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Októberben kétszer is emlékez-
tünk nemzetünk hõseire. Az
Aradi Vértanúkra, akik vagyo-
nos, nemes emberek, többsé-
gük tábornok és származásu-
kat tekintve nem is magyarok
voltak, és az ezerkilencszázöt-
venhatos forradalom munká-
saira, diákjaira, fiataljaira, akik
ugyanazt a hõsiességet mutat-
ták az orosz tankok ellen, mint
negyvennyolcas honvédeink a
muszka lándzsásokkal és csá-
szári zsoldosokkal szemben.
Mindkét szabadságharcunk si-
keres volt, amíg a sokszoros
túlerõ le nem gyûrte ellenállá-
sunkat. Óriási érdeme mindkét
felkelésnek, hogy pillanatok
alatt egységbe vonta a nemze-
tet, megtörtént az összefogás
az idegen elnyomók és hazai
kiszolgálóik ellen. Az ország
életében hozott változásaik
sem voltak visszafordíthatók,
az eredmények önmagukért
beszélnek.
A hõsies küzdelem, az elért, hi-
hetetlennek tûnõ katonai sike-
rek csodálattal töltötték el a
mûvelt nyugatot. Mindenütt
ujjongtak és bíztattak minket,
ám segítséget sehonnét sem
kaptunk, mindig kiderült, hogy
senki másra nem számíthatunk
csak saját magunkra. A nagy-
hatalmak, a nemzetközi össze-
fogás bármelyik pillanatban
odadob egy nemzetet konc-
nak, ha érdekeik úgy kívánják.
A magyarság megmaradt, túl-
éltünk minden vérzivatart. El-
szenvedtük a megtorlást, a
Haynau és a Kádár féle meg-
hurcolást, kivégzéseket, s azt a
nyomasztó légkört, melyben
hosszú ideig még az igazat
sem volt szabad kimondani.
Többet tudunk az 1849-es és
az azt követõ kivégzésekrõl,
bebörtönzésekrõl, vagyonel-
kobzásokról, mint az 1956-ot
követõkrõl, mert még mindig
nem tárult fel minden gaztett,
de azt tudjuk, hogy 1956-ot
követõen több halálos ítéletet
hajtottak végre, mint annak
idején Haynauék.
Vannak nagyszerû hõseink,
vannak példaképeink, s ma
már szabadon kimondhatjuk
érzéseinket, szabadon emlé-
kezhetünk rájuk, akik életüket
adták magyarságukért, a nem-
zet szabadságvágyáért. Kere-
pes népe méltó rendezvényen
rótta le kegyeletét, helyezte el
az emlékezés és a megbecsülés
koszorúit a Hõsi emlékmûnél
tartott mindkét szertartáson.

Windhager

Hõseink,  pé
Az aradi vértanukra emlékeztünk
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é ldaképeink
Tisztelgés az ötvenhatos áldozatok elõtt

Mennybõl az angyal – menj sietve 
Az üszkös, fagyos Budapestre. 
Oda, ahol az orosz tankok 
Között hallgatnak a harangok. 
Ahol nem csillog a karácsony. 
Nincsen aranydió a fákon, 
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. 
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék. 
Szólj hangosan az éjszakából: 
Angyal, vigyél hírt a csodáról. 

Csattogtasd szaporán a szárnyad,
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak. 
Ne beszélj nekik a világról, 
Ahol most gyertyafény világol, 
Meleg házakban terül asztal, 
A pap ékes szóval vigasztal, 
Selyempapír zizeg, ajándék, 
Bölcs szó fontolgat, okos szándék. 
Csillagszóró villog a fákról: 
Angyal, te beszélj a csodáról. 

Mondd el, mert ez világ csodája: 
Egy szegény nép karácsonyfája 
A Csendes Éjben égni kezdett 
És sokan vetnek most keresztet
Földrészek népe nézi, nézi,
Egyik érti, másik nem érti. 
Fejük csóválják, sok ez, soknak. 
Imádkoznak vagy iszonyodnak, 
Mert más lóg a fán, nem cukorkák: 
Népek Krisztusa, Magyarország. 

És elmegy sok ember elõtte: 
A Katona, ki szíven döfte, 
A Farizeus, ki eladta, 
Aki háromszor megtagadta. 
Vele mártott kezet a tálba, 
Harminc ezüstpénzért kínálta 
S amíg gyalázta, verte, szidta: 
Testét ette és vérét itta – 
Most áll és bámul a sok ember, 
De szólni Hozzá senki nem mer. 

Mert Õ sem szól már, nem is vádol, 
Néz, mint Krisztus a keresztfáról. 
Különös ez a karácsonyfa, 
Ördög hozta, vagy Angyal hozta – 
Kik köntösére kockát vetnek, 
Nem tudják, mit is cselekesznek, 
Csak orrontják, gyanítják 
Ennek az éjszakának a titkát, 
Mert ez nagyon furcsa karácsony: 
A magyar nép lóg most a fákon. 

És a világ beszél csodáról, 
Papok papolnak bátorságról. 
Az államférfi parentálja, 
Megáldja a szentséges pápa. 
És minden rendû népek, rendek 
Kérdik, hogy ez mivégre kellett. 
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték? 
Mért nem várta csendben a végét? 
Miért, hogy meghasadt az égbolt, 
Mert egy nép azt mondta: “Elég volt.” 

Nem érti ezt az a sok ember, 
Mi áradt itt meg, mint a tenger? 
Miért remegtek világrendek? 
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. 
De most sokan kérdik: mi történt? 
Ki tett itt csontból, húsból törvényt? 
És kérdik, egyre többen kérdik, 
Hebegve, mert végképp nem értik – 
Õk, akik örökségbe kapták -: 
Ilyen nagy dolog a Szabadság?… 

Angyal, vidd meg a hírt az égbõl, 
Mindig új élet lesz a vérbõl. 
Találkoztak õk már néhányszor 
- a gyermek, a szamár, a pásztor – 
Az alomban, a jászol mellett, 
Ha az Élet elevent ellett, 
A Csodát most is õk vigyázzák, 
Leheletükkel állnak strázsát, 
Mert Csillag ég, hasad a hajnal, 
Mondd meg nekik –

mennybõl az angyal. 

(New York,1956.)

Márai Sándor

MENNYBÕL AZ ANGYAL
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Az új parókia átadása és megszentelése

A szilasligeti Karitász csoport ruhagyûjtést hirdetett meg,
mely olyan sikeres lett, hogy „kinõtte” a szilasi templom
hátsó padsorait, így el kellett gondolkodni azon, hogy a
csere-berélõknek hol tudnak helyet biztosítani. Az egyik
templomba járó Karitász csoportos család – aki nem sze-
retné, ha nevét közölnénk – a saját házuk bõvítését vég-
zõ építõipari csoportot egy hétre „kölcsönadta” a temp-
lom mögötti fedett közösségi hely kivitelezéséhez, így
készülhetett el adakozásból az a fedett és burkolt terület,
amely alkalmas közösségi összejövetelek megtartására,
tavasztól-õszig énekkari-, és zenekari próbákra, délutá-
nonként nyugdíjas, vagy gyermekes családok összejöve-
telére.  Köszönet érte.

Dr. Beer Miklós váci megyés püspök szentelte fel a Szent
Anna Templom mellé - az önkormányzat támogatásával -
épült parókia épületét.

Franka Tibor polgármester és Frajna András plébános
aláírta a támogatási szerzõdést

Nem minden kezdet nehéz
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Október elején a képvise-
lõ-testület közmeghallga-
tást tartott, a község sajá-
tosságának megfelelõen az
egyik nap a Szilasi Közössé-
gi Házban, a másik napon a
Forrás Mûvelõdési Házban,
hogy se a régi faluból, se
Szilasról ne kelljen messzire
ballagni a község ügyei
iránt érdeklõdõ emberek-
nek.

Az ilyenkor szokásos me-
netrend szerint elõbb
Franka Tibor polgármester

úr tartott tájékoztatót a te-
lepülés életében bekövetke-
zett változásokról és továb-
bi tervekrõl, majd a lakossá-
gi kérdések és hozzászólá-
sok következtek.

Polgármester úr össze-
foglalója felölelte az eltelt
három év jelesebb elõrelé-
péseit. A község pénzügyi
helyzetével kapcsolatban
elhangzott, hogy 2006 ok-
tóberében Kerepesnek hiá-
nya volt, amelyet azóta
odafigyelõ, takarékos gaz-
dálkodással sikerült ledol-
gozni. A következõ lépés a
kötvénykibocsátás volt,
amely abban a helyzetben a
legkedvezõbb tõkéhez ju-
tást jelentette a település
számára. Az így megszer-
zett pénzösszeg még fel
nem használt része lekötött
betétben kamatozik, más-
részt ez ad lehetõséget a
különbözõ állami és EU-s
pályázatokon való részvé-
telhez. Bármilyen pályáza-
ton ugyanis ma már csak
úgy lehet indulni, ha az ön-
kormányzat bevállalja a be-
kerülési összeg egy részét,
10 – 50 %-át. A kövényki-
bocsátásból származó ösz-
szeget javarészt kimondot-
tan ilyen célra költik, azaz a
nyertes pályázatokkal min-
dig megsokszorozzák a be-
fektetett önrészt. Így tud
Kerepes gyarapodni az
utóbbi években. Ha önrész-
re nem futná, akkor pályá-
zati összeget sem tudnának

lehívni, felhasználni. Kere-
pes következetesen megpá-
lyáz minden lehetõséget, és
a Pest megyei települések
közül kiemelkedõen sokat,
összesen eddig több mint
350 millió Ft-ot nyert.

A pályázatokból és a saját
önrész felhasználásával kö-
zel 40 km szilárd út épült a
községben, melynek több
mint a fele Szilason készült,
mivel ott még az átlagosnál
is rosszabbak voltak az
utak. Polgármester úr meg-
köszönte a lakosság áldo-
zatvállalását, amellyel hoz-
zájárultak egyes utcák meg-
építéséhez, így a Templom
utca díszkövezéséhez, a Só-
lyom -, a Wéber Ede -, a
Gyulai Pál utca aszfaltozá-
sához. Hasonlóan fontos
feladatnak tekintik a vízel-
vezetés megoldását is.

Számos intézményi épü-
let is megújult, továbbá
nagy gondot fordítanak rá,
hogy ne csak az épület ma-
ga, hanem annak belseje és
légköre is barátságosabbá
váljék. Jelentõs fegyver-
tényként értékelhetjük,
hogy az iskola is nemcsak
falaiban és ablakaiban újult
meg, hanem nagy odafi-
gyeléssel az iskolai légkör is
jelentõsen javult, kirívó ese-

tek már nem fordulnak elõ.
Hasonlóan rendbe tették az
óvodákat és az orvosi ren-
delõket, továbbá a Forrás
Mûvelõdési Házat, a Sport-
kör épületét, valamint
egyéni adakozásból a rava-
talozót is. Köszönet jár
mindezekért a helyi vállal-
kozóknak, akik jelentõs
mértékben vették ki önzet-
lenül a részüket a munká-
ból a felajánlásaikkal.

Friss hír, hogy a legutóbbi
pályázaton bölcsõdeépítés-
re nyertünk pályázatot, te-
hát egy éven belül már böl-

csõdéje is lesz Kerepesnek.
Ennél is gyorsabban számít-
hatunk a mûfüves pálya
megépülésére, amely egy-
ben a sportlétesítményeink
körülményeinek a javulásá-
hoz is hozzájárul. Ugyan-
csak vállalkozóknak kö-
szönhetjük, hogy a korán
sötétedõ délutánokon, es-
téken, már villanyfényes
labdarúgó mérkõzéseket is
játszatnak a csapataink. 

A kiemelkedõ munkát
végzõ embereket is meg kí-
vánják becsülni, ennek jele-
ként vezették be az Év orvo-
sa, az Év pedagógusa és a
Katolikus díjat.

Természetesen támogatja
az önkormányzat az egyhá-
zakat is. Idõközben felszen-
telték a Szent Anna Temp-
lom mellett épült parókiát,
a református egyháznak
pedig templomépítéshez
adnak ingyen területet.

A megkezdett úthálózat
és csapadékvíz elevezetési
rendszer építésén túl továb-
bi komoly tervek készülnek
a patak felduzzasztásából
nyerhetõ horgász és kirán-
duló-, pihenõ tónak alkal-
mas víztározóra. 

Ugyancsak készül a távo-
labbi települések számára is
szolgáltató hulladéklerakó

Ökörteleken, amely a leg-
szigorúbb EU-s elõírások-
nak is megfelel majd.

Nem a legnagyobb ösz-
szeg, de igen kemény és kö-
vetkezetes harcok árán si-
került megegyezni a
Hungaroringgel, hogy a
Mogyoródi út tavasszal
kezdõdõ felújításához (ez is
megnyert pályázati pénzbõl
és önerõbõl épül) õk is hoz-
zájáruljanak 10 millió Ft-tal. 

Másfél évtizednyi megke-
seredett vitának sikerült a
jelenlegi önkormányzatnak
pontot tennie, a Kerepes és

Kistarcsa szétválását követõ
vagyonmegosztás terén.
Ennek eredményeként
Kistarcsa 35 millió Ft-ot utal
át kerepesnek.

Még tovább is sorolhat-
nánk a Kerepesen megvaló-
sult fejlesztéseket, mint pél-
dául a járdákat, lépcsõket,

parkolókat, de ezeket folya-
matában ismertette polgár-
mester úr a Kerepesi Véle-
ményben.

A beszámolót követõen a
lakossági hozzászólások az
eddigi eredmények elisme-
rése mellett további gondo-
kat vetettek fel. Ilyen példá-
ul az õszi lomb- és szemét-
égetõ, a szomszédságot
megkeserítõ szokás, mely
értelmetlen környezetkáro-
sodáshoz is vezet, hiszen a
szerves hulladék komposz-
tálható, tehát hasznosítha-
tó lenne. Kifogásolták az
M31-es út építése miatt a
település fõútját használó,
rongáló nehézgépkocsik
közlekedését. Javaslatot
tettek egyes veszélyessé
vált fák kivágatására, háza-
kat veszélyeztetõ vízelveze-
tési gondok megoldására,
valamint a buszközlekedés
javítására.

A polgármesteri válaszok
közül közérdekû a nehéz-
gépjármûvekkel kapcsola-
tos adatok bekérése, azaz,
aki gyanús tehergépkocsit
(M31-es építkezéshez tarto-
zót) észlel, az küldje be a
rendszámot és az idõpon-
tot a Polgármesteri Hivatal-
ba, hogy intézkedni tudja-
nak. A buszközlekedéssel
kapcsolatban, azonban nin-
csenek jó kilátások, mert az
állam elvonta a helyi közle-
kedési támogatást, így a
vállalkozónak ráfizetésessé
válik a járatok fenntartása.
Már az idén õsztõl is az ön-
kormányzatnak havi 500
ezer forinttal kell hozzájá-
rulni a költségekhez, hogy
egyáltalán megmaradhas-
sanak a járatok.

Lejegyezte 
Windhager Károly

Falugyûlés

Franka Tibor  
és Mayer Endréné
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Hét évvel ezelõtt, amikor
felkértek, hogy legyek a ci-
gány kisebbség segítségére
azt sem tudtam, hogy mi
fán terem, de akik felkértek
azok segítettek, név szerint
ifj. Notár Dezsõ és édesapja.
Kérésemre összehoztak
olyan emberekkel, akik már
évek óta képviselték a ro-
mákat. Elsõ dolgom az volt,
hogy megismerjem a köte-
lezettségeket, illetve jogo-
kat, amik a kisebbségre vo-
natkoznak. Ezt a felismerést
aztán átadtam a többi tár-
samnak – természetesen ki-
sebb nagyobb sikerrel – akik
benne voltak a kisebbségi
önkormányzatban. Elmond-
hatom, hogy elég sikeresek
lettünk úgy a környékben,
mint a megyében. Ma a me-
gyei kisebbségi önkormány-
zatban van egy képviselõ,
akit Kerepes ad, azt hiszem
ez nem kis elismerése a
munkánknak. Ez a siker,
amit megyei szinten elér-
tünk, azért van, mert hely-
ben nem sokat értünk el.

A kicsinyesség és a nem
törödömség ellen nem so-

kat tudtam tenni. Hozhat-
tunk ide olyan kiállítást,
amit kibõvítve aztán még
Párizsba is elvittek, csinál-
hattunk vonópárbajt, amit a
tévé is leadott és megtelt rá
a Faluház, illetve sok-sok
fesztivált, mégsem érezték
maguknak a helyi romák. A
sok segítséget nem is emlí-
tem, mert akkor neveket
kellene felsorolnom, ami
nem célom. A fásultságot,
ami a helyi romák egy részét
jellemzi, azt nem sikerült át-
törni, lehet hogy azért, mert
valamit nem csináltam jól.
Az utolsó dolog, amiben
hatékonyan részt vettem az
a föld megmûvelése volt
úgy, hogy én nem ültettem,
nem kapáltam, de az elõké-
születben igen sokat dol-
goztam az elnök úrral, illet-
ve a Polgármester úrral.

Lesznek, aki azt gondol-
ják, hogy egy nagyképû em-
ber sorait olvassa, de higy-
gyék el, nem ez volt a cé-
lom, csak le akartam írni azt
az érzést, amit ez a hét év,
illetve a maradék pár hónap
összegzésére késztetett.

Szeretném, ha többségi tár-
sadalom ezeknek a sorok-
nak a tükrében nézne a ro-
mákra, mert köztünk sem

rossz mindenki. Mindezek
mellett sokat tanultam tõ-
lük, többek között azt,
hogyha össze kell tartani,
akkor õk azok, aki összezár-
nak, még akkor is ha, nincs
igazuk.

A leírtak után gondolom
kitalálták, hogy a következõ
választáson már nem aka-
rok elindulni. Sokan hihetik
ezt megfutamodásnak, én

inkább azt mondanám: be-
lefáradtam a szélmalom-
harcba. Sajnos, amit az el-
múlt idõben tettek egyes ci-
gány emberek, arra az elha-
tározásra késztetett, hogy
nem várom meg még men-
nyi sarat dobálnak rám,
ezért szeptemberben bead-
tam a lemondásom. Termé-
szetesen szerettem volna
végigcsinálni, de már a csa-
ládommal sem tudtam nor-
málisain beszélni, mert az
járt az eszemben, hogy hol-
nap ki elõtt kell megvédeni
azt, ami normális emberek
között természetes. 

Sok kerepesi roma azt hi-
szi, hogy az a pénz, amit az
állam átutal a CKÖ-nek, az,
az övék, szeretném elmon-
dani, hogy azt mûködésre
adja az állam. A pályázati
pénzt pedig csak arra lehet
fordítani, amire kértük.

Köszönöm a Kerepesi Ci-
gányoknak azt a bizalmat,
amit irántam éreztek, de
2010-ben már nem indulok.
Sok sikert az utánam jövõk-
nek.

Hefinger János

Segítettem, de nem eleget

Egy régi gondon kívánunk enyhíteni. Az iskolás gyerekek
mintegy harmada a közlekedésre alkalmatlan Halász utcán
keresztül jár iskolába. Sajnos az utca egyik oldala még lakat-
lan, és a másik oldalán élõk sem érzenek késztetést a maguk
elõtt vezetõ út rendbetételének segítésében. Ezért, ha szi-
lárd burkolattal még nem is, de közlekedésre alkalmasabbá
igyekszünk tenni.

Készül a széphegyi Hegy utca 
meghosszabbítása a kistarcsai 

Móra Ferenc út felé, lerövidítve 
és megkönnyítve a Szilasligetrõl 

Pest felé igyekvõ autósok közlekedését, 
és tehermentesítve a szûk Szõlõ utcát.

A SUPPORT ALAPÍTVÁNY
PRORAMAJÁNLATA

A Support Alapítvány az Európai Unió pályázatán elnyert
támogatásból az alábbi programokat ajánlja a kerepesi 

családok, gyermekek és fiatalok számára.

Gyermekek és fiatalok számára ajánlott  programok:
• Dramatikus mûhelybe várunk, ha 12- 18 év közötti fiatal

vagy
• Készségfejlesztõ játszóházba várunk, ha 10-15 éves vagy
• Várunk a „Tanulj könnyebben” csoportok egyikébe, ha 10

éves elmúltál, de a 17-et még nem töltötted be 
• Erõszakmentes konfliktuskezelés kamaszoknak 
• Élet (vezetési) ismeretek lányoknak
• Fiatal szülõk klubja
• Családok részére szervezett programok: 
• Mediáció
• Családi konzultáció
• Álláskeresõ klub
• Családi napok

A csoportfoglalkozások, szolgáltatások térítésmentesek! 

Bõvebb felvilágosítás, jelentkezés: Support Humán Segítõ és
Szolgáltató Alapítvány 2144 Kerepes, Szabadság út 84. 
06-28-490-422 Kapcsolattartó: Fogdné Nemecz Ágnes

HELYREIGAZÍTÁS
A 2209. augusztusi számunk 10 oldalán Szemétfogás Széphegyen
címmel írást közöltünk, melyre az alábbi helyreigazítást kérte a
képen látható tehergépjármû tulajdonosa közzé tenni.

„A cikkben megjelent fotó illusztráció és a cikkben leírtakhoz a fotó
és az azon látható tehergépjármû tulajdonosa között semmilyen
olyan összefüggés nincs, amely a tehergépjármû tulajdonosának
(Szemétfogás Széphegyen) ezen cikkben foglaltakkal kapcsolatos
felelõsségre vonását meglapozná.”
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Idén október havának 17.
napján ünnepelte 45. szüle-
tésnapját az Együtt Egymá-
sért Nyugdíjas Klub. Az ün-
nepség a szilasligeti Közössé-

gi házban került megrende-
zésre, melynek keretein belül
Dudás Istvánné, a nyugdíjas
klub vezetõje beszélt az egye-
sület megalakulásának és be-
jegyzésének körülményeirõl.
Beszámolójában kitért a
nyugdíjasok szerepvállalására
a település életében. Lénye-
gesnek tartják, hogy aktívan
részt vegyenek a község min-
dennapjaiban és tapasztala-
taikat megosszák a fiatalok-
kal. Kidomborították meny-
nyire nélkülözhetetlennek
tartják az összefogást Kere-
pes és Szilasliget között. Az
ünnepségen áttekintették az

elmúlt negyvenöt év fõbb ál-
lomásait, de nem csak a
múltról esett szó, a jövõben a
fiatalokat is invitálják rendez-
vényeikre. A rendezvényen
Franka Tibor polgármester úr
is részt vett és köszöntötte a
nyugdíjasokat. Beszédében
kiemelte a család fontossá-
gát, a nagymamák és nagy-
papák jelentõségét a generá-
ciók életében. Mivel napja-

inkban egyre jobban háttér-
be szorul a klasszikus család-
modell, ezért fontos szerepet
vállalni értékeinek hangsúlyo-
zására a társadalomban. A
polgármester úr beszéde
után Pászthy Viktória dalaival
mosolyogtatta meg szívüket
és lelküket a jelenlevõknek.
Nagyon sok boldogságot kí-
vánunk!

P.F.

Idõsek napi meglepetés
Október az idõsek hónapja.
Ez alkalomból a Kerepesi Ön-
kormányzat kis ünnepséget
rendezett a szépkorú lakos-
ság számára. A rendezvényen
felléptek a helyi ovisok és a
Kisvirág Tánccsoport. Megis-
merhettek a nézõk egy új, szi-
lasligeti tehetséget: Pászhy
Viktória személyében, aki
operett-slágereket énekelt
csodálatos hangján. Az est

fénypontja Tarnai Kiss László
volt, aki ismét elkápráztatta a
közönséget és nótáival ferge-
teges hangulatot teremtett.
Köszönet a támogatóknak,
hogy lehetõséget biztosí-
tottak a program megren-
dezésére.

Támogatók voltak: Kerepesi
Vállalkozók Egyesülete, BIM
Bt., Anikó ABC.

Negyvenöt év együtt
egymásért



Ez a tanév is úgy kezdõ-
dött majdnem, mint a tavalyi
(mivel nem kellett könyveket
vinni, nem volt lecke, ám so-
kat játszottunk stb..), de azért
kicsit mégis izgalmasabb volt,
mint 5.-ben. A tanárok kita-
láltak egy projektet, mégpe-
dig a HÍD projektet! Ez több
szempontból is jó választás
volt. Egyrészt iskolánk név-
adójának, Széchenyi István-
nak a nevéhez is fûzõdik híres
híd (a Lánchíd, ha valaki nem
tudná!!), másrészt sok izgis
feladatot lehetett hozzá talál-
ni. Elõször is felidéztük Szé-

chenyi életét, munkáit, jelen-
tõségét, azután jöhettek a
feladatok. Kollár Anikó néni
kérésére 10 ország Duna híd-
jait kerestük ki különféle
könyvekbõl és a netrõl, kiírtuk
a nevüket és a jellemzõi ada-
taikat. Második feladat egy
levél írása volt, ez Müllner
Margit néni ötlete-, amiben
bemutattuk az iskolánkat,
osztályunkat, községünket,
de fõképp magunkat. A leg-
jobban sikerült levelet elküld-
tük egy másik Széchenyi isko-
lának, ahonnan azóta meg is
jött a válasz. A cél pontosan

ez volt: találni és kapcsolatot
építeni más iskolák diákjaival.
Harmadik lépésben az osztá-
lyoknak hidat kellett készíteni
különféle kemény anyagból.
Hát ezek a hidak nagyon jól
sikerültek! Mindenki láthatta
a projektzáró napján, aki el-
jött. Utolsó elõtti teendõnk
az volt, hogy díszítsük ki az
osztálytermet, és valaki írjon
tájékoztató szöveget arról az
országról, amely a sorsolás
során nekünk jutott, majd a
zsûrit vezesse körbe a szépen
kidekorált termünkben.  Az
utolsó feladat bemutatása a
projektzáró bálon történt,
ahol minden osztály szebbnél
szebb ruhákba, igazi báli

hangulatban táncolta el a 3
hét alatt tanult táncát.  A bált
egy fantasztikus lakoma zár-
ta, ahol senki nem maradt
éhesen, mert a szülõk gon-
doskodtak ételrõl-italról. Sõt,
a legügyesebb, legszorgal-
masabb osztályok még tortát
is kaptak. Ilyen szerencsések
voltunk mi is, a 6. osztály az
5. a, 5. b, és a 8. osztály mel-
lett. 

Én úgy érzem, hogy na-
gyon jól sikerült ennek az év-
nek a kezdése! Remélem, a
folytatás is jó lesz, és jövõre is
hasonló vagy még izgalma-
sabb feladatokban lesz ré-
szünk tanulás helyett.

Korcsek Polla 6.o
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Iskolánkban október 1-jén, csü-
törtökön suli-bulit rendezett a DÖK
a felsõs diákoknak. Azért tudtuk ezt
a bulit megtartani, mert az utóbbi
hetekben szorgalmasak voltunk, és
nagyon sok papírt gyûjtöttünk. A
buli az iskola legfelsõ emeletén ke-
rült megrendezésre, mert ott volt
elég sötét és elég hely ehhez. Sze-
rencsére másnap suliba se kellett
menni, mert a tanároknak tovább-
képzésük volt, így jó szível és lelkiis-
merettel adtuk át magunkat a szó-
rakozásnak.

A büfészolgáltatást a mi osztá-
lyunk vállalta Judit néni segítségé-
vel. Úgy gondoltuk, hogy mi meg-
birkózunk ezzel a nehéz feladattal.
Azért néhányan kicsit hamarabb ér-
keztünk a helyszínre, hogy fel tud-
junk készülni a várható rohamra.
Rengetegen hoztak üdítõt és
sütiket, és akadt innivaló is. Sok me-
legszendvicset készítettünk, de volt
goffri is mindenki nagy örömére. A
büfé nagyon jól ment. Sok enni-in-

nivaló fogyott már a buli elejétõl.
Az osztályunkból mindenkinek 1
üdítõ, 1 szendvics és 1 süti ingyenes
volt. Judit néni és én készítettük a
meleg szendvicseket. Marci és Pat-
rik volt az „italos”, Zsuzsi a sütemé-
nyeket árulta.

A buliba diszkó lámpa szórta a
fényt, mûködött játékterem is. Atti-
la bácsi volt a DJ. Nem is csinálta
rosszul… Nagyon jót buliztunk, és
közben mindent eladtunk. Jó zené-
ket hoztak a többiek, és így azokra
jókat tudtunk táncolni, ha már un-
tuk a büfészolgálatot.

Remek volt ez a suli-buli. Örül-
tünk, hogy a mi osztályunk büféz-
hetett. Alig várjuk a következõ suli-
bulit, s remélem, hogy ott is mi le-
szünk a büfések!

Köszönjük mindenkinek ezt a jó
lehetõséget egy kis pénzkeresetre
és szórakozásra.

Popovics Dávid
6. osztályos tanuló

Az iskola hírei
Rendhagyó tanévkezdés
A híd projektrõl diákszemmel

Az õszi papírgyûjtésrõl 
tényszerûen

Az idén már második al-
kalommal forgattuk fel a
községet, és dolgoztunk
együtt kicsik és nagyok, di-
ákok és szülõk, tanárok és
volt tanítványok azért,
hogy példát mutassunk ki-
tartásból, jókedvbõl, kör-
nyezet- és természetvéde-
lembõl, szorgalomból min-
denkinek, akinek szeme és
füle van az efféléhez. 

Mi lett hát a végered-
mény?

Három konténernyi, azaz
22 ezer kilogramm papír.
10 munkaóra alatt 22 tanár
/ átlagéltkor 48 év!!/,22 di-
ák / átlagéletkor: 12 év /,
emelt és mért meg 22 ton-
na papírt. Bizony.

Miért is??
Hogy legyen mibõl ping-

pongasztalt venni, jutalom
könyveket osztani, egy kis
csoki tortával kedveskedni
a lázasan versengõ fiatalok-
nak, kipótolni az egyre szû-
kösebb kirándulási keretet
és ki tudja még mi mindent
a tanév során.

És hogy kik voltak a leg-
eredményesebben gyûjtõk?
Álljon itt a nevük köszönet-
képpen és példamutatásul.

5. évfolyam
Bereczky Gábor 246 kg,
Hábenczius István 374 kg,
Németh Nimród 485 kg,
Szénási Zsófia 102 kg, Vetõ
Roland 201 kg, Tóth Móni-
ka 109 kg, Csendes Zsolt
204 kg, Érdi Anikó 118 kg,

Nemes Bettina 204 kg,
Nagy Zoltán 118 kg,
Pivarcsi Szabolcs 120 kg,
Popovics Dalma 193 kg,
Tóth Viktória 160 kg 

6. évfolyam
Barti Róbert 162 kg, Hor-
váth Adrienn 111 kg, Jakab
Patrik 291 lg, Legéndi Regi-
na 163 kg, Nagy Márton
100 kg, Petrovics Zsuzsan-
na 220 kg, Uzsoki Zsófia
265 kg

7. évfolyam
Fekete Szilvia 208 kg, Mol-
nár Andrea, 217 kg, Nagy
Martin 782 kg, Pivarcsi
Norbert 120 kg, Varga Ba-
lázs 204 kg, Figura Roland
119 kg, Keleti Nikolett 283
kg, Papp Viktória 198 kg,
Sági Anna 144 kg, Szabó
Balázs 125 kg, Szabó Zsófia
297 kg

8. évfolyam
Baran Péter 200 kg, Boros
Árpád 149 kg, Demendi Re-
náta 124 kg, Drenyovszky
Dávid 434 kg, Géczi Gábor
125 kg, Nagy Nikolett 100
kg, Palócz Anett 1075 kg,
Sárvári Márk 147 kg, Se-
bestyén Kristóf 492 kg
És akik nélkül mindez szinte
emberfeletti küzdelem lett
volna: Petróczi Richárd,
Tóth László, végzett szé-
chenyis segítõ diákok. Fiúk,
büszkék vagyunk rátok is,
és köszönjük!

Müllnerné Sz. Margit

A jól megérdemelt jutalom

Bulizott a felsõ tagozat



Fegyverek ropogására és
kardok suhogására lehettek
figyelmesek október 17. –e
borús és esõs napján kere-
pes és szilasliget lakói. A kí-
váncsiságuknak engedõk és
a bátrabbak ki is merész-
kedtek, követve a csatazajt.
A szemlélõdõk elé olyan lát-
vány tárulkozott, mintha a
múltból egy idõgéppel –

160 évet utazva a napjaink-
ba – az 1848-49-es szabad-
ságharc katonái éppen
most vívnák meg életük
legfontosabb csatáját a szi-
lasligeti réten. De mint tud-
juk idõgép nem létezik, ám
az illúzió mégis tökéletes. A
látogatók hamar megtud-
hatták, hogy kis hazánk
egyik legnagyobb szövetsé-

gének, a Magyar Huszár és
Katonai Hagyományõrzõ
Szövetségnek (MHKHSZ) a
gyakorlatát láthatják. A csa-
tát Udovecz György hadtör-
ténész vezényelte le, aki

egyben a szövetség alelnö-
ke is. Természetesen a tusá-
ban a huszárok gyõzedel-
meskedtek, ám mielõtt az
áldozatokra gondolnánk,
ne tegyük. A hagyományõr-
zõk kerülik a közelharcot, a

harcjeleneteket külsõsége-
ikben mutatják meg a kö-
zönségnek. A harctéren
minden korhû és a küzdel-
met korabeli fegyverek má-
solataival vívták meg. A

gyakorlat befejeztével a ka-
tonák fegyelmezett módon
hagyták el a helyszínt és
ígéretet tettek, hogy jövõre
is visszatérnek települé-
sünkre.

P.F.
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Hagyományõrzõ egyesületünkben
igen színes, változatos és mozgalmas
életet élünk. Énekelünk, táncolunk,
tanulunk, kapcsolatokat építünk ki,
lobbizunk, programot szervezünk, ci-
vil fórumokon veszünk részt. Sikeres
pályázatokat írtunk a 2009 évben,
melyeken ily módon összesen
850.000 forintot nyertünk az alábbi
felsorolás szerint: Pest Megye Önkor-
mányzat (kisebbségi keret), 50.000 Ft,
Kerepes Önkormányzat 150.000 Ft,
Országgyûlés 200.000 Ft, NCA
450.000 Ft, 

Gyûjtjük és színdarabot írunk ele-
ink szokásairól, legutóbb a legény-
bíróválasztást dolgoztuk fel, melynek
bemutatása 2010. évben lesz. Fellépé-

seink színvonalának biztosítéka Suba
Éva táncpedagógus és koreográfus.
Tervezzük a jövõnket, szervezetünk át-

alakításán is gondolkodunk (a mai kor
elvárásaival lépést kell tartanunk) hi-
szen ez részben a mûködõképessé-
günk záloga is. 

Egyesületünk, illetve a Szlovák Ki-

sebbségi Önkormányzatunk képvise-
lõjeként részt vettem az Európai Gaz-
dasági és Szociális Bizottság (EGSZB)
által és a budapesti Európa Ház
együttmûködésével szervezett 2 na-
pos Nemzetközi Konzultatív Fórumon
Sopronban. Többek között „az Euró-
pai Unió 20 év múlva-a civil társa-
dalom elképzelései” néven dolgoz-
tunk ki javaslatokat az EGSZB számá-
ra. Sok-sok információval gazdagod-
va, melyet szervezetünk hasznosítani
fog érkeztem vissza.

Szeretettel várunk mindenkit aki
az egyesületünk tagja szeretne lenni.
Jelentkezhet személyesen a Forrás Fa-
luházban minden csütörtöki napon
du 18-19 óráig, vagy az alábbi tele-
fonszámon: 06/30/2626576

Zombori Hubertné
elnök

Élet a Pávakörben

Azok a csodálatos férfiak…

A megelevenedett szabadságharc

Az Aranyesõ és a Lila Akác nyugdíjasklub asszonyai úgy döntöttek, hogy egy évben egyszer megünneplik a klub
férfitagjait, amire idén október második felében került sor a Forrás Mûvelõdési Házban. 

Az Aranyesõ klub hölgy tagjai az operett dalokat
csodálatosan éneklõ mûvésznõ Pászthy Viktória segít-
ségével igyekeztek levenni a lábukról ünnepelt férfitag-
jaikat, valamint az asszonyok által fõzött és sütött finom-
ságokkal, amit jó hangulatú éneklés és tánc követett.

Elõször a Lila Akác köszöntötte „erõsebb nembéli” tagjait
saját elõadásban kis mûsorral, valamint finom étellel és itallal,
amit a jó hangulatú mulatságon együtt fogyasztottak el.
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Csicsergõ óvoda
A szeptember hónapra ter-

vezett kirándulásokat lebonyo-
lítottuk. Elsõként Turán voltunk
almaszüreten. A Fecske csoport
kivételével (õk az óvodát „õriz-
ték”) minden csoport részt vett
a kiránduláson. A leszedett al-
mából süteményt sütöttünk és
télire is tartalékoltunk belõle. A
kicsiknek frissen szedett almá-

val kedveskedtünk.
Ebben a hónapban társadal-

mi munkát szerveztünk.
Wilhelm László és Petró József
segítségével sikerült az udvari
játékokat lefesteni. A festéshez
Petró József biztosított na-
gyobb mennyiségû festéket.

A Mókus csoportba járó
gyerekek szüleinek anyagi tá-
mogatásával szebbé varázsoló-
dott a csoportszoba fala. A
munka elvégzéséért köszönet
Szillényi Gábornak, Pruzsina
Katalinnak és Juráncsik Tibor-
nak. A takarításban Pálinkás
Katalin és Benkõ Irén segített. A
babaszoba bútorát Rábai Lajos
varázsolta újjá. Köszönet érte.
A dolgozók fizikai erõnlétét
Ambrus Lívia szülei támogatták
enni és innivalóval.

Az Állatok Világnapja alkal-
mából az óvoda udvarán ku-
tyás bemutatót tekintettünk
meg, valamint ellátogattunk a
szentendrei Skanzenbe is. Az
egész napos kiránduláson a

gyerekek nagyon jól érezték
magukat, és sok tapasztalatot
szereztek.

Október 10-én az iskola tor-
natermében a Mókus és Fecske
csoportosaink nagysikerû mû-
sorral köszöntötték a települé-
sünkön élõ nyugdíjasokat a
Nyugdíjas Világnap alkalmá-
ból.

A hagyományos Csicsergõ

Játszóházat november 7-én
(szombatra) szervezzük. Erre a
programra minden szülõt és
gyereket szeretettel várunk.
Részletek az óvodai hirdetõtáb-
lákon.

Meseliget óvoda
Szeptember hónapban

megtörtént a nagycsoportosok
logopédiai felmérése. Azoknak
a gyermekeknek, akiknél vala-
mely hang ejtésének hibája for-
dul elõ, Anita néni segít.

Szeptember közepétõl fo-
lyamatosan indultak a gyerme-
kek számára fakultatív progra-
mok. Az idei nevelési évben
számos program kínál lehetõ-
séget a szabadidõ hasznos el-
töltésére: Zeneovi, néptánc, an-
gol, német, focisuli, katolikus
hittan, gyermek jóga.

Teknõs, Katica és Maci cso-
portosaink almaszüreten vet-
tek részt Gyálon a helyi almás-
kertben. A rengeteg leszedett
almán kívül frissen facsart al-

malevet is vásárolhattunk a
helyszínen. Visszaérkezve az
óvodába megajándékoztuk a
Pillangó csoportosokat egy-egy
kosár almával, mivel õk még
nem vehettek részt ezen a ki-
ránduláson. Szeptember 24-én
egy nonprofit alapítvány segít-
ségének köszönhetõen gyer-
mekeink arcfestésen vehettek
részt, majd fölös energiáikat
ugrálóvárban vezethették le.
Köszönet érte!

Az Állatok Világnapja alkal-
mából óvodánk udvarán egy
régi óvodásunk anyukája, aki
kutyakiképzõ, bemutatót tar-
tott két kutyájával. Kópé és Zu-
lu fegyelmezetten hajtották
végre gazdájuk utasításait. A
bemutató végén maradt idõ,
hogy a gyerekek barátkozza-
nak a két kutyával és meg is, si-
mogathatták õket.

Katica csoportosaink szintén
az Állatok Világnapja alkalmá-
ból a Fõvárosi Állat és Növény-
kertben jártak, ahol az állatkert
lakóival ismerkedtek. Legna-
gyobb sikere az állatsimogató-
nak volt, de a játszótéren is ki-
próbálták ügyességüket.

Október 10-én ünnepeltük

óvodánk negyedik születés-
napját. A nagy eseményre dél-
után került sor, melynek kereté-
ben a Vándorok együttes zené-
jére mulathattunk. A mûsor vé-
gén együtt fogyasztottuk el az
ünnepi tortát, majd estig ját-

szottunk, beszélgettünk az ud-
varon. A büfében a szülõk által
hozott süteményeket és üdítõ-
ket kóstolgathattuk.

Október 12-én Katica cso-
portosaink Gödöllõre utaztak a
Városi Könyvtár által szervezett
interaktív foglalkozásra. Témá-
ja az õsz volt, melynek kereté-
ben õszi verseket hallgattak,
meg és képeket nézegettek. A
végén elkészítették a mesébõl
oly jól ismert Kipp-Kopp figurá-
ját fenyõtobozból.

Teknõs csoportosainkkal az
óvoda környékét fedeztük fel.
Megnéztük a közeli kerteket,
az utcán a fákat, mi változott
rajtuk. Megfigyeltük, hogy a hi-
deg idõjárás milyen színûre (pi-
ros, barna, sárga) festette a le-
veleket. Az elsõ sétán úgy elfá-
radtak a gyerekek, hogy dél-
után mindenki elaludt.

Idén lelkesen és boldogan
köszöntjük születésnaposain-
kat. Tavaly elmaradt ez a ked-
ves esemény, mert mindenki
már betöltötte a harmadik
évét, amikor bekerült a csopor-
tunkba. A szülinapos egy kis
trónusba ül, ami nagyon tetszik
neki, egész nap õ az ünnepelt.

Terveink:
Katica csoportosaink meghí-

vást kaptak október 20-ra az is-
kolába, ahol a mûvészeti tábo-
rosok elõadásában megtekintik
majd Az aranyszõrû bárány c.
mesét. Nagy izgalommal ké-

Szeptember hónaptól szolgáltató váltás miatt új internetcímen érhetõ el
óvodánk weblapja: www.kerepesiovi.hu. 
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szülünk az iskolában megren-
dezésre kerülõ Benedek Elek
mesemondó versenyre.

Maci csoportosaink a Köz-
lekedési Múzeumba készü-
lõdnek.

November 14-én tartjuk a
hagyományosan megrende-
zésre kerülõ Szülõk bálját.
Minden óvodánkat támogat-
ni kívánó vendéget szeretet-
tel várjuk. Jegyek elõvételben
vásárolhatók november 11-
ig.  Részletes felvilágosítás az
óvodánkban.

Szivárvány óvoda
Hagyományõrzõ óvodai

programunk keretében szüre-

telésen vettünk részt az egyik
kisgyermek családjánál. Más-
nap az óvoda udvarán lesze-
meztük a szüretelt, s az ott-
honról hozott szõlõt, majd ki-
préseltük. Igazi szõlõprést kap-
tunk Szúnyog Pistikééktõl,
nagy élmény volt az összeraká-
sa, a benne lévõ szõlõszemek
préselése. Felváltva forgatták a
fiúk a prést, a lányok pedig ön-
tötték a kifolyó mustot a kan-
csókba, poharakba. Finom
mustkóstolót tartottunk. Befe-
jezésül szüreti gyermekjátéko-
kat játszottunk.

Õszi programjainkon szere-
pelt még dióverés, gesztenye-
szedés, levelek gyûjtése, õszi

erdei gyümölcsökkel való is-
merkedés. E tevékenységeket
folyamatosan végeztük, végez-
zük. Foglalkozások keretében
többféle kézmûves terméket
készítünk belõle.

A megépült, kibõvített óvo-
dát változatos gyerekprogra-
mok (Kézmûves, arcfestés) ke-
retén belül avattuk fel. A finom

lángos és az ugrálóvár, mind-
mind hozzájárult ahhoz, hogy
a gyerekek és a felnõttek jól
érezzék magukat.

Szeptember végén, könyv-
tárlátogatáson járt két csopor-
tunk, ahol a kölcsönzés szabá-
lyaival ismerkedtek.

A Margaréta csoport elké-
szítette hagyományos õsziba-
rack és körte befõttjeit. Gyü-
mölcsnap keretében a tél folya-
mán fogyasszák majd a gyere-
kek, s küldenek a többi cso-
portnak is kóstolót.

Az Állatok Világnapja alkal-
mából a nagyok és a középsõ-
sök a faluvégi lovardába láto-

gattak el. A kicsik egy családi
háznál tekintették meg a házi
állatokat.

Köszönjük a tombola aján-
dékot Zsámboki Robi szüleinek,
Szúnyog Pistike apukájának a
prést, Verdes ikrek apukájának
az újságokat!
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2009. szeptember hónapban megjelent
Kerepesi Vélemény c. közéleti lapjában
megjelentekre hivatkozással.
A KLSE támogatását tárgyalta 2009.
szeptember 03-án a Képviselõ-testület.
Az újságcikkben helytelenül került nyil-
vánosságra, hogy a KLSE még a 2008.
évi támogatással sem tudott elszámolni.
Ezennel tájékoztatjuk T. Kerepesi
Lakosságot, hogy az újságcikkben
feltüntetettek nem fedik a valósságot.
2009. július 10-én Oláh János Jegyzõ Úr
nevében Veres Éva Adó- és Pénzügyi
Irodavezetõ Asszony kért írásban, hogy
a beszámolót részükre jutassuk el. Ez

akkor meg is történt és az Önkor-
mányzat rendelkezésére bocsátottuk a
kért anyagot.
2009. augusztus 11-én ismét Jegyzõ Úr
levélben szólított fel, hogy tegyünk
eleget a 2008. évi beszámolónak. 
Ezt követõen szeptember elején az
önkormányzat rendelkezésére bocsátot-
tuk a 2008. évi tételes elszámolást, mely
még a mai napig is az Önkormányzatnál
található. Az elszámolással kapcsolat-
ban mindent megfelelõnek találtak.
Ezek után 200 ezer Ft-ot utalt az Önko-
rmányzat a KLSE számlájára.
Polgármester Úr több nyilvános fóru-

mon, több tanú elõtt jelentette ki, hogy
3 Millió Forint támogatást ad a KLSE
részére, ha feljut a Megye I. osztályba.
Egyesületünk ezen ígéret függvényében
vállalta a felsõbb osztályt, hiszen nyil-
vánvaló volt mindenki számára, hogy
több költséggel és kiadással is jár a fel-
jebb jutás.
Tájékoztatásul közöljük, hogy csap-
atunk helytáll a Pest Megye I. osztá-
lyában, jelenleg a középmezõnyben
foglal helyet a tabellán. 
Továbbra is bízunk az Önkormányzat
támogatásában. 

KLSE vezetõsége

Mint ismert a magyar ku-
pában a lányok a Ferencvá-
rost húzták ki. November 11.-
én este 6-órakor fogadjuk a
Ferencvárost, villanyfényes
mérkõzésen. Köszönet a Pol-
gármesteri Hivatalnak és a
négy vállalkozónak, akik a Ke-
repesi pályavilágítást megol-
dották, és ezzel lehetõvé tet-
ték, hogy a többi csapat is es-
ti mérkõzéseket játszhasson.
Lányaink azóta is vezetik a
Budapest bajnokságot, igaz ,
hogy csak egy ponttal, de az
egész élmezõny nagyon szo-
ros. Eddig van 6 gyõzelmünk,
1 vereségünk. A legutóbbi
mérkõzésen Budapest III. ke-
rület ellen, emberhátrányban
sikerült a mérkõzést megfor-
dítani, és végül 3: 2 -re gyõz-
ni. Nagyon köszönjük a
kerepesi szurkolóknak, akik
meccseinken egyre többen
vannak kint, és nagyon jó ér-

zés a buzdításukat hallani, és
érezni. Remélem a Fradi ellen
még több szurkolónk lesz, és
egy csodálatos villanyfényes
mérkõzésen meglepetést sze-
rezhetünk. 

U 16-osaink szintén veze-
tik a bajnokságot, veretlenül.
Most ért be az a munka, ami
már két éve folyik a serdülõk-
nél. Itt is látszik mennyit szá-
mít a gyerekek szorgalma, és
az edzõvel való összedolgo-
zás, mert a sok munka végül
meghozta gyümölcsét, és
olyan csapatok, mint  Gödöl-
lõ, és Veresegyház elõtt ve-
zetjük a bajnokságot. Eddigi
mérlegük 7 gyõzelem, 1 dön-
tetlen. Legutóbb Pécelt ver-
ték 7: 0-ra. Sajnos a csapat
egyik legjobb játékosa, egy-
ben gólkirálya Illés Dani meg-
sérült, és már csak jövõre szá-
míthatunk rá, de a csapat mi-
nél elõbbi gyógyulást kíván

neki, és minél elõbb vissza-
várja, nagy szükség van rá. 

U 13-as csapatunk most
állt össze, ez az elsõ idény,
eddigi mérlegünk nem túl jó,
1 gyõzelem, 4 vereség. De
csak buzdítani tudom a kicsi-
ket, mert az U 16-osok is így
kezdték, de a kitartás, és a
szorgalom eredményeként
két év múlva már a bajnoksá-
got fogják vezetni. A kicsik is
nagyon tehetségesek, mivel
szinte minden mérkõzésen az
elsõ félidõben õk vezetnek,
csak a 2. félidõre elfogy az
erejük. Ezt csak szorgalom-
mal és sok edzéssel tudják
pótolni, de a kicsik nagyon
szorgalmasak és bízunk ben-
ne, hogy az eredmények is
minél elõbb jönni fognak. 

Felnõtt csapatunk megye
3-ban jelenleg a második he-
lyen áll, a csapat a helyezés
ellenére elég vegyes teljesít-

ményt nyújt, ami köszönhetõ
annak, hogy az edzéseket
nem szívesen látogatják, és
ha ez így folytatódik, akkor a
feljutás nem fog teljesülni.
Remélem, hogy télen helyi új
igazolásokkal a csapatot si-
kerül megerõsíteni és a felju-
tást bebiztosítani.

Öregfiúink szereplése kö-
zepesnek mondható, 3 gyõ-
zelem, 4 vereség, de aminek
nagyon örültünk, az örök ri-
válist Kistarcsát sikerült 3: 1-
re legyõznünk. Az öregfiúk-
nál nagyon nagy gondot je-
lent, hogy a korai kezdés mi-
att éppen, hogy ki tudnak áll-
ni, de a pálya világításának
köszönhetõen, üstökösként
fognak száguldani nemcsak
az öregfiúk, hanem a többi
Kerepesi csapat is. 

A Kerepesi 
Sportbarátok 

Egyesülete

KEREPES-FRADI 2009. november 11. 18-óra 

A Kerepesi Labdarúgó Egyesület közleménye
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Olvasói levelek

A Kerepesi Vélemény augusztusi szá-
mában jelent meg „Egy kerepesi polgár
véleménye” címû íráshoz szeretnék pár
gondolatot hozzáfûzni.

Amikor négy-ötezer embernek nincs
munkája, kilátástalan helyzetbe kerülhet
a családjával, amikor több mint kétszá-
zezren éheznek ártatlan kisgyermekek is,
amikor a bankok családokat raknak az
utcára az elárverezett otthonukból, ami-
kor ebben az agyonsanyargatott ország-
ban a szegények életlehetõsége egyre
romlik, hogy lehetnek olyan gondolatok,
amirõl a cikk írója ír. Hogy lehet azon vi-
tatkozni, hogy a vasút melyik oldalán
épül több, melyiken kevesebb?

Kerepes nagyközség négy település-
részbõl áll. Így aztán bármelyik részen
épül valami, az mind a nagyközséget
szépíti, mind nekünk készül. Az ilyen be-
szédekrõl eddig nem hallottam, igaz, én
ritkán tudok elmenni emberek közé. Azt
viszont megjegyezném, Kerepesen káka
sincs, így hiába keresik a csomót. Gon-
dolom utakról is van szó. Mindenki is-
meri a gazdasági helyzetet, így inkább
dicsérni kellene az önkormányzat erõfe-
szítéseit, mint kritizálni.

Az egyik út hosszabb, a másik széle-
sebb. Így, ha egyik oldalon pár méterrel
hosszabb készül, netán néhány négyzet-
méterrel több, akkor sem lehet abba-
hagyni, végig kell csinálni. Jelenleg is jól
gondolkodnak. Mivel a Patkótól a busz
sima fõútvonalon mehet, hozzáfogtak,
hogy a Szilasról induló busz se zötyög-
jön velünk. Egy része már elkészült, és
úgy tudom, a másik fele is tervbe van
véve.

A községben bárhol van, vagy épül
valami, az mindenkié. Néhány példa: a
temetõ kerepesi részen van, egyszer
mégis mindannyian oda kerülünk. Ott a
labdarúgó pálya is, mégis mindenki
odamehet a meccset nézni. Ott van a
hõsi halottak emlékmûve, de virágot
bárki tehet rá. Végül az iskola is ott van,
de a többi területrõl is odajárnak a gye-
rekek, és az ott lévõ polgármesteri hiva-
talba mindnyájunk ügyeit intézik.

Úgy gondolom, a cikkben írottakról
csak az idõsebb emberek vitatkoznak,
idejük több van, mint a fiataloknak,
akiknek a kisebb gondja is nagyobb en-
nél. Csakhogy ezzel idegesítik egymást,
ami idõs korban nagyon káros.

Ehelyett, szerény képességemmel
mást ajánlanék. Nem Pesten, kövek kö-
zött élünk, hanem úgyszólván a termé-
szetben. Ha kilépünk az ajtón, a zöld
lombok, a virágok között vagyunk. Pró-
báljuk mindenben a rossz helyett a jót
és a szépet keresni. Sétáljunk az utcára
ültetett fák alatt, nézzük a kertek a virá-
gait, gyönyörködjünk bennük, ez igazán
nyugtató, és az egészségünket szolgál-
ja. Legyen egy cicánk, amit simogatha-
tunk, becézõ szavakat mondhatunk ne-
ki. Ugyanúgy, mint a kismadaraknak, ha
etetjük, itatjuk õket. Ez is jó érzést, nyu-
galmat ad. És ott vannak a szebbnél
szebb, jobbnál jobb könyvek, olvassuk
õket.

Végül a cikk írója polgármester úrnak
azt írja, uralkodik. Õ ezt jó értelemben
írta ez világos a sok dicséretbõl, mégis
félreérthetõ sokak számára. Ezért én ide
írom: a polgármester úr nem uralkodik,
hanem a Hivatal dolgozóival és azokkal
a képviselõkkel, akik emlékeznek az es-
küjükre, hozzáértõen, példamutatóan,
lelkiismeretesen szolgálja a községet.

Csõsz Lajos

Egy jó szándékú írás nyomában

A buszközlekedésrõl pro és kontra
Dimitrov Venciszlávné szilasligeti la-

kos panaszos levelet írt el polgármes-
ter úrnak, melyben többek között az
alábbiakat nehezményezi a helyi
buszközlekedéssel kapcsolatban:

„Az elmúlt héten két esetben, vala-
mint a mai nap reggelén is telefonon
jeleztem a Weekenbus Zrt munkatár-
sának, hogy a buszok nagyon sokat
késnek, kb 10-15 percet, ami különö-
sen a reggeli órákban sok kellemet-
lenséget okoz az utasoknak akár a
munkahelyükre, akár bárhová indul-
tak is el. A mai nap reggelén a követ-
kezõ válaszokat kaptam:

• Vegyem tudomásul, hogy nagy a
forgalom. Most is ott áll a busz a
piros sorompónál.

• Már megint az a nõ telefonál, aki
állandóan zaklat bennünket.

• Ó, a menetrend! Azt kár nézni,
õket az nem érdekli, mennek és
jönnek, amikor.

• Javaslatomra /…/ mely szerint mó-
dosítani kellene a menetrendet /…/
a következõ választ kaptam.”Mit
képzelek én, hogy szerzõdéssze-
gésre akarom õket rávenni, mivel a
menetrend a Kerepesi Polgármes-
teri Hivatallal kötött szerzõdés ré-
sze, ha azt módosítanák, szerzõ-
désszegést követnének el.”

… a munkatársuk, miközben velem
beszélt, másik telefonon felhívta a
buszvezetõt és a következõket
mondta neki: …”na, mennyé’má’
át a piros sorompón, Má’ megin’ az
aki a mútkor’…”

• A hangnemrõl és beszédstílusról
jobb, ha nem is írok semmit!”

Polgármester úr kérésére a panaszos
levelét elküldtük a Weekenbus Zrt veze-
tõjének, aki válaszlevelében az alábbiak
közlésére kérte szerkesztõségünket:

„Válasz a panaszra
• A cég vezérigazgatója Hermann

Istvánné beszélt a panaszossal.
• Nem hangzott el egyetlen olyan ki-

jelentés sem a részérõl, melyeket a
hölgy leírt.

• 21-éves vállalat vezetõi munkája
során soha nem adott ki olyan uta-
sítást gépkocsivezetõnek, hogy
menjen át a piroson.

• A hölgy tényleg már kétszer is tele-
fonált, és a busz késését reklamál-
ta, közben kiderült, nem jól tudta a
menetrendi indulási idõt Szilas-
buszfordulónál.

• Panaszosunk az autóbuszon is ál-
landóan nem tetszését fejezi ki,
melyet utastársai sem osztanak.

A menetrend összeállításánál a kö-
vetkezõ igények lettek figyelembe
véve:
- HÉV menetrend, érkezés-indulási

idejei.
- jelenleg minden második Hév-hez

van buszjárat
- Közintézmények (óvoda, iskola, hiva-

tal, templom) megközelíthetõsége.
- A lehetõ legrövidebb eljutási idõ a

cél állomásra.
- hajnali és késõ esti közlekedési le-

hetõség biztosítása.

Utas igények alapján a Széphegyi já-
rat útvonalán módosítottunk.

Késések elõfordulnak a HÉV eseté-
ben is, mégsem látok ilyen hangú le-
veleket a BKV-val szemben.

Mint a leírtakból kitûnik, a levél tartal-
ma nem fedi a valóságot, ezért az a ve-
zérigazgató személyének lejáratására, a
cég rosszhírének keltésére alkalmas.

A Weekendbus Zrt. jelenleg napi
643 járat végzésével 8906 kilomé-
tert tesz meg menetrendszerinti fel-
adat végzéseként, így biztosítva közel
19 ezer ember közlekedését. Kivitelez-
hetetlen, hogy ne legyenek késések,
mint ahogy más közlekedési ágakban,
és vállalkozásoknál is vannak. De a
többség elégedett munkánkkal. 

Kerepes helyi járatát április óta vé-
gezzük. Napi 42 forduló megtételével,
havi szinten a bevétel nem éri el a
800.000.-Ft összeget. Bérletet megkö-
zelítõleg 160 fõ, menetjegyet 1800 fõ
vesz. Emellett közel 2500 alkalommal
utaznak a járaton 65-év felettiek in-
gyenesen.

Az eltelt idõszak alatt összesen
3.452.855.-Ft bevételre tettünk szert.
Viszont az üzemeltetésre fordított ki-
adásaink 10.826.895.-Ft-ot emésztet-
tek fel. A kettõ különbözetével
(több mint 7.000.000.Ft) támogat-
tuk ez idáig a helyi járat fenn mara-
dását, mivel semmilyen hozzájáru-
lást a mai napig nem kaptunk.

Ennek fényében nézzük, milyen
rosszul dolgozik a jelenlegi szolgáltató.

Nedeczky Tibor
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Engedjék meg, hogy kerepesi lakos-
ként, adófizetõként és választópolgárként
számunkra lényeges dologra felhívjuk a fi-
gyelmet.

Kerepes és Szilasliget egy élhetõ település.
Azért jöttünk ide lakni, ki régebben ki kevés-
bé régen. Sajnos vannak, akik ezt az élhetõ-
séget nagyon szabadon értelmezik, és csak
magukra gondolnak.

Szeretnénk kérni, hogy a polgárõrség né-
ha-néha menjen el Kerepesre és Szilasligetre
egyaránt az esti, fõleg a hétvégi napokon,
ahol fiatal suhancok félelemkeltõ módon
bandákban randalíroznak, crossmotorral szá-
guldoznak a HÉV peronon várakozók között.
Heti rendszerességgel utazom vasárnap este
7 körül, de még soha nem láttam ott se egy
közterület-felügyelõt, sem pedig egy polgár-
õrt, aki megálljt parancsolna a fiataloknak. 

Egy veszélyre is szeretném a figyelmet fel-
hívni. A keskeny utcák tele vannak a háztulaj-
donosok autóival, akik nem állnak be, sõt a
céges autóikat is ott parkoltatják. Kérem,
nézze meg Szilason a Sólyom utca, a Szondy
utca, József A. utca stb. környékét, hogy a
háttulajdonosok a házuk elõtt parkolnak,
nem lehet tõlük közlekedni. Az utcán gyerek-
sereg játszik, mert nincs közpark vagy játszó-
tér. Kitettek valakinek az ötletére egy táblát a
Sólyom utcába, hogy 30-as övezet és játszó
gyerekek. Nem ez a megoldás. Pár napja gör-
korcsolyás gyerekek feküdtek az úton ke-
resztbe, pihentek és nem voltak hajlandóak
felkelni, hogy el tudjunk menni. Mutogattak
a táblára, hogy nekik ehhez joguk van. Joguk
az van, amíg valami baj nem történik. Akkor
a szülõk majd keresik a felelõst, mert ahhoz
nagyon ért mindenki. Kérjük tegyenek lépé-

seket mielõbb,  várakozni tilos táblák kihelye-
zésével és a szülõk felhívásával.

Mindenkinek csak a saját ideje a drága, a
másé nem. Ezért fordulhat elõ, hogy késõ es-
te, korán reggel, szombaton, vasárnap, ün-
nepnap, valaki éppen flexel, légkalapáccsal
veri a járdát, vagy motoros fûrésszel fát vág.
Ajánljuk Polgármester Úr figyelmébe Török-
bálint CSENDRENDELETÉT, lehetne tõlük ötle-
teket venni arra, hogy azért valamikor csend
is legyen és lehessen pihenni azoknak, akik az
adóforintjukból a települést fenntartják.

Fentiek alapján kérjük, fontolják meg a
fent leírtakat. Hamarosan választások lesznek
és az elégedetlen lakosság változást akar.
Hassanak oda, hogy ne legyenek elégedetle-
nek és Önök továbbra is a köz érdekében
dolgozhassanak.

Jobbító szándékú lakosok

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselõ-testület!

Tisztelt N. Úr!

Azt gondolom, egy új parko-
lónak és az évi több tízezerre
tehetõ autólopásoknak sok
közük nincsen egymáshoz
már csak azért sem, mert a
házak és telkek elõl „elkö-
tött” jármûvek száma több-
szöröse a parkolóból eltün-
teknél. A parkolót nem lopás
ellen, hanem a gépkocsijukat
tárolni kívánók érdekében
építettük. Erõltetett párhuza-
mot állít, de megértem, hi-
szen ellopták az autóját, de
azt is hozzáteszem, Budapes-

ten a fizetett parkolóban
sem vállalnak garanciát a
parkoló autókért, Kerepesen
pedig a parkolás díjtalan.
Amíg nem volt parkoló, ad-
dig hová álltak és ahová áll-
tak azt õrizte valaki? Az au-
tókat tehát nem parkolási
helyhez kötötten lopják, ha-
nem az autóért. Kívánom,
hogy kerüljön elõ a tulajdo-
nuk, egyben kérem a történ-
tekért ne az ingyen parkolót
és annak építõjét okolják.

Üdvözlettel, 
Franka Tibor polgármester

Válasz a szeptemberi számunk a 16. oldalán
megjelent  „Parkolj és utazz?” címû 
N.A. olvasói levélre

A Visegrádi Négyek egy-
kori szövetségét szorgal-
mazza Franka Tibor pol-
gármester, aki komolyan
gondolja, hogy a valami-
kori egység hathatós le-
het a jövõben, például kö-
zös EU-s pályázatok be-
adásánál.

Ezért kapcsolatfelvételt
kezdeményezett és öröm-
teli fogadtatásra talált a
küldöttségünk, amelyet
Kiss Károly vezetett a
csehországi Horice-be. 

November 5-én érkezik

az Óriáshegység lábánál
található cseh kisváros
képviselõ-testületének
küldöttsége Kerepesre,
abból a célból, hogy a
polgármesterük, Franka
Tiborral közösen, aláírja a
testvértelepülési megálla-
podást.

Újabb testvértelepülés

A próbaterhelést végzik az elsõ magyarországi úgynevezett
milánói technológiával épülõ hídnál 

A hídépítésben különle-
ges technológiának számí-
tó ún. milánói módszerrel
épülnek az M31-es autópá-
lya 3-as úti csomópontjá-
nak hídjai. 2009. májusa
óta a 3-as úton a forgalmat
sávelhúzással biztosítják, a
mellette lévõ HÉV pedig
ideiglenes nyomvonalon
közlekedik. A régi nyomvo-
nalakon új mûtárgyak épül-
nek. 

Az új mûtárgyak: a 3-as
út és a Gödöllõ-Budapest
HÉV átvezetésének kialakí-
tásánál a mélyépítésbõl is-
mert milánói technológiát
alkalmazzák. A módszer lé-
nyege, hogy a híd cölöpjeit,
tartószerkezetét a meglévõ
terepszintrõl lefúrják a
megfelelõ mélységbe. A
hídtest ráépítése a függõle-

ges tartószerkezetekre a
környezõ földtömeg kieme-
lése nélkül történik, a benn-
maradó föld biztosítja az
alátámasztást a pályaszer-
kezet zsaluzata alatt. A kész
híd alól eltávolítják a földet
a cölöpök és a hídtest kö-

rül, mintegy 2m mélység-
ben. Ekkor elvégzik a pró-
baterhelést, majd pedig a
nagytömegû földmunkát,
így téve szabaddá az autó-
pálya nyomvonalát. Az
M31-es autópálya ezen a
szakaszon, 7 m mély bevá-

gásban halad, így mintegy
~21.000 m3 földet kell el-
távolítani.

Magyarországon elõször
építenek autópálya-beruhá-
záson így hidakat. A tech-
nológia-választást az indo-
kolta, hogy a 3-as út és a
HÉV pálya forgalmát az
építkezés alatt folyamato-
san fenn kellett tartani. A
sávelhúzással kialakított új
és a régi nyomvonalak a he-
lyi adottságok miatt olyan
közel helyezkedtek el, hogy
a 7 m-es bevágást, a rézsûk
kialakítását a cölöpösszefo-
gó gerendák elhelyezését
helyhiány miatt nem lehe-
tett megoldani.

A próbaterhelés után a
forgalmat november ele-
jén terelik át az új hídra.
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Pedikûr, manikûr, frissítõ, relaxáló masszázs kényelmesen az Ön otthonában, akkred-
itált bizonyítvánnyal rendelkezõ, számlaképes hölgytõl. Tel: 06-30-382-5377

1517. október 31-én a
wittenbergi vártemplom ka-
pujára szögezte ki Luther
Márton a reformáció tételeit.
’Az igaz ember pedig hitbõl
él!’  bibliai tanítás lett a refor-
máció vezérigéjévé. 

A reformáció eszméje át-
hatotta egész Európát és
lángra gyújtotta az 500 éve
született Kálvin János szívét is.
Kálvin tanaira hamar fogé-
konnyá vált Svájc és Hollan-
dia.  Azok a magyar diákok,
akik akkoriban ösztöndíjas-
ként tanultak ezekben az or-
szágokban, hazánkba is el-
hozták a reformáció tanait. A
három részre szakadt Ma-
gyarország török által elfog-
lalt területein sok-sok nyomo-
rúság közepette erõsítették a
nemzetet. Erõt adtak a meg-
próbáltatások elhordozásá-
hoz, reménységet, hogy Isten
a szenvedések után a bûnbá-
nó népnek kegyelmet és
újabb felemelkedést ad. Ezek-
ben a viharos idõkben a Kál-
vin tanait követõ reformáto-
rok a nemzet támaszai, vi-
gasztalói, erõsítõi voltak.
Illyés Gyula szavaival együtt
valljuk:

„Hiszed, hogy volna olyan,
amilyen magyarság, ha nincs
Kálvin?

Nem hiszem!”
Tisztelettel emlékezünk re-

formátorunkra, Kálvin János-
ra azzal, hogy nekünk is hi-
tünk gyakorlásában meg kell
újulnunk, a Biblia igazságait
egyre határozottabban kell
követnünk. 

Nyári hitmélyítõ hetün-
kön 74 fõ volt együtt. Itt ta-
nulták be konfirmandusaink a
„Jézus, segíts!” címû rock-
balettet, a fiatal házasok bib-
liaórásai pedig a Pál apostol

életérõl szóló pantomimmû-
sorukat.

Közel 300 ember elõtt
szeptember 27-én mutathat-
tuk be ezeket a kistarcsai Csi-
gaházban, a kistarcsai, csö-
möri, kerepesi és nagytarcsai
gyülekezet „Református Gyü-
lekezeti Nap”-ján.

Külön öröm volt hallanunk
egy fiatalunk bizonyságtétel-
ét, valamint egy házaspár bi-
zonyságtételét, akik már a vá-
lásig jutottak, de a Reformá-
tus Házasság-és Családsegítõ
Misszióban segítséget kaptak.
Így rendezõdött az életük és
családjuk. – Megrendítõ volt
hallanunk egy 8 év fegyház-
büntetésre ítélt szabadult rab
bizonyságtételét, aki a bör-
tönben tért meg és egészen
más emberként jött ki onnan,
mint ahogy bekerült. 

Gyülekezeti alkalmaink
Kistarcsán a Hunyadi u.10.

szám alatti gyülekezeti ház-
ban (a templom mögött) tart-
juk hétközi alkalmainkat:

Minden szerdán este 6 órá-
ra bibliaiskolára hívjuk azokat,
akik részletesebben szeretnék
megismerni a Biblia tanítását.
Alkalom ez arra, hogy még in-
kább elmélyedjen a bibliais-
meretük.

Csütörtökönként este 6-7-
ig tartjuk a fiatal házasok és
jegyespárok bibliaóráját „Csa-
ládi összhangzattan” címmel.

Szeretettel várjuk azokat,
akik felnõttek, de még nem
konfirmáltak. Van lehetõség
arra, hogy ami korábban el-
maradt az életükbõl, azt pó-
tolják! A (28) 470 644-es tele-
fonszámon lehet jelentkezni
és megbeszélni a tudnivaló-
kat, részleteket.

Riskó János  lelkész

Október: 
a Reformáció hónapja
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Mint sokan tudják tele-
pülésünkön ötszázat is
meghaladó a székely la-
kosság lélekszáma, de
aki esetleg eddig nem
szerzett tudomást bará-
taink jelenlétérõl, az
most bepótolhatta. Ok-
tóber hónap 24. napján
Székely Szüreti Bál meg-
rendezésére került sor
Kerepesen, és ez a bál
nem csak a nevében volt
székely, hiszen bármerre
tekintettünk, mindenhol
e derék embereket lát-
hattuk sürögni, forogni,
hogy mindenben a ven-
dégek megelégedésére
legyenek. De ne szalad-
junk ennyire elõre. Szé-
kely vidékeken a szep-
tember közepétõl no-
vember elejéig tartó idõ-
szak legfontosabb társa-
dalmi, és egyben gazda-
sági eseménye a szüret.
A gazdálkodással, a szõ-
lõkben végzett más tár-
sadalmi munkákkal
szemben ez társas cse-
lekmény volt, ezért is
kapcsolódik hozzá a nap
végén ünneplés, táncos
mulatság. Ezt a hagyo-
mányt elevenítette meg
településünkön a Székely
Kör, akik nagy szeretettel
látták a vendégeket. A
bál Franka Tibor polgár-
mester úr köszöntõjével
kezdõdött, mely után
hagyományos székely
népi táncot láthatott a
nagyérdemû. De termé-
szetesen mulatságról lé-
vén szó, ezért a vendé-
gek is hamar tán-
cráperdültek, melyhez a
talpalávalót igazi székely
zenészek, valódi székely
dallamokkal szolgáltat-
ták. Ám ne gondolja sen-
ki, hogy ennyibõl állna a
bál. Egyik pillanatban ar-
ra lehettünk figyelme-
sek, hogy sürgõ forgó fi-
atal lányok az asztalra
penderítik a vacsorát és
a mulatság java csak ez-
után következett, aki
nem hiszi, járjon utána.

Székely Szüreti Bál 
kerepesi módra


