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KEREPESI VÉLEMÉNY

Szilasi Napok
Kerepes elsõ írásos említésének 860 éves évfordulóján

Szent István Király hamvait 1083. 
augusztus 20-án emelték fel.

925 éve ezen napon tisztelgünk 
emléke és tettei elõtt.

Államiságunk
és az új kenyér ünnepe

Augusztus 20.
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Maczkó MáriaRagoncza Imre és Anikó

A Szilasmenti Napok képekben

A fõzõverseny gyõztesei

Fényképek a huszadikai ünnepségrõl

Honfoglalás kori viseletek bemutatója

A Szent Korona Lovagrend
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„Egy gondolat, egy szó, egy tett!”

Szilasmenti Napok
Dr. Papp Lajos elõadása szinte a padhoz 

szögezte a hallgatóságot, pedig csak arra hívta 
fel a figyelmet, amit minden magyarnak 
ismernie kellene: igazi történelmünket, eleink 
tetteit, európaiságunkat, nyelvünk eredetét, 
hazánk természeti gazdagságát, lehetõ-
ségeinket a jó és a gonosz harcában. Amint 
mondta: „Ne keseregjünk! Magyarnak születni 
kegyelem!”

A fõzõversenyt a Samecli csapat nyerte, akik 
a kiírásnak megfelelõen eleink egyik régi ételét, 
áldost fõztek (az elejtett/megölt állat 
emlékére).

A rendezvény többi eseményérõl képripor-
tunkkal emlékezünk meg. 

Rövid beszámolónkat Maczkó Mária ének-
mondó mûvész hallgatóságra kívánt áldásával 
zárjuk:

Legyen elõttetek mindig út!
Fújjon mindig a hátatok mögül a szél!
Az esõ puhán hulljon a földetekre!
A nap melegen süsse az arcotokat!
S amíg újra találkozunk, hordozzon Titeket 
tenyerén az Isten!

óbor Tamás önkormányzati képviselõ és 
szilasi barátai kezdeményezték és Krendezték meg ezt a kétnapos, igen jól 

idõzített és szervezett találkozót. Kerepes elsõ 
írott említésének 860. évfordulója kapcsán, túl a 
Szent István napi ünnepségen, augusztus 23-án 
és 24-én a falu lakossága igen nagy létszámban 
jött el erre a hétvégi kikapcsolódásra, melyet 
hivatalosan Franka Tibor polgármester nyitott 
meg, elgondolkodtató, magvas elõadásával 
pedig dr. Papp Lajos, a híres szívsebész, 
fõvédnökként indított el. A két napra bõven jutó 
többi mûsorszám néhány meghívott vendég 
mellett elsõsorban a helyi civil szervezetek, 
egyesületek bemutatóiból, fellépéseibõl, 
fõzõversenybõl, zenei mûsorokból tevõdött 
össze, s ahogy az ilyenkor elvárt és szokás, 
s z á m o s  j á t é k  s z o l g á l t a  a  g ye r e k e k  
szórakoztatását, továbbá enni-innivalót is 
vásárolhatott magának, aki megéhezett vagy 
megszomjazott. Még az idõjárás is kegyesnek 
bizonyult, sem kánikula, sem esõ nem 
nehezítette a rendezõk szándéka szerinti 
lebonyolítást.

Épül a hulladéklerakó
Hivatalosan is megkezdõdött 2008. augusztus 
4-én a többéves elõkészítõ munkát igénylõ 
Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer kié-
pítése Kerepes Ökörtelek-völgyben. A központ, 
ahová 104 település, közöttük Kerepes hulla-
dékát is fogadják majd, várhatóan 14 hónap 
alatt készül el. A program keretében Kerepes 
Nagyközségben összesen 12 szelektív 
hulladékgyûjtõ sziget kerül kialakításra, mely-
nek eredményeként településünkön is megvál-
tozik a szemétgyûjtési kultúra.
Várhatóan a jövõ év végétõl már az új rend-
szer tagjai leszünk és akkor kerül majd sor a 
hulladéklerakó és a lakosság közvetlen szemét-
szállítási szerzõdésének megkötésére is, ter-
mészetesen ingatlanonként.

Pályázat ivóvízre
Az önkormányzat jelenleg is mintegy 12 pályá-
zattal igyekszik beruházásainak megvalósításá-
hoz támogatáshoz jutni. Talán az egyik 
legfontosabb, a településünkön mindig is 
meglevõ és mindig csak ígérgetett nitrátos ivó-
víz szûrésének megoldása. Egyik választási ígé-
retemhez híven ivóvízminõséget javító pályá-
zattal szeretnék a kritikus helyzeten változtat-
ni. Az ivóvíz minõségének javítása céljából a 
Környezetvédelmi Energia Operatív Program 
keretében szakemberek bevonásával készül a 
pályázat, amely jelen pillanatban a mûszaki-
hidraulikai vizsgálatoknál tart. Tudott dolog, 

hogy a beruházás százmilliós tétel, ezért 
önerõbõl lehetetlen megoldani. Bízunk a pá-
lyázat sikerében, amelyet legkésõbb október-
ben nyújt be az Önkormányzat.
Benyújtott pályázataink közül eddig az iskolára 
félmillió-, a könyvtárra félmillió-, a kerepesi 
HÉV állomásnál kialakítandó parkolóra negy-
ven millió, a Mogyoródi- és Béke utcai aszfal-
tozásra pedig közel húszmillió forintot nyer-
tünk el.                                                                F.T.

Sötét támadás
Augusztus 6-án éjszaka az egyik roma házas-
párt minden elõzmény nélkül négyen megtá-
madták a Gyár utca elõtti szakaszon, közel a 
Shaolin templom bejáratához. Elmondásuk sze-
rint segíteni voltak építkezõ rokonuknak és ha-
zafelé jövet váratlanul érte õket a támadás, rá-
adásul a sötét miatt nem láttak semmit. A há-
zaspár mindkét tagja közmunkásként dolgozik 
a polgármesteri hivatalban és mindkettõjük 
szorgalmas, igen jóravaló ember, akiknek hara-
gosuk nincs, munkájukkal a Kht. vezetése elé-
gedett.

„Összefogott” fürdés
Egyre szûkülõ anyagi lehetõségeink közepette 
egyre nehezebb jót tenni, hiszen a szándékon 
kívül minden pénzbe kerül. Augusztus 7-én 
mégis csaknem ötven roma gyereket és szülõt 
tudott a Polgármesteri Hivatal egynapos kirán-

dulásra elvinni Hatvanba, a gyönyörûen kiala-
kított és parkosított fürdõbe. A csoport be-
lépõit, szervezését, enni-, és innivalóit a pol-
gármester személyesen intézte és egész nap 
együtt volt a strandolókkal. A kirándulás az ön-
kormányzatnak egyetlen forintjába nem került.

Az egész napos programot azok a vállalko-
zók támogatták, akik már többször is tettek a 
faluért. Nekik ezúton mondunk köszönetet: 
Anikó ABC, Tóth&Tóth Pékség, Varga Lívia kép-
viselõ, Mácsai János, Szilasi Coop üzlet, Sibak 
Sándor, Érsek Zsolt Hatvan polgármestere, a 
hatvani strandfürdõ igazgatója és személy-
zete.

Köszönetnyilvánítás: Én, Oláh Ibolya meg-
köszönöm az egynapos, negyvenöt ember szá-
mára létrehozott kirándulást, ahol nagyon jól 
éreztük magunkat. El kell mondanom, hogy pol-
gármester velünk ilyen közvetlenül és önzetle-
nül még nem viselkedett. Azoknak is 
megköszönjük, akik adakoztak gyümölcsöt és 
élelmiszert.
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idõszakban az égetés tilos. A szabadban 
tüzet gyújtani és tüzelõberendezést használni 
úgy lehet, hogy a környezetére tûz-, vagy 
robbanásveszélyt ne okozzon. Helyi 
rendeletünk az idézett tilalmak megszegõivel 
szemben szabálysértési eljárást tesz 
lehetõvé. Aki a fentieket nem tartja be, 
10000,-Ft helyszíni bírságra, illetve 30000,-
Ft-ig terjedõ szabálysértési pénzbírság 
kiszabására számíthat.

Úgy vélem, mind-annyiunk közös érdeke, 
hogy az amúgy is egyre szennyezettebb 
környezetünket, így a levegõt is próbáljuk 
meg a lehetõ legkevésbé terhelni és 
szennyezni. Bízom abban, hogy a folyamatos 
figyelemfelhívás eléri eredményét, s nem 
kényszerbõl, hanem ki-ki saját belátása 
szerint és helyesen fog cselekedni.

Franka Tibor 
polgármester

Lemondások a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál

„Tisztelt Elnök Asszony!
Mint már többször is jeleztem, a Kerepesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökének, 
szándékomban áll a Kisebbségi Önkormányzatban betöltött tisztségemrõl lemondani. 
Döntésem elsõ számú oka az, hogy nem értek sok mindenben egyet Gáspár Tiborné elnök 
elképzeléseivel, fõként pedig viselkedésével. A döntésekrõl nem tudunk, azokban nem 
veszünk részt és gyakran úgy érezzük, Elnök asszony a saját érdekeit képviseli és nem a 
kerepesi cigányságét. Döntésem, melyet a Polgármester úr titkárságán fogalmaztam meg, 
visszavonhatatlan és végleges.

Lakatos Elemér Józsefné”

Rendkívüli ülést hívott össze Gáspár Tiborné a CKÖ elnöke augusztus 14-re, ahol a fenti 
ügy tárgyalása mellett bejelentette, hogy egyéb elfoglaltsága miatt lemond elnöki 
tisztségérõl. A lemondás miatti új választásig ideiglenesen Németh János látja el a CKÖ 
elnöki teendõit.

Szilasi padok
Némethi József azzal a kéréssel fordult a 
polgármesterhez, vetessen nyolc darab 
járólapot, mert õ, miután meglátta, hogy az 
orvosi rendelõt évtizedek után végre felújítják, 
szeretne két padot készíteni a bejárathoz ezzel 
hozzájárulni az ellátásra váró betegek 
kényelméhez. Az ígéretet néhány nap alatt 
beváltotta és a két ülõalkalmatosság a helyére 
került. Köszönjük az önzetlen felajánlást.

Emlékmû töredék
Július 30-ra virradóra elérte a vandalizmus 
Kerepes Hõsi emlékmûvét is. Ismeretlen 
tettes(ek) az emlékmû egyik díszoszlopát – 
óriási erõ kellett hozzá – addig rongálták, 
rugdosták, amíg kettétört. A cselekedetet 
semmi-féleképpen nem követhették el 
gyerekek, hanem csak felnõttek. A felnõttek 
pedig tudják mit csinálnak, ez esetben tudták, 
hogy a település hõseinek emlékhelyét 
gyalázzák meg.

A polgármester kérésére Varga Árpád 
kõfaragómester, aki a kerepesi polgárokkal 
e g y ü t t  c s a k n e m  f é l m i l l i ó  f o r i n t o t  
adományozott az emlékmûre, néhány órán 
belül ideiglenesen helyreállította a település 
ünnepségeinek szín-helyét.  A hivatal  
feljelentést tett ismeretlen elkövetõ(k) ellen 
emlékmûrongálás bûntet-tében. Az okozott kár 
mintegy 150-180 ezer forint. Az emlékmû 
megjavított oszlopát augusztus 7-én újból 
megrongálták és kifordították a helyébõl. A 
helyreállítás után augusztus 11-re egy másik 
oszlopot tört(ek) el az erejükkel nem bíró 
vandálok. 

Ezúton kérjük azokat, akik bármilyen 
felvilágosítással tudnak szolgálni a rongálás 
ügyében a polgármesteri titkárságon tegyék 
meg bejelentésüket.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat  
Képviselõ-testülete 2004-ben megalkotta a 
helyi környezet és természet védelmérõl 
szóló 7/2004. (III. 25.) rendeletét. Ez a 
rendelet a település egész közigazgatási 
területére kiterjedõen szabályozza a 
háztartási tevékenységgel okozott légszeny-
nyezés tilalmát.

A szabályozás értelmében:
T i l o s  n y í l t  t é r e n  é s  b á r m i l y e n  

berendezésben veszélyes hulladékot, vagy 
égetése során veszélyessé minõsülõ anyagot 
égetni (mûanyagok, szigetelõ anyagok, gumi, 
fáradt olaj, vegyszeres és festékes göngyöleg, 
gyógyszermaradványok, szárazelem stb.).
A kommunális hulladék nyílt téren történõ 
égetése tilos. Az elszáradt növényi 
hulladékot a szeptember 15. és április 15. 
közötti idõszakban péntekenként 08.00 és 
20.00 óra között lehet elégetni. Minden más 

Mindenki figyelmébe

egységes és kisebb költségû mûködés felé. A 
Földmûvelésügyi Igazgatóság  két osztálya 
átköltözött, a Falugazdász osztály, pedig 
várhatóan szeptemberben átköltözik a 1135 
Budapest, Lehel út 43-47 számú épületbe. 
Így a hivatal három egysége, az Élelmiszer-
lánc-biztonsági és Állategészségügyi, 
valamint a Földmûvelésügyi Igazgatóság és 
a Gazdasági osztály egy épületben 
tevékenykedik. Ez munkaszervezési elõnyök 
mellett jelentõs bérleti díj megtakarítást és 
rezsiköltség csökkenést jelent. Az ügyfe-
leknek nem kell behajtási engedélyköteles 
területen ügyet intézni és a díjmentes 
parkolás is biztosított.    

Miakich Gábor fõigazgató
Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági 

Szakigazgatási Hivatal

A mezõgazdasági szakigazgatás 2006. január 
elsejével összevonásra került. A fõvárosban 
és Pest megyében is létrejött az új egységes 
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal. A 
hivatalon belül négy igazgatóság mûködik: 
Földmûvelésügyi, Növény és Talajvédelmi, 
Erdészeti, Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi. A fõigazgató minden 
megyében továbbra is ellátja az eddigi 
feladatát, nálunk a Földmûvelésügyi 
Igazgatói feladatokat is. 

A falugazdászok bármilyen agrár-szakmai 
ügyben tudnak segíteni abban, hogy a 
gazdálkodók beadványait az érintett 
igazgatóságok mihamarabb megkapják és el 
is intézzék. Az új szervezetben a munka 
felgyorsul és hatékonyabbá válik.   

Most egy újabb lépést teszünk az 

Összevont mezõgazdasági szakigazgatás
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Ópusztaszer
A második megemlékezésre 
utaztunk Ópusztaszerre, ahol a 
sokak által nem ismert pozsonyi 
csatára emlékeztünk, amikor is 
Árpád vezér a túlerõben lévõ 
egyesített nyugat-európai sereget 
verte meg, akiknek célja a 
magyarság kiirtása volt. Ebben a 

csatában esett el honfoglaló 
vezérünk és több fia is. Árpád vezér 
halálának 1101. évfordulóján 
gyûltek össze itt a Kárpát medence 
íjászai, mintegy 1200-1500 fõ. A 
megemlékezés neve „Nyílzápor” 
volt. Falunkból külön busszal 
indultunk útnak, ebbõl tizenketten 
vettünk részt a nyílzáporban. A 

hangulat és az idõ kiváló volt. Míg 
mi a regisztrációval a fegyver 
vizsgálatával töltöttük az idõt, a 
hölgyek Kati néni vezetésével 
finom paprikás krumplit készí-
tettek a társaságnak. Több ezer 
kíváncsi tekintete követte a 
délutáni fõ attrakciót, amikor 
ezerötszáz íjból egyszerre süví-
tettek ki a vesszõk egy stilizált 
célra, és felhangzott az õsi 

csatakiáltás, a „Huj, Huj, Hajrá!” 
Felemelõ érzés volt.

Kurultaj 
Kunszentmiklóson
A csapatból hatan vettünk részt a 
II. Kurultajon. A Kurultaj õsi gyûlést 
jelent. Kazahsztánban él egy 
madjer törzs, amelynek a nevét 
magyarnak ejtik, és õk annak is 
vallják magukat, aminek már 
genetikai bizonyítékai is vannak, 
tehát helytálló. Az elsõ Kurultaj 
Kazahsztánban volt, a mostani 
nálunk a Kunszentmiklós melletti 
Bösztörpusztán. Az érdeklõdés 
minden várakozást felülmúlt, 
szombaton és vasárnap is mintegy 
húsz-huszonötezren vettek részt a 

programokon. A fõ mûsor egy nagy 
füves területen zajlott, itt lovas 
bemutatók, lovas íjász produkciók 
és különbözõ harci bemutatómû-
sorok zajlottak. A nagyszínpadon 
zenészek és táncosok mutatták 
meg ügyességüket, míg egy kisebb 
küzdõtéren harci bemutatókat 
láthattunk, és volt egy elõadó-
sátor, ahol az egészséges életmód-
ról, múltunkról és szokásainkról 
hallgathattunk elõadásokat. A 
vásártéren hullámzott a tömeg, 
mint az õsi piacokon, kisebb 
társaságok alakultak, új-, és régi 
ismerõsök eszmecserét folytattak, 
az árusok pedig különbözõ nép-
mûvészeti tárgyakat árultak a 
bölcsõtõl a fegyverig.

Mindkét esemény bebizo-
nyította, hogy tudunk kellõ 
méltósággal emlékezni, ünne-
pelni. Öröm, hogy a Hétvezér Íjász 
Csapat e két helyszínen is öreg-
bítette falunk jó hírét.

Kóbor Tamás

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

A szilasligeti Hétvezér
Íjász Csapat kalandozásai

2008. AUGUSZTUS « KEREPESI VÉLEMÉNY
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Még fülünkben cseng az utolsó 
mondat a „2007/2008-as tanévet 
bezárom…” Nézzük csak sorra mi is 
történt a nyáron:

Felsõseink júliusban sport és 
mûvészeti táborban voltak Szan-
daváron. Nagyon élmény gazdag 
néhány napban volt részük, aho-
gyan azt a Kerepesi Véleményben 
is olvashattuk. Résztvevõ pedagó-
gusok: Mészáros Klára táborve-
zetõ, Kõvári Lászlóné, Homokiné 
Bencze Judit.

Augusztusban került megren-
dezésre a II. Mûvészeti Tábor 
Vácdukán. A 30 döntõen alsós tanu-
ló egy héten keresztül kalandozott 
a mûvészetek világában, és a tá-
borzárón egy szívhez szóló bemu-
tatóval kápráztatta el a közönsé-
get. Résztvevõ pedagógusok: 
Nagyné Szedlák Rozália táborve-
zetõ, Mészáros Klára, Ragoncza 
Imre, Vályi Nagy Tamás, Gajdáné 
Krizsán Erika.

Az elõzõ tanév végén 35 nyolcadi-
kos tanulónk fejezte be általános is-
kolai tanulmányait, és nyert felvé-
telt középiskolába, 20%-a érettsé-
git adó középiskolában tanul to-
vább.

A 2008/2009-es tanévre 24 
elsõs tanuló iratkozott be. Õk nap-
közis rendszerben fognak tanulni 
az új tanévben. A tanévkezdés anya-
gi gondjainak enyhítésére az ön-
kormányzat ebben a tanévben is 
biztosítja minden kerepesi gyer-
mek részére az ingyenes tanköny-
vet (12000 forint), valamint a krea-

tív csomagot (6000 forint). A krea-
tív csomag jelentõsége nem 
elsõsorban az árában van, sokkal in-
kább abban, hogy minden tanuló-
nak egyforma minõségû felszerelé-

se lesz, amit a tanteremben egy 
egyforma, névre szóló dobozban 
õriznek. Így szükség szerint minden 
tanulónak a rendelkezésére áll a 
haszná lat  idõpont jában.  A  
szülõknek meg nem kell utánajárni 
és estlegesen egy rosszabb 
minõségért többet fizetni. A gyere-
kek pedig miután mindenkinek egy-
forma a felszerelése nem vágya-
koznak a másikéra. Az elõzõ tanév-
ben is nagyon bevált a kreatív do-
boz használata, és még a tanév vé-
gen is jó állapotban voltak.

Elsõ évfolyamon folytatjuk az el-
múlt tanévben bevezetett, és be-

vált emelt szintû testnevelés 
tanítást, amit testnevelõ tanár vé-
gez.

Azok a tanulók akik az óvodá-
ban már tanultak angolul szülõi 

igén alapján folytathatják tanítási 
idõn kívül a nyelvtanulást.

Elsõseinket, a hagyományok-
nak megfelelõen felújított tante-
remben fogadjuk, új padokban in-
dulhatnak szám-, és betû ország 
meghódítására.

Ötödikeseink szintén a hagyo-
m á n y o k  s z e r i n t  f e l ú j í t o t t  
tanteremben, új padokban tanul-
hatnak.

Felsõs tanulóink igény szerint 
pedagógus szakmai segítségével a 
tanulószobában készíthetik el házi 
feladataikat. Alsósoknak biztosít-
juk a napköziben való részvételt, 
hogy a tanulás eredményes, a 
szabadidõ eltöltés hasznos legyen 
számukra.

Augusztus 27-28-án 17 tanu-
lónk pótvizsgázik, és 13 tanulónk 
tesz osztályozó vizsgát.

Megtörtént az ebédlõ, a 
konyha, és a vizesblokkok tisztasá-
gi meszelése, valamint az irodák és 
a tanári korszerûsítése.

Szeptemberben új asztalok ér-
keznek az ebédlõbe.

Az áprilisi Integrációs Peda-
gógiai Rendszer (IPR) keretében „A 
hatékony együttnevelés” tanfo-
lyam után a tantestület egy új peda-
gógiai módszer mellett kötelezte el 
magát, ez pedig a projekt módszer. 
Még a tanév végéig több projekt-
ben dolgoztunk. Az Olimpiai pro-
jekt záron az egész iskola minden 

Múlik a nyár, mindjárt

becsengetnek!
tanulója, tanára, a szülõk nagy 
része, és a település vezetõi közül  
is többen részt vettek. Két 
tantárgyi, évfolyam projekt zajlott 
a tanév végén; 2. évfolyamon: 
József Attila: Altató, 5. évfolyamon  
Róma. Ezeken kívül két osztály pro-
jektet próbáltunk ki: 2. b osztály-
ban a szülõk gyermekkorából is-
mert és kedvelt esti mese figura 
„Mazsola” volt a projekt neve, vala-
mint az 1. b osztályban a Nyúl. 

Ezen eredmények kapcsán elkö-
telezõdtünk a módszer mellett, így 
a következõ tanév módszertani 
alappillére is ez lesz. Az új tanévet 
is egy „Évkezdõ” projekttel 
kezdjük, e mellett elindítjuk az 
egész tanéven át tartó „Iskolába 
hívogató” projektet.

A tantestület hitben és mód-
szertanilag megújulva készen áll az 
iskola szakmai tevékenységének 
megújítására.

Ebben a tanévben 4. évfolya-
mon is az eddigi 2 helyett 3 órában 
tanítjuk az idegen nyelvet.

Gyermekvédelmi munkánkban 
kiemelt feladatunk a tanulók igazo-
latlan hiányzásainak drasztikus 
csökkentése. Erre a legjobb mód-
szernek a családok heti rendszeres 
meglátogatása, valamint a szülõk 
bevonása az iskolai tevékenységek-
be tûnik. A tanulóknak akár jó, akár 
gyengébb képességûek érdemes 
lesz iskolába járni, hiszen az új mód-
szer minden résztvevõ számára si-
kerélményt biztosít.

Elnyertük az ÖKO iskola címet, 
ennek keretében szeretnénk Sallai 
Sándor tanár úrnak segíteni az isko-
la udvar rendben tartásában, vala-
mint az iskola belsõ környezetének 
átalakításában.

Tervünk egy élhetõ, vonzó isko-
la kialakítása, ahol a korszerû 
környezet, az eredményes módsze-
rek minden tanuló részére biztosít-
ják a tehetségük kibontakozását, a 
kiegyensúlyozott iskolai légkört, 
hogy általános iskolai tanulmánya-
ik befejeztével érettségit adó kö-
zépiskolában a jelenlegi 20%-al 
szemben jelentõsen nagyobb 
arányban tanuljanak tovább. 

Kalandra fel, 2008. szeptember 
1-én 8 órakor tanévnyitó, mindenki 
hozzon magával, jó kedvet, 
tudásszomjat, tenni akarást.

Czeglédy Beatrix
igazgató
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berendezéseket, még egy régi 
szövõszéket is munkaközben. Bõrig 
ázva érkeztünk buszunkba, majd 
haza. Este kárpótoltak vendégeink 
bennünket egy óriási bowling 
partival.
Szombatunk nagyon mozgalmas volt. 
TV szereplésünk hatására megnõtt 
irántunk az érdeklõdés, és délelõtt 
soron kívül volt egy szabadtéri 
fellépésünk, ahol nagy sikert arattunk 
népdalénekesünkkel, Ragoncza 
Nórával, együtt. Itt már a helyi 
tánccsoport is fellépett. Váltakozva 
egymással mutattuk-e a teljes 
repertoárunkat. Fellépésünk után 
hidegtálakkal üdítõkkel vendégeltek 
meg bennünket. Délután 3 órakkor 
volt a nagy fellépésünk. Teltházas 
közönség elõtt, gyönyörû környezet-
ben, színpadon mutattuk be tán-
cainkat. Természetesen vendéglá-
tóink is felléptek. Óriási sikerünk volt. 
Vissza-visszatapsoltak bennünket. 
Utána átadtuk ajándékainkat, többek 
között egy gyönyörûen kézi hímzett 
kerepesi népviseletes babát, ami 
Baran Annuska nagymama keze 
munkája. Mi is átvettük ajándé-
kainkat, majd hosszas búcsúzkodás 

ahogy a Neris folyó kettészeli. Talán a 
Hajnal kapu volt a legszebb, felette a 
csodás kis templommal. Este 
fáradtan, teli élményekkel, apró 
ajándékokkal megpakolva érkeztünk 
haza. Vacsora, csevej az otthoniak-
kal, ami komoly teljesítmény volt, s 
utána végre igazi ágyban aludtunk.
Csütörtök reggel 3 táncospár, Imre 
bácsi, és Vincze Eszter idegenvezetõ 
élõ adásban szerepeltek a Vilniusi 
TV-ben. Ezt mi többiek még otthon 
reggeli közben néztük meg. Délután 
volt az elsõ fellépésünk, ami 
különösebb probléma nélkül  
lezajlott, itt csak mi léptünk fel, 
vendéglátóink nem. Este viszont 
elmentünk az Ö táncpróbájukra, 
nézõként, ami igen tanulságos volt. 
(fegyelem tempó, ismétlések, 
precizitás.)
Péntek reggel indultunk Trakai 
várába. Ez egy tórendszer közepén, 
szigeten épült 1300-1400 között. 
Gyönyörû képek fegyverek, szobrok. 
Éppen egy esküvõi csoport is itt volt, 

ez itt hagyomány, viszont a várból 
kivezetõ hosszú hídon a tó felett a 
võlegénynek ölben kellett kivinnie a 
mennyasszonyt. Egy kis ízelítõ a helyi 
hagyományokból! A várlátogatás 
után indultunk egy Skanzenbe. Itt az 
idõ nem volt kegyes, óriási esõt 
kaptunk, de bemenekültünk a 
házakba, itt megcsodálhattuk a régi 

agy nap volt 2008 jún. 17-e a 
kerepesi Kisvirág tánccso-Nport életében, ugyanis ekkor 

indultak Litvániába vendégszerep-
lésre. A Vilniusi táncosokat itt láttuk 
vendégül Kerepesen, s õk viszontlá-
togatásra hívtak bennünket. Reggel 
8-órakor indultunk, Varga Gyula 
Faluház igazgató Ragoncza Imre 
tánctanár, Vincze Eszter idegenve-
zetõ-tolmács és két gépkocsiveze-
tõvel. Elkísérte a csoportot még 
szülõk, nagy szülõk, rokonok egy 
csoportja. Rövid búcsúzkodás után 
nekivágtunk a nagy útnak. Banska-
Bystrica- Krakkó-Varsó és a Litván 
határ. Hajnali négykor voltunk itt, 
kisszálltunk nyújtózkodni plusz 8 fok 
volt. Reggel 7 óra után nagy 
szeretettel fogadtak bennünket 
vendéglátóink Grigiskesben. Ez 
Vilniusnak egy külsõ kerülete. 
Megtörtént a csoport családonkénti 
szétosztása, s ez után mindenkit 
vittek a szálláshelyre, zuhany, reggeli, 
s utána találkoztunk az iskolánál, 

majd indultunk Vilnius belvárosába 
városnézésre. Eszter idegenvezetõnk 
adott magyar nyelvû kis térképeket a 
nevezetességekrõl, majd megin-
dultunk felfedezni a belvárost. Nem-
zeti Múzeum, Katedrális, Gediminas 
torony, Egyetem, templomok, Hajnal 
kapu. A Gediminas toronyba siklóval 
lehet feljutni csodás fentrõl a város, 

Utazás Litvániába

után indultunk haza, vacsorázni, 
rámolni. Este 9 órakkor indultunk 
vissza Magyarországra. A buszunk 
alig bírt elindulni, mivel sok barátság 
szövõdött az elmúlt napokban, 
mindenki csak beszélt, búcsúz-
kodott. Úgy érzem, büszkék lehe-
tünk tánccsoportunkra, kicsikre-
nagyokra, mindenki igyekezett 
maximális teljesítményt nyújtani. A 
magyar-,  moldvai-,  palatkai-,  
szlovák-, ír-, görög-, és country 
táncok és népdalok mindenkinek 
nagyon tetszettek. 
Hazafelé úgy látszik minden út 
rövidebb, persze ehhez két kitûnõ 
gépkocsivezetõnk is hozzájárult, 
Paksa Zsolt és Jantász Sándor. 23-án 
vasárnap délután 3 órakor megér-
keztünk Kerepesre a Faluház elé. 
Közel 3000 km után mindenki 
örömmel tért meg családja körébe. 
Köszönjük a Litvánoknak a szép 
napokat, a csodás vendéglátást, a 
sok kedvességet, nem felejtjük el. 
Köszönjük az itthoniaknak, akik ezt a 
szép utat, fellépést megtervezték, 
elõsegítették, finanszírozták.

Molnár Sándor
nagypapa
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rdélyben már többször jártunk. Olyan 
magyar területeken is, ahol a román szót Enem hallani, csak magyart, de olyan 

területen is, ahol az ott élõ magyarságnak 
komoly gondot okoz identitásuk megtartása. 
Sokan nem hajlandók románul megtanulni, de 
életben az érvényesülésük, megélhetésük csak 
így lehetséges. A magyarságuk megtartása 
nagyon nehéz. A román szervek mindent 
megtesznek az elrománosodás érdekében, 
amely több-kevesebb sikerrel is jár. Bízzunk 
abban, hogy az UNIO-ban vannak olyan 
jogszabályok, amelyek az ott élõ erdélyi 
magyarság nyelvének használatát hivatalossá 
teszi. Vannak olyan tradicionális területek, mint  
a moldvai csángók élettere, ahol nincs magyar 
iskola, nincs magyar nyelvû mise - vagy csak 
ritkán - a gyermekek csak a szüleiktõl 
tanulhatnák meg a magyar nyelvet, ha nem 
volnának olyan áldozatra kész  honfiak, akik 
minden erejüket, energiájukat, még anyagi 
áldozatok árán is arra fordítják, hogy 
megtanítsák a gyerekeket mindenre, ami a 
magyarságukhoz szükséges. A magyarságot 
jelenti nekik: népdal, néptánc, népmese. 
Szükségük van támogatásra, amelyet mi 
itthonról Magyarországról mindenféleképpen 
meg kell, hogy adjunk. Az elrománosodott 
területeken a korosztályoknak megfelelõ 
magyar nyelvû könyvekre van a legnagyobb 
szükség . A segítségnyújtáshoz meg kell az 
ottaniakat ismerni, személyes kapcsolatokat 
kialakítani. Egy gyülekezeti kirándulás - melynek 
vezetõje Zászkaliczky Péter lelkész -   keretében, 
sikerül egy nyolcnapos Dél-Erdélyi és 
Csángóföldi kiránduláson részt vennünk, amely 
alkalommal felkerestünk olyan területeket is, 
ahol valóban szükség van támogatásra, 
segítségre. Kerepesi vállalkozók összejövetelén 
kértem a tagok támogatását, de csak a kívülállók 
értették meg a segélykiáltást, akik segítségével 
több száz kötet könyv, és írószer gyûlt össze.

Az adományok az alábbi helyeken lettek 
átadva:
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Látogatás Csángóföldön
Déva: meglátogattuk Böjte Csaba ferences 

szerzetes által alapított gyermekmentõ házat, 
ahol az elárvult magára hagyott gyermekek  
magyar, román vegyesen - magyar nyelvû 
oktatásban részesülnek. Itt adtuk át a könyvek 
elsõ részét. Sajnos, magyarországi elfoglaltsága 
miatt nem tudtunk találkozni Böjte Csabával, aki 
eddig 16 gyermekmentõ házat. alapított.

Moldvai Csángóföld, Klézse: DUMA-ISTVÁN 
ANDRÁS moldvai csángó író, költõ, a Szeret-
Klézse Alapítvány alapítójával találkoztunk. 
Abból a célból hozta létre az alapítványt, hogy 
képviselje és elõsegítse a moldvai csángó 
magyarok érdekeit és jogait a román állam 
keretén belül. A Szeret-Klézse Alapítvány lett 
1999-ben az elsõ Csángóföldön bejegyzett 
alapítvány, amely a csángók gondjaival kezdett 
foglalkozni és ezekre megoldást keresni. Duma-
István András ismertette a moldvai csángók 
történetét és a székely rovásírás megfejtését 
(megfejtõ az Õrségben élõ Varga Géza). Oktatási 
és kulturális központ megtekintése, a 
népviseletbe öltözött gyerekek táncbemutatója, 
majd az általunk vitt, ideszánt könyvek 
szétosztása a résztvevõ gyerekek közt, a 
maradék a könyvtárat gyarapította.

Pusztína az egyik olyan falu Csángóföldön, 

Cégünk több éves tapasztalattal,
megbízhatóan,szolid árakon vállalja,

kaputelefonok,- rendszerek
kiépítését, meglévõ rendszerek

felújítását, kapuk,-
garázsbejáratok
automatizálását.

Elérhetõségeink:
EEH Kft.Tel: 06-20-993-55-95, 06-70-504-07-42

E-mail: kaputelefonok@gmail.com
Internet-elérhetõség: www.kaputelefon.lapunk.hu

06-30-466-00-41, 06-30-201-69-29.

KAPUTELEFON KAPUAUTOMATIZÁLÁS

ahol még szinte mindenki magyarul beszél. 
Sajnos magyar nyelvû mise nincs. A moldvai 
csángó magyarok közül egyre többen és 
hangosabban követelik az anyanyelvû vallásgya-
korlat alternatív lehetõségét, különösen mióta 
az Európa Tanács  Parlamenti Közgyûlése 
1521/2001. számú dokumentumában a leghatá-
rozattabban ajánlotta Románia számára a 
csángók, mint a „magyar származású római 
katolikus népesség” alapvetõ emberi jogainak 
megadását. Kérésük nyomatékos elõterjesztése 
érdekében három pusztinai asszony  Nyisztor 
Tinka, Tamás Magdolna, és Csobánka Magdolna  
2006. október 3.-án Rómába utazott, hogy 
eljuttassák XVI. Benedek pápához a moldvai 
magyarok tájékoztatását anyanyelvû vallásgya-
korlatuk nehézségeirõl, és  kérjék a Szentszék 
segítségét. Nyisztor Tinka a pusztinai Szent 
István Egyesület elnökének és társainak misz-
sziója eredményes volt. 2008. május 8-9. között 
Bákóban szervezett Veszélyeztetett Örökség  
Veszélyeztetett Kultúrák c. nemzetközi konfe-
rencia keretén belül lehetõség nyílt az elsõ 
magyar nyelvû mise megtartására a pusztinai 
Szent István templomban.

Gyímesfelsõlok: találkozás  Berszán  Lajos 
atyával, az általa vezetett magyar örökség díjas 
gyimes csángó Árpádházi Szent Erzsébet Római 
Katolikus Gimnáziumban. Az iskola 1993-ban 
épült, és az alapító elsõ évfolyam 1998-ban 
végzett. Az iskola és kollégium alapgondolata 
szerint a gyermekeket óvodás kórtól egészen az 
érettségiig egy intézményben lehet nevelni 
szülõföldjükön, szüleikhez közel  és mindezt 
magyar nyelvû intézményben. Többszáz kötet 
könyv és az adományozók által aláírt címeres 
nemzeti zászló itt került átadásra. Berszán atya 
meghatott szavakkal mondott köszönetet a 
gyülekezetnek és mind azoknak a kerepesi 
polgároknak, akik adományhoz hozzájárultak.

Berszán atya ezúton küldi köszönetét Frajna 
András atyának, Franka Tíbor polgármesternek, 
Almási Miklósné könyvtárosnak, Dr Fila László 
ügyvédnek, Labancz Józsefnek Pátria egyesület-
bõl, Beiczi Évának, Szász Andornak, Szász 
Jutkának, Paksiné Z. Zsuzsannának Kerepesért 
Baráti Társaságból, Rózsás Erikának, Molnár 
Jánosnak Szilasligetért Egyesületbõl, hogy 
segítették a könyvek és írószerek összegyûjté-
sével a rászoruló csángók támogatását.

 Paksi Imre
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BEIRATKOZÁSI AKCIÓ 2008.
Immár 6 hónpapja van jelen a GEKKO Képességfejlesztõ 
játszóház Gödöllõn. Egyre több anyuka ismeri fel az 
intézményben zajló munka jelentõségét, és veszik igénybe 
gyermekeik a játékos eszközökkel folytatott foglalkozásokat.

Mi az oka a GEKKO Rendkívüli sikerének 42 helyen ország-
szerte?

A GEKKO pedagógiai  koncepciója az,  hogy képzett 
gyógypedagógusaink a gyermekeknél nem magára a tényszerû 
adatok megtanítására, hanem a tanulási képességek fejlesztésére, 
és a tanulási zavarok megelõzésére helyezik a hangsúlyt.

Miért fontos a GEKKO pedagógiai koncepciója a gyermekek 
boldog és kiegyensúlyozott életéhez?

Melyik szülõ ne szeretné, hogy a gyermeke jó tanuló legyen, 
felsõfokú végzettséget szerezzen, majd egy szépen ívelõ karriert 
befutva sikert arasson a munkájában? A megfelelõ tudás, karrier, 
egzisztencia szerintünk is a boldog élet elengedhetetlen kellékei. 
Mi azzal foglalkozunk, hogy azokat a területeket zárkóztatjuk fel, 
amelyekben az átlagos alatt marad. Ezért állítjuk, hogy az életben 
való boldogulását minden téren biztosan megalapozzuk.

Mit kell tenni a szülõknek, aki szeretné a GEKKO-ba beíratni 
gyermekét?

Elõzetes telefonos vagy online bejelentkezés után, idõpontot 
egyeztetünk a szülõkkel, amikor egy mindenre kiterjedõ 
állapotfelmérésre kerül sor játszóházunkban, Gödöllõn a Dózsa 
György út 13. szám alatti irodaház 2. emeletén. Gyógypedagó-
gusaink, ekkor kidolgoznak, egy egyénre szabott fejlesztési tervet, 
amely iránymutatást ad az elkövetkezõ egy év foglalkozásainak 
tudatos megtervezéséhez.

Hagyományõrzõ Szüreti
Mulatság és Fûszerfesztivál

2008. szeptember 13. szombat,
11-22 óráig, Kerepes

A rendezvény fõvédnöke:
Franka Tibor polgármester

Több évtizedes hagyománnyal rendelkezõ szüreti
felvonulás a település utcáin. Gasztronómia fesztivál
a fesztivál helyszínén, neves néptánc együttesekkel,

hagyományõrzõ csoportokkal, gyermekrendez-
vényekkel, táncházzal.

További tájékoztatás és fõzõversenyre jelentkezés:
Kerepesi Faluház, Templom u. 3.

 28/560-360, 20/559-8921
 faluhazkerepes@invitel.hu

www.kerepesfaluhaz.shp.hu
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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

Mácsai János               08. 28.
Zsiák János     08. 29.

Isten nyugosztalja õket!

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

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.

APRÓHIRDETÉS
Angol nyelvtanulás diplomás tanárnõvel 

minden szinten, minden korosztálynak. Nincs 
utazgatás és idõpazarlás, mert házhoz megyek. 
Tel: 06 70 298 9768

Rákoscsabán új építésû, egyszintes ikerfél 
25,6 mFt-ért eladó. 70/545-0706 

Maglódon és Üllõn új építésû, négylakásos 
sor- és társasházakban  45-90 nm-es lakások 
13,1-19,9 mFt-ért eladók. 70/545-0706
A Szilasligeti Közösségi Házba keresünk 
mûvelõdésszervezõ, andragógus végzettségû 
munkatársat, kötetlen munkaidõben, 4-6 
órában. Elõny: szilasligeti lakhely. Érdeklõdni 
lehet: Varga Gyula Faluház igazgató 20/559-
8921, 28/560-360 faluhazigazgato@invitel.hu

Nagy múltú biztonsági cég keres Kistarcsa és 
környékére gépkocsizó járõr és biztonsági õri 
pozícióba vagyonõri és kamarai igazolvánnyal 
rendelkezõ munkatársakat, 12/24 illetve 24/48 
szolgálati beosztásba. Elõnyt jelent biztonsági és 
fegyveres testületnél szerzett szakmai gyakorlat, 
intelligencia, jó kiállás, határozott fellépés, jó 
munkabírás és terhelhetõség.
Érdeklõdni: 30/9348-354

XVII. ker. Rákosligeten négyszobás szép 
házunk (nagy szuterén, garázs, kert) eladó. Jó 
közlekedés, kulturált környezet. Irányár: 33,9 M. 
Tel.: 06-30-649-0097

Szilasligeten HÉV-közeli 96nm-es ház 720nm-
e s  t e l e k k e l  e l a d ó  2 1 M F t - é r t .  
www.gportal.hu/bk33 06 30 254 3964 v. 06 28 
480 004

Recept
Folytatjuk a Nagyi Konyhája rendezvényen megkóstolt finomságok receptjeinek a bemutatását.

Lábatlan tyúk (Varga Sándorné készítette)
Hozzávalók: 12 db tojás, 1 fej hagyma, 2 csomag petrezselyem, 8 db burgonya, 1/2 kg száraz kenyér
Elkészítés: A hagymát megdinszteljük egy kis olajon, vagy zsíron, rátesszük az összevágott petrezselymet. A 
krumplit megfõzzük, felkarikázzuk, a kenyeret beáztatjuk. A beáztatott, kicsavart kenyérhez hozzáadjuk a 
hagymás petrezselymet és a felvert tojásokat, sózzuk, borsozzuk, összegyúrjuk, 2 kanál liszttel tömörítjük. A 
tepsit kizsírozzuk, zsemlemorzsával megszórjuk, belerakjuk a fele tölteléket, rá a krumplit, vegyes 
fûszerkeverékkel megszórjuk (majoranna, bors), másik fele töltelékkel betakarjuk, kolbász karikákat 
rakhatunk a tetejére. Sütõben megsütjük, felkockázva tálaljuk.

Lapcsányka (Tócsni) (Kamhal Györgyné készítette)
Megpucolunk 4 db nagyobb krumplit, lereszeljük a nagyobb lyukú reszelõn. Hozzáadunk 1 db tojást, 4 kanál 
lisztet, sózzuk, borsozzuk, jól összekeverjük, 10 perc pihentetés után újból jól összekeverjük, kanállal forró 
zsírba rakjuk, esetleg ellapogatjuk és kisütjük. Magában is finom, de tejföllel is lehet enni. Lehet még 
beletenni csirkemájat elkaparva, májkrémet, vagy dinsztelt hagymát. Házibuliba jó ropogtatnivaló.

Jó étvágyat!
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ielõtt Fideszes és konzervatív bará-
taim megorrolnának vélemé-Mnyemért, már most az elején 

kijelentem, hogy értük és a polgári értékekért 
hullatok könnyeket, nem pedig ellenük rántok 
kardot!

Amikor majd egy esztendeje kiléptem a 
Fideszbõl, kértem társaimat, hogy magyaráz-
kodás nélkül fogadják el döntésemet, és ne 
kelljen megmagyarázni a megmagyarázhatat-
lant. Akkor még csak rossz reggelek lélekpusz-
tító gondolata volt, ami mára számomra biz-
tossá lett. 

Az egy esztendõvel korábbi kilépésem ak-
kor annak volt köszönhetõ elsõsorban, hogy a 
csintalan sanyika belépett. Rögtön tudtam, 
hogy én viszont akkor kilépek! (Nem, nem 
véletlen, hogy kis betûvel írtam a nevét, a 
Füvészkertben értik, hogy miért.) Persze, hogy 
az a bizonyos pohár teli legyen, arra a Fidesz 
helyi csoportja is rátett egy lapáttal. A sanda 
gyanúm az volt, hogy talán nem véletlen a 
gyakorlat, miszerint inkább ne tegyünk 
semmit, abból nem lehet baj.

Ha kicsit vérmesebb gondolatok szálltak 
meg, akkor már az jutott az eszembe, talán di-
rekt lehetetlenítik el Kerepesen a Fideszt. Elsõ 
olvasatra tudom, hogy idegennek hat a 
feltételezés, de gondoljon bele e sorok 
olvasója, hogy a XXI. század elsõ évtizedének a 
végén hogy eshetik olyan szégyen, hogy a 
Fidesz helyi csoportjának nincs közvetlen elér-
hetõsége. Nem ismerek olyan középosztálybeli 
család tizenéves gyerekét, akinek ne lenne leg-
alább egy e-mail címe, és ne rendelkezne mo-
biltelefonnal. Most tekintsünk el attól, hogy ez 
jó-e a gyermek személyiségének fejlõdésére, 
vagy nem, azonban biztos jele, hogy valami 
nincs rendben a Fidesz táján, legalábbis hely-
ben nincs. Íme, néhány aggasztó kérdés:

• Miért nincs a Kerepesi Fidesznek hivata-

los helysége, ami csak az övé?
• Miért nem tudja a halandó polgár 

Kerepesen, hogy mi a Kerepesi Fidesz központi 
telefonszáma?

• Miért nem tudjuk mi az e-mail és mi az 
Internet címük?

• Hány alapító tag lépett ki a Fideszbõl 
Kerepesen?

• Hogyan lehet, hogy nincs a Fidesznek he-
lyi ifjúsági tagozata?

• Mikor volt a Fidesz helyi csoportjának 
bármilyen megmozdulása, ami hatással lehe-
tett a községünkre, legyen az kulturális, sport, 
esetleg politikai rendezvény?

• Miért szapulják és ütik-vágják a 
Polgármestert, amikor Õk maguk ajánlották a 
falu élére, ráadásul teljes konszenzussal?

Talán nem titok, így elárulhatom, hogy az 
összes alapító tag támogatta Franka Tibor 
jelölését!

Mára óriásit változott a politikai helyzet. 
Még az is észreveheti, aki csupán felületes 
szemlélõje a helyi politikának. A helyhatósági 
választásokon hatalmas,  sõt  e lsöprõ 
gyõzelmet aratott a Fidesz. Ezt a gyõzelmet 
senki, de senki nem tudná elvenni tõlünk lega-
lább még két cikluson keresztül, ha ezt a 
Fidesz helyben így akarná! Ehelyett ös-
szeborulnak a két vállra fektetett ellenzékkel 
és szépen, de biztosan szalámizzák fel a jobb-
oldali értékeket. Azon képviselõk, akik ma el-
lenzékben tevékenykedhetnének, a Fidesz há-
tán igen szépen elvannak és lubickolnak a jobb-
oldal kárára! Ne feledjük, hogy itt csupán a 
Fidesz lehet vesztes.

Miközben épül, szépül a falu (soha ilyen 
tempóban) érdekes megfigyelni, milyen a hely-
ben duruzsoló propaganda. Talán pártvezény-
szóra riadnak csipkerózsika álmukból az alvó 
propagandisták. Ott, ahol idáig térdig jártak a 
sárban, nem a köszöneté a szó, hanem a köve-

telõzésé és a nemtelen kritikáé. Nem az ész-
szerû felvetéseket és visszajelzéseket 
kritizálom, hanem a direkt negatív hozzáállást. 
Láthatja bárki, hogy néha erõn felül teljesít a 
falu vezetése, mégis ott tesznek az elvtársak 
keresztbe a konzervatív Polgármesternek, ahol 
csak tudnak. Eszük ágában sincs segíteni, vagy 
maguktól valamit tenni a közösségért, de az 
alaptalan követelõzésnek már hangot adnak! 
Mondják, ki csinálta jobban? Mondjanak egy 
olyan faluvezetõt, aki többet rakott le az 
asztalra, mint Franka a két esztendeje alatt!

A csodálatos obeliszket, amely a nemzeti 
érzéseinket is kezeli, helyre teszi, ahol fõt hajt-
hat bárki, bármikor, és ami helyt adhat a 
megemlékezésekhez, azt is támadták, támad-
ják. Tán' csak nem azért, mert van egy hely, 
ahol megjelennek nemzeti szimbólumaink? 
Van néhány hasonlóság országos szinten is, 
ugye? És ne feledjük, akik susmogva 
piszkálódnak, vagy éppenséggel képviselõként 
akasztanak tengelyt mindenáron, azok ma egy 
követ fújnak a Fidesz helyi csoportjával! 
Olvasom az újonnan megjelenõ újságban, (jó 
hogy van, és sosem árt, ha több helyen is ki-
fejthetjük véleményünket) hogy javaslatot tesz-
nek utcanévre. Tessék mondani kedves 
javaslók, hol van Kerepesen a Vass Albert 
utca? És ez csak egy név. Mi alapján javasol-
nak neveket? Persze a javasolt személyek ellen 
semmi kifogásom, csupán furcsa, hogy nem sa-
ját nagyjaink jutnak elõször eszükbe. Innen 
látni, nem egy srófra jár az eszünk! Persze ez 
nem baj, mert Önök az ellenzék, Önök ilyenek. 
A baj az, hogy ezt a cselédtempót „öleli 
keblére” a Fidesz Kerepesen. Ha ez így megy 
tovább Fideszes barátaim, akkor nem nagy 
kunszt megjövendölni, hogy a kígyó hamaro-
san a saját farkába harap! És ez már baj, ha-
csaknem ez a szándék! Szerintem.

Sárossy Miklós

Hogyan pusztítsuk polgári értékeinket?
Vélemény egy csalódott polgár szemszögébõl
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sokkal nagyobb méretû, árbevételû Rt.-k töre-
dék igazgatótanácsi létszámmal képesek vinni 
az ügyeket.

És végül még egy apróság. A Hungaroring 
jelenlegi vezetõi megszállott motorsport 
"õrültek". Ami nem is lenne baj, hiszen egy ve-
zetõ elhivatottsága csak elõre viszi az ügyeket. 
Amikor viszont a vezetõk a baráti körükkel - 
élükön Palik úrral- ingyen és bérmentve hasz-
nálják évente több alkalommal, gyakran az es-
ti órákban, a megengedett zajszintet je-
lentõsen túllépve a pályát, az már nem amiatt 
van, mert a bevételt az állami támogatás ki-
pótlására fordítják. (Igaz, az a környezetszen-
nyezés szempontjából közömbös, hogy a ro-
mán vagy német milliárdos szállítja ide immá-
ron nem bálákban hanem fülsértõ decibelek 
formájában a szemetet, avagy néhány benn-
fentes úri passióból, és még csak bevételt sem 
teremtve a Ringnek, órákon át száguldozik. 
Nem más ez, mint egy magát mindenek fölé 
helyezõ vezetõi elit törvénytelen túlkapása. És 
történik mindez a hatóságok, állami, politikai 
vezetõk tudtával, cinkos elnézésével. Palik F1 
autón, Bocskor alacsonyan szálló dübörgõ 
vadászrepülõn borzolja a környékbeli lakosok 
idegeit. Nem egyszer, és félõ hogy nem utoljá-
ra. Röviden és tömören: túlkoros aranyifjúk 
randalírozása folyik több ezer ember jogának, 
nyugalmának gátlástalan sárba tiprásával.

Meddig hagyják még ezt nekik tisztelt poli-

lyát bérbe sportegyesületeknek, magánsze-
mélyeknek.

Persze az is nyilvánvaló, hogy a húsz fõ kö-
rüli igazgatótanács (lévén szó Rt.-rõl) díjazását 
is ki kell termelni. Ami ugyancsak nem lehet 
kis összeg. A megtermelt haszonból egy fillért 
nem fordítottak zajcsökkentésre. Valószínûleg 
nem is akartak, mivel eddig semmilyen ható-
ság nem kényszerítette õket. Jutott viszont 
százmillió körüli összeg kivetítõre, milliárdos 
összeg pályarekonstrukcióra.

Mivel ésszerû összegbõl a zajcsökkentés 
nem megoldható, csak egy megoldás 
maradna: a mindenkori kormányok tegyék be-
le abba a bizonyos fekete dobozba a teljes F1 
rendezési költségét. Ne akarjanak úgy kivenni 
a dobozból 3x összeget úgy, hogy az x-nek 
csak egy részét teszik bele. Ha így tennének, 
ezzel mentesíthetnék a Hungaroringet attól, 
hogy önerõbõl, a zajrendeletek mindennapos 
áthágásával, törvénytelen módon legyen 
kénytelen összevadászni a hiányzó pénzeket. 
Vagy legalább is erre való hivatkozással nem 
tarthatnának kora tavasztól késõ õszig folya-
matosan rendezvényeket. No meg talán azt is 
el lehetne érni, hogy ne kelljen egy 20fõ körü-
li igazgatótanácsot eltartani a Ringnek. Ennél 

zombat délután van, F1 futam, 
idõmérõ. Ide hallatszik a F1 autók zaja. SValami furcsa érzésem támadt, amit egy 

ideig nem tudtam megmagyarázni. Aztán be-
lém hasított a felismerés: Halkabbnak érzéke-
lem a zajokat, mint az eddigi években bármi-
kor. Pedig tudom, az autók nem lettek csen-
desebbek. Innen már könnyû a végkövetkez-
tetést megtalálni: A Hungaroring egész éves 
rendezvényei között eddig már számos olyan 
volt, amely messze túlszárnyalta a F1 autók za-
ját. Azokhoz képest ez a mostani halk tücsök-
ciripelésnek tûnik.

Sok írás megjelent már ennek a lapnak a 
hasábjain a Hungaroring zajával kapcsolatban, 
ezért igyekszem csak azokat a gondolataimat 
leírni, amellyel nem találkozhatott még a ked-
ves olvasó. Többek között a Hungaroring egyik 
(már nyugalmazott) vezérének szavai jutnak 
eszembe. A F1 egy olyan fekete doboz az 
államnak, amelybe x összeget beletéve 3x-et 
vehet vissza. Az utóbbi években a mindenkori 
kormányok által beletett összeg nem fedezte 
a jogdíjak és a rendezés költségeit. Saját be-
vallása szerint emiatt kényszerült rá a 
Hungaroring, hogy az év több mint 250 nap-
ján rendezvényeket szervezzen, kiadja a pá-

A „csendes” Forma 1… 

MUOSZ-ban az újságírást. Én megtanultam a 
betûket egymás után írni, nekem ez elég. Nem 
tudnék parancsra írni, „mószerolni, vagy 
feldicsérni”. Azt írom, amit igaznak érzek, 
most is azt teszem, és szerencsésnek érzem 
magam, mert írásaimmal beszélgethetek a köz-
ség lakóival. A sértést pedig visszautasítjuk, 
bár nem tudjuk hölgyet, vagy urat tisztelhe-
tünk az írójában. Néhány éve divat volt itt a 
névtelenségbe burkolózó sértegetés, azt hit-
tem már vége. A „mószerolás, a lejáratás, a 
felmagasztalás, stb. stb. Jaj, de nehéz az a 
demokrácia, amelyben a módszereket a rend-
szerváltás elõtti idõkbõl mentették át”. Látja, 
ezekkel egyetértek. De akkor ezt az újságot 
honnan mentették át?

„Lapot indítunk”: Miért gondolják, hogy 
olyan naivak vagyunk, hogy elhisszük, ez a má-
sokat lejárató, burkolt fenyegetéseket, sérté-
seket is tartalmazó újság a mi érdekünkben je-
lenik meg. Miért nem a dolgukat teszik, amire 
vállalkoztak? Persze, könnyebb mindent egy 
ember nyakába sózni, még olyat is, amihez 
semmi köze, régebbi dolgok. Olvasom tovább: 
„A mi célunk az igazság feltárása és 
bemutatása,.” A hozzánk beérkezõ cikkek a 
szerzõkkel egyeztetett szerkesztésen mennek 
át, amelybõl az olvasó jól értékelhetõ és szak-
mailag korrekt információt kap.” Hát ez az igaz-
ság bemutatása? Átszerkesztés után, talán az 
írója sem ismer rá az írására. A mi írásainkat 

amire õk képtelenek voltak. De két év múlva, 
a kampány idején, a nagy tenni akarás miatt 
úgyis kitör a háború. Mi minden képviselõt 
tisztelni szeretnénk, ha azért dolgoznak, hogy 
a község fejlõdjön, és nyugodtan tudjunk ben-
ne élni. De, hogy tiszteljük azokat, akik a ten-
ni akarás mögé bújtatják a lázító szavakat? Mi 
csak azokat tudjuk tisztelni, akik a nehéz kö-
rülmények dacára teszik a dolgukat.

Ebbe az újságba sok minden van. Kezdve 
a Szász házaspár dicsérendõ munkájától, a 
képviselõ úr sérelmén keresztül (szerintem ez 
csak egy feledékenység, amit a két úriember 
tisztázni fog egymással) a csemegének szánt 
9 milliós találós kérdés, a tízedik oldal des-
szertjéig. Van néhány olyan dolog, ami elége-
detlenséget okozhatna a lakosság körében, 
csakhogy a község lakói nem játszanak szem-
bekötõsdit, nyitott szemmel járnak, az 
eredményeket, a változásokat látják, nem ar-
ra figyelnek, hogy az ígérgetõk mit 
mondanak, cserbenhagyva azt, akiknek segí-
teniük kellene.

Én sem foglalkoznék az egésszel, de a ki-
lencedik oldal alján a többiekkel együtt en-
gem is „szerencsétlen kedves olvasónak” ne-
veznek. Nem tudom hogyan tanították a 

z igazságot sok oldalról lehet megkö-
z e l í t e n i .  L e h e t  e l m a g y a r á z n i ,  Amegmagyarázni, félremagyarázni. De 

igazság csak egy van, és ez rendszerint nap-
fényre is kerül.

Meglepett az új kiadvány, de gondoltam, 
lesz benne olyan is, amit szívesen olvas az em-
ber. Végiglapoztam és elfogott valami, amit 
csak a legjobb indulattal lehet csodálkozásnak 
mondani. Miért nem nyugszik meg itt néhány 
ember? Mi megválasztottunk 13 képviselõt, 
köztük olyanokat is, akiknek tudniuk kellene, 
a veszekedés semmi jót nem hoz. Azt ígérték, 
a községért akarnak tenni. Ha csak, mint kép-
viselõk tiszteletdíjért, akkor tegyék a dolgu-
kat. Hány ember ad a községnek úgy, hogy 
semmit sem vár érte. Õk azok, akik nem 
ígérnek, tesznek, köztük több vállalkozó is. Jó 
néhánynak a munkájáról írtam már, de ma 
sem tudom, kik ezek az emberek. Szerények, 
nem dicsekednek, nem úgy, mint akinek köte-
lessége lenne ez a munka.

Az újságba írók között vannak olyanok, 
akik hol összevesznek, mondanak mindent 
egymásra, hol kibékülnek. Most a béke ideje 
van, összehozta õket, hogy látniuk kell, egy 
ember kevés támogatással olyanokat csinál, 

„Üsd, vágd, nem apád!”
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tikus urak, tisztelt hatóságok? Miért kell odá-
ig fajulni az ügynek, hogy tömeges ingatlan ér-
tékcsökkenési perekre, nemzetközi bíróság-
hoz fordulásra kerüljön sor? Mit gondolnak, 
jót tesz ez az országnak?  Sõt, megkockázta-
tom a kérdést: Jót tesz ez a magyar motor-
sportnak?  Jót tesz ez a Forma1-nek? Meg-
gyõzõdésem, hogy nem tesz jót. Szerintem 
Eccleston úrnak sem valószínû, hogy tet-
szene, ha tudomására jutna, hogy a magyar 
versenypálya törvénytelenül üzemel. Biztos 
vagyok benne, hogy lehetne úgy mûködtetni 
a Hungaroringet, hogy a F1 futamot is képes 
legyen megrendezni és a pálya is ki legyen 
használva olyan rendezvényekre, amelyek za-
ja nem lépi túl a megengedett törvényes mér-
téket. Csak ehhez más vezetésre, más kon-
cepcióra lenne szükség mind a Hungaro-
ringen belül, mind pedig felsõbb szinteken. 

 Komolyan gondolom, hogy a motorsport 
szerelmeseinek, a nézõknek és a sportolóknak 
az érdekeit sem szabad figyelmen kívül hagyni. 
Joguk van a szenvedélyük kiéléséhez. Persze 
nem olyan módon, mint ahogyan az most a 
Hungaroringen folyik. A Ringen kívül már most 
i s  van Magyarországon több o lyan 
versenypálya, ahol a hanghatás nem okoz 
környezetszennyezést, mivel a nincsen a közelé-
ben lakott terület. A zajos motorsport 
rendezvényeket, teszteléseket ezekre a pályák-
ra kell áthelyezni, illetve igény esetén újabb pá-

lyákat lehet építeni a környezetvédelmi 
elõírások szigorú betartásával. Ehhez 
elengedhetetlen, hogy olyan szakmai, politi-
kai döntés szülessen, amire sajnos jelenleg 
még kilátás sincs. Pedig csak napirendre kelle-
ne tûzni, megvitatni, dönteni és végrehajtani. 

Ilyen „egyszerû” lenne ez más körülmé-
nyek között. Csak hát ez a változás sok, je-
lenleg komoly befolyással rendelkezõ em-
ber érdekeit sértené. Ezek az emberek min-
dent el fognak követni, hogy  a jelenlegi álla-
potok minél tovább fennmaradjanak. Akkor 
is, ha ezzel mérhetetlen kárt okoznak más 
területeken. Nem csak a kerepesi lako-
soknak, hanem az országnak és a motor-
sportnak is! Mit számít az okozott kár ennek 
a néhány tucat embernek, mikor itt pénzrõl 
van szó, gyanítom igen sok pénzrõl.

Legfõképpen emiatt nem lesz könnyû 
dolga annak, azoknak akik akár egyénileg, 
akár szervezetben megpróbálják majd a vál-
tozás felé irányítani ezt a zaj ügyet. Addig is 
reménykedem, hogy bár a F1 idõmérõ zaja 
is jelentõsen túllépi az elõírt határértéket, 
legalább az ennél hangosabb rendezvények 
szûnjenek meg. Szeretném, ha jövõre újra 
nagyon-nagyon hangosnak találnám a 
Forma 1-es autókat.

De csak azokat!
S.I.

nem szerkesztik át, úgy jó, vagy rossz, ahogy 
leírjuk. Akik olvassák, tudják, egyszerû embe-
rek írják. Szeretnék több cikkhez hozzászólni, 
de a mi újságunkba sokan írnak, legyen hely 
benne mindenkinek.

„Elköltözött a hivatal”: Ha olcsón kelt el a 
hivatal épülete, õ miért nem hozott rá vevõt, 
aki többet ad érte? El kellett adni, mert csak 
a pénzt ette. Hogy az építést a Kht végezte? 
Miért fizetne a község idegeneknek? 
Alvállalkozó? Biztosan nincs a Kht-nek min-
den szakmában szakembere. Felsorol egy cso-
mó dolgot, mint a lakosság igényét. Nem 
tudom, õ úgy gondolja, hogy az új helyen 
aranyesõ esik az égbõl? Korántsem… Nem 
tudom, hogy jutott az iskola idáig, hogy az év-
zárón rendõri biztosítás kellett? Az én gyerek-
koromban a vizsga örömünnep volt, verseket 
szavaltunk, sokszor a könnyezõ szüleink elõtt. 
Talán azt kellene belõle értenünk, hogy ezért 
is a polgármester felelõs, aki csak másfél éve 
vezeti a hivatalt? Különben is a másik cikk 
felnõtt oktatást kér és munkát. Megmondaná 
mibõl? Ugyanakkor azt írják, ha a Kht. mun-
kát ad, törvényt sért. Akkor hát mi a teendõ? 
A bumeráng. Hát persze, hogy itt is a nehéz 
körülmények között dolgozó önkormányzat a 
felelõs. Mert, hogy lehetne más a hibás? 
Talán azok is, akik írták? Titkok, titokba zárva.

„A polgármester úr mikor mond igazat?”: 

Bizony Isten nem tudom, mire kér választ, mi-
kor ott azonnal megkapta. Az ott lévõk 
fújoltak és hangosan kinevették. Volt, aki 
rászólt, hogy hagyja már abba. Nem tudom, 
hogy lehet ezt elfelejteni, mikor szégyellnie 
kellene. Tagja volt az elõzõ önkormányzatnak. 
Nem szeretek rosszakat mondani, de a 
lakóteleprõl még a képviselõk egy része sem 
tudott. Az elkommunizált földemért már 
fizettek, még mindig tagadták. Akik késõbb 
rájöttek, azokat lusta, képzetlen, köpönyeg-
forgatónak mondták. (Nem õ.) Akkor nem ha-
zudott senki? Most a polgármester úr szavait 
csavargatja úgy, hogy vádolni tudjon. Én is 
írok most számolni valókat. Meg van a 
levelük, amibe 7 középületet ígérnek. 
Polgármesteri Hivatalt, postát, bankot, de 
meg szállodát is. Minderre 250 millió köl-
csönt szántak. Hányat lehetett volna ebbõl a 
pénzbõl felépíteni? Egyet se, mert ezek csak 
papíron voltak meg. Faluközpontot ígértek, 
de a cél a 356 lakás volt. Becsapták az egész 
községet, úgyhogy jobban tenné, ha mélyen 
hallgatna.

„A polgármester  törvényt  sért”:  
Csakhogy itt olyan törvények vannak, amit ha 
betart, szívtelen rossz ember, de ha nem, 
egyesek kikiáltják törvénysértõnek. Én azt 
mondom, ha azért (sért) meg egy rossz 
törvényt, hogy a rászorulóknak nagyobb da-

rab kenyér jusson, hallgasson a szívére, és úgy 
cselekedjen. Különben az úr valamit nagyon 
elfelejtett, A legnagyobb jogsértõk ott vannak 
fönt. Az õ pártja akarta elvenni tõlünk az 
egészséghez, az élethez való jogot, ami mind-
annyiunknak a legdrágább.

Többször írtam a község utcáin fellelhetõ 
dolgokról. Nem a polgármestert dicsértem 
ezért, mert ebbe 14 ember munkáját láttam. 
Most viszont már tudom, hogy majdnem a felé-
nek a tenni akarásából erre nem futotta. És a 
század trombitása valami különös indíttatásra 
a többieknek is ébresztõt fúj, ahelyett, hogy ta-
karodót fújna. Azután fújhatná „Isten veled 
édes Piroskám.”

Egy „szerencsétlen kedves olvasó” 
id. Csõsz Lajos

Olvasói levél
Tisztelt Szerkesztõség! 
Megépült egy kicsi, barátságos és szép 
játszóterünk. Nagyon örültek gyerekek és 
szülõk egyaránt. Ma azonban ésszel fel nem 
fogható dolgokat láttam! Egy anyuka a 
nagytestû kutyáját is magával hozta a térre 
„természetesen” szájkosár és póráz nélkül. A 
kutya a gyerekek között szaladgált. Az 
anyukának eszébe sem jut, hogy a többi 
gyereket a szülõk nem szeretnék állatokkal egy 
homokozóban látni!

Ezután a másik bosszantó dolog, hogy a 
játszótérre parkolt be (a szegélykövön belülre) 
több autó is, elfoglalva a hinta elõtti terület 
nagy részét, és az árnyékos területet. Azt 
gondolják,hogy az árnyékot adó fák nekik 
vannak?

Az öröm így válik bosszúsággá! Jó lenne, 
ha a lakótársak elgondolkodnának ezen.

T Jné

SZÓRÓLAP

PLAKÁT
WEBOLDAL
KIADVÁNY
LOGO, NÉVJEGY
0620 5538714

SZÓRÓLAP

PLAKÁT
WEBOLDAL
KIADVÁNY
LOGO, NÉVJEGY
0620 5538714
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lõszó: Az alábbi írással szándékom 
csupán annyi, hogy rávilágítsak Ekeresztény kultúránk és egyéb, magyar 

értékeink sírásóinak egyik gonosz szeg-
mensére.

Úgy tûnik, hogy különféle nõk mûanyagtól 
duzzadó szájszélének, valamint egyéb, 
manipulált szerveinek látványától nincs 
menekvés, legalábbis annak, aki belenéz a 
gagyi televíziók délutáni, vagy esti adásaiba. A 
szerkesztõk furcsa lelke, és a buta perszónák 
klaffogó gambája termé-szetesen összefügg 
egymással. Kölcsönös tisztátalanságuk erõs 
kapoccsal rögzített viszonyt sejtet, egyébként 
nem is láthatnánk õket szinte minden este. 
Ezek az ostoba némberek címlap-lánynak, 
p l a y m a t e - n e k ,  v a g y  é p p e n  m é d i a -
személyiségnek nevezik magukat, pedig 
többnyire csak egyszerû lotyók. Büntetett 
elõélet, vagy egy kiadós pöszeség még elõny is 
lehet náluk. Becsületes munkával szerezni 
jövedelmet? Elképesztõ ötlet. Így aztán a 
deviáns magatartásformák reklámozása  
fõképpen a televízió jóvoltából  lassan 
kötelezõ látványosságként tör be az 
otthonunkba. A szellem pallérozása, a család, a 
nemzet, vagy bármilyen emelkedett gondolat 
és eszmeiség pedig éppen olyan távol esik 
ezektõl az élõlényektõl, és az ilyen mûsorok 
szellemiségétõl, mint Kerepes Madagasz-
kártól.  

Aztán feltûnnek még a képernyõn egyéb 
alakok is, amolyan csökött teljesítményû 
szellemi karikatúrák, vagyis semmi emberek az 
utálatos, semmi történeteikkel. Általában 
levetkõznek, és kész a produkció. Akár néhány 
forintért is megmutatják lestrapált, alig takart 
nemi szerveiket. Kettõ darab üveggyöngyért, 
vagy egy csipetnyi homokért pedig bármire 
képesnek tûnnek. Ha kell, akkor folytatásos 
mûsorban, marokkal eszik a pondrókat. 
„Bevállalósok”- mondják ezekrõl a szakértõk. 

Közben pedig ezek az értéktelen,  áttételesen 
bár  de végeredményben rajtunk élõsködõ 
„sztárok”, az arcbõrük vaskos máza alatt 
csatakosra izzadva büdösködnek, akár a sietõs 
ló. A jó adag valóságos vakolat (smink) pedig 
alig takarja el a lelki ótvart. Vagyis a mûmellek 
alatt beteg, és üres a lélek. Olyanok, mint a 
nyeletlen bicska penge nélkül. Mostanában 
nem ritka látvány, hogy az ilyenek  esti 
fõmûsorban  mosdatlan kézzel, és sapkában 
falják be a verseny-vacsorát. Egy szõke néger, 
vagy egy gusztustalan, kirúzsozott férfi 
látványa is mindennapos. A „tojásdobálós” 
felvonulás kereszténygyalázó tetteseit sajnos 
nem mutogatják, pedig ez további színvonal 
csökkenést is jelenthetne, természetesen az õ 
mércéjükkel mérve. Teljesen biztos, hogy az 
ilyesmiket mutató mûsorok koszos lélekkel 
megáldott szerkesztõi kifejezetten a kéjsóvár 
indulatok gerjesztésére törekednek, hiszen 
például egy önfeledt örömûnek látszó 
mûsorvezetõ nõ, estérõl-estére, laza 
buzgalommal, hivatásszerû igyekezettel, és 
átszellemült lelkesedéssel teregeti a szeny-
nyest. Nem lehet nem arra gondolni, hogy az 
ilyen adások létrehozói is terhelt, ferde 
hajlamú élõlények, akik talán otthonról hozzák 
magukkal a muníciót. Mert az alantasságán 
túl, vajon mire jó az ilyen „mûsor”? Én úgy 
gondolom, hogy nem más ez, mint a 
megszokott média-trutymó színvonala egy 
szellemi ganéval elöntött virtuális bánya 
mélyén, mely helyszín természetesen az 
említett „sztárok”dagonyázó kádja is egyúttal.

Végül, mielõtt az egész televíziós médiával 
szemben elfogultsággal vádolna meg a kedves 
olvasó, közlöm, hogy van olyan mûsor, amely 
tetszik nekem is. Ilyen például az Echo tévé 
Pörzsölõ címû sorozata, amely érdekfeszítõ 
témáiban egyúttal magyar értékeket is 
közvetít. 

 Kovács Ferenc 

  Mindennapi médiánk
 (- avagy, milyen messze van Kerepes Madagaszkártól?)

Mûanyag ablakok!
Ingyenes felmérés, árajánlat. 

Beépítés meglévõ keretbe, vagy 
régi elbontása után. Komplett 

kivitelezés.

Telefon:

06/30 670-6271

Szívesen végeznék egy felmérést, ez a négy 
betû kinek mit jelent. Az idõsebb generáció 
számára esetleg jelenthet valamit. Az én 
generációmnak  talán a  gyalogkakukk jut az 
eszébe, ez a rajzfilmfigura mondta mindig, bi-pi. 

  Bi-Pi  egy bizonyos Robert Stephenson 
Smyth Baden Powel nevû angol Aúriember neve. Õ volt a cserkészet atyja. 

Miért ragadtam tollat és vetemedtem olyanra 
amivel azelõtt sosem foglalkoztam? Egy 
mozgalom érdekében, ami Kerepesen most 
bontogatja szárnyait. Ez a Kerepesi Szent Anna 
Cserkész-csapat. Három gyermekes családanya 
vagyok, aki számára rendkívül fontos, hogy 
gyermeke milyen útravalót kap szüleitõl 
tanáraitól és attól a közösségtõl ahol él. A 
cserkészcsapat létrehozásának gondolatát Véber 
Gábor úr vetette fel és egybõl hozzákezdett 
ennek megszervezéséhez. Támogatókat keresett 
Laukó A. Zsolttal együtt, aki a kapcsolatot tartja a 
mátyásföldi csapat vezetõjével, amelyik az  egyik 
legnagyobb létszámmal bír. Én is felajánlottam 
segítségemet e mozgalom megalakulásának 
érdekében, amely kizárólag gyermekeink pozitív 
irányú fejlõdését szolgálja. Beleástam magam a 
cserkészet kialakulásának történetébe és a 
„cserkészlel-kiségbe” amelyet tíz törvény foglal 
magába:

1. A becsület
2. hûség
3. szolgálatkészség
4. testvériség
5. udvariasság
6. természetszeretet
7. engedelmesség
8. jó kedély
9. takarékosság és
10. a tisztaság törvénye

A faluház kõteleki nyári tábora cserkész-jellegû 
lesz, amelyre még lehet jelentkezni Véber 
Gábor úrnál a faluházban. Mivel a cserkészet 
olyan értékeket képvisel gyermekeink 
számára, amelyet fontosnak érzek, hogy a 
szülõk is megismerjenek, tervezzük, hogy egy 
sorozatot indítunk az újságban, amely a 
mozgalom lényegét ecsetelné bõvebben. 

Molnár Adrienn

Bi-Pi

KEREPESI VÉLEMÉNY » 2008. AUGUSZTUS
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Szeptemberi adózási határidõk

Szeptember 12., péntek:
 A kifizetõ, munkáltató által levont személyi 
jövedelemadó és a tb-járulékok, az egészségügyi 
szolgáltatási járulék, az egészségügyi hozzájárulás, 
a munkaadói, a munkavállalói, a START-járulékok, 
valamint a vállalkozói járulék befizetése
 Az egyéni vállalkozó által benyújtandó 0858-as 
számú, és a kifizetõ, munkáltató által benyújtandó 
0808-as számú bevallásadatszolgáltatás, amelyek 
a magánszemélyek személyi jövedelemadó és 
járulékkötelezettségeirõl, bejelentendõ adatairól 
szólnak
 Az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás 
(EKHO) bevallása és befizetése
Szeptember 15., hétfõ:
 Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési 
eszközt értékesítõ adózó adatszolgáltatása.
Szeptember 22., hétfõ:
 A társasági adó és a környezetvédelmi termékdíj 
havi adóelõlegének befizetése 
 A kulturális járulék, a környezetvédelmi termékdíj, 
befizetése
 Az ÁFA, a játékadó bevallása és befizetése
 A 0801-es számú havi bevallás benyújtása 
 A fogyasztói árkiegészítés, a költségvetési 
támogatás igénylése
Szeptember 30., kedd:
 A környezetterhelési díj elõlegének befizetése

APEH Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatósága

Pálinkát csak Magyarországon termett gyümölcsbõl, törkölypálinkát pedig csak itt termett 
szõlõ törkölyébõl lehet elõállítani  tartalmazza a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési, valamint 
a szociális és munkaügyi miniszter rendelete, amely a Magyar Közlönyben jelent meg. 

A fontosabb ide vonatkozó tudnivalók
A rendelet pálinkának nevezi a gyümölcspálinkát, és ettõl 

különbözteti meg a törkölypálinkát.
További feltétel a magyarországi cefrézés, párlás, érlelés és 

palackozás is. 
Egyik fajta pálinka készítésénél sem lehet semmiféle cukrot 

felhasználni. Az egyféle gyümölcsbõl készült pálinka palackján a 
gyümölcs nevét és a pálinka szót kell feltüntetni. 

Vegyes gyümölcspálinkánál az azt alkotó gyümölcsöket a felhasznált 
mennyiség szerinti sorrendben kell közölni. 

Törkölypálinkánál a címkén a szõlõ nevét kötelezõ, míg a termék 
származási  földrajzi  helyét fel lehet tüntetni. 

Kisüsti az a pálinka, amelyet ezer literesnél kisebb, rézfelületet is 
tartalmazó lepárlókészülékkel, kétszeri szakaszos lepárlással 
készítenek. 

Az érlelt pálinkát vagy 3 hónapig érlelik ezer literesnél kisebb, vagy 
pedig 6 hónapig ezer literesnél nagyobb fahordóban. Az ópálinkát 
pedig vagy 1 évig kell érlelni ezer literesnél kisebb, vagy pedig 2 évig 
ezer literesnél nagyobb fahordóban. 

Az ágyaspálinkát legalább 3 hónapig együtt kell érlelni a 
gyümölccsel. Száz liter pálinkához vagy 10 kilogramm érett, vagy pedig 
5 kilogramm aszalt gyümölcsöt kell adni. 

A szabályokat az augusztus 1. után elõállított pálinkára és 
törkölypálinkára kell alkalmazni. 

Pálinkát csak Magyarországon termett gyümölcsbõl lehet fõzni

Csire Zoltán

a Kerepesi

Ált.Iskolában

Igény szerint, folyamatosan

induló tanfolyamok !

- „B” kategóriás jármûvezetõ képzés

- Számítógépen teszt gyakorlás

- Orvosi alkalmassági kiadása

- Közúti elsõsegély tanf. és vizsga

- Gyakorlati oktatás hétvégén is

- Ismeretfelújító utóképzés 

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

AUTÓSISKOLA

Karlovics Istvánné, Marika néni 50 évvel ezelõtt, 1958. június 
15-én kapta meg földrajz-rajz szakos tanári diplomáját. 32 
évet töltött el a pedagógus pályán, s ebbõl 29 éven át a 
kerepesi kis- és nagydiákokat nevelte-oktatta. Most a 
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ 
Kar díszoklevelét, ARANYDIPLOMÁJÁT  veheti át a 
tanévnyitó ünnepélyen Mayer Endréné alpolgármester 
asszonytól.
Kedves Marika Néni! Szívünk minden melegével 
gratulálunk! Kívánunk nagyon kellemes nyugdíjas éveket 
családjával, unokáival együtt, boldogságot, békességet, s 
nagyon jó egészséget.
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SZJA helyben
maradó része:

2005. évben   98 077 000
2006. évben 122 417 151
2007. évben 118 780 000
2008. évre 146 281 527

Félévi helyzetkép: adóink

Az ünnep utáni elsõ napon délután Pivarcsi Szabolcs izgatottan kopogtatott be a 
polgármesterhez, kezében egy leszaggatott tetõdarabbal a Magtár téri játszótér 
csúszdájának tetejérõl. Szabolcs a testvérével, Pivarcsi Norberttel ment ki csúszkálni egyet, 
amikor meglátták, hogy vandál módon megrongálták a játszóteret, amin nagyon 
felháborodott, és nem érti, hogy miért kell ilyet tenni. A két testvér gyorsan feltalálta magát, 
ugyanis elmondta, hogy körbejárták a szomszédokat, szögeket, kalapácsot kértek és a 
lehetõségekhez mérten rendbe tették a tetõt. A polgármester megköszönte Szabolcsnak a 
gyors segítséget és kérte, hogy amennyire idejükbõl telik, tartsák szemmel a játszóteret, hogy 
ne fordulhasson elõ többször ilyen eset. 

Pityke

Ez a kedves becenév Mácsai Jánoshoz tartozott, 
K e r e p e s  k ö z t i s z t e l et n e k  ö r v e n d õ  
élelmiszerbolt tulajdonosához. Katonaideje 
a latt  kapta bajtársaitó l  szeretetbõl ,  
megbecsülésbõl.

Most búcsúznunk kell tõle, 43. életévében 
elment. Akitõl nem tudtunk olyat kérni, amit 
nem adott volna önzetlenül  adományokat a 
falu szépítésére, lámpák, virágok, díszek, stb. 
Ha gyermek ment a boltjába és éhes volt, a 
kezébe nyomott péksüteményt, csokoládét, 
vagy nem engedte kifizetni. Példát mutatott. 
Nem lehetett õt reggel megelõzni, Õ nyitott, és 
utolsónak is Õ ment el. Imádta a munkáját. 
Felfejlesztette nem csak a kerepesi, de a szilasi 
üzletet is. Mindig tervezett, szépet és egy 
boldogabb jövõt kedves családjának, kicsi 
gyermekének.

Ma már az égi boltot igazgatja, simogatja a 
ropogós kenyereket.

Nyugodj békében János! Kerepes, Szilasliget 
népe mindent köszön, és nem felejtünk!

Mayer Endréné

Miért?

10 éves a Kisvirág tánccsoport!
Ünnepi mûsorunkat Budapesten, a Hagyományok Házában tartjuk 2008. október 25-én 11 órakor. Utazás közös busszal. A belépõjegy ára
1500.-Ft. Jegyek igényelhetõk a Faluházban.  További tájékoztatás a Faluház telefonszámain: 06-28-560-360, és a 06-20-559-8921.

KEREPESI VÉLEMÉNY » 2008. AUGUSZTUS



KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA 17

Gyönyörû reggelre ébredtünk 2008. augusztus 
5-én, eljött az üdülés, a tábor elsõ napja.

Izgatottan gyülekeztünk- szülõk és gyerekek- 
az iskola elõtt a különbusznál. Akik már voltak 
tavaly a táborban magabiztosan, akik még nem, 
kissé félve várták az indulást. Végre minden 
csomag a helyére került- táskák, játékok, 
rajzeszközök, hangszerek- a gyerekek 29-en és a 
nevelõk 5-en is buszra szálltak. Óriási integetés 
a szombati viszontlátásig.

Hamar odaértünk, hiszen ez a csodás 
táborhely közel 30 km-re van Kerepestõl. Már a 
buszon készültek a tervek, hogy ki kivel lesz egy 
szobában. Mivel az egész „birodalom” a miénk 
volt, ez nem okozott nagy gondot. A nyolc 
szobában kényelmesen elhelyezkedtünk, majd 
következett az elsõ nagy csata, az ágyazás. A 
kisebbek eleinte nehezen birkóztak meg a 
feladattal, de kisebb-nagyobb segítséggel végül 
sikerült. Tízórai után terepszemle következett a 
táborban. Volt mit megnézni az újaknak: a 
sportpályák (röpi, foci), a medencék környékét, 
a hintákat, játszóteret, csúszdát, az ebédlõt, 
(ami a nagy színházteremben volt kialakítva), a 
színpadot. Megegyeztünk az alapvetõ 
„játékszabályokban”, hogy késõbb se legyen 
semmi probléma. Ettõl kezdve, szinte röpültek a 
napok a sok-sok program következtében.

Hogy mitõl mûvészeti ez a tábor és nem csak 
egy sima nyári tábor? A válasz egyszerû. Ebben 
a táborban a gyerekek felkészülnek egy jelenet 
színpadi elõadására, elõkészítik a díszleteket, a 
jelmezeket, a hangszeres zenei kíséretet, 
táncot, a szöveget és a mozgást is itt tanulják 
meg a próbák alatt. Közben zajlanak a táborra 
jellemzõ tevékenységek is, de ez majd kiderül a 
programunkból is. 

Elsõ nap
Egy összerázó drámajáték következett ebéd 
után, megismerkedtek a gyerekek a mesével- 
Benedek Elek: Az egerek gyûlése-, majd 
megtörtént a szereposztás. A klasszikus 
csendes pihenõ alatt választottak a gyerekek 
szobanevet,  készítettek csatakiáltást,  
szobazászlót és szobaindulót a Hopp Juliska 
címû dalra, melyet az esti tábortûznél adtak elõ. 
Délután elkészültek a meghívók a szombati 
elõadásra, melyet minden szülõnek és 
vendégnek szerdán reggel postán küldtünk el. 
Estefelé szabad foglalkozás, rõzsegyûjtés volt, 
megvacsoráztunk és sötétedéskor következett 
a tábortûz. Itt mutatkoztak be a szobák és vidám 
hangulatban énekeltünk. Zuhanyozás után, 
fõleg a kisebbek, gyorsan elaludtak az elsõ nap 
élményeinek hatására. 

Második nap
Mivel a választott jelenetünk sok-sok egérrõl, és 
macskáról szól, ezért a táborban eltöltött 

napokat is ennek megfelelõen neveztük el. 
Szerda volt a Macska-nap. A gyerekek 
névjegykártyát készítettek, macskanevet 
választottak, majd egy-egy vezérmacska mellé 
tömörültek. Így hét fõs csapatot alakítottak arra 
a napra a játékokhoz. Íme, néhány vidám 
macskanév: Mázli, Cuki Cica, Tigris, Karmos stb. 
Az idõjárás kegyes volt hozzánk, fantasztikus idõ 
volt, birtokba vehettük a szép kis medencét. A 
fürdés meghozta a hatását, farkaséhesen 
érkeztünk az ebédhez. Marika néni nagyon 
finomakat fõzött. Annyit ehettünk, amennyi 
belénk fért. Délután a csendes pihenõ alatt 
mindenki rajzolt egy macskát. (Ezeket a rajzokat 
folyamatosan tettük ki a szálláshelyünkön a 
falra, így a tábor végére egy kis kiállítással 
várhattuk a szülõket.) Estig még belefért a 
programba a próba, fürdés, sport és 
szabadfoglalkozás. Sötétedéskor a gyerekek 
Imre bácsival felmentek a próbaterembe, ahol 
csapatonként elõadták a Macska-indulójukat. 
Nem volt könnyû feladat, mert egy szabadon 
választott dalt kellett elénekelni csak nyávogva. 
Ez alatt a többi felnõtt- Klári néni, Erika néni, 
Rozika néni, Tamás bácsi- és az ifi Alida, elrejtett 
harminc papír macskafejet, és 150 egeret a 
tábor bizonyos területén. Besötétedett és 
elkezdõdött elemlámpával a keresõverseny. A 
Cirmi csapat nyert (Dóri csapata). A verseny 
után üdítõzés, jutalomosztás, fogmosás és 
gyors elalvás következett. 

Harmadik nap
Egér-nap.  Az  e lõzõ  naphoz  hasonló  
névválasztás következett. Néhány mulatságos 
egérnév: Picurka, Sajtocska, Bõrkerág, Farkinca, 
Grabovszki, Bajszocska stb. Imre bácsi 
rendhagyó reggeli egértornát tartott, mivel 
nehezen ment a 8 óra körüli ébredés. Ez 
meghozta a vidámságot az Egér-napra, hiszen 
sor került farkincariszálásra, bajuszpödrésre 
stb. 

Délelõtt csapatonként próbáltunk, közben 
készültek az egér- és macskafülek, a várnagy 
botja stb. Délután a csendes pihenõ alatt a 
rajzverseny témája- Egértanya rajza volt. Az 
összpróba után víziverseny következett a 
medencénél. Közben uzsonnára dinnyét 
kaptunk, amit a medencénél fogyasztottunk el. 
Vacsora után próba következett a színpadon. 
Levezetésképpen sötétedéskor egy órás 
bátorságtúrát tartottunk a tábor körül. Izgalmas 
volt az elemlámpás kirándulás. Késõbb díjaztuk 
a legjobb egércsapatot. Mennyi élmény volt 
ezen a napon is!

Negyedik nap
Sajt-nap. Az elõzõ napi torna sikerén 
felbuzdulva, Imre bácsi hasonló zenés, vicces 
tornát tartott a gyerekeknek. Kitalálták az 

aznapi neveket: Rántott Sajt, Mozzar-Ella, Pál-
Pusztai, Romlott Sajt, Sajtharcos stb. Ebéd elõtt 
próba majd evés után a gyerekek párosával 
egérházakat készítettek hatalmas kartonokra. 
Délután sajtváltó verseny volt a medencében 
Erika néni vezetésével, majd a parton is. Este 
már nagyon jól ment a próba. Vacsora után 
néhány gyerek feldíszítette a próbatermet a 
Pizsama-partira. Rövid játék és tánc után az 
utolsó este korábban volt takarodó, hiszen 
másnap következett a fellépés.

Ötödik nap
Délelõtt a gyerekek lehúzták ágynemûiket- ez 
már könnyebben ment. Összepakolták a 
holmijukat, majd a fõpróba következett. A 
Rozika néni által elkészített díszlet is a helyére 
került és összeállt a végleges mûsor. Az ünnepi 
ebéd után,- amin palacsintát is kaptunk- már 
izgatottan várták a gyerekek a szüleiket, és a 
vendégeket.  Lassan gyülekeztek a  
vendégek. Akiknek a szülei még nem jártak a 
táborban, elismerõen néztek körül ebben a 
gyermekparadicsomban. Három órakor 
elkezdõdött a mûsor. A szülõk és a vendégek 
ámulatára 20 perces vetítéssel kezdtünk, a 
színházterem falán egy hatalmas kivetítõn 
megjelentek a tábor alatt készült felvételek. A 
gyerekek vidám kacagással kísérték a képeket, 
ahogy egy-egy vicces jelenet a tábor napjaiból 
megjelent a kivetítõn. A vetítést a Kisvirág 
táncosai követték egy kb. 20 perces mûsorral. 
Köszönjük nekik! Végül következett a színpadi 
produkció, amire egész héten készültünk. 
Fergetegesen sikerült! Gratulálunk minden 
gyereknek, aki részt vett benne, hiszen ez 
nagyszerû teljesítmény volt tõlük. Az elõadás 
minden részlete úgy sikerült, ahogy Imre bácsi, 
Klári néni, és Tamás bácsi eltervezte. A 
közönség vastapssal jutalmazta a PRODUKCIÓT, 
valamint a konferanszié és fõmacska 
teljesítményét. A vendégek ajándékot is hoztak, 
egy „860 éves Kerepes” feliratú pólót kaptak a 
gyerekek. Majd a könnyes búcsúzkodás után 
záporoztak a kérdések, hogy lesz-e jövõre is 
Mûvészeti Tábor, itt leszünk-e újra stb. Az 
iskolán, és a nevelõkön nem múlik, szeretettel 
várjuk jövõre is az érdeklõdõket. A tábor 
sikeréhez az alábbi támogatók együttmûködése 
is hozzájárult: Polgármesteri Hivatal, Faluház, 
Iskolavezetés, Könyvtár, Kerepesi Gyerme-
kekért Alapítvány, Sibak, és vácdukai 
vendéglátóink segítõkészsége. 

Táborunk sikeréhez lelkes munkájukkal a 
következõ pedagógusok járultak hozzá: 
Gajdáné Krizsán Erika, Mészáros Klára, 
Ragoncza Imre, Vályi-Nagy Tamás.

Nagyné Szedlák Rozália
táborvezetõ

A Széchenyi 2. Mûvészeti Tábora - Vácduka
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2008. augusztus 08-án 15.05 órakor 
Erdõkertesen a Fõ úton szaladt át az 
úttesten körültekintés nélkül az út 
melletti járdáról egy 5 éves erdõker-
tesi kisfiú, amikor egy neki balról 
érkezõ Veresegyház irányába haladó 
tanulóvezetõ és vezetõ oktató által 
vezetett Suzuki típusú személygép-
kocsi elütötte. A balesetben az 
óvatlan  gyermek szerencsére csak 
könnyebb sérüléseket szenvedett.

A hasonló jellegû balesetek 
megelõzése céljából kérjük, hogy 
gyermekeiket ne engedjék nagykorú 
felügyelete nélkül az utcára, illetve 
tanítsák meg már egészen kis kortól 
kezdve hogyan kell részt venni 
gyalogosan vagy kerékpárral a közúti 
közlekedésben, milyen veszélyek 
leselkednek rájuk, és mire kell 
figyelniük, hogy ne érje õket baleset.

Ugyancsak augusztus 8-án a 
délutáni órákban Isaszegen a 

Damjanich utcában kellett intézked-
niük a baleseti helyszínelõknek. Egy 
isaszegi férfi és szintén isaszegi 
lakhelyû férfi utasa közlekedtek 
segédmotor-kerékpárral a Templom 
utca irányába, amikor a motorral 
áttértek a menetirány szerinti bal 
oldal i  forgalmi sávba és ott  
nekihajtottak két - helyi lakhelyû nõk 
által hajtott - kerékpárnak, majd a 
kerékpározó nõk is és a motorosok is 
elestek. Az egyik kerékpározó nõ a 
baleset során 8 napon belül gyógyuló 
sérüléseket szenvedett. Az ütközést 
követõen az okozó motoros és utasa, 
adataik hátrahagyása és segítség-
nyújtás nélkül elmentek a helyszín-
rõl, õket késõbb sikerült elfogniuk a 
rendõröknek. A két férfi ellen 
segítségnyújtás elmulasztása bûntett 
elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt indult büntetõeljárás. 

Halálos kimenetelû quados baleset a 
Hungaroring mellett

2008. július 31-én 11.30 órakor a Mogyoródot Szilasligettel összekötõ, 
Hungaroring melletti szervizúton közlekedett Szilasliget irányába egy 20 
éves osztrák állampolgárságú férfi az általa vezetett osztrák forgalmi 
rendszámú quaddal, amikor ezidáig ismeretlen okok miatt elveszítette 
uralmát a jármûve felett és lesodródott az útról, majd egy 
drótkerítésnek ütközve felborult. A quadon utasként szállított egy 28 
éves, szintén osztrák állampolgárságú férfit, aki a baleset során olyan 
súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét veszítette. A 
quad vezetõjét 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülésekkel szállították 
kórházba. A két férfi közül egyikük sem viselt bukósisakot, illetve a 
quadot vezetõ férfi ittasan és vezetõi engedély nélkül ült a jármû volánja 
mögé. Az ügyben a Gödöllõi Rendõrkapitányság szakértõk bevonása 
mellett folytatja a vizsgálatot. 

2008. augusztus 7-én 23.40 órakor 
Gödöllõn a Blaháné utca egyik 
családi háza elé parkolt le a 
tulajdonosa a Volkswagen Golf 
típusú gépkocsijával, oly módon, 
hogy azt nem zárta be, illetve a 
gyújtáskapcsolóban hagyta az 
indítókulcsot is. Ezt használta ki egy 
szadai lakhelyû és egy gödöllõi 
lakhelyû férfi, akik a kocsiba beültek, 
majd a kocsival elhajtottak. Talán a 
bûncselekmény elkövetésének 
i z g a l m a i ,  v a g y  a  k o r á b b a n  

elfogyasztott szeszesital hatása miatt 
azonban nem jutottak messzire a 
lopott autóval, mivel pár házzal 
arrébb egy parkoló autóba hajtva 
balesetet szenvedtek. Az ütközés 
során személyi sérülés nem, viszont 
500.000,-Ft anyagi kár keletkezett. 
Az ügyben jármû önkényes elvétele 
bûncse lekmény  miat t  kerü l t  
gyanúsítottként kihallgatásra a két 
férfi, valamint közlekedési baleset 
okozása miatt is eljárás indult 
ellenük. 

Lopott gépkocsival
okoztak balesetet

Egy nap, két baleset

Élmények a strandon

Írásunk a 3. oldalon.

A Pávakör Kõteleken

A kõteleki Maci kiállítás megnyitójára meghívták a kerepesi 
Pávakört, akik a párnatánccal és a szlovák dal- és 
táncbemutatójukkal nagy sikert arattak. A Szilasmenti Napok rendezõsége elnézést kér a mûsorszámok 

csúszása miatti vasárnap esti kései hangoskodásért.
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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!
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Részben elkészült

munkák a faluban
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