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Boldog Új Évet Kívánunk 
Minden Kedves Olvasónknak!

Az Önkormányzat is-
mét megrendezi a nyil-
vános Egészségügyi Na-
pot, Kerepesen, a Szé-
chenyi István Általános
Iskolában, január 24-én.

Ezen a napon reggel 9
órától állnak a felkért
szakorvosok a lakosság
szolgálatában. 

Az elmúlt két évben le-
zajlott hasonló eseménye-
ken eddig több mint fél-
ezer ember szûrtek meg
különféle betegségek
megelõzése vagy idõben

történõ felismerése céljá-
ból.

Az Egészségügyi Napon
ismételten lesz ingyenes
vérnyomás-, vércukor-
szint-, koleszterin-, zsír-
arány mérés, valamint fej-
nyak, légzés, ortopédiai és
nõgyógyászati szûrés.

A részvételt mindenki-
nek ajánljuk, azoknak is
akik panaszmentesek,
mert a korai felismerés
még a súlyos betegségek
esetén is hatékony beavat-
kozásokat tesz lehetõvé.

Egészségügyi Nap
Kerepes elsõ írásos említé-
sének 860. évfordulója al-
kalmából készítette el az
önkormányzat a község
korábbi és jelenlegi életét
100 oldalon keresztül be-
mutató igényes fénykép-
albumát Baltás István és
Hortobágyi László fotói-
ból.
Az elegáns, keményköté-
sû könyv méltó ajándék
lehet minden kerepesi la-
kos számára és idelátoga-
tó vendégeink részére is.
A kiadványt Franka Tibor
polgármester mutatta be
az évforduló záróren-
dezvényén, a díszpolgári
kitüntetések átadását kö-
vetõen. 
A Képes Kerepes megvá-
sárolható a Polgármesteri
Hivatalban 1000 Ft áron.

Képes Kerepes

Az önkormányzat nevé-
ben az idén karácsonykor
is megleptük egy szerény
ajándékkal Kerepes 80 év
feletti lakóit. Összesen
230 csomagot állítottunk
össze és adtunk át. 

A megbecsülés jeleként
a Képes Kerepes kiadvá-
nyunkat, szaloncukrot,
lisztet tartalmazó külde-
ményt Varga Lívia és

Véber Gábor képviselõk,
valamint Sárvári Viktor,
Cseri Attila és Radovits
Ádám készítette és juttat-
ta el idõs polgárainkhoz
az iskolások segítségével.

Reméljük, hogy az ün-
nep elõtt egy pici örömöt
tudtunk az ajándékozot-
tak szívében kelteni.

Franka Tibor 
polgármester

Idõseink megbecsülése

A Kerepesi Hagyományõrzõ 
Pávakör Egyesület Kerepes 

Minden Lakosának 
Boldog Új Évet Kíván!

A Pávakör egyik 2008. õszi budapesti fellépése

Az utóbbi hetekben
szándékosan felröppen-
tett rosszindulatú híresz-
telésekkel ellentétben Ke-
repesen ingatlanadó be-
vezetésére nem kerül sor.
A telekadó csak a beépí-
tetlen belterületi telkeket
érinti, tehát annak a ma-
gánszemélynek, akinek
nincs belterületi üres tel-
ke, annak nem kell telek-
adót fizetnie.

Valamennyi adózónak
(magánszemélyek és vál-
lalkozók egyaránt) 2009.
március 31-éig bevallást
kell beadni a 2009. január
1-jei állapotnak megfele-
lõen a tulajdonában lévõ
valamennyi kerepesi bel-

területi telkérõl (függetle-
nül attól, hogy áll e rajta
építmény vagy sem).

Nem kell telekadót fi-
zetni azon a magánsze-
mély tulajdonában álló
belterületi telek után,
amelyen lakóépület áll!

Nem kell bevallást be-
nyújtani a zártkerti, illetve
a külterületi telkek után!

Kérem Tisztelt Kerepesi
Polgártársaimat, ne ülje-
nek fel az alaptalan hisz-
tériakeltésnek. Ha bármi-
lyen kérdésük vagy kéte-
lyük van, azonnal keressék
a Polgármesteri Hivatal
Adóirodáját.

Franka Tibor 
polgármester

Ingatlanadó nincs!

Gratulálunk 
a férfi felnõtt 

focicsapatnak a
bajnokságban 

elért I. helyezésért!



Decemberben sem maradt el
a képviselõ-testület ülése, Franka
Tibor polgármester december
17-ére hívta össze a tanácsko-
zást. 

A két ülés közt eltelt idõben
történtekrõl szóló polgármesteri
beszámoló lényegesebb elemei:
" Kihirdették a József Attila utca

rendbetételére kiírt közbeszer-
zési eljárás gyõztesét, a kivite-
lezõi munka a téli hideg idõjá-
rás elmúltával kezdõdik.

" A Szõlõ utcában folyó járda-
építés 90 %-ban befejezõdött.

" December 3-án megnyitották
a felújított COOP üzletet
Szilason. A beruházás 35 mil-
lió Ft-ba került és 300 m2 bõ-
vülést jelent. Az ünnepélyes
szalagátvágáson Franka Tibor
polgármesteren kívül jelen volt
az országos hálózatú cégcso-
port vezérigazgatója, Murányi
László is.

" Föld alá süllyesztett vízelveze-
tõ rendszer épül az Ady Endre
és a Kiss József utcában

" Vendégül látta az önkormány-
zat a 70 ezer lakosú lengyelor-

szági város, Pabianice küldött-
séget, amely testvérvárosi kap-
csolatfelvétel céljából érkezett

Kerepesre. Kíséretükben jelen
volt a magyarországi lengyel
konzul is. Viszontlátogatásra -
a kerepesi fellépõ csoportok-
kal - tavasszal várható.

" Bíróság felmentette az iskola
igazgatónõjét a szegregáció
vádja alól, mely nem igazoló-
dott be, s a végzés ellen felleb-
bezésnek helye nincs. Ezzel be-
fejezõdött az a szégyenletes
ügy, ami a politikai jellegû tün-
tetéssel híresült el, s ami miatt
a községet 1 millió Ft bírságra
büntették. Az iskolában emi-
att befagyasztott béremelé-
sekrõl szóló egy évvel ezelõtt
hozott önkormányzati dön-
tést most felül lehet vizsgálni. 

Ivóvíz közmûfejlesztés 
a Széphegy utcában

Az ottani ingatlantulajdono-
sok tíz évvel ezelõtt megfizették
az önkormányzatnak az akkor
szokásos közmûfejlesztési hoz-
zájárulást, ám az önkormányzat
csak a pénzt szedte be, de rákö-
tést nem tudott biztosítani, mert
vezetéket nem építettek. Most a

tulajdonosoknak szükségük van
a vízre, ezért szeretnék kiépíteni
a saját költségükön a hiányzó
300 méteres csõszakaszt, majd
átadják térítésmentesen az ön-
kormányzatnak azt. Ennek fejé-
ben kérik, hogy az önkormány-
zat engedje el a közmûfejlesztési
díj ismételt befizetését. Ellenkezõ
esetben a közelben található
magánkézben lévõ ivóvíz-veze-
tékre kötnek rá. 

Kóbor Tamás javasolta a kérés
támogatását, mivel így az önkor-
mányzat nagyobb értéket kap a
csõvezeték tulajdonjogával, mint
amennyi a befizetendõ díj lenne,
ráadásul a hibát az egykori ön-
kormányzat követte el. A helyze-
tet Oláh János jegyzõ is hasonló-
an értékelte. Palotai László pedig
azt tudakolta, akadnak-e még
olyan területek, ahol az önkor-

mányzat mulasztásából hiányzik
a vízvezeték, de erre a Szilasvíz
igazgatója nem tudott választ
adni.

A 2009-es út- 
és járdaépítési kivitelezési 

munkák nyertese

Az út és járdaépítési munkála-
tokra kiírt közbeszerzési pályázat
nyertese a Penta Kft. lett, amel-
lyel a keretszerzõdés megkötését
a képviselõ-testület megszavaz-
ta.

Az adórendelet 
módosítása

A jogtechnikai okok miatt
szükségessé vált módosítást a
testület jóváhagyta, jegyzõ úr
elõterjesztése szerint. 

A Kerepesi 
Községszolgáltató Kht. 

ügyvezetõjének ismételt 
megbízása

Vass Lajos ügyvezetõ megbí-
zása az év végén lejár, ezért a
képviselõk most újabb három
évre terjedõ megbízásról döntöt-
tek. Juttatása havi bruttó
350.000 Ft, valamint 60.000 Ft
költségtérítés.

Belsõ ellenõrzés terv 

Elfogadták a Polgármesteri Hi-
vatal 2009-re szóló ellenõrzési
tervét, kérdés és hozzászólás nél-
kül.

Ingatlanvásárlás

A kötvénykibocsátásból szár-
mazó összegbõl 100 millió Ft-ot
tartalékként lekötött az önkor-
mányzat. Ezt a pénzt most felve-
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Képviselõ-testületi ülés
2008. november 10.

A Szilasvíz ügyvezetõje

Vass Lajos
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szik és ingatlanba kívánják fek-
tetni, amely több szempontból is
jobb üzletnek ígérkezik. A képvi-
selõk nagy része egyetértett a ja-
vaslattal.

Idõsek otthona 
Kerepesen?

A Pest megye által fenntartott
idõsek otthonát és pszichiátria
intézetet kezelésre az Irmák Kft

veszi át. A cég azt is felvállalta,
hogy új intézetet is épít és üze-
meltet, melyhez a Megye ingyen
biztosítja az ingatlant. A beruhá-
zó azonban alkalmasabbnak lát-
ja a Kerepesi 011-es területet er-
re acélra, mint a más községben

felajánlott telket, ezért bejelen-
tette szándékát a képviselõ-tes-
tület elõtt. A 7000 m2-es ingatla-
non, 3000 m2 beépített területen
150 fõnek otthont biztosító idõ-
sek otthona legalább 60 fõnek
biztosíthatna munkahelyet. A
képviselõk egyetértettek a tár-
gyalások megkezdésével.

A Panoráma Lakópark 
szabályozása

A külterületi ingatlan tulajdo-
nosi közösségének szabályozási
kérésével egyetértett a testület,
az ingatlantulajdonosok költsé-
gén. A falusias lakóövezetté vá-
lás során a tulajdonosoknak kell
az érintett Halász utca burkola-
tát, járdáját és vízelvezetését is ki-
építeni.

Belterületbe vonás

Egy belterületi egységben ed-
dig még be nem vont ingatlan
átminõsítéséhez járult hozzá a
testület, a tulajdonos kérésére.

Hozzáférés 
közérdekû adatokhoz

Az önkormányzat elfogadta a
közérdekû adatokkal kapcsola-
tos szabályzatot, jegyzõ úr elõ-
terjesztése alapján.

A Gyár utcai ingatlanok

Az ingatlanok felvásárlására
jelentkezett vállalkozó a gazda-
sági válság láttán visszalépett,
így a tervek meghiúsultak. Pol-
gármester úr ifj. Németh János-
sal, a CKÖ vezetõjével tervezi,
hogy Teleki Lászlóhoz fordulnak
a cigánytelep felszámolására lé-
tesített támogatási összegért.

Pályázat Kerepes 
várossá nyilvánításáért

Alaki okokból a pályázatot né-
mileg módosította a képviselõ-
testület, egyben megerõsítve
szándékát a városi cím elnyerésé-
re.

Nevelési tanácsadó 
létesítése

Január elsejével új feladattal,
Pedagógiai Szakszolgálattal és
Nevelési Tanácsadóval egészült ki
az iskola tevékenysége, melyhez

a képviselõk jóváhagyták a létesí-
téshez szükséges személyi és tár-
gyi feltételeket is.

Családsegítõ 
és Gyermekjóléti Szolgálat

Az önkormányzat december
31-ei hatállyal felbontotta koráb-
bi szerzõdését a Support Alapít-
vánnyal, amely eddig a családse-
gítõ és gyermekjóléti feladatokat
ellátta. A képviselõ-testület dön-
tése szerint a község a saját ha-
táskörében kívánja ezt a kötelezõ
önkormányzati feladatot a to-
vábbiakban ellátni. 

Felsõoktatási tanulmányi
támogatás

A felsõoktatásba jelentkezõ
vagy már ott tanuló tehetséges,
de rászoruló fiatalok támogatá-
sát jövõre is magára vállalta az
önkormányzat. A 2009-2010-es
tanévben 31 tanuló pályázatát
fogadták el.

A Széchenyi István 
Általános Iskola 

Pedagógiai programja

Kérdés és megjegyzés nélkül
egyhangúlag jóváhagyták az is-
kola által összeállított pedagógia
tervet.

Az Év Pedagógusa cím 

A kitüntetõ cím létesítõ okira-
ta szerint évente két pedagógus
részesülhet ebben a megtisztel-
tetésben, melyet elsõ alkalom-
mal a tanévzáró ünnepségen ad-
nak át.

A Sportpálya használata

Az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság azt javasolja a sportpá-
lyát használó egyesületeknek,
hogy maguk közt jussanak
egyetértésre a pályahasználat te-

rén. Ugyanakkor büszkén ismer-
tették, hogy a felnõtt labdarú-
gók az elsõ helyen állnak a baj-
nokságban.

Felkészülés a téli 
csúszásmentesítésre 

és a hókotrásra

Az önkormányzat az utakon a
télen szükséges feladatokat a
Kht-vel végezteti, de az esetleg

szükséges készenléti ügyeletet
elrendelését a polgármesterre
bízták. 

A felvidéki magyar 
gyerekek beiskolázási 

támogatása

A Rákóczi Szövetség kérésére
a képviselõ-testület 20 olyan fel-
vidéki magyar gyermeknek nyújt
beiskolázási támogatást, akik
magyar tannyelvû iskolába irat-
koznak be.

Windhager Károly

Az Irmák Kft. 
ügyvezetõje

Takács Imre, a Support 
ügyvezetõje

A jegyzõ úrnak az ülés
szünetében is 
feladata van
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- Két év eltelt, azaz sportnyelven szól-
va félidõben vagyunk. Nem vonultunk
azonban be az öltözõbe, nem tartunk
pihenõt. Folytatjuk tovább, ha lehet
még nagyobb akarással és lendülettel a
megkezdett munkát, Kerepes fejlesztése
érdekében.

Eddig több mint 200 millió Ft-ot for-
dítottunk a településre, utakra, járdák-
ra, iskolára, óvodákra, orvosi rendelõk-
re, emlékmûépítésre. Leaszfaltoztuk a
Mezõ utcát, díszburkolatot kapott a
Templom utca. Felújítottuk a kerepesi
faluházban a mellékhelyiségeket, a szi-
lasi közösségi házat kifestettük. Több
mint 10 millió Ft-ot költöttünk a szilasi
óvodára, amely most megüti az európai
uniós színvonalat. Lépcsõsort építettünk
a HÉV állomáshoz, elkészült két játszó-
tér, szomorú, hogy eddig egy sem volt.
Folyamatosan végzünk vízelvezetési
munkákat, takarítjuk az árkokat, átere-
szeket építünk, kátyúzzuk az utakat. Bõ-
vítettük a temetõt, kerítést készítettünk,
emlékmûvet emeltünk. Új hír, hogy a te-
metõ belsõ fõ útja mentén világítást
épít ki az üzemeltetõ, jelentõs költsé-
gen. Fontos elemek a település megíté-
lésében a színes világító zászlók, a busz-
megállók, a járdák, a lépcsõk, a korlá-
tok, a nemrégiben átadott lámpás gya-
logátkelõ a Fõ úton, a szép napot fel-
iratok, stb.

Annyi minden történt, hála Istennek,
hogy fel sem tudom sorolni. Ha értékel-
ni kell, így félidõben azt mondhatom,
hogy több góllal vezetünk a másik csa-
pat, azaz az elõzõ önkormányzattal
szemben. A most kezdõdõ második fél-

idõben pedig további gólokkal akarjuk
növelni az elõnyünket. 

Azt ígértük, hogy kizárólag a falu ér-
dekét tartjuk szem elõtt, és ezt tartjuk is
töretlenül. Igyekezetünk sajnálatos mó-
don azonban megosztja a képviselõ-tes-
tületet, mert vannak köztünk olyanok is,
akik inkább visszatartani vagy legalább
fékezni akarják a lendületünket, mert
nem örülnek a sikereinknek. Pedig õk is
arra kaptak felhatalmazást, ahogy a
községért dolgozzanak, s nem arra,
hogy tengelyt akasszanak. Labancz Jó-
zsef, Palotai László és Rózsás Erika folya-
matos akadékoskodással, személyeske-
déssel tûnnek ki a testületben, ám érde-
mi munkát nem végeznek. Jellemzõ,
hogy Labancz úr nem szavazta meg a
Szõlõ utcai járdaépítést, mégis ott fény-
képeztette magát Rózsás Erika társasá-
gában, mintha valami köze lenne az el-
készültéhez. Több kerepesi ember kér-
dezett rá, hogy nem szégyellik magu-
kat?

Ez a csoport szóbeszéddel és a hirte-
lenjében megjelentetett újságjaikkal
szórja ránk a rágalmakat, csúsztatások-
kal, igaztalan vádakkal illetnek minket.
Minden áron azon igyekeznek, hogy alá-
ássák a jó hírünket, a becsületünket, a
közvéleményt pedig ellenünk hangolják.
Az egyik legutóbbi próbálkozásuk, ami-
kor felfújt izomembernek ábrázoltak, át-
véve a hvg újságból az ötletet. Többek
közt az az állításuk sem igaz, hogy na-
gyobb adósságállományunk lenne, mint
a környezõ településeknek. Ezzel ellen-
tétben például Mogyoród, amelynek alig
több mint a fele a lakossága miénknek,
1,2 milliárd Ft-ot vett fel kötvénykibo-
csátás során, s hasonló nagyságrendben
tették ezt Csömörön, Kistarcsán is. Ha ez
a csoport ennyi igyekezetet fordítana
Kerepes fejlesztésére, akkor nagyszerûen
haladhatnánk, de sajnos az õ céljuk ki-
merül a mi támadásunkban.

Rágalmaznak, feljelentgetnek, napon-
ta átvágnák a torkomat, ha megtehet-
nék. Én azonban csak még elszántabb
leszek tõlük, még inkább igyekszem
megfelelni annak, amit 2006-ban vállal-
tam, és amit a lakosság vár tõlem. Arra
serkent, hogy még többet dolgozzak a
faluért. 

Az omladozó TSz épületet eladtuk
100 millió Ft-ért, s most egy egyharmad
akkora épületrészben sokkal takaréko-
sabb üzemeltetés mellett, hatékonyabb
munkát tud végezni a Polgármesteri Hi-
vatal. Egyúttal a Kht-nak is telephelyet
építettünk, s olyan gépparkot szerez-
tünk be a számukra, amivel már érdemi
munkát tudnak végezni a falu javára. Õk
készítették többek közt az útalapot és a
szegélykövezést például a Mezõ úton.

Egyben azt is sikernek tartom, hogy
egyre több kisebbségi lakos is bekap-
csolódik a munkába és dolgozik a maga
és a község javára. 

Ugyancsak fontos a szememben a
kultúránk és a hagyományaink ápolása.
Ezért támogattam a 860 éves évforduló-
hoz kapcsolódó ünnepségsorozatot,
melynek a színvonala öregbítette Kere-
pes jó hírét. A kiadványunk is elismerést
váltott ki, mindenki büszkén kiteheti
otthon a könyvespolcára ezt a Kerepes
történelmét képekben tartalmazó szép
kötetet. Ezért a rendezvénysorozatért is
támadtak az irigyek. Igen, megünnepel-
hettük volna ezt a jeles évfordulót egy
kocsmában is, de a színvonalat nem
akarjuk lealacsonyítani, még ha ez
pénzbe is kerül. Persze jövõre keveseb-
bet fordítunk már ilyenekre. Továbbra is
támogatjuk majd azokat a hagyomány-
õrzõ csoportokat, amelyek a faluért te-
vékenykednek és nem a falu érdekei el-
len szerveznek találkozókat. 

Büszke vagyok az színes és értékes
munkát végzõ kulturális egyesületeink-
re, a focicsapatunk elsõ helyére a baj-
nokságban, a díszpolgárainkra, a katoli-
kus kitüntetésre, a jövõre bevezetésre
kerülõ Év Pedagógusa Díjra.

Számos tervünk van az elõttünk lévõ
két évre is. 

Elindítjuk tavasszal Szilason a József
Attila utca és a Béke utca aszfaltozását.
Összekötjük Szilast Kerepessel egy
újabb köldökzsinórral, a HÉV állomástól
a Sólyom utcáig húzódó járdával.

Szeretnénk, ha Szilasról jövõre az is-
kolába két osztály is kikerülne. A kényel-
mesebb és biztonságosabb közlekedés
érdekében iskolabuszt indítunk a szá-
mukra. Az iskolát is rendbe tesszük, fes-
tünk, linóleumozunk, ablakokat cseré-
lünk, egy korszerû szép iskolával várjuk
majd a kisgyermekeket szeptembertõl. 

A szilasi közösségi házat bõvíteni
akarjuk a padlástér beépítésével. 

Nem mondtam le a növényi hulladé-
kokból készíthetõ bio-brikett gyártás
megszervezésérõl, amivel még takaré-
kosabban fûthetjük majd a közintézmé-
nyeinket, de jut majd a lakosságnak is
belõle.

Beadtuk a terveket engedélyeztetésre
a Szilas patakra tervezett záportározójá-
ra, ami megint egy új színfolt lesz Kere-
pesen, szép környezetben egy szabad-
idõs, horgásztó. Ebbe is bele akartak
kötni, de nem hátráltunk meg.

Dolgozunk az egészséges ivóvíz meg-
oldásán. Ez ügyben eljártam az önkor-
mányzati miniszternél és az illetékes ál-
lamtitkáránál. Fogadtak, támogatják a
kérésünket, amíg meg nem oldódik, ad-
dig nem állok meg. 

Interju Franka Tibor polgármesterrel

Kerepes jelene és jövõje
- Tisztelt Polgármester Úr! Kerepes meglepõ gyorsasággal fejlõdik, nincs hónap, hogy ne számolnánk be
új és új fejleményekrõl. Kérem, foglalja össze Kedves Olvasóink számára az önkormányzat eddigi tevé-
kenységét és a jövõbeni terveket.



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2008. DECEMBER 7

Befogadták a pályázatunkat, ha nye-
rünk, lesz bölcsõdénk, amire alig akad
példa a környéken. Elindítottuk a város-
sá nyilvánítást. 

Turisztikai központot tervezünk 300
millió Ft-os beruházással, pályázat út-
ján.

Ezek mind olyan tények, amiket nem
lehet vitatni, mégis vannak, akik megte-
szik. Lassan már meg is szokjuk, s csak
mosolygunk rajta. A decemberi képvise-
lõ-testületi ülésen többen felnevettek,
amikor egyes ellenzéki képviselõk szo-
kásuk szerint szóltak hozzá! 

Szerencsére a kerepesi emberek már
nem hagyják magukat félrevezetni, lát-
ják, ki dolgozik, látják a fejlõdést, ta-
pasztalják az eredményeket. 

Jegyzõ úrral közösen egy-egy nap 14-
16 ügyet is végigtárgyalunk, s mellette
még a fõvárosban vagy másutt is inté-
zünk a kerepesi ügyeket. De hol volt
Labancz, Palotai és Rózsás, amikor az
M31-es utat készítették elõ? Akkor mi-
ért nem vetették be magukat, hogy Ke-
repes kapjon egy lehajtót. Most utólag
sokkal nehezebb dolgunk van, és sokkal
nagyobb költségbe kerül, de nem nyug-
szunk, amíg el nem érjük, mert szüksé-
ge van rá a falunak. A Patkó fölötti ré-
szek azáltal válhatnak majd értékeseb-
bekké, s akkor lehet oda ipart, kereske-
delmet telepíteni.

Két év eltelt, most már megítélhetik a
munkámat az emberek. 2010-ben is in-
dulni akarok a polgármesterségért, s
akkor sem pártérdekek miatt, hanem
Kerepesért. Ha bekerülnék az Ország-
gyûlésbe képviselõként, akkor is részt
veszek a polgármester választáson,
mert itt nyugszanak a szüleim a teme-
tõben, itt voltam iskolás, kerepesi va-
gyok és az is maradok. Szeretnék to-
vábbra is polgármester lenni, ha a la-
kosság ismételten megbíz majd ezzel a
feladattal. 

Tudjuk, nehéz évek várnak ránk, de
nem adjuk fel, dolgozunk a falu jövõjé-
ért és az emberek lelkületéért is. Bízta-
tó, hogy látható jelei vannak máris a kö-
zösségé válásnak. Ezek a színvonalas
rendezvények, vetélkedõk közelebb
hozzák az embereket egymáshoz. 

Az eredményeinket máris észreveszik
más települések lakói és az átutazók is.
Kerepes szembetûnõ fejlõdése kapcsán
jól esik fogadni az elismeréseket. Le-
gyünk rá büszkék mindannyian!

Nem mondhatom, hogy kolbászból
lesz a kerítés, de azt igen, hogy Kerepes
nem marad le, sõt gyorsabban fog fej-
lõdni, mint az átlagos magyar települé-
sek. 

Továbbra is szívesen állok minden
kerepesi rendelkezésére a nap 24 órájá-
ban. Hívjanak fel, vagy keressenek fel,
ha szükségük van rám, nem kell elõze-
tesen bejelentkezni, az irodám nyitva áll
mindig a számukra.

A nehézségek 
ellenére nagyon 

Boldog Új Évet Kívánok 
mindenkinek!

Érdekes és nagyhatású ajánlattal ke-
reste meg a KEREPESI FALUHÁZ-at a
Szenior Foglalkoztatási Szövetség. Var-
ga Ferenc, az ajánlat felvezetõje el-
mondta : szociológiailag igazolt, hogy
úgy hazánkban, mint világszerte egyre
gyakoribb kezd lenni korosabb munka-
vállalók alkalmazása. Mindez azért tör-
ténik, mert egy esztergályos, kõmûves,
vagy lakatos, de akár egy cég vezetõje
is legtöbbször olyan munkát végez,
ahol igen nagy jelentõségû a munká-
ban megszerzett tapasztalat. A jelek
szerint tehát kezd visszaállni az a nem
normális állapot, ami az utóbbi néhány
évben alakult ki a 40 éven felüliek hát-
rányára.

A  Kerepesi Faluház,  a Közép-magyar-
országi Regionális Munkaügyi Központ
Gödöllõi Kirendeltsége  együttmûködé-
sével a Szenior Foglalkoztatási Szövet-
ség országos hálózatának részeként
Szenior Foglalkoztatási Klub-ot hozott
létre 

nov. 6-án. Ezzel a fent jelzett pozitív
irányú folyamatot kívánjuk erõsíteni. 

A nálunk létrehozott alakulat nem
mellékesen, regionális szereppel fog
mûködni. Már itt az alakuló összejöve-
telen is többen voltak a környéki telepü-

lésekrõl (Gödöllõ, Csömör, Kistarcsa,
Nagytarcsa, Mogyoród), mint Kerepes-
rõl !

A Klub a 45 év felettiek munkához
juttatásához, képzéséhez, tájékozódá-
sához, rekreációjához, találkozásához,
közösséggé szervezõdéséhez nyújt se-
gítséget. 

Terveink szerint aktuális információk a
munka világából, elhelyez-kedést meg-
könnyítõ elõadások, huzamosabb idejû
tanfolyamok, lehetõleg konkrét állás-
ajánlatok kínálása folyamatos lesz.

Alapfokú számítógép-kezelõi tanfo-
lyamra az elsõ csoport már bejelentke-
zett és jan. közepén fog indulni.

Ezek a klubnapok minden hónap elsõ
csütörtöki napján lesznek a Faluházban

15-17 óráig.
A csütörtökönként eddig volt munka

és állásközvetítés ezután is mûködni fog
16-18 óráig a korábbiak szerint.

Következõ klubnap a megfelelõ szer-
vezés érdekében csak 2009. jan. 15-e
/csüt./ 15 órakor lesz, melyre várjuk a
további érdeklõdõket is!

Véber Gábor
klubvezetõ 

06 20 204 1916

Kerepes Nagyközség Önkormányzata az
idei évben az Új Magyarország Fejlesz-
tési Terv Regionális Operatív Program
(KMOP-2007-2.3.1/C) keretében pályá-
zott személygépkocsi és kerékpártáro-
lók építésére. A pályázaton  41 324 193
Ft támogatást nyertünk – mondja Oláh
János jegyzõ úr – 77 db személygépko-
csi parkoló (P + R) és 32 db kerékpártá-
roló (B +R) kialakítására a Kerepesi HÉV
megálló közelében. A fejlesztés kiterjed
a terület rendezésére, ez jelenti a gyalo-
gos járdák és lépcsõk kiépítését, a meg-
lévõk átépítését és biztonságossá téte-
lét, víztelenítési-, forgalomtechnikai fel-
adatokat, akadálymentesítést és füvesí-
tést. Az építésre többek között azért
van szükség, mert a kerepesiek a terüle-
tet eddig is parkolásra használják, s ez-
zel az új parkoló tovább ösztönözné a
lakosságot a  P+R rendszerre való átál-
lásra,miszerint gépkocsijukat biztonsá-
gos parkolás után az elõvárosi vasutat
(HÉV),azaz kötöttpályás közösségi köz-
lekedést vennék igénybe. A projekt célja
nem a profit termelés,hanem a fenn-
tartható közlekedés elõsegítése, ezért a
parkolók használata ingyenes.
Önkormányzatunk – emeli ki Oláh János
jegyzõ – ezzel az “új típusú közszolgál-
tatással” kíván példát mutatni és ösztö-
nözni, hogy egy településen milyen sok-
féle eszközzel lehet fenntartható gon-
dolkodást, kultúrát elõsegíteni

(“glokális szemlélet” = „Gondolkozz
globálisan, cselekedj lokálisan.”). A pro-
jekt a jelentõs társadalmi hasznai miatt
már 2011-ben megtérül, különösen a
környezeti hatások terén jelentõs hoza-
dék mutatható ki (üvegházhatású anya-
gok csökkenése,káros anyag- illetve zaj-
csökkenés).
A parkoló nem õrzött, de a helyi polgár-
õrség vállalta az üzemeltetés során a te-
rület folyamatos, fokozott polgárõri fel-
ügyeletét, ezzel biztosítva a parkolás
közbiztonságát és közlekedésbiztonsá-
gát. A fejlesztés 2009-ben fog megvaló-
sulni. 

Állás és munka 
– 45 éven túliak számára

Nagyszabású ingyenes 
parkoló-építés Kerepesen
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- Képviselõ úr, mióta él
itt, és hogy vált kerepe-
sivé?

- Harmincegy éve lakom
Kerepesen, és már nagyon
régóta kerepesinek vallom
magam. Munkámból fakadó-
an - mint építésvezetõ - sokat
jártam, dolgoztam erre felé,
nagyon megtetszett nekem
ez a környék. Egy barátom
vett itt telket építkezéshez, s
így kaptam én is ötletet,
amin aztán nem sokat tana-
kodtam, itt telepedtem le.

Kezdetben, mint sok lakó-
társunk, én is csak aludni jár-
tam haza, még a gyerekün-
ket is Pestre hordtuk iskolá-
ba. Most már másként dön-
tenék. Így sokkal lassabb volt
a beilleszkedés, az ismerke-
dés és ez a gyermekünknek
sem tett jót. Ráadásul a tele-
pülés szempontjából is hátrá-
nyos, mert veszteségnek te-
kinthetjük, hogy a máshová
járó gyerekek után nem mi
kapunk állami támogatást,
így fajlagosan nagyobb költ-
séggel üzemeltetjük az isko-
lát.

- Hogyan lett önbõl kép-
viselõ?

- Az elsõ önkormányzati
választáson, 1990-tõl 1994-
ig voltam elõször képviselõ, a
Bók Károly - Tóth Lajos féle
csapatban. Ekkor még közös-
ködtünk Kistarcsával. Már ak-
kor is a Településfejlesztési
Bizottságban tevékenyked-
tem. Bár kisebbségben vol-

tunk, de azért a tornatermet
és pár kisebb beruházást
mégis sikerült Kerepesen is
megvalósítanunk.

Azt követõen azonban
nem vettem részt az önkor-
mányzati munkában egészen
2006-ig. Bekapcsolódtam vi-
szont a Sportkör tevékenysé-
gébe, néhány évig sportköri
elnök is voltam. 

Közben vállalkozóvá vál-
tam, létesítettem egy Kft-t
építkezési kivitelezõi felada-
tokra, késõbb pedig egy Bt-t
is. Számos munkát végez-
tünk itt Kerepesen, például
csatornáztunk Szilason és a
Hollandia telepen, járdát és
korlátot készítettünk Szilason
a Béke úton, tetõszigeteltük
a szilasi óvodát, stb. 

Persze amióta képviselõ va-
gyok, azóta a vállalkozásom
nem végez semmiféle mun-
kát ezen a településen, még
alvállalkozói szinten sem, ne-
hogy támadási felületet ad-
jak. (Így is támadnak, amivel
csak lehet, többek közt a
„megélhetési képviselõ” jel-
zõvel!)

A 2006-es választáson
Franka Tibor csapatával in-
dultunk, a Fidesz támogatá-
sával (bár én eredetileg Kis-
gazda vagyok), így jutottunk
be a mostani képviselõ-testü-
letbe.

- Milyen önkormányzati
feladattal bízták meg a tár-
sai?

- Mint építészmérnököt és
ebben a témakörben nagy
gyakorlattal rendelkezõ vál-
lalkozót, a Településfejleszté-
si Bizottság elnökének vá-
lasztottak meg. A feladatot
örömmel vállaltam, azóta is
igyekszem a falu érdekében
minden lehetséges fejlesztést
ésszerûen elõkészíteni, meg-
szervezni és kiviteleztetni. 

Úgy látom, hogy ez alatt a
két év alatt nagyot fejlõdött
Kerepes. Elvégeztünk sok ki-
sebb jelentõségû, mégis fon-
tos, hangulatjavító feladatot,
amivel felzárkóztatjuk a falut
Európához (Például a kerepe-
si faluházban még rendes
WC sem volt és ezt hosszú
évekig tûrték a falu egykori
vezetõi.) Ugyancsak a kultúra
része, hogy legyenek járdák,
lépcsõk, korlátok, feliratok,
csökkenjen a balesetveszély,
ezen a téren számos felada-
tunk akadt és akad még min-
dig.

Nagyobb horderejû mun-
kák az útépítések és a csapa-
dékvíz elvezetések, amikre
ugyancsak nagy szükség van.
Most éppen a Wesselényi ut-
cában dolgozunk a Kiss Jó-
zsef és a Mártírok utca közti
szakaszon. Tavasszal kezdõ-
dik a munka a HÉV átjáró és
a Sólyom utca között, majd
folytatjuk a széphegyi olda-
lon is. Rendbe kell tennünk a
Szabadság úti vízmosásokat
is… Ezen kívül az útkereszte-
zõdésekben átereszeket csi-
nálunk. Olyan ütemben dol-
gozunk, ahogy a pénzünk
engedi, 

A legnagyobb feladat ed-
dig a Mezõ utca aszfaltozása,
és a Templom utca díszkõ bo-
rítása, valamint a Sólyom La-
kópark beruházása volt, ez
utóbbit az ott lakók anyagi
támogatásával végeztük. 

Arra is figyelünk, hogy a
beruházásoknál lehetõleg
helyi vállalkozók kapjanak
munkát, hiszen így az elköl-
tött pénz java itt marad a fa-
luban. Az is jelentõs megta-
karítást jelent, hogy az ön-
kormányzat Kht-ját alkalmas-
sá tettük sok hasznos felada-
tot végrehajtására, s így nem
mások nyereségét növeljük a
megbízásokkal, miközben a
közhasznú munka sem csak a
falevelek söprésébõl áll már.

Mindezeken túl a Bizottsá-
gunk nagyon sok lakossági
ügyben vesz részt, telekmeg-
osztásoknál, mûszaki kérdé-
sekben, építésügyi kérdések-
ben, stb. 

Feladatunk tehát bõven
akad. Lényegesnek tartom,
hogy a polgármester úr és a
mi gondolkodásunk átlátha-
tó. Olyan, mint az egyszer-
egy : amennyire és ahol lehet
csökkenteni ésszerûen a költ-
ségeket és minél több fejlesz-
tési munkát elvégezni. Ha le-
het, nem holnap vagy hol-
napután, hanem MA. Ez szol-
gálja Kerepesen a lakosság
minõségibb életfeltételeinek
a javulását. 

- Milyen a munkamegosz-
tás a képviselõ-testületen
belül?

- Amikor felállt a képviselõ-
testület, a szintén bekerült
választási ellenfeleinket part-
nernek, munkatársnak tekin-
tettük, és bevontuk õket a
munkába, sõt komoly tisztsé-
gekbe is beszavaztuk õket.
Így lett Labancz Józsefbõl al-

polgármester, Rózsás Eriká-
ból pedig bizottsági elnök.
Minden jószándékunk és ösz-
szefogási kísérletünk ellenére
azonban õk továbbra is ellen-
félként viselkednek, egyfoly-
tában akadékoskodnak, gán-
csoskodnak minden képvise-
lõ-testületi ülésen. Nem Kere-
pes érdekei vezérlik õket, ha-
nem az a cél, hogy kötözkö-
déssel akadályozzák a mun-
kákat, már most választási
kampányba kezdtek.

Ráadásul igyekeznek min-
ket és elsõsorban a polgár-
mester urat lejáratni, rossz
színben feltüntetni. Ezt ta-
pasztaljuk az általuk kiadott
újságokban is. A közvéle-
ményt akarják ellenünk fordí-
tani, ahelyett, hogy a Kerepe-
sért végzett munkával vívnák
ki a lakosság elismerését. Az
õ ellenkampányuk miatt vol-
tunk kénytelenek lecsökken-
teni a kibocsátott kötvény
összegét is 800 millió Ft-ról
450 millióra. 

- A felvett 450 millió fo-
rintot hasznos fejlesztések-
re fordítják, de mibõl fize-
tik majd vissza?

Nem aggódom a visszafi-
zetés miatt, mert vannak for-
rásaink is hozzá. 
• Ha hoszaz iskolai gyermek-

létszámot meg tudjuk nö-
velni, akár megduplázód-
hat az erre a feladatra járó
állami támogatásunk. Eh-
hez azt kell elérnünk, hogy
nyugodt oktató-nevelõ
munka folyhasson az intéz-
ményben, és ne politikai
csatározások színtere le-
gyen. 

• A Polgármesteri Hivatal át-
költöztetése a jelenlegi
helyszínre évrõl évre jelen-
tõs megtakarítással jár, hi-
szen a korábbihoz képest
egyharmad méretû épület-
részt kell fûteni, világítani,
takarítani, karbantartani.

• Kerepes lakossága gyors
ütemben növekszik. A lét-
számnövekedéssel folya-
matosan nõ a személyi jö-
vedelemadóból származó
bevételünk.

• További lehetõség az ipar-
ûzési adóbevételünk növe-
lése, ha sikerül több vállal-
kozást idetelepíteni. Ehhez
az M31-es útra történõ be-
kötés adhat jelentõs lökést.
A polgármester és a jegyzõ
ezen fáradozik, mindenféle
hatóságnál eljárnak, min-

A Bemutatjuk a Képviselõket sorozatunk következõ tagja

Pordán Miklós, a Településfejlesztési Bizottság elnöke
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den követ megmozgatnak,
hogy ez megtörténjen. 
Fontos fejlõdési lépésnek

tartom Kerepes várossá nyil-
vánítását. Nem vagyunk
gyengébb adottságúak sok
más, már városi ranggal di-
csekvõ településnél.

Kerepes azonban szétta-
golt, hiányzik a településköz-
pont, ahol a kulturális és az
igazgatási középületek vala-
mint az egyéb fontos létesít-
mények megtalálhatók len-
nének. A település korábbi
vezetõi érthetetlen okokból
ezzel nem törõdtek. 

A két településrész közti
Nagyrét tûnik erre a feladat-
ra alkalmasnak, ahol a külön-
féle intézmények közt egy
középiskolát is el tudok kép-
zelni a jövõben. Idõvel új
helyre kívánjuk majd költöz-
tetni a sportpályát, és szá-
molunk a Szilas patak medré-
ben egy felduzzasztott hor-
gász- és szabadidõ tóval, hi-
vatalosan záportározóval is.

Rengeteg feladatunk van
még hátra, de lépésrõl lépés-
re haladunk.

Hogyan tölti képviselõ úr
a napjait?

Most már nyugdíjas va-

gyok, de a Kft. és a Bt. bõsé-
ges feladattal lát el. Emellett
végzem az ugyancsak nem
csekély önkormányzati mun-
kámat. Így, gondolom érthe-
tõ, hogy szabadidõm egysze-
rûen nincs. Jellemzõ, hogy
bár szeretek horgászni és ré-
gebben lejártam a Velencei-
tóra, ahol csónakból fogtam
a halakat, ám sem tavaly,
sem az idén egyetlen egyszer
sem jutottam el odáig. Mind-
két évben kiváltottam a hor-
gászengedélyt, de a fogási
naplót mindkétszer üresen
küldtem vissza. Viszont olva-
sok, ami csak a kezem ügyé-
be kerül, nemcsak szakmai és
politikai írásokat.

Mivel ez az újságcikk az új
év elsõ napja közelében kerül
az olvasókhoz, engedjék
meg, hogy Minden Kerepesi
Lakosnak Jó Egészségben El-
töltött Eredményes Új Esz-
tendõt kívánjak! 

Köszönöm a helyzetértéke-
lõ bemutatkozást és kívá-
nom, hogy tevékenységük
nyomán Kerepes fejlõdése
töretlenül folytatódhasson a
jövõben is.

Lejegyezte: 
Windhager Károly



December elején megnyitóra
hívta Murányi László COOP
vezérigazgató és Dul Udóné
a Gödöllõi COOP vezetõje a

szilasiakat, hogy Franka Tibor
polgármester társaságában
felavathassák a megújult üz-
letet. A létesítmény 300 m2-
el bõvült, korszerû, szép és
tágas lett, az áruválaszték is
jelentõsen nõtt. Természete-
sen akcióval készültek a nyi-
tásra, de a továbbiakban is
különféle akciókkal, kedvez-
ményekkel szeretnének a
törzsvásárlói tábor kedvében

járni. Az elsõ vevõ a nyitáskor
egy üveg pezsgõt kapott
ajándékba, lásd alsó képün-
kön.
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Háromszáz korszerû ágyat
szerzett be Pest Megye Ön-
kormányzata a tulajdonában
mûködõ kistarcsai Flór Fe-
renc Kórház számára. Dr.
Szûcs Lajos a Megyei Köz-
gyûlés elnöke és dr. Bedros J.
Róbert, a Kórház fõigazgató-
ja szerdán adták át az új, vi-
lágszínvonalú ágyakat az in-
tézményben.  Dr. Szûcs Lajos
elmondta, hogy a 840 ágyas,
súlyponti kategóriába sorolt
kórház évek óta modernizálja
felszerelését, ennek része a
mostani, mintegy 100 millió
forintos beruházás. 

Dr. Szûcs Lajos ígéretet tett
rá, hogy a 840 ágyas, súly-
ponti kategóriába sorolt kór-
ház a továbbiakban is szá-
míthat arra, hogy támogat-
ják a felszerelések moderni-
zálását. A kormány és a par-
lamenti többség szégyentel-
jes módon megfosztotta az
egészségügyi dolgozókat is a
13. havi bértõl és a béreme-
léstõl – mondta dr. Szûcs La-
jos. A Közgyûlés elnöke hoz-
zátette: a gazdasági válság
és a kormány megszorító po-
litikája miatt még jobban
oda kell figyelni az egészség-
ügyre, a betegekre és a dol-
gozókra egyaránt. „Mindent
megteszünk azért, hogy az
itt dolgozók és fõleg az ide
került betegek minél jobb
körülmények között dolgoz-
hassanak-gyógyulhassanak.
Egyúttal köszönöm a kórház

egész kollektívájának azt,
hogy a nehéz körülmények
ellenére is helyt állnak, fej-
lesztenek. De az én köszöne-
temnél sokkal többet jelent a
gyógyult emberek öröme,
hálás mosolya, amibõl kijut
Önöknek bõven. Örülök,
hogy ezzel a mostani nagy
értékû fejlesztéssel hozzájá-
rulhattunk a még színvonala-
sabb betegállátáshoz” –
mondta dr. Szûcs Lajos, Pest
Megye Közgyûlésének elnö-
ke.

Az ágyak több funkciót lát-
nak el, gombnyomásra tet-
szés szerint állíthatók és
mozgathatók, amely kényel-
mesebbé teszi a betegek fek-
vését és a nõvéreket is meg-
kíméli a nehéz fizikai munká-
tól. A komfortnövelés hozzá-
járul a gyorsabb gyógyulás-
hoz, így az ágyak kihasznált-
sága is növekszik, a beteg ke-
vesebb ideig szorul kórházi
ellátásra.

Az intézmény évente 230-
240 ezer beteg ellátásáról
gondoskodik és 30-40 ezren
gyógyulnak az ágyakon.
Bedros J. Róbert fõigazgató a
kórház dolgozói és a betegek
nevében is köszönetet mon-
dott Pest Megye Önkormány-
zatának azért a folyamatos
támogatásért, amelyet az el-
múlt két évben élvezett az in-
tézmény a fenntartó, megyei
önkormányzat részérõl.

A Szilasi COOP

Temetõi lámpasor
Bár túl vagyunk már a leghosszabb éjszakán, de mégis
mindenki örül, hogy a temetõ üzemeltetõje saját beruhá-
zásként magára vállalta a temetõn belüli fõ út lámpates-
tekkel történõ felszerelését és a sötétedés utáni idõszak-
ban a világítást. 

Köszönjük!

300 új kórházi ágy 
- sokkal jobb ellátás 
a betegek részére

Borsi Istvánné és a pezsgõvel
jutalmazott elsõ szilasi vásárló
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A mai Pest megye jogelõdje Pest-Pilis-Solt vár-
megye 349 évvel ezelõtt, 1659. december 4-
én jött létre. Pest Megye Önkormányzatának
Közgyûlése az évfordulót MEGYENAPPÁ nyil-
vánította.
Az ünnepséget Dr. Szûcs Lajos, Pest Megye
Közgyûlésének elnöke nyitotta meg. 
Idén is, mint ahogy évek óta hagyományo-
san, ezen a napon adták át a legrangosabb
megyei kitüntetéseket.

Pest Megye Napja Képviselõi fogadóóra 
Tájékoztatom a körzetembe tartozó
(Szabadság út az ABC-tõl a Patkó
Vendéglõig és Templom u.) Tisztelt
Lakókat, hogy a következõ fogadó-
óra 2009. január 11-én, csütörtö-
kön 17-19 óra között lesz a Kerepe-
si Faluházban /CseTTI-Stúdió/.  
Érdeklõdni a 06 20/204 1916 tele-
fonszámon lehet.

Véber Gábor képviselõ

A 860 éves Kerepes éves ünnepségsorozat záróeseményeként kitünte-
tések átadására is sor került.

A képviselõ-testület az õsszel rendeletet módosított, amely során Dísz-
polgári címet alapított. Ebben az évente egy alkalommal kiosztható legma-
gasabb kitüntetésben ez évben Forró Józsefné Marika néni és Mihalik
Mihány részesült sokévtizedes Kerepesért kifejtett áldozatos munkájáért.

Ezzel egyidõben került sor a Katolikus Kultúráért kitüntetés átadására,
melyet Szalai Jánosné vehetett át polgármester úrtól az ünneplõ közönség
elõtt. A kitüntetést a képviselõ-testület Frajna Imre atya, valamint az Egy-
háztanács egyetértésével ítélte oda.

Kitüntetettjeink
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Részletek pályázatokból

Tisztelt Olvasó !  Elõzõ,
hasonló témájú cikkben
ígértem, hogy közlünk va-
lamennyit azokból a pá-
lyázatokból, melyek a „Ta-
láljuk ki Kerepest…!”
címû felhívásunkra érkez-
tek. Felnõttek és gyerme-
kek egyaránt küldtek írá-
sokat, melyek egyike-má-
sika igen figyelemre méltó
gondolatokat, ötleteket
tár elénk. Tanulságosak és
megszívlelendõk - úgy
gondoltuk.

Lássuk most itt egy felnõtt
és egy gyermek írását - Õk
hogyan képzelik el a jövõ
Kerepesét:

Kerepes - Postakocsi já-
rat indítása, a régi idõk-
re emlékezve:

- lehet Kerepesen belül
különbözõ megállók-
kal, rövid menetidõvel

- lehet a környezõ falvak
között hosszabb me-
netidõvel

- elõzetes jelentkezés
esetén indulnának a já-
ratok

- Magyar Posta, mint tá-
mogató?

- Megállapodás: a posta-
kocsis kirándulással
kapcsolatos hirdetések
postahivatalokban tör-
ténõ elhelyezésérõl

- a megállókban külön-
bözõ programokat le-
het szervezni, mint pél-
dául: megálló egy ta-
nyán, lóitatás, pogácsa
kínáló pihenõ egy ma-
gánháznál (aki vállalja),
télen lehet forralt bor-
ral vagy csipketeával
bõvíteni a kínálatot,
vagy akár egy érdekes
elõadással, tánccal, já-
tékkal, stb.

- kézbesíthetne különle-
ges leveleket is, vagy
ajándékokat speciális
dobozokban
Évszakonként amatõr
találkozók, vásárok, ki-
állítások, tehát évi 4x

- nyáron például a hév
megállóban amatõr al-

kotók kiállítása és vásá-
ra

- amatõr versírók találko-
zója és bemutatkozása

- amatõr festõk találko-
zója, bemutatója és vá-
sára

- amatõr fotósok kiállítá-
sa

- stb.
- az elõzetes jelentkezés

egyénileg történne
Fa ünnepe (tavasszal)
- a megújulásról, az élet-

módról, az emberi szi-
lárdságról szóló progra-
mok

- ezen belül lehet virá-
gok bemutatója (pl. vi-
rágból alkotott képek)

- a fa, mint segítõnk
- a természet törvényei-

nek tisztelete, elõadá-
sok

Lámpás ünnep 

- az egyik domboldalon
lehetne lámpás élõ be-
mutatót rendezni alko-
nyatkor (tüzijáték he-
lyett), persze nem gyer-
tyával, nanem pl. elem-
lámpával, mert az nem
tûzveszélyes. 

- Iskolák vagy különbözõ
társaságok, bármilyen
csoport jelentkezhet
kreatív élõjátékkal

- A domb különbözõ he-
lyein (kb. 10 helyen),
egymásután játszhat-
nák el, kb. 5 percben
mindenki a saját lám-
pás játékát

- napközben fesztivál,
programokkal

A magyar falu napja:

- Kapolcshoz hasonlóan
magán udvarokon,
vagy egy régi kerepesi
utcában elõadások,
színdarabok

- jellegzetes magyar álla-
tok

- jellegzetes magyar éte-
lek

- népviseletek
- kézmûvesség
- vendég falvak bemuta-

tása évenként
- stb

Csinger  Éva
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„Találjuk ki Kerepest…!”

Új kötet
Az év végén jelent meg
Franka Tibor polgármester
legújabb kötete, a Cigány-
kérdés cigányúton, mely az
azonos címû korábbi írás,
második, bõvített kiadása.
Érdemes elolvasni és elgon-
dolkodni rajta.

A Mikulás sem feledkezett meg a kerepesi gyerekekrõl…

Találjuk ki Kerepest !
Kerepest, községünket
több lépcsõben és fokoza-
tosan lehetne a világ figyel-
me felé fordítani. Legelõ-
ször a Csörsz-árkot, a régi
római földsáncot tenném
jól megközelíthetõvé. Hir-
detésekben, útikönyvekben
szerepeltetném. Ezek után
a Templom hegy környéké-
nek tereprendezése, hozzá
vezetõ szép lépcsõsor kiépí-
tése lenne célszerû, de egy
autóút építésére is gondol-
ni kell kényelmese3bb láto-
gatók érdekében. Egy régi
típusú, igazi nádfedeles táj-
ház építésére is szükség
lenne. Benne a régi kerepe-
si viselet, használati tár-
gyak, életmód bemutatása
mellett igazi érdekesség
képpen a házhoz tartozó

ólakban, istállóban élõ disz-
nó, tehén, ló volna.  Egy kö-
zeli réten birkacsorda leg-
elészne.
Ez a mai kisállatkertek kö-
zött is megállná a helyét.
Mivel Kerepesen régen szõ-
lõtermesztés is folyt, egy
területrész betelepítése,
korhû présház és boros-
pince Is megtekintésre ér-
demes lenne. A Patkó Csár-
da régi szerepének, a vidék-
rõl érkezõ, mai szóhaszná-
lattal beszállítók pihenõ he-
lyének emlékszobával, istál-
lóval, kocsikkal történõ be-
mutatása. 

Kedves felnõttek, a labda
fel van dobva…  

Véber Gábor 
CseTTI Stúdió

Itt pedig a IV. a. osztályos  Szénási Zsófia tömör
gondolatai következnek arról, hogy Õ hogyan kép-
zeli el a holnap Kerepesét:
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Nem kis fába vágta a fejszéjét a Csa-
ládvár Alapítvány és a Faluház, amikor
megálmodták, hogy a falukarácsonyból
legyen adventi vásár és sokadalom eb-
ben az évben.

Rengeteg kétely merült föl: le lehet-e
zárni a parkolót, eljönnek-e majd a ke-
reskedõk, lesz-e megfelelõ áramellátás
stb.

Aztán szép sorjában választ is kap-
tunk a kérdésekre.

Idõjárás: lehetett volna szebb is, de
némi szemerkélõ esõvel megúsztuk.

Igen, a parkolót le lehet zárni egy
napra, a környéken lakók ezt megértõ-
en fogadták. A kht. elõkészítette a tere-
pet, és színpadot is épített. A helyszín jó
választásnak bizonyult, nem kizárt,
hogy máskor is történni fog itt még
valami…

A kereskedõk már nem jöttek ilyen
lelkesen, de ez talán annak is köszönhe-
tõ, hogy elsõ alkalommal rendeztünk
adventi vásárt Szilason – sokan már el-
ígérkeztek máshová. Talán nagyobb hír-
verést is megérdemelt volna a rendez-
vény, sokakhoz nem, vagy csak késve ju-
tott el a híre. Aki azonban ellátogatott
ide, az kóstolhatott remek kecskesajtot
vagy kiváló mangalica termékeket. A
gyerekek és felnõttek kedvence a kür-
tõskalács illata messzirõl csalogatta a
látogatókat.

Forró tea és forralt bor, zsíros kenyér
és szendvicsek oltották az éhet-szomjat
ezen a délutánon. A Közösségi Házban
jótékonysági vásárt is tartottak az óvo-
dák és az iskola javára.

És hát az esti program!
Polgármester úr köszöntõje, a refor-

mátus lelkész és a katolikus kántor gon-
dolatai szolgáltak bevezetõül, majd a
Szilband és Szilkerék együttesek csap-
tak a húrokba, tovább lelkesítve a me-
leg hangulatot. Ezután a nyugdíjasok
által elmondott karácsonyi versek kö-
vetkeztek. 

A mûsort igazi meglepetésként zárta
Agatha Christie karácsonyi novellájának
dramatizált változata Csillag Betlehem
felett címmel, amelyet a Szivárvány és a
Preminens gyermek színjátszó csopor-
tok egyesült erõvel adtak elõ. A darab
fordulatai elgondolkodtatták a közön-
séget, s az est és a színdarab lezárása-
ként, kezünkben égõ gyertyával eléne-
keltük a Csendes éjt. Külön köszönet a
gyerekeknek, akik kibírták a hosszas vá-
rakozást a hidegben, és ezek után a da-
rab elõadásában is derekasan helyt áll-
tak.

Ezúton is köszönjük mindazok támo-
gatását, akik segítettek a program létre-
jöttében.

Nodus
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Pest megye november
4-i megyenapján, Piliscsa-
bán, a Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem színház-
termében dr. Szûcs Lajos,
Pest Megye Közgyûlés-
ének elnöke ünnepélyesen
megnyitotta Pest Megye
millenniumi évét.  Az év-
forduló eredete, hogy I.
István királyunk 1009-ben
alapította Pest megye jog-
elõdjét, Visegrád várme-
gyét. 

Ezen az eseményen a saj-

tó képviselõi részesültek el-
ismerésben. Ennek kerepe-
si vonatkozása is van, hi-
szen a településen bejegy-
zett kistérségi televízió, a
SzilasTV - a Pest megyében
élõ emberek korrekt és
tárgyszerû tájékoztatása
érdekében kifejtett mun-
kája elismeréseként - a
közgyûlés elnökétõl a Pest
megye Médiadíja kitünte-
tést kapta. Az elismerést
Zsalakó István, alapító fõ-
szerkesztõ vette át.

Pest megye 
médiadíja a SzilasTV-nek

Dr. Szûcs Lajos és Zsalakó István

Falukarácsony Szilasligeten
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A káposztát régebben erre
a célra használt hordóban sa-
vanyították. Ma célszerûbb a
speciális fedõ-megoldással
ellátott, különbözõ méretû
agyagedény, amely gazda-
boltokban kapható. De sava-
nyíthatunk káposztát 5 lite-
res uborkásüvegben is.

Hozzávalók:
25 kg káposzta
25 dkg só (egy  kiló káposz-
tára egy dkg sót számítunk)
1 csomag babérlevél
1 csomag szemesbors

1.5 kg alma - héjastól, kicsu-
mázva, kb egy cm-es szele-
tekre vágva
1.5 kg birsalma - héjastól, ki-
csumázva, kb. egy cm-es sze-
letekre vágva.
hegyes, erõs paprika - ízlés
szerint 
torma vékony csíkokra vágva
(A bors, az alma, a birsalma,
az erõs paprika és a torma el-
hagyható. Természetesen ké-
szíthetünk kevesebb vagy
több káposztát is - figyelve a
hozzávalók arányaira.)

Az elkészítés menete:
A káposztát legyaluljuk

vagy késsel nagyon vékony
csíkokra vágjuk. Célszerû egy
nagyobb edénybe helyezve
megsózni, hogy  egyenletes
legyen a sózás. 

Egy réteg káposztát bele-
helyezünk az agyagedénybe
vagy az üvegbe. Megszórjuk
a borssal, babérlevéllel és az
almákkal (esetleg az  erõs
paprikából is beledobunk).
Majd egy újabb réteg ká-
poszta következik. Alaposan
ledöngöljük, hogy levet en-
gedjen, szinte szutyogjon a

leve. (A friss káposztában
van sok lé! Az elsõ rétegeket
alaposabban sózzuk, mint
majd a következõket, ugyan-
is a só hatására könnyebben
levet enged.) Levegõ nem le-
het a káposztában. Ez a mû-
velet nagyon fontos, ugyan-
is, ha a káposzta nem áll a
saját levében, megbarnul,
megpuhul, tönkremegy. (Ké-
sõbb ilyen esetben az edény
tetején lévõ barna réteget tá-
volítsuk el.)

A döngölés történhet ököl-
lel, lábbal vagy döngölõfával. 

Ha sok káposztát készí-
tünk, tapossuk meg. Lábmo-
sás után 2-3 nylon zacskót
helyezzünk a lábunkra, amit
befõttes gumival rögzítünk.
Egyik lábunkkal vagy mind-
két lábbal beleállunk az
edénybe, s addig tapossuk a
káposztát, míg bõséges levet
nem enged.

Döngölõfát készíthetünk
megfelelõ méretû lehéjazott
tûzifából, amelyre lécet szö-
gelhetünk.

Ha a káposzta megfelelõ
mennyiségû levet enged, jö-
het a következõ réteg. Ha-
sonló módon járunk el, mint
a fent leírtak. Egészen addig
folytatjuk a mûveletet, míg
az edény meg nem telik. A
tetejére csak káposzta kerül,
amely elfedi a fûszereket,
egyéb alkotó részeket.

Az agyagedény fedelét fel-
helyezzük, s ügyelünk arra,
hogy a fedõ - az edény pere-
mén - folyton vízben álljon. A
víz  akadályozza meg, hogy
az edénybe levegõ kerüljön.
A víz gyorsan párolog, van
aki,  olajat tesz a víz helyett
az agyagedény peremére.

Az uborkás üveget lekötjük
celofánnal, mint a savanyú-
ság eltevésnél.

Ötlet: 
Savanyú káposztából egész

télen készíthetünk vegyes sa-
látát. Legegyszerûbb, ha az
edénybõl kivéve egy adagot,
nyers hagymával keverjük és
ízlés szerint édesítjük. De te-
hetünk bele vékonyra reszelt
nyers céklát, sárgarépát, sa-
vanyú uborkát is - ízlés sze-
rint.

Jó étvágyat! Jó egészséget!
Pálinkás Ibolya

Tisztelt 
Polgármester Úr!
Engedelmet kérek, hogy

néhány javaslatot tegyek
azokról a bizonyos szérûs-
kertekrõl.

Önnek, mint Kerepes el-
sõ emberének kötelessé-
ge, hogy a Község elõre
haladását elõsegítse. Sok
köszönet és elismerés jár
eddigi munkásságáért.
Köszönöm, hogy a sok
tennivalója mellett is eny-
nyit törõdik a faluval. Az
Ön neve bekerül a falu
történelmébe, ezt a mun-
kájával kiérdemelte.

Kérem önt, hogy vegye
a kezébe az elhanyagolt
szérûskertek terén is az
ügyintézést. Természete-
sen a falu újságjában
nyugtassa meg a tulajdo-
nosokat, hogy nem elven-
ni akarják a magántulaj-
dont, csak rendbe akarják
tenni. Miután a faluban
kialakult a központ, hi-
szen itt van az orvosi ren-
delõ, a gyógyszertár, az is-
kola, a Polgármesteri Hi-
vatal, így ez a terület már-
is a falu központja. Tehát

a meglévõ telkeket el kell
rendezni, hogy alkalma-
sak legyenek családi há-
zak építésére. A tulajdo-
nosok kárpótolva lesznek,
mihelyt a telküket valaki
megvásárolja.

Az elsõ és legfontosabb
az utak tisztítása, és az ott
lévõ nagy gödör beteme-
tése.

Továbbá sürgõs a teme-
tõ bõvítése. A sportpályá-
nak idõvel át kell költöz-
nie a feltöltött részre,
mert ott 30 évig építkezni
úgy sem szabad. Az idén
csak fakivágás történhet,
és a mélyút és a gödör fel-
töltése, jövõre pedig a bo-
zótok kiirtása. Ki kell adni
a földmunkákat egy vállal-
kozónak, hogy a terepren-
dezést rendesen elvégez-
ze. Ehhez a magam részé-
rõl felajánlom a segítsége-
met az irányításhoz, társa-
dalmi munkában.

Egy szilasligeti 
nyugdíjas építész 

(Név és cím 
a Szerkesztõségben)

Savanyú Káposzta Olvasói levél
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Baleset
Könnyû sérüléses közleke-

dési baleset történt 2008.
november 30-án reggel. Egy
sülysápi férfi Suzuki típusú
s z e m é l y g é p k o c s i j á v a l
Nagytarcsa lakott területén
kívül. Isaszeg irányából
Nagytar-csa felé közlekedett,
maikor jármûve megcsú-

szott, áttért a menetirány
szerinti bal oldali forgalmi
sávba és ott összeütközött
egy Renault típusú személy-
gépkocsival. A megcsúszott
jármû vezetõje könnyû sérü-
léseket szenvedett.  

Fatolvajok
Az elmúlt idõszakban több

erdõben történt illegális faki-
vágás, lopás. 2008. novem-
ber 30-án délelõtt tett felje-
lentést a Pilisi Parkerdõ képvi-
selõje. Veresegyház és Erdõ-
kertes között lévõ Tájvédelmi
körzetbõl  kb. másfél köbmé-
ter fát motoros fûrésszel vág-
tak ki ismeretlen személyek,

melyet el is szállítottak. A Ve-
resegyházi Rendõrõrs járõrei
igazoltatták Erdõkertes terü-
letén azt a kisteherautót, me-
lyen frissen kivágott fa volt.
A jármûben M. Róbert 28
éves, H. Róbert 33 éves és B.
István 52 éves csörögi lakhe-
lyû férfiak utaztak. A jármû-
ben feltalálásra került a mo-

toros fûrész, valamint az ello-
pott fa is lefoglalásra került. 

Gépkocsifeltörés
Csömörön a temetõ fõbe-

járatánál lévõ parkolóban
törtek fel egy autót. 2008.
11.30-án a délelõtti órákban
a lezárt állapotban hagyott
Opel Zafira típusú személy-
gépkocsi jobb elsõ ablak-
üvegét ismeretlen tettes be-
törte és az utastérben ha-
gyott válltáskát a benne lévõ
személyes iratokkal és mobil-
telefonokkal, valamint 38
ezer forint készpénzzel ellop-
ta. A lopással okozott kár:
200 ezer forint, a rongálással

kb. 100 ezer forint kár kelet-
kezett. 

Ezek a gépkocsi feltörések
megelõzhetõek lettek volna,
ha jármûvek vezetõi nem
hagyják látható helyen érté-
keket tartalmazó táskájukat.

Garázdaság
Csoportos garázdaság mi-

att indult büntetõeljárás.
2008.december 4-én a déli
órákban Veresegy-házon, a
település közepén lévõ ben-
zinkút elõtt szóváltásba keve-
redett két család. A veszeke-
dést verekedés követte. 

A helyszínrõl 6 személyt ál-
lítottak elõ a rendõrök, õket
csoportos garázdaság elkö-
vetésével gyanúsítják. Az in-
tézkedés során lefoglalásra
került tonfa, boxer, vipera va-
lamint egy baseball ütõ. 

Halálos Baleset
Halálos közlekedési baleset

történt Zsámbok és
Vácszentlászló között 2008.
december 5-én 8.55 órakor.
Egy 47 éves jászberényi férfi

közlekedett Fiat Panda típusú
személygépkocsijával a
3106-os számú úton, amikor
egy balra ívelõ útkanyarulat-
ban elvesztette uralmát a jár-
mûve felett és lehaladt a me-
netirány szerinti bal oldali út-
padkára, ahol felborult. A
jármû vezetõje az autóból ki-
esett és olyan súlyos sérülé-
seket szenvedett, hogy a
helyszínen életét vesztette. 

Felelõtlenség
A folyamatos figyelmezte-

tések és felhívások ellenére
mindig akad olyan autós, aki
parkoló jármûvében, jól lát-
ható helyen hagyja táskáját,
mobiltelefonját, egyéb érté-
keit. Ezen a héten is történ-
tek gépkocsi feltörések, me-
lyek megelõzhetõek lettek
volna, csupán némi odafigye-
léssel. 

December 11-én este 6 óra
körüli idõben Bag, Szent Ist-
ván utcában zártan parkoló
autó ablakát betörte ismeret-
len személy és ellopta a sér-
tett táskáját, benne iratokkal. 

Rendõrségi Hírek

Tisztelt Állampolgárok,
Pest megye Lakosai!

Ezúton is szeretnék köszö-
netet mondani Pest megye
törvénytisztelõ lakosainak

mindazért a segítségért és
támogatásért, amit 2008-
ban nyújtottak a Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság állo-
mányának településeink biz-
tonságosabbá tétele érdeké-
ben. Hiszem, hogy a 2009. év
szintén a kölcsönös segítség-
nyújtás jegyében fog eltelni.

A Pest Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság egy kihívásokkal
teli, mozgalmas évet tudhat
maga mögött. A Rendõrség -
Határõrség integrációját kö-
vetõen 2008. január 1-jétõl a
Rendõrség és a Határõrség
egy szervezetként, egységes
arculattal és egységes fellé-

péssel, a XXI. század megúju-
ló rendõrségeként tett eleget
feladatainak.

A Rendõrség alapvetõ fel-
adata az állampolgárok biz-
tonságának szavatolása, a
közbiztonság, a közrend és
az államhatár rendjének vé-
delme. Ez irányú nemzeti kö-
telezettségünk immár nem-
zetközivé vált.

Közvetlenül, valamint az
állampolgárokkal karöltve
részt veszünk és közremûkö-
dünk abban, hogy polgára-
ink a velük született, az élet-
hez és az emberi méltóság-

hoz kötõdõ alapjogaikat biz-
tonsággal gyakorolhassák.

Ez alkalommal is köszö-
nöm együttmûködésüket,
mindazokat a bejelentéseket,
melyekkel munkánkat segí-
tették. Köszönöm jogkövetõ,
törvénytisztelõ magatartásu-
kat!

E gondolatok jegyében kí-
vánok Pest megye minden la-
kosának boldog, meghitt ün-
nepeket és jó egészséget az
újesztendõre!
Tisztelettel:

Dr. Ármós Sándor
Pest megye fõkapitánya
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Csire Zoltán

AUTÓSISKOLA
a Kerepesi

Általáos Iskolában

Igény szerint, folyamatosan
induló tanfolyamok!

• „B” kategóriásjármûvezetõ képzés

• Számítógépes teszt gyakorlás

• Közúti elsõsegély tanf. és vizsga

• Gyakorlati oktatás hétvégén is

• Jogosítvánnyal rendelkezõknek

gyakorlási lehetõség

Tel.: 06-30-964-1437

Felnõttképzési nyilvántartási szám: 13-0565-05

Mûanyag ablakok!
Ingyenes felmérés, árajánlat.

Beépítés meglévõ keretbe, vagy régi 

elbontása után. Komplett kivitelezés.

Telefon: 06-30-670-6271

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.
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Az önkormányzat sportszer ajándékát 
Ignácz János képviselõ úr szállította és adta át 

a gyerekeknek az óvodákban karácsonyi meglepetésként. 
Képeink a Meseliget Óvodában készültek.


