
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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Elsõ alkalommal rendeztük
meg településünkön a
Szilasligeti Közösségi Ház elõtti
parkolóban április 25-én és 26-án
a Szilasligeti Virágfesztivált. A
két napos virágkiállítás- és vásárt
egy kistérségi néptánc találkozó
és a helyi csoportok fellépései
tették még színesebbé.

Elsõdleges célunk volt a leg-
egyszerûbbtõl a legkülönösebb
virágok bemutatása és megsze-
rettetése az idelátogatókkal, és
nem titkolt célunk, hogy ezzel a

rendezvénnyel egyben hagyo-
mányt is teremtsünk.

Szakmai tanácsokat is kaphat-
tak az ide látogatók a kertépítés,
a növénytermesztés és a virág-
ápolás témákban, továbbá virág-
kötészeti bemutató is várta az ér-
deklõdõket. Az apróbbakat a Me-
sekert foglalkoztatta, ahol többek
között a növényültetés alapjait
tanulhatták meg. 

A kiállítók és árusok között
megtalálhatók voltak a helyi és
távolabbi kertészetek, melyek-

nek válogatott darabjait a Közös-
ségi Házban egy kiállításon te-
kinthették meg, amely egyben
helyszíne volt még egy különle-
ges kávé- és teaháznak, egy igazi
csokoládé szökõkúttal. Remél-
jük, mindenki élményekkel telve
vitte haza a kedvére, kertjébe, er-
kélyére való virágot. 

A kétnapos rendezvényen fel-
léptek: a Szilasligeti Szivárvány
Színjátszók, a Kalász Néptánc-
csoport, a Kisvirág Gyermek
Tánccsoport, a Cinkotai Cine-

gék, a Furmicska Néptánc Egye-
sület, a Kistarcsai Pannónia
Táncegyüttes, a szilasligeti óvo-
dások néptánccsoportja, a
Company Canario Historikus
Táncegyüttes, a Jumpers Tánc-
csoport, az Együtt Egymásért-, a
Lila Akác-, az Aranyesõ-, és a
Pávakör Nyugdíjas Klubok, volt
karate-, kung-fu- és Capoeira be-
mutató, és élvezhettük a
Szilband-, és a Hot Jazz Band
együttes koncertjét.

Farkas Zsuzsa

Virágfesztivál Szilasligeten
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140 iskolás korúvá váló gyer-
mekbõl eddig 60 fõ jelent meg a
beiratkozáson az iskolában
tudtuk meg igazgató asszonytól.
A beiratkozottak száma 40, ami
már két elsõ osztály indítását
teszi lehetõvé. Még nem zárult
le a beiratkozási idõszak, így
nem lehetetlen, hogy akár egy
harmadik osztályra való létszám
is összejön.

A beiratkozottak közt 20
Szilason élõ gyermek van, így
az iskolabuszt beindítjuk, hogy
reggel iskolába, délután pedig
vissza Szilasra szállítsa bizton-
ságosan a gyerekeket.

Köszönjük a bizalmat!

A Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat örömmel fogadta
Franka Tibor polgármester ja-
vaslatát, hogy saját hasznukra

mûveljék a felajánlott 8 hektáros
területet, Kerepes Nagytarcsa fe-
lé esõ határrészében. Mint is-
mertették 30 család vállalta a
nem egyszerû feladatot, akik bi-
zonyítani szeretnék, hogy tudnak
õk kitartóan dolgozni és megter-
melni a saját élelmüket, vagy an-
nak egy részét. Elsõ lépésként
növénytermesztést terveztek, de
jelezték, hogy takarmányterme-
lésre is gondoltak, hogy idõvel
állatokat is tarthassanak.

Szakértõként igénybe vették
az ismert tanácsadót, Bálint gaz-
dát (Bálin György), aki elsõ szó-
ra jött Kerepesre, hogy üdvözöl-
je az elképzelést és hasznos ötle-
teivel, útmutatásával segítse a
munkát. Bálint gazda hozta ma-
gával a Tarnabodon tevékenyke-

dõ Máltai Szeretetszolgálat
egyik vezetõjét, hogy az ottani
hasonló tevékenység tapasztala-
tait elmondhassa, figyelmeztet-

hessen a lehetséges buktatókra.
Mint megtudtuk a legfonto-

sabb a kitartás és a szakadatlan
lelkesítés, hogy legyen erejük a
családoknak kivárni a termést,
ami csak hónapokkal késõbb le-
hetséges. A helyi kisebbség ve-
zetõi azonban lelkesek és eltö-
kéltek, ifj. Németh János és
Hefinger János bizakodók. 

A meginduláshoz szükséges
összeget úgy tûnik sikerült meg-
szerezni. A Kerepesi Önkor-
mányzat az ingyenes földhasz-
nálat biztosítása mellett 200.000
Ft támogatást adott, maga a Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzat
100.000 Ft-al járul hozzá a ki-
adásokhoz, és sikerült további
100.000 Ft-ot kapni az országos
cigány szervezetektõl, a munká-

ban segített kerepesi gazdálkodó
is.

Franka Tibor polgármester a
további költségek elõteremtése
érdekében a szakminisztériumo-
kat kereste fel, míg a CKÖ veze-
tõi a cigányság országos irányító
szervezeteitõl igyekeznek pénz-
ben mérhetõ támogatást nyerni.

A képviselõ-testületi ülésen
Ifj. Németh János nagy örömmel
számolt be róla, hogy elvetették
a burgonyát, a borsót, sárgarépát
és a zöldségféléket. A kukorica
vetõmag pedig április 24-én ke-
rül a földbe. Oláh Ibolya a CKÖ

elnökségi tagja arra hívta fel
minden hasonló roma közösség
vezetõit, hogy bátran fordulja-
nak a helyi önkormányzatokhoz,
és ne segélyt, hanem hasonló se-
gítséget kérjenek. Ha a cigány

kisebbség a megélhetéséhez a
saját munkával járul hozzá, a te-
lepülések is szívesen segítenek.

Kerepes minden bizonnyal
errõl a kezdeményezésrõl is hí-
res lesz, hiszen országosan nagy
a gond. A munkát nem kapó réte-
gek, milyen módon tudnának
tisztességes módon, munkájuk
árán fennmaradni, családjukat
eltartani. Bizonyára ennek  a
kerepesi mintának is lesznek kö-
vetõi, ahogy a munkával kiérde-
melt segélyt is az6 országos be-
vezetés követette közmunka né-
ven.

A bajokat nemcsak elemezni
kell, hanem megoldást is keresni
kell. Kerepesen ez megtörtént.
Most a cigány földmûveseken
múlik, lesz-e elég kitartásuk.
Bízzunk bennük!

Példamutató kezdeményezés

Cigány Földmûvesek

A Polgármester úr és a Képvise-
lõ-testület által megszavazott
szántót elkezdtük megmûvelni,
ami a szántással kezdõdik. Eb-
ben segítségünkre van Molnár
Károly, aki elvégzi a szántást, és
tudásával támogatja a helyi ro-
mákat. A Kisebbségi Önkor-
mányzat százezer forinttal, az
önkormányzat kétszázezer fo-
rinttal, az Országos Cigány Ön-
kormányzat százezer forinttal
segíti a sikeres elindulást. 

A helyi romák többsége részt
vesz a szántó megmûvelésében.
Örömmel látnak munkához, mi-

vel tisztában vannak azzal, ha
önmagukon nem segítenek, ak-
kor nem várhatnak sehonnan se-
gítséget. Tudják, hogy a feladat
igen nehéz, de azt is, hogy ez
egy soha vissza nem térõ alka-
lom, amit a CKÖ magragadt és
élt a felajánlással. 

A CKÖ köszönetet mond a helyi
képviselõ-testületnek és a helyi
lakosoknak, akik segítették a
CKÖ vezetõ munkáját.

Németh János 
és Hefinger János 

Nagy munkába 
kezdet 

a helyi cigányság

Június 13-án juniálisra várja
az önkormányzat Kerepes lakos-
ságát a focipályára. Az eredeti-
leg tervezett majális helyett dön-
töttek a juniális mellett, gondol-
va az édesanyákra. Az idén az
Anyák Napja nagyon közel esik
május elsejéhez, s a háromnapos
ünnepen bizonyára sokan felke-
resik édesanyjukat, akár távol-
ban élõ nagymamájukat. Ezért
célszerû inkább juniális rendez-
vényt szervezni, melyre nagy
szeretettel várja az önkormány-
zat Kerepes minden lakóját.

A juniálist az Összefogás Ke-
repesért Képviselõcsoport ren-
dezi helyi vállalkozók támo-
gatásával:¨Ferenczi Lajos, G.
Nagy Andor, Váradi Ede, Perge
Csaba, Oravecz Pékség, Anikó
ABC és még több más vállalko-
zó.

JuniálisBeiratkozás 
az iskola 

elsõ osztályába
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Március 23-án rendkívüli képvi-
selõtestületi ülést tartott Franka
Tibor polgármester két fontos és
halasztást nem tûrõ ügy eldönté-
sére. Az6 egyik a Kerepes –
Kistarcsa közti vagyonmegosz-
tás kérdésköre, a másik a Tölgy-
fa utcai orvosi rendelõben szük-
ségessé vált 2. sz. felnõtt házior-
vos váltás.

Szerzõdésbontás 
a dr. Gaszner Zsuzsanna 

háziorvossal
A körültekintõ, szakmai dön-

tés meghozatala érdekében pol-
gármester úr meghívta a község
háziorvosait, hogy az õ szakvé-
leményükre is támaszkodhasson
a képviselõ-testület. Az egybe-
gyûlt egészségügyi munkatársak
(dr. Vincze Lajos, dr. Havay
Miklós, dr. Szakolczai Zsuzsan-
na, dr. Hessami Ahmed és dr. Ju-
hász Krisztina) hosszasan ele-
mezték a helyzetet dr. Barabás
Gábor bizottsági elnök vezetésé-
vel, s végül teljes egyetértésben
támogatták polgármester úr ja-
vaslatát, mely szerint közös-
megegyezéssel, de azonnali ha-
tállyal bontson szerzõdést az ön-
kormányzat a doktornõvel a
helyzet megoldása érdekében.

Mint ismert a doktornõ - évek
óta tartó betegsége miatt - hosz-
szabb ideje különbözõ elõre nem
látható idõpontokban nem tudta
ellátni háziorvosi teendõit, több
esetben még helyettesrõl sem
gondoskodott, így betegei ellátá-
sa bizonytalanná vált. Ezt a hely-
zetet mind a szakértõk, mind a
képviselõk tarthatatlannak minõ-
sítették. Mivel gyors javulásra
nem lehetett számítani, a körzet
több mint 1000 betege érdeké-
ben a szerzõdésbontás mellett
döntöttek. Doktornõ is elismerte
a tényállást, s elfogadta a felkí-
nált közös megegyezést, mely

lehetõséget biztosított számára,
hogy eladja a praxisát egy olyan
orvosnak, akivel az önkormány-
zat hajlandó ugyanerre a feladat-
ra szerzõdést kötni. 

A képviselõ-testület a szava-
zást követõen fel is kérte a köz-
ségünkben élõ Hessami Ahmed-
et, hogy másnaptól kezdve he-
lyettesítse doktornõt. (Idõközben
a szerzõdést is megkötötték dok-
tor úrral a 2. sz. háziorvosi kör-
zet ellátására).

Kerepes és Kistarcsa 
közti vagyonmegosztás

Évtizedes vita érhet véget a
két település közt, ha a megálla-
podást mindkét képviselõ-testü-
let elfogadja. Az elõterjesztés
szerint Kistarcsa képviselõ-tes-
tülete március 18-án megszavaz-
ta az ehhez szükséges határoza-
tot, most Kerepesen volt a sor. A

kerepesi képviselõk többsége,
azaz 8 fõ igennel szavazott, míg
Labancz József és Palotai László
ellene foglalt állást.

A másik rendkívüli képviselõ-
testületi ülést április 22-ére hív-
ta össze Franka T ibor polgár-
mester.

Sportrendelet
A 2004. évi I. törvény elõírja,

hogy a 10.000 lakat meghaladó
népességû települések rendelet-
ben szabályozzák sporttal kap-
csolatos kötelezettségeiket és a
sportra szánt költségvetési ösz-
szegüket. A szabályok szerint
kerepes most megalkotta 6/2009.
sz. Sport rendeletét.

A rendelet kiterjed a sportléte-
sítmények fenntartására és mû-
ködtetésére, a község hosszabb
távú sportcéljaira, az iskolai- és
a szabadidõs sport feltételeinek
megteremtésére. A képviselõk
egyhangúlag megszavazták az
elõterjesztést.

Sportkoncepció
A helyi sportélettel kapcsola-

tos elképzeléseket Kóbor Tamás
bizottsági elnök tárta képviselõ-
társai elé Sárközi Márta alapos
elõkészítõ munkájára támasz-
kodva (az elõterjesztés a mellék-
letekkel együtt 13 gépelt oldalt
tett ki.). Elnök úr módosításként
javasolta, hogy a mûfüves pálya
létesítést a tervezett 2012-es idõ-
ponthoz képest hozzák elõbbre,
mert arra nagy szükség mutatko-
zik. Persze ennek pénzügyi fel-
tételei is vannak. Egy kézilabda

méretû mûfüves pálya 30-40
millió Ft-ba kerül. – ismertette
Franka Tibor. 

A Sporttal kapcsolatos idei
fejlesztések terve tartalmazza a
következõket:
• az öltözõ teljes felújítása
• a füves pálya felújítása
• a pálya világításának elkészí-

tése
• kerítésjavítás
• futópálya készítése
• közmûhálózat fejlesztés

Pályázat sportlétesítmények 
felújítására

Rendkívül rövid határidõvel
írták ki ezt a sportlétesítmény
felújítását szolgáló pályázati le-
hetõséget, mellyel jó esetben 10
millió forintot lehet nyerni. Ke-
repes az öltözõ teljes felújítására
pályázik, amely amúgy is szere-
pel az idei beruházási tervben.
Nagyobb esély érdekében az ön-
kormányzat bevállalta, hogy to-
vábbi 5 millió Ft-tal támogatja a
diák- és szabadidõ sportot a
kerepesi sportegyesületeken ke-
resztül.

Pályázat játszótérre
A képviselõk úgy döntöttek,

hogy a játszótér kialakítására ki-
írt pályázaton is vegyen részt
Kerepes. Az Alföldi utcai játszó-
tér felújítása során a szükséges
földmunkákra, játszótéri eszkö-
zök beszerzésére és telepítésre,
ütéscsillapító burkolat kiépítésé-
re, padok, szemétkosarak kihe-
lyezésére és parkosításra kíván-
ják fordítani az elnyerhetõ ösz-
szeget. Önerõként 1 millió Ft-ot
fogadott vel a tetsület.

Képviselõ-testületi ülések
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Térítési díjak 
a gyermekétkeztetésben 

és a szociális szolgáltatások
igénybevételérõl 

szóló rendelet 
Bondorné Kisbenedek Éva is-

mertette és indokolta a rendelet-
tervezetet, és magát a térítési dí-
jak számításának módját. Mayer
Endréné alpolgármester asszony
külön felhívta a figyelmet a
gyermekek ellátásának fontossá-
gára, többek közt arra, hogy a vi-
szonylag kevés pénz valóban
oda jusson, ahol arra a leginkább
van szükség. Az elfogadott térí-
tési díjak a következõk
Óvodai 

tízórai 83,- Ft
ebéd 281,- Ft
uzsonna 68,- Ft

A háromszori étkezés 432,- Ft
Iskolai 

tízórai 82,- Ft
ebéd 350,- Ft
uzsonna 72,- Ft
Ebéd a szociális 
ellátásban 352,- Ft

Az ételek beszerzését az ön-
kormányzatnak közbeszerzési
eljárás keretében meg kellett pá-
lyáztatnia. Három pályázat érke-
zett, alaki hibák miatt mégis ér-
vénytelen volt minden beadvány,
így újraindítják a közbeszerzést,
miközben ideiglenes jelleggel a
korábbi szállítótól veszik igény-
be ezt a szolgáltatást.

Elõrehozott támogatás a CKÖ
kérésére

A CKÖ felvállalta a 8 hektár fel-
ajánlott mezõgazdasági terület
hasznosítását. A munkák elkez-
dõdtek, de a talajmûveléshez,
vetõmag beszerzéshez, vetéshez

most van szükségük a pénzre,
ezért a civil szervezetek támoga-
tásra elkülönített összegbõl so-
ron kívüli kifizetést kértek az ön-
kormányzattól. A képviselõk
hozzájárultak a 200.000 Ft támo-
gatás azonnali átutalásához.

A képviselõi tiszteletdíjak
csökkentése

A korábbi döntés során téves
adat került a határozatba, ezért
most ismételten napirendre tûzte
ezt a témát Franka Tibor. A kép-
viselõk 8 Igen szavazattal elfo-

gadták, hogy a képviselõi tiszte-
letdíjak egységesen br. 20.000
Ft-al csökkenjenek.

Palotai László ugyan javasol-
ta, hogy a hibásan magasabb el-
vonási összeg maradjon érvény-
ben („ha már nem számoltak utá-
na idõben!”), de társai nem tá-
mogatták elképzelését.

A 20.000 Ft/fejenként és ha-
vonta megtakarított összeg a va-
lóságban még több, ugyanis a ki
nem fizetett tiszteletdíj után nem
kell járulékokat sem fizetni.

Windhager Károly

Megkérdeztük 
a polgármestert

Orvos csere

A Tölgyfa utcai orvosi ren-
delõben orvos váltás történt
néhány hete. Gaszner doktor-
nõ szakmai és emberi hozzá-
állásával ugyan teljes mérték-
ben elégedettek volta a bete-
gek is és a település vezetõi
is, de sajnos a doktornõ eseté-
ben olyan betegség követke-
zett be, amely sokszor napok-
ra lehetetlenné tette, hogy
munkáját maradéktalanul el-
lássa.

A képviselõ-testület em-
berségét bizonyítja, hogy kö-
zös megegyezéssel bontott
szerzõdést. A helyét a körzet-
ben a Kerepesen élõ Hessami
Ahmed vette át.

Szerencsére akadnak olyan te-
hetõs vállalkozók Kerepesen,
akik a maguk eredményessége
mellett arra is gondot fordítanak,
hogy a közösségüket is támogas-
sák, fejlesszék. Ilyen Ferenczi
Lajos építési vállalkozó, akire
évek óta számíthatunk.

Jelenleg a Szivárvány Óvoda
felújításán, bõvítésén dolgozik.
A 6 millió Ft-os beruházást fel-
ajánlásban végzi, térítést érte
nem kér. Mindebben akkor álla-
podott meg a polgármesterrel,
amikor megkapta az építési en-
gedélyt a volt TSz iroda épületé-
ben tervezett kislakások építésé-
hez.

Felajánlását most megtoldotta
azzal, hogy a Szõlõsor utcát 700
fm hosszon leaszfaltoztatja és
egyben csatornázza is.

A nagyvonalú vállalkozó
ugyanakkor sérelmezi, hogy az
egyik laptársunkban olyan írás
jelent meg, amely azt a gyanút
híreszteli, mintha az õ érdekében
készülne a P+R parkoló, közel
az általa megvásárolt épülethez,
a volt Tsz Irodához, amelyben
most lakásokat alakítanak ki. Az
ilyen alattomos gyanúsítgatást
vissza kell utasítani, mert ez a

vádaskodás teljesen alaptalan,
több ok miatt.

• Amikor megvette az épületet,
még nem volt ilyen pályázat.

• Azt pedig végképp nem lehe-
tett tudni, hogy az egész vo-
nalon egyedül Kerepes nyer
egy évvel késõbb parkoló
építésre összeget. 

• Ráadásul ez egy Európai
Uniós beruházás, Brüsszel-
ben pedig kicsi az esély, hogy
pont Ferenczi úrnak akartak
volna kedvezni.

• S még egy utolsó érv. Ha va-
lami folytán mégis igaza len-
ne a gyanúsítónak, akkor mi-
ért épít ingatlanon belül min-
den lakáshoz 1-1 parkolót a

beruházó? Megmondjuk!
Azért, mert úgy kapott az ön-
kormányzattól építési enge-
délyt, ha minden lakáshoz
parkolót is kialakít. Lesz te-
hát 69 parkoló ingatlanon be-
lül a lakók használatára. A
P+R parkolót pedig a HÉV-
vel utazók használhatják
majd. Semmi köze nincs te-
hát egymáshoz a két beruhá-
zásnak.

Ezzel a durva gyanúsítgatással
azonban a legnagyobb baj az,
hogy az itt, általunk felsorolt té-
nyeket az írás elkövetõi is ponto-
san ismerik, mégsem átallottak
ártatlan képpel, másokra hivat-
kozva ilyet megjelentetni. Hiába
Objektív a lap címe, ez az írás
egyáltalán lett az, sõt kiérzõdik
belõle, hogy nem is arra töreke-
dett a szerzõ. Megteheti?!

Más hasonlóan nemes szándé-
kú vállalkozók is segítik Kere-
pes fejlõdését, például G. Nagy
Andor is ingyenmunkát végez a
Faluházon, csak az anyagárat
számlázza le. Legközelebb õt
mutatjuk be Kedves Olvasóink-
nak. 

Köszönjük mindenkinek, akik
tesznek a KÖZ-ért.

Lokálpatriota vállalkozók
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Bemutatkozik a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
Önkormányzatunk 2009. ápri-

lis 1-tõl új Intézménnyel gazda-
godott. Mint ahogyan arról már
korábban hírt adtunk a Szolgálat

a Szabadság út 165. szám alatt a
régi „kis óvoda” épületében ka-
pott helyet. A KHT dolgozói ál-
tal gyönyörûen felújított ingat-
lant, Polgármester úrnak köszön-
hetõen méltó módon tudtuk be-
rendezni, felszerelni. Falainkat
gyermekrajzok díszítik, lakossá-
gi adományokból jelentõs játék

és könyvállományra tettünk
szert. Köszönjük!

A községben mûködõ többi
intézmény vezetõje és dolgozói

is sok-sok segítséget nyújtottak,
ki a két kezével, ki adománnyal,
ki jó tanáccsal, támogatással, kö-
szönet érte! Szintén köszönettel
tartozunk a Hivatal apparátusá-
nak, akik munkája nélkül nem
ment volna ilyen zökkenõmente-
sen az indulás.

Közös összefogással olyan in-

tézmény született, ahová a segít-
séget kérõk bizalommal fordul-
hatnak, amit a közeljövõben töb-
bek között, gyermek és ifjúsági
klubok, különbözõ csoportok
fognak benépesíteni. Intézmé-
nyünkben 8 munkatárs dolgozik,
mindenki nagy lelkesedéssel
kezdte feladatát. Munkatársaink
mind szakmailag mind a telepü-
lés iránt elkötelezett szakembe-
rek.

Most róluk röviden:
Horváth Vera, Intézményveze-

tõ: Kerepesi születésû, végzettsé-
ge szociális munkás. 1997.-tõl
dolgozik a szakmában. Szociális
munkásként Kerepesen kezdett
dolgozni, késõbb egy családok
átmeneti otthonában volt vezetõ.
Jelenleg a PPKE BTK hallgatója.

Zsólyomi Gabriella, Intéz-
ményvezetõ helyettes. Szociális
munkát végzõ szakember,16 éve
dolgozik Kerepesen ,  elsõsorban
az idõsek felé végez elhivatott
gondozói munkát.

Zombori Hubertné Márta, csa-
ládgondozó: Kerepesi születésû,
1998-tól végez szociális munkát.
Több helyi civil szervezet tagja,
elkötelezett lokálpatrióta szelle-

miségû. Intézményünkben fél ál-
lásos családgondozó.

Sturczné Agg Éva, Gyermek-
jóléti Szolgálat családgondozója.
Budapesten él. Végzettsége óvo-
dapedagógus. Résztvett kinezi-
ológiai képzésen, végzett makro-
biotikus tanácsadó. Jelenleg vég-
zõs pszichológus hallgató.

Parádi Kristóf, Gyermekjóléti
Szolgálat családgondozója: Vég-
zettségét tekintve mûvelõdés-
szervezõ. Jelenleg a Pécsi Tudo-
mányegyetem végzõs szociális
munkás hallgatója. Közösségi
szociális munkában lát lehetõsé-
get. A budapesti Álomszínház
tagja immáron hat éve.

Rábóczki Renáta,
Csalágondozó és Rehabilitációs
Mentor: Végzettsége szociális
munkás. Legfõbb feladata a
rendszeres szociális segélyezet-
tekkel való kapcsolattartás, a
munkanélküliek segítése, infor-
mációs közvetítõ munka.

Takács Ákosné és Zsolcainé
Fehér Éva idõsgondozók. Fel-
adatuk az idõsek, otthonukban
való segítése, önellátási képessé-
gük erõsítése. 

H. V.

Indul az ingyenes közparkoló-építés 
Kerepesen uniós támogatásból

P+R
Ünnepélyes keretek között

nyitották meg március 17-én Ke-
repesen a közparkoló és kerék-
pártároló építésének megindítá-
sát. A HÉV kerepesi megállója
közelében kialakításra kerülõ
parkoló és kerékpártároló révén
tovább szépül és válik rendezet-
té településünk. A nyitórendez-
vényen felállították és leleplez-
ték az építést megörökítõ táblát.
Sajtótájékoztató keretében mon-
dott beszédet Franka Pál Tibor
polgármester. 

Kerepes Nagyközség Önkor-
mányzata 2008-ban az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv Kö-
zép-Magyarországi Regionális
Operatív Program (KMOP-
2007-2.3.1/C) keretében sze-
mélygépkocsi és kerékpártáro-
lók építésére nyert 39 957 695 Ft
uniós támogatást. A közbeszer-
zés során a kedvezõbb árajánla-
tot adó Vianova 87 Közmû és
Útépítõ Zrt. építheti meg a 77 db
személygépkocsi parkolót (P +
R) és 32 db kerékpártárolót (B
+R) a HÉV kerepes megállója
közelében. Az építés során töb-
bek között azért van szükség,
mert a helyiek a területet eddig
is parkolásra használták. Az el-
hanyagolt terület rendezésére is

sor kerül. Új gyalogos járdákat
és lépcsõket építenek, a meglé-
võ, leromlottakat átépítik. A pro-
jekthez víztelenítési-, forgalom-
technikai feladatok, akadály-
mentesítés, füvesítés és fásítás is
társul. 

A projekt a kulturált parkolás
biztosításával tovább ösztönöz-
né a lakosságot a  P+R („parkolj
és utazz”) rendszerre való átál-
lásra, azaz az egyéni közlekedé-
si eszköz után a közösségi közle-
kedési eszközt vennék igénybe.
A fejlesztés közvetlenül a helyi-
ek számára elõnyös, de - a köz-
úti közlekedés zsúfoltságának
mérséklése kapcsán - közvetet-
ten regionális hatása is van, azaz
elsõsorban a fõvárosi közlekedés
zsúfoltságát enyhíti. A kerékpár-
tárolók kialakításával pedig to-
vábbi alternatívát kívánunk biz-
tosítani a közösségi közlekedés
kacsolódásához.  

A projekt célja nem a profit
termelés, hanem a fenntartható
közlekedés elõsegítése, ezért a
parkolók használata ingyenes. 

A parkoló közbiztonságát és
közlekedésbiztonságát a rendõr-
ség és a helyi polgárõrség fogja
biztosítani. A fejlesztés 2009.
május végéig fog elkészülni. 

A veszélyes hulladék 
ártalmatlanítása

Igen jól sikerült a szombati be-
gyûjtés Önöknél. A Polgármes-
teri Hivatalnál 3510 kg-ot, az
Óvodánál 2990 kg-ot adtak le a
lakosok. Ezen felül átvettünk
még 600 kg akkumulátort és
12860 kg gumiabroncsot. Ez a
nagy mennyiségû veszélyes
anyag a továbbiakban biztosan

nem szennyezi Kerepes talaját és
vizét.

Köszönjük a gyûjtéshez kapott
sok segítséget Kerepes Község
Szolgáltató Kht.-jának. 

Garai Gabriella 
marketing- 

és ügyfélmenedzser
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2009. március 23-tól az alábbiak szerint változott meg a Gödöllõi
Körzeti Földhivatal ügyfélfogadási rendje. A változtatást az
indokolta, hogy az ügyfélforgalom csökkenése folytán a külön
ügyvédi-önkormányzati, csütörtök délelõtti ügyfélfogadási napot
már nem látjuk szükségesnek, így azt az ügyfélforgalom ismételt
megnövekedéséig megnyitjuk minden ügyfél elõtt.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

hétfõ: 8:00 – 15:30 (sorszámosztás: 15:00-ig)
kedd: 8:00 – 12:00 (sorszámosztás: 11:30-ig)
szerda: 8:00 – 15:30 (sorszámosztás: 15:00-ig)
csütörtök: 8:00 – 12:00 (sorszámosztás: 11:30-ig)
péntek: 8:00 – 11:30 (sorszámosztás: 11:00-ig)

FÖLDMÉRÉS

hétfõ:  8:00 – 15:30 (sorszámosztás: 15:00-ig)
kedd:  8:00 – 12:00 (sorszámosztás: 11:30-ig)
szerda:  8:00 – 15:30 (sorszámosztás: 15:00-ig)
csütörtök: 8:00 – 12:00 (sorszámosztás: 11:30-ig)
péntek: 8:00 – 11:30 (sorszámosztás: 11:00-ig)

FÖLDVÉDELEM ÉS FÖLDHASZNÁLAT

hétfõ: 8:00 – 15:30 (sorszámosztás: 15:00-ig)
szerda: 8:00 – 15:30 (sorszámosztás: 15:00-ig)
péntek: 8:00 – 11:30 (sorszámosztás: 11:00-ig)

PÉNZTÁRZÁRÁS:
hétfõ, szerda: 15:30, kedd, csütörtök: 12:00, péntek: 11:30

VEZETÕI FÉLFOGADÁS

elõzetes bejelentkezés alapján minden 
hónap elsõ hétfõjén 8:30-12:00-ig.

telefon: 06-28 514-305, 06-28 514-315, 
06-28 514-316 (2410-es mellék)

IRATBETEKINTÉS, IRATMÁSOLATOK KÉRÉSE

kedd: 8:00 – 12:00 (sorszámosztás: 11:30-ig) 
csütörtök:  8:00 – 12:00 (sorszámosztás: 11:30-ig) 
A megrendeléseket a soron következõ iratbetekintés napján
tudjuk teljesíteni!

dr. Szebenyei Zsolt 
jt. hivatalvezetõ 

A Földhivatal 
ügyfélfogadási rendje

Egy a Nefelejcs utcában lakó fiatal házaspárhoz éjjel 2 órakor két
férfi betört és elvittek tõlük cigarettát, tejet, sört, telefont, és hét-
százezer forint készpénzt. A WC ablakon másztak be az elkövetõk,
de a háziak felébredtek és üldözõbe vették õket. Egyiküket a kerítés-
nél elfogták, de a társa a háziurat fém tárggyal leütötte, ezután a höl-
gyet bántalmazták, majd elmenekültek.
A hölgy egyiküket felismerte, aki nagyon sovány, 20 év körüli seb-
helyes arcú, cserzett barna bõrû férfi, szerinte a Gyár utcában lakik,
sûrûn látja õt a Szabadság úton. A rendõrség a tetteseket keresi 100
ezer forint nyomravezetõi díjat tûzött ki rájuk. Kérjük, aki segíteni
tud, jelentkezzen a Polgármesteri Hivatalban.

Leütötték, kirabolták
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Katolikus híradó

Ezt az új rovatot azért hoztuk
létre, hogy idõrõl idõre beszámol-
junk a kerepesi egyház életérõl,
hogy bemutathassuk, és közelebb
hozhassuk minden kerepesi ember-
hez közösségünket, amely élõ, lé-
legzõ és aktív része Kerepes nagy-
községnek. 

A kerepesi katolikus egyház
idén is nagy igyekezettel készült
legnagyobb ünnepünkre, a húsvét-
ra. Húsvétkor Jézus Krisztus feltá-
madását ünnepeljük. Jézus halálá-
val megváltotta minden ember bû-
nét, feltámadásával pedig gyõzel-
met aratott a halál felett. Isten meg-
bocsájtott minden embernek. Isten
bocsájtott meg nekünk. Ennél na-
gyobb örömhírt emberi fül aligha
hallhat. 

A húsvéti szent három napra és
a húsvéti szentmisére 16 ministráns
gyermek készült lelkesen. A böjti
idõszakban Madaras Attila vezeté-
sével heti rendszerességgel próbál-
tak, szabadidejükbõl jelentõs részt
fordítva arra, hogy az ünnepen min-
den gördülékenyen és méltósággal
történjen. Nem volt egyszerû fel-
adat, mert a húsvéti liturgia hossz-
abb és bonyolultabb, mint az évkö-
zi vasárnapok szentmiséi, de mi-
nistránsaink tisztességgel megállták
helyüket. 

Idén – hagyományteremtõ céllal
– „szeretet-kalácsot” sütöttünk. A
kalácshoz való lisztet a templomba
vagy a kápolnába járó gyerekek a
jócselekedeteikkel gyûjtötték. A
böjti idõszak alatt a vasárnapi misék
után minden gyermek a heti jócse-
lekedeteinek megfelelõ számú ka-
nálnyi liszttet tehetett az elõkészített
tartóedénybe. A húsvéti mise után
mindenki, aki betért a templomba,
kapott egy darabot ebbõl a „szere-
tet-kalácsból”. Mindenkinek bõven
jutott belõle – hála a gyermekek
igyekezetének. 

Megkezdõdött az új kerepesi
plébánia építése, a falak már látha-
tóak a fõútról is az Anikó ABC mel-

letti területen. A régi plébániaépület
elöregedett, életveszélyessé vált és
szakértõi vélemény szerint felújítá-
sa is túlságosan költséges lenne.
András atya hathatós közremûkö-
désére a váci egyházmegye köl-
csönzi az anyagi forrást az építke-
zéshez. Az új plébániaépület befe-
jeztével a közösségi ház építése
kezdõdik majd el. A közösségi ház
már régóta hiányzik egyházközsé-
günknek, ahol szabadon mûködhet
majd a családi kör, a bibliakör, a
Kalász és a Karitász csoport, a plé-
bániai hittan, a jegyesoktatás, a bér-
málásra felkészítés, a rózsafüzér
csoport, és az énekkarok is megtart-
hatják a próbáikat. 

Két hónapja a szilasligeti kápol-
nában új gyermekénekkar alakult.
A gyerekek modern vallásos zenét
játszanak, ki-ki saját hangszerén
vagy énekkel hozzájárulva az úgy-
nevezett „gitáros misék” zenei áhí-
tatához. Ebben a zenekarban meg-
szólal gitár, basszusgitár, fuvola, fu-
rulya, hegedû és billentyûs hang-
szer is. Terveik szerint havonta egy-
két alkalommal lesz hallható játé-
kuk a vasárnap délelõtti szilasligeti
szentmisék alkalmával.

Ebben a hónapban a Karitász
csoportunk sikeres ruhagyûjtési ak-
ciót bonyolított le. Az akció kereté-
ben akinek bármiféle fölösleges ru-
hanemûje vagy lábbelije volt, azt el-
hozhatta, a felgyülemlett ruhák kö-
zül pedig mindenki szabadon válo-
gathatott.

Továbbra is folytatódik havi egy
alkalommal a templomban a film-
vetítés. Ezen a programsorozaton a
filmmûvészet kiemelkedõ, a hittel
vagy a vallással kapcsolatos alkotá-
sai közül válogatunk, legutóbbi al-
kalommal Mel Gibson sok vitát ki-
váltó Passió címû mûvét nézhették
meg az érdeklõdõk.

Végül álljon itt néhány idézet
olyan emberektõl, akikrõl talán
nem köztudott, hogy életük egy
pontján mégis Istenhez fordultak. A

bûnbocsánat és a húsvéti feltáma-
dás felszabadító örömében végül õk
is részesedtek.

Engels: „Az életet annak kell
visszaadnunk, aki a keresztfán min-
den emberért meghalt”

Lenin: „Hamis útra léptünk.
Oroszországnak tíz Assisi Ferencre

lenne szüksége. Szörnyû vérontás
kezdõdik.”

Heinrich Heine: „Összetört a ré-
gi lant… Az a lant, ami lázadásról,
gúnyról, kételyekrõl énekelt. Ó

Uram! Letérdelek. Bocsáss meg da-
laimért!”

Mao Ce-tung: „Hamarosan meg
kell jelennem Isten színe elõtt”.

Einstein: „A tudomány vallás
nélkül béna, a vallás tudomány nél-
kül vak.”

További információkért, illetve

a rovattal kapcsolatos észrevételeik-
kel, ötleteikkel a kato-
likuskerepes@gmail.com email
címre írhatnak.

V. L.

Aranylakodalom
Ötvenedik házassági évfordulóját ünnepelte Bánáti Mihály és fele-
sége Rózsika. Az Aranyesõ Nyugdíjas Klub szervezte és állta a „la-
kodalom” költségeit, disznót vágtak, sütöttek, fõztek, hogy a szép
számban meghívott vendégek ne szenvedjenek hiányt semmiben. A
vendégfogadás után az örökifjú pár a templomban újra örök hûséget
esküdött egymásnak, majd az õket ünneplõkkel a Faluházban meg-
terített asztaloknál ettek-ittak, és mulattak kivilágos-virradatig.

• Alpesi kecskebak, 1 éves
tiszta vérû, kezes, jól örökítõ
eladó. 
Ugyanitt, 1 éves vemhes bar-
na anyakecske eladó. Tel.: 20 /
323-4773
• Mogyoródi családi ház, tu-
lajdonostól eladó. Jó fekvésû,
1047 m2 területen, borospin-

cével és kúttal. Belülrõl felújított,
kívülrõl felújításra váró, a tetõtér
90 %-ban kész. Tel.: 20 / 323-4773
• Kistarcsán 756 nm belterületi te-
lek eladó. HÉV, busz, óvoda közel-
ben. Telefon: 06-70/559-2240
• ANGOL tanítás Kerepesen diplo-
más tanárnõnél sok éves tapaszta-
lattal. Tel.: 06 20 381 9917Ap
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Doktor úr vette át a megürese-
dett 2. sz. felnõtt háziorvosi kör-
zetet, a Tölgyfa utcai rendelõ-
ben. Az új orvos számára még-
sem teljesen ismeretlen a hely-

zet, hiszen korábban is számos
esetben helyettesítette Gaszner
doktornõt hiányzásai idõszakai-
ban. Így a hozzá tartozó betegek
egy része már ismerõsként kö-
szöntheti. Többségük érdekében
mégis azt kértük, hogy mutat-
kozzon be egy interjú keretében
Kedves Olvasóinknak.

- Doktor úr, mint a neve is el-
árulja, bizonyára nem Magyar-
országon született. Hogyan ke-
rült hazánkba?

- Igen, én afgán vagyok. Ka-
bulban éltem gyerekként, majd

egy ösztöndíjjal jöhettem át Ma-
gyarországra, az itteni orvosi
egyetemre, tanulni. Elvégeztem
a Semmelweis Orvostudományi
Egyetem (SOTE) hatéves általá-
nos orvosi szakát. Ezután mint
belgyógyász rezidens a kistarc-
sai Flór Ferenc Kórházban dol-
goztam a Kardiológia Osztályon.
Munkám mellett azonban meg-
szereztem - ugyancsak a SOTE-
n - a háziorvosi képesítést
(liszencet). Ezt követõen átke-
rültem a kistarcsai rendelõinté-
zetbe és egy éven keresztül az
ügyeleti szolgálatban is dolgoz-
tam. Közben azonban mindig az
volt a vágyam, hogy önálló gyó-
gyító, megelõzõ munkát végez-
hessek a saját rendelõmben, mint
háziorvos.

- Kistarcsa már nincs messze,
de hogy jutott eszébe Kerepesre
jönni?

- Nagyon egyszerûen. Itt la-
kom már több mint tíz éve Kere-
pesen a családommal, felesé-
gemmel és kisfiammal. Termé-
szetes, hogy ismerem a község
orvosait, akik idõnként felkértek
szabadságaik ideje alatt helyette-
sítésre is. Így orvosként is meg-
ismerkedhettem a településsel,
nemcsak lakóként. Gaszner dok-
tornõt például rendszeresen kise-

gítettem, amikor nem tudta kitöl-
teni a rendelési idejét, s most,
hogy megüresedett a helye, ter-
mészetesen tüstént jelentkeztem
a Polgármesteri Hivatalban. Volt
más jelentkezõ is, de mint hely-
ben lakó és megfelelõ végzettsé-
gû orvos, akinek már helyisme-
rete is van, én kaptam meg a fel-
adatot. Így történt, hogy már né-
hány hete én látom el a betegeket
a rendelõben, de már nem he-
lyettesítve, hanem véglegesen.

- Milyen változást jelent ez a
személycsere a körzetébe tarto-
zó lakosok, betegek számára?

- Gyakorlatilag semmiféle
változásra nem kell számítaniuk.
Nem változtattam a rendelési
idõn, továbbra is ugyan az az
asszisztens a rendelõben, aki ko-
rábban is volt, mindössze nem a
doktornõt, hanem engem talál-
nak ott orvosi köpenyben. Na-
gyon vártam ezt a lehetõséget, az
emberekkel való személyes fog-
lalkozást. A háziorvos az egész
beteggel foglalkozik, az életvi-
tellel, a családban elfoglalt he-
lyével, a korábbi betegségeivel,
stb. tehát a teljes személyiséget,
a teljes embert van módunk vizs-
gálni, s ez számomra a legszebb
feladat, ez az igazi orvoslás. Re-
mélem, hogy sikerül megszerez-
nem mindehhez a betegek bizal-
mát, mert anélkül a gyógyítás
nem lehet eredményes.

- Nem tart attól, hogy idegen
származása, kiejtése esetleg ne-
hezíti az orvos-beteg kapcsolat
kiépülését?

- Nem, eddig sem volt ilyen
gondom. A nyelvet az évtizedek
alatt tökéletesen elsajátítottam,
mindent megértek, amit magya-
rul mondanak, legfeljebb a be-
szédem hanglejtésén érezhetik,
hogy nem itt születtem Magyar-
országon, nem magyar az anya-
nyelvem. 

- Hogyan tovább, mennyi idõ-
re rendezkedik be nálunk dok-
tor úr?

- Én véglegesnek szeretném,
remélem, hogy ha eljön az idõ,
innét mehetek majd nyugdíjba.
Hívtak Magyarországon távoli
vidékekre, kistelepülésekre in-
gyen praxis és szolgálati lakás
felajánlásával, de én még a
szomszéd faluba sem mennék el
szívesen. Itt érzem jól magam
Kerepesen, itt él a családom. Itt
szeretnék orvosként hasznos
munkát végezni a kerepesiek kö-
zött. Kerepes a második ottho-
nom. Én is szeretnék bekapcso-
lódni a közéletbe, tenni, segíteni
a település fejlõdését. Remélem,
ebben is lehet részem a jövõben.

Köszönöm a bemutatkozást, a
terveihez, gyógyító - egészség-
megõrzõ munkájához sok sikert
kívánok!

Windhager Károly
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Biztonsági Õr Tanfolyam indul májusban
GÖDÖLLÕN a Mûvelõdési Házban, és VÁCON 

a Juhász Gyula Általános Iskolában. 
A TANFOLYAM ÖSSZESEN 56.000-Ft. 

Részletekben is fizethetõ. 
Beiratkozáskor 20.000.Ft-ot kérünk. Hölgyeket is várunk! 

UNÓS ÁLLAMPOLGÁROK IS JÖHETNEK. 
A TANFOLYAM HÉTVÉGÉN VAN. A TANFOLYAMOK

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

FELNÕTTKÉPZÉSI NYILVÁNTARTÁSI  SZÁM: 01001806.

Új háziorvosunk dr. Hessami Ahmed
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Mogyoródon a hagyományos
Szent László Hét eseménysoro-
zata 2007-tõl kibõvült a Pince-
napok rendezvénnyel, melynek
sikere alapján évrõl évre egyre
komolyabb és színesebb látvá-
nyosságokra számíthatunk. 2009
azért is mérföldkõ ebben a tekin-
tetben, mert a GKRTE által elin-

dított Egyházi és Világi Borok
Versenyének idei megrendezési
jogát Mogyoród érdemelte ki
Gödöllõ (2006), Fót (2007), és
Pécel (2008) után. Ezt a különle-
ges borversenyt az egész boros
szakma jegyzi, rendszeresen
részt vettek rajta a magyarorszá-
gi borrendek is (lehet, hogy az
idei évben költségvetési okok
miatt mégsem jönnek!?), és a
Magyar Turizmus Zrt. is az or-
szág nyári rendezvény-naptárá-
ban hirdeti. 

A helyi szervezõk közül
Babicz Balázs, a hegyközség el-
nöke elsõsorban a helyi civil
szervezetekkel, az önkormány-
zattal és az egyházmegyével
szervezi az együttmûködést,
Horváth Zsolt pedig a más tele-
pülésekrõl hívott vendégekkel
épít és tart kapcsolatot, s mint
katonai hagyományõrzõ, õ szer-
vezi a Mogyoródi Csata kivitele-
zését is.

Ez alkalommal Horváth Zsolt
társszervezõt kértük fel, hogy tá-
jékoztassa Kedves Olvasóinkat
az idei rendezvény részleteirõl.

Az idén is megtartjuk a hagyo-
mányokat, a Szent László Hét-be

illesztjük a Bornapokat, s a ko-
rábbi évek tapasztalatait is fel-
használva szervezzük június
utolsó hétvégéjére az eseményt.
Természetesen valamennyi mo-
gyoródi hagyományõrzõ csoport
kap fellépési, bemutatkozási le-
hetõséget, sõt tárgyalunk kör-
nyékbeli szervezetekkel is, akik
szívesen eljönnének a mûsorun-
kat színesíteni. Ugyancsak meg-
tartjuk a bográcsos fõzõversenyt,
s a Hangya Zenekart sem nélkü-
lözhetjük. Visszatérõ vendég
lesz a Nagykátai Fúvószenekar,
amelynek tavaly nem tudtunk
elég mûsoridõt biztosítani.
Sztárvendégnek ez évben Komár
Lászlót hívtuk meg, aki egyórás
mûsort ad, s vasárnap este pedig
a Beatrice lép fel ismételten. Ki-
nyitnak a pincék, reméljük, hogy
még több mint tavaly, s a koráb-
biakhoz hasonlóan lehet majd
bort kóstolgatni. A kétnapos ren-
dezvény utolsó eleme pedig egy
nagyszabású tûzijáték lesz éjfél-
kor.

Úgy tudom jónéhány újítást is
terveznek…

Valóban számos új elemmel
szeretnénk gazdagítani a kínála-
tot, hogy még érdekesebb és szí-
nesebb legyen a rendezvényünk,
s még több látogatót vonzzunk
községünk ünnepére.

Új elem elsõsorban az Egyhá-
zi és Világi Borok Versenye, me-
lyet a Hungaroringen szeretnénk
lebonyolítani, egy héttel a Bor-
napok elõtt, s csak a díjak átadá-
sa történik magán az ünnepna-
pon. Természetesen a borszente-
lés sem marad el.

Új elem a szellemi vetélkedõ,
melyet a Vágó István mûsorából
ismert Lendvay Gábor és M.
Nagy József vezet majd boros té-
makörben, valamelyik pincében.
Erre a vetélkedõre bárki bene-
vezhet.

A Bornapok alatt a közönség
soraiból tehetnek ajánlást a Leg-
szebb Porta díjra. Keressük Mo-
gyoród legszebb házát és leg-
szebb pincéjét. A felterjesztett
épületeket egy bizottság körbe-
járja és meghozza döntését. Ez-
zel is ösztönözni szeretnénk a fa-
lukép további javítására az em-
bereket. A késõbbi években ki-
bõvíthetnénk ezt az egyes tele-
pülésrészekkel, pl. a legszebb
porta a Faluban, az Újfaluban, a
HÉV állomásnál, Pisokmájon,
Kukukkhegyen, Szent Jakabon,
Kótyison, Berektetõn, Tölgye-
sen, stb.

Szintén a szépséget keressük a
Mogyoród Szépe verseny során.

Ide azok a 18. életévüket betöl-
tött lányok nevezhetnek, akik
Mogyoródon élnek, vagy Mo-
gyoródon dolgoznak.

A Bornapok során az idén
nemcsak a Pincesort kívánjuk
bemutatni, hanem egy kicsit na-
gyobb részt a falunkból. Ehhez
egy nyolcast mintázó útvonalat
terveztünk, amit Szíves Nyolcas-
nak nevezünk. Érinti a Díszteret,
a Kõvárat, a Pincesort, a Temp-
lom utcát, a Tájházat, a templo-
mot és a Dózsa György utat. Azt
szeretnénk, ha ezt az útvonalat
bejárva ismerkednének a köz-
séggel, persze az útvonal mentén
látható érdekességek bemutatása
mellett.

Talán a legnagyobb horderejû
újdonság a Mogyoródi Csata új-
rajátszása. Tudjuk a krónikák-
ból, hogy 1074 március 14-én a
Somlyó és a mai Hungaroring

közötti lankás terepen gyõzték le
a hercegek Salamon királyt.
Megszervezzük az egykori csata
ismételt lebonyolítását, környék-
beli lovasok részvételével. Szá-
mítunk a mogyoródi lovasokon
kívül a környékbeliekre is. Ez
egy olyan különleges látványos-
ság lehet, amit évrõl évre érde-
mes megszervezni, hasonlóan a
tavaszi hadjárat egyes csatáihoz.
Elsõ alkalommal nem ragasz-
kodhatunk a tökéletes korhû öl-
tözethez, de fokozatosan szeret-
nénk ezt is elérni. A Borsóföld
kitûnõ helyszínt biztosít ma is,
ahogy 1074-ben is a küzdelem-
hez.

Köszönöm a szíves tájékozta-
tást, találkozunk a Lázár
Lovastanyán és majd a Bornapo-
kon, amelyhez sok sikert kívá-
nunk.

Windhager Károly

Apátsági Pincenapok, 
Egyházi és Világi Borok Versenye a szomszédban

Kerepes részérõl Kóbor Tamás képviselõ és Varga Gyula, a
Faluház vezetõje vett részt a GKRTE közgyûlésén

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
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Az egyik helyi újságban lá-
tom! Két képviselõtársam áll
egy épülõ út mellett és rámutat!
Mondván mi tettük ezt értetek!
Mi, akik, idézek:” A megújulás-
ra mindig nyitott Rózsás Erika
és Labancz József, akik régóta
oszlopos tagjai a falu közélet-
ének kompromisszum készsé-
güknek adták tanújelét, amikor
hosszú lobbitevékenység végén
elérték egy régi álom megvaló-
sulását. A képviselõtestület,
amelynek mindketten tagjai is
egyben, pályázaton nyert állami
támogatással valósítja meg Ke-
repest és Szilasligetet összekötõ
fõút burkolat munkáit.” 

Ez olyan szép, hogy bele-
könnyeztem! Vajon miért! Miért
nem én állok az univerzum elõtt,
ujjammal rámutatva: lám, ez az
én hosszú lobbitevékenységem
eredménye. Miért nem állok
amellé az ember mellé, aki a sze-
membe mondta – hazug vagy?
(Rózsás képviselõ mondta
Labancz képviselõnek testületi
ülésen.) Vajon miért? Vajon mi-
ért nem mondom, hogy én tet-
tem, amit nem? Mi képviselõk
tudjuk, hogy sem Rózsás, sem
Labancz sehol nem lobbizott
sem az útjaink állapota, sem más

álmaink megvalósulása érdeké-
ben. 

Miért bánt egyeseket, hogy
nélkülük értünk el valamit? Mint
Labanczon és Rózsáson kívül
Sinkó urat. Õ mit tett? Soha
semmit! Mindentõl félt. Még
Labancz Józseftõl is. A legna-
gyobb ellensége volt. Most nem.
Most neki dolgozik. Ennek örü-
lök. De Õ minek örül? És minek
örülnek az említett és tisztelt Ró-
zsás és Labancz képviselõtársa-
im? Õk ugyanis semmit sem tet-
tek az útért. A kötvénykibocsá-
tást – amely nélkül út sem épül-
hetne, sem Rózsás, sem Labancz
nem szavazta meg, röviden: Ke-
repes érdekei ellen szavaztak.
Most pedig abban sütkéreznek,
amit elleneztek.  Ez nem civil
kurázsi, ez valami egészen más!
Hol lesz kedves Rózsás és
Labancz a következõ fotó? A
Wesselényi utcában? Azt is mi
építjük – akár a Szõlõ utcai jár-
dát, a szilasi óvodabõvítést, a
P+R parkolót, az orvosi rendelõ-
ket, a Mezõ utcát, és így tovább
– és Önök fényképeztetik magu-
kat mellette. 

Ehhez legalább objektív mo-
solyt kérünk!

Kóbor Tamás

Az objektív képviselõk



A nyári idõszakban a közuta-
kon megnövekszik az egy nyo-
mon haladó jármûvek száma
(motorkerékpár, kerékpár). Fo-
kozott figyelmet igényelnek a
gépjármûvezetõk részérõl is, vi-
szont a KRESZ mindenkire vo-
natkozik.  

Kerékpár kötelezõ felszerelt-
sége:
- könnyen kezelhetõ, megbízha-

tó kormányberendezés;

- két, egymástól függetlenül
mûködtethetõ fékszerkezet,
egyik az elsõ, a másik a hátsó
kerékre hat;

- hangjelzõ berendezés, amely
csak csengõ lehet;

- elõre fehér, vagy kadmium
sárga fényt adó lámpa;

- egy hátra, piros fényt adó, sö-
tétben, tiszta idõben legalább
150 méter távolságra látható
helyzetjelzõ lámpa;

- hátul egy vagy két szimmetri-

kusan elhelyezett nem három-
szög alakú piros színû fény-
visszaverõ;

- legalább az elsõ keréken, leg-
alább egy darab borostyán szí-
nû, mindkét oldalra hatásos,
oldalsó fényvisszaverõ.

A kerékpárra gyermekülés oly
módon szerelhetõ fel, hogy az
ülés és a rajta ülõ gyermek a ve-
zetõt a kilátásban és a vezetés-
ben ne akadályozza, a kerékpár
világító és jelzõ berendezéseit ne
takarja. Az üléshez kapaszkodót
és lábtartó is fel kell szerelni. 

A kerékpárral közlekedõkre
ugyanúgy vonatkoznak a
KRESZ szabályok, mint a gép-
jármûvezetõkre, az ittassággal
kapcsolatban itt is a nulla tole-
rancia a meghatározó. 

Azokon az utakon, ahol kerék-
pársáv van kialakítva, ott azon
kell haladni, ennek hiányában
szorosan az úttest jobb szélén. A
gyalogosok részére kialakított
járdán kizárólag abban az eset-
ben közlekedhet kerékpáros, ha
az úttest kerékpáros közlekedés-
re alkalmatlan, illetve ahol tilos. 

Tilos: 

fõútvonalon ( egyszámjegyû
utak)12. életévét be nem töltött
személynek kerékpározni

elengedett kormánnyal kerék-
pározni

kerékpárhoz oldalkocsit,
egyéb vontatmányt kapcsolni

kerékpárt más jármûvel, állat-
tal vontatni

kerékpárral oldalra kinyúló,
elõre vagy hátra egy méternél
hosszabban kinyúló veszélyezte-
tõ tárgyat szállítani

kerékpárral állatot vezetni (
kutyát sétáltatni ) 

Gödöllõi Rendõrkapitányság
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- Kábeltévé
- Internet
- Telefon
- Fibernet

szerzõdéskötés
2144 Kerepes, 

Szabadság út 170.
06-28/490-308

Aki felületesen olvassa, azt gondolhatná,
hogy a Júdás vezetésével felvonult templomi
szolgáknak sikerült Jézust elfogni, mivel a
tanítványai elszaladtak. Valójában Jézus adta
önmagát váltságul. Az egész eseménysorban
õ a cselekvõ, hogy mentse tanítványait. Ön-
ként lépett a szolgák elé, bár tudta, hogy mi
vár rá. Nem próbált  menekülni. Nem tagad-
tatta le magát. Nem áldozta fel utóvédként
tanítványait, mint a háborúkban teszik tábor-
nokok. Hanem elõre lépett: „Ha tehát engem
kerestek, engedjétek ezeket elmenni.”

A hû  Pásztor magánál jobban védte nyá-
ját, mert tudta: az övéi még képtelenek len-
nének fogságot elviselni. A Mester helytállt,
a tanítványok elfutottak. Jézus életeket men-
tett, a tanítványok az életüket mentették.

Jézus Gecsemáné kerti mondatában benne
van nagypéntek üzenete. 

Õ életeket menteni jött.
Ha engem kerestek, õket bocsássátok el!
Ha én a bírói szék elé állok, õk felmentést

kapjanak!
Ha én a szenvedésre jutok, õk irgalomra! 
Ha én kárhozatra, õk örök életre jussanak!
Csak aki nagyon szeret, képes így tenni.

Jézusról azt olvassuk a Bibliában: „Nincs
senkiben nagyobb szeretet annál, mint aki
életét adja a barátaiért.” Már az is nagy  do-
log, ha közülünk valaki úgy tudja szeretni a
másikat, mint önmagát. De Õ, az Isten Fia,
többet tett: még önmagánál is jobban szeret-
te tanítványait. Nemcsak a 2000 évvel ez-
elõtt élteket, hanem minket, mostaniakat is.

Csak akinek nagyon fontos a másik, képes
ilyen nagy tettre elhatározni magát. Jézus a
mennyben is ugyanígy fog menteni bennün-
ket az igaz Bíró színe elõtt. A helyünkre áll a

végítélet órájában, hogy nekünk ne kelljen a
kárhozatra jutnunk, hanem mi kapjuk, amit
Õ érdemelne: örök életet és üdvösséget.

Mivel így szeret bennünket Krisztus, sõt a
Szentlélek által bennünk is munkálkodik,
ezért mi sem menthetjük mindig a magunk
bõrét. Másokat szeretni azt jelenti: mások
mentését a magam odaáldozása árán is vál-
laljam.
Mikor fordult elõ velünk, ami Jézus életének
egész programja volt: másokat mentett, ma-
gát nem?  

Szilasligeten  húsvét vasárnap és minden hó-
nap 1. és 3. vasárnapján negyed 4- kor tar-
tunk református istentiszteletet a Közösségi
Házban. Várjuk a reformátusokat!

Riskó János református lelkipásztor

Református sarok

„Ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni.”
(János ev. 18,8-9)

TEMETKEZÉSI
SZOLGÁLTATÓ IRODÁK

Budapest, VII. Bethlen Gábor utca 13.
Telefon/fax:06-1-322-7078, 

vagy 06-20-935-4867.
NON-STOP INFORMÁLJUK!

GYÁSZJELENTÉST IS KÉSZÍTÜNK.
„EZÜSTKÁRTYA ELFOGADÁSI HELY”

A kerékpáros közlekedés szabályai
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Részben kerepesi kezdemé-
nyezésre, országosan beindult a
közmunka program, amit az ál-
lam is 95 %-os mértékben anya-
gilag támogat. Kerepesen 25-30
közmunkással számol a kötele-
zõen elkészített éves közmunka
terv.

Azt gondoltuk, ne csak a hiva-
talos indoklást idézzük, ne csak
a vezetõk véleményét kérdez-
zük, hanem beszéljünk azokkal,
akik ezt a fajta munkát végzik. A
Szilasi Közösségi házhoz vezetõ
út szélén dolgozott egy kislét-
számú közmunkás csapat, õket

szólítottuk meg, hogy mondják
el pár mondatban a véleményü-
ket. A társaság nem volt bõbe-
szédû, elõbb szószólót választott
Oláh István személyében, de vé-
gül mégis közösen fogalmazták
meg a válaszokat.

- Önök itt éppen min dolgoz-
nak?

- Csapadékvíz elvezetõ árkot
készítünk. Kiássuk és mederla-
pozzuk. Néhány nap alatt elké-
szülünk vele.

- Mi lesz a munkájuk, ha ezt
befejezték?

- Megyünk tovább. Más ut-
cákban is van bõven tennivaló.
Majd megmondja a fõnök, hogy
mi következik.

- Mióta dolgoznak közmun-
kásként?

Három hete, április 1-jén
kezdtünk.

- Mennyi fizetést kapnak?
- 71.500 Ft-ot, azaz a mini-

málbért kapjuk. 
- Mennyire elégedettek ezzel

a munkalehetõséggel?
Elégedettek vagyunk. Jó ez

így, mert tudunk pénzt keresni és
eltartani a családot. A munkát
Zsolti, a fõnökünk minden napra
kiadja, mi pedig megcsináljuk.
Így rendben is vagyunk, csak
nem értjük, miért kell ezzel a
polgármesternek is foglalkoznia.
Neki biztos sok más dolga is van

a Hivatalban. Szerintünk nyu-
godtan ráhagyhatna minket a fõ-
nökre, aki a munkát kiszabja.
Vele minden rendben van, elõre
tudjuk, mit kell megcsinálni a
nap végére. Azt be is tartjuk.

Helyreigazítás
Márciusi lapszámunkból az Em-
lékezés a kommunizmus áldoza-
taira címû írásban a mûsorban
résztvevõk felsorolásából kima-
radt a Széchenyi Általános Isko-
la két volt tanulója és a Lila
Akác hagyományõrzõ nyugdíjas
klub. Elnézést kérünk!

Közmunka Honosítás

Tavaly decemberben látta vendégül polgár-
mester úr a lengyel testvérváros polgármes-
terét és kíséretét Kerepesen, melynek folyta-
tásaként most május utolsó hétvégéjén tesz
eleget Kerepes küldöttsége a Pabianice-i
meghívásnak.

A Lengyel-Magyar Barátság
jegyében

Április 24-én kapta meg Lencse Július - ismertebb nevén Lencse Ba-
lázs -kerepesi kántor a magyar állampolgárságot az állampolgársági
eskü letétele után. A hívei által szervezett kis ünnepségen a hivatalos
aktus után egytálétel és ital mellett ünnepelték "ismét magyar" hon-
fitársukat az egybegyûltek. 

Íme, hát megleltem hazámat, a földet, ahol nevemet hibátlanul írják
fölében, ha eltemet, ki eltemet (József Attila)



Csicsergõ óvoda
„Jó reggelt, jó reggelt kedves lil-

iomszál…”
Március 15-re igazán szép tava-

szi idõnk lett. Kicsik és nagyok
egyaránt elmentek az ünnepségre.
Büszkék voltunk a Mókus cso-
portosokra, mert nagyon kedves

elõadással nyitották meg az ün-
nepséget.

A jó idõ beköszöntével kivirult a
kiskertünk. A gyerekek nagyon sok
virágot hoztak otthonról és ezeket
együtt el is ültettük. 

Március 30-ra megérkezett az
ovi elé a konténer, amelybe na-
gyon sok papír gyûlt össze. Kíván-
csian várjuk, hogy „mennyi is az
az annyi”?

Április 8-án megérkezett a nyu-
szi az óvodába. Agyerekek lelkesen
keresgélték az udvaron a húsvéti
ajándékokat, a fiúk pedig szép lo-
csolóversek elmondása után meglo-
csolták a lányokat.

Meseliget óvoda

Március 19-én a Víz világnapja
alkalmából Katica és Pillangó cso-
portosaink ellátogattak
Kistarcsára az uszodába, ahol egy
vidám „vizes” délelõttön vettek
részt. Délután a Pillangó csoporto-
sok az iskola negyedikeseivel kö-

zösen sportnapon próbálták ki ere-
jüket.

Március 31-én délelõtt óvodánk-
ban anyák napi és csoport fényké-

pezés volt. Évek óta nagy az érdek-
lõdés, idén sok testvér is igénybe
vette a szolgáltatást. Gyönyörû ké-
pek készültek, melyekkel a nagy-
mamáknak is nagy örömet szerez-
hetünk.

Pillangó csoportunkban április 1-
én és 8-án nyíltnapot tartottunk,
melyre szeretettel vártuk a kedves
szülõket.

Április 6-8 között papírgyûjtést
szerveztünk, melynek eredménye-
ként 4030kg papírhulladékot sike-
rült a konténerbe elhelyeznünk. A
közel húszezer forintos bevételt
óvodánk új udvarrészének csinosí-
tására szeretnénk fordítani.

Köszönjük mindenki segítségét,
aki papírhulladékát felajánlotta szá-
munkra!

Április elsõ két hete nálunk is a
húsvéti készülõdés jegyében telt el.
Minden csoportunkban lázasan te-
vékenykedtek a gyerekek, kosár-
kákat készítettek, hogy a nyuszi
belerakhassa az ajándékait. Termet
díszítettünk, tavaszi díszbe öltöz-

tettük a környezetünket. A fiúk lo-
csolóverseket tanulgattak, hogy
hétfõn kedvesen köszönthessék a
lányokat.

Szivárvány óvoda

A jó idõ beköszöntével egyre
több idõt töltünk a szabadban. Sétá-
lunk a környezõ dombokon, erdõ-
szélen, patakparton, figyeljük a ter-
mészet változását.

Nagycsoportosaink részt vettek
az iskola mesemondó versenyén.
Minden kisgyerek oklevelet és

ajándékot kapott. Büszkék vagyunk
rájuk!

Március 25-én nyílt nap volt óvo-
dánkban. A szülõk is bekapcsolód-
hattak a délelõtti játékba és kezde-
ményezett tevékenységekbe. Min-
denki számára kellemesen telt a dél-
elõtt.

Április hónapban megkezdõdött
a nagycsoportosok iskolai beíratása,
melyben a Nevelési Tanácsadó is
segítségünkre volt.

Agyerekek nagy örömmel és sok
apró munkával készülõdtek a kö-
zelgõ húsvéti ünnepekre. Izgatottan
várják a nyuszit.

Április közepén megkezdõdnek
óvodánk felújítási és tatarozási
munkálatai.
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OVI HÍRADÓ
Avagy betekintõ óvodáink mindennapjaiba
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Így kezdõdik a sercegõ lemez-
rõl a dal, mely a Kerepes rádióban
a 97,1 MHz–en mostanában egy-
re többet szól.

Ennek apropója az is, hogy el-
készülhetett a Széchenyi István
általános iskolában az iskolarádió.
A technikai berendezéseket A Ke-

repes Rádió szerezte be önköltsé-
gi áron és a beszerelését, beüze-
melést is mi végeztük el, amiért
nem számoltunk munkadíjat. Volt
ugyan már régen egy nyomaiban
és „drótjaiban” itt-ott fellelhetõ
rendszer az Iskolában, de az évek
óta tervezgetett álom most vált
valóra. Vadonatúj rádió stúdió ké-
szült el az Iskola falain belül és új
berendezésekkel elindulhat az Is-
kolánk rádiója. 

Hamarosan a „próbaadást kö-
vetõen” minden tanteremben
megszólal a diákok által készített
rádiómûsor a szünetekben, és az
órák után. Már most is szólnak a
kísérleti adások a folyosókon, a
termekben és a tanáriban elhe-
lyezett hangszórókból. Tervez-
zük az iskolaudvar és a tornate-
rem hangosítását is a Rádióstú-
dió berendezéseivel. Ez a rendez-

vények szervezését is leegysze-
rûsíthetné, így jó idõben az udva-
ron is szólhat a rádió. A Kerepes
Rádió stúdiója, az Internet segít-
ségével kapcsolatban lesz a Suli-
stúdióval.

Nem leplezett tervünk, hogy
felkészítsük a fiatalabb generáció-
ból szervezõdõ újságíró szakkört,
akik a Kerepes Rádióban is szere-
pet kaphatnak majd saját mûsor-
ral. Ezen kívül még sok minden
másra is alkalmas lesz az iskola
rádió. 

Most már semmi akadálya an-
nak, hogy a diákok kihirdessék a
friss információkat, megosszák
egymással akár élményeiket is sa-
ját rádiójukban, ahol elõadások,
versek és zenék is szólnak majd a
szünetekben. Addig is Halló-halló
itt rádió! Halló itt Kerepes.

Springer (ugrójani)

Halló - halló itt rádió, halló itt Kerepes!

Az elõzõ számban már említettem a nevét,
mint a Pálos Rend megalakítóját. Most egy
kicsit bõvebben írok róla, annak apropóján,
hogy Lékai bíboros úr anno hivatalosan, el-
indította a szentté avatási eljárást Boldog
Özséb ügyében.

Miért csak ilyen sokára?  Nem tudni. Pe-
dig Õ már az életében olyan tetteket vitt vég-
hez, amelyek már közvetlenül a halála után
méltóvá tették volna, hogy a szentek karába
emeljék.

Ki volt Õ? Özséb Esztergomban, Magyar-
ország akkori fõvárosában született 1200 kö-
rül. Szüleit közelebbrõl nem ismerjük. A tör-
ténetírók csak annyit jegyeztek le, hogy híres
magyar családból származott. Szülei gondos
nevelésben részesítették Özsébet, a Szent Ist-
ván által 1028-ban alapított káptalani iskolá-
ba járatták. Igen korán megtanulta a betûve-
tést, és a könyvekhez jobban vonzódott, mint
a játékhoz. Szerette a magányt, hallgatag,
szûkszavú, de kedves, barátságos gyerek
volt. Már akkor sokat virrasztott, jól bírta a
böjtölést.  A hosszú imák, sok böjt és elmél-
kedés érlelték hivatását.  A krónikások külse-
jérõl az írták, hogy feltûnõen szép fiatalem-
ber volt, és mindig derûsen, kedvesen mo-
solygott.

Miután pappá szentelték, mindennap mély
áhítattal mutatta be a szentmisét, ami akkor
ritka és szokatlan dolog volt. Olyan filozófi-
át tanított, mellyel elsõsorban nem az embe-
rek, hanem Isten tetszését vívta ki. Hamaro-
san tagjai sorába iktatta Özsébet az esztergo-
mi fõkáptalan: kanonok lett.

A kanonoki intézmény ekkor már félezer
éves múltra tekintett vissza. A papok közös
házban laktak közösen étkeztek és imádkoz-
tak. Így a kanonoki intézmény, a káptalan,
nagy segítségére volt a papi eszmény tökéle-
tes megvalósításának. Mint esztergomi kano-

nok az imádságon kívül sokat olvasott, tanult,
írt. Özséb oly áhítattal végezte a papi zsolozs-
mát és a szentmise bemutatást, hogy minden-
kire mély benyomást tett, és buzgóságra Isten
szeretetére gyullasztott mindenkit. 

Mint kanonok, minden jövedelmét a sze-
gények szolgálatára fordította. Vendégszere-
tete közismert volt, kapuja tárva-nyitva állt
boldog-boldogtalan számára. De nem csak
testüket táplálta a szegényeknek, hanem lel-
kükkel is törõdött, oktatta a tanulatlan embe-
reket. Már ekkor sokat látogatták Õt a reme-
ték, Özséb mély vonzalommal fordult felé-
jük. A velük való beszélgetések „Isten ösztö-
kéi” voltak számára, amelyek egyre jobban a
magány felé hajtották.

1241 az országra zúdult a tatár sereg Batu
kán vezetésével. Nem irgalmaztak senkinek.
Özséb atya ott volt mindenütt ahol segíteni
kellett és lehetett. Ápolta a sebesülteket, vi-
gasztalta a haldoklókat, bátorította a csügge-
dõket, és együtt imádkozott a néppel. Nem

hiába. a tatár sereg másfél év múlva vissza-
vonult. Négy éven keresztül Özséb atya a
testi és lelki romeltakarításban, újjá építés-
ben vett részt.

1246-ban Vancsay érsek engedelmével bú-
csút vett az esztergomi káptalantól, és mint
remete néhányadmagával a pilisi hegység
völgyeibe költözött. Pilisszántó mellett volt
egy hármas barlang, s ide tette lakhelyét.
Elõször egy keresztet állítottak, majd rövid
idõ múlva a Szent Kereszt tiszteletére egy kis
remete kápolnát építettek. Szent élete több
remetét vonzott a körébe, kiknek befogadá-
sára a szent kereszti kápolna mellett 1250-
ben kolostort alapított. László király négy év
múlva jövedelemmel látta el. A rend fõnöké-
nek Özsébet választották. A szerzet azonban
nélkülözte az apostoli szék jóváhagyását.
Özséb, néhány testvér kíséretében elindult
Rómába IV. Orbán pápához, és Szent Ágos-
ton szabályainak engedélyezését kérte.
Ügyének megnyerésére Tamást (a késõbbi
Aquinói szent) kérte. A közbenjárásnak kö-
szönhetõen a pápa fogadta, és Pál veszprémi
püspököt szólította fel véleményadásra és a
szabályok kidolgozására. Õ 1263-ban kelt le-
vele szerint Szent Ágoston szabályait tartot-
ta követendõnek. Ezután 17 évig kormá-
nyozta Özséb a mindinkább fejlõdõ kolos-
tort, ahol 1270. február 20-án, társai között
halt meg.

A végére egy gondolat, a pálosok hitérõl,
Bátor Botondtól a Magyar Pálos Rendnek a
tartományfõnökétõl:

„Minden pálos õseink hagyományához hí-
ven tisztában van azzal, hogy csak az evan-
géliumhoz való hûség, az Istenbe vetett mély
hit, a szerzetesi fogadalmakon keresztüli
mély elkötelezõdés, a Magyarok Nagyasszo-
nyához való ragaszkodás tudja megõrizni ezt
a rendet a jövõ nemzedék számára.”

Kóbor Tamás

Esztergomi Boldog Özséb kanonok
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Nagy örömmel tudatom mindenkivel, hogy
továbbra is sikeresen mûködik a ping-pong klub
Kerepesen. Lelkesen járnak a már régebb óta
ping-pongozók, valamint folyamatosan bõvül a
klub újabb tagokkal is. Az egészséges mozgás
öröme, és a szabadidõ hasznos eltöltése hozta
össze ezeket az embereket ahol egy igazi
közösség alakult ki, összetartás és jó hangulat
jellemzi a játéknapokat. Klubnapok: kedd 14-17
óráig a szilasligeti közösségi házban, szerdán és
pénteken 17-20 óráig Kerepesen Szabadság
úton. Az új helyet a váci egyházmegye
épületében kaptuk a Szabadság úton az egy-
házmegye, és Frajna András esperes úr segít-
ségével, amit ezúton is nagyon szépen
köszönünk. Ebben a teremben a méretei miatt a
játéklehetõség is igen kedvezõ, egyéni-, és páros
játékra is lehetõség van két teremben is. Persze a
fejlesztés szükséges, és folyamatban is van,
úgymint az eszközök cseréje, újítása, javítása.
Ehhez a lelkes klubhoz tartozni jó, aki csat-

lakozni szeretne, mindenkit szeretettel várunk.
Érdeklõdni személyesen a helyszíneken, vagy
telefonon 06 28 481 037, és  06 30 493 1250
Kovács Zoltánnál lehet.
Most pedig lépjünk át a versenyszerûen ping-
pongozók szintjére. Akerepesi ping-pong csapat,
a Szufla II–Kerepes még mindig vezeti a
Budapest I. osztályú bajnokságot, ami nagy siker
ebben az erõs mezõnyben. Az eddigi szereplés
26 forduló után: 2 vereség, 1 döntetlen, és 23
gyõzelem. Éppen a legutóbbi hónapokban ját-
szottunk több nagy riválisunkkal is, és jó játékkal
sikerült legyõzni õket. Íme, a 2009. évi, tavaszi
fordulók eredményei:

Sanitas SE - Szufla II.- Kerepes 6:10, 
Szufla II.- Kerepes - Csise II.   10:6
Kfki. SC - Szufla II.- Kerepes    9:7
Szufla II.- Kerepes - ABK III. 14:2
BKV SCII. -  Szufla II. - Kerepes   5:11
Szufla II.- Kerepes-E. Hajós DSE 13:3

ANTSZ II. - Szufla II.- Kerepes       7:9
BVSC TS.-  Szufla II.- Kerepes      2:14
Szufla II.- Kerepes - Kõbánya   14:2
Budai XI.SE - Szufla II.- Kerepes 4:12
Szufla II.- Kerepes - Kispest SE  12:4

Reménykedünk a további jó folytatásban, a cél,
ami õsszel a dobogós helyezés volt, már megvan
a pontjaink alapján. Az elsõ osztályba való
feljutáshoz is egyre több esélyünk van. 
Mit várunk a jövõtõl, és mik a céljaink, kérdezték
többen: jussunk fel az elsõ osztályba, és ott
álljunk helyt, szeretnénk az új helyen többszöri
adogatógépes és soklabdás edzéseket, edzõi-, és
edzési lehetõséget a volt többszörös Európa
bajnok, és BEK gyõztes Németh Károllyal,
célunk a kerepesi ifjúsági utánpótlás kinevelése a
további sikerekhez, és nem utolsó sorban még
több emberrel szeretnénk megkedveltetni
Kerepesen ezt a sportágat.

Kovács Zoltán

A továbbjutók:
VERS
1-2. korosztály: 
Nagy Dóra – Erkel F. Ált. Isk.
Gödöllõ
3-4. korosztály:
Lászlóffy Júlia – Neumann J.
Ált. Isk. Erdõkertes
5-6. korosztály:
Tóth Miklós Áron - Neumann J.
Ált. Isk. Erdõkertes
7-8. korosztály:
Lakatos Éva – Damjanich János
Ált. Isk. Gödöllõ

PRÓZA
1-2. korosztály: 
Koós Péter - Erkel F. Ált. Isk.
Gödöllõ
3-4. korosztály:
Lukács Lilla Réka - Damjanich
János Ált. Isk. Gödöllõ
5-6. korosztály:
Erdõs Fanni - Szt. László Ált.

Isk. Mogyoród + I. Rajka László
- Erkel F. Ált. Isk. Gödöllõ
7-8. korosztály:
Radics Vivien - Petõfi S. Ált.
Isk. Gödöllõ

Térségi Vers- és
Prózamondó verseny

Asztalitenisz többféle szinten

A Faluházban lebonyolított térségi verseny során, minden kor-
osztály elsõ helyezettje jutott tovább a megyei döntõbe. 
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Mint arról már elõzetesen beszámoltunk
február végéig csapatunknál kialakult a
végleges keret, amellyel már nyugodtan
várhattuk a 2008-2009-es bajnoki évad
tavaszi fordulóit.

Mivel a csapat elõnyét növelve a tavasszal
eltelt további öt fordulót követõen is az elsõ
helyen áll, így már közös összefogással cél
az ELSÕ hely, és ezzel együtt a megye I-be
való feljutás. 

Sajnos a felkészülés utolsó szakaszába
elég keményen beleszólt az idõjárás, ami
által eléggé rosszak voltak a felkészülési
feltételek. Ezt kiküszöbölendõ, nagy segít-
séget kaptunk továbbra is az önkormányzat-
tól, aki folyamatosan biztosította számunkra
az iskola tornatermét heti két alkalommal,
valamint ezen idõszakokban heti egyszeri
szabadtéri edzés mellett, még a
vezetõségünkkel együtt lehetõséget biztosí-
tott anyagilag is, hogy edzõmérkõzéseket
játszhassunk a Mogyoródi mûfüvön külön-
bözõ erõsségû csapatok ellen. Ennek
köszönhetõen csapatunk a felkészülési
idõszakban 5 edzõmérkõzést játszott, mely-
bõl 3-at megnyert, egyszer-egyszer pedig
kikapott, valamint döntetlent ért el. Be kel-
lett ismernünk, hogy a játékunk még nem
teljesen állt össze, de bíztunk benne, menet
közben a még meglévõ hiányosságokat is
sikerül majd pótolnunk veszteségek nélkül.
Ez szerencsére várakozáson felül sikerült is
az elsõ öt fordulót figyelembe véve. Sõt!
Õsszel öt forduló elteltével 13 pontot
szereztünk 17:7-es gólarány mellett, míg
tavasszal az elsõ öt fordulóban szintén 13

pontot szereztünk, de 21:4-es gólarány mel-
lett. Mindezek tudatában azonban badarság
lenne még a végsõ gyõzelemrõl beszélni,
mert addig még sok a tennivaló. Viszont ha a
csapat továbbra is át tudja menteni a mental-
itását és a hozzáállását a hátralévõ for-
dulókra, akkor az ellenfeleknek több lesz a
félnivalójuk, mint nekünk. Mi nem fogjuk
lépten nyomon hangoztatni, hogy elsõk
leszünk, hogy mindenkit megverünk, de egy
biztos: ugyanúgy készülünk, mindig csak a
következõ mérkõzésre koncentrálva,
megfelelõ tisztelettel, hozzáállással az ellen-
fél iránt, legyen az a tabella bármelyik
helyezettje, és akkor elmondhatjuk, hogy
mindent megtettünk a végsõ siker
érdekében.

És akkor jöjjenek az eddig lejátszott tavaszi
eredmények:
14. forduló
Kerepes-Váci Reménység 5:1
15. forduló
Dunabogdány-Kerepes 1:1
16. forduló
Kerepes-Vácrátót 6:0
17. forduló
Dány-Kerepes 2:3
18. forduló
Kerepes-Kisnémedi 6:0

Következik hétvégén az Aszód - Kerepes
mérkõzés, ami igazi rangadó lesz, és amire
minden kedves szurkolót és szimpatizánst
szeretettel várunk Aszódra. HAJRÁ
KEREPES!

L.L.

A kerepesi sportról objektívan és tárgyilagosan
Örömmel vesszük tudomásul,

hogy sportegyesületeink nagyon
eredményesen teljesítenek ebben
az idényben. A KLSE felnõtt
csapata történelmi esély elõtt áll,
hisz nagyon rég volt utoljára
ilyen, hogy feljuthasson a Me-
gye I. osztályba. Az ifi csapat
szintén remekül teljesít, a nõi
csapatunk is a jelen állás szerint
biztos dobogósnak tekinthetõ.
Az egyelõre kevesek által ismert
ping-pong csapatunk a Budapest
II. o. bajnokság favoritjának szá-
mít, ami nem kis szó, hisz nagy
múltú egyesületeket tud maga
mögött a bajnoki tabellán.

A képviselõtestület a költség-
vetés tárgyalásakor megszava-
zott a községi sporttámogatásra
5 millió forintot. Ez az összeg
kerül elosztásra az egyesületek
között úgy, hogy közben jusson
a tömegsport támogatására is ke-
ret. Ez az alap sajnos nem tesz
lehetõvé túl nagy mozgásteret és
nincs olyan forrás, amibõl bõvít-
hetõ lenne ez a készpénzállo-
mány.

Idõközben a testület úgy dön-
tött, hogy a sportpályát és az öl-
tözõépületet visszaveszi saját
kezelésbe. Ezen testületi döntés

április 1-én emelkedett jogerõre.
Az „intézménybe” gondnok lett
felvéve, aki a Kht alkalmazásá-
ban áll és az õ feladata az öltözõ-
épület, a pályák felügyelete,
rendben tartása és minden ezzel
kapcsolatos feladat ellátása. A
gondnok munkabérét és az épü-
let rezsiköltségét is kénytelenek
vagyunk az ötmilliós keret terhé-
re kifizetni, mivel az összkölt-
ségvetés nem képes erre külön
fedezetet biztosítani.

Ilyen pénzügyi helyzet miatt
is igyekszik a testület maximáli-
san támogatni az egyesületeket
és biztosítani számukra minimá-
lisan azt a keretet, amibõl a ver-
senyzésüket finanszírozni tud-
ják. Ez természetesen plusz ter-
heket ró az egyesületi vezetõkre
is, hisz valahogyan pótolni kell a
hiányzó pénzeket.

Az öltözõépület jelenlegi álla-
pota enyhén szólva is lehangoló,
ezen a helyzeten is igyekszik a
fenntartó változtatni és a legége-
tõbb felújítási és karbantartási
munkákat a Kht bevonásával el-
végezni. A pályák karbantartása
folyamatos lesz. A füves játéktér
fenntartói döntés alapján csak
mérkõzésekre, illetve csak elõ-

zetes egyeztetés után lesz bárki
részére használható. Ez most
azért szükséges, hogy a füves já-
téktér minõsége fenntartható, sõt
javítható legyen.

Április 24-i határidõvel pályá-
zunk községi sportpályák és
épületeik felújítására és korsze-
rûsítésére. A 10 milliós pályázati
összegbõl, az esetleges sikeres
pályázat esetén jelentõs felújítá-
sokat tudnánk elindítani az öltö-
zõépületen és korszerûsítenénk
az edzõpályát is. Az edzõpálya
úgy lenne kialakítva világítással,
hogy minél többen és szélesebb
körben használhassák a sportolni
vágyók, például: futás, kocogás,
kispályás foci, kosárlabda, stb.

A pályázati feltétel volt, hogy
az önkormányzat alkossa meg a
saját sportrendeletét és a tízezer
lakosságszám felett kötelezõ ér-
vényû sportkoncepcióját. Ezek
elkészítéséért és tartalmáért óriá-
si köszönet illeti Sárközi Márta
oktatási referens asszonyt, aki
rendkívül összeszedett és tartal-
mas koncepciót alkotott meg,
amely az óvodáskortól az öregfi-
úkig minden réteget érint.

És végül, de nem utolsó sor-
ban szeretnék néhány tévhitet el-

oszlatni. Az önkormányzat nem
kívánja eladni és értékesíteni a
területet, erre az elkövetkezõ
idõkben nem kerül sor. Senki
nem akar a fenntartó részérõl
egyik egyesület munkáját gátol-
ni, netalántán tönkretenni mûkö-
désüket. Az öltözõépület és pá-
lyák önkormányzati kezelésbe
történõ visszavételével próbál-
tuk enyhíteni és megszüntetni a
feszültséget a KLSE és a KSE
között. Ez a döntés segít abban,
hogy „civilek” számára is nyitot-
tá válik az intézmény, így kíván-
juk a sportoláshoz való alapvetõ
jogot biztosítani a lakosság szá-
mára. Az épület állagával sem az
eddigi önkormányzatok, sem a
KLSE egyesület kellõképpen
nem foglalkozott. Az önkor-
mányzat támogatásának elszá-
molásával nem egyszer komoly
problémák jelentkeztek az egye-
sület részérõl. Az épület állaga
és a támogatói felhasználásának
minõsége azonnali intézkedést
követelt.

A sport a mozgás közösséget
teremt és épít. Testi és lelki
egészségünk alapja kell legyen.

Ignác János

Cél a megye-I-be való jutás

A Polgárõrség 2007-es megalakulása
óta nagyon kevés támogatásból próbálja
fenntartani magát és szolgálni a lakosság
biztonságát. 

A hivatal szûkös anyagi lehetõségeibõl
nagyon kevés pénzt tud juttatni a polgár-
õröknek, akik tizennégyen felváltva hasz-
nálják a Suzuki Benkõ Márkakereskedés-
tõl, illetve Benkõ Pál úrtól ajándékba ka-
pott autójukat. Ahhoz, hogy többet tudja-
nak menni vele, benzinköltségre lenne
szükségük, az autó javítását is meg kelle-
ne oldani valamibõl, és az embereket is
javadalmazni kellene. 

Eddig sajnos nagyon kevesen áldoztak
arra, hogy nagyobb biztonságban tudják
magukat, ezért ezúton is kérünk minden-
kit, hogy lehetõsége szerint anyagi támo-
gatásban részesítsék a kerepesi Polgárõr-
séget. Szomszédos településeinken példá-
ul a lakosság és a vállalkozók tartják fenn
a szervezetet, ki kevesebb, akár 500, vagy
több 1.000 forintot is áldoz havonta saját
nyugalma érdekében a közbiztonságra
felügyelõ polgárõrök tevékenységére. 

A Polgármesteri Hivatal pénztárába
egy elkülönített számlára várják az ado-
mányokat a segíteni akaróktól.

G. E.

Áldozzunk saját 
biztonságunkra 
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„Locsoláskor arról szól a fáma,
Hogy minden leány örüljön má-
ma. 
Az örömöt én is csak növelni jöt-
tem, mint megannyian elõttem, s
mögöttem. 
Az életrõl szólnak e napok, de
életvizet sajna, sehol sem ka-
pok.”
Ezen sorokkal köszöntöttük idén
a szép leányokat Kerepesen, az
idei év húsvéthétfõjének verõfé-
nyes reggelén. A nagy nap reg-
gelén néhány Kerepesi fiatal (sa-
ját, önnön akaratából) a koráb-
ban megbeszéltek szerint, illetve
folytatva a tavalyi évben megva-
lósított, hagyományteremtõ célú
ünneplést; reggel nyolc óra elõtt
gyülekezett a Szabadság út és a
Mogyoródi út sarkán, hogy on-
nan indulva, együttesen meglo-
csolják a vállalkozó szellemû, és
a hagyományokat becsben tartó
leányokat.

Utunk során, mivelhogy köze-
lebb nem találtunk kutat, ezért
megálltunk a Temetõnél, és on-
nan a csapról rózsavíz gyanánt
tele töltöttük a vödröket, majd az
extra muníció begyûjtését köve-
tõen gyalogosan ballagtunk a lá-
nyos ház felé.
A Szérûs utcában volt az elsõ
megálló, ahol a lányok természe-
tesen emlékezve a tavaly történ-
tekre vártak ránk. A virágszála-
ink összecsoportosultak, és így
várták a locsolást. Mikor a srá-
cok fogytán voltak készleteik-
nek, akkor megfordult a kocka,
és nem várt esemény követke-
zett: az udvarban (amelyet egy
kedves anyuka bezárt, nehogy az
ifjak megszökjenek) a lányok a
korábban elrejtett vödröket elõ-
kapták, és visszalocsolták jó hi-

deg vízzel a fiúkat, akik ugyan-
úgy bõrig áztak. Ezt követõen,
mikor már mindenkinek elfo-
gyott az öntözésre szánt készle-
te, a leányok a házba invitálták a
kissé megszeppent, meglepett,
és elázott locsolóikat, és végre
megkaptuk hõn áhított hímes,
kézzel festett tojásainkat. A ven-
déglátás sem maradhatott el,
majd miután a reggeli napsütés-
ben szárítkozni szándékozó srá-
cok belátták, hogy indulni kell,
illedelmesen elköszöntek, meg-
köszönték a locsolásért járó tojá-
sokat, és tovább indultak a Ju-
hász Gyula utcába Virághoz.
A vendéglátás közepette megbe-
széltük, hogy jövõre nemcsak
nem szalasztjuk el a leányok víz-
zel történõ locsolását, hanem
másoknak is ajánljuk a mulatsá-

gos locsolást, és a lányos házak-
nál versenyeken próbáljuk ki
magunkat, hogy nemcsak emlé-
kezetesebbé tegyük hagyomá-
nyainkat, hanem mindannyian
jól érezzük magunkat, és felfris-
sülve, felszabadultan, boldogan
kezdjük e napunkat az év egyet-
len húsvét hétfõjén. 
Az ünnep elmúlt, a lányok nem
hervadtak el, és mindannyian
várjuk a jövõ évet, hogy tavasz-
szal, amikor a virágok szirmot
bontanak, találkozzunk újra a
kedves leányokkal.
Ígérjük, hogy a lányok locsolás-
ból eztán sem szenvednek hi-
ányt.

„Mert a lányok szép virágok, Il-
latos víz illik rájok. 
Kit húsvétkor nem locsolnak,
Hervadt virág lesz már holnap.
”
A locsolkodók részérõl: Márton  

A serdülõ futballistáink tizenöten, és a
lányok is az egri edzõtáborozáson készültek
fel a bajnokságra. Az edzéseket Makláron
tartottuk, a szállásunktól 8 kilométerre. A
napokat általában reggeli futással kezdtük,
ami után a vendéglátóink finom reggelivel
kényeztettek bennünket, majd Maklárra
mentünk, ahol füves pályán tartottunk
edzést. Estére mindenki kellemesen elfáradt,
de aki akart, kimehetett a városba kísérõvel.
Ez az egy hét nagyon hasznos volt mind a
kondíció, mind az összetartás szempon-
tjából.
A lányok edzõtáborozásáról is elmondható
ugyanez. Egy-egy edzõmeccset is játszot-
tunk, a fiúk az eggyel nagyobb korosztállyal
szemben 2-2 döntetlent értek el, a lányok
pedig az egri lányokat verték 7-1-re. Az
edzõtábor elõtt szülõértekezletet tartottunk,
ahol egy vacsora melletti beszélgetésen
mintegy 35 szülõ és gyerek jött össze.
Nagyon jó volt látni, hogy nem csak a
gyerekek értik meg egymást, de a szülõk is

órákig elbeszélgettek egymással az edzõvel
és a vezetõséggel.
Egyesületünkben nem csak a gyerekek,
szülõk és a vezetõség viszonya jó, hanem a
nõi csapat és az öregfiúk kapcsolata is fel-
hõtlen, ami szintén egy közelmúltban leza-
jlott vacsora és egy közös beszélgetés alka-
lmával jött létre, ahol körülbelül 50 sportoló
volt jelen. Végre elmondhatjuk, hogy
Kerepesen egy korhatár nélküli
sportközösség van kialakulásban.
Az edzõtáborozásnak meg vannak az ered-
ményei, mivel a serdülõk a Bag csapatát 7-1
verték itthon a most induló bajnokság elsõ
meccsén. A gyerekek sokat fejlõdtek, ami
nem csak az edzõnek, hanem nekik is
köszönhetõ, mivel az edzéseket rendszeresen
látogatják és megtanultak küzdeni is
egymásért.
A lányok a bajokság elõtt Apcon, ahol már
évek óta nagy tornákat rendeznek, most egy
tíz csapat részvételével megrendezett
versenyen az elsõ helyezést érték el nagysz-

erû játékkal. Nem csak a kupát hoztuk el,
hanem a gólkirálynõ és a legjobb kapus
címet is a mi lányunk kapta. A nagypályás
bajnokságban a negyedik fordulónál tartunk. 
Eddig lejátszott meccseink: Kerepes -
Hidegkút 3-1, Bp. III ker., Kerepes 1-9,
Gyömrõ - Kerepes 0-2, Kerepes - Bp.
Honvéd 2-1.
A lányok ezzel a teljesítményükkel a
Budapest elsõ osztály bajnokságában pil-
lanatnyilag az elsõ helyen állnak. Meg kell
említenem lelkes szurkoló táborunkat is,
akik idegenbe is elkísérnek bennünket, és a
hazai mérkõzéseinken is nagyszerûen buzdí-
tanak. Akiket érdekel a nõi foci, szeretettel
várjuk mérkõzéseinkre.
04.26 16:00 Kerepes - Rákosmenti KSK 
05.02 15:00 Monori Erdõ – Kerepes 
05.09 17:00 Kerepes – Vasas
05.16 Pénzügyõr – Kerepes
05.23 17:00 Kerepes – Metis
05.30 Újpest – Kerepes
Még mindig várjuk a focizni vágyó fiúk és
lányok jelentkezését 10 éves kortól.
Jelentkezni lehet Kiss Kálmán edzõnél 06-
70-619-74-45. 
Az öreg fiúk is jól kezdték a bajnokságot, bár
utána volt egy kis hanyatlás. Egyébként
nagyon jó látni, hogy megint tizennyolcan-
húszan jönnek el egy-egy mérkõzésre, így
bõven van lehetõség cserére. Kerepes -
Szada 6 – 2, Hévízgyörk - Kerepes 6 – 1,
Kerepes – Isaszeg 2 – 1, GLC - Kerepes 6 –
1, Kerepes - BFVILL 1 – 3.
Ezúton szeretnénk megköszönni
Polgármester úrnak és a képviselõ testület-
nek, hogy a pályát a KHT gondozásába
adták, így megint gondoskodó kezekbe
kerülhet a sportház és a sportpálya. Külön
köszönjük Vas Lajosnak a KHT vezetõjének,
hogy külön figyelmet szentel a nagyon ler-
obbant sportház lakhatóvá tételéhez és a
sportpálya rendbehozatalára, ezáltal sok
sportszeretõ embernek szerez örömet. 

Sportbarátok Egyesülete

Kupás elsõ helyezés, gólkirálynõ, legjobb kapus 

Taroltak a focis lányok

Húsvét
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Önvédelem
Olvasom, romlik a közbiztonság.
Megnövekedett a vagyon elleni bûncselek-
mények száma. Igen sajnos nagyközségünk
területén is tapasztaljuk ezeket. Mit tehe-
tünk. Várjunk a polgárõrségre, vagy a rend-
õrségre? Kétségtelen nagyon kiemelt szere-
pük van nekik is. 
De különbözõ, anyagi nem anyagi, problé-
mákkal küzdenek õk is. Ezért segítsük mi az
Õ munkájukat, mert a mi érdekünk ez! Hogy
tudjuk segíteni? A lehetõ legegyszerûbben!
Figyeljünk! Mi még olyan közösségben
élünk ahol a szomszédok ismerik egymást,
és a munkanélküliségnek hála, elég sokan
otthon tartózkodnak. Ha idegent, vagy gya-
nús dolgot látunk, telefonáljunk a rendõrség-
re, vagy értesítsük a polgárõröket. Õk majd
intézkednek. Vigyázzunk egymás értékeire
ezzel a magunkéra is vigyázunk. Jegyezzük
fel az alábbi telefonszámokat: Rendõrség
Kistarcsa 06 28 470- 801 vagy 06 20 945-
2464. Kistarcsa járõrkocsi 06 70 214-6500.
Rendõrség Gödöllõ 06 28 514-655. Polgár-
õrség Kerepes 06 20 421-6094. Közterület
felügyelõ 06 20 559-8909.

Lóháton hat hónapon át
„ Az Aranyembertõl Atilláig történelmi

lovasút „résztvevõi közt szerepel Zsolnai
Gábor, aki ugyan nem Kerepesi, hanem egy
kicsit tágabb régióban lakik, lévén
Kistarcsai. Õ két társával Dr. Bence István-
nal és Csepin Péterrel március 21.-n repülõ-
re ült és elindult Kazahsztánba. Ahonnan kö-
zel 7000 kilométer megtétele után szeptem-

berben érkeznek haza. Kazahsztánban vásá-
rolnak lovakat, mivel napi 6-8 órát fognak
lovagolni fanyeregben kistermetû szívós lo-
vakat részesítik elõnyben. Ez az út nagyon
találó, mert nagy történelmi ívet ad.
Almatytól 50 kilométerre van az Essyk váro-
sában lévõ a Kr. elõtti V. században élt szkí-
ta Aranyember kurgánja. Tõle meg mintegy
7000 kilométerre Ószajla, ahol akár Atilla
sírját is feltételezhetjük. Embert próbáló fel-
adat. Azzal, búcsúztak, õk megteszik a ma-
gukét, akik itthon maradtak azok is tegyék
meg! Jó utat és jó hazatérést!

Íjászat. 
A Hét Vezér Szilasligeti Íjász Csapat és a he-
lyi solymászok felvették a kapcsolatot egy-
mással. Egységes hagyományõrzõ egyesü-
letként szeretnénk ezek után szerepelni. Kis-
térségi kapcsolataink is jók. Péceliek- kel,
Ecseriek- kel, a Jászokkal közvetlen baráti
kapcsolatban vagyunk. Most alakulnak a
kapcsolataink a Veresegyházi hagyományõr-
zõkkel. Eljárunk egymás versenyeire. Több-
nyire még õk segítenek nekünk, mert nekik
már régebbi tapasztalataik vannak. Így lesz
ez, reményeink szerint, szeptemberben is,
amikor egy íjász versenyt szeretnénk falunk-
ban rendezni. Minden hónap második szom-
batján 10-12. várunk minden érdeklõdõt a
Szilasligeti Nagyréten, akik kedvet kaptak
ehhez a szép sporthoz. Ez alól csak akkor
van kivétel, ha versenyre megyünk. így lesz
ez májusban is, akkor 23.-n várjuk a kíván-
csiakat. Huj, Huj Hajrá!

Kóbor

Fõleg Szilasligeten nagyon kevés utcában
megoldott a csapadékvíz elvezetés. 

Ennek kiküszöbölésére a hivatal az április
1-én kezdõdõ közmunka program keretében
a munkát vállalók egy részével kívánta meg-
oldani a problémát vízelvezetõ árkok építé-
sével. Az Ady Endre-, a Kiss József és a
Mártírok utcák lakóit hívta össze polgármes-
ter úr a szilasligeti közösségi házba egyezte-
tésre és megbeszélésre, mert sokan kifogá-
solták az árkok létesítését, mondván sok he-
lyet foglal el, az amúgy is keskeny utca még
keskenyebbé válik, és nem tudnak még a sa-
ját házuk elé sem állni autójukkal. 

A szép számban összegyûlt érdekeltek
hosszas - néha indulatoktól sem mentes -
hozzászólások után úgy döntöttek, hogy a
vízelvezetést nem árok formájában kérik
megoldani, hanem útépítéssel úgy, hogy az
utat lejtõsen építve az út egyik oldalán a sze-
gélykõ mellett vezetik le a vizet.

Polgármester úr egyeztetett a községszol-
gáltató Kht vezetõjével, hogy a munkálatok
a megbeszélteknek megfelelõen folytatódja-
nak tovább.

G.E.

Több mint ezer éve ott ragyo-
gsz hazánk egén. Sokszor eltakar-
tak a sötét felhõk, melyek el
akarták törölni a föld színérõl ezt
az árva kis népet. De te mindig
félresöpörted a gonosz felhõket,
újra és újra ránk ragyogtál.
Hõsöket neveltél, erõt adtál a
szívünkbe és a karjukba, megmu-
tattad nekik az igazság útját és
hazánk él, s élni fog.

Most nagyon súlyos sötét fel-
hõk vonultak fölénk. Segíts, hogy
ezeket elvigyék az áprilisi szelek,
mert meggörnyedünk alattuk.
Nem idegen hatalom akar
meghódítani, hanem olyan
emberek rúgnak belénk, akik itt
születtek, és magyarnak vallják
magukat. Tudják, hogy rosszat
tesznek az országgal és a népével,
ezért a bûnük még nagyobb.

Reform mesékkel akarták elal-
tatni a vágyainkat, egy szebb,
boldogabb élet reményeit. És
miután tönkretették az országot, a
népet nyomorba süllyesztették,
még mindig azt mondják, a refor-
mjaik jók voltak és õk jól dolgoz-
tak. Nincs önkritika, csak
vádaskodás, egymásra muto-
gatás. Nekik jó is lehetett, hiszen
3-7 milliós fizetése van egy
csomó embernek, még a nép

zömének munkája sincs. Mégse
saját maguknak veszik le a
fizetését, mondjuk negyedére,
hanem már a most is nyomorgók-
tól veszik el, amit még el tudnak
venni. A bérek befagyasztása, a
tizenharmadik havi nyugdíj
megvonása és még sok más,
miközben vásárolni már csak
szorongva megyünk, nem tudjuk
elég lesz-e a pénzünk a legszük-
ségesebbekre.

Nagyon sok van, amit
elvesznek tõlünk, õk azt mondják
„fájni fog”. De kinek? Azoknak,
akik ide juttatták az országot?
Úgy gondolom, azoknak, akik
már most is vékonyan kenik a
zsírt a kenyerükre. De meddig
lesz kenyerünk, amire rákenhet-
nénk? Akik majd hideg szobában
forgolódnak az ágyukba vacsora
nélkül.

A parlamentben ott ül majd-
nem 400 képviselõ, aminek a
fele is sok. Kerülgetik ugyan a
dolgot, de nem történik semmi.
Ki akarják használni az utolsó
évünket is. mennyibe kerülhet
egy képviselõ az országnak,
mert a bérükön kívül van még
sok más is?

Ezek a pénzügyi dolgok nagy-
on súlyosak nekünk, de talán

nem, halunk éhen. Most az
egészségünkkel, az életünkkel
játszadoznak. Most újra több ezer
gyógyszer támogatását vonják
meg. Benne a szív, a vérkeringés,
a gyomor, és az allergiás betegek
gyógyszereit. Senki sem tudja
számon kérni rajtuk, hány ember
hal meg idõ elõtt, mert nem tudja
a gyógyszerét kiváltani? És erre
azt mondják fájni fog. Undorító!

Kérem, bocsássák meg nekem
a következõ sorokat. Tudom,
hogy nem illene ezt leírnom. De
akkor hogyan tudnám egy példá-
val bizonyítani, mit tesznek
velünk?

Ketten élünk a nyugdíjamból,
sõt a feleségem után havi 4.500
forintot fizetünk az orvosi
ellátásért, pedig valamikor úgy
volt, hogy utánam neki is jár.
Eltörölték! Csak az én
betegségeimet írom le, bár õ is
állandó orvosi segítségre szorul.
Enyhe szívnagyobbodásom van.
Szívritmuszavarom van, gyakran
kimarad egy-két dobbanás.
Sokszor hasogat a szívem. Magas
a vérnyomásom. A lábaim
érszûkületesek. A doktor úr
kenõcsöt írt a lábamra, de ötezer
forint lett volna egy hónapra, így
nem váltottam ki. Írt olcsóbbat, õ

gyógyítani akart, de a sors és a
pénz beleszólt a munkájába. Ez
nem eshetett jól neki, mert gon-
dolom másokkal is volt így.

A másik három betegségemre
ötféle tablettát adott, napi 8
darabot kellett beszednem. Igaz,
egyet csak 10 napig, jelenleg
négyfajtát szedek napi hét
darabot. Azt, hogy a lábaimba a
csontok fájnak és elzsibbad, meg
se mondtam neki. Erre algopirint
szedek, ha muszáj. Eddig még
mindkettõnk gyógyszereit ki
tudtuk váltani a kenõcsön kívül.
De mi lesz, ha a jövõ héten
megyek a doktor úrhoz? Próbálok
nem gondolni rá.

Ebbõl az írásból dõl a pessz-
imizmus, pedig én eddig
igyekeztem a dolgok jó oldalát
nézni. Amit leírtam, bizonyítható
igazság. Mégis azt kérem Önök-
tõl, amíg lehet, ne csüggedjünk,
bízzunk a jövõben, mert az a csil-
lag most is fölöttünk ragyog.

U.i: Tudom, hogy az egész
világon gazdasági nehézségek
vannak, de a sorozatos lem-
inõsítés azt jelenti, hogy anélkül
is ide juttatták volna az országot.

Csõsz Lajos

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga?

Tarka-barka Árok is van
gödör is van…



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2009. ÁPRILIS22

KÖZPONTI HÍVÓSZÁMOK
Mentõk 104
Tûzoltók 105
Rendõrség 107

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. Hessami Ahmed 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 - 12.00
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 
TÖLGYFA PATIKA; SZILASLIGET, WÉBER EDE U. 1. 481-418
Hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 8.00 – 18.00, szerda: 8.00 – 12.00.
TÖLGYFA PATIKA; KEREPES, TÖLGYFA U. 3. 490-079
Hétfõ-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 a 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
Szerda: 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; sze.: 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

A Keszi Kennelbõl kuvasz kisku-
tyák eladók. Apjuk Bácska Betyár
Báró sokszoros fajtagyõztes, ha-
talmas termetû kan. Anyjuk Fehér-
Morcos Suba, Klubgyõztes,
3xCAC, R.CAC, CACIB, 2003-

ban elnyerte az Év Kuvasza Díjat. 
Az anyakutya, és a kölykök egyik
felnõtt testvére, KESZI Herceg
(5x Fajtagyõztes, Európa
Jugendsieger, CACIB, a 2005. Év
Kuvasza, Derby Gyõztes, stb. cí-
mek birtokosa, Dysplasia és PRA
mentes! A helyszínen megtekint-
hetõ.
A szülõk nemcsak kiállítási példá-
nyok, a házõrzésben is kiválóak,
ugyanakkor könnyen kezelhetõek,
egészségesek, örökletes betegsé-
gektõl mentesek.

KESZI Kennel
Dunakeszi, Vörösmarty u. 2.

06-30-335-9050
windhager@decens.eu

Kuvasz kölyök

A cserkészcsapat tagjai április utolsó vasárnapját a Faluházban reggeltõl
estig a sportnapon töltötték, ahol összemérhették erejüket birkózásban,
ping-pong versenyen, tollaslabdázhattak és íjászkodhattak, vagy szebbnél
szebb rajzokat készíthettek a Templom utca burkolatára. A testmozgással
elveszített kalóriát pótolhatták gyerekek és szüleik finom, bográcsban fõtt
vaddisznó- és sertéspörkölttel, finom süteményekkel és üdítõben sem volt
hiány. A vendéglátást helyi vállalkozók ajándékaként élvezhették a
résztvevõk és meghívott vendégek.
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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 

Tavaszi munkák községünkben
Óvoda tatarozás I.

Óvoda tatarozás II. Óvoda tatarozás III.

A Faluház az udvar felõl A Napsugár Óvoda állványozva

Tükör készítés 
a P+R parkolóhoz

A P+R parkoló egy héttel késõbb

Csapadékvíz elvezetõ árok készül 
Útszegély kialakítás 

a Béke úton

Kátyúk eltüntetése, Szõlõ utca

Kátyúk eltüntetése, 
Szõlõ utca

Árok készül a Wesselényi utcában


