
A tartalomból:
Parkolj és utazz 3. old.

Testületi ülés 4. old.

Közmeghallgatás 6. old.

Busz menetrend 7. old.

„Ingyen segély” 

nincs 8. old.

Családsegítõ

április 1-jétõl 8. old.

Foci krónika 20. old.
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Emlékezés a kommunizmus áldozataira
Minden év február 25-e a kommunizmus

áldozatainak szomorú, ugyanakkor figyel-
meztetõ emléknapja.

-  Afasizmus 40 millió áldozatot követelt,
viszont a XX. században a kommunizmus
számlájára körülbelül 100 millió áldozat ír-
ható. Mindenki hallott már a zsidóság tragé-
diájáról, de vajon hányan hallottak arról,
hogy a II. világháború után hat-nyolcszáz-
ezer magyar állampolgárt, közöttük gyere-
keket deportáltak a szovjet haláltáborokba,
ahonnan aztán nekik sem volt visszatérés -
emlékeztetett Franka Tibor polgármester
megnyitó beszédében a kerepesi Hõsök em-
lékmûvénél tartott ünnepségen. Beszélt még
Gulágról, ahová többek között az 1947. feb-
ruár 25-én jogtalanul letartóztatott Kovács
Bélát, a Független Kisgazdapárt fõtitkárát
hurcolták a megszálló szovjet katonai ható-
ságok, és ahol nyolc évet töltött fogságban.
Akényszermunka-táborok keserveit megjár-
va, 1955-ben térhetett haza, de csak félév
múlva szabadult. Sorsa egyfajta típus-példá-
ja lett azoknak, akiket ma már a kommuniz-
mus áldozataiként tarthatunk számon. Az el-
múlt évszázad ötvenes éveiben itthon Ma-
gyarországon is ezrek kerültek koncepciós
vádak és perek alapján, vagy hitük vállalása
miatt börtönbe, bitófára vagy kényszermun-
ka-táborokba. Az úgynevezett kitelepítette-
ket pedig minden indoklás és ítélet nélkül
hurcolták el, s tartották, dolgoztatták ember-
telen körülmények között évekig a hortobá-
gyi, és más e célra létesített telepeken.

A megnyitó után mûsor következett,
melyben a Pávakör és az Aranyesõ nyugdí-
jas klub tagjai énekeltek, Tunkli József sza-
valt és rövid beszédet mondott vitéz lovag
Kirják László nemzetõr vezérõrnagy. Az ün-

nepség végén az önkormányzat és a civil
szervezetek az emlékezés virágait helyezték
el az emlékmû talapzatán. 

A kerepesi Fidesz szervezet helyi cso-
portja az ünnepség másnapján koszorúzott
arra hivatkozva, hogy nem kapták meg idõ-
ben a megemlékezésre szóló meghívót. Ez
azért nem fedi a valóságot, mert a Faluház
munkatársai háromszor küldték ki minden
képviselõnek az értesítést, elõször január hu-
szadikán, másodszor február huszadikán,
harmadszor pedig az ünnepség elõtt egy
nappal. Kovács Antal Fidesz vezetõ kifogá-
sa azért sem helytálló, mert minden képvise-
lõ tudott a meghívóról, méghozzá idõben. A
koszorúzás idõpontja a januári újságban is
megjelent, több tucat plakát került elhelye-
zésre a településen, és rajta kívül senki sem
hivatkozott információhiányra.  

G. E.

Boldog Özséb az 1200-as évek-
ben alapította az egyetlen magyar
rendet, a Pálosokat, melynek név-
adója Remete Szent Pálról nevez-
te el a rendet, amelyet a Pápa
1308-ban ismert el. Özséb a tatár-
járás után szétosztotta vagyonát és
remeteségbe vonult a Pilisbe. Egy
nap látomása volt: sok apró külön-
álló lángocska egy naggyá egye-
sült. Õ is így tett, egy rendbe egye-
sítette a sok különálló remetét. A
Pálos Rendbe csak magas, erõs,
nemesembert vettek fel. Ez nem
szegregáció volt, ahogy manapság
mondják, mindennek oka volt. A
magas, erõs ember azért volt fon-
tos, mert a Pálosok Magyarország
védelmében kardot is ragadtak,
úgy harcoltak a hazáért. a nemes
meg azért, mert már akkor fontos-
nak tartották, a magyar hagyomá-
nyok ápolását, összegyûjtését, ren-
dezését. Békeidõben földmûve-
léssel foglalkoztak.

Pázmány Péter mondta a XVII.
században róluk:

"Ha tudni akarod az ország so-
ros állapotát, tekints remete Szent
Pál Rendjére. Ha számukat fogyni
látod, tudd meg, az országnak is
rosszul áll a szénája. De ha õket
növekedni látod, tudnod kell,
hogy az ország felemelkedõben
van."

Ma hozzávetõleg 300 Pálos
szerzetes van a világ különbözõ
tájain, és ápolják Boldog Özséb
hagyatékát, melyet az utódoknak
meghagyott:

"A szeretet szolgálatára tegyé-
tek le a fogadalmat, s arra, aki ezt
az embereknek elõször hirdette. A
néppel a népért éljetek, s velük
haljatok, mert Isten törvénye által
Naplelkû eleink Nimród, Hunor,
Magor, Attila is ezt tették."

Megfontolandó és követni való
szavak.

Kóbor Tamás

Pálosok

Március 1-tõl a Polgármeste-
ri Hivatal kézbesítõi Kalina
Mihályné és Érdi István csütör-
tökönként délután 4 órától este
8 óráig hordják ki a hivatali le-
veleket, amiket a címzetteknek
át kellene venniük. Polgármes-
ter úr azért intézkedett így,
hogy az egész nap dolgozók-
nak ne kelljen a postára járniuk
a napközben át nem vett levele-
kért, valószínû este 8 órakor
már valaki biztosan van otthon
a családból. Át kellene venni -
írtam nem véletlenül, ugyanis a
kézbesítõk elmondása szerint
hiába csengetnek, nem engedik
be õket még akkor sem, ha ott-
hon vannak. Kinéznek a füg-
göny mögül, de nem mennek
ki a kapu elé megnézni, hogy ki

az, és mit akar. A kézbesítõnek
ebben az esetben újra meg kell
próbálni átvetetni a levelet, újra
ki kell menniük a címzetthez,
harmadszorra pedig értesítést
kell hagyniuk a postaládában,
hogy a kézbesíthetetlen levelet
a címzett átveheti a polgármes-
teri hivatalban hétfõn este 6
óráig.

Fentiek ismeretében kérjük
tisztelt kerepesi lakosainkat,
hogy a csütörtökönként este
érkezõ hivatali alkalmazottak-
tól, Érdi Istvántól és Kalina
Mihálynétól szíveskedjenek
átvenni a küldeményeket, idõt
és fáradtságot takarítva meg
ezzel saját maguknak, és a
kézbesítõknek. 

G. E.

Kézbesíthetetlen 
levelek

Vitéz lovag 
Kirják László 
nemzetõr vezérõrnagy



Lassan meg kell szoknunk
a címben található rövidítése-
ket. A jelentésük a következõ:

parkold le a gépkocsidat és
menj a nagyvárosba tömeg-
közlekedési eszközzel, illetve
gyere kerékpárral az állomá-
sig, helyezd biztonságba, és
utazz be tömegközlekedéssel
a munkahelyedre. 

A lényeg ebben a magyará-
zatban van, hívta fel a figyel-

met avató beszédében Franka
Tibor polgármester, aki ki-
emelte, hogy természetesen

ingyenes parkolásról van szó,
az önkormányzati tulajdon
használatáért nem szednek be
semmiféle díjat a lakosoktól.

A 40 millió Ft-os beruhá-
zással 78 gépkocsi és 28 ke-
rékpár õrzésére válik lehetõ-
ség, aminek a jelentõségét nö-
veli, hogy ezen a HÉV vona-

lon egyedül Kerepes nyert tá-
mogatási összeget erre a kör-
nyezetvédelmet is érintõ fel-
adatra. 

A HÉV állomáshoz kap-
csolódó parkoló kiépítése so-
rán természetesen rendbe te-
szik a környéket, rendes lép-
csõt, korlátot építenek és a
tervezõk a szintkülönbségek
áthidalásánál gondoltak az
idõsebbekre és a mozgáskor-
látozottakra is.

A munka március végén
kezdõdik és májusban fejezõ-

dik be! - ígérte a kivitelezõ
képviselõje.

Az ún. munkaindító sajtó-
tájékoztatót megtisztelte je-
lenlétével a Kerepesi Önkor-
mányzatból Franka Tibor pol-
gármester, Oláh János jegyzõ
és Kóbor Tamás bizottsági el-
nök, Mogyoród, Csömör, és
Kistarcsa képviselõi valamint
kerepesi és kistarcsai lakosok.

Kerepes egy része ismét
rendezettebbé válik!

W. K.
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Parkolj le és utazz HÉV-vel
P+R és B+R 

Ide lépcsõ épül korláttal

Ellátás típusa havi összege
1. rendszeres szociális segély A családi jövedelem
határhoz igazodó, nem fix összeg. Legfeljebb 57 815,-
2. rendelkezésre állási támogatás 28 500,-
3. idõskorúak járadéka
- családban élõ 22 800,-
- egyedülálló 27 075,-
- egyedülálló, 75 év feletti 37 050,-
4. lakásfenntartási támogatás minimum 2 500,-
5. ápolási díj
- alanyi jogú 28 500,-
- magasabb összegû 37 050,-
- méltányossági 22 800,-

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük 
biztosításáról szóló

1998. évi XXVI. törvény
Ellátás típusa havi összege
fogyatékossági támogatás
- alacsonyabb összegû 18 525,-
- magasabb összegû 22 800,-

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
Ellátás típusa havi összege
1. családi pótlék
- egygyermekes család 12 200,-
- egy gyermeket nevelõ egyedülálló 13 700,-
- kétgyermekes család 13 300,- (gyermekenként)
- két gyermeket nevelõ egyedülálló 14 800,- (gyermekenként)
- három v. többgyermekes család 16 000,- (gyermekenként)
- három v. több gyermeket nevelõ egyedülálló 17 000,- (gyermekenként)
- gyermekotthonban, javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási
intézetben lévõ, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szo-
ciális intézményben élõ, nevelõszülõnél, hivatásos nevelõszülõnél, idei-
glenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a családi pótlékra
saját jogon jogosult 14 800,- (gyermekenként)

- tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos 
gyermeket nevelõ család 23 300,- (gyermekenként)
- tartósan beteg, súlyosan fogyatékost nevelõ 
egyedülálló 25 900,- (gyermekenként)
- 18 éven felüli tartósan beteg, ill. súlyosan 
fogyatékos személy 20 300,- (gyermekenként)
2. gyermekgondozási segély
- alapösszeg 28 500,-
- ikrek esetében 57 000,-
3. gyermeknevelési támogatás 28 500,-
4. anyasági támogatás
- alapösszeg 64 125,- (!egyszeri!)
- ikrek esetében 85 500,- (!egyszeri!)

Nyugdíjszerû szociális ellátások
Ellátás típusa Havi összege
1. rendszeres szociális járadék
- korhatár felettiek 26 960,- - 31 020,-
- korhatár alattiak 26 710,-
2. rokkantsági járadék 32 970,-
3. átmeneti járadék a várható nyugdíj 75%-a
4. egészségkárosodási járadék
korábbi keresettõl függõen kerül meghatározásra 
(maximum összege az öregségi nyugdíjminimum háromszorosa 
2008. január 1-jétõl) 85 500,-
5. vakok személyi járadéka 15 190,-
6. házastársi pótlék 20 190,- 
7. házastárs utáni jövedelempótlék 14 010,- 

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeirõl szóló

164/1995. kormányrendelet
Ellátás típusa összege
gépkocsiszerzési támogatás 300 000,- (hét évente igényelhetõ)
gépkocsi átalakítási támogatás 30 000,- (hét évente igényelhetõ)
közlekedési támogatás 7 000,- – 28 000,-/év (évente igényelhetõ)

Egyes pénzbeli ellátások és összegük 2009-ben
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló1993. évi III. törvény szerinti ellátások
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Március folyamán elõször ne-
gyedikére hívta össze a képvise-
lõ-testületet Franka Tibor pol-
gármester. 

Hány videokamera fér
el a tanácsteremben?

Az ülés bonyodalommal kez-
dõdött, mert ismét megjelent áll-
ványával és videokamerájával
Sinkó György és rögzíteni akarta
a képviselõk viselkedését a teljes
ülés idõszaka alatt. Polgármester
úr ugyan már elõzetesen levél-
ben kérte, hogy várja meg, amíg
a testület dönt ez ügyben, Sinkó
úr azonban jogaira hivatkozva
bekapcsolt kamerával várta a fej-
leményeket, nem volt hajlandó
abbahagyni a rögzítést. Franka
Tibor egy idõre felfüggesztette a
tárgyalást, majd zárt ülést rendelt
el annak ellenére, hogy különbö-
zõ ügyek miatt számos vendég,
többek közt Tóth Szabolcs
kistarcsa polgármestere is a te-
remben várakozott.

A zárt ülést követõen tárgyal-
ták a videofelvétel készítés fel-
tételeit. Bejelentették, hogy a
Szilas TV-vel kötnek szerzõdést

a nyilvánosság biztosítása érde-
kében (valamint a Kerepes Rá-
dió is sugározza a hanganyagot),
viszont több kamerát nem kí-
vánnak az amúgy is zsúfolt te-
remben engedélyezni. 

Közben kiderült, hogy Sinkó
úr mégsem magánszorgalomból
igyekszik felvételeket készíteni,
hanem Labancz képviselõ úr cé-
gétõl kapott erre megbízást. A
képviselõk kifejtették, hogy egy-
részt feszélyezi õket az akár 4-5
órán keresztül tartó folyamatos
felvétel, másrészt, ha mindenki
úgy gondolná, hogy állvánnyal
és kamerával érkezik, akkor az-
zal ellehetetlenítenék az ülést. Is-
mert az is, hogy Labancz úr az
újságjában mennyire igyekszik a
képviselõk többségét és a polgár-
mestert lejáratni, így jó okuk van
azt feltételezni, hogy a teljes ülés
videóra történõ rögzítése is ha-
sonló célt szolgálna a kezében. 

Jegyzõ úr ismertette, hogy a
nyilvánosságot egy felvétellel
biztosítják – amire a Szilas TV-t
kérik fel – azt bárki megtekint-
heti. Az országgyûlésbe sem le-
het csak úgy beállítani, hogy jöt-

tem felvételt készíteni, pedig az
is nyilvános. Aképviselõ-testület
meghatározhatja a maga mûkö-
dési rendjét, hogyan kívánja a
nyilvánosságot biztosítani, sza-
bályozott módon. 

Ráadásul Labancz úr cége, a
ZD Hungary perben áll a
Szilasvíz Kft-vel és az Önkor-
mányzattal, így egyáltalán nem
biztos, hogy egyenes szándék
vezérli a felvételek készítését.
Palotai képviselõ úr javasolta,
hogy a Szilas TV által készített

felvétel egy példánya mindig áll-
jon rendelkezésre a Polgármes-
teri Hivatalban. 

Atárgyalás lezárást követõen a
képviselõk 8:4:2 arányban meg-
szavazták, hogy a SzilasTV-re
bízzák a közvetítés lehetõségét, s
egyben felkérték Sinkó urat,
hogy kapcsolja ki a kameráját.

A ravatalozó felújítása 
és bérbe adása

A temetõt üzemeltetõ cég szí-
vesen rendbe tenné a község
egyik legrégibb épületének szá-
mító ravatalozót. A felújítást –

mely során egy környezetbe illõ
iroda és egy bemutatóterem is
elkészülne az épületben - 6 mil-
lió Ft-ra becsülték, s ennek lela-
kásához 20 éves üzemeltetési
szerzõdést kértek a jelenlegi
2012-ig tartó megállapodás he-
lyett. Polgármester úr kifejtette,
hogy az épület megmentése fon-
tos cél, tisztelgés õseink emléke
elõtt, ám az Önkormányzatnak
nincs pénze erre a munkára. 

Több vélemény elhangzott a
képviselõk részérõl, többen ja-
vasolták, hogy az önkormányzat
újíttassa fel az épületet, majd ad-
ja bérbe tisztességes áron, hogy
megtérüljön a befektetés. Az
üzemeltetõ által kért húszéves
szerzõdést túl hosszúnak tartot-
ták. Mivel egyetértésre nem ju-
tott a testület, elnapolták a kér-
dést a következõ ülésre.

A Zöld Híd 
hulladékkezelõ társulás

A 106 települést tömörítõ
szervezet felügyelõ bizottságá-
nak elnöke, Ballabás László, a
kerepesi önkormányzat megbí-
zásából viseli ezt a tisztséget. A
képviselõk beszámolót vártak a
Felügyelõ Bizottság munkájá-

ról, ám mivel Ballabás úr nem
jelent meg az ülésen, elnapolták
ezt a tárgyalást.

A sportlétesítmény 
mûködtetése

A megváltozott helyzetben
Ignácz János azt javasolta, hogy
az önkormányzat vegye kezelé-
sébe a sportlétesítményt és egy
alkalmazott gondnokot nevezzen
ki a napi feladatok elvégzésére,
az egyesületekkel pedig haszná-
lati szerzõdéseket kössenek.

Vigyázzanak közben arra, hogy
a KLSE megõrizhesse elsõ helyét

Képviselõ-testületi ülések

Sinkó György

Tóth Szabolcs 
Kistarcsa 

polgármestere 
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a bajnokságban, abban törés ne le-
gyen. Majd a bajnokság befejezé-
sét követõen adjanak lehetõséget
esetleges átigazolásokra. 

Nyugdíjasház 
létesítésének a terve

Az Együtt-Egymásért Nyug-
díjas Klub kérte, hogy kaphas-
sák meg a József Attila utcai kö-
zért mögötti területet egy saját
céljaikat szolgáló épület kialakí-
tásához.

Labancz József ellenezte a ké-
rés teljesítését, mondván, azt a
területet a Pátria Egyesület kapta
meg egy szobor és park kialakí-
tásához. 

Dudás néni kifejezte, hogy az
a terület lenne számukra alkal-
mas, a több mint 100 fõ tag vál-
lalása, hogy saját erejükbõl és
pénzükbõl elkészítik a közössé-
gi házukat, ha a területet meg-
kapják. 

Több különbözõ elõjelû hoz-
zászólást, illetve új helyszínre
tett javaslatot követõen további
pontosítás érdekében ez alka-
lommal nem szavaztak a kérdés-
rõl a képviselõk.

A bizottságok munkatervei
Ez a kérdés nem váltott ki

sem vitát, sem hozzászólást,
egyhangúlag elfogadták az elõ-
terjesztést.

Iskolai és 
óvodai beiratkozás

Vita nélkül jóváhagyták a ja-
vasolt idõpontokat.

Közfoglalkoztatási terv
Kerepes kiállásával sikerült

a törvény megváltoztatását el-
érni, így most kötelezõ a köz-
foglalkoztatás, melynek tervét
egyhangúlag megszavazták a
képviselõk.

Közmeghallgatás
Akövetkezõ közmeghallgatás

idõpontját március 18-ára tûzte
ki a testület.

A gyógyszertár bérleti díja
A bérleti díjat 1000 Ft/m2/hó

összegben hagyták jóvá.

Helyi buszközlekedés
A Szilason helyi járatot üze-

meltetõ cég legfeljebb március

végéig vállalta a járat fenntar-
tását, ezért szerzõdést köt a
testület nevében Franka Tibor
polgármester egy másik cég-
gel azonos tartalmú járatüze-
meltetésre.

Költségvetés 
2. forduló

Több hozzászólást követõen
az eredeti elõterjesztés kapott
többségi szavazatot.

A képviselõi 
tiszteletdíjak csökkentése
A képviselõk egyhangúlag

megszavazták, hogy a tisztelet-
díjat a romló gazdasági feltéte-
lek miatt, takarékosságból sze-
mélyenként 20.000 Ft-al csök-
kentik.

Lakások bérleti díja
Az önkormányzati tulajdonú

bérlakások díjának 10 %-os
emelésével egyetértettek a kép-
viselõk.

SzMSz módosítás
A meglévõ szabályozást a

képviselõcsoportok vonatkozá-
sában módosította a testület.

Megszûnt a luxusadó
A luxusadót vita nélkül

hatályon kívül helyezte a
testület. 

Ingatlanhasznosítás 
elõkészítése

Az elõterjesztésben meghatá-
rozott területek hasznosítási cél-
jával egyetértett a képviselõk
nagy többsége.

Március 18-án a Szilasligeti
Közösségi Házban tartotta
kihelyezett ülését a képviselõ-
testület 16 órától, majd 18 órá-
tól közmeghallgatással folyta-
tódott a tárgyalás.

Nyugdíjas Közösségi Ház
Az Együtt-Egymásért Nyug-

díjas Klub bejelentette, hogy
az elõzõ ülésen tett helyszíni
javaslatot megvizsgálták, de
változatlanul a József Attila úti
közért mögötti ingatlant tartják
erre a célra alkalmasnak, s ké-
rik ennek rendelkezésükre bo-
csátását. 

Labanc képviselõ úr kidol-
gozatlannak tartotta az elõter-
jesztést, mert az nem tartalma-
zott szakvéleményt és hatásta-
nulmányt. Ismételten emlékez-
tetett rá, hogy arra a területre a
Pátria Egyesület tart igényt,
mert ott Wéber Ede szobrát kí-
vánják elhelyezni, 2005 óta. 

Pordán Miklós megvilágí-
totta, hogy most önkormány-
zati szándékról kell dönteni, a
tervkészítés az engedélyeztetés
csak ezután következhet. 

Franka Tibor méltatta a
Nyugdíjas Klub szívós elhatá-
rozását, közösségi élet utáni
vágyukat, amelyért a társadal-
mi munkát és az adakozást is

vállalják, annak ellenére, hogy
egyszer már – még az elõzõ
önkormányzat idejében – ezt
megígérték, de nem teljesítet-
ték számukra. Most sem adják
fel, bíznak benne, hogy lesz
egy alkalmas épületük, ahol
napról napra összejöhetnek,
beszélgethetnek, kártyázhat-
nak, TV-t nézhetnek, elfoglal-
hatják magukat. 

A Nyugdíjas Klub vezetõje
szerint, ha ez a létesítmény el-
készül, akkor nemcsak a jelen-
legi 100 tag látogatja majd az
intézményt, hanem még töb-
ben is lesznek. 

Hosszas érvelések hangzot-
tak el a terv mellett és ellen,
majd Labancz József név sze-
rinti szavazást kért. A nyugdí-
jasok kérésének teljesítése
mellett szavazott: Franka Tibor
polgármester, Kóbor Tamás,
Pordán Miklós, Szabó Anikó,
Véber Gábor, Ignácz János,
Mayer Endréné alpolgármes-
ter, Varga Lívia. (8 fõ)

Ellene szavazott: Labancz
József, Palotai László. (2 fõ)

Tartózkodott: dr. Barabás
Gábor, Nagy Béláné, Kovács
Antal, Rózsás Erika (4 fõ)

Polgármester úr gratulált a
nyugdíjasoknak és arra kérte
õket, hogy az ellenük szavazók
valamint a tartózkodók, ha
elérik a myugdíjas kort, azért
engefódtessenek be az
épületbe. 

Közmûvelõdési Pályázat
Apályázat benyújtásával min-

denki egyetértett.

Könyvtári pályázat
Aképviselõk élni kívántak ez-

zel a pályázati lehetõséggel is.

Pályázat játszótérre 
és kerékpárútra

Jegyzõ úr ismertette a legfris-
sebb lehetõségeket, melyeket
meglévõ játszótér korszerûsítésé-
re, felújítására írtak ki, s melyre a
döntés értelmében az Alföldi ut-
cai létesítménnyel kívánnak be-
nevezni. Ugyanakkor a kerékpár-
út pályázaton is indulni kívánnak
a 3-as út melletti területtel.

P+R és B+R
Franka Tibor polgármester is-

mertette, hogy az elõzõ napon
hivatalosan elindították a Kere-
pesi HÉV állomás mellé terve-
zett 40 millió forintos parkoló-
beruházást, mely május végéig
készül majd el.

Dudás Istvánné

Szászi Andor
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Közbeszerzés 
a közétkeztetésre

Négy pályázat is érkezett ám
egyik sem felelt meg maradékta-
lanul a közbeszerzési kiírásnak,
gy eredménytelennek kell nyil-
vánítani és meg kell ismételni az
eljárást.

Családsegítõ és 
Gyermekjóléti Szolgálat

Az önkormányzat saját keze-
lésben kívánja a továbbiakban
ezt a fontos feladatot ellátni.
Bürokratikus szabályok miatt
csak március 5-étõl keltezhetik
az alapító okiratot, de az esz-
közbeszerzés és a létszámfeltöl-
tés jó ütemben halad, adott tájé-
koztatást Horváth Vera, a kine-
vezett vezetõ. A felvett munka-
társak elkötelezett helybéliek,
amivel a képviselõ-testület
egyetértett és elfogadták a szak-
mai programot is.

Fellebbezés a Hungaroring te-
vékenysége ellen

Franka Tibor polgármester is-
mertette, hogy bár Mogyoródot
is zavarja a zaj, de mivel 100
millió Ft nagyságrendû iparûzé-
si adót fizet oda a Hungaroring,
ezért nem tiltakoznak. Kerepes-
nek azonban csak a hátrányok-
ból jut, a lakosság érthetõen elé-
gedetlen a helyzettel. Amegkez-
dett tárgyalások egyelõre nem
vezettek eredményre. 

Ráadásul a zajt Kerepesnek
kell bizonyítania, amit drága
mérésekkel lehet csak megtenni.
Nem egyenlõek az esélyek, de a
település küzd az igazáért, a la-
kók nyugalmáért. 

Esélyesebb lehetne a fellebbe-
zés, ha azt az önkormányzat
mellett több civil szervezet is
aláírná, ám akadnak olyanok,
amelyek ez elõl kitértek, így pél-
dául a Szilastér Egyesület is. Ró-
zsás Erika és Palotai László kü-
lönbözõ ötletekkel álltak elõ, ám
polgármester úr felhívta a figyel-
müket, hogy mindössze néhány
napjuk van a fellebbezés megté-
telére, így most sürgõsen dönte-

ni kell. Atöbbség meg is szavaz-
ta a fellebbezést.

Kerepes – Kistarcsa 
vagyonmegosztás

Kistarcsa önkományzata to-
vábbi módosítási javaslatokkal

bõvítette a tervezett megállapo-
dást, de ezeket még nem volt al-
kalmuk a képviselõknek tanul-
mányozni, így többek javaslatá-
ra ebben ez ügyben nem szava-
zott a testület.

Az ülés végén azonban pol-
gármester úr bejelentette, hogy a
velük egyidõben zajló kistarcsai
testületi ülésen végül elfogadták
a kerepesi vagyonmegosztási ja-
vaslatot.

Óvoda és iskola 
pályázati lehetõség

Mind az Óvoda, mind az Isko-
la pályázatot nyújthat be egyen-
ként 20 millió forintos korszerû-
sítésre, 80 %-os támogatottság
mellett. A pályázattal egyetértett
valamennyi képviselõ.

Földhasználat biztosítása 
a roma kisebbség 
felemelkedéséhez

Polgármester úr felajánlott a
CKÖ számára 8 hektár önkor-
mányzati terület mûvelését,
hasznosítását. A CKÖ vezetõsé-
ge kiváló lehetõségnek találta a
munkába való visszatérés útján
ezt a felajánlást. Az elsõ évben a
meginduláshoz az önkormány-
zattól várják a felszántást és a
vetõmagot, de a mûvelést már
maguk végeznék. 

Ifj. Németh János és Hefinger
János tájékozódtak az országos
cigány vezetõk közt is, akik
szintén nagy reményt fûznek a
kezdeményezéshez és különféle
támogatásokat ígértek. A Gyár
utca lakóinak a többsége aláírta a
szándéknyilatkozatot. Tudják,
hogy a munkához sok-sok kitar-
tás és szakértelem is szükséges,
ezért egy hozzáértõ vezetõt is
szerzõdtetni kívánnak. A tervek
szerint egyelõre a 8 ha területet
egyben, közösen mûvelnék meg
és közösen is értékesítenék vagy
használnák fel a termést. 

A hozzászólók kivétel nélkül
bíztató lehetõségnek tekintet-
ték a kerepesi kezdeményezést

és támogatták azt, mely végül
a szavazatokban is megmutat-
kozott.

KÖZ-

MEGHALLGATÁS

A Zöld Híd Regionális 
Hulladékgazdálkodási 

Társulás Felügyelõ 
Bizottsági beszámolója
Ballabás László, aki Kere-

pes nevében tölti be a Fel-
ügyelõ Bizottság elnöki tiszt-
ségét, ez alkalommal megje-
lent és beszámolt a tevékeny-
ségükrõl, melyet eredmé-
nyesnek tekintett.

A korábbi években hozott
rossz döntések 50 millió Ft-
os ráfizetést okozott a társu-
lásnak. Bár azt az elõzõ
kerepesi polgármester kötötte

meg, mégis kifogásolták a
felügyelõ bizottság ténykedé-
sét, illetve hiányolták Kere-
pes érdekeinek a védelmét a
hozzászólók. A fentiek miatt
a képviselõk 8:5:0 arányban
nem fogadták el a beszámo-
lót, és kezdeményezni akar-
ják a felügyelõ bizottság el-
nökének lecserélését.

A társulás bemutatása
Gyenes Szilárd, a Zöld Híd

társulás projectvezetõje rész-
letesen bemutatta a tervezett
hulladékgazdálkodás terveit,
mely 106 település számára
szolgáltat majd korszerû,
környezetbarát módon.

A tevékenység során 34 le-
rakót szüntetnek meg és ár-
talmatlanítanak, helyettük két
korszerû lerakó készül, az
egyik a Kerepes Ökörtelep. A
mindössze 700.000 m3 befo-
gadóképességû lerakó több
évtizedig biztosítja majd a le-
rakási lehetõséget, mert kü-
lönbözõ módokon csökkentik
az ide kerülõ hulladék meny-
nyiségét (hasznosítják a válo-
gatva gyûjtött fémet, papírt,
mûanyagot. Külön választják
a komposztálható szerves
anyagot, az égethetõ részek-
kel - termikus lebontással -
áramot termelnek. Csak a va-
lóban semmi másként nem
hasznosítható rész kerül a le-
rakóba. 

Franka Tibor polgármes-
ter elmondta, hogy Kerepes
a szemétlerakóval nem jár
annyira jól, mint ahogyan
az az elõzõ polgármestertõl
és testülettõl elvárható lett
volna. Személyes érdekek
és nem Kerepes érdekei ve-
zérelték az akkori döntés-
hozókat. Elõnytelen szerzõ-
dések miatt kevés lesz az
onnét származó iparûzési
adó és általában kevés a
kedvezmény. Kerepesen az
új lerakó átadásával be kell
vezetni a szemétdíjat ami

Hefinger János

Ballabás László hozzászól
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„pofátlanul” magas lesz - úgy 2000,-
Ft körül havonta - mert a lerakó üze-
meltetõje ennyit fog kiróni. A polgár-
mester véleménye szerint szemét dol-
gok történtek a szemét ügy ürügyén.

Ez a természetközeli gondolkodással
kialakított rendszer ugyan drágább a la-
kosságnak, de hosszú távon a talajaink, a
vizeink és a levegõnk tisztaságához vezet-
het, tehát élhetõ környezetet hagyhatunk
utódainkra. Mindehhez a legfontosabb a
környezettudatos szemlélet kialakítása.

Iskolabusz 
Szilasról Kerepesre

Polgármester úr ismertette, hogy közel
40 gyermek válik iskolaéretté Szilason,
õsszel. Amennyiben jelentõs számukat a
klerepesi iskolába íratják be a szülõk,
akkor megszervezik az iskolabuszt,
hogy a gyerekek biztonságosabban és
kényelmesebben juthassanak el az isko-
lájukba.

Windhager Károly

Tûz!!!
Tûzeset történt Kerepesen, február 27-
én délután. Az ingatlan hátsó részén
engedély nélkül épített téglaépület
gyulladt ki. A tûzvizsgáló elsõdleges
megállapítása alapján a tüzet elektro-
mos zárlat okozhatta. A keletkezett
anyagi kár, kb. 1,5 millió forint. 
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Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Csa-
ládsegítõ, Gyermekjóléti és Házi Segítség-
nyújtó Szolgálatunk, 7 fõvel, 2009. április 1-
vel Önkormányzati intézményként Kerepes
Szabadság út 165. szám alatt fog mûködni.
Az intézmény a kerepesi templommal szem-
ben, a volt Csicsergõ óvoda épületében kez-
di meg mûködését, amely akár gyalog, akár
busszal is könnyen megközelíthetõ. A csa-
ládgondozóink között ismerõs arcokkal is ta-
lálkozhatnak, azokkal, akik a Support Alapít-
vány alkalmazottai voltak, akik elhivatottak
munkájukban, illetve köti õket a község sze-
retete, és örömmel jöttek vissza dolgozni,
miután az önkormányzat visszavette a
Support Alapítványtól a Családsegítõ, Gyer-
mekjóléti és Házi Segítségnyújtó Szolgálat
feladatait.
A családsegítés célja: a települési önkor-

mányzat mûködési területén élõk szociális-
és mentálhigiénés problémák miatt veszé-

lyeztetett, illetve krízishelyzetbe került sze-
mélyek, családok életvezetési képességének
megõrzése, az ilyen helyzethez vezetõ okok
megelõzése, valamint a krízishelyzet meg-
szüntetésének elõsegítése. A családsegítõ

szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes,
kivételt képeznek az aktív korú nem foglal-
koztatott szociális segélyen lévõ személyek,
Õket az önkormányzat együttmûködésre kö-
telezi.
A Gyermekjóléti Szolgáltatás célja: hozzá-

járulni a gyermek testi, érzelmi, értelmi és
erkölcsi fejlõdéséhez, jólétéhez. Házi Segít-
ségnyújtás keretében gondoskodunk azokról
a fõleg idõs és beteg személyekrõl, akik ön-
maguk ellátására önerõbõl nem képesek, és
róluk mások nem gondoskodnak. Ezt az el-
látási formát a szolgálat munkatársai az ellá-
tottak saját otthonában végzik.

Elérhetõségünk: Tel: 06/28-560-390, 560-
391, Email: cssfkerepes@invitel.hu.
Nyitvatartás: hétfõn és csütörtökön 8-18 ig,
kedden és szerdán 8-16 ig, pénteken 8-12 ig.

Horváth Vera
Intézményvezetõ

„Ingyen segély” nincs
Kerepes önkormányzata vállalva

a támadásokat sokat tett azért, hogy
a szociális törvényt szigorítsák, hi-
szen nálunk a segélyért kötelezõvé
tettük a munkát. Most már a tör-
vény értelmében is kötelezõ – ne-

künk lett igazunk. A továbbiakban,
aki egészségi állapotát tekintve
munkára alkalmas, annak dolgoz-
nia kell, „ingyen segély” nincs.

A szociális törvény módosításá-
val 2009. évtõl a hátrányos munka-
erõ-piaci helyzetû, aktív korú sze-
mélyek ellátórendszere differenciá-
lódik, a rendszeres szociális segély
már csak egyik formája lesz az ön-
kormányzati ellátásoknak. Kiemelt
cél, hogy a munkára képes, tartósan
munkanélküli személyek - akik
2008. évig rendszeres szociális se-
gélyben részesültek - a korábbiak-
nál fokozottabb mértékben vegye-
nek részt valamely közfoglalkozta-
tási formában, annak érdekében,
hogy rendszeres jövedelemhez jus-
sanak.

Azoknak a személyeknek, akik
életkorukból (betöltött 55. életév),
egészségi állapotukból (67%-os a
munkaképesség csökkenésük, vagy
50-79% az össz-egészségkárosodá-

suk), illetve sajátos egyéni élethely-
zetükbõl adódóan (olyan 14 éven
aluli gyermeket nevelnek, akinek
nappali gondozása nem megoldott)
nem tudnak munkát vállalni, nem
kell közfoglalkoztatásban részt ven-

niük, továbbra is kaphatják a rend-
szeres szociális segélyt.

Az ellátásra jogosultak közül a
munkavégzésbe bevonhatók köz-
foglalkoztatásban vesznek részt,
pénzbeni ellátásként pedig rendel-
kezésre állási támogatás (RÁT) ille-
ti meg õket, ha közfoglalkoztatás-
ban nekik fel nem róható okból nem
vesznek részt.

Fontos, hogy azon 35. életévüket
be nem töltött személyek esetében,
akik nem rendelkeznek befejezett 8.
általános iskolai végzettséggel, köz-
foglalkoztatásuk megkezdését
megelõzõen kötelezõ befejezni
alapfokú iskolai tanulmányaikat.

Az ellátási rendszerbe történõ be-
kerülés jogosultsági szabályai az
eddigi segélyezési szabályokkal
azonosak, mind a rendszeres szoci-
ális segély, mind a rendelkezésre ál-
lási támogatás, összefoglaló nevén:
aktív korúak ellátása esetében: va-
gyis a családi jövedelemhatár, illet-

ve a kérelem benyújtását megelõzõ
legalább 365 napig tartó együttmû-
ködés az illetékes munkaügyi kiren-
deltséggel. Ebbõl kifolyólag azon
személyek, akik nem rendelkeznek
a legalább 1 éves együttmûködés-
sel, az ellátó rendszerbõl kiesnek. A
kérelemhez csatolandó mellékletek
listája az önkormányzat ügyfélszol-
gálatán mindenki számára elérhetõ.
A kérelmezõnek az aktív korúak el-
látása iránti kérelmében nyilatkoz-
nia kell arról, hogy a törvény szerin-
ti együttmûködést vállalja-e.

Vagyis a helyt adó határozat kéz-
hezvételétõl számított 15 napon be-
lül megköti az álláskeresési megál-
lapodást a munkaügyi központtal és
az abban szereplõ kötelezettségeit
(úgymint önálló álláskeresés, téríté-
si díjjal nem járó képzés elvégzése,
elõírt jelentkezések betartása) vala-
mint a közfoglalkoztatásban történõ
részvétel maximálisan teljesíti.

Az együttmûködési kötelezettség
megszegése az ellátás megszünteté-
sével járhat, amely maga után von-
ja, hogy újabb kérelem beadása 36
hónapig nem lehetséges.

Kántor Zsuzsanna

A fentiekrõl tájékoztatták az
Egészségügyi és Szociális bizottság
kihelyezett ülésén a Faluházban az
érintetteket a hivatal munkatársai és
Franka Tibor polgármester. A meg-
jelentek kérdéseket tettek fel a köz-
foglalkoztatással kapcsolatban és
megfogalmazták kifogásaikat is,
például azt, hogy lehet az, hogy a
nõknek is alkalmanként lapátolni
kell, ha éppen nincs más munka.
Egyik felszólaló szerint ilyen mun-
kát nem adhatnak a nõknek, mert ha
például a lapátolástól hólyag nõ a
tenyerén, hogy fog otthon fõzni a
gyerekeinek – tette fel a kérdést. 

Többségében azonban örültek,
hogy dolgozhatnak és a munkakez-
dés idejérõl valamint a foglalkozta-

tás hosszáról kértek bõvebb tájé-
koztatást. Bondorné Kisbenedek
Éva, az igazgatási iroda vezetõje el-
mondta, hogy a szociális törvény az
önkormányzatoknak 90 munkanap
idõtartamra teszi kötelezõvé a köz-
foglalkoztatást személyenként,
ugyanakkor 200 nap az a foglalkoz-
tatási idõtartam, amely után más – a
munkaügyi központ által folyósított
– ellátásra válik jogosulttá a foglal-
koztatott.  (Ez az álláskeresési se-
gély, melynek bruttó összege a min-
denkori minimálbér 60 százaléka,
ideje 45 nap.) Az önkormányzatnak
az a célja – hangoztatta Bondorné –
hogy a maximális idõtartamban, az-
az kétszáz napig tudjuk foglalkoz-
tatni a rászorultakat. Ezt az idõtarta-
mot nem feltétlenül egyfolytában
kell ledolgozni, lehet kisebb meg-
szakításokkal, attól függõen, hogy
az önkormányzatnál milyen ellátan-
dó feladatok vannak. A foglalkozta-
tás megkezdése elõtt a munkaügyi
központ küldi el a dolgozót
munkaalkalmassági vizsgálatra, be-
tegségre való hivatkozás esetén
azonban a foglalkoztató jogosult ar-
ra, hogy felülvizsgálatot kérjen a
Megyei Egészségbiztosítási Köz-
ponttól. 

Kerepesen jelenleg 52 fõ szociá-
lis segélyezett felel meg az alkalma-
zási feltételeknek.  Az igazgatási
iroda munkatársai most dolgozzák
ki a foglalkoztatás részleteit, mivel
április 1-tõl tervezik a munkakez-
dést. Fontos kihangsúlyozni, hogy
az alkalmazás feltétele az együtt-
mûködés a munkavállaló részérõl,
ugyanis, ha kikerül a közfoglalkoz-
tatásból – nem veszi fel a munkát,
munkavégzésre alkalmatlan álla-
potban jelenik meg a munkahelyén,
nem létezõ betegségre hivatkozik –
három évig kiesik az ellátó rend-
szerbõl, magyarul semmilyen se-
gélyben nem részesülhet.

Görgényi

Közelebb Önökhöz Önökért

Zsólyomi Gabriella a Gondozószolgálat
vezetõje és Horváth Vera
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Veszélyes hulladék
Az elsõ ingyenes hulladékbegyûjtés március 28-án,
szombaton 8-12 óra között lesz két helyen: Kerepesen a
Polgármesteri Hivatal parkolójában (Kerepes,
Vörösmarty u. 2) Szilasligeten a Wéber Ede Óvoda
parkolójában (Szilasliget, Wéber E. u. 4.)

A begyûjtés napján a begyûjtõ pontokra mindenki
elhozhatja mûködésképtelen, elavult, használaton kívüli
elektromos és elektronikai eszközeit, a használhatatlan
akkumulátorokat és gumiabroncsokat.  Kérjük, éljenek
ezzel a lehetõséggel környezetünk tisztasága és
megóvása érdekében.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok
/Lakók/Bérlõk!

Az M31-es autópálya tárgyi szakaszának építésével kap-
csolatban, a „C-H”/M31 Konzorcium megbízásából, a
szállítási útvonalak melletti épületek fotódokumentációs
állapotfelmérését végezzük Kerepesen, a Polgármesteri Hi-
vatal jóváhagyásával. Kérjük, hogy idõpont egyeztetés cél-
jából, mindenképpen a lehetõ leghamarabb hívjon fel a 06-
70/352-0703-as telefonszámon. 
Köszönettel, TELE-KOV Kft / Szegedi Ildikó építésvezetõ

ÁLLÁS-, és MUNKAERÕ KÖZVETÍTÉS 
minden további csütörtöki napon 15- 18 óráig 

a FALUHÁZ  CseTTI Studio-jában.

Polgármesteri 
beszámoló

Tisztelt 
Képviselõ-testület!

Tájékoztatom Önöket a kibocsátott kötvény értékpa-
pír befektetés alakulásáról.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala 2008. április hónapban kibocsátott 450.
00.000.-Ft öszszegû kötvényt beruházás finanszírozá-
sára.

2008. december 31.-i árfolyam szerint a kötvény ér-
téke 434.009.425 Ft

2008. évben a kötvény értékpapírként befektetésre
került, melybõl 2008. évben 150 000 000.- Ft került
felhasználásra.

300.000.000.-Ft értékpapír lekötésébõl 2009. január
hónapban 18.000.000-Ft összeggel növeltük a tõke
összegét .2009. február hónapban az értékpapír 320
918 151 Ft öszszegben került lekötésre további egy
hónapra.

Likviditási célú hitel igénybevételére 2009. február
hónapig nem került sor.

Kerepes, 2009. február 27.
Franka Tibor polgármester
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- Kedves Képviselõ Asszony!
Ön a legfiatalabb a testületben,
milyen életúttal a háta mögött
jelentkezett a képviselõségre?

- A családunk idevalósi a kör-
nyékre, édesapám csömöri,
anyukám gödöllõi. Szüleimmel
és testvéremmel együtt itt élünk
már húsz éve, kezdetben
Szilason, majd késõbb a kerepe-
si részen.

A kereskedelmi – marketing
érettségi után több más képzésen
is részt vettem, szereztem töb-
bek között számítógépes szoft-
ver üzemeltetõi-, kéz-láb ápoló
és mûköröm-építõi-, valamint
európai uniós üzleti szakügyin-
tézõi oklevelet. Mindezen kép-
zettségeim ellenére jelenleg
zöldség-gyümölcs kis- és nagy-
kereskedelemmel foglalkozom. 

- Hogyan lett képviselõ? 
- Franka Tibor polgármester

úr csapatában indultam, Fidesz
támogatottsággal. Be is léptem a
Fidesz-be, de késõbb kiléptem,
mert a helyi Fidesz elnöke alap-
talanul megrágalmazott néhá-
nyunkat, ami miatt úgy döntöt-
tünk, hogy nem kívánunk vele a
továbbiakban egy csapatba tar-
tozni. 

- Megírhatjuk, hogy mi volt
az ok?

- Olyanokat mondtak ránk,
ami nem volt igaz. Többek közt
azt írták, hogy nekünk a Fidesz
csak arra kellett, hogy a támoga-
tásával bejussunk a képviselõ-
testületbe és itt élvezzük a hely-
zetbõl fakadó elõnyöket. Ez egy
alattomos rágalom. A Fidesz or-
szágos szervezetével semmi ba-
junk, de itt helyben, pont a csa-
pattársaink rágalmaztak meg,

amit nem tûrhetünk. Visszautasí-
tottuk a bántó és lejárató rágal-
makat és pert indítottunk.

- Milyen várakozásokkal tett
esküt 2006-ban?

- A Sport-, Kulturális és Okta-
tási Bizottság tagja és a Szociális
Bizottság alelnöke lettem. Na-
gyon nagy tervekkel láttunk
munkához. Tudtuk, hogy meny-
nyi mindent kellene tenni Kere-
pes fejlõdéséért. Persze hamaro-
san kiderült, hogy meglehetõsen
szûkek a lehetõségeink, minden-
hez pénz kellene, ami viszont
alig van az önkormányzat kezé-
ben. Kiderült, hogy a települési
önkormányzat akarata, igyeke-
zete egyedül kevés. Rajtunk kí-
vül álló okok - pl. a nagypolitika,
az országos és a nemzetközi
helyzet - mind befolyásolja,
hogy mennyit tudunk teljesíteni
a terveinkbõl. Nagy szükség len-
ne, hogy az ipari parkunk felfej-
lõdjön, mert az oda betelepülõ
cégek iparûzési adójára támasz-
kodva tudnánk nagyobb léptek-
kel haladva élhetõbbé tenni a
községet, ez azonban nagyobb
részben a gazdasági helyzet
függvénye.

- Azért panaszra nincs okuk,
Kerepesen minden hónapban
történik valamilyen fejlesztés.
Most éppen a HÉV átjárótól a
Sólyom utcáig folyik az
útjavítás…

- Így igaz, és ennek nagyon
örülök. Visszatekintve az utóbbi
húsz évre, én is azt mondhatom,
hogy az elmúlt két év alatt többet
léptünk elõre, mint az ezt meg-
elõzõ két évtizedben. Csakhogy
mi ennél is többet szerettünk
volna…

Kerepesen elsõsorban az utak
elhanyagoltak, ezért nagyon
örülök, hogy meg tudtuk csinál-
ni a Templom utca díszkövezé-
sét, majd a több kilométeres Me-
zõ utcát végig leaszfaltoztuk.
Elõre lépést jelentett az új Pol-
gármesteri Hivatal, ami sokkal
korszerûbb, otthonosabb és fõ-
leg olcsóbb. Ez már egy rende-
zettebb képet mutató épület,
jobb érzés ide bejönni mindenki-
nek. 

Örülök a kis dolgoknak is.
Ilyenek a Szép Napot táblák, az
1848-as feliratok, az Isten Hozta
és a Viszontlátásra feliratok, a
korlátok, a járdák, a lépcsõk, a
díszkutak. Ezekkel találkozva

otthonosabbnak és vidámabb-
nak érezzük magunkat Kerepe-
sen. Ilyen siker a két új játszótér
is. Jó látni, hogy van hová men-
ni az anyukáknak a gyerekekkel.
Az orvosi rendelõket és az óvo-
dákat is sikerült rendbe tennünk. 

- Hogyan tovább a második
félidõben?

- Folytatjuk töretlen lendület-
tel az útépítéseket, hiszen sok
olyan utcánk van, mintha a taj-
gán vagy a tundrán lennénk.
Nem tudom, mire futja a pén-
zünkbõl a romló gazdasági hely-
zetben, de rajtunk nem fog múl-
ni ezután sem. Az idén a Sólyom
utca, a Béke utca és a József At-
tila utca egy részének a rendbe-
tétele várható.

Most kezdõdik a P+R parkoló
kialakítása a HÉV állomásnál,
közel 40 millió Ft pályázaton
szerzett pénzbõl. Ez is rendezet-
tebbé teszi a községet. 

Fontos feladatunk az iskola jó
hírnevének megszerzése. Nem
könnyû, de az óvodáinkban
minden rendben van, szépen
mûködnek. A Bizottságunk kez-
deményezésére mostantól a Ne-
velési Tanácsadó is az iskolában
mûködik, ezzel is hozzájárulva a
nevelési-oktatási tevékenység
eredményesebbé tételéhez. 

Azt is fontos lépésnek tartom,
hogy az önkormányzat a saját
kezelésébe vette a Gyermekjólé-
ti és Családsegítõ Szolgálatot, a
közvetlen rálátás érdekében. 

Számítok rá, hogy sikerül el-
nyernünk a városi rangot. Ez to-
vábbi lendületet adhatna mind-
nyájunknak. 

Még van bõven feladat, sok
még a nehezen járható utca, kel-
lene több játszótér, de minden
pénz kérdése.

Támogatunk is minden lehet-
séges beruházást, például a ter-
vezett idõsek otthonát is, hiszen
ott is közel 50 munkahelyre szá-
mítunk: karbantartókra, konyhá-
sokra, ápolókra, nõvérekre, por-
tásokra, különféle szakemberek-
re. Reméljük, sikerül.

- Mi a véleménye Kistarcsa és
Kerepes javuló viszonyáról?

- Ez egy nagyon régi teher raj-
tunk. Sem Kistarcsán, sem Ke-
repesen már régen nem azok
vannak döntési helyzetben, akik
miatt a viszony megromlott. Ezt
a helyzetet megörököltük.
Franka Tibor polgármester érde-

me, hogy ki tudta mozdítani a
holtpontról az ügyet és több mint
egy évtizedes pereskedés végére
tehetünk pontot, úgy, hogy
mindkét település jó érzésekkel
nyújthat kezet a másiknak. Rá-
adásul ez a megbékélés nekünk
30 millió Ft-ot hozott. 

- A Márciusi Forradalom
községi ünnepségén nem min-
den képviselõvel találkoztunk,
de Lívia – mint más alkalom-
makkor is – részt vett. Hogy
érezte magát?

- Hála Istennek, nagyon sokan
voltunk jelen, bár még mindig
nem elegen! Örültem, hogy ren-
geteg új arcot láttam a tömeg-
ben, valami megmozdult Kere-
pesen ezen a téren is. Szép idõnk
volt és a huszárok rendkívül lát-
ványos színfoltot adtak, a gyere-
kek nem gyõzték csodálni õket,
ahogy végigvonultak a falun. 

Amûsor talán egy kicsit hosz-
szúra sikeredett, de méltó meg-
emlékezés zajlott az emlékmû-
nél is és délután a Hrúz háznál is.
Külön öröm volt, hogy Für La-
jos miniszter úr elfogadta Pol-
gármester úr meghívását, meg-
tisztelte jelenlétével Kerepest és
beszédet is mondott. 

Jó érzés volt látni, hogy a ki-
sebbség is szép számmal volt je-
len, sõt látványos mûsort is ad-
tak. Nagyszerû, hogy együtt tud-
tunk ünnepelni velük. Kezd ki-
alakulni velük is a közös hang,
remélem, hogy ez a továbbiak-
ban is így fejlõdik majd.

- Elmondása szerint ez a két
év sikertörténet Kerepes életé-
ben. A nehéz anyagi helyzet el-
lenére, hogyan sikerült ennyi
téren elõre lépni?

- Nagyon sok minden nem si-
került volna, ha a polgármester
úr nem olyan lenne, amilyen. Õ
a motor a testületben, teljes len-
dülettel és szívvel törõdik a köz-
séggel. Reggelenként Szilason
kezd, aztán itt a Hivatalban dol-
gozik, de még délután bejárja
Kerepest is. Mindennel törõdik,
mindenütt ott van, mindenkivel
szót tud érteni, és fõleg rengeteg
ötlete van, hogyan lehetne Kere-
pesért valamit tenni. Biztos va-
gyok benne, hogy nélküle nem
tartanánk itt, és az õ lelkesedése
viszi magával a csapatot is. Sze-
rencsére nagyon jó kapcsolatai
vannak, amiket mind megmoz-
gatja a község érdekében. Az el-

Bemutatjuk a Képviselõket

Beszélgetés Varga Lívia képviselõvel
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ért fejlõdést elsõsorban az õ
igyekezetének tartom, amit a mi
képviselõcsoportunk minden-
ben támogat is.

- Mi a véleménye a testületi
ülésekrõl?

- Szerintem az ülések célja a
döntések meghozatala. Erre fel
kell készülni, hogy amikor a sza-
vazásra kerül a sor, tudjuk, mi a
jó Kerepesnek. Megszóltak már
miatta, hogy kevésszer szólok
hozzá, és fõleg nem állok le vi-
tatkozni. Az nem az én stílusom.
Igyekszem felkészülten jönni,
utána járok a dolgoknak, meg-
beszéljük a képviselõ csopor-
tunkban (Pordán Miklóssal,
Ignácz Jánossal, Kóbor Tamás-
sal, Szabó Anikóval) és igyek-
szünk meggyõzni egymást. Itt a
testületi üléseken árulkodó, ha
valaki számolatlanul teszi fel a
kérdések sorát. Ez vagy azt je-
lenti, hogy nem készült fel az il-
letõ és csak tapogatózik, vagy
amire többen gondolunk, hogy
nem elõre vinni akarja a dolgo-
kat, hanem akadályozni, kéte-
lyeket ébreszteni, elodázni. 

Elítélem azt az esetet, ami az
utóbbi üléseken történt, ahol
Labancz József megbízásából

valaki a teljes testületi ülést fel
akarta venni videóra. Tudni kell,
hogy Labancz úr cégével - fino-
man szólva - nincs jó viszonya a
képviselõ testületnek. Mégis ide
küldi az emberét, hogy olyan fel-
vételeket készítsen rólunk, amit
aztán majd felhasználhat elle-
nünk, hiszen ezt teszi az újságjá-
ban is. Felháborító, hogy mind-
ezt csak utólag vallotta be, soká-
ig úgy tett, mintha semmi köze
nem lett volna hozzá, holott õ
bízta meg az illetõt a kamerázás-
sal. Ezt én sértõnek tartom. 

- Szeretne-e majd a következõ
ciklusban is képviselõ lenni?

- Most úgy gondolom, hogy
még rengeteg a tennivalónk,
ezért szívesen dolgoznék to-
vábbra is Kerepes jövõjéért, de
ez még beláthatatlan távoli jövõ.
Bár a Fideszbõl kiléptem az em-
lített okok miatt, de változatlanul
jobboldali, keresztény gondol-
kodású vagyok, ezért, csak ilyen
beállítottságú csapattal közösen
tudom elképzelni a jövõt.
Meglátjuk…

- Köszönöm az interjút! Sok
sikert kívánok a második fél-
idõhöz.

Windhager Károly

Képviselõi fogadóóra  Tájékoztatom a körzetembe tartozó (Sza-
badság út, az ABC-tõl a Patkó Vendéglõig és Templom u.) Tisztelt
Lakókat, hogy a következõ fogadó óra 2009. április 9-én, csütör-
tökön 16-19 óra között lesz a Kerepesi Faluházban /CseTTI-
Stúdió/. Érdeklõdés, információ  06 20/204 1916 

Véber Gábor képviselõ

Apróhirdetés

• Víz-gáz-fûtés szerelés,  ált. gépészeti hibaelhárítás, új szerelés,
karbantartás, festés, tapéta, csempe – lakatos munka -06-28-491-
423
• Gyermekfelügyeletet, takarítást, vasalást vállalok 06-20-517-
3243
• Idõs betegek ápolását, szakszerû ellátását vállalom: 06-28-490-
749  és  06-30-202-7976  
• „B” jogsival vállalok õrzés-védés, éjjeliõr, portás, pizza- étel ki-
hordás munkát - saját gk. (Ocskay J. és 20-204-1916) 
• Lakás eladó Kerepesen a 3-as fõúton (6 lakásos társas) - 19 M,2
fürdõszoba, 106nm, 4 szoba, nappali  - 06 70 709 6255
• Költöztetés, fuvarozás, rakodó munkák, kert gondozás, lomtala-
nítás, zöldségszállítás  - Kerepes, Mezõ u.  06 20 527 8332 

„SZENIOR”  FOGLALKOZTATÁSI-, 
TOVÁBBKÉPZÕ-, ÉS ÁLLÁSKERESÕ   KLUB  

minden hónap elsõ csütörtöki napján tartja foglalkozását – elõadá-
sok, tréningek, tájékoztatók, tanfolyamok . Vonzáskörzete: Gödöl-
lõ, Kerepes, Csömör, Kistarcsa, Nagytarcsa. Következõ klubnap:
2009. ápr. 2-a /csüt./15 óra. Elõadás: Veszely György: „Önéletrajz
és felvételi beszélgetés” – másképpen II.

CseTTI-hírek
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Nagyon jó, hogy élnek Ke-
repesen olyan emberek, akik
felemelik szavukat a termé-
szet védelmében. Csak nem
vagyok meggyõzõdve róla,
hogy látták a patak völgyét
egy fél évszázaddal ezelõtt is.
Az, hogy ilyen lett, nagyban
hozzájárultunk mi is. Most
van egy lehetõség valamit
visszaadni a természetnek ab-
ból, ami régen volt, tegyük
meg közösen. Én is szeretem
a természetet, prózákat, verse-
ket írtam róla. Sõt, bár csak ti-
zenkét rövid mesét írtam,
mind a természetben játszó-
dik. Mégis azt mondom, jó
lesz az a víztározó, mert ezzel
nem veszünk el semmit a ter-
mészettõl, sõt, ha lenne elég
pénz, visszahozhatnánk vala-
mit abból, ami ezelõtt volt. Ha
csakugyan a természet rom-
bolásáról lenne szó, az elsõk
között tiltakoznék. De errõl
szó sincs. Ezt próbálom bizo-
nyítani a következõ sorokban.

A természet élne az ember
nélkül is, de az ember csak a
természettel, a természetben
élhet. Mégis, mióta ember él a
földön, pusztítja. Az õskorban
ez nem sokat számított, mert
kevés ember élt még, a pusztí-
tások oly csekély mértékben
érték a természetet, hogy azt
az öngyógyító erejével be tud-
ta gyógyítani. Ma már más a
helyzet. Néhány évszázada
nagymértékben elkezdõdött a
föld-, és a természet kirablása.
Bányászat, erdõk kiirtása,
amit még megtoldottunk az
iparosodás szennyeivel, a mo-
torosodás füstjeivel, gázaival.
Városokat, 6-8 sávos utakat
építettünk mind a természet
kárára. Nem folytatom, min-
denki tudja mit jelent a levegõ
mérgezése és a globális fel-
melegedés. Az ember saját
magát is pusztítja a természet-
tel együtt. Önzõk vagyunk.
Csak nekünk legyen jó, nem
törõdünk a néhány száz év
múlva élõkkel, pedig azok az
utódaink lesznek.

Élet csak ott lehetséges,
ahol víz van, mert a levegõ, a
Nagy fénye, melege mellett a
föld minden élõlényének vízre
is szüksége van. A legforróbb
sivatagba is, ha van egy gö-

dör, amibe állandóan megma-
rad a víz, körülötte kinõ a nö-
vényzet, fák is (oázis). A kis
patakunk völgyébe is dúsan
nõtt a növényzet, nád, sás, fûz
és nyárfák, mert ezek fokozot-
tan igénylik a vizet.

Húsz, huszonöt évvel ez-
elõtt még majdnem végig volt
benne víz, tele vízi rovarok-
kal, két oldalt nádassal. Sokat
jártam arra, szeretem a termé-
szetet, úgy érintetlenül, ahogy
akkor volt. Azután jöttünk mi,
a természet legfõbb rombolói.
Szükségünk volt lakásra, útra,
járdára. Ettõl a patak még
nem károsodott volna, de ku-
takat ástunk, mertük a vizet és
elkezdett fogyni a föld víztar-
taléka. Majd jött a közmûve-
sítés és az eddig kimeregetett
víznek a többszörösét hasz-
náltuk fel. Azok a régi nagy
esõzések is megszûntek, me-
lyek az utcánkban méter mély
árkokat ástak. És a patak egy-
re apadt, már csak a végén
van víz. Sajnáltam a termé-
szet pusztulását, hiszen eltûn-
tek a siklók, gyíkok, békák és
a sok vízi rovar. A vízi mada-
rak, vadkacsák, fácánok, vad-
nyulak, mert víz nélkül nem
élhetnek.

Most elmondom, miért
írom le ezeket. A polgármester
úr záportározót tervez, és
ezért néhányan haragszanak,
féltik a kivágandó fákat, ter-
mészetrombolásról beszélnek.
Ebbe egy kicsit én is hibás va-
gyok, mert én kezdtem el kér-
ni a horgásztavat még 1997-
ben. Meg is ígérték, de mint
akkoriban sok minden, ez is
ígéret maradt. A jelenlegi ve-
zetés, mint két év alatt annyi
mást, ezt az ígéretet is megva-
lósítja, ha nem is õk ígérték.
Sõt olyan tavat akarnak, ami
pár odvas, férges fa kivágásá-
tól eltekintve semmi kárt nem
okoz, csak jót tesz a patak völ-
gyével. Nincs szükség magya-
rázkodásra, én is csak azért te-
szem, mert a községünk béké-
je, nyugalma mindennél fon-
tosabb.

Nem tudom ugyan a pon-
tos helyét a tónak, de azt
igen, hogy néhány öreg, od-
vas férges fát kell csak kivág-
ni, helyettük lehet ültetni töb-

bet is. az, hogy ezek a fák mi-
lyenek, állításom igazolásául
kérem, a hévrõl nézzenek le a
völgybe, ott is látható a sok
letört fa. De ha a keskeny kis
aszfaltos járdán Széphegy fe-
lõl megyünk az állomás felé,
láthatjuk, a 45-50 cm átmérõ-
jû fatörzsek hogy törnek de-
rékba, vastag ágak hogy lóg-
nak a levegõbe. Bár ami a
földön fekszik nem látható,
ne menjenek a sûrûbe, életve-
szélyes. Egészséges fákkal ez
nagyon ritkán történik meg.
Igaz, mire ez megjelenik, ja-
va része eltûnik, a sajátomból
én is viszek haza, mert ez bár
védett terület, magántulaj-
don. Én már vagy 15 darab
fát ültettem is oda.

Most induljunk ki abból,
hogy minél nagyobb a vízfe-
lület, annál több párolog el, él-
teti a környezõ fákat, bokro-
kat, szívódik el a talajba, ned-
vességet ad az aljnövényzet-
nek. Valamikor tó is lehetett
ott, mert ki volt írva: fürödni
tilos. Most ez a kis tó is újraé-
led, csak kicsit odébb. Ha lesz
rá pénz, a patakba is visszatér-
het a víz az élõvilágával
együtt. A pataknak kicsi a lej-
tése, és ha a víztározó úgy ké-
szül, hogy a kiásott földbõl
gátat építenek, akkor a víz
visszaáramlik, illetve nem is
folyik mind a tóig. Sõt, a pa-
tak medrét mélyíteni is lehet,
hogy minél hosszabban le-
gyen benne víz. Elõre gyártott
betonelemeket is lehet lerakni,
hogy az elszivárgás csökken-
jen. Így megközelíthetõ lesz a
régi vízfelület. A többi már a
természet dolga, hogy helyre-
álljon, ami régen volt. Ezt le-
het siettetni a régi élõvilág be-
telepítésével. Tessék arra gon-
dolni, hogy az esõzések ren-
geteg vize a tengerbe folyna,
miért ne tartsuk itt, ha lehet.
Fõleg, ha használunk vele a
természetnek és magunknak
is, mert nagyon széppé tehet-
nénk vele a környezetet.

Ennyit a természet rombo-
lásáról, mert ez nem lesz a te-
rület feltúrása. Utak a völgy
mindkét oldalán vannak, nem
lesz szükség a területüket el-
venni a természettõl.

Most nézzük meg a dolgot

a másik oldalról is. az utóbbi
években a gyermekeket nem
lehet elcsalni a gépeik mellõl.
Ott görnyednek, rontják a sze-
müket, ha hízásra hajlamosak
elhíznak, a szívük is elzsíro-
sodhat, az izmaik nem erõsöd-
nek, csak a szoba állott leve-
gõjét szívják. Szerintem ez
egy fejlõdésben lévõ gyerek-
nél nagyon káros. A természet
szépségérõl fogalmuk sincs,
meg kell velük szerettetni az
egészségük érdekében is,
most ez a lehetõség adva lesz.
Nagy séták, futás a patakpar-
ton. Pecázás, csónakázás, vízi
biciklizés nyáron a tavon.
Korcsolyázás, csúszkálás,
szánkózás, fakutyázás télen.
Szerintem már ez is megéri,
hogy elkészüljön a tó, mert
így lesznek erõsek, egészsé-
gesek, hosszabb életûek a
községben élõ gyerekek.

A másik, hogy felnõnek a
gyerekek úgy, hogy sokan
nem láttak kisbárányt, kecs-
két, nyuszit, kismalacot. Kis-
állat simogatót már régen kér-
tem, lehetne ott az is. Sõt, né-
hánynapos pelyhes kiscsibék,
kiskacsák, kislibák, még fácá-
nok és foglyok is. Ez lenne a
nézegetõ, mert ezeket nem le-
het simogatni. Micsoda él-
mény lenne az óvodásoknak
és a kisiskolásoknak. Persze
kellene ásványvíz, kézmosási
lehetõség a simogatások után,
néhány csónak is. ezeket a
dolgokat egy hozzáértõ há-
zaspár el tudná látni, mint
gondnok.

Nem folytatom, mert eset-
leg lesznek, akik megkérdõje-
lezik elmeállapotomat. Csak-
hogy ezeket, mint lehetõsége-
ket írtam le, és ezekhez sok
pénz kellene. De hátha élnek a
községben olyan tehetõs em-
berek, akik szeretik a termé-
szetet és tudnának áldozni rá.

Az egyik irományom végé-
re azt írtam: „Mi közelebb va-
gyunk egymáshoz és a termé-
szet gyönyörû, csodálatos
ajándékaihoz.” Fogadjuk el
ezeket az ajándékokat, de te-
gyünk meg mindent, hogy
ezekbõl még sokáig maradjon
az utókornak is.

Cs. L.

Harmóniában a természettel
A záportározó margójára
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Kik támogatják Kerepes érdekeit?

Együtt a rendért

Kistarcsán 756 nm belterületi telek eladó. 
HÉV, busz, óvoda közelben. 

Telefon: 06-70/559-2240

Kerepes, és ezen belül elsõsor-
ban Szilas lakóit zavarja az
évente akár 200 napon keresz-
tül zajló versenyzés a
Hungaroring pályán. Kerepes-
nek a pálya bevételeibõl semmi
sem jut, csak a kellemetlensé-
gek, elsõsorban a rendszeres,
erõs zaj. 
A pályának kiadott mûködési
engedély megfellebbezése le-
het az a fegyver, amellyel mér-
sékelhetnék az itt lakók terheit.
A fellebbezés pedig akkor le-
hetne hatásosabb, ha a telepü-
lés civil szervezeteivel közö-
sen nyújthatná be azt az Ön-
kormányzat. 

Ennek érdekében Franka Tibor
polgármester összehívta
egyeztetésre a környék civil
szervezeteinek vezetõit. Elgon-
dolkodtató, hogy azok a szer-
vezetek, amelyeknek a képvi-
selõ-testület ellenzéki oldalán
vannak tagjai, azok nem csatla-
koztak a közös kiálláshoz. Így
hiába várták a Pátria (Labancz
József) és a Szilasligetért (Ró-
zsás Erika) Egyesület csat-
lakozását a fellebbezéshez,
ahogyan nem erõsítette az ön-
kormányzati kezdeményezést a
Szilastér Egyesület hangadója
(Sinkó György) sem. Õk hall-
gatják a zajt. Némán.

Többen telefonáltak a hivatalba, hogy Szilasligeten, és Kerepe-
sen egészséges fákat vágnak ki és visznek el emberek, arra hivat-
kozással, hogy a polgármester úr megengedte. A polgármester úr
senkinek sem engedélyezte egészséges fák kivágását, csak a szá-
raz, lehullt gallyak összegyûjtését és azt is úgy, hogy a gyûjtõvel
a közterület felügyelõ kimegy ellenõrizni, hogy valóban onnan és
azt viszi, amire engedélyt kért az illetõ. 

Illegális szemétlerakásról is érkezett lakossági bejelentés.
Mindkét esetben kérjük tisztelt lakótársainkat, amennyiben bár-
milyen szabálysértést észlelnek, írják fel a gépkocsi rendszámát,
valamint azonnal hívják a közterület felügyelõket: 06-20/559-
8909, illetve a rendõrség járõr kocsiját a 06-70/214-6500 tele-
fonszámon. Köszönjük.



Hírek, beszámolók az iskolából
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Ásvány kiállítás

2009. március 4-én ásvány kiál-
lítás volt iskolánkban. Nagyon
örültünk ennek az alkalomnak,
mert évente csak egyszer fordul
elõ velünk, hogy egy tanítási óra
keretében meghallgathatunk egy
ilyen érdekes elõadást, és megte-
kinthetünk szebbnél-szebb ásvá-
nyokat, melyeket otthonunkban to-
vábbra is csodálhatunk, ha kicsit
belenyúlunk a zsebünkbe. 

Minden évben újabb érdekfeszí-
tõ dolgokat tanulhatunk az elõadá-
sokon, és ez alól a mostani sem
volt kivétel. Többek között meg-
tudhattuk, hogy mi az ásvány a ké-
nes barlangokban és környékükön
miért nem tudnak megélni az élõ-
lények a pirit, más néven a „bolon-
dok aranya”, hogyan szedett rá sok
aranybányászt Alaszkában mitõl
érdekes a pirit szerkezete miért
hívják a hematitot „vérkõnek” mi-
tõl lett „Vörös bolygó” a Mars mi-
ért mágneses a magnetit mennyit
segített a kvarckristály a számítás-
technikában miért „az Istenek je-
ge” a hegyi kristály a vízkõ tulaj-
donképpen aragonit és hogy a

Holt-tenger 30-33%-a só, míg a
tengernek csak 3%-a.

Tényleg, nagyon remek volt
megtudni ennyi mindent az ásvá-
nyokról, és nagy sajnálatomra
szolgál, hogy ebben a tanévben lát-
hattam utoljára ezeket a szemkáp-
ráztató köveket, mert jövõre már
másik iskolába fogok járni, mint
kilencedikes tanuló.

Hornyák Ildikó 8/A.

Ünnep

Péntek 13-át szerencsétlen napnak
tartják, de nekünk szerencsét hozott.

A 6. a. osztályosokat meglepetten
érte, amikor a magyartanárnõnk beje-
lentette, hogy mi adjuk elõ a március
15-ei mûsort a Faluházban. Sokan hi-
ányoztak (betegség miatt) az osztály-
ból, ezért késõbb kaptuk meg a mûsor
szövegét, és egy kicsit késésben vol-
tunk a felkészüléssel. Sok tanár fára-
dozott, de ez nem volt hiábavaló. Sok
munkával teltek napjaink, és sikert
arattunk, de visszatekintve nem bán-
juk, hogy ezt végigcsináltuk. 

A mûsor nem szokványos volt,
úgy adtuk elõ, mint a színházban (egy
nap eseményei). A tánctanárunk, Im-

re bácsi tánca színesítette a mûsorun-
kat. A technikát is segítségül hívtuk.
Projektor vetített vászonra szebbnél
szebb képeket a szabadságharccal
kapcsolatban. Még mi is élveztük a
mûsorban elhangzó csodálatos zene-
mûveket. (Toborzó, Bánk Bán) Egy
hét múlva a mûsor már állt. Majdnem
minden nap 14 óráig a Faluházban
próbáltunk. Szóval, komolyra fordít-
va a szót, nehéz volt a felkészülés, és
pénteken, 13-án már délelõtt élesben
ment a mûsor a Faluházban. Délelõtt
az alsósoknak, délután a felsõsöknek
és a falubelieknek adtuk elõ. Csak egy
kicsit izgultunk, de nem rontottuk el
annyira. Délután, a fellépés elõtt, Mó-
nika néni meglepetést hozott. Csoki-
tortát! Délután már sokkal jobb for-
mában voltunk. Mindenkinek na-
gyon ízlett. Köszönjük Mónika néni-
nek (a magyartanárnõnknek), Imre
bácsinak (a tánctanárunknak), és akik
még segítettek nekünk: Béla bácsi-
nak, Attila bácsinak és Rozika néni-
nek. Köszönjük a szülõknek is, akik
segítettek eljutni nap, mint nap a Falu-
házba.

Írta: Fekete Szilvia, Skolniko-vics
Krisztina, Molnár Andrea, Hliva
Franciska 

Tanulmányi verseny

Ismét megállták a helyüket isko-
lánk diákjai a megyei versenyen is

A tavasz közeledtével egyre so-
kasodnak a felsõ tagozatos diákok
feladatai. Különbözõ tanulmányi
vetélkedõk, rendezvények, sport-
események teszik próbára diákja-
ink küzdõ szellemét, szorgalmát,
ügyességét. Egyik legkomplexebb
verseny ezek közül a fõvárosi Fa-
zekas Mihály Gimnázium által a 7-
8. évfolyam számára meghirdetett
NYELVÜNKBEN ÉLÜNK elne-
vezésû verseny, melyre hosszú
évek óta sikeresen készülnek diák-
jaink. Nem volt ez másképp ebben
az esztendõben sem.

A hetedik évfolyam képviseleté-
ben DEMENDI RENÁTA és
KESZI DÓRA vett részt az Üllõn
megrendezésre kerülõ versenyen,

majd néhány nap múlva a fõváros-
ban sorra kerülõ nyolcadik évfo-
lyamos megmérettetést vállalta
TÓTH KRISZTINA és
HORNYÁK ILDIKÓ. Mind a
négy tanuló szóbeli - kiselõadás és
memoriter - és írásbeli feladatok-
kal is szorgalmasan készült a kihí-
vásra, aminek meg is lett az ered-
ménye. 

KESZI DÓRA dobogós III. he-
lyezése mellett csak 3 ponttal ért el
kevesebbet DEMENDI RENÁTA,
és majdnem hasonlóan eredmé-
nyesek lettek a nyolcadikosok is,
akik a 45 fõs mezõnyben csak 6
ponttal maradtak le a dobogóról.

Nagyon büszkék vagyunk rájuk,
és így méltán remélhetjük, hogy új
iskolájukban is megállják majd a
helyüket, és öregbítik iskolánk hír-
nevét.
Mészáros Klára, Müllnerné Sz. Margit

A nagy szemétszedés

Március 12-én, egy derûs csü-
törtöki napon mi, diákok, kitakarí-
tottuk Kerepest és Szilast. (Kis túl-
zással!) Minden osztály más kör-
nyékre ment, és a harmadik tanítá-
si óra után - pihenésképpen - ezzel
foglalatoskodott. 

A 8. a (azaz a mi osztályunk) a
szilasi Közösség Ház körül szedte
a szemetet. Eleinte senkinek sem
volt hozzá kedve, de végül, talán a
jó idõnek is köszönhetõen, egész
jó hangulatban telt a (fél) délelõtt.

Szomorúan tapasztaltuk, hogy
idén is rengeteg a  szemét, fõként
amit vélhetõen a felnõttek hagytak
el (cigi csikkek, sörös-, és cigaret-
tásdobozok…) Sajnos a hulladék
gyûjtésben, az osztályfõnökök ki-
vételével, egy felnõtt sem vett
részt. Reméljük, jövõre aktívabbak
lesznek, és a szemetüket is a meg-
felelõ helyre rakják. 

A jó hangulat érdekében a lelke-
sebb diákok költöttek (vagyis inkább
átköltöttek) egy dalt, amit azoknak
küldünk, akik ezen a szép napon
szorgoskodtak mindannyiunk jobb
közérzete érdekében. „Újra itt van,
újra itt van, újra itt van a nagy csapat!
Szedjük össze, szedjük össze, szed-
jük össze a szatyrokat! Nagyon sok
volt, nagyos sok volt, nagyon sok
volt a cigi-csikk… Húzd a kesztyût,
húzd a kesztyût, LUSTASÁGUNK
FÉLRE! Most, hogy vége, hogy fel-
szedtük, végreJ hazamehetünk!”
Homoki Orsolya, Homoki Zsófia

8. a,  Montalbano Carla

2009. március 12-én úgy érez-
tük, végre itt a tavasz, közeledik az
1848-as forradalom ünnepe, és
nincs messze a Húsvét sem. Ez a
legjobb alkalom, hogy tisztává va-
rázsoljuk kis falunkat.

A mi osztályunk, a 4. b., az új
Emlékmû környékét kapta. Üres
reklámszatyrokkal, rengeteg lelke-
sedéssel érkeztünk, és sajnos volt
mivel megtölteni a zacskókat. Ta-
láltunk: sörösüveget, cigarettacsik-
ket, rágópapírt, csoki-papírt, szám-
lát, rongyokat, üdítõs üveget, bi-
ciklikereket, kisbaba zoknit és még
sok már érdekes dolgot.

Örültünk a végeredménynek,
ugyanakkor szomorúak voltunk,
hogy mások felelõtlen szemetelése
mennyi munkát okozott nekünk.
Jó lenne, ha az ilyen viselkedést
pénzbírsággal és közmunkával
büntetnék a faluvezetõk!

De addig is, mi nem szemete-
lünk, és felhívjuk a figyelmét erre
másoknak is.

Szászi Margit  4. b.

Versmondó verseny

Az iskolánkban 2009. március
6-án megrendez ésre került – mint
évek óta mindig – a felsõtagozatos
versmondó verseny. Idén is, a ha-
gyományokhoz illõen a könyvtár-
ban tartottuk meg a versenyt. Én,
sajnálatos módon „csak” riporter-
ként voltam jelen, nem szereplõ-
ként, így „élõben” követtem az
eseményeket, hogy minél hitele-
sebben be tudjak róla számolni.
Örömmel tapasztaltam, hogy az 5-
6. és a 7-8. évfolyamok tanulói is
igen szép számban összegyûltek,
hogy tudásukkal, felkészültségük-

Petõfi és Jókai a Pilvax-ban forradalmár társaikkal
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kel gyönyörködtessenek bennün-
ket. Az kezdetekben az izgalom
szinte tapintható volt, de ez nem
vont le túl sokat a teljesítmények-
bõl, szerencsére!

Azsûri (Bea néni, iskolánk igaz-
gatónõje; Irina néni, angoltanár;
Babi néni, a könyvtáros és Márta
néni, az oktatási referens) kiszúrta
az összes „bakit és hibát”, J és na-
gyon megdicsérte a szereplõket.
Igaz, Müllner Margit néni még az
utolsó pillanatban is tanácsokkal
látta el a szavalókat. A sort az 5-6.
osztály kezdte, tõlük 10 gyönyörû
verset hallottunk, s ezek témái leg-
inkább a tavasz közeledtét juttatták
eszembe. Nekem a legjobban
Velki Tamás elõadásában a  Jero-
mos, a remeterák címû vers tet-
szett. A7-8.-osok már kicsit komo-
lyabb mûveket választottak, amik
bevallom, hozzám egy kicsit köze-
lebb állnak. Több vers hangzott el
József Attilától, Reményik Sán-
dortól és Petõfi Sándortól. Mond-
hatjuk, hogy az én korosztályom-
ból 10+1-en voltak. Ezt azért mon-
dom, mert egyetlen „prózás” volt,õ
az osztálytársam, Demendi Éva. 

Helyezettek: 5-6. osztály;
1.Velki Tamás 5. a.; 2.Hõnis Krisz-
tián 5. a.; Popovics Dávid 5. a.; 3.
Daróczi Krisztián 6. b. 7-8. osz-
tály: 1. Csendes Szimonetta 8. b.;
2. Keszi Dóra 7/1.; 3. Mentusz
Andrea 8. b.; Kiss Zsuzsanna 8. a.

És mivel a többiek is nagyon
ügyesek voltak, azt hiszem, mind-
annyian megérdemelték- rendha-
gyó módon a 4. helyezést  zsûri ja-
vaslatára: 4. Gergely Fruzsina 5.
a.; Idrányi Dániel 6. b.; Barti Ró-
bert 5. a.; Korcsek Polla 5. a.;
Legéndi Regina 5. a.; Figura Ro-
land 6. b.; 4.Homoki Zsófia 8. a.;
Dudás Nikoletta 7/1.; Demendi
Renáta 7/1.; Nagy Nikolett 7/2.;
Hornyák Ildikó 8. a.; Kovács Ani-
kó 8. b.; Demendi Éva 8. a. (külön-
díj). Mindenkinek gratulálunk a
szereplésért!

Köszönjük a felkészítõ tanárok
a munkáját. Szép volt, Klári néni,
szép volt Margit néni!

Homoki Orsolya 8. a.

ESZTERGÁLÁS MARÁS ÉS EGYÉB 
FORGÁCSOLÁSI MUNKÁK

Vállalok egyedi alkatrészek gyártását, szivattyúk
javítását felújítását és kisebb lakatos munkát.

Telefon:06/70-381-10-33
Porubcsánszki István

email.: porub@fibermail.hu

Mosolyt csalni 
a gyermekszemekbe
Polgármester úrhoz írt kerepesi ol-
vasónk levelébõl idézünk röviden:
„… 2008-ban személyesen sikerült
megtapasztalnom, illetve összeha-
sonlítanom az Afrikában élõ gyere-
kek sorsát az európai gyerekekével.
Ebbõl kiindulva átértékeltem az ed-
digi életemet. 20 éve dolgozom az I.
Sebészeti Klinikán és elmondha-
tom, hogy a kislányomon kívül a hi-
vatásom az életem. Egész életem-
ben másokon segítettem, ami min-
dig is jó érzéssel töltött el, hiszen
azt hamar megtapasztaltam, hogy
egy õszinte mosoly illetve egy kö-
szönöm mennyit ér. (…) Ezért sze-
retném hozzájárulását kérni ahhoz,
hogy egy kicsit úgymond "kam-
pányolhassak" egy jó ügy érdeké-
ben. Szeretnék egy cseppnyi segít-
séget nyújtani az afrikai szegény
gyerekeknek, hogy õk is átérezhes-
sék, milyen érzés gyereknek lenni és
játékokkal játszani, hiszen ezt az õ
körülményeik nem teszik lehetõvé.
(…) Szeretném felvenni a kapcsola-
tot az óvodák és az iskola vezetõivel
is ez ügyben. Nem pénzt szeretnék
kérni, csak egy kis csekélységet,
amivel a szemükbe mosolyt csalha-
tok, 1 darab színes ceruza és egy
olyan személyes játék, amivel már
nem játszanak. Ezt szeretném névre
szólóan eljuttatni nekik személye-
sen és cserébe visszahozni azt a ké-
pet róluk, amennyi örömöt ez oko-
zott nekik. Cserébe természetesen
nagyon szívesen mesélnék nekik az
Afrikában szerzett tapasztalataim-
ról, hogy õk is kicsit megismerhes-
sék azt a világot, ahol a legna-
gyobb szegénység ellenére is béké-
ben és szeretetben élnek és mindig
mosolyognak az emberek.
Köszönöm és bízom a támogatásá-
ban. N.M.” (név és cím a szerkesz-
tõségben). 

Az általános iskolai
beiratkozás idõpontja

2009. április 2. 
8.00 - 18.00 óra, 
2009. április 3. 

8.00 - 16.00 óra, 
a pótbeiratkozás 2009.
április 24. 8.00-16.00

között. 
Az óvodai jelentkezések

idõpontja 2009. 
március 30 - április 3.
(hétfõtõl - péntekig)

naponta 8.00 - 16.00
óra között.
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Csicsergõ óvoda:

Február 18-án hagyományaink-
hoz híven mi is megtartottuk a far-
sangot. Szebbnél – szebb jelmezek-
ben érkeztek a gyerekek. Vidáman,
mókázva, tréfás játékokkal búcsúz-
tattuk el a telet. A farsangot követõ
napokban az idõjárás alaposan meg-
tréfált minket, mert a tavasz helyett a
tél jött vissza, de ezt a gyerekek iga-
zán élvezték. Sokat szánkóztunk és
hógolyóztunk az udvaron.

Február 24-én megtartottuk az is-

kolába készülõ gyerekek szüleinek a
szülõi értekezletet, melyre a kerepesi
iskola leendõ elsõ osztályos tanító
néniket is elhívtuk. Atanító nénik tá-
jékoztatást adtak a szülõknek a mód-
szerekrõl és készségesen válaszoltak
a felmerülõ kérdésekre. Aszemétna-
pon az óvoda apraja s nagyja közö-
sen összefogva újjá varázsoltuk az
óvoda elõtti részt és persze a belsõ
udvart is. Nagyon ügyesen használ-
ták a kerti szerszámokat.  Nem is
maradt el a megérdemelt jutalom:

friss pogácsát kaptak a gyerekek,
aminek persze nagyon örültek.

Az udvaron folyamatosan etetjük
a madarakat, így gondoskodva arról,
hogy tavasszal madárcsicsergéstõl
legyen hangos az óvodánk. remél-
jük, hogy az öreg platán fára majd
nagyon sok énekes madár költözik
és fészket is rak.

Március 2-án közösen lesétáltunk

a Faluházba és a Pitypang báb együt-
tes „Cirkusz az erdõben” c. színvo-
nalas elõadását néztük meg. Kicsik
és nagyok egyaránt jól szórakoztak.

Március 15-hez közeledve min-
den csoport ablaka a nemzeti színek-
kel lett feldíszítve. A mókus csopor-
tosok már nagy izgalommal várták,
hogy végre elõadhassák a mûsorukat
a faluünnepségen. 

Meseliget óvoda

Az idei farsangi mulatságot óvo-
dánkban február 21-én tartottuk. Mi-
vel helyiségeink nagysága  és gye-
reklétszám bõvülése nem tette lehe-
tõvé a közös mulatozást, ezért idén
úgy döntöttünk mindenki a saját cso-
portjában mulat. Azért meglátogat-
tuk egymást és megcsodáltuk a társ-
csoportok gyermekeinek jelmezeit
és a sajátjainkat is megmutattuk. 11

órakor összegyûltünk az udvaron,
ahol a Pillangó csoportosok szerve-
zésében „Kisze” bábot égettünk, re-
mélve, hogy ezzel elûzzük a telet és
örülhettünk a közelgõ tavasznak.
Sajnos már délután havazott, mely-
nek áldásait (szánkózás, hógolyózás)
még napokig élveztük.  Többen
megjegyezték: „Ez a „Kisze”báb
nem ûzte el a telet! Egyik kisfiú dél-

után azt kérdezte: „Mit tegyünk?
Tartsunk még egy farsangot?

Március másodikán a Közösségi
házban immár a Teknõs csoportosok-
kal kiegészülve megtekintettük a Cir-
kusz az erdõben c. mesejátékot. Kati-
ca és Pillangó csoportosaink március
12-én és 13-án felkeresték a Hõsök
emlékmûvét, ahol elhelyezték a hét
folyamán elkészített ünnepi jelképei-
ket, huszárokat és kokárdákat.

Szivárvány óvoda

Március 2-tõl a Napsugár óvoda
és a Szivárvány óvoda egy intéz-
ményben mûködik Szivárvány óvo-
da néven. Az átköltözés egy hétvégén
zökkenõmentesen zajlott. Az elsõ hét
az összecsiszolódás jegyében telt.
Szokni kellett az új csoportszobákat
és a kicsit szûkösebb helyet is. Agye-
rekek nagyon jól alkalmazkodtak az
új helyzethez. A csoportszoba bútor-
zata, játékai a régi óvodából kerültek

ide, úgy hogy ez nem jelentett törést
a gyerekek életében. Az udvari játé-
kok is az újdonság erejével hatottak,
így az érdekes volt. A mosdó tága-
sabb, kényelmesebb, még úgy is,
hogy két csoport részére lett kialakít-
va. A gyerekek még szokták az új
idõbeosztást, de segítõkészek új tár-
saikkal.

Tavaszi sétánk alkalmával megfi-
gyeltük a kertekben nyíló hóvirágo-
kat, a tavasz elsõ hírnökeit. Nagy örö-
münkre újra bábelõadást láthattunk a
Faluházban: Cirkusz az erdõben cím-
mel. Március 14-én, pénteken dél-
elõtt kokárdát és nemzetiszínû zász-
lót vittünk az emlékmûhöz, így emlé-
keztünk március 15-re.

Március 12-én mi is rendezgettük
óvodánk környékét, a takarítási na-
pon így csatlakoztunk a tiszta kör-
nyezet falumozgalomhoz. 

A nevelési tanácsadóban megkez-
dõdött a 6-ik életévét betöltött gyer-
mekek iskolaérettségi vizsgálata. A
nagycsoportosok közül többen jár-
nak az iskolába a „Gyere, játszunk is-
kolásat!” foglalkozásokra, melyet a
leendõ elsõs tanító nénik tartanak a
gyerekeknek

OVI HÍRADÓ
Avagy betekintõ óvodáink mindennapjaiba

Gyöngyitisz
Olyan napjainkban terjedõ szen-

vedélybetegség, amely elsõsorban
a három évesnél nem fiatalabb nõ-
egyedeket támadja meg.

Alappangás ideje alatt már felis-
merhetõ a betegség, hiszem a fertõ-
zött egyén egyre többször fordul
elõ az internet gyöngyös fórumain
olvasóként, gyöngyös könyveket,
újságokat forgat elmélyülten. majd
amikor elhatalmasodik a betegség
elkezd kényszeresen gyöngymin-
tákat gyûjteni, rendszerezni. A
gyöngyvásárlás és gyûjtögetés ese-
tén a illetõ már menthetetlen. Ha
fûzni kezd és szebbnél szebb ék-
szercsodákat képes létrehozni, már
csak egy lépés választja el attól,
hogy a környezetében élõket (pl.
gyerekek, unokák, szülõk nagy-
szülõk egyéb nõrokonok és isme-
rõsök) megfertõzze.

A gyöngyitiszben szenvedõ
egyén kezelése lehetetlen, a család
akkor jár a legjobban, ha nyugodt
körülményeket teremt számára,
hagyja gyöngyözni és együtt örül

vele egy-egy elkészült remekmû-
nek.

Ajánlatos az “Ohhh! Ahhh!
Csodálatos! Egyszerûen gyönyö-
rû!” kifejezések használata, me-
lyek erõsen javítják a beteg közér-
zetét és nagyban hozzájárulnak
újabb alkotások születéséhez.

Figyelem!
Gyöngyitisz Klub indul havi rend-
szerességgel a Faluházban, mely-
nek kezdõ foglakozása április 18-
án, 10 órakor lesz. 
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† Temetések
Csernák Anna február 06.
Pintér Jánosné Cserni Mária február 04.
Dr. Várhegyi István február 11.
Rusznyák Mihályné Hriczu Irén február 17.
Kundra Béláné Magashegyi Mária február 19.
Legéndi Mihály február 19.

Nyugodjanak békében!

Az oltás idõpontjai, helyszínei:
Kerepesen: 
2009. március 26., csütörtök 8-
11 óra között a Faluházban:
2144 Kerepes, Templom u. 3.
Szilasligeten:
2009. április 08., szerda 8-11 óra
között a Szilasi Közösségi Ház-
ban: 2145 Kerepes, József Attila
park 3.
Pótoltás idõpontjai, helyszínei:

Kerepesen:
2009. április 02., csütörtök 8-10
óra között a Faluházban
Szilasligeten:
2009. április 15., szerda 8-10 óra
között a Szilasi Közösségi Ház-
ban
A veszettség elleni védekezés
részletes szabályairól szóló
164/2008. (XII. 20.) FVM ren-
delet 4. § (1) bekezdése szerint:
4. § (1) Az állattartó köteles:
a) minden három hónaposnál
idõsebb ebet - a tudományos-ku-
tatási és laboratóriumi vizsgálati
célból zártan tartott állatok kivé-
telével - veszettség ellen saját
költségén az állat állat-egészség-

ügyi felügyeletét ellátó magán
állatorvossal beoltatni az alábbi-
ak szerint:
aa) a három hónapos kort elérte-
ket 30 napon belül,
ab) az elsõ oltást követõen 6 hó-
napon belül,
ac) ezt követõen évenként;
b) az oltási könyvet megõrizni,
azt az immunizálás megtörténtét
ellenõrzõ állat-egészségügyi ha-
tóság felszólítására bemutatni,
illetve tulajdon átruházás esetén
az új tulajdonosnak átadni, to-
vábbá biztosítani, hogy az oltási
könyvet a közterületen az ebre
felügyelõ személy magánál tart-
sa az oltás érvényességének bi-
zonyítása céljából;
c) az oltási könyv megrongáló-
dása, elvesztése esetén az oltást
végzõ állatorvostól nyolc napon
belül az oltási könyv pótlását
kérni;
d) az élelmiszerláncról és ható-
sági felügyeletérõl szóló 2008.
évi XLVI. törvény (a továbbiak-
ban: Éltv.) 18. § (1) bekezdés g)
pontjában leírtak szerint az oltás
során közremûködni.

Az állatorvosi kamara elõzetes
döntése alapján az összevezeté-
ses oltás díja 3000,-Ft/eb.
A zoonózisok elleni védekezés
állat-egészségügyi feladatairól
szóló 81/2002. (IX. 4.) FVM
rendelet 8. § (2) bekezdése sze-
rint:
„(2) A veszettség elleni védeke-
zés feltételeként kötelezõ az
ebek évenkénti veszettség elleni
immunizálása, és ezzel egyide-
jûleg az eb széles spektrumú fé-
reghajtó szerrel való kezelése.”
A féregtelenítés a veszettség el-
leni oltás alkalmával kiadott tab-
lettával történik, amit az ebtartó
otthon ad be a kutyájának.
A féregtelenítés költsége is az
ebtartót terheli, mely 200,-
Ft/10kg a kutya testsúlyától füg-
gõen. Új oltási könyv kiállítása
500,-Ft. 

Oláh János jegyzõ s.k.

FIGYELEM, EBOLTÁS!
TISZTELT ÁLLATTARTÓK!

ÉRTESÍTEM ÖNÖKET, HOGY KEREPESEN
ÖSSZEVEZETÉSES EBOLTÁS LESZ

„Egy olyan problémával ta-
láltam szembe magam itt Kere-
pesen, amivel bizonyos szem-
pontból egyedül vagyok. Ez igen
sajnálatos tény már önmagában
is, és mert ügyemhez így támoga-
tókra sem számíthatok. Az utóbbi
években rengeteg keserû tapasz-
talatot sikerült szereznem arról,
hogy a kerepesi lakosok mennyi-
re félreértelmezik a magánterület
fogalmát. És itt most teljesen
más oldalról közelíteném meg a
témát.

Az állattartókéról. Mindig is
volt kutyám, de soha annyi atro-
citás nem ért még, mint az utóbbi
2-3 évben. Felelõs gazdi lévén
rendszeresen sétáltatom a kutyá-
mat. Szájkosárral, pórázzal,
szükség esetén nejlonzacsival, és
nálunk van az oltási lap is. Nincs
olyan nap, hogy többen is ne
szólnának, vagy ordítanának ki
nekem, hogy takarodjunk az ut-
cából, mert a saját kutyájuk ugat
és széttapossa a saját kertjüket.
Ez rettenetesen felháborító és
ugyanakkor megalázó is nekem. 

Én úgy tudom, hogy az utca
és a házak elõtt lévõ terület is
közterület, tehát ott nyugodtan
lehet kutyát sétáltatni a szabá-
lyoknak megfelelõen. A lakók-

nak, pedig semmi közük ahhoz,
hogy az utcán ki mit csinál egé-
szen addig, amíg az nem megbot-
ránkoztató. Milyen érdekes, hogy
ha kutya nélkül megyek az utcán
és úgy ugat meg egy kutya, akkor
a gazdik nem ordítanak ki sem-
mit nekem. Mi a különbség? A
kutyájuk így is, úgy is ugat!

Egyébként sem írhatja elõ
magánszemély egy másiknak,
hogy hagyjon el egy közterületet,
ahol véleményem szerint min-
denkinek egyenlõ joga van tar-
tózkodni.

A kutya pedig azért van, hogy
védje a területét és ennek hangot
is adjon. Ha ezt a kedves gazdi
nem bírja elviselni, akkor vagy
ne tartson kutyát vagy tanítsa
meg az ebnek a megfelelõ ve-
zényszavakat.

Így is elég sajnálatos, hogy a
legtöbb kutya láncra kötve éli le
az egész életét anélkül, hogy va-
laha is pórázt látott volna. Bár
tudom, hogy ezen a helyzeten se
egy se több ezer ember nem tud
változtatni, amíg a kedves gazdik
hozzáállása ilyen, mégis remé-
lem, hogy valamit azért sikerül
elérni az ügyben. 

Tisztelettel: egy felelõs kutya-
tartó.”

Részlet egy olvasói levélbõl

Kutya baj
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Százötven éve született a Nagy mesemondó,
akinek neve összefonódott a mesék világá-
val. A mese sokban hasonlít a valósághoz. A
mese tájai belsõ tájak, szereplõi belsõ sze-
replõk, eseményei belsõ folyamatok. Mond-
hatjuk azt, hogy a mesék a képzelet birodal-
mában játszódnak, azonban ha figyelmesen
olvassuk, rájövünk ennél sokkal többrõl van
szó. A felnõtté válás nélkülözhetetlen tarto-
zéka. Nem kerülhetjük el a felfedezést, hogy
a bennük rejtve megfogalmazott tartalmak
megfoghatatlan mélységû és megrendítõ táv-
latokat nyitnak. Minden korosztály számára
közvetítenek információkat. Az õsi magyar

hagyományok már csak a mesékben fedez-
hetõk fel, ha értõ módon olvassuk õket. A
mesemondók elképzelhetetlenül sok mesét
tudtak fejben megjegyezni.
Benedek Elek, Sebesi Jóbbal székely népme-
séket gyûjtött, mely könyv alakban elsõként
1882-ben jelenik meg. 1885-ben jelent meg a
Székely Tündérország, ami már önállóan
megírt népmeséket tartalmaz. Hat évvel ké-
sõbb jelent meg a Székely mesemondó. Az
igazi vállalkozás azonban (1894-96) az öt
kötetben megjelenõ Magyar mese és monda-
világ, ami a millennium ünnepére készült.
Jelentõsek Benedek Elek mesefordításai is.

Ezek a Kék, Piros, Ezüst, Arany meseköny-
vek. Említésre méltót alkotott novelláival,
regényeivel is. Mint újságíró többféle lap
munkatársa, majd szerkesztõje lett. Élete al-
konyán visszatért szülõföldjére, Kisbaconba.
A társadalom nevelése és felemelni akarása
jellemezte, erkölcsi tisztasága és nemzetfél-
tése minden írásából kiragyog. Sírjára az ál-
tala írt négy verssor került: 
„ Jézus tanítványa voltam
Gyermekekhez lehajoltam.
A szívemhez fölemeltem
Szeretetre így neveltem.” 

Kóbor Tamás

Március 14-én a Kerepes-Vác
Reménység mérkõzéssel szó sze-
rint elkezdõdött a tavasz, mivel
ezen a napon csak ez a két csapat
mérkõzött meg egymással. De ne
szaladjunk ennyire elõre, mert
addig is történt egy s más a csa-
pat háza táján. Február második
felében tovább folytatódott a fel-
készülés, különös hangsúlyt fek-
tetve az erõnlét további fejleszté-
sére. Ebben az idõszakban már
több edzõmérkõzést is beiktat-
tunk, amikkel menet közben is
aránylag hû képet kaptunk mind-
arról, hogy hol is tartunk valójá-
ban. A második mérkõzésünkön
ugyan kikaptunk 5:3-ra a maga-
sabb osztályban szereplõ Õrboty-
tyán csapatától, de úgy gondol-
juk a felkészülés ezen szakaszá-
ban még belefér egy-egy ilyen fi-
askó. Sajnos a felkészülési idõ-
szakot és vele együtt az edzõ-
mérkõzéseket is kicsit zavarta az
is, hogy hol az egyik játékosunk,
hol a másik betegedett meg, így
elég nehéz úgymond a legideáli-
sabb összeállítást megtalálni. 

A második mérkõzésen már
kicsit jobb játékkal sikerült le-
gyõznünk Göd csapatát 4:1-re,
de még mindig lehetett látni a já-
tékunkon, hogy sajnos hiányzik
a nagypályán való gyakorlás.
Sajnos a téli felkészülési idõ-
szaknak ez az egyik hátulütõje,
és ez törvényszerûen a játékban
is megmutatkozik. Mindezek el-
lenére nagyon vártuk az elsõ ko-

molyabb megmérettetésünket,
ami március 1-én a Pécel ellen
kupamérkõzés formájában kel-
lett volna, hogy létrejöjjön, de
sajnos az ellenfél kérésére ezt
április 8.-ára kellett halasztani. A
mérkõzésre Pécelen 17 órai kez-
déssel kerül sor, ami után esetle-
ges gyõzelem esetén a kupában
egy késõbbi idõpontban a
Tápiószecsõ csapatával kerül-
nénk szembe. 

Természetesen a kupamérkõ-
zéseket is kiemelt fontossággal
kezeli a csapat, mivel nagyon jó
lehetõséget biztosít arra, hogy
hétközi mérkõzéseken is még in-
kább összerázódjon csapatunk.
Az elmaradt kupamérkõzés vi-
szont lehetõséget biztosított arra,
hogy abban az idõpontban edzést
tartsunk, és átbeszéljük az öltö-
zõben mindazt, ami egy esetleges
siker érdekében hasznára lehet
csapatunknak. Ezek után került
sor az utolsó felkészülési mérkõ-
zésünkre a GEAC (Gödöllõ) csa-
pata ellen, ahol már javuló játék-
kal, bizonyos hibák ellenére is
6:4-es gyõzelmet arattunk, és itt
már azért lehetett látni, hogy hol,
mely részeken vagyunk hatéko-
nyabbak, illetve még kevésbé
acélosak.

Szerintünk mindezek ellenére
elmondhatjuk, hogy bár még az
elsõ bajnokira nem állt össze tel-
jesen a csapat, de vannak biztató
jelek, ami megmutatkozott a
mérkõzésen is, és amiket úgy ér-

zem, ki lehet javítani menet köz-
ben is. Az új játékosokról véle-
ményt csak késõbb lehet monda-
ni, amikor már eltelik egy-két
forduló, azt azonban már most is
lehet látni, hogy lesz, aki haszná-
ra lehet a csapatnak, mint ahogy
már bizonyították is.

És íme, ígéretünkhöz híven az
új játékosok névsora: Bartosik
Tamás védõ (Pécel), Smiglag Já-
nos védõ (Üröm), Fekete Ferenc
csatár (Péteri), Téglás László ka-
pus (Üllõ), Mátyás Péter védõ,
Egharevba Robert középpályás
(Nigéria), és Horák Attila védõ
(Bag). A várva várt elsõ tavaszi
bajnoki mérkõzésünket a követ-
kezõ összeállításban kezdtük:
Téglás László (kapus), Bartosik
Tamás, Legéndi Zsolt, Surányi
Zoltán, Mátyás Péter (védõk),
Apfel Dávid, Mátyás Zoltán,
Miczi Dániel, Lovrencsics Ba-
lázs (középpálya), Fekete Fe-
renc, Harmath Tamás (csatár).

Az elsõ félidei enervált, és vall-
juk be õszintén gyengébb játék
után a cseréknek is köszönhetõ-
en a második félidõben sokkal
jobb játékot nyújtva megérde-
melten nyert a csapat még ilyen
arányban is. Góllövõk:
Lovrencsics Balázs 2, Harmath
Tamás, Egharevba Robert,
Ebede Stanley. Annyit azért el
kell mondani, hogy ha kicsit las-
sabban is a tervezettnél, de a csa-
pat azon van, hogy a kitûzött
célt, célokat elérje, és ezért a le-
hetõségeihez képest meg is fog
mindent tenni vezetõ, edzõ és já-
tékos egyaránt. Bár nem lesz
egyszerû, fõleg annak tudatában,
hogy rajtunk kívül még két-há-
rom csapatnak is komoly tervei
vannak, amiért Õk is mindent
megtesznek, de ne felejtsük el: A
siker gyümölcse annál édesebb,
minél göröngyösebb a hozzá ve-
zetõ út.

L.L.

Reménység bizonyossággal

Ping-pong nyertes

Baran G. Benjamin a Széche-
nyi István általános iskola 6/A.
osztályos tanulója élete elsõ
versenyén Veresegyházán, a
február 22-én megrendezésre
került 2009-es téli amatõr ping-
pong bajnokságon, korcsoport-
jában harmadik helyezést ért el.
Gratulálunk!

Benedek Elek
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Polgármester úr ösz-
szesen 260 cserép vi-
rágot ajándékozott és
köszöntötte Nõnap al-
kalmával a Polgár-
mesteri Hivatal dolgo-
zóit, a szilasligeti
nyugdíjasokat, vala-
mint a kerepesi Falu-
házba közös ünnep-
lésre összegyûlt nyug-
díjas klubok hölgy
tagjait.

Márciusban újabb társadalmi
szervezettel gyarapodott Kere-
pes, megalakult a Szent Anna
Cserkéscsapat. 

Az ünnepélyes alapításon a
kerepesi fiatalok erkölcsi fejlõ-
déséért elhivatott magánsze-
mélyek, pedagógusok és ön-
kormányzati képviselõk aláírá-
sukkal vállalták a csapat támo-
gatását. 

A csapatvezetés megtisztelõ
feladatát Véber Gábor képviselõ
úr kapta.

Képünkön a Kerepes Rádió
készít interjút a csapatvezetõvel a

Szent Anna Cserkészcsapat elsõ
nyílvános szereplése alkalmából.

Cserkészcsapat alakult

Régi témára hívom fel Polgármester úr és a tisztelt képviselõtestület figyelmét.
A HÉV-rõl Nagytarcsa-Kistarcsa-Hollandiatelep Kerepes-Vízmû-Antal-liget
felõl a Szilaspatakon át a Szilas utcáig? (Szilvás utca) Mogyoródi útig nincsen
veszélymentes híd, átjáró-gyalogút - bicikliút. Babakocsis kismamák félkocsi-
val a Kelet-Nyugat közötti õsi kereskedelmi útvonalon a XXI. századi veszé-
lyes autóforgalomban kényszerülnek közlekedni. Afõútvonal másik oldalán a
Rét utca-Szilaspatakon átmenve a kisházig (kb. 110m) a járda ugyancsak bal-
esetveszélyes - gödrös. Esõs idõben a járda két oldala közötti részen (Antal-li-
gettel szemben) patakként folyó vízben járnak a gyalogosok. Feleségem
Mihalik Mihályné 2007. június 29-én ezen a járdán gödörbe lépett, elesett, kö-
nyök és térdtöréssel ma is, 2007 szeptemberében is kórházi kezelésekre jár.
Kérésünk: 1./ Egy szép íves híd közterületen Kerepesen (mint Velencében a
Sóhajok Hídja) idegenforgalmi látványosság is lehetne ez a Kelet-Nyugati fõ-
útvonalon. 2./ Balesetmentes járda elkészítése is sürgõs. Kérjük, legalább be-
tervezni szíveskedjenek. A lakóhelyüket szeretõk nevében is Mihalik Mihály.

Segítségkérés-életveszély
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Kerepes egész napos ren-
dezvénysorozattal ünnepelte
március 15-ét, még szomba-
ton, amikor a gyönyörû, tava-
szi napfény is hozzájárult a jó
hangulathoz. Örülhettünk

azért is, mert a korábbi évek-
hez képest jóval többen jöt-
tek el a közös megemléke-
zésre.

A leglátványosabbak vitán
felül a huszárok voltak, akik
a kisbíró vezetésével végig-
vonultak a falun, s ahogy az
régen is történhetett, most is
megteltek a kapualjak, abla-
kok, mert aki csak tehette

gyönyörködni akart a díszes
ruhában lovagló fegyvere-
sekben. A Mogyoródi Sándor
huszárok, és a sötétkék men-
tében pompázó isaszegi hu-
szárok hamisítatlan ‘48-as
hangulatot teremtettek közsé-
günkben.

Sokan örültek annak is,
hogy polgármester úr meghí-
vását elfogadva velünk ünne-
pelt Für Lajos egykori honvé-
delmi miniszter, aki nagysze-
rû beszédet is mondott az
egybegyûltek elõtt.

További újdonságként be-
mutatkozott a Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat által
életre hívott roma hagyo-
mányõrzõ mûvészeti csoport,
akik nagy sikerrel mutatták
be mûsorukat a színpadon.

Szokás szerint nem maradt
el a megemlékezés Petõfi
Sándorra, akinek édesanyja
családja lakott Kerepesen, s a
leszármazottak ma is itt élnek
velünk a községben és a kör-
nyéken. A hangulatteremtõ
visszaemlékezést Mayer
Endréné alpolgármester asz-
szonynak köszönhettük, aki
ismét tudott újat mondani
mindnyájunk számára.

Szép alkalom nyílt a frissen
megalakult Szent Anna Cser-
készcsapat elsõ nyilvános
szereplésére is, akik Véber
Gábor vezetésével fegyelme-
zetten és büszkén végezték
szolgálatukat a megemléke-
zés során.

A délelõtt 10 órakor, fenn a
szilasi szõlõknél kezdõdött
eseménysorozat délután háro-

mig eltartott, számos fellépõ
csoportnak biztosítva újabb
bemutatkozási lehetõséget. 

A szélben lobogó nemzeti
zászlók és a ruhákat díszítõ
kokárdák megmelengették a
szíveket Kerepes szerte.   

W.

Az 1848-as forradalom 
és szabadságharc ünnepén

RENDÕRSÉG – POLGÁRÕRSÉG – KÖZTERÜLETFELÜGYELÕ
Rendõrség Kistarcsa 06-28/470-801 és 06-20/945-2464
Kistarcsa járõrkocsi 06-70/214-6500
Rendõrség Gödöllõ 06-28/514-655
Polgárõrség Kerepes 06-20/421-6094
Közterület felügyelõ 06-20/559-8909

ORVOSI ELLÁTÁS
Orvosi ügyelet – Kistarcsa, Batthyány u. 4. 06-28/470-840
Ügyelet hétköznap 18.00 – 08.00 óráig, munkaszüneti napokon 0-24 óráig

RENDELÕ KEREPES TÖLGYFA U.1.
Dr. Havay Miklós körzeti orvos 560-330, 06-20/983-8396
Hétfõ, szerda: 14.00 – 18.00, kedd, csütörtök: 9.00 – 12.00, 
péntek: páros hónapban: 9.00 – 12.00, 
páratlan hónapban: 14.00 – 18.00-ig.
Dr. Gasztner Zsuzsanna körzeti orvos 560-330
Hétfõ, szerda: 9.00 – 13.00, kedd, csütörtök: 14.00 – 18.00, 
péntek: páros hónapban: 14.00 – 18.00, páratlan hónapban: 9.00 – 12.00-ig.

FOGÁSZAT
Dr. Dabasi András fogszakorvos 06-20/9294-944
Hétfõ, szerda: 14.00 – 20.00, kedd, csütörtök: 8.00 – 13.00,
péntek: páros héten: 8.00 – 15.00-ig.

Dr. Dobos István Péter fogszakorvos 06-20/9446-757
Hétfõ, szerda: 8.00 – 13.00, szerda: iskolafogászat, kedd, csütörtök: 13.30 – 19.30, 
Állandó ügyelet: Budapest, VIII. Szentkirályi u. 40.

GYERMEKORVOS
Dr. Vaszil László csecsemõ- és gyermekgyógyász szakorvos 560-410
Hétfõ, szerda: 14.00 – 17.00, kedd: 9.00 – 12.00, csütörtök, péntek: 8.00 – 11.00-ig.
Védõnõi tanácsadó 560-331
Terhesgondozás és egészséges csecsemõ tanácsadás, szerda: 9.00 - 012.00
GYÓGYSZERTÁR Kerepes, Tölgyfa u. 3 Hétfõ-péntek: 8.00 – 18.00

RENDELÕ SZILASLIGET Wéber Ede u. 1.
Dr. Vincze Lajos háziorvos 482-640, 06-30/9278-637
Hétfõ, szerda: 8.00 – 12.00, kedd, csütörtök: 14.00 – 18.00, 
péntek: páros héten: 14.00 – 18.00, páratlan héten: 8.00 – 12.00-ig.
Dr. Szakolczai Zsuzsanna háziorvos 482-640, 06-20/382-4244
Hétfõ, szerda: 14.00 – 18.00, kedd, csütörtök: 9.00 – 12.00, 
péntek: páros héten: 9.00 – 12.00, páratlan héten: 14.00 – 18.00-ig.

GYERMEKORVOS
Dr. Mokos Zsuzsanna csecsemõ és gyermekgyógyász szakorvos 481-419
Hétfõ, szerda: 9.00 – 12.00, kedd, csütörtök: 15.00 – 18.00, péntek: 15.00 – 18.00-ig.
Egészséges csecsemõ tanácsadás csütörtök: 10.00 – 13.00.

GYÓGYSZERTÁR SZILASLIGET, WÉBER EDE U. 1. Hétfõ: 8.00 – 18.00,
kedd: 8.30 – 18.000, 
szerda: 8.00 – 12.00, csütörtök: 8.30 – 18.00, péntek: 8.00 – 18.00.

ÁLLATORVOS
Kerepes-Vet Állatgyógyászati Központ Állatorvosi Rendelõ 2144 Kerepes,
Szabadság út 65. 
Dr. Horváth Bánk kisállatgyógyász, klinikus szakállatorvos, Dr. Korvin László
magánállatorvos Telefon, fax: (28) 490-369. Éjjel-nappal, 0-24 óráig hívható: (30)
22-177-23.
Rendelési és nyitvatartási idõ: hétköznap napközben folyamatosan 9-20-ig és
megbeszélés szerint bármikor.
Dr. Rédling Tibor Tel: 06-30-966-84-15, vagy 28-470-764, E-mail:
amarilla@vnet.hu
Kistarcsa, Váci M. u. 2. Beteg állatok bejelentése: munkanapokon 12.00 óráig.
Rendelési idõ: hétfõ-szerda-péntek 18.00 – 20.00 óráig. Hétvégén és ünnepnapokon
ügyeleti szolgálat, melynek rendje kifüggesztve olvasható Polgármesteri Hivatal
hirdetõtábláin. 

HIVATALOK
Polgármesteri Hivatal 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Tel: (06 28) 561-050, -051, -052. Fax: (06 28) 561-060. Titkárság: (06 28) 561-059
Honlap: www.kerepes.hu E-mail: Polgármester: polgarmester@kerepes.hu
Jegyzõ: jegyzo@kerepes.hu
Ügyfélfogadás: Hétfõ: 8.00-12.00-ig, 13.00-17.30-ig
Kedd: 8.00-12.00-ig, 13.00-16.00-ig
Szerda: 8.00-12.00-ig, 13.00-16.00-ig
Csütörtök: 8.00-12.00-ig, 13.00-16.00-ig
Péntek: 8.00-12.00-ig

Kerepes Községszolgáltató Kht 06-28/561-054
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 06-30/291-9487
Ügyfélfogadás: minden szerdán 9.00 – 12.00
Okmányiroda Gödöllõ, Szabadság tér 7. 529-100
Ügyfélfogadás: h.: 8-18, k., cs.:9-16,30, sz.: 8-16,30, p.: 8,30-11,30.
Földhivatal Gödöllõ 420-520
Ügyfélfogadás: h. és sz.: 8,30-11,30 és 13-15,30, p.: 8,30-11,30.

SZOLGÁLTATÓK
Gázszolgáltató (TIGÁZ) 430-488
Villanyszolgáltató (ELMÛ) 06-40/38-38-38
Közvilágítás 06-40/200-817
Vízmûvek (Szilasvíz) 492-110, fax: 560-540
Csatorna (Szennyvízmûtelep) 470-752
Temetõ (SZIGÜ Zrt) 490-685

FONTOS TUDNIVALÓK

Für Lajos
történész

Az elsõ fellépõk az óvodások voltak
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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.

TISZTELT  HÖLGYEM/ URAM!
A Kerepesi Hagyományõrzõ Pávakör Egyesület 
a helyi hagyományõrzés, kulturális értékeink 

továbbéltetésének, bemutatásának elhivatott csoportja.
Adójának 1% - val ezt a tevékenységet segítheti. 

Segítse a civil szervezeteket!
Kerepesi Hagyományõrzõ Pávakör Egyesület 

Adószám: 18682898-1-13
Számlaszám: Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet 
Kistarcsai kirendeltsége 65600137 - 11030599
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KEREPESI VÉLEMÉNY
Megjelenik havonta  4000 példányban. • Kiadja: a Két Faluért Egyesület • A szerkesztõség címe: 2144 Kerepes, Rét utca 51. 

• Telefon: 06-30-330-1670, 06-28-561-059 • Szerkeszti: Windhager Károly (Tel.: 06-30-355-9050, E-mail: windhager@decens.eu.) 
Tördelés: Jenõgrafika (jenografika@gmail.com) • Hirdetésfelvétel és kéziratok leadása a szerkesztõség címén 

• Email: gorgenyister@gmail.com. • Készült a Berei és Társa Nyomdában Mogyoródon • www.kerepes.hu 

Az 1848-as forradalom 161. éfordulóján


