
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyaror-
szági Operatív Program támogatási rendszeréhez be-
nyújtott Babaliget Kerepesen címû bölcsõdeépítési pá-
lyázatunk az elsõ fordulóban nyert, ami azt jelenti, hogy
feltételesen és elõzetesen 246 millió forint támogatásban
részesül. Az elsõ forduló eredménye egyben azt is bizo-
nyítja, hogy a környezõ települések közül Kerepesen
épül elsõként bölcsõde, ami alátámasztja és igazolja az
önkormányzat többségének és a polgármesteri hivatal
dolgozóinak elszántságát és szakmai felkészültségét.

Bölcsõde épül Kerepesen

Határidõre elkészült a HÉV állomás
melletti P+R parkoló

A Kerepesre érkezett 
Nemzeti Zarándoklat áldásban részesül

A Faluház ünnepélyes névadást követõen 
a Forrás nevet vette fel 
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Fennakadás nélkül példás rendben zaj-
lott le Kerepesen az uniós választás, ame-
lyért köszönet illeti a hivatal dolgozóit,
élükön a jegyzõvel, a pártok delegáltjait
és mindenkit, aki segített a szervezésben
és bonyolításban.

Kifogás, no nem az emberi hozzáál-
lásra, hanem a rendre és a tisztaságra,
egyetlen helyrõl, a Szilasvíz Kft
ebédlõnek(!) is használt választókörzeté-
bõl érkezett. A választópolgárok a polgár-

mesternek panaszkodtak az épület elha-
nyagoltságára, a kopott és balesetveszé-
lyes lépcsõkre, a bedõlt árokra, a feltûnõ-
en nagy koszra és trehányságra. A polgár-
mester személyesen is felkeresett minden
szavazókörzetet és a Szilasvíz helyiségén
kívül mindent rendben talált. Horváth
Csabát, a vízmû igazgatóját írásban utasí-
totta a civilizált, emberhez méltatlan kö-
rülmények azonnali felszámolására és fi-
gyelmeztetésben részesítette.

Választások 2009 
Köszönet és kritika

A választások eredménye
Kerepesen is érzékelhetõ volt a választópolgárok azon kíván-
sága, hogy a kialakult helyzeten változtatni kell. Településün-
kön, ami még a 2006-os országgyûlési választásokon sem volt
elképzelhetõ, a jobboldal maga mögé utasította az MSZP-t
olyannyira, hogy az MSZP csak a harmadik lett.

Sorsolt A listát állító Kapott 
sorszám párt(ok) neve érvényes %

szavazat
1 FIDESZ-KDNP 1 545 52,57
2 SZDSZ 91 3,10
3 MCF ROMA Ö. 16 0,54
4 MUNKÁSPÁRT 40 1,36
5 MSZP 446 15,18
6 JOBBIK 468 15,92
7 LMP-HP 95 3,23
8 MDF 238 8,10

Az Európai Parlamenti vá-
lasztásokon településünkön
is – úgy, mint országosan –
több mint 56 %-kal gyõzött a
FIDESZ-KDNP Szövetség
jelöltlistája. Az elért ered-
mény kimagasló, mind Ma-
gyarországon, mind Euró-
pában új rekordot jelent.
Soha nem volt még olyan
párt az Európai Unió 30 éves
történetében, amely ilyen
nagy arányban nyerte volna
meg az európai parlamenti
választásokat. Önmagában a
Fidesz-KDNP több szavaza-
tot kapott, mint az összes töb-
bi párt együttvéve. Európa
csúcsot állítottunk fel, és er-
re – az Önök segítségével –
méltán lehetünk büszkék!

Ezúton szeretnénk meg-
köszönni minden kerepesi
lakosnak, aki – élve állam-
polgári jogával – fontosnak
tartotta, hogy elmenjen
szavazni. Érjük el közösen a
politikai változást, a gyöke-
res és az emberek számára
kedvezõ átalakulást. Kérjük

továbbra is a Fidesz – Ma-
gyar Polgári Szövetség és a
KDNP támogatását. Együtt
menjünk tovább, és tegyük
ismét sikeressé Magyaror-
szágot!

Tisztelettel, 
Kovács Antal 

a Kerepesi FIDESZ elnöke
és Zentai László 

a Kerepesi KDNP elnöke

Tisztelt kerepesi választópolgárok!
Õszintén köszönöm azok-

nak akik a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalomra szava-
ztak. Tájékoztatni szeretném
Önöket, hogy Kerepesen 480
szavazattal a második helyen
végeztünk, legyõzve az
MSZP-t. Ezzel az eredmény-
nyel az országos átlag felett
teljesítettünk. Legmerészebb
álmaimban sem hittem volna,
hogy 10 % fölé kerülünk.

Akivel beszélgettem 7-10
százalékra tippelt. Nagyon
köszönöm ezt a bizalmat a
Jobbik iránt. Ez a meglepetés
szerintem abból adódott,
hogy eddig az emberek féltek
ránk szavazni, mert minket
túl radikálisnak tartottak, de
rájöttek nem tõlünk kell félni.
Mi csak jót akarunk a magyar
embereknek és rendet az or-
szágban!

Tervezem meghívni au-
gusztus végére Kerepesre
egy lakossági fórumra
Morvai Krisztinát, vagy Vona
Gábort, akik beszélnének a
Jobbik programjáról, célkitû-
zéseirõl, hogy jobban megis-
merhessék céljaikat. A fórum
végén válaszolnának a felme-
rülõ kérdésekre. A végleges
idõpontról idõben értesítem
az érdeklõdõket.

Köszönettel,
Ferenczi Lajos, 

a Kerepesi
Jobbik elnöke

Köszönjük a bizalmat
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Az ország négy égtája felõl
indultak zarándoklatok a nem-
zet megmentésért, s négy ág
Budapesten találkozik. Kinek
20-30-kinek több mint 200 km
van már a lábában. Kerepesen
Franka Tibor polgármester
meleg szívvel fogadta a fáradt
vándorokat, s a Faluházban
vendégelte meg a csapatot.

Frajna Imre atya pedig meg is
áldotta õket a templom elõtt.

A zarándokok minden tele-
pülésrõl egy marék földet is
visznek magukkal, hogy Bu-
dapesten egyesítsék az ország
földjét, majd az összekevert
földbõl minden településnek
jutatnak vissza, hogy jelképe-
sen abba ültessék az életfát,
azaz a nemzet fáját. Ehhez

most hársfát javasolnak, mert
a hársvirág gyógyító erejû, s
Magyarország beteg, gyógyí-
tani kell.

Mivel minden települést
nem érinthetnek, Kerepesre
jött át Csömör alpolgármeste-
re Vella Nándor, hogy itt adja
át a csömöri földet, s Franka
Tiborral együtt egy-egy szala-
got is kötöttek a zászlóra.

Nemzeti Zarándoklat 

A 2009. június 17-én hivatalosan is
megnyílt a HÉV kerepesi megállója
közelében a 77 db személygépkocsi

befogadására alkalmas ingyenes par-
koló (P + R – „parkolj és utazz”) és 32
db kerékpártároló (B + R – kerékpá-
rozz és utazz).  Kerepes Nagyközség
Önkormányzata „Kerepesi P+R és
B+R kialakítása” címmel 39 957 695
Ft uniós támogatást nyert. 

Kerepes Nagyközség Önkormány-
zata 2008-ban az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Közép-Magyarorszá-
gi Regionális Operatív Program
(KMOP-2007-2.3.1/C) keretében sze-
mélygépkocsi és kerékpártárolók épí-
tésére nyert 39 957 695 Ft uniós támo-

gatást. A közbeszerzés során a kedve-
zõbb árajánlatot adó Vianova 87 Köz-
mû és Útépítõ Zrt. építette meg a 77
db személygépkocsi parkolót (P + R)
és 32 db kerékpártárolót (B +R) a
HÉV kerepes megállója közelében.

A beruházásra azért volt szükség,
mert a helyiek a területet korábban is
parkolásra használták. Mindezt bizo-
nyítja az is, hogy a hivatalos átadás elõtt
már használatba vették az autósok. A
munkálatok során az elhanyagolt terület
rendezésére is sor került. Új gyalogos
járdákat és lépcsõket építettek, a meglé-
võ, leromlottakat átépítették. Megoldot-

ták a víztelenítési-, forgalomtechnikai
feladatokat, az akadálymentesítést. S a
zöldfelület is megújult a füvesítéssel és
fásítással. 

Az új közparkoló a kulturált parkolás
biztosításával tovább fogja ösztönözni a
lakosságot a  P+R („parkolj és utazz”)
rendszerre való átállásra. A fejlesztés
közvetlenül a helyiek számára elõnyös,
de - a közúti közlekedés zsúfoltságának

mérséklése kapcsán - közvetetten regio-
nális hatása is van, azaz a fõvárosi köz-
lekedés zsúfoltságát is enyhíti. A kerék-
pártárolók kialakításával pedig további
alternatívát biztosítunk a közösségi köz-
lekedés kacsolódásához.  

A projekt célja nem a profit termelés,
hanem a fenntartható közlekedés elõse-
gítése, ezért a parkolók használata in-
gyenes. A parkoló közbiztonságát és
közlekedésbiztonságát a rendõrség és a
helyi polgárõrség fogja biztosítani. 

Átadták a kerepesi P + R-t és B +R-t a kerepesi HÉV megállónál 

Egy marék föld és az életfa...

Ilyen volt...

...és ilyen lett
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Az ülés megkezdésekor
polgármester úr ismertette és
értékelte a sajnálatos iskolai

rendbontást, amely ismét
rossz hírét keltette Kerepes-
nek. A történet tömören:

Három lány rátámad egy
negyedikre az udvaron és csú-
nyán összeverték, orrba rúg-
ták. Súlyosbítja a helyzet,
hogy mindezt több diáktársuk
elõtt követték el, akik pedig
nem avatkoztak be, sõt bíztat-
ták a verekedõket és közben
mobiltelefonnal felvették a
„mûsort”. Ez aztán a világhá-
lóra kerülve azt a látszatott
keltette, mintha alapja lenne a
cigánysággal kapcsolatos
rémhíreknek, tekintve hogy
három cigány vert egy ma-
gyart. Polgármester úr minden
nyilatkozatában úgy állította
be az esetet, mint rosszul ne-
velt, felelõtlen kamaszok dur-
va cselekedetét, amit a legszi-
gorúbban büntetni kell, ám
ennek semmi köze a bõr szí-
néhez. Õ maga kezdeményez-
te csoportos garázdaság címén
a rendõrségi eljárást, amely
azonnal el is kezdõdött, mely-
nek bírósági ítélet lesz a vége.
(Az esetnek annyi következmé-
nye lett, hogy a néhány nappal
késõbbi évzáróra az iskola di-
ákjain és hozzátartozóin kívül
egy tucat bõrdzsekis motoros
is leparkolt, jelzés értékûen az
iskola elõtt, de semmiféle
rendbontás, még szóváltás
sem történt. – a szerk.)

További polgármesteri be-
számolóban ismertette

Franka Tibor a képviselõk
elõtt, hogy aznap délelõtt
rendben megtörtént a közel

40 millió Ft értékû beruhá-
zásban készült P+R parkoló
hivatalos átadása, amellyel
Kerepes egy közel 80 férõhe-
lyes parkolóval, továbbá ke-
rékpártárolókkal, és rendezett
lejárókkal gazdagodott. Jel-
lemzõ, hogy már napokkal az
átadás elõtt birtokba vették a
parkolóhelyeket a Budapest-
re HÉV-vel utazó autósok.

Ugyancsak jól sikerült a
hétvégi juniális rendezvény,
ahol közel ezer ember vett
részt a nap folyamán.

A várossá nyilvánítást cél-
zó pályázat azonban nem várt
fordulatot vett. A pályázók
közül a három legnagyobb te-
lepülést a bíráló bizottság ér-
tékelésével ellentétesen, az
illetékes miniszter törölte a

jegyzékrõl, így Kerepest is. A
döntés csak politikai okokkal
magyarázható, hiszen Kere-
pes az egyik legnagyobb lé-
lekszámú település a pályá-
zók közül (Budakalászt kö-
vetve Kerepes a második leg-
nagyobb község Magyaror-
szágon) és fejlettsége is meg-
felelt a bírátok szerint. A saj-
nálatos döntés ellen fellebbe-
zett a település a köztársasági
elnökhöz.

Rendõr Kerepesen
Farkas Imre alezredes, a

Kistarcsai Rendõrõrs pa-
rancsnoka számolt be 2008-
as munkájukról. A vaskos
iratköteg mellett, parancsnok
úr szóban is kiegészítette je-
lentését. Õrsparancsnok úr a
rossz tavalyi mutatók mellett
az idei év elsõ öt hónapjában
már némi javulásról számolt

be, azonban a hiányos létszá-
muk nehezen gyõzik az egyre
mobilizáltabb, szervezettebb
és messzi vidékekrõl is ide
áramló bûnözõkkel a harcot.
A rendkívül jó közlekedési
helyzet ugyanis Borsodból,
Nógrádból és máshonnét is
ide csábítja a bûnözõket a
könnyû menekülési lehetõ-
séggel. Egy elkövette betö-
rést követõen, mire a bejelen-
tésre a rendõrség kiszáll, már
régen a harmadik falun is túl-
ra juthat egy betörõ banda.
Ezért nagyon fontos a lakos-
ság ébersége és összefogása.
Éppen az ülés hajnalán fog-
tak el lakosok egy betörõt,

akit sikerült bekeríteni, pedig
az illetõ több kerítésen is át-
mászva igyekezett menteni
az irháját.

Bíztató azonban, hogy pol-
gármester úr követelésére
Kerepes kapott egy körzeti
megbízott rendõrt, aki ezen-
túl itt teljesít szolgálatot. Pa-
rancsnok úr be is mutatta Új-
városi Gábor fõtörzsõrmes-
tert, aki július 1-jétõl Kerepes
rendõre.

Franka Tibor megerõsítet-
te, hogy irodát a község biz-
tosít az új rendõrnek, ám kü-
lön gépjármûvet nem tudnak
adni, a polgárõrséggel közö-
sen használhatják majd a
meglévõ jármûvet.

Vizsgálat a Szilasvíz Kft-nél
Hosszabb ideje elégedetlen

a Szilasvíz mûködésével a
két tulajdonos, Kerepes és

Kistarcsa. Most Kistarcsa
kezdeményezte, hogy indít-
sanak azonnali vizsgálatot az
ügyvezetõ ellen, aki nem ké-
szítette el a vagyonjegyzéket,
amire a vagyonmegosztás-
hoz szükségük lett volna a
bíróság elõtt. A vizsgálat
megindítását 8:0:6 arányban
megszavazták a kerepesi
képviselõk.

Családsegítõ és a 
Gyermekjóléti Szolgálat

A nemrégiben átvett fel-
adatot az új önkormányzati
csapat eredményesen látja el,
a gondozotti létszámot máris
a háromszorosára növelték.

Képviselõ-testületi ülés
A soros képviselõ-testületi ülést június 17-én tartotta Franka Tibor polgármester. A meghívó tizenhat nyílt ülési napiren-
di pont javaslatot tartalmazott.

Képviselõtársai felköszöntötték
névnapja alkalmából Mayer
Endrénét, Margit nénit
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Önkormányzati 
intézmények

A továbbiakban több intéz-
mény számolt munkájáról,
melyeket a képviselõk el is
fogadtak az önkormányzat
közoktatási tervével egye-
temben, illetve alapító okira-
tot igazítottak a jelen hely-
zethez.

Belterületbe vonás
Egy Szõlõ utcai ingatlan

belterületbe vonásával egyet-
értett a képviselõ-testület.

Szabályozási terv 
készíttetés

A Szõlõ Utcai Közmûépí-
tési Társaság kérésére hozzá-
járultak, hogy egy utcákkal
határolt ingatlancsoportra
szabályozási terv készüljön, a
tulajdonosok költségén.

Utcanév táblák
A községben legalább

1000 utcanév-táblát kell csi-
náltatni, ismertette Fülöp
Anna. Több beérkezett aján-
lat közül lehetett választani a
képviselõknek. Többek közt
elhangzott, hogy ne csak az
olcsóságot vegyék figyelem-
be a döntésnél, az is fontos,
hogy néz ki, és mennyire
idõtálló a tábla.

Közétkeztetés
Második kiírásra sikerült

eredményes közbeszerzési
eljárást lefolytatni, s az eseti
bizottság kiválasztotta az
összességében legjobb aján-
latot. Reméljük, az étel is fi-
nom lesz.

Vagyonmegosztás
Kerepes és Kistarcsa kö-

zött végre megtörtént a meg-
egyezés, tizennégy évi peres-

kedésének vetettek véget.
Közös ünnepséget tervez a
két település ennek örömére.

Az Általános Iskola 
nyílászáróinak cseréje

Örvendetes, hogy két elsõ
osztállyal indul a szeptembe-
ri tanév, sikerült az iskola
rossz hírnevén javítani. Most
az elhelyezés körülményei-
ben is elõre lépést szeretné-
nek a képviselõk, ezért 90 ab-
lak cseréjérõl döntöttek.

Végül Franka Tibor fel-
ajánlotta a pártoknak, hogy

az EU választás kapcsán kö-
szönõ nyilatkozatokat jelen-
tethetnek meg lapunkban, a
Kerepesi Véleményben.

Pályázat a vízminõség 
javításra

Kerepes Kistarcsával kö-
zös vízrendszert használ, így
természetes, hogy a pályáza-
tot is közösen nyújtják be. Az
egymilliárd Ft értékû beruhá-
záshoz mindenkit lobbizásra
szólított fel a polgármester.

Windhager

Horváth Vera intézményvezetõ

Farkas Imre alezredes 
és Újvárosi Gábor fõtörzsõrmester
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Franka Tibor polgármester
Mogyoródon, az ottani mûfü-
ves pálya avatásán, összetalál-
kozott Orbán Viktorral, a FI-
DESZ elnökével és megbe-
széltek egy közös tanácsko-
zást Kerepes és a térség jövõ-
jérõl. Orbán Viktor augusztus
második felében fogadja pol-
gármester urat a FIDESZ
székházban.

Mogyoródon szabványos,
nemzetközi mérkõzések ren-
dezésére alkalmas labdarúgó
pályát avattak, mely önerõs
beruházásban készült. A pá-
lyaavatón Mogyoród csapata a
Ferencváros öregfiúkkal mér-
kõzött, Orbán Viktor mogyo-
ródi színekben játszott egy fél-
idõn keresztül. A mérkõzést a
Ferencváros nyerte 2:1-re.

Franka – Orbán
találkozó

Középen Orbán Viktor, tõle jobbra a harmadik személy Kóbor
Tamás kerepesi képviselõ, mellette Franka Tibor polgármester

MEGHÍVÓ!
Az M31-es autópálya – M0 és M3 autópályák 

közötti gödöllõi átkötés projekt keretében 
Kerepes Község Önkormányzata 

és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. 
mint beruházó sajtónyilvános 

lakossági fórumot tart, 
melyre tisztelettel meghívjuk.

A lakossági fórum ideje:
2009. június 29., 18 óra

Helyszíne: Forrás Mûvelõdési Ház 
(Kerepes, Templom u. 3.)

A lakosság és a sajtó képviselõinek kérdéseire 
a megvalósításban érintett szakemberek, 

valamint az Önkormányzat vezetõi válaszolnak.Szélesítik a lehajtót a COOP üzlet elõtt!
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Mint arról korábban már többször beszámol-
tam, a Szufla II.-Kerepes asztalitenisz csapatunk
szépen haladt a bajnoki cím felé a tavaszi fordulók
elõrehaladtával. Ami tavaly még csak álom volt, az
I. osztály, most valóra vált! Sikerült a riválisainkat
jó játékkal legyõznünk, 6 pont elõnnyel nyertük a
bajnokságot a BVSC, és 9 ponttal a Kõbánya SC
csapatai elõtt. Az igazsághoz tartozik, hogy segít-
ségünkre volt az is, hogy a mögöttünk álló 4-5 csa-
pat szépen keresztbe verte egymást. Végül is egy

nehéz bajnokságban vívtuk ki a magasabb, foci
nyelvre lefordítva NB. III-nak megfelelõ szintre
való jutást!  Most elvileg már nyári szünet van a
bajnokságban, de nem lehet teljesen leállni, mert
igen kemény erõpróba elé nézünk õsszel, szeret-
nénk tisztességgel helytállni az I. osztályban is!

Továbbra is várunk minden ping-pongozni sze-
retõ, vagy tanulni akaró gyermeket, diákot, felnõt-
tet. Heti  három alkalommal lehet ezt tenni: kedden
a szilasligeti közösségi házban 14-17óráig, szerdán
és pénteken pedig Kerepes, Szabadság út
242.sz.alatti egyházi épületben, 17-20óráig.  Min-
den támogatónknak, elsõsorban a kerepesi önkor-
mányzatnak és szurkolóinknak ezúton is nagyon
köszönjük a segítséget.  Bármilyen ping-ponggal
kapcsolatos információval állunk rendelkezésre a
06-30/493-1250-as telefonszámon.

Gratulálunk a spottársainknak is, a futballcsa-
patok felnõtt-, és ifi bajnoki címéhez, valamint a
lányok harmadik helyezéséhez!  Hajrá Kerepes!

Kovács Zoltán

Feljutott Kerepes asztalitenisz csapata
a Budapest I. osztályba!

Egy osztállyal feljebb folytathatják õsztõl a fiúk!

60 liter olajfestéket adomá-
nyozott Ignácz János képvi-
selõ úr a Sportbizottság alel-
nöke a sportpálya kerítésé-
nek és korlátainak lefestésé-
re, valamint a községben át-
festésre szoruló táblák, osz-
lopok, és korlátok felújításá-
ra, mely munkát a Község-
szolgáltató Kht-ban dolgo-
zók végeznek el, amint az
idõjárás engedi.

Sport 
felajánlás
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Mivel a majális szinte egy-
be esett az Anyák Napjával, s
tiszteljük az édesanyákat,
Franka Tibor polgármester úr
inkább a juniális megrende-
zését javasolta. Így került sor
június 13-án a Sportpályán
egy nagyszerû rendezvényre,
ahol a családok apraja és
nagyja is megtalálhatta egész
napon át a számára érdekes
mozgásos játékot, kikapcso-
lódást.

Számos izgalmas vetélke-
dõt bonyolítottak le a szerve-
zõk a gyerekek számára, kis
csapatok készültek a ver-
senyre, akik már eleve zászló
alatt jelentkeztek a részvétel-
re. Szemet gyönyörködtetõk

voltak a Sándor Huszárok,
akik ezen a helyszínen látvá-
nyos lovassági bemutatót is
tartottak. A sokfajta sportese-
ményt felsorolni is nehéz len-
ne, volt játékos váltófutás,
falmászás, ökölvívás, a baj-
nokcsapatunk barátságos
mérkõzése, amelynek elsõ
gólját meg is örökítettük 6.
oldali képünkön.

Az egész napos rendez-
vény esti zenés táncos vigas-
sággal fejezõdött be. Remél-
jük ez a kis mozgás minden-
kinek jól esett. Az idõ kedve-
zõ volt, a szervezés alapos, s
a kerepesiek éltek is a lehetõ-
séggel, igen nagy számban
vettek részt a juniálison.

A nagy juniális

Köszönet a szponzoroknak
Kerepesi Faluház; Kerepesi Kht.; Kerepesi Védõnõk; Ke-
repesi Polgárõrök; Kerepesi Általános Iskola tanárai és di-
ákjai; Kerepesi Óvodák óvónõi és gyerekei; Molnár Adri-
enn; Zóna Vendéglátó Kft.; BIM Bt.; Te+Én Sörözõ; Pietro
Sörpatika; Ferenczi Lajos - Patkó Csárda; Ignác János;
Anikó ABC; G. Nagy Andor; Váradi Ede;  Oravecz Pék-
ség; Baranyi Gábor vállalkozó; Brill 2002 Bt; Németh
Ferenc fuvarozó vállalkozó; Ko-Ko-Ko Kft; Makranczi
Ede nyugdíjas; dr. Szekeres Pál; CZ-Autó Kft; Franka
Tibor; Ring Kocsma.
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A képviselõ-testület Kulturá-
lis Bizottsága több javaslat
megvitatása után a Forrás nevet
találta a legalkalmasabbnak a
Faluház számára. A tábla el is
készült, ahogy bent az épület és
az udvar is részben megújult,
megszépült. A Faluház nemré-
gen még középkori állapotai-
nak felszámolása ezennel meg-
történt, ma már egy kultúrának
méltó helyet adó épülettel ren-
delkezünk. (Az át- ill. hozzáépí-
tést a fecskék sem vették zokon,

változatlanul fiókákat nevelnek
az eresz alatti fészkekben!
Nagy örömünkre! – a szerk.)

Az ünnepségen, avató beszé-
dében Franka Tibor polgármes-
ter külön megemlékezett a köz-
ségért önzetlenül munkát vég-
zõ vállalkozókról, kiemelve G.

Nagy Andor tevékenyégét, akit
felkért a nemzetiszínû szalag
átvágására is. (A G. Nagy An-
dorral készített villáminterjún-
kat lásd a keretes részben.)

A megnyitással egyben em-
lékezett meg az egybegyûlt kö-
zönség – idõszerûsége folytán -
a szégyenletes Trianoni Béke-
diktátumról és annak máig nem
múló sebeire, de amint azt pol-
gármester úr kiemelte beszédé-
ben, legalább már beszélhetünk
róla.

Az ünnepség egy nagyszerû
Vass Albert mû színrevitelével
folytatódott. A teltházas kö-
zönség hatalmas tapssal kö-
szönte meg a színészeknek és a
rendezõnek a csodálatosan
elõadott Funtinelli boszorkány
címû darabot.                  W. K.

Faluház Névadó

AFaluház névadó ünnepségén
csodálta meg a nagyközönség a
szépen felújított épületet és a
díszköves udvart, amely G.
Nagy Andor vállalkozónak kö-
szönhetõ. Az ilyen önzetlen ipa-
ros, aki csak az anyagköltséget
számlázza le, megérdemli, hogy
a lakosok is tudjanak a felajánlá-
sáról, ezért pár mondat erejéig
mikrofonunk elé kértük az ün-
nepség alatt.

- Mi a mozgató rugója egy
ilyen felajánlásnak?

- Az én esetemben Franka Ti-
bor polgármester kért fel a régi,
még gyerekkori ismeretségünkre
hivatkozva, én pedig gondolko-
dás nélkül igent mondtam. Sze-
retnék én is hozzájárulni Kerepes
fejlõdéséhez ezzel a munkával.
Jó érzéssel tölt el, hogy segíthet-
tem, akkor is ha nem keresünk
rajta semmit. 

Most hasonló önköltségi áron

a temetõben lévõ régi, romos,
kiskápolna megmentésén, hely-
reállításán dolgozunk, hamaro-
san az is elkészül.

- Várható-e hogy Ferenczi
Lajos, G. Nagy Andor, vagy Fa-
ter Mihály példáján fellelkesül-
ve mások is beállnak ebbe a sor-
ba és vállalnak valamilyen tá-
mogatás vagy munkavégzést la-
kóhelyük szépítése érdekében?

- Természetesen! Én is remé-
lem, hogy másoknak is fontos a
község arculata és szeretnének is
tenni érte, de ehhez le kell küzde-
nünk azt a rossz szemléletet,
hogy aki önzetlenül segít, az a
többiek szemében gyanússá vá-
lik, annak irigyei támadnak. 

Bízom azonban, hogy a több-
ségünk jószándékú vállalkozó,
akik alkalom adtán szívesen hoz-
zájárulnak a maguk ereje szerint
Kerepes fejlõdéséhez. 

W. K.

G. Nagy Andor építési vállalkozó

Nagy sikert aratott a Pávakör
fellépéseivel a Lengyelországi
Pabianice városában, ahová a
testvérvárosi szerzõdés aláírása
alkalmából utazott ki a polgár-
mester úr, az oktatási bizottság
elnöke, a hagyományõrzõ nyug-
díjasklub és a Kisvirág tánccso-
port 4 pár táncosa. A szerzõdés
ünnepélyes aláírására a Város-
háza gyönyörû épületében került
sor, amelyen jelen volt a város
vezetõsége, a magyar konzul
képviselõje, és amelyrõl közve-
títést adott a helyi rádió és televí-
zió.  A négynapos kint tartózko-
dás alatt lengyel barátaink min-
dent megtettek, hogy a csoport
jól érezze magát, városnézésen
ismerkedhettünk a helyi neveze-
tességekkel, részt vehettünk a
Pünkösdi Szent Misén, megko-
szorúztuk a II. János Pál Pápa

emlékére állított szobrot, vol-
tunk repülõnapon és gyerekna-
pon, ahol közel egyórás mûsor-
ral adtak ízelítõt a magyar nép-
táncból és népzenébõl fiataljaink
és nyugdíjasaink. 

G. E.

KÖSZÖNJÜK!

A Kerepesi Hagyományõrzõ
Pávakör Egyesület és a Kisvirág
tánccsoport tagjai május végén

kilátogattak lengyel barátaink-
hoz. Ezúton szeretnének köszö-
netet mondani a nagyszerû lehe-
tõségért Franka Tibor polgár-
mester úrnak, hogy részt vehet-
tünk, illetve részesei lehettünk
Lengyelországban a Kerepes-
Pabianicei testvérvárosok közöt-
ti szerzõdés megkötésének. Kö-
szönjük útitársainknak Görgényi
Erzsébetnek, Vass Lajosnak,
Kóbor Tamásnak, Kiss Károly-
nak hogy településünk képvise-
lete mellett nekünk is minden-
ben segítettek. Köszönet Varga
Gyulának az igazán jó szervezé-
sért, mellyel megalapozta a jó
hangulatú, vidám közösen eltöl-
tött 4 napot. Köszönjük
Szilágyiné Suba Éva táncpeda-
gógusunknak, hogy felkészítette
csoportunkat és személyesen
koordinálta programunkat. Kö-

szönjük továbbá Ragoncza Im-
rének, hogy a Kisvirág tánccso-
port kiutazását elõsegítette, fel-
készítette és koreografálta szín-
padi fellépéseit. Nagy köszönet
illeti, nem utolsó sorban,
Pabianicei város elöljáróit és
szervezõit, akik mindent megtet-
tek azért, hogy a lengyelországi
ott tartózkodásunkat élmények-
kel gazdagítsák és felejthetetlen-
né tegyék.

Pávakör és Kisvirág tagjai

Testvérvárosunk 
a lengyelországi Pabianice
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Kerepes nagyközség Ön-
kormányzata elsõ alkalom-
mal adományozta e megtisz-
telõ címet, melyet a tantestü-
let szavazatai alapján idén
Ragoncza Imre táncpedagó-
gus nyert el.

Imre tíz éve dolgozik ve-
lünk. Közvetlen, kedves és
vicces stílusát nemcsak mi,
hanem a gyerekek is nagyon
szeretik. Évrõl évre csodáljuk
fáradhatatlan, ötletgazdag
személyiségét és a tánc iránti
szeretetét, mely tanítványai
minden mozdulatában benne
van. A mozgás óriási szemé-
lyiség-és közösségformáló
erejét maximálisan kihasz-
nálva képes bennünket újra
és újra ámulatba ejteni. A
Széchenyi Gála minden év-

ben a tánc „örömünnepe”,
amikor a gyerekek megmu-
tatják szüleiknek és tanáraik-

nak egész éves munkájuk
eredményét. Látni a gyerekek
szemében a felszabadultságot

tánc közben, érezni a kötõ-
dést, mely tanár és tanítvány
között kialakul a közös mun-
ka során - ennél szebb elis-
merés nincs egy pedagógus
számára.

Imre „munkássága” túl-
mutat az iskolai táncoktatá-
son, mivel az általa vezetett
Kisvirág tánccsoport — köz-
ségünk egyik büszkesége —
országos és határokon túli si-
kerekkel is büszkélkedhet.
Gratulálunk Imre, és kíván-
juk, hogy a jövõben is ugyan-
ilyen szívvel és lelkesedéssel
folytathasd megkezdett mun-
kádat! Találj benne annyi
örömet, amennyit mi átélhe-
tünk a te közvetítéseddel!

Kollégáid

Az év pedagógusa 2009

Majdnem fél évtized. 1460
nap. Ennyit éltünk meg
együtt, gyermekek, szülõk, és
mi, pedagógusok, a tanító né-
nik. 1460 nap, ami 1460 szép-
séget rejtett. Lezáródó sza-
kaszhoz értünk. Értékeltünk.
Vidáman, könnyesen, jólesõ-
en, szomorkásan, a búcsú han-
gulatában. Visszacsengenek

az elsõ napok, percek hangjai,
s soha nem felejtjük az utolsó
pillanatokat!

„Búcsú-projektünk” meg-
tervezésekor még magunk
sem gondoltuk, hogy mennyi
meghatóan szép önzetlenség-
rõl tesznek tanúbizonyságot a
gyermekek és szülõk. Három
napos kirándulásunkat a szü-
lõkkel együtt szerveztük
Kétbodonyba, a festõien szép
palóc faluba.

Kaptunk önkormányzati
támogatást a rászoruló gyer-
mekek részére, de az önrészt
még így sem tudta minden
család vállalni. Ritka önzet-
lenség napjaink világában, de
a szülõk felajánlásával el tud-
tuk vinni minden gyermekün-
ket. Szerénységük tiltja, de
engedtessék meg, hogy nevü-

ket nyilvánosságra hozzam,
hiszen õk más gyermekei szá-
mára biztosították ezt a felhõt-
len három napot: Popovicsné
Gyükér Éva, Pivarcsi
Gáborné, Kiss Katalin,
Szunyogh Mónika, Sticzky
Tibor és Striczky Vera. Hét
autóval indultunk, ami szintén
a szülõknek volt köszönhetõ.
Így az utazás költségeit is
programokra költhettük.
Számlálhatatlan élményben

volt részünk! Barangolás a
tanösvényen, Állatkert, hintó-
zás, tábortûz szalonnasütéssel,
tájház, kézmûvesség, palóc
mese, bátorságpróba, pizsa-
ma-parti, tánc, nagy beszélge-
tések, tánc, nagy nevetések,
tánc!

Visszatérve két család is
vendégül látott minket. Június
9-én Hock-Sirsom Viki, júni-
us 12-én Popovics Dalma szü-
lei egy-egy napra bográcsos,
kerti „bulit” rendezett az osz-
tálynak. Huszonkét gyereket
tekintettek sajátjuknak ezeken
a napokon, megkoronázva
négyévi odaadó munkájukat.

Peregtek a percek. A bú-
csú-projekt utolsó pillanatai is
eljöttek. Június 11-én délután
már a záró-mûsorra készül-
tünk. Szeretettel vártunk min-
denkit, aki az elmúlt négy év
alatt tett értünk, velünk volt.
Vidáman induló mûsorunk
könnyes búcsúzássá vált. Ne-
gyedikes „nagy” diákjaink ün-
nepélyesen átadták a kis elsõ-
söket, akik méltó módon ve-
szik majd át helyüket az isko-
lapadokban. Kolleganõmmel
– Popovics Zsuzsával – igaz
meggyõzõdéssel mondtuk el

az „Ima a gyermekekért” cí-
mû verset. Értük, nekik!

Mikor e sorokat írom, még
elõttünk van egy örömteli és
érdekes program, a „Könyv-
varázs éjszakája”. Rendhagyó
módon június 15-én csak dél-
után 4 órakor kezdõdik szá-
munkra az iskola, s egy éjsza-
kát töltünk majd bent a szá-
munkra olyan kedves osztály-
teremben. Lesz számháború,
kvíz-játék, könyvbemutató,
megvendégelés, s emlék-aján-
dék, hogy mindig emlékez-
zünk erre a feledhetetlen négy
évre. Már elõre tudjuk, hogy
alvásra sajnáljuk majd a gyor-
san múló idõt. Majd a vakáció
alatt pótoljuk!

Ma még közeli minden pil-
lanat. Ahogy távolodik az idõ,
emlék lesz. A jövõt a szép em-
lékekbõl építjük, s ettõl lesz
tartalmas a múlt.

Tisztelt 4./b!  Köszönjük,
hogy voltatok nekünk! Tisz-
telt Szülõk!  Köszönjük a
gyermekeiteket! Köszönjük a
barátságotokat! Szép volt!
Nagyon szép!

Szederkényi Borbála, 
tanító

Záró-akkordok négy év után

VÁLLALKOZÓK FIGYELEM
A kerepesi Sportház felújítására vállalkozót keresünk
sürgõsen az alábbi munkák elvégzésére: tetõfelújítás,

burkolás, festés, mázolás. Jelentkezni lehet 
a 06-28/561-059-es telefonszámon.
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Négy éve már, hogy a Gö-
döllõi Városi Könyvtár által
meghirdetett olvasó vetélke-
dõ döntõjében kerepesi diá-
kok is vannak. A három hóna-
pot átölelõ versenyen idén 44
csapat indult, és a 12 legkitar-
tóbb, legelszántabb és leg-
szorgalmasabb csapat mér-
hette össze erejét május köze-
pén Gödöllõn.

A KALANDRA FEL címû
vetélkedõn most is az olvasá-
sé volt a fõszerep. Nemere
István: Fantasztikus nagynéni
és Karl May:Az Ezüst-tó kin-
cse címû regényekkel kellett
behatóan megismerkedni, il-
letve az Utánam srácok címû
filmet megnézni ahhoz, hogy
bármelyik csapat az elõdöntõ-
kön túl jusson. De szerepelt
még az elõzetes feladatok  kö-
zött indián ékszer, totem és
egyéb tárgyak készítése, túrá-
zási útvonal tervezése az
internet segítségével és szám-
talan feladatlap kitöltése.

Legnagyobb meglepeté-
sünkre és örömünkre az idén
elõször induló két ötödik osz-
tályos csapatunk is töretlenül
vette az akadályokat, és jutot-
tak be az áhított döntõbe.
Nagy lelkesedéssel készültek
rá, hiszen várható volt, hogy
még agyafúrtabb feladatok
lesznek, mint az elõzetesben.
És így is történt. Meglepõen
nehezek voltak a kérdések és
tennivalók, mégis mindkét

csapat nagyon jól feltalálta
magát. A verseny legjobb ré-
sze az volt, amikor egy tucat
„rabló” berontott a terembe és
elraboltak csapatonként egy-
egy embert, majd felolvasták
a követeléseiket. A túszokat
kivitték az udvarra és össze-
kötözték õket. Eközben oda-
bent a megmaradt csapatta-
goknak olyan csatakiáltást
kellett kitalálniuk, amirõl a
társuk biztosan megismeri
õket. Miután mindenki kész
lett, visszahozták a “rabokat”,
akik egyenként meghallgat-
hatták a csapatukat. Aki felis-
merte a társait, azt szabadon
bocsátották. 

A többi feladatot lapokon
kellett gyorsan és pontosan
megoldaniuk. Mint mindig,
ezek most is nagyon bonyo-
lultak voltak, hiszen a könyv
legapróbb részleteibe is bele-
kérdeztek. De a legnehezebb
feladat talán mégis annak a
jelenetnek az elkészítése volt,
amelyben egy helyszíni tudó-
sítást kellett elõadniuk a ver-
senyzõknek az egyik könyv-
ben történt rablásról. Ezt vol-
tak, akik nagyon ügyesen, és
voltak, akik kevésbé jól ol-
dották meg. Persze a széche-
nyisek itt is jól feltalálták ma-
gukat! 

Az utolsó feladathoz érve
már mindenki elfáradt, ezért
amíg a zsûri meghozta a dön-
tését, egy rövid szünetet iktat-

tak be. A könyvtárosok pedig
minden versenyzõnek csoki-
val kedveskedtek. A pihenõ
végét egy kis csengõvel jelez-
ték, majd amikor mindenki he-
lyet foglalt, elkezdõdött az
eredmény hirdetés! Sajnos
egyik csapatunk se lett dobo-
gós, de úgy gondolom így is
nagyon jól szerepeltek és ta-
pasztalatból tudom, hogy
mennyire nehéz már a döntõbe
is bekerülni. A verseny végén
azonban elárulták nekünk,

hogy jövõre a dobogót céloz-
zák meg. Sok sikert hozzá! 

Még egyszer gratulálunk
Cserven Szabina, Jakab Pat-
rik, Hõnis Krisztián, Korcsek
Polla, Ferencz Laura,
Legéndi Regina, Velki Tamás,
zsófi 5. osztályos diákoknak
és felkészítõ tanáruknak,
Müllner Margit néninek, aki
velünk is megismertette az ol-
vasás és versenyzés jó ízét. 

Montalbano Carla

Május 29-én, pénteken tartottuk a
gyereknapot a sulinkban.  A kicsit bo-
rongós és szeles idõ ellenére már a reg-
geli órákban jó hangulat uralkodott min-
den helyszínen, az iskola egész terüle-
tén.

Kilenc órakor egy fergeteges divatbe-
mutatóval kezdtünk, ahol minden osz-
tály bemutathatta a kreativitását, humor-
érzékét és a tehetségét. Nagyon ötletes
jelmezek vonultak fel a földszinti folyo-
són rögtönzött kifutónkon a nézõk leg-
nagyobb örömére. Az 5. osztályosok kü-
lönbözõ zenei irányzatokat mutattak be
ötletes ruhák és kellékek felvonultatásá-
val, a 6./a minden diákja sziporkázott az
évszakokra és szakmákra illesztett ruha-
darabokban, hetedikesek történelmi ko-
rok jelmezeiben pompáztak, a nyolcadi-
kos fiúk színpompás és kacér jelmezeik-
ben megmutatták, hogy milyen tündér-

kék tudnak lenni, míg a lányok papírból
csináltak maguknak, romantikus, szív-
döglesztõ ruhákat. Mondanom sem kell,
kik aratták a legnagyobb sikert! Termé-
szetesen a „bevállalós” fiúk nevetésben
és tapsban mérhetõ tetszési indexe volt a
legnagyobb. 

A divatbemutató után mindenki me-
hetett arra, amerre látott, és gyûjthette a
zsetonokat a különbözõ állomásokon,
hogy a végén õ legyen, az az egyik sze-
rencsés, akit kihúznak a nyereménysor-
solásnál. A délelõtt rengeteg ötletes és
ügyességi játék várta a diákokat: diótö-
rés, célba dobás, élõ társas, azaz hatal-
mas felfestett malomjáték, ördögbot és
halacskázás. Az elvontabb figuráknak
megnyílt a „játékterem”, ahol sok-sok
társas szórakoztatta õket is. Közben pe-
dig zajlottak az osztályok közötti sport-
versenyek foci, kézi- és röplabda kate-

góriában. A 8.-osok a tanáraikkal is ös-
szemérhették az erejüket. Sajnos vesz-
tettünk! De nem baj, mert legalább lesz
miért jövõre visszatérni.  Nem hagyjuk
ki a visszavágót! És még ez sem volt
elég! Akinek volt kedve, részt vehetett a
különleges 3D-s KEREPES felírat meg-
alkotásában, amely még ma is hirdeti az
arra járóknak a pénteki kalandokat.  A
nap végén mindenki izgatottan és kicsit
zajosan várta az ajándékok sorsolását,
amibõl rengeteg volt, így szinte senki-
nek sem maradt üres a keze. A sorsolás
után mindenki fáradtan, de élményekkel
gazdagodva ment haza.

Köszönjük tanárainknak és minden
felnõttnek, aki munkájával, ajándékaival
vagy bármi módon hozzájárult ennek a
szép napnak a létrejöttéhez.

Homoki Zsófia volt 8./a

Gyereknap

Egy felejthetetlen péntek délelõtt…

Kerepesi iskolások nélkül nincs könyvtári döntõ Gödöllõn

Szabó Magda Nagy-községi és Iskolai
Könyvtár augusztus hónapban zárva tart.

(augusztus 1 - augusztus 29.)

Tankönyvárusítás Kerepesen a Széchenyi I. Általános
iskolában a könyvtárban.

Tisztel szülõk, gyerekek! Iskolánkban a 2009/2010. évi
tankönyvárusítás 2009. augusztus 30-án (vasárnap) 9 órától 15
óráig lesz a könyvtárban. Tankönyvárak tájékoztató jellegûek.

Tankönyv árak 2009/2010
1. osztály 13 110 Ft
2. osztály 9 630 Ft
3. osztály 9 660 Ft SNI 10 965 Ft
4. osztály 13 117 Ft SNI 11 775 Ft
5. osztály 15 860 Ft SNI 11 708 Ft
6. osztály 14 570 Ft SNI 10 583 Ft
7. osztály 16 965 Ft SNI 14 808 Ft
8. osztály 13 110 Ft

Kérjük a Tisztelt szülõket, gyerekeket, hogy ne jöjjön mindenki
reggel 9 órára, hiszen 15 óráig árusítjuk a könyveket, és minden
tanuló számára biztosítva van a tankönyvcsomag.

Almási Miklósné
könyvtáros és tankönyvfelelõs

Könyvtár telefonszámai: 560-340; 20/559-8917
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Óvodánk történetében elõ-
ször fordult elõ, hogy az Önkor-
mányzatunk erkölcsi elismerés-
ként az „év pedagógusa” címet
adományozta egy munkatár-
sunknak. Az elismerés célja,
hogy olyan pedagógus kapja
meg évente ezt az elismerést,
„aki a napi munkáján kívül a
közösségért is sokat tesz és a
társintézményekkel is jó kapcso-
latot, ápol”.

Az óvoda nevelõtestülete tit-
kos szavazás keretében válasz-
totta ki tagjai közül azt a sze-
mélyt, aki erre a címre méltónak
bizonyult. A közösség ezzel sze-
rette volna mindazt a szakmai
munkát, emberi odafigyelést,
erkölcsi támogatást, sokszor ke-
mény harcot, motiválást, buzdí-
tást megköszönni, amit az el-
múlt években egyénenként és
közösen is megtapasztaltunk.
Idén nem lehetett kérdéses,
hogy kit válasszunk.

A titkos szavazás eredmé-
nye: Lengyelné Jankovics
Mária óvodavezetõ. Gratulá-
lunk! 

Június 15-én nevelõtestületi
ünnepség keretében Franka Ti-
bor polgármester úr átadta a díj-
jal járó oklevelet és az aranylán-
cot, melynek medáljába belevés-
ték: „Az év pedagógusa 2009”.
Az ünnepségen részt vett Mayer
Endréné alpolgármester asz-
szony, Kóbor Tamás az oktatási
bizottság elnöke, valamint Sár-
közi Márta oktatási referens is.

E fórum hasábjain ilyenkor
szokásos felmagasztalni a kitün-
tetettet mi mégis azt az utat vá-
lasztottuk, hogy néhány emlé-
kezetes történetet megismertes-
sünk az olvasóval, így talán egy
másik, kevésbé hivatalos oldalá-
ról is megismerhetik azt az EM-
BERT, akit mi vezetõnknek
mondhatunk.

A fõnökünk mindig figyel,
figyelmes és humoros 

Egy alkalommal a testület ki-
rándulni ment Esztergomba.

Aki bátor volt az felment a Ba-
zilika tornyába. Sétáltunk felfe-
lé a zárt, sötét folyosójú lépcsõ-
kön, amikor megszólal az egyik
óvónõ, aki amúgy is kicsit rosz-
szul lát, hogy alig tud haladni,
mert semmit nem lát.

Mire Marika válaszol: Talán
vedd le a szemüvegedet! Hát
rögtön ki is világosodott. Azóta
is jót nevetünk ezen a történe-
ten, ha eszünkbe jut.

Bátor, buzdít, de van, ami
õt is akadályozza

Ugyanezen a kiránduláson, a
sok lépcsõn felfelé mindenkit
buzdított, hogy csak menjen
bátran elõre, de amikor hátra-
néztünk, láttuk, hogy lemaradt,
mert kiderült, hogy tériszonya
van.

Mindig segítõkész, de azért
alkalmanként Õ is segítségre
szorul

Másik alkalommal ügyinté-
zés miatt Gödöllõre kellett men-
nie. Visszafelé lerobbant az au-
tója a falu határánál. Telefonon
kért segítséget mire a dolgozók
egy része gyalogosan indult a
mentésére. Egészen a domb te-
tejéig tolták, majd hirtelen, nagy
lendülettel legurult az óvodáig,
otthagyva õket.

Dolgos, nem tesz különbsé-
get a vezetõi és a kétkezi mun-
ka között

Amikor a „Kisóvoda” átköl-
tözött a Szivárvány óvodába,
Marika rongyot, tisztítószert fo-

gott és magát nem kímélve a
többiekkel együtt napokon ke-
resztül takarított, pakolt, emelte
a bútorokat, ha kellett. De ez az
önzetlen munkakedve az elõzõ
években is megfigyelhetõ volt
akár a tornaterem, akár az óvo-
dák bõvítésénél, átalakításnál. A
nehéz munka közben humora
sem hagyta el, derût, mosolyt
csalt hangos nevetése a többiek
arcára is.

Humoros
A Sportnapon az utolsó há-

rom feladat váltóverseny volt.
Az óvónénik csapatukkal szem-
ben álltak fel egy-egy karikába
kb. 10-15m-re a gyerekektõl.
Erika néni azt mondta: Az
óvónénik lesznek a királylá-
nyok, akiket ki kell szabadítani”
Mire Marika néni megszólalt:
„Nem királylányok, hanem sár-
kányok, kilencfejû sárkányok!”

Egy Csicsergõ óvodás gyer-
mek mondta róla: „Itt lakott a
mi óvodánkban, de elköltözött
innen.

Egyik munkatársunk kamasz
gyermeke így jellemezte õt:

„Marika néni jó fõnök. Be-
szélget veletek, hülyül, nem
csak úgy kiosztja a munkát.”

Megkérdeztük a gyereke-
ket is: szerinted, mit dolgozik
az óvodavezetõ Marika néni?
- Megnézi, hogy jók-e a gye-

rekek.
- Ebédet rendel.
- Megfõzi az ebédet.
- Megnézi, hogy mit csinálnak

a felnõttek.
- Dolgozik az irodában.
- Elintézi a dolgokat.
- Befizetjük az ebédet, õ veszi

el a pénzt.
- Beszélget.
- Számolja mennyi gyerek,

van az oviban.
- Gõzöm sincs.
- Kifizeti az ebédet.
- Irkál. 
- Dolgozik, vezeti az óvodát.
- Vásárol.
- Mosogat.
- Takarít.
- Fõz.

- Megmondja az óvónéniknek,
mit csináljanak.

- Irodázik.
- Számolja, hogy mennyi pénz

van.
- Telefonál. 
- Számítógépezik.
- Be lehet iratkozni nála.

Miért szereted a Marika
nénit?

Mert:
- Aranyos.
- Kedves.
- Okos.
- Szereti a gyerekeket
- Sokat dolgozik.
- Mindent megcsinál. 
- Mindig segít nekünk.
- Nem szeretem!
- Segít öltözködni.
- Mindig mosolyog.
- Beköti a cipõt pl. Olivérnek.
- Odaadta a kulcsot, hogy ki-

vegyük a bicikliket.
- Szépen felmos, nagyon fi-

nom ebédet fõz.
- Szimpatikus néni.

Hát körülbelül mi felnõttek
is ezekért, a tulajdonságaiért
szeretjük, bár tisztában vagyunk
vele, hogy nem Õ takarít, fel-
mosni sem szokott, az ebéd-
pénzt nem Õ szedi, és ebédet
sem fõz. Viszont mindig ott te-
rem, ahol segíteni kell, óvodai
rendezvényekre rendszeresen
bevásárol, szervez, együtt „lé-
legzik” velünk. 

A hétköznapokon viszont
biztosítja a lehetõségeihez ké-
pest, hogy maximálisan el le-
gyünk látva a munkánkhoz
szükséges tárgyi eszközökkel,
hagy bennünket önállóan dol-
gozni. Ha kell kemény, határo-
zott, egyébként megengedõ ol-
dott légkörû hangulatot tart
fenn.

Végül az alábbi idézettel gra-
tulálunk a kitüntetéshez.

„Ha egy szokatlan dolgot
Szokatlanul jól csinálsz,
A világ felfigyel rád.

Lejegyezte 
és szerkesztette:

D-né Szabó Gabriella

Az „év pedagógusa” óvodánkban
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CSICSERGÕ ÓVODA
Szerencsére kegyes volt hoz-

zánk az idõjárás, mert az egész
heti kánikula után május 23-án
kellemes idõben zajlottak le az
évzáró mûsorok. Hagyománya-
inkhoz híven, délután 3 órától
nagyszabású juniális került meg-

rendezésre a Meseliget óvodá-
ban. Volt ott lovacska, körhinta,
lufi, arcfestés, diótörés és hogy a
has ne éhezzék, sok – sok süte-
mény, amit a szülõk készítettek.
Ezúton is köszönjük NEKIK!

A mulatságot Huzella Péter
zenés mûsora tette még színeseb-
bé. Ahogy a nap egyre alacso-
nyabban sütött, Pista bácsi bográ-
csában megfõtt a gulyásleves. Kí-
gyózott is a sor nála. Május 28-án
az egész óvoda kirándulni ment a
Vasúttörténeti Parkba. Igazán
jól éreztük magunkat. A legna-
gyobb sikert a kisvonat aratta,
mert mindenki ráülhetett és ki-
próbálhatta. Június 13-án, a Kere-
pesi sportpályán, sportnapon vet-
tünk részt óvodásainkkal. Büsz-
kék vagyunk rájuk, mert a „Ked-
vencek” csapatunk lett az elsõ. A
nyári szünetre mindenkinek jó
pihenést kívánunk!

MESELIGET ÓVODA
Óvodánk udvarán, május kö-

zepén új homokozó és árnyékoló
létesült a tavalyi szülõk bálja be-
vételébõl. Gyermekeink már bir-
tokba is vették az új játékot. Má-
jus 23-án tartottuk óvodánkban
az évzáró és ballagási ünnepsége-
inket, valamint a gyermeknapi ju-
niálist. Délelõtt minden csoport
az évközben tanult versekbõl,
énekekbõl, mesékbõl összeállított
mûsorát mutatta be a szülõk nagy

örömére. Délután pedig a Csi-
csergõ óvodával közösen tartot-
tuk egy közös nagy évzáró bulit.
Az udvaron fõtt a bográcsban a
gulyás, mellette sült a temérdek
palacsinta és lángos. A büfében a
szülõk által hozott süteményeket
és üdítõket fogyaszthattuk. Mû-

soron szerepelt a zeneiskolások
hangversenye, a Kistarcsai Rend-
õrõrs autós, motoros bemutatója,
Huzella Péter énekes kavalkádja,
a Mesliget óvoda óvónõi által
elõadott táncbemutató és a Ba-
lettintézet négy szilasi növendé-
kének mûsora. Az udvaron kü-
lönbözõ tevékenységeket próbál-
hattak ki a vállalkozó szellemû
gyermekek és szülõk (gyöngyfû-
zés, papírmerítés, szélforgó készí-
tés, diótörés, arcfestés. lufiraj-
zolás stb.) Akik ott voltunk el-
mondhatjuk, hogy nagyon jól
éreztük magunkat, jól szórakoz-
tunk.

Május 28-án óvodánk apraja-
nagyja felkerekedett és két busz-
szal Nõtincsre kirándultunk, ahol
a Seholsziget élményparkot fe-
deztük fel közösen. A sétakocsi-
kázáson és a kisvonatozáson kí-
vül játszottunk a park hatalmas
játszóterén, megtekintettük a
parkban tartott állatokat, az állat-
simogatóban kecskéket, bárányo-
kat simogattunk. A kovácsmû-
helyben megtekintettük a mester-
ség apró fortélyait, az istállóban
pedig a lótartás rejtelmeivel is
megismerkedhettünk. A falu szé-
lén, található tóparton meguzson-
náztunk és késõ délután megfá-
radva, de rengeteg élménnyel te-
lítõdve visszaérkeztünk az óvo-
dába.

Maci csoportosainkkal június

2-án a Budapest Bábszínházban
megtekintettük a Gyáva kistigris
c. elõadást, melyre a gyermekek
szülei is elkísértek bennünket.
Pillangó csoportosaink a nyári
szünet elõtti utolsó héten még
Kistarcsán jártak, hogy egy kelle-
mes délelõtti séta keretében kö-
zös fagyizással vegyenek búcsút
egymástól. Õket ugyanis szep-
tembertõl várja az ISKOLA.

SZIVÁRVÁNY ÓVODA
Május 18-án a Margaréta és a

Gyöngyvirág csoport a tavaszi
nagykirándulásra uticélul
Vácrátótot és Vácot választotta.
Vácrátóton a Botanikus kertet ba-
rangoltuk be. Megcsodáltuk a ha-
talmas fákat, növényeket, vízi-
malmot, tavat és a madarakat.

Vácon nagy élmény volt a Du-

na és a rajta közlekedõ komp, a
motorcsónakok és a hajók. Avíz-
re hajló fák között meglestük a
vadkacsákat, gyönyörködtünk
tolluk színében. Sétánk végén
fagyiztunk és élveztük a nagy ját-
szótér adta lehetõségeket.

A Manócska csoport bus-
zoskirándulása a csömöri lovas-
tanyára vezetett. Atöbbórás prog-
ram keretében a gyerekek ismer-
teket szerezhettek a lovak életérõl
(hogyan esznek, isznak, alszanak
a boxokban). Nagy élmény volt
számukra, hogy sárgarépával
etethették a lovakat és háziállato-
kat is, megsimogathatták (kecs-
ke, birka, kutya, macska). A gye-
rekek lovagoltak is és megnézték,
hogyan fürdetik a lovakat. A Na-
pocska csoportosokkal Zsám-
bokra mentünk kirándulni. Az ot-
tani tájházat tekintettük meg.

Nagy érdeklõdéssel hallgattuk a
mûvelõdési ház vezetõjének a ré-
gi hagyományokról szóló törté-
neteit, örömmel vettük birtokba
az udvaron kiállított különbözõ
régi szekereket és tûzoltókocsit.
Élményekkel gazdagodva tér-
tünk haza.

A gyermeknap alkalmából
óvodásainkkal a játszótérre men-
tünk, ahol lufikkal és babzsákok-
kal különbözõ versenyjátékokat
rendeztünk. A jutalom minden
gyerek számára egy gombóc fa-
gyi volt a Kuckóban. Hazafelé
menet boldogan mutatták csopor-
tonkénti ajándékaikat szüleiknek.

Május 30-án, a Faluház színpa-
dán csoportjaink bemutatták év-
záró mûsoraikat. Az iskolába ké-
szülõ nagycsoportosok is ekkor
búcsúztak el az óvodától.

Évzáró után megkezdtük szo-
kásos nyári életünket.

A szabadlevegõn is sokféle te-
vékenységet biztosítunk a gyere-
kek számára (kézmûves, körjá-
ték, mesehallgatás, alkalmankén-
ti pancsolás).

Lelkesen készülõdünk a juniá-
lisra, mely június 13-án, a Sport-
pályán kerül megrendezésre.

Mindenkinek jó pihenést 
kívánunk a nyárra!

Nyári zárások 
óvodáinkban:

Csicsergõ óvoda: 
Július 20 – augusztus 23.

Meseliget óvoda: 
Július 13 – augusztus 16.

Szivárvány óvoda:
Július 20 – augusztus 23.

Óvodáink életébõl
Június 13-án mindhárom tagóvodánk gyermekeinek részvételével sportnapon vettünk részt a Kerepesi Sportpályán és környékén.
Az akadályversenyen csapataink nagyon jó eredménnyel szerepeltek, amit az óvodavezetés minden résztvevõ számára egy csokolá-
déval és üdítõvel köszönt meg. Ezúton köszönjük a szülõi támogatást és buzdítást, amit gyermekeink a hosszas küzdelmek során
kaptak.



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2009. JÚNIUS14

A szilasi Kávéházi beszél-
getés címen meghirdetett ta-
lálkozó egy ráadásul velünk,
tehát Kerepesen élõ régész
kutatóval, nem akármilyen
élményt nyújtott az érdeklõ-
dõ hallgatóságnak. 

A közszájon és még inkább
a világhálón keringõ õstörté-
neti kérdések, feltevések
megerõsítését, esetenként
megcáfolását jó volt „elsõ
kézbõl” érthetõ, és egyértel-

mû magyarázatokkal megis-
merni.

Bizony sok víznek kell még
lefolynia a Dunán, mire a Kár-
pát-medence feltárja teljes
múltunkat. Ez persze nem
(csak) a régészeinken múlik,
hanem azon is, kapnak e kellõ
lehetõséget a kutatásaikhoz.
Köszönjük a szép és hasznos
estét dr. Révész Lászlónak, aki-
vel Franka Tibor polgármester
beszélgetett.

A honfoglalás kora 
egy régész szemével „Tisztelt Polgármester Úr!

Elõször is hadd köszönjem
meg Kerepesért végzett mun-
káját. A Kerepesi Vélemény
mellékletében is szóba kerül-
tek a hivatal dolgozói. Velük
kapcsolatban is nagy változá-
sokat tapasztaltunk Polgár-
mester Úr beiktatása után,
engedje meg, hogy a csalá-
dom és a saját eseteimet el-
meséljem. A korábbi faluve-
zetés nem foglalkozott az
ügyintézõk irányításával,
számonkérésével. Ez abban
is megmutatkozott, hogy a
nyolc órás ügyfélfogadás
kezdetén még zárva volt az
iroda ajtó, fél kilenc körül
megérkezett az ügyintézõ,
közölte, hogy még kávézik
egyet, majd háromnegyed ki-
lenc körül hajlandó volt fo-
gadni minket. Nem sokkal
Franka Úr polgármesteri
ténykedésének megkezdése
után ismét be kellett men-
nünk a hivatalba, kicsivel a
félfogadás kezdete elõtt ér-
keztünk, az ügyintézõ azon-
nal behívott minket, udvaria-
san és gyorsan kezelte
ügyünket. Másik példa: ami-
kor terveztettük a házunk ki-
bõvítését, még Franka Úr
elõtt, az a hír járta Kerepe-
sen, hogy az engedélyezésnél
minden hivatalnoknak meg
van a maga “tarifája”, ha ezt
nem kapja meg, alaposan el-
húzza az idõt és még az élõ
fába is beleköt. Minden épít-
kezõ errõl számolt be ne-
künk, ám mi Polgármester Úr
hivatalba lépése után nyújtot-
tuk be engedélykérelmünket,
s az ügyintézõ még ajándékot
sem fogadott el, az engedélyt
mégis gyorsan és probléma-
mentesen megkaptuk. Nos,
ilyen változásokat tapaszta-
lunk, sok köszönet érte.

Hasonlóan pozitív, bár ki-
csinek tûnõ, de mégis fontos
dolog a szeméttartó edények

kihelyezése, illetve a Hold
utca és a Hársfa utca közötti
lépcsõ kiépítése. Mi, akik a
HÉV-hez nap, mint nap erre
járunk, igen jelentõs lépés-
nek tartjuk ezeket, hiszen ko-
rábban ez a lépcsõ használha-
tatlan volt csapadékos idõ-
ben, az utcai kukák hiánya
pedig szemeteléshez vezetett,
mellyel szemben minden
esetben felléptem, ám sokak
azzal hárították el feddése-
met, hogy nincs szemetes. 

Ezzel kapcsolatban azon-
ban most ismét problémák
adódtak, melynek megoldá-
sához kérem Franka Úr segít-
ségét. A lépcsõ környékén az
utóbbi idõben egy 5-7 fõs, fi-
atalokból álló banda kezdett
mûködni. A szemetesbõl a
hulladékzsákot kiszedik, a fá-
ra dobják, most pedig a lép-
csõt törték szét. Ez a társaság
a magányos lányokat, asszo-
nyokat is zaklatja, útjukat el-
állják, provokatív megjegy-
zésekkel ijesztgetik õket. Saj-
nos én hajnalban megyek el
otthonról, és pénteket leszá-
mítva este érek haza, ez a tár-
saság pedig jellemzõen 13-17
óra között randalírozik, így a
hétvégéket leszámítva nem
tudok fellépni velük szem-
ben. Hétvégén gyakran elsé-
tálok arrafelé, de a hét közbe-
ni járõrözés ügyében kérem
közbenjárását a Polgárõrség
vagy a Rendõrség felé. Véle-
ményem szerint két-három
polgárõr is hatékonyan fenn
tudná tartani a rendet. Gyaní-
tom, hogy a szilasligeti HÉV-
megállóban és a Tölgyfa ut-
cai rendelõnél látható falfir-
kák is ennek a csoportnak a
mûvei. Tehát a járõrözés ak-
kor lenne hatékony, ha a
HÉV megálló-lépcsõ - Hárs-
fa utca - Nádas utca – Tölgy-
fa utcai rendelõ útvonalon
történne. Szíves közbenjárá-
sát elõre is köszönöm.

Molnár Zoltán”

Olvasói levél

Tapasztalt tanárnõ matematika, angol nyelv 
és fizika oktatását, pótvizsgára 

felkészítését vállalja. 
Érdeklõdni: 06-30-524-1208-astelefonszámon. 

A kitartás meghozza a gyümölcsét.

Helyesbítés
Elõzõ számunkban a mogyoródi Csiga Családi napközi 

hirdetésében egy szám tévesen jelent meg. Nem 1-tõl 5 éves 
korig fogadják a gyermekeket, hanem 1-tõl 7 éves korig.
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„CseTTI Studio” nyári programja
Napközis jellegû JÁTSZÓ TÁBOR

Ideje: 2009. aug. 3-7 (hétfõtõl-péntekig) –10h-17h-ig
Helye : Faluház és környéke

Korosztály: 7-12 év
Befizetés : Keddtõl-szombatig  15 órától

Jelentkezés : 2009. júl. 30.
Jelentkezés, érdeklõdés: Véber Gábor táborvezetõ

06 20 204 1916  veber@freemail.hu

FELHÍVÁS 
a Mûvelõdési Ház „CseTTI Studio”-ja pedagógus és egy fõ

szülõi segítõt keres a JÁTSZÓ TÁBOR  rendezéséhez,
lebonyolításához. Gyermek elhelyezése lehetséges! 

Tisztelt Szülõk!
2009.06.04-tõl- Dr. Mokos Zsuzsanna Betegsége miatt bizonytalan ideig a
rendelés a következõképpen alakul: Helyettes: Dr. Vaszil László

Rendelés: 2009.06.15-tõl bizonytalan ideig. Betegrendelés és tanácsadás is
itt a rendelõben (Wéber E. u. 1.). H: 9-12 óráig (betegrendelés); K: 15-18
óráig (betegrendelés); Sz: 8-11 óráig (betegrendelés); Cs: 13-15 óráig
(egészséges tanácsadás); 15-18 óráig (betegrendelés); P: 13-16 óráig (beteg-
rendelés)

Telefonszámok:
Rendelõ: 06 28-481-419; Dr. Vaszil László:06 20 368 94 42; Kesziné Móni:
06 30 942 47 29; Lénárd Jánosné Éva: 06 20 559 89 24. Megértésüket
köszönjük!

A startpisztoly eldördült, és a
felsorakozott futók elindultak,
hogy eldöntsék, a százméteres fu-
tásban ki a legjobb. Lelkiismerete-
sen felkészültek, edzettek, mind a
hat gyõzni szeretett volna. Neki-
lendültek, az izmaik megfeszül-
tek, szemük elõtt csak a célt látták.
Nem léptek a mellettük futó elé,
nem hátráltatták egymást, min-
dent beleadtak a gyõzelem remé-
nyében. De a célszalagot csak egy
szakította át, mindannyian nem
gyõzhetnek. Mégis mindannyian
mosolyogtak, így gratuláltak a
gyõztesnek, kézfogással, vállvere-
getéssel, irigység nélkül. Õk
sportemberek, tudják, lesznek
még versenyek, ahol õk is gyõz-
hetnek.

A sportpálya szélén diákok fi-
gyeltek csillogó szemekkel. Pél-
daképnek tekintették õket, õk is
ilyenek szeretnének lenni, ha eljön
az õ idejük.

Most lépjünk vissza néhány
évet és gondoljunk a 2006-os ön-
kormányzati választásra. Úgy
akartak néhányan polgármeste-
rek, képviselõk lenni, hogy a
hangsúlyt nem arra helyezték, mit
szeretnének tenni megválasztásuk
esetén, hanem az induló társaikat
bántották. Nem válogattak az esz-
közökben, és fõleg a jelenlegi pol-
gármestert áztatták. Csakhogy aki
sárral dobál, sáros lesz a keze, ta-
lán az arca is. és ezt meglátták a
kerepesi választók, ezért ért el fö-
lényes gyõzelmet a vele indulók-
kal együtt, mert az õ kezük tiszta
maradt, nem bántottak senkit.

Mi nem ismertük Franka Ti-
bort, de ami addig volt a község-
ben nem folytatódhatott tovább.
Mert a veszekedés nem most kez-
dõdött, évek óta tart, és a község
nem fejlõdött, csak stagnált. Ave-
zetõk nem voltak kíváncsiak a ja-
vaslatainkra, gõgösen elnéztek a
fejünk felett.

Azt hittük, a választás után
minden megváltozik. Tévedtünk,
mert a régi veszekedõk folytatták
tovább, az új társaikkal karöltve.
Miért teszik ezt? Még nekem is
van annyi eszem, hogy ez árt a
község békéjének, nyugalmának,
fejlõdésének. Miért teszik a saját
érdekeiket tízezer ember érdekei
elé? Nem hiszem, hogy pénzkér-
dés lenne, mert sokat tanult embe-
rek, biztosan nem minimál bérért
dolgoznak a munkahelyükön.
Sõt, ami szép dolog, lemondtak a
tiszteletdíjuk egy részérõl mások

javára. Akkor hát miért? Talán
úgy gondolják, ha õk nem lehet-
tek polgármesterek, ne legyen
más se.

Csakhogy mi itt lent a mély-
ben nagyon unjuk már. A polgár-
mesterünk nem egy tévedhetetlen
szent ember. Ilyen nincs a földön.
De amit akart és akar, híven tükrö-
zi a Polgármesteri Hírlevél. Kérek
mindenkit, gondosan olvassa el.
Például mit kér tõlünk? – kritikát,
ötletet, és segítséget. Hát ezt is
megértük. Emberszámba vesz
bennünket, meghallgat és a kriti-
kát ugyanúgy elfogadja, mint a se-
gítséget, mert õ tudja, hogy az
õszinte, igaz kritika is lehet segít-
ség. Engem fõleg a „Zárszó he-
lyett”-i rész fogott meg: - elszánt-
ság, kiállás, alázat. Akkor boldog,
ha a közösség elõbbre jut. Nagyon
szép szavak és úgy gondolom, õ
így is érzi.

Nem folytatom, mert az a vád
is érhet, hogy érdemtelenül dicsé-
rem. Sõt, leírom, hogy egy-két ap-
ró hibát én is találok a munkájá-
ban, de aki dolgozik, annál be-
csúszhatnak hibák. Én a legna-
gyobb hibának a 800 milliós köl-
csönt tartottam. Egy rossz példa
volt a szemem elõtt, hogy az elõ-
zõ vezetés visszahagyta a több
százmilliós kölcsönöket, meg a
rengeteg kifizetetlen számlát, a
községen meg nemigen látszott a
fejlõdés. Azóta más a helyzet. A
községet most is terhelik kölcsö-
nök, de tudjuk, mire költik. Bár-
merre járunk, mindenütt olyan
dolgokkal találkozunk, ami eddig
nem volt, vagy rossz volt.
Kerepestarcsa szétválása óta nem
történt, nem valósult meg annyi,
mint most két és félév alatt.

Most még arra kérem a külön-
állókat, bármi is motiválja a ma-
gatartásukat, hagyják ezt abba a
község és lakói érdekében. Ha
úgy folytatják a munkát, ahogy
eddig is kellett volna, mi felejteni
is tudunk. Nem kell bocsánatot
kérni egymástól. A megbocsájtás
Isten ajándéka, mely békességet
teremt, és ha ez így lesz 2010-ban,
ha nem is sportemberként, de
igazszívû közösségi emberként
gratulálhatnak egymásnak.

Úgy a jelenlegi, mint az elõzõ
önkormányzatokban vannak, vol-
tak, akiket nem szeretnék meg-
bántani, ugyanúgy, mint azokat
sem, akik megmérették magukat
és utána csöndben félreálltak.

Csõsz Lajos

A cél nem szentesítheti
az eszközt



A Pedagógiai Szakszolgálat
2009. január 15-tõl kezdte meg
mûködését a Széchenyi István
Általános Iskola, Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény és Pe-
dagógiai Szakszolgálatban Ke-
repes Nagyközség területén. 

A pedagógiai szakszolgálat
gyermekpszichológiai, pedagó-
giai és logopédiai szolgáltatást
nyújtó intézmény. Állampolgári
jogon - ingyenesen - áll a szülõk,
pedagógusok, és gyermekorvos-
ok rendelkezésére. Hatásköre a
3-18 éves korú gyermekekre ter-
jed ki.

Közvetlenül kereshetik fel a
szülõk, ha gyermekük nevelésé-
vel kapcsolatban nehézségeik
vannak, vagy ha nevelési gond-
jaik megoldásához segítségre,
tanácsra van szükségük. Az óvo-
da pedagógusa a tanító vagy a
tanár javasolhatja a szülõnek a
pedagógiai szakszolgálat felke-
resését, amennyiben tanítványá-
val kapcsolatban olyan problé-
mákat észlel, amelyek megoldá-
sához szakirányú segítséget tart
indokoltnak. Maga is kérhet ta-
nácsot, ha személyes nehézségei
vannak tanítványaival, vagy
akár saját gyermekével kapcso-
latban

A pedagógiai szakszolgálat
igénybevétele javasolt:

magatartási és beilleszkedési
problémák esetében (megválto-
zott viselkedés, túlzott visszahú-
zódás, közösségi szabályok fi-
gyelmen kívül hagyása, kapcso-
lati nehézségek, stb.) az érzelmi,
indulati élet zavarai esetében
(fokozott érzékenység, nyugta-
lanság, agresszivitás, ideges ere-
detû beszédzavar, neurotikus tü-
netek, stb.) tanulási és teljesít-
ményzavarok esetén, ha a gyer-
mek teljesítménye képességei
alatt marad (írás, olvasászavar,
figyelemzavar, tanulási kedv hi-
ánya, stb.) iskolaérettség megál-
lapításával kapcsolatos kérdé-
sekben, ha a szülõ bizonytalan a
gyermeke iskolakezdésével kap-
csolatban

A pedagógiai szakszolgálatot
a gyermekvédelmi hatóságok,
társintézmények is megkereshe-
tik szakvéleményadás céljából a
jogszabály által elõírt esetekben. 

A pedagógiai szakszolgálat-
ban pszichológus, gyógypeda-
gógus és logopédus mûködik

közre a panaszok megszüntetése
és a gyermek lelki egyensúlyá-
nak helyreállítása érdekében.

Rendelésünket személyesen
vagy telefonon történõ elõzetes
idõpont egyeztetés alapján lehet
igénybe venni. Az elõjegyzés a
várakozási idõ minimálisra
csökkentését szolgálja. A peda-
gógiai szakszolgálat valamennyi
munkatársa bizalmasan kezeli
mindazon információkat, ame-
lyekhez a munkája során jut. A
bizalmon alapuló légkörben le-
hetõvé válik a szülõk és gyerme-
kek problémáinak õszinte feltá-
rása és kezelése.

Intézményünk szolgáltatásait
az elmúlt idõszak alatt több mint
130 gyermek vette igénybe pszi-
chológiai, pedagógiai illetve lo-
gopédiai problémákkal. Munka-
társaink elvégezték ezen gyer-
mekek vizsgálatát , illetve terápi-
ás foglalkozásokat folytatnak
velük. 

Február hónapban végeztük
el a beiskolázás elõtt álló óvodá-
sok iskolaérettségi vizsgálatát,
melynek célja, hogy a gyerme-
kek a legkedvezõbb fejlõdési
idõszakukban kezdjék meg is-
kolai tanulmányaikat. A mai is-
kola nagyon sokat követel a
gyermekektõl: rövid idõ alatt
kell megtanulni írni-olvasni-szá-
molni, nagyon fegyelmezettnek
és nagyon teherbírónak kell len-
ni. Az „iskolaérett” kisgyermek-
nek testileg (kézügyesség, agyi
érés, „ülõképesség”), érzelmileg
(kudarctürõ képesség, önállóság,

indulatok szóbeli kifejezésére
való képesség), értelmileg (be-
szédkészség, jelek megértése,
összpontosítás, érdeklõdés, hal-
lás utáni megjegyzés, látás utáni
megjegyzés) és szociálisan (cso-
portba illeszkedés, feladattudat,
szabályok megértése, veszíteni
tudás, együttmûködési készség,
különbségtétel enyém - tied kö-
zött) egyaránt meg kell felelnie
azoknak a követelményeknek,
amit  velük szemben az iskola
támaszt. 

Intézményünkben folyama-
tos az arra rászoruló gyermekek,
tanulók pszichológiai terápiája,
gyógypedagógiai fejlesztése, va-
lamint logopédiai terápiája. 

Logopédus kolléganõnk a
kerepesi és szilasligeti óvodák-
ban helyben is ellátja a logopédi-
ai ellátást igénylõ gyermekeket.  

Az intézmény a tanév szor-
galmi idejében teljes munkaidõ-
ben mûködik, nyitva tartása:

Hétfõ-csütörtök: 8-17 h
Péntek: 8-14 h
A tanítási szünetekben ügye-

leti napot tart, melynek során
biztosítja az ügyintézést, a sür-
gõsségi esetek ellátását.

Nyári ügyelet: szerdánként
8-14h között. 

Kedves Szülõk, Nagyszülõk,
Nevelõk!

Ha úgy érzik, hogy nehéz
egyedül megküzdeniük problé-
máikkal, osszák meg velünk
gondjaikat, forduljanak hozzánk
bizalommal!

Munkatársaink várják jelent-
kezésüket: 

a 06-28-560-440 telefonszá-
mon, vagy személyesen: Szé-
chenyi István Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény és Pedagógiai Szak-
szolgálat, Kerepes, Vörösmarty
u. 2. sz. alatt. 

Ágó Katalin
Pedagógiai Szakszolgálat Vezetõ
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Krém minõségû használtruha!
Sok szeretettel várjuk vásárlóinkat az új nyári ruha kollekcióval.
Bébi, kamasz és felnõtt használtruha kifogástalan minõségben.

Üzletünkben digitális csecsemõmérleg, légzésfigyelõ 
bérelhetõ garantáltan a környéken a 

legkedvezõbb áron! 

Akció!!! Mérleg 1500ft-tól/hó 
Légzésfigyelõ 1960ft-tól/hó

2145 Szilasliget Béke u. 2.
Posta melletti üzletsor Kamélon turkáló

Tájékoztató a Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységérõl



Korábbi lapszámban Intéz-
ményünk Házi Segítségnyújtó
Szolgálatát ismerhették meg, va-
lamint tájékoztattuk az olvasókat
a szociális étkeztetés igénybevé-
telének lehetõségeirõl és a térítési
díjakról. Most intézményünk
Családsegítõ Szolgálatát mutat-
juk be, valamint felhívjuk az
Önök figyelmét jelenleg futó
programjainkra.

A Családsegítõ Szolgálat szo-
ciális, lelki, mentális, jogi vala-
mint egyéni illetve közösségi se-
gítségnyújtást biztosít a szolgálta-
tásait önkéntesen igénylõknek.
Az ellátást igénybevevõ részére
információkat biztosítunk a szo-
ciális, családtámogatási, egész-
ség- és nyugdíjbiztosítási ellátá-
sok formáiról, az ellátáshoz való
hozzájutás módjáról. Klienseink
számára szociális, életvezetési és
mentálhigiénés tanácsadást nyúj-
tunk. Szintén tanácsadást, vala-
mint konkrét segítséget nyújtunk
a tartós munkanélküliek, a fiatal
munkanélküliek, az adósságter-
hekkel és lakhatási problémákkal
küzdõk, a fogyatékossággal élõk,
a krónikus betegek, a szenvedély-
betegek, a pszichiátriai betegek, a
kábítószer-problémával küzdõk,
illetve egyéb szociálisan rászorult
személyek és családtagjaik részé-
re. Az aktív korú nem foglalkoz-
tatott személyek számára munka-
erõ-piaci tanácsadást biztosítunk. 

Szolgálatunk segítséget nyújt
az érintettek részére hivatalos

ügyeik intézéséhez, mely magá-
ba foglalja többek között a külön-
bözõ nyomtatványok biztosítását,
illetve beszerzését, nehézségek
esetén annak kitöltését, kérelmek
megírását. Amennyiben az érin-
tett család helyzete azt megkíván-
ja családgondozást ajánlunk. Si-
keres együttmûködés esetén a
szolgáltatás a családban jelentke-
zõ mûködési zavarok, illetve
konfliktusok megoldását ered-
ményezheti. Aszolgálat igénybe-
vétele térítésmentes.

FELHÍVÁS!
1. HÉRAPályázat
Családsegítõ Szolgálatunk pá-

lyázik a HÉRA Alapítványhoz,
hogy azoknak a kerepesi lako-
soknak tudjunk konkrét anyagi
segítséget nyújtani, akik szociáli-
san rászorultak, akik az energia
árak növekedése miatt súlyos
anyagi helyzetbe kerültek, vil-
lanyszámlájukat nem, vagy csak
jelentõs anyagi megterheléssel
képesek kiegyenlíteni (nagycsa-
ládosok, nyugdíjasok, pályakez-
dõk, csökkent munkaképességû-
ek, mozgáskorlátozottak stb.). 

Támogatottak köre: Kizárólag
szociálisan rászoruló, kerepesi ál-
landó lakcímmel rendelkezõ ál-
lampolgárok (családok). 

Támogatás módja: 
• pénzbeli támogatás, mely

csak az energiaszámlán való

jóváírás útján lehetséges,
• energiatakarékos háztartási

eszközök juttatása ingyen
vagy kedvezményesen,

• ingyenes szaktanácsadás a ta-
karékos energiafelhasználás
céljából.
Igényeiket telefonon

Rábóczki Renáta családgondozó-
nál jelezhetik az 560-390-es tele-
fonszámon, illetve személyesen a
Szabadság út 165. szám alatt, leg-
késõbb 2009. szeptember 30.-ig.
Aprogramban résztvevõk szociá-
lis helyzetét Szolgálatunk a pá-
lyázati kiírásnak megfelelõen
megvizsgálja.

2. Táborozási lehetõség
Átérezve a szülõk azon prob-

lémáját, hogy a nyári szünidõ
alatt, sok esetben milyen nehéz

megoldani gyermekük felügye-
letét, a Családsegítõ Szolgálat le-
hetõséget nyújt táboroztatásra, 9-
14 éves korosztály számára. Atá-
bor helyszíne: Bogács, Dél-Bor-
sod egyik legszebb települése.
Idõpontja: 2009. augusztus 21.-
augusztus 27. Minimum létszám:
20 fõ.  

A tábor részvételi díja: (támo-
gatástól, és szociális rászorultság-
tól függõen) kb. 5000-10.000
Ft/fõ, mely tartalmazza a szállást,
napi 3x étkezést, és a szervezett
programokat. A gyermekek mel-
lé a kísérõket szolgálatunk bizto-
sítja. Jelentkezési határidõ: 2009.
július 15. A táborral és a progra-
mokkal kapcsolatban bõvebb in-
formációt Rábóczki Renáta nyújt
a fenti elérhetõségen. 

Horváth Vera vezetõ
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Családsegítésrõl röviden

A szemétszállítás Kerepesen
egyedülállóan az országban in-
gyenes! Az is marad 2010 júni-
usáig, amikor is átadják az új
uniós hulladéklerakót, amely
minden ingatlantulajdonossal
szerzõdést köt majd a szállítás-
ra, amely havonta közel 2000
forintba fog kerülni.

Addig az önkormányzat

mindenki portájáról elvisz he-
tente 1 db 110 literes kuka tar-
talmat, hamu, építési törmelék
és zöld hulladék nélkül. Aki
ennél többet szeretne elszállít-
tatni, az a Kht-tól vásárolt sár-
ga színû mûanyag zsákban te-
heti. Érdeklõdni lehet a Kht.
telefonszámán: 06-28/561-
054.

Még mindig a szemétrõl…

Társkeresõ
Kedves, fiatalos, 160 cm magas nyugdíjas hölgy várja

jó megjelenésû. Ápolt, udvarias úr hívását tartós 
kapcsolathoz. Telefon: (06-20) 502-3347

Idén elsõ alkalommal került megrendezésre a Családi Nap a Falu-
házban, ahol dr. Vaszil László gyermekorvos tartott elõadást a kö-
telezõ és nem kötelezõ védõoltások fontosságáról és az otthoni gyer-
mekbalesetek megelõzésérõl illetve ellátásáról.
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KÖZPONTI HÍVÓSZÁMOK
Mentõk 104
Tûzoltók 105
Rendõrség 107

RENDÕRSÉG – POLGÁRÕRSÉG – KÖZTERÜLETFELÜGYELÕ
Rendõrség Kistarcsa 06-28/470-801
Kistarcsa járõrkocsi 06-70/214-6500
Rendõrség Gödöllõ 06-28-514-645 és 06-28-514-655
Polgárõrség Kerepes 06-70/217-5094
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

Kerepesi rendezvény nincs
kivonuló, egyenruház polgár-
õrök nélkül. Jó idõben, rossz
idõben, nappal, vagy éjszaka,
rendszeresen láthatjuk õket,
akik a nyugalmunkat igyekez-
nek megõrizni. Vajon miért

csinálják önzetlenül vállalt
feladatukat?

A körülményekrõl Molnár
Károlyt a Polgárõr Egyesület
elnökét kérdeztük.

- Mekkora létszámmal lát-
ják el önként vállalt járõrözé-
süket?

- Jelenleg 18 polgárõrünk van,
így bizony nem könnyû a szolgá-
lati vezénylés, a számos rendez-
vény biztosítása, de tesszük. Egy-
szerre 2-3 fõ van szolgálatban, és
rendszeresen együttmûködünk,
ha kell, együtt járõrözünk a rend-
õrökkel.

Kérjük is azokat, akik ked-
vet éreznek ehhez a szolgálat-
hoz, jelentkezzenek, örömmel
fogadjuk magunk közé. A fel-
tételeink a következõk: le-
gyen az illetõ 18 évesnél idõ-
sebb, legyen büntetlen elõéle-
tû, lehetõleg legyen érvényes
gépkocsivezetõ jogosítványa,
és vállalja önként a szolgála-
tot.

- Milyenek az anyagi felté-
teleik ehhez a tevékenység-
hez?

- Szûkösek, de egy gépko-
csink van, ami nagyon sokat
jelent. Ezt a községnek a Su-
zuki Benkõ ajánlotta fel.
Egyenruhát, téli-nyári válto-
zatban az önkormányzattól
kapunk Ennyi az ellátmá-
nyunk, kevés pénzbõl gazdál-
kodunk. 

Kérjük is a lakosságot és a

vállalkozókat, hogy mindnyá-
junk biztonsága érdekében tá-
mogassák Egyesületünket, el-
sõsorban az üzemanyag vá-
sárlásunkat. Takarékossági
okokból már gyalogos járõrt
is szerveztünk, de az persze

messze nem lehet olyan haté-
kony. Mi semmiféle fizetsé-
get, tiszteletdíjat nem kapunk. 

- Milyen eseményeknél ri-
aszthatják Önöket a lakosok?

- Minden rendellenesség
esetén felhívhatnak minket,
legyen az randalírozó fiatalok
csoportja, akik a szemetes ku-
kákat borogatják, de akadnak
súlyosabb esetek, betörések is
nem is ritkán. Nemrégiben a
Nefelejts utcában a speiz abla-
kon keresztül mászott be a tol-
vaj egy házba... 

- Milyen hatáskörük, jogo-
sítványuk van?

- Nemrégen vettünk részt
továbbképzése, aminek a vé-
gén négy társunk közlekedési
polgárõr minõsítést kapott,
így a rendõr mellett hatéko-
nyabb munkát tudunk ellátni.
Várjuk a törvénymódosítást
is, ami már majd komolyabb
jogokkal ruházza fel a polgár-
õröket.

- Gondolom, mint helybéli-
ek kellõ helyismerettel ren-
delkeznek!

- Valóban elmondhatjuk,
hogy jól ismerjük a terepet és
az itt lakókat is. Én például 19
évig voltam körzeti megbízott
rendõr itt Kerepesen, majd
polgári ruhás nyomozói be-
osztásban dolgoztam tovább.

- Köszönjük áldozatos
munkájukat!

W. K.

A polgárõrség (is) vigyáz
Kerepes biztonságára

Polgárõrök a Juniálison



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2009. JÚNIUS 19

Mûanyag ablakok!
Ingyenes felmérés, árajánlat.

Beépítés meglévõ keretbe, vagy régi 

elbontása után. Komplett kivitelezés.

Telefon: 06-30-670-6271

Riasztó- és klímaszerelés
Elektronikus vagyonvédelmi eszközök, kültéri és beltéri

kamerák szerelése, javítása. Klíma, hûtõkamra,
hûtõgép, töltés, telepítés, javítás, karbantartás, 

mûszeres szivárgásvizsgálat.
06-20-925-6289, Tel./fax: 06-28-482-556

gal.balint@freemail.hu
Gál Bálint, 2145 Szilasliget, Mártírok u. 56.
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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 

Elsõ alkalommal rendeztük meg június 21-én az Apák napi
fõzõ- és sörivó versenyt a szilasi Fesztivál – téren. Hét lelkes
csapat mérhette össze tudását, különbözõ, bográcsban fõtt fi-
nomság elkészítésében, az elsõ helyezést a Pocak Tömõ Tím
érte el a 8 puttonyos csirke jó nevû ételkülönlegességével. 

A sörivó verseny selejtezõi után a döntõ villámgyorsaság-
gal zajlott le, a bejutottak rekordidõ alatt döntötték magukba a
számukra kimért korsó sört. Köszönjük a csapatoknak a lelkes
munkát, a jókedvet! Külön köszönetet érdemel Ferenczy La-
jos és a Szilasligeti Tüzép, akik adományukkal támogatták a
rendezvényt!

A szervezõk

Apák napja

A Polgármesteri Hivatal a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A . alapján teljes munkaidõs védõnõi 
munkakör betöltésére pályázatot hirdet. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Schellné Wölbling Eszter nyújt 

a 06-28/561-050-es telefonszámon.

Megkezdõdött a régi ravatalozó felújítása magánszemé-
lyek – Franka Tibor és G. Nagy Andor – adakozásából,
valamint a temetõ elõtt virágot árusító asszonyok anyagi
hozzájárulásával.


