatt. Azt jegyezték fel, hogy a megszálló ró-
mai katonatisztek a maguk korához képest ele-
gánsan berendezett, nagyon kényelmes lakás-
sal rendelkeztek. Persze nem is emiatt 
aggódott, amikor kimondta, hogy nem vagyok 
méltó, hanem Jézust akarta megkímélni attól 
a kellemetlenségtõl, hogy egy pogány házába 
kelljen belépnie.

A pogány százados nem tartotta méltónak 
magát, hogy hajlékába hívja Jézust. És mi? 
Miért tekintjük magától értetõdõnek, hogy szí-
vünk belsõ szobájába jöjjön, ha összetesszük a 
kezünket és imádkozunk? 

Nem tudom, végiggondoltuk-e már valaha, 
hogy milyen a szívünk belsõ szobája? Milyen 
indulatok, keserûségek, haragok, gyûlölségek, 
ellenségeskedések, bálványok, tisztátalansá-
gok húzódnak meg abban? Amelyek sokszor 
csak egy-egy elszólt szavunkban, egy-egy ál-
munkban vagy egy-egy kétségbeesett, ön-
pusztító lépésünkben törnek a felszínre. 

Nem lép be az Úr Jézus minden feltétel nél-
kül szívünk belsõ szobájába, csak akkor, ha azt 
megtisztíthatja. Sokkal többet kellene kimon-
dani ezt az imádságot: „Uram, nem vagyok 
méltó…!” 

Mi feltétel nélkülinek vesszük, hogy Jézus 
eljöjjön „hajlékunkba”, a belsõ szobánkba, ha 
imádságban kérjük.

Uram, nem vagyok méltó arra, hogy a 
hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót 
szólj, és meggyógyul a szolgám. Máté 
evangéliuma 8,8.

éteznek gyógyító szavak? Régen a gyó-
gyító szót tartották a fontosabbnak, ma La tabletták igézetében élünk. Leg-

többször lelki vagy testi betegségben beve-
szünk egy pirulát azt remélve, hogy hamaro-
san minden betegsége eltûnik. Még így sem 
mindegy, hogy az orvos milyen szóval adja a 
gyógyszert. Ma leértékelõdött a gyógyító szó 
ereje, pedig az emberi szó tud ölni és gyógyí-
tani. Némelyik, mint tõr, szívet, lelket pusztít, 
a másik gyógyít. 

Ha gyógyíthat az emberi szó is, mennyivel 
inkább az Istentõl jövõ! Nagy kegyelem, hogy 
a hirdetett Ige nyomán emberi életek elren-
d e z õ d n e k .  A z o k  j ö n n e k  ö r ö m m e l  a  
templomba, akik ezt átélték. Áldott óra, ami-
kor Isten hozzám szóló üzenetét megértve 
mindez megtörténik velem. 

A Házasság- és Családsegítõ Misszióban is 
a jézusi szeretet szavával gyógyítanak olyan há-
zaspárok esetében is, akik már szinte mindent 
feladtak, csak a gyûlölködés maradt a régi sze-
retet helyén. Közülük sokan gyógyult életükkel 
boldogabbak, mint mikor a nászútjukra indul-
tak. Isten tud új kezdetet adni.

Egy lelkipásztornak olyan mûtétre kellett 
mennie, amelytõl élet és halál függött. Nem 
tudta, vállalja-e. Szószékére helyettest kért, õ 
pedig „beosont” egy nagy gyülekezet áldott 
életû lelkipásztorának az igehirdetését meg-
hallgatni. Ott világossá lett számára, hogy vál-
lalhatja a mûtétet, minden rendben lesz. Az 

„Csak egy szót szólj!”REFORMÁTUS SAROK

A Biblia évének tiszteletére 
elkészült kvízjátékok 

Kedves Barátaink!
A Biblia évének tiszteletére új kvízjátékok 

készültek.
Megtalálható honlapunk fõoldalán: 

www.fot.vaciegyhazmegye.hu
 

Ötletadó:
Sajben Ferenc testvérünk

Ha mindig csak az egyik jön, a másik 
elmarad, akkor elõbb-utóbb megszakad a ba-
rátság. Természetesen van olyan élethelyzet, 
amikor a barát ágyban fekvõ beteg. Olyankor 
nem várom õt, hogy hozzám jöjjön. Sõt, in-
kább én magam látogatom meg, minél gyak-
rabban keresem vele a kapcsolatot. 

Így van ezzel Jézus is. Ha Õt hívjuk 
magunkhoz, Õ várja, hogy mi is menjünk 
hozzá, a templomába. Ha mi kérjük, hogy az 
életünk nehéz helyzeteiben segítsen, és áldá-
sát adja, Õ is várja, hogy elé boruljunk és oda-
figyeljünk az Õ tanítására, szavára és útmuta-
tására. Ha mi nem megyünk hozzá, akkor ho-
gyan várhatjuk a mennyei barátunkat az 
otthonunkba? 

Riskó János

KEREPESI VÉLEMÉNY » 2008. JÚNIUS
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A Nonprofit az nem PR?

Az elmúlt hét elején egy kedves hölgy barátom megkért 
arra, hogy segítsek neki. A Modern Üzleti Tudományok 
Fõiskolájának 3. éves hallgatója, és Elektronikus PR 
tantárgyból kellett neki egy teljes weboldalt (honlapot) 
szerkesztenie, amelynek segítségével bemutatja 
internetes PR elképzeléseit. A hölgy a következõt találta 
ki. Gyermekbarát honlap, csak gyerekeknek irányzott 
tartalommal, nagy jól látható, könnyen kezelhetõ 
gombokkal. Ami a lényeg, hogy ez egy non-profit, azaz 
nem kereskedelmi oldal terve volt. Az elképzelés szerint 
ez amolyan gyereksziget az internet felnõtt, sokszor 
durva világában. Olyan menüpontokat terveztünk bele, 
mint például: házi feladat segítõ. Ez egy e-mail hálózat, 
ahol szülõk, tanárok segítenek a gyerekeknek online. De 
volt itt képregény adatbázis és sok más érdekesség. Az én 
segítségemet a weboldal megszerkesztésében kérte a 
hölgy, és egy heti kemény munkával el is készítettem azt. 
Mondanom sem kell, teljesen barátilag, ingyen tettem 
mindezt. Több kollégámnak megmutattuk az oldalt, és 
mindenki örömmel fogadta, és jó ötletnek találták, 
hiszen saját gyermekeik elõtt is folyamatosan 
cenzúrázniuk kell a szemfüles szülõknek, mit és honnan 
néz a gyermek. Nagy reményekkel vártuk a vizsgát, 
kollégák, barátok közösen, de a vizsga utáni délutánon a 
fõszereplõ hölgy felhívott telefonon. 
- Megbuktam! - mondta.
- Hogy-hogy??? - kérdeztem mélyen csalódottan.
- A tanár azt mondta, ennek semmi köze a PR-hez.
Ezt hallgatva elgondolkodtam egy pillanatra... A PR 
alapvetõen az emberi kapcsolatokról szól. Arról, hogy 
hogyan szólítsunk meg egy embert, egy vásárlót, egy 
ügyfelet. Ezek szerint viszont egy üzleti iskolában elég, ha 
ebbõl a hármasból csak a vásárlót látjuk és célozzuk meg. 
Egyébként az oldal fejlesztése közben egymással 
összefüggõ grafikai elemeket használtunk, amelyek 
ismerõsek lehetnek a gyerekeknek rajzfilmekbõl, 
képregényekbõl. Viszont mellõztük a játékgyártókat vagy 
egyéb kereskedelmi felületeket, ezekbõl így is van elég a 
neten. Összesítve tehát nem díjazták egy gyermek, szülõ, 
és emberbarát honlap létrehozását PR szempontból, 
mert hát ezzel nem lehet mit eladni.

Dienes Attila 

OLVASÓI LEVÉL • OLVASÓI LEVÉL • OLVASÓI LEVÉL • OLVASÓI LEVÉL • OLVASÓI LEVÉL • OLVASÓI LEVÉL

APEH tájékoztató
2008. július 1-ég kell bejelentést tenni a szakmakódok változásáról. Az új 
TEÁOR'08 és szakmakód'08 a KSH honlapján tekinthetõ meg.

A bejelentési kötelezettség érinti a 
- cégbejegyzésre kötelezett  jogi személyeket,
- jogi személyiséggel nem rendelkezõ egyéb társaságokat, szervezeteket,
- külföldi vállalkozásokat,
- egyéni vállalkozókat,
- magánszemélyeket, ha adószám birtokában adóköteles tevékenységet 
folytatnak, például a mezõgazdasági õstermelõket.

A bejelentési kötelezettséggel érintett adózókat az APEH Közép-magyarországi 
Regionális igazgatósága levélben is értesíti.

A bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos részletek a www.apeh.hu / Szervezet 
/ Regionális igazgatóságok / APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 
/ Aktuális / TEÁOR link alatt találhatók meg.
A változásbejelentési kötelezettségüket elmulasztó vagy késedelmesen, azaz 
2008. július 1-jét követõen teljesítõ adózók esetében az állami adóhatóság célja 
nem a bírságolás, hanem a bejelentés kikényszerítése.

APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 

- Tapasztalt tanárnõ matematika, fizika és angol 
nyelv oktatását vállalja.  Pótvizsgára felkészítést 
is. A kitartás meghozza a gyümölcsét. Érdeklõdni  
lehet a 06-30-524-12-08-as telefonszámon. 
- Kerepesen Felsõerdõsor 23 szám alatti, 271 
négyszögöl zárt kerti ingatlan alpesi faházzal 
eladó. Víz, villany, gáz van. Érdeklõdni lehet: (06 
20) 208-8795
- Budapesten, a XVII. kerületben, kulturált, 
csendes környezetben, négyszobás szép házunk 
(nagy szuterén, garázs, kert) 33,9 M-ért eladó. A 
közlekedés kiváló .  Tel.: 06-30-649-0097.

APRÓK
SZEMÉLY- és VAGYONÕRI TANFOLYAM

Gödöllõn, a Mûvelõdési Házban, költség: 36.000 Ft + vizsgadíj. 
Utoljára ilyen áron, ugyanis augusztustól több vizsgát kell tenni, 
több pénzért. Ha most jelentkezik, akkor még a jelenlegi rend 

szerint vizsgázhat!
Részletfizetés lehetséges! - Munkalehetõséggel! - Hölgyek 

jelentkezését is várjuk! - Fegyvervizsga is tehetõ! - A jelentkezéskor 
20.000 Ft elõleget kérünk. 

A tanfolyamok folyamatosak!
06-30-466-00-41, 06-30-201-69-29.

Támogatás
Verdes Miklós 8.a Verdes Roland 7.b és 
Zsiák Levente 5.b osztályos tanulóknak az 
iskola költségvetésébõl támogattuk a 
fónyodi foci edzõtábori részvételét, mert 
a Kerepesi Gyermekekért Alapítvány, 
akikrõl a támogatást kérték nem tehette 
meg, mivel Alapító Okiratában csak az 
iskola által szervezett programok 
támogatása szerepel. Az iskolának 
viszont fontos, hogy a sportban 
tehetséges tanulóink anyagi nehézségek 
miatt ne maradjanak ki az edzõtáborozás 
lehetõségébõl. 
Ke l lemes táborozást  és  s ikeres  
fociévadot kívánunk mindnyájuknak.

Czeglédy Beatrix igazgató

Fogászati rendelés
A Kerepesi Fogászati rendelés junius 
30-tól július 13-ig a szabadság illetve 
a rendelõ karbantartása, festése 
miatt a következõképpen alakul:
Rendelési idõk:

június 30: de. 11.00-13.30-ig
július 03: du. 13.00-16.00-ig
július 4: de.8.00-11.00-ig Kistarcsán 
Répai doktornõ)
július 7: de. 8.00-11.00(Kistarcsa)
július 8: du. 14.00-17.30 (Kistarcsa)
július 9: de. 8.00-11.00(Kistarcsa)
július 10.du: 14.00-17.30(Kistarcsa)

2008. JÚNIUS « KEREPESI VÉLEMÉNY
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A Körmendi Rendõrkapitányság 
2008. június elején nyomozást ren-
delt el ismeretlen tettes ellen üz-
letszerûen elkövetett csalás bûn-
tett megalapozott gyanúja miatt.

A nyomozás adatai alapján az 
elkövetõk 2008. május hónapban 
különbözõ Fejér megyei napila-
pokban, hirdetési újságokban, va-
lamint több országos napilapban 
„Autóhitel Bárosoknak” jeligével 
hirdetést jelentettek meg, azzal az 
ígérettel, hogy kedvezõ hitellehe-
tõséget  b iz tos í tanak  o lyan  
személyeknek, akik BAR listán sze-
replésük miatt hitelt nem tudnak 
felvenni. A hitel törlesztését 3 hó-
napos csúszással kellett volna vis-
szafizetni 0 %-os kezdõrészlettel.

A hirdetésre jelentkezõ, kiszol-
gáltatott helyzetben lévõ magán-
személyekkel a jelentkezést és 
adategyeztetést, illetve a pozitív 
hitelbírálat ígéretét követõen a 
megvásárolandó gépjármû átírá-
sával és forgalomba helyezésével 
kapcsolatban több tízezer forintos 
összegeket utaltattak át a sértet-

tekkel a hirdetõk által nyitott bank-
számlákra.

A hirdetésre jelentkezõkkel a te-
lefonos kapcsolattartás során jelen-
legi ismereteik szerint Tóth 
Norbert, Király Csaba álneveket 
használták, valamint a bank nevé-
ben egy hölgy beszélt a befizetés 
mikéntjérõl a sértettekkel.

A nyomozás során a Körmendi 
Rendõrkapitányság nyomozói 
õrizetbe vettek egy békéscsabai ille-
tékességû férfit, egy román állam-
polgárságú nõt, valamint más ügy 
miatt már elõzetes letartóztatásban 
lévõ kétegyházai bûntár-sukat, akik 
megalapozottan gyanúsíthatóak 
bûncselekmények elkövetésével.

A bûnbanda csábító ajánlatával 
feltehetõen az ország területén 
élõk közül többen éltek, ezért az el-
járást folytató rendõrhatóság kéri, 
hogy akiket az ismertetett mód-
szerrel becsaptak, megkáro-
sítottak, azok jelentkezzenek a 
Körmendi Rendõrkapitányságon 
személyesen, vagy telefonon a 06-
94/410-023 számon. 

2008. június 07-én 22.10 órakor a 
3-as számú fõúton Gödöllõ felõl 
Kerepes felé közlekedett egy 
gödöllõi lakhelyû férfi a Renault tí-
pusú gépkocsijával, amikor egy ve-
le szemben haladó, ismeretlen sze-
mély által vezetett, ismeretlen tí-
pusú és forgalmi rendszámú sze-
mélygépkocsi a záróvonalat átlép-
ve szabálytalan elõzésbe kezdett. 
A gödöllõi férfi, hogy a frontális üt-
közést elkerülje félrerántotta a 
kormányt, majd ennek következ-
tében autójával lesodródott az 
úttestrõl és azzal felborult. A gép-
kocsiban egyedül utazó férfi sze-
rencsére nem szenvedett sérü-
léseket, viszont a balesetet 

elõidézõ autós megállás és segít-
ségnyújtás nélkül tovább hajtott 
Gödöllõ irányába.

Az ügyben a Gödöllõi Rendõr-
kapitányság Közlekedésrendészeti 
Osztálya folytatja a vizsgálatot és 
kérik, hogy akik a balesetet látták, 
illetve az okozó, ismeretlen gépko-
csival vagy vezetõjével kapcsolat-
b a n  é r d e m i  i n f o r m á c i ó v a l  
rendelkeznek, azok jelentkezzenek 
a Gödöllõi Rendõrkapitányságon 
személyesen (2100 Gödöllõ, Petõfi 
S. u. 6-10. szám), vagy telefonon a 
06-28/514-655, 06-28/514-645, il-
letve az ingyenesen hívható 107-
es, 112-es számokon.

RENDÕRSÉGI FELHÍVÁSOK

Becsapott autóhiteles
sértettek jelentkezését várják Keressük a cserbenhagyó autóst!

A Gödöllõi Rendõrkapitányság 
Felderítõ Osztálya nyomozást 
folytat a TEVA Gyógyszertár Zrt 
feljelentése alapján ismeretlen 
tettes ellen, aki 2008. 03.12-én 
14.00 óra és 2008.03.14. 09.00 óra 
közötti idõben a TEVA Zrt 2100 
Gödöllõ, Táncsics M. út 82. szám 
alatt lévõ zárt telephelyen lévõ 
ARHUMEX üzemegység udvarán 
tárolt 1 db Stilmas gyártmányú 
gõzgenerátor belsõ henger alakú 
szerkezeti egységét szakszerûen 
kiszerelte és az eltulajdonította. 
A kiszerelt szerkezeti egység egy 
260 cm magas, kb. 70 cm átmérõjû 
henger alakú saválló acél tartály, 
mely mellett  azzal összekötve  egy 
kisebb henger alakú saválló tartály 
van.  Az ellopott szerkezet súlya kb. 
400 kg. A generátor típusa: PSG 
500 DTS gõzgenerátor gyártmánya 
Stilmas s.p.a., gyári száma: 4405, 
g y á r t á s i  i d õ :  1 9 9 0 .  t á r g y i  
eszközszáma: 6612110008.

Az eltulajdonított szerkezeti 
egységet a helyszínen szerelték ki, 
annak mozgatásához szükséges 

volt valamilyen emelõ eszköz, 
targonca vagy daru.
A sértett jutalmat ajánlott fel 
a n n a k ,  a k i  a  c s e l e k m é n y  
elkövetõjével, az eltulajdonítás 
körülményeivel kapcsolatban vagy 
az eltulajdonított szerkezeti egység 
jelenlegi tárolási,  beépítési  
helyével kapcsolatban érdemi 
információval segíti az eredményes 
felderítést. 

A díjkitûzés összege: 500.000.- 
Ft. A díjkitûzés idõtartama: 
2008.06.17.  2008.07.17.

Az ügyben adatot szolgáltató 
személyek kilétét diszkréten kezeli 
a rendõrség, a bejelentõ adatait 
zártan kezelik.

A Gödöllõi Rendõrkapitányság 
k é r i ,  h o g y  a k i  a z  ü g g y e l  
kapcsolatban információval  
rendelkezik az jelentkezzen 
személyesen a Gödöllõ, Petõfi S.u. 
6  10. alatt, vagy keresse az ügy 
elõadóját:  Ondrik Tamás r.  
fõtörzszászlóst, a 06-28-514-
655/77 , vagy a 06-70-382-8246 
telefonszámok bármelyikén. 

Díjkitûzés

A Kerepesi Vélemény elõzõ 
számában hiányolta néhány kép-
viselõ jelenlétét a kerepesi ünnep-
ségeken. Ön írta, nyugdíjasként 
jobban ráér, mi, akik aktívan 

dolgozunk, elsõsorban a képviselõi 
munkának teszünk eleget, bi-
zottsági és képviselõi üléseken, 
egyeztetéseken, felkészülünk a 
napirendi pontokra. Programokat, 
t a l á l k o z ó k a t  sz e r v e z ü n k  a  

település lakosságának. Minket a 
közélet szereplõit érdekel és érint 
minden kerepesi rendezvény, 
bíztunk benne, hogy Kerepes egyik 
hagyományos rendezvényén lesz 
alkalmunk megismerkedni Önnel. 
Nem sikerült, mert nem találtuk 
Önt.
A mellékelt képeslappal üdvö-
zöljük, jó egészséget kívánva 
Önnek, Kerepes minden lako-
sának, reméljük lesz alkalmunk 
találkozni minél több rendez-
vényen.

Üdvözlettel: Nagy Emike, Labancz 
József, Rózsás Erika, Palotai László, 
Kovács Antal és Dr. Barabás Gábor 
képviselõk.

2008. június 28.-a VII. Kerepesi 
Nemzetiségi Fesztivál

Keressük özv. N Gergelynét
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Dr. Horváth Bánk
kisállatgyógyász

klinikus szakállatorvos
Dr. Korvin László
magánállatorvos

Telefon, fax: (28) 490-369

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

e-mail: info@kerepesvet.hu

Rendelési és nyitvatartási idõ:
hétköznap napközben folyamatosan 

9-20-ig és megbeszélés szerint
bármikor.

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

www.kerepesvet.hu

Kívánságra házhoz megyünk!

Megnyújtott nyitva tartás és rendelés (9-20-ig), kibõvült személyzet !!!

Várjuk látogatását állatgyógyszertárunkban, állateledel és felszerelés szaküzletünkben:
· teljes körû állatgyógyászati termékválaszték,
· állatorvosi receptek beváltása,
· vény nélkül is kapható állatgyógyszerek kiadása,
· gyógy- és diétás tápok teljes választéka (Eukanuba, Hill's, Royal Canin).
· Vitaminok, ásványi táplálék kiegészítõk, belsõ és külsõ élõsködõk elleni szerek, féregtelenítõk, 
bolha-, kullancs és egyéb parazitaellenes szerek, samponok, gyógysamponok széles választéka … 
és még sok minden!
· Pet shop: pórázok, nyakörvek, hámok, szájkosarak, emészthetõ gumijátékok.

Szeretettel és gazdibarát árakkal, kellemes környezetben várjuk Önt és kedvencét az új, állatbarát, 
színvonalas szolgáltatású kisállatorvosi szakrendelõnkben:
· kutyák, macskák, egzotikus állatok teljes körû állatorvosi sebészeti, szemészeti, fogászati, 
belgyógyászati és szülészeti-szaporodásbiológiai betegellátása,
· általános állatorvosi ellátás,
· veszettség oltás és más fertõzõ betegségek elleni védõoltások,
· mûtétek modern altatási technikával, gépi altatással (ivartalanítások, lágyszervi mûtétek, stb.),
· ultrahangos fogkõ-eltávolítás,
· laboratóriumi vizsgálatok,
· vadászgörények, egzotikus állatok, rágcsálók, díszmadarak, hüllõk szakszerû betegellátása,
· idõpontegyeztetéses betegvizsgálat is kérhetõ,
· mikrochip beültetés, microchipes állatazonosítás, MEOE mikrochip beültetés,
· Európiai Uniós állatútlevél kiállítása és ügyintézése.
· Kívánságra, kérésre házhoz megyünk! Házikedvencek és házõrzõk teljes körû ambuláns ellátása, 
oltása otthonukban.
· Sürgõsségi betegellátás rendelési idõn kívül, éjjel-nappal, akár háznál is kérhetõ!
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VII. Nemzetközi Nemzetiségi és Gasztronómiai Fesztivál
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