


A lengyel Pabianice után a
csehországi Horice is testvér-
településünkké vált. Novem-
ber 5-én rendkívül ünnepé-
lyes körülmények közt írta
alá az errõl szóló oklevelet
Ivan Dole�al, Horice polgár-
mestere és Franka Tibor, Ke-
repes polgármestere.

A földrajzilag távoli, de tör-
ténelmi kapcsolataiban egy-
máshoz sok szállal kapcsoló-
dó Csehország és Magyaror-
szág egy-egy településének
ilyen kapcsolata európaisá-
gunkat erõsíti, s a két nép
barátságát jelzi. Franka Tibor
polgármester terve, hogy te-

lepülési szinten újraépíti az
egykori „Visegrádi Négyek”
szövetségét, kedvezõ fogad-
tatásra talált mind Lengyelor-
szágban, mind Szlovákiában,
s ezzel az aláírással a negye-
dik fél, Horice is kimutatta
egyetértését, együttmûködé-
si szándékát. A történelmi
közös múlt, a szomszédos
népekkel ápolt kapcsolat és a
kölcsönös megbecsülés erõ-
södése mellett jó lehetõség-
nek mutatkozik ez a
testvértelepülési együttmû-
ködés az Európai Uniós pá-
lyázati lehetõségek fokozot-
tabb kihasználására is.

Az esemény a kerepesi Pol-
gármesteri Hivatal díszter-
mében történt, sok érdeklõ-
dõ lakótársunk jelenlétében.
A nyelvi nehézséget Kiss Kár-
oly, a helyi Szlovák Kisebbsé-
gi Önkormányzat elnöke ol-
dotta fel, aki kitûnõen beszé-
li a cseh nyelvet is. Horice
képviseletében a polgármes-
ter úr és felesége, valamint
Hana Richtermocová alpol-
gármester asszony és az ot-
tani vállalkozókat képviselõ
férje jelent meg. Csehorszá-
got pedig a Cseh Köztársa-
ság Magyarországi Nagykö-
vetsége Politikai Osztályának
elsõ titkára, Lukács László,
valamint a Cseh Kulturális
Iroda vezetõje képviselte,
akik maguk is ékes szavakkal
fejezték ki örömüket, s mél-
tatták ennek a kapcsolatnak
a jelentõségét. A magyar és
cseh történelmi kapcsolato-
kat Mayer Endréné alpolgár-

mester aszszony elemezte
elõadásában.

Az együttmûködést rögzí-
tõ magyar és cseh nyelven
fogalmazott irat kölcsönös
aláírását megpecsételõ pol-
gármesteri kézfogást tapssal
ünnepelték a jelenlévõk,
majd követték a kis csapatot
a kerepesi Hõsi Emlékmû-
höz, amely mellett egy hárs-
fa csemetét ültettek el a két
település barátsága emléké-
re. Ez, a reményeink szerint
a fa évrõl évre fokozatosan
terebélyesedõ lombozata,
jelképezi majd a két telepü-
lés közti kapcsolatok fejlõ-
dést, erõsödését is az idõk
múlásával.
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Testvérvárosunk Horice

Vajon mi lehet az oka az álhírkel-
tésnek? Ijesztgetés, megnyugtatás,
meggyõzés valamiért, esetleg vala-
mi/valaki ellen, vagy éppen az álhír
terjesztõjének helyzetbe hozása.
Nem találgattunk, hanem utánajár-
tunk, illetve megkérdeztünk a szó-
beszéd célpontját, nevezetesen a
polgármester urat, igaz-e, amit
úton-útfélen híresztelnek róla,
hogy itt hagyja a községet, az or-

szággyûlési választásokon indul
csak-, sõt azt is terjesztik, hogy
megegyezett az önkormányzati vá-
lasztásokon induló polgármesterje-
lölt személyérõl. 

- Remélem és sokak megnyugta-
tására, kevesek idegesítésére kije-
lentem: Kerepest semmilyen körül-
mények között sem óhajtom el-
hagyni, röviden; maradok. Az álhír-
terjesztések a lejárató cikkek és

pletykák a közelgõ országgyûlési
választásokkal függnek össze és
csöppet sem pártatlanok. Akár-
hányszor kerülök válaszút elé, min-
dig Kerepest fogom választani. Ezt a
kapcsolatot csak a választók bont-
hatják fel, ha szolgálatkészebb em-
berre és polgármesterre találnak,
mint én. - nyilatkozta Franka Tibor
polgármester. 

er-

Szóbeszéd

A testvérváros honlapján így kezdõdik 
az eseményrõl szóló méltatás:
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November 12-én délelõtt
10 és 12 óra között félpályás
útlezárás lassította a Kerepe-
sen áthaladó gépkocsik moz-
gását. Az útlezárás lakossági
kezdeményezésre történt,
amelyen a közelben lakókon
kívül néhány képviselõ és
polgármester úr is részt vett.

A kétórás tiltakozás rend-
õri jelenlét mellett, bonyoda-
lom nélkül zajlott le Az érin-
tett gépjármûvezetõk több-
sége csendben tudomásul
vette a helyzetet. Az ese-
mény lefújását követõen, Kó-
bor Tamást képviselõ urat
kérdeztük a körülményekrõl.

- Képviselõ úr, mi ellen
tiltakoztak?

- Bár képviselõ vagyok,
most az Összefogás Kerepe-
sért Egyesület elnökeként
nyilatkozom. A Szabadság
útiak kezdeményezték a
megmozdulást, mi segítettük
megszervezni az útlezárást
tiltakozásunk jeleként.

A lakosság elégedetlensé-

gét az váltotta ki, hogy az
M31-es út és a becsatlakozó
csomópontjának építése so-
rán a szükséges anyagokat
hordozó nehéz gépjármûvek
jelentõs része, az elõzetes
nyilatkozatokkal ellentétben,
itt a kerepesi Szabadság úton
halad keresztül. Ez a meg-
növekedett forgalom nem-
csak a közlekedést nehezíti,
hanem a közeli épületeket is
megrongálta, sõt az utat is
károsította. Éjjel nappal itt
dübörögnek a tehergépko-
csik, s hiába jeleztük a tûrhe-
tetlen helyzetet az illetéke-
seknek. Polgármester úr
megkeresésére az a válasz ér-
kezett, hogy az építkezést
végzõ cégek gépkocsijai nem
erre járnak, de ha mégis, ak-
kor küldjünk róla fényképet,
hogy eljárhassanak ellenük. 

Rengeteg fénykép készült,

de errõl a tényrõl a közútke-
zelõ maga is megbizonyosod-
hatott volna. Végül a lakos-
ság aláírásgyûjtésbe kezdett,
s megszerveztük ezt a figye-
lemfelkeltõ megmozdulást.

- Milyen engedély kellett
az útlezáráshoz?

- Bejelentettem Gödöllõn,
a Rendõrkapitányságon, a
szabályok szerint 72 órával
korábban. A rendõrség jelen
is volt, biztosította a hely-
színt. Hála Istennek nem tör-
tént sem rendbontás, sem
baleset.

- Milyen eredményt értek
el, és milyen folytatás vár-
ható?

- Reméljük, hogy a figyel-
meztetés hathatós volt, pél-
dául ma délelõtt minden
szállító gépkocsi elkerülte Ke-
repest, tehát tudomásukra
jutott a kezdeményezésünk.
Természetesen, ha a késõbbi-
ekben nem javul a helyzet,
akkor tovább kell lépnünk.

Bár a csomópont építése

egyszer befejezõdik, a végsõ
jó megoldás az lenne, ha az
M3-as út Gödöllõig ingye-
nessé válna, s akkor felszaba-
dulna ettõl a hatalmas forga-
lomtól a régi hármas út, s ez-
zel Kerepes is. Az M3-as an-
nak idején éppen azért épült,
hogy tehermentesítse a régi
3-ast, ne a településeken jár-
janak keresztül a jármûvek.
Amióta azonban az autópá-
lyák fizetõsek, a gépkocsive-
zetõk visszaszoktak, csak
közben a forgalom is nagy-
ságrenddel nagyobb lett.

- Milyen volt a részvétel?
- Nagyságrendileg 30 gép-

kocsi foglalata el az út egyik
sávját, elsõsorban a környé-
ken lakók álltak ki az útra, s
ember is volt bõven körülöt-
tük, de nem számoltuk, hogy
hányan. Az önkormányzattól
Franka Tibor polgármester,

Szabó Anikó, Pordán Miklós
képviselõk és jómagam vet-
tünk részt.

Az egyik lakossági kezde-
ményezõ, aki meleg teával is
kínálta a résztvevõket, az
Anikó, Szociális bolt tulajdo-

nosa volt, tõle is véleményt
kértünk:

Itt lakom az út mellett és
itt van az üzletem is, aminek
megrepedt a fala a folyama-
tos rezgéstõl. Amikor egy
statikussal megvizsgáltat-
tam, elkeserítõen magas ösz-
szeget mondott a becsült ja-
vítási költségre. Februárban a
kivitelezõ lefényképeztette az
út menti épületeket, de most
mégsem akarják vállalni a
károkozást, azt mondják,

nem is járnak erre. Nagyon
sok gépkocsit lefényképez-
tünk, látszanak a rendszám-
ok és a cégjelzések is rajtuk,
mégis tagadják.

Bízom benne, hogy ez a
megmozdulás eredményt

hoz. Híre ment, mert minden
közlekedési helyzettel foglal-
kozó rádió bemondta az út-
lezárásunkat.

Lejegyezte Windhager K.

A Közútkezelõ Állami Vállalat
és a Colas Kivitelezõ és
Útépítõ Társaság Kerepes
polgármesterénél személyes
találkozót kezdeményezett
az érintett lakosokkal a prob-
lémák rendezésére.

Félpályás útlezárás

November 11-én a Fidesz –
KDNP helyi szervezete, vala-
mint a Kerepesi Vállalkozók
Szövetsége hívta találkozóra
és tájékoztatóra a környék
téma iránti  érdeklõdõit. A
feszült politikai viszonyok
mellett az ország elkeserítõ
gazdasági helyzete szere-
pelt a középpontban, ez

csengett ki Járai Zsigmond,
a Magyar Nemzeti Bank
volt elnöke országértékelõ
beszédébõl is.

Polgármesterünk, Franka
Tibor szerét ejtette, hogy
négyszemközt eszmét
cseréljen a Fidesz-KDNP
szakpolitikusával. 

(Lásd képünkön.)

Magyar érdekrõl okosan
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A szociális 
és gyermekvédelmi 
rendelet

A testület 12 igen szavazat-
tal elfogadta a határozati ja-
vaslatban szereplõ módosítá-
sokat. A rendelet frissítésére
azért került sor, mert idõrõl
idõre a valós helyzet adta kö-
vetelményekhez célszerû ala-
kítani ezeket a szabályokat.

A Községszolgáltató 
Nonprofit Kft. 2009. 
I. félévi beszámolója

A képviselõk egy fõ tartóz-
kodása mellett megszavazták
a beszámoló elfogadását.

Új könyvvizsgáló 
az önkormányzatnál

A testületi tagok hosszas ér-
tékelés után egyhangúlag el-
fogadták a Law on Conto Kft.
ajánlatát. 

Költség-átcsoportosítás
A negyedik napirendi pont-

ban az önkormányzat és az in-
tézmények költségvetésében
hajtottak végre a szükségle-
teknek megfelelõ belsõ átcso-
portosításokat, egyhangú
egyetértésben.

Tájékoztató a nevelési, 
oktatási intézmények 
helyzetérõl

Az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság által elfoga-
dásra javasolt beszámolót a
testület egyhangúlag elfo-
gadta.

Óvodai házirend 
és nevelési terv

A Napköziotthonos Óvoda
házirendjét és Nevelési Tervét
egyhangúlag megszavazták.

Faluház felújítás
A Forrás Mûvelõdési Ház fel-

újítása megtörtént, a beszá-
molót a képviselõk tudomásul
vették.

Sportlétesítmény 
felújítás

Az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság javaslata alap-
ján a testület elfogadta a be-
számolót.

Egészségügyi 
Központ terve

Franka Tibor polgármester
tájékoztatta a testületet, hogy
a részben önkormányzati tu-
lajdonú 011-es hrsz területet
szánták erre a célra. Ez az új
intézmény azután elindíthat-
na további üzleti befektetése-

ket is. A testület felkérte a pol-
gármestert, hogy az Egészség-
ügyi és Szociális Bizottság, va-
lamint a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság bevonásával készít-
sen részletes elõterjesztést az
Egészségügyi Központ létre-
hozásához szükséges felada-
tokra.

Ivóvízminõség javítás
Franka Tibor polgármester

hangsúlyozta, hogy az ivóvíz-
minõség javítására beadni ter-
vezett pályázat csak Kistarcsá-
val közösen lehet eredményes.
Kistarcsa önkormányzata meg
is szavazta az együttmûködést

annak ellenére, hogy a pályá-
zat elsõsorban Kerepes érdeke,
vállalták az 50-50 %-os önerõ
megosztást. A döntés értelmé-
ben a két település közösen ad-
ja be a pályázatot a Környezet
és Energia Operatív Program
(KEOP) 2009-1.3.0 „Ivóvízmi-
nõség-javítás” címû kiírásra.

Kerepesi Szabadidõ Park
Nagy Gábor projektvezetõ

mutatta be a tervezett Kerepe-
si Szabadidõ Park elképzelése-
it. Az ötlet szerint egy hazánk-
ban egyedülálló létesítmény
valósulhat meg, amelyben egy
felvonóval ellátott hegyi ke-
rékpáros pályarendszert alakí-
tanának ki. Ezen kívül a tere-
pet természetesen a téli spor-
tok ûzésére is lehetõséget
kínál. Alkalmas lesz a park tö-
megsport-, kézilabda-, röplab-
da mérkõzésekre, és lesz
benne homokozó és játszótér
is. A testület a bemutatott el-
képzelés megvalósítását elvi-
ekben támogatta.

Magyar Népmese 
Központ létesítése 

A terveket Farkas L. Rozália
kuratóriumi elnök mutatta
be a képviselõknek, a köz-
pontot amit a tervezett
egészség centrum közelében
látnák szívesen. Az egyéb ok-
tatási feladatokra is alkalmas
épületet Makovecz Imre ter-
vezné. A képviselõ-testület a
végleges döntést a következõ
ülésre halasztotta.

Összefogás 
Kerepesért Egyesület 

A Két Faluért Egyesület kí-
vánja nevét Összefogás

Kerepesért Egyesület névre
módosítani, ám a Kerepes szó
használatához az önkormány-
zat jóváhagyását kell kérni. A
testület hozzájárult a kérés tel-
jesítéséhez.

Tervkészíttetés 
a Nyugdíjas Házra
A testület soknak tartotta a
beadott pályázatok költségét,
ezért annak összegét maxi-
malizálta bruttó 2 millió forint
tervezõi díjban és generál ter-
vezési ajánlatkérést kér.

Belterületbe vonás
Mezei Anna Mária és társai
belterületbe vonási kérelmét
tárgyalta és egyhangúlag elfo-
gadta, hozzájárul az ingatlan
Földhivatal által vezetett in-
gatlan-nyilvántartáson törté-
nõ átvezetéséhez.

Új utca elnevezése
A tizenhetedik napirendi
pontban egyhangúlag elfo-
gadták a képviselõk egy új ut-

ca elnevezési kérelemét, mely
ezentúl Zerge utca néven
szerepel.

Bölcsõde pályázat
A bölcsõde pályázatról szó-

ló tájékoztatást tudomásul
vette a testület.

Ingatlan adomány 
elfogadása

A Szõlõ Utcai Közmûépítõ
Társaság által felajánlott 610
m2 nagyságú telket térítés-
mentesen önkormányzati tu-
lajdonba vették a képviselõk.

Ingatlan értékesítés

A testület értékesítette a
7429 hrsz önkormányzati tu-
lajdonú ingatlant. 

Gépkocsi bérbeadás
A Nagyközség Önkormány-

zata 500 ezer Ft értékben gép-
kocsit vásárol, és a gépkocsit
havi 30.000 Ft/hó + áfa össze-
gû bérleti díj mellett bérbe ad-
ja a Kerepesi Római Katolikus
Egyház kántora részére. 

A KLSE elszámoltatása
A testület úgy döntött, hogy

a KLSE 2008-as és 2009-es év-
rõl szóló elszámolása során ta-
pasztalt számlázási és könyve-
lési hiányosságok tisztázására
rendkívüli KLSE közgyûlés ösz-
szehívására kéri Legéndi István
elnököt, ahol a belsõ ellenõr
jelenlétében a pénzügyi támo-
gatásról elszámolhat a szerve-
zet. Amennyiben elnök úr a
közgyûlést 15 napon belül
nem hívja össze, úgy az önkor-
mányzat ügyészségi bejelen-
téssel kénytelen élni.

Képviselõ-testületi ülés 2009. 10. 28.
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Pályázat nehéz anyagi 
helyzetbe került családok
segítése érdekében

A testület egyhangúlag
igent mondott a 30 válság-
helyzetû (de még nem hátra-
lékos) kerepesi család ELMÜ

számláinak rendezését lehetõ-
vé tévõ pályázat beadására. A
HÉRA Alapítványtól megpályá-
zott 600.000 Ft-hoz 60.000 Ft
pályázati önrész biztosítását is
megszavazták.

A Református Egyház 
támogatása

A Református Egyházköz-
ség támogatási kérelmét a
testület egyhangúlag elfo-
gadta és vállalta, hogy 2010-
ben 200.000 Ft mûködési tá-
mogatást nyújt a felekezet
számára.

Rendkívüli 
képviselõ-testületi ülés

Novemberben a rendes ülés
mellett egy rendkívüli idõ-
pontban is összehívta a képvi-
selõ-testületet Franka Tibor
polgármester, a soron kívül el-
intézni való kérdések megtár-
gyalására.

Az ülés 9 fõ jelenlétével a ki-
tûzött idõpontban, rendben
megkezdõdött, de késõbb
még érkeztek további képvise-
lõk is.

Szerzõdés 
a mûfüves pálya építésére

Eredetileg 30 millió Ft-ot
terveztek erre a feladatra a

képviselõk, ám a pályának a
tartozékaival (villanyvilágítás,
kerítés, stb.) együtt az OLLÉ
Programiroda tervei szerint a
beruházás összköltsége meg-
haladja ezt a küszöbértéket,
másfél millió Ft-al. Idõközben

azonban a kivitelezõkkel tör-
tént alkudozás során sikerült
lejjebb faragni az árat, így vé-
gül a bekerülési összeg mind-
össze 600 ezer forinttal halad-
ja meg az eredetileg tervezett
mértéket. Ezt a módosítást a
testület egyhangúlag meg-
szavazta.

Pályázati önrészek
Hasonlóan vita nélkül

egyetértett a testület a ver-
senyképes turisztikai termék-
fejlesztés, valamint a Család-
segítõ és az Idõsek Nappali
Klubja épületének a felújítá-
sára benyújtásra váró pályá-
zat önrészének vállalásáról.
Az egyik 33,3 millió Ft, a má-
sik 13,5 millió Ft önrészt igé-
nyel.

Társulás az ivóvízminõség 
javítására

Kerepes kezdeményezésé-
re Kistarcsával közösen Ön-
kormányzati Társulás jön lét-
re az ivóvíz minõségének ja-
vítása érdekében. A Társulás
Felügyelõ Bizottságába tele-
pülésünk három személyt
küldhet. A jelen lévõk meg-
szavazták, hogy Kerepest Ko-
vács Antal, dr. Barabás Gá-
bor és Vaszilkó Ferenc képvi-
seljék.

Bursa Hungarica
Mayer Endréné alpolgár-

mester asszony ismertette,
hogy Kerepes az elõttünk lé-
võ tanévre is vállalja a felsõ-
oktatásban tanuló rászoruló
fiatalok támogatását. A több
mint negyven továbbtanuló
fiatal a döntés értelmében
1000 és 5000 Ft közötti havi
ösztöndíjban részesül.

A tervezett bölcsõde 
helyszíne

A bölcsõde építés számára
kijelölt ingatlanon található
egy telefon távjátszó állomás,
amelynek a területrészét le kell
választani, azaz önálló helyraj-
zi számot kell neki kérni, ez
esetben eladhatóvá válik ez a
155 m2-es területrész a szol-
gáltató számára. A határozati
javaslatot a szavazatukkal
megerõsítették a képviselõk.

A Kerepesi Vélemény 
az Év Legjobb 
Települési Lapja

Windhager Károly fõszer-
kesztõ ismertette az örvende-
tes hírt, miszerint a IV. Telepü-
lésmarketing Konferencia kere-
tében lezajlott országos értéke-
lésen a Kerepesi Vélemény
címû újságot sorolták az elsõ
helyre a pontozó újságíró szak-
emberek. Fõszerkesztõ úr meg-
köszönte a gratulációkat, s je-
lezte, hogy az ország települési
lapjainak versenyén elért kitün-
tetés csapatmunka eredmé-
nye, kérte, hogy az elismerés
járjon Görgényi Erzsébet társ-
szerkesztõ, szerkesztõségi tit-
kárnak, Szathmáry Jenõ törde-
lõnek és Cseszlai Róbert nyom-
davezetõnek is.

Lejegyezte:
Pencsikoff Ferenc

Windhager Károly 
fõszerkesztõ

Görgényi Erzsébet 
társszerkesztõ

Szathmáry Jenõ
tördelõ szerkesztõ

Cseszlai Róbert
nyomdavezetõ
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Megtörtént a nagy ese-
mény, a kerepesi lányok vil-
lanyfényes mérkõzésen fo-
gadták a Ferencvárost. Na-
gyon rossz idõben, szakadó
esõben, teljesen felázott ta-
lajon kezdõdött a játék. A
rossz idõjárás ellenére is
több mint kétszáz lelkes
kerepesi szurkoló biztatta a
lányokat nagyon jó hangu-
latban.

A kezdõrúgás elõtt Fran-
ka Tibor polgármester és
Ferenczi Lajos a két csapat
játékosainak emlékérmeket
adott át, melyeknek olyan
sikerük volt, hogy külön
még a Fradi múzeum részé-
re is kértek egyet. Ezután
kezdõdött a mérkõzés, ahol
már az elején megmutat-
koztak a focitudásbeli kü-
lönbségek.

Itt azért azt is meg kell
említenünk, hogy a Ferenc-
város a legerõsebb csapatá-
val jött el, a játékosok között
hat válogatott is focizott. Lá-
nyaink hiába próbáltak fog-
gal-körömmel harcolni a fél-
idõ 8-0-ás Fradi vezetést ho-
zott. A második félidõben
már nekünk is voltak szép
támadásaink, amibõl a mér-
kõzés legszebb gólját mi lõt-
tük Karikás Rozália jóvoltá-
ból. Játékosunk a félpályá-
nál kapta meg a labdát, há-
rom-négy játékost kicsele-
zett és 20 méterrõl bomba
gólt rúgott a válogatott ka-
pusnak. Az eredmény ekkor
9-1 volt. A nézõtéri jó han-
gulatot tükrözte a gólunk
utáni követelés, miszerint
nézõink egyhangúlag kia-
bálták „egyenlítsetek! “. Ez
azonban sajnos nem sike-
rült, a mérkõzés vége 11-1
lett. Itt szeretném megkö-
szönni minden szurkolónak,

akik a rossz idõ ellenére is ki-
tartottak mellettünk, hogy
végig buzdítottak minket és
nagyon sportszerûen szur-
koltak. Külön köszönet a
serdülõ csapatoknak, akik
szinte mindnyájan kint vol-
tak nyolctól a tizennyolc
évesig, és külön köszönet a
szülõknek, akik a rossz idõ
ellenére elkísérték vagy elen-
gedték gyermekeiket társa-
ikkal. Nagyon jó érzés volt a
gyerekek buzdítását hallani.  

Az új világítás nagyon jó
vizsgázott, s bizonyította,
hogy a pályát esti edzésekre
és mérkõzésekre is lehet
ezen túl használni. A világí-
tás megoldása elég nehéz
feladat volt, mivel még soha
nem csináltunk ilyet. Az elsõ
próbaüzem sajnos nem is si-

került, mivel kevés volt a
lámpatest és alacsonyra is
szereltük õket, ami egy baj-
noki mérkõzésen derült ki.
Szomorúságunkat még az is
tetézte, hogy a másik
kerepesi focicsapat elnöke
(Legéndi István) és stábja
magához hívta a bírót és
megpróbálta rávenni, hogy
a rossz világítás miatt a mér-
kõzést ne játsszák le azt ja-

vasolva a bírónak, hogy a
kerepesi lányoktól vegyen el
három pontot. A bíró és a
két csapat mégis úgy dön-
tött, hogy lejátsszák a mér-
kõzést, ami után az illumi-
nált állapotban lévõ Elnök úr
a bírót és kerepesi lányok
szurkolóit különféle durva
jelzõkkel illette, ezért a bíró
a mérkõzést félbeszakítva
megkérte õt, hogy hagyja el
a nézõteret. 

Nem akartunk ezzel a té-
mával foglalkozni, de egy
nõi mérkõzésen az ilyen trá-
gár viselkedés tûrhetetlen.
Nem értjük miért rossz az,
ha valaki tesz valamit a gyer-
mek-, és a felnõtt sportért.
Azt már csak mellékesen
említjük meg, hogy a követ-
kezõ nõi meccsre a sötétítõ

fóliákat valaki leszedte a nõi
öltõzõ ablakairól. Ezzel a té-
mát lezártnak tartom, csak
arra kérem Elnök urat, hogy
nézzen magába, jó-e az,
amit csinál? 

A bajnokságok egy
meccs kivételével befejezõd-
tek, ahol U13- as csapatunk
a középmezõnyben végzett,
ami nagyon jó eredmény, hi-
szen ez volt az elsõ bajnok-

ságuk. Külön öröm, hogy
minden edzésen még most
a ködös téli idõben is, mint-
egy húszan rendszeresen lá-
togatják az edzéseket lá-
nyok-fiúk vegyesen. U 16-
osaink eddig veretlenül ve-
zetik a tabellát de van még
egy mérkõzésük. Legutóbbi
mérkõzésükön, Isaszegen,
küzdeni tudásból jelesre
vizsgáztak, mivel a 60-ik
percben még 2-0-ra vezetett
az ellenfél, ám a meccs vé-
gére már a mieink vezettek
6-2-re. SZÉP VOLT FIÚK! Fel-
nõtt csapatunktól – akik a III.
osztályban szerepelnek –
többet vártunk, teljesítmé-
nyük elég hullámzó volt, ám
így is a 3-ik helyen zárták az
évet. Volt olyan mérkõzé-
sük, hogy éppen csak ki tud-
tak állni, ígérik, a téli szünet-
ben majd erõsítenek. A cél
továbbra is az elsõ hely és a
feljutás.

Nõi csapatunk a bajnok-
ságban végül a 3-ik helyen
zárt. Sajnos az utolsó mér-
kõzésüket elvesztették 2-0
arányban az elsõ helyezettel
szemben. Semmi baj, van
még egy fél év, reméljük elõ-
rébb tudunk lépni.

Nem utolsó sorban szól-
nánk az öregfiúkról, akik
szintén vegyes eredménye-
ket produkálva a középme-
zõnyben zártak. Sajnos ne-
kik is nagyon nagy problé-
májuk a korai kezdés, ami
miatt nehezen tudnak kiáll-
ni, hiszen mindenki dolgo-
zik. Rajtuk is nagyon sokat
segít a pályavilágítás, hiszen
meccseiket ezen túl este is le
tudják játszani, ami remél-
jük, hogy az eredményeiken
is meg fog látszani.

Kerepesi Sportbarátok 
elnöksége

Kerepesi sportbarátok hírei

Góllövõnk Karikás Rozália



A „FORRÁS” Mûvelõdési
Ház   CseTTI STUDIO-jában
2007 tavaszától mûködik
az „Állás-les” nevû szolgál-
tatás, amely segíteni próbál
azoknak, akik munkát ke-
resnek. Ez hamarosan bõvül
a „Mesterbörze” címszóval
és tartalommal. Ha valaki-
nek valamiféle mesterre,
vagy éppen házkörüli mun-
kához van szüksége segít-
ségre, abban tudunk majd
segíteni. Intézményünk ezt
saját erejébõl és elhatározá-
sából végzi, lassan már a
harmadik éve – mondván,
ha erre van szükség, akkor
ezt kell csinálni!

Ebben a szolgáltatásban
minõségi elõrelépés 2008.
nyarán történt, amikor is
megkeresett bennünket az
Országos Szenior Szövetség
és felajánlotta a segítségét.
Tavaly, november 6-án meg-
alakult a Kerepesi Szenior
Foglalkozás és Álláskeresõ
Klub, melyhez csatlakozott a
Gödöllõi Munkaügyi Köz-
pont is.

Klubunk körzeti jelleggel
mûködik. Kerepesen kívül
Gödöllõ, Mogyoród, Csö-
mör, Kistarcsa és Nagytarc-
sa települések álláskeresõit
látjuk el.

Most november 5-én, a
klubnapon ünnepeltük egy-
éves évfordulónkat. Ekkor

történt a második, ún. nagy
kiértesítés, amikor az emlí-
tett 6 településen 500 re-
gisztrált álláskeresõ kapott
meghívót a GMK kiértesíté-
se révén. A rendezvényen
mintegy 100 fõ jelent meg. 

Klubunk célja és mûkö-
dési területe: munka-, és
állásközvetítés - elsõsorban
45 éven túli munkavállalók

számára, munkaerõ közve-
títés munkáltatók számára,
tanfolyamok biztosítása in-
gyenesen a klubtagoknak,
mentális segítség krízishely-
zetben lévõk számára, álta-
lános és irányított tanács-
adás, információ biztosítá-
sa  (szóbeli és internet), tá-

jékoztatók, nyomtatvá-
nyok, kiadványok, forma-
önéletrajzok biztosítása, a
környékbeli cégek, vállala-
tok elérhetõségeinek bizto-
sítása, segítség a számító-
gépek használatához, szá-
mítógép biztosítása mun-
kakereséshez és további
célirányos használatra, se-
gítség az interneten való
kereséshez.

Eszközeink: személyes
beszélgetés, segítség a szá-
mítógépes álláskeresésben
a  Forrás Mûvelõdési Ház
saját szervezésû és lebo-
nyolítású tanfolyamai: kez-
dõ- és haladó angol nyelv,
30 órás számítógép kezelõi
tanfolyam.

Ma már szinte elképzelhe-
tetlen, hogy valaki ne képez-
ze magát tovább, vagy ne
kényszerülne pályát módosí-
tani. Ennek elsõ lépése ter-
mészetesen egy hosszabb-
rövidebb tanulási idõszak.

Várjuk azokat a munkát
keresõket is, akik eddig
még nem léptek kapcsolat-
ba Foglalkoztatási, Állás-,
és Munkaközvetítõ klu-
bunkkal. Továbbá várjuk és
fogadjuk a 45 éven alulia-
kat és a csökkent képessé-
gû álláskeresõket is. Klub-
vezetõ: Véber Gábor  mû-
velõdésszervezõ:

06-20-204-1916 
veber@freemail.hu
veber.gabor@gmail.com
skype: veber.gabor

Körzeti munka-, és munkaerõ közvetítés

Álláskeresés és munkaerõ közvetítés,
személyes beszélgetés minden csütörtökön 

15 és 18 óra között. Minden hónap elsõ 
csütörtöki napján kötött klubfoglalkozás,

neves szakemberek elõadásával 
15 órai kezdéssel, 

a FALUHÁZ „CseTTI Studio”-jában.
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A Kistarcsa Rendõrõrs járõr mobil telefonszáma: 
06 70/263-4334, mely éjjel-nappal hívható.

A kerepesi körzeti megbízott Ujvárosi Gábor telefonszáma: 
06 30/676-8201

A kerepesi közterület felügyelõk Dúzs Norbert és Sike Csaba 
telefonszáma: 06 20/559-8909 

A kerepesi polgárõrség telefonszáma: 06 20/421-6094
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Csicsergõ óvoda
Óvodánkban megrendezésre

került október 15.-én a szõlõ szü-
ret. Ezt, népszokást évrõl évre
megszervezzük, óvodai keretek
között lebonyolítjuk. Így történt
ebben az évben is.

A kisbíró reggel végig járta a
csoportokat és közhírré tette,
hogy ma Teréz napján megkez-

dõdött a „Szilasi szõlõkben” a
szüretelés, megnyitották a kapu-
kat. Az óvoda apraja-nagyját
munkára invitálta. A szõlõsze-
mezgetéstõl a daráláson és pré-
selésen át végig követhették és
végezhették a munkát a gyere-
kek. Közben készült a pogácsa a
konyhában, a csordogáló mustot
üvegekbe töltögettük és ebédnél
a dologidõ végén, mindannyiunk
egészségére elfogyasztottuk.

De nemcsak a munkafolyama-
tokat, hanem a szüreti hangula-
tot is igyekeztünk átadni gyerme-
keinknek. A Süni csoport által ké-
szített „Szõlõ koronát” felakaszt-
va a Fecske csoportban és a Csiga
csoportból „Kisbíró párt” választ-
va, valamint pincemestert, kez-
dõdött a szüretet befejezõ mulat-
ság mindannyiunk örömére.
Ahol kicsi és nagy vígan rophatta
a táncot, a megérdemelt és kiér-
demelt jutalmat.

Következõ program a nagy-
csoportosainknak szólt. A helyi
általános iskola részérõl érkezett
meghívás számukra, akik Az
aranyszõrû bárány c. mesét dol-
gozták fel és adtak elõ nagyon
színvonalasan.  Köszönjük a diá-
koknak az elõadást, és az iskola
dolgozóinak a szíves invitálást.

A Közösségi Ház által szerve-

zett „A kiskakas gyémánt félkra-
jcárja” c. elõadáson az óvoda
összes gyermeke részt vett.

November elsõ szombatján ke-
rült megrendezésre a „Játszó-
ház”. A programot az óvodánk-
ba járó gyermekek családjainak
szerveztük, de ez az esemény
mindenki számára nyitott volt.

A szülõk ezen a héten, többfé-

le módon járultak hozzá az ered-
ményes lebonyolításhoz: a zsák-
ba macskához és tombolához
százféle játékot, tárgyat hoztak, a
büfébe házi süteményeket, vala-
mint támogatójegyet vásároltak.

Az óvoda dolgozói az elõké-
születek után nagy szeretettel és
különféle programokkal várták a
gyermekeket, ahol mozgásos já-
tékokban és kézmûves tevékeny-
ségekben próbálhatták ki magu-
kat kicsik és a nagyok. A polgár-
mester úr is megtisztelte látoga-
tásával programunkat.

Ezúton is szeretnénk minden
szülõnek megköszönni a támo-
gatást és részvételt. A támogatók
névsorát és a fotókat a következõ
írásunkban közöljük.

Meseliget óvoda
Ha november, akkor Szülõk

bálja! A múlt hónapban a gyer-
mekeké volt a fõszerep az óvoda
születésnapi rendezvényén, most
novemberben pedig a szülõk
kaptak fõszerepet. Igaz itt is a
gyermekekrõl szólt a rendezvény,
amikor november 14-én megtar-
tottuk az immár hagyományos-
nak tekinthetõ Szülõk bálját.

Az idei bál több új elemmel bõ-
vült, melyek nagy sikert arattak. A
tavalyi country táncbemutató si-

kerét figyelembe véve, idén új
táncok bemutatásán túl a tánc-
hoz illõ ruhákkal is megleptük
vendégeinket. A játékok során a
megszokott székfoglalón és
lufistáncon kívül az apukák szá-
mot adhattak szülõi kompetenci-
ájukról is. Baba pelenkázás és a
gyermekek kirándulásához szük-
séges hátizsákok elkészítése so-
rán kitûnõen megoldották a fel-
adatokat a vállalkozó szellemû
apukák, miközben a közönség jól
szórakozott.

A nagysikerû tombolahúzásnál
meglepetésként minden csoport
egy a gyerekekkel közösen elké-
szített tombolatárgy felajánlásá-
val gyarapította a temérdek szü-
lõk és szponzorok által felajánlott
tárgyakat. A Pillangó csoporto-
sok üvegmatricával díszített
papírzsebkendõ tartót, Teknõs
csoportosok gyümölcstortát,
Maci csoportosaink fûszerekkel
kevert ecetet, olajat és magvak-
ból készített díszüveget tettek a
csomagba, míg Katica csoporto-
saink adventi koszorúval kedves-
kedtek bálozóinknak. A tombola-
húzás után pedig hajnalig jártuk
a táncot.

A bál bevételérõl és annak
felhasználásáról az óvodá-
ban tájékoztajuk önöket a
késõbbiekben.

Köszönjük az alábbi cégeknek
és vállalkozóknak a tombolához
nyújtott tárgyi segítséget! Buda-
pest Bank, Lótusz kozmetika, Fé-
nyes Csilla kozmetikus, Németh
Rita fodrász, Bóna Ildikó fodrász.
Gödöllõ: TEVA Zrt, Eurocomp,

Bojtár csárda. Kistarcsa: Városi
uszoda, Multigran Kft, Nosztal-
gia étterem, Garfield-Illés cuk-
rászda, Pizza More, Dido Grill,
Rétesház, Dymol. Mogyoród:
Merk Mobil Kft, Hungaroring.
Veresegyháza: Napsugár textil-
ház. Kerepes-Szilasliget: Bíró Joli
aerobic, Zeloker Kft autómosó,
Al Capone pizzéria, Kondoros
Brigitta mûkörmös Szilasfood,
Terike zöldséges, Gedõ Zsuzsan-
na mûkörmös, Nagyné
Hohmann Zsuzsanna fodrász.
Köszönet Boros Györgynek a SZI-
LAS METÁL Kft. ügyvezetõ igaz-
gatójának a pénzbeli adományá-
ért, mellyel a Csicsergõ, Meseli-
get és Szivárvány óvoda gyerme-
keinek mikuláscsomagjának
megvásárlását segítette elõ. 

Köszönetünket fejezzük ki
még azon szülõknek, akik jelen-
létükkel, tombolatárgyakkal és
itallal, süteménnyel támogatták
rendezvényünket!

Maci csoportosainkkal novem-
ber 5-én a Közlekedési Múzeum-
ban jártunk, ahol egy interaktív
foglalkozás keretében a városi
közlekedéssel ismerkedtünk
meg. Busz, troli, villamos metró,

vonat mind szóba került a játé-
kok során. Sokat megtekintet-
tünk a valóságban, de volt olyan
is, amit csak makettrõl láthat-
tunk. Felültünk egy múlt század-
beli villamosra, melynek kalauza
egyik óvodásunk lehetett. Õ ke-
zelte a jegyünket, ami 1.-Ft-ba ke-
rült! Kalapácsütés hangjainak
megkülönböztetésével megvizs-
gáltunk két vonatkereket, amely-
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bõl az egyik rossz volt. Végül egy
nagy terepasztal bekapcsolásával
búcsúzott el tõlünk a múzeum-
pedagógus néni.

November 6-án karácsonyi
fényképezés volt óvodánkban,
melyet mindig nagy izgalommal
várnak e gyerekek. A fényképész
bácsi nagyon mókás arccal fény-
képezi a gyerekeket, így szinte
minden kisgyerek arcán ott ül a
mosoly, ami a fényképeken cso-
dálatosan visszaköszön. Remél-
jük a karácsonyi ünnep a fényké-
pek által még meghittebbé vál-
hat sok családban!

Katica csoportosainkkal no-
vember 6-án, Gödöllõn jártunk a
Városi könyvtárban, ahol a
soronkövetkezõ interaktív foglal-

kozáson vettünk részt. Ez alka-
lommal az egész könyvtárban te-
hettünk barangoló kirándulást,
több százéves könyveket is meg-
csodálhattunk, a gyerekeknek
nagyon tetszett a cserkészkönyv
gyûjtemény. Még a raktárba is
bemehettünk ahol a hatalmas
mozgatható könyvtároló szerke-
zetek között bujkálva, csodálhat-
tuk meg a könyvtár titkos részét.
Végezetül a zenehallgató terem-
ben pihentünk meg egy kis zenét
hallgatva. Mesemondó versenyre
készülünk nagy izgalommal. A
gyerekek már szépen érthetõen
mondják a kiválasztott meséket.

Szivárvány óvoda
A jeles napok sorában a Mihály

napi vásár volt a következõ alka-
lom, amikor a közösen gyûjtött
õszi termésekbõl vásárfiát készí-
tettünk. Szituációs játék kereté-
ben a gyerekek gyakorolták a vá-
sárlást. Igazi vásári hangulat ala-
kult ki az oviban. Márton napján
a Manócska csoportosok libafor-
májú süteményt készítettek és kí-
nálták meg vele társaikat. Beszél-
getés formájában felelevenítet-
tük az ehhez kapcsolódó hagyo-
mányt. Lámpásokat, libabábot
készítettünk és ludas játékokat
játszottunk.
A nagycsoportosok készülõdnek
a mesemondó versenyre. Óvo-
dán belül házi bemutatót tartot-
tunk a gyerekeknek, az óvó nénik
árnyjátékkal teszik élvezhetõbbé
az elõadást. 
Õszi sétáink alkalmával ellátogat-
tunk a zöldséges Terike nénihez,
ahol szelídgesztenyét vásárol-
tunk. A gyerekek nem tudták el-
képzelni milyen is ez sütve, így ki-
próbáltuk. Finom illat járta be az
óvodát s jóízûen eszegettük a
gesztenyét.
A kiscsoportosok szépen beszok-
tak, megkezdõdtek a kezdemé-
nyezések, amelyeken szívesen
vesznek részt. November harma-
dik hetében a tavalyi nagycsopor-
tos óvonénik ellátogatnak az is-
kolába, megnézni hogyan szok-
ták meg az elsõosztályosok az is-
kola rendjét, szabályait. Kíváncsi-
an várjuk a „nagy találkozást”.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
Az oktatási és kulturális miniszter 32/2008.

(XI.24.) OKM rendeletének 4. §-a értelmében
az alábbi adatokat tesszük közzé:
Kerepes Nagyközség Önkormányzat Nap-
köziotthonos Óvoda, 2144 Kerepes, Szabad-
ság u. 260. Tel.: 06/28/560-320, Fax:
06/28/560-321 www.kerepesiovi.hu 
Óvodapedagógusok száma: 27 fõ
Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: 24
fõ fõiskolai végzettségû,  3 fõ középfokú
végzettségû
Óvodapedagógusok szakképzettsége:
2 fõ vezetõ óvodapedagógus végzettségû
2 fõ fejlesztõ-pedagógus végzettségû
1 fõ drámapedagógus végzettségû
1 fõ nyelv és beszédfejlesztõ végzettségû
1 fõ német nemzetiségû óvodapedagógus
végzettségû
1 fõ hitoktatói végzettségû
3 fõ gyógypedagógiai asszisztens vég-
zettségû
1 fõ logopédiai asszisztens végzettség
Dajkák száma: 13 fõ, szakképzett: 8 fõ, szak-
képzetlen: 5 fõ
Óvodai nevelési év rendje: 2009. szeptember
01. - 2010. augusztus 31.
Óvodai csoportok: 13 csoport 3 tagintéz-
ményben.
Margaréta csoport: 26 fõ
Manócska csoport: 25 fõ
Napocska csoport: 26 fõ
Gyöngyvirág csoport: 27 fõ
Süni csoport: 27 fõ
Csigabiga csoport: 26 fõ
Mókus csoport: 22 fõ
Méhecske csoport: 26 fõ
Fecske csoport: 28 fõ
Katica csoport:         28 fõ
Maci csoport: 28 fõ
Pillangó csoport: 29 fõ
Teknõs csoport: 26 fõ

Lengyelné Jankovics Mária
óvodavezetõ
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Kerepes Nagyközség terüle-
tén ebben az évben minden
egyes rendezvényen részt vet-
tünk és biztosítottuk a ren-
det. Ennek következtében
rendbontás sehol sem volt ta-
pasztalható. Az Egyesületben
négy polgárõr közlekedési
oktatáson is részt vett, amirõl
igazolványt is kaptak. Így
közúti ellenõrzéskor a rendõr-
ség mellett teljesíthetnek
szolgálatot. Bár anyagi lehe-
tõségeink szûkösek, azért
igyekszünk mindenhol ellen-
õrzést végezni és rendet tar-
tani. A járõr gépkocsi nagyon
nagy segítség, mert az ellen-
õrzésünk alá tartozó területe-

ket gyalogosan bejárni lehe-
tetlen. Pénzhiány miatt csak

egyes napokon tudjuk heten-
te ellátni feladatunkat, lehet

ez hétköznap, hétvége, nap-
pal illetve éjszaka is, ezért le-
hetséges, hogy elég hosszú
ideig nem találkozunk köz-
ségbeli lakosokkal, nem látják
az éppen szolgálatot teljesítõ
járõröket, de mi azért ott va-
gyunk. A szolgálatok ellátásá-
ért semmiféle fizetséget, tisz-
teletdíjat nem kapunk, ezért
kérjük a lakosságot és a vál-
lalkozókat, hogy lehetõsége-
ikhez mérten szíveskedjenek
támogatni a járõr autó üzem-
anyaggal való ellátást. Az
adományokkal kapcsolatban
kérjük hívják Molnár Károlyt,
az Egyesület elnökét a 06-70-
246-0862-es telefonszámon,

vagy Bangó János elnökhe-
lyettest a 06-20-519-8122-es
telefonszámon. Az újság
megjelenése után várhatóan
néhány polgárõr személyesen
is felkeresi Önöket. Adomá-
nyaikat elõre is köszönjük!

Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani eddigi támo-
gatóinak: Ferenczi Lajos (vál-
lalkozó), Padun Kft (kerepesi
fatelep), Gál Bálint (szi-
lasligeti vállalkozó), Kiss Kár-
oly (Szlovák Kisebbségi Ön-
kormányzat elnöke), Balog
István (kerepesi lakos), Halász
Gáborné (kerepesi lakos).

Molnár Károly elnök

A Kerepesi Polgárõr Egyesület tájékoztatója

December 6-án vasárnap 10 órakor Mikulás futást és
ügyességi versenyt rendezünk. Minden résztvevõ gyer-
mek ajándékot kap, a versenyszám gyõzteseit külön
jutalmazzuk. Minden gyermeket és szülõt szeretettel
várunk, gyülekezés a Patkó elõtt.

Sportbarátok Egyesülete

II. Kerepesi Mikulás 
futóverseny 

Köszönet az 1 %-ért!
Tisztelt Szülõk! Tisztelt Adományozók!

Az iskolában mûködõ Kerepesi Gyermekekért
Alapítvány kuratóriuma ezúton mond 

köszönetet mindazoknak, 
akik adójuk 1 %-val támogatták 

szervezetünket.
A befolyt összeget iskolai és más szabadidõs 

programok (táborok, erdei iskola stb.) 
támogatására fordítjuk. Köszönettel továbbra 

is várjuk segítõ felajánlásaikat!

Kerepesi Gyermekekért Alapítvány 
18689170-1-13
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Az idén már a 12. alkalom-
mal rendezte meg a Stella
Artois Sörcsapoló Bajnoksá-
got a Borsodi Sörgyár Zrt.
Budapesten. 

A vetélkedõ célja a sörkul-

túra népszerûsítése és megis-
mertetése a fogyasztókkal. A
szakszerû sörcsapolás nem-
csak pontosan meghatáro-
zott lépések láncolata, mûvé-
szi rituálé, de jelentõsen be-
folyásolja a sör élvezeti érté-
két is.

Az október 15-én, a Szép-
mûvészeti Múzeumban meg-
rendezett országos verseny-
ben kizárólag azok a vendég-

látósok vehettek részt, akik
megfeleltek a Stella Artois
csapolómesterének elõzetes
minõsítésén saját éttermük-
ben, vagy pubjukban. Az így
kiválasztott 12 szakember
került be a Stella Artois Sör-
csapoló Bajnokság döntõjé-
be.

A zsûri a versenyen külön-
bözõ szempontok szerint ér-
tékelte a szakszerû csapolást
és a szervírozást elõkészítõ
folyamatot, valamint az ét-
termi munkát. Ezek része az
elõírásokban megfogalma-
zott apró, de nagyon fontos
mozdulatok szakszerû elvég-
zése, és természetesen a ven-
déggel való kapcsolatterem-
tés és az udvarias kiszolgálás
is. A versenyzõknek két po-

hár Stella Artois és egy Hoe-
gaarden elõkészítése, csapo-
lása és szervírozása, valamint
egy palackos Leffe Dark kitöl-
tése és felszolgálása volt a
feladatuk.

Dobogósok:
1. Varga Gyémánt 
2. Kelemen Tímea (Kerepes)
3. Varga Tibor

(Forrás: Mai Piac újság)

Sörbajnokság

Kelemen Tímea
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„A fiú ekkor így szólt hoz-
zá: Atyám: vétkeztem az ég
ellen és te ellened, és nem
vagyok méltó arra, hogy fi-
adnak nevezzenek. Az apa
viszont ezt mondta szolgái-
nak: hozzátok ki hamar a
legszebb ruhát, és adjátok
rá, húzzatok gyûrût a kezé-
re, és sarut a lábára! Azután
hozzátok a hízott borjút és
vágjátok le! Együnk és vi-
gadjunk, mert ez az én fiam
meghalt és feltámadott, el-
veszett és megtaláltatott. És
vigadozni kezdtek.” (Lukács
15, 21-24)

A minap megrendítõ
helyzetbe kerültem az ut-
cán. Az út szélén fekvõ em-
berre lettem figyelmes. Mi-
vel az idõ már hûvös, egyér-
telmû volt, hogy nem egy
fáradt gyalogosról van szó,
aki leheveredett egy kicsit
pihenni. A férfit nem ismer-
tem. Érdeklõdtem a járóke-
lõktõl, hátha egyikük tudja
ki õ és hol lakik. Végre jött is
arra valaki, aki felismerte is-
merõsét a férfiban. Tudta,
hogy hol lakik. Így vágtunk
neki, hogy valahogy hazavi-
gyük otthonába.

Mi várt rá otthon? Bizo-
nyára a kétségbeesettség,
harag, indulatok, szégyen és
tehetetlenség. Ki tudja, há-
nyadszor? Nem kellene így
lennie, hiszen van segítség!

Meg lehet szabadulni az al-
kohol függõségébõl, és le-
het boldogan élni!

Álljon itt egy vallomás er-
rõl Siklós József „Pohárcse-
re” címû könyvébõl idézve.

„A tékozló fiú története
részemre olyan volt, mint a
tükör. Megláttam, hogy én
is mindenemet eltékozol-
tam, míg 27 évig az ital rab-
ságában a „moslékos vályú-
nál” tengõdtem. Egyszerre
minden megfordult ben-
nem! Tékozló fiúként szem-
lesütve mentem haza.  Sírva
kértem õket: Anyukám, fi-
am, menyem, kis unokám,
fogadjatok vissza! – Jézus
megtalált és magához veze-
tett. Tudom, hogy Isten ne-
kem megbocsátott és a csa-
ládom is. Azóta csend, bé-

kesség, szeretet van otthon
és tiszta levegõ. Nem do-
hányzom, mert attól is
megszabadított Jézus ereje.
Feleségemmel együtt olvas-
suk a Bibliát, imádkozunk

naponta, járunk a gyüleke-
zetbe meg az iszákosmentõ
bibliaórára, és ha meghív-
nak, bizonyságtételre. Régi
ivócimboráimtól elszakad-
tam, de naponta imádko-
zom az új életükért. Egy
nyugdíjas, hívõ orvossal
együtt látogatunk alkoholis-
tákat, családjaikat, hívogat-
juk õket közénk.

Fiam erõsen iszik. Ke-
mény a szíve. Sajnos, elõbbi,
rossz életem példáját követi.
Ennek én vagyok az oka.
Drága feleségemmel együtt
imádkozunk érte, hogy õ is

megváltozzon. De annak
örülök, hogy a kis unokám
már nem a részeg nagyapjá-
ra fog emlékezni!” Siklós Jó-
zsef e régi sorai arra bátorí-
tanak, hogy itt, Kistarcsán is
gyógyító csoportot hozzunk
létre szenvedélybetegek szá-
mára. Akarsz-e meggyógy-
ulni? Szeretnénk, ha minél
többen eljutnának az
Iszákosmentõ Misszió gyó-
gyító hetére. 

Milyen meglepetés várja
az ilyen gyógyító hétre érke-
zõket? - Nem szégyenítik
meg. - Nem akarják erkölcsi
ráhatással kényszeríteni a jó-
ra, hanem Jézus szeretetével
gyógyítanak, miközben nem
tesznek mást, csak beszél-
nek Jézusról. - Akiknek sike-
rült letenni a poharat, báto-
rítják a frissen érkezetteket.
- Olyan meglepetés várja
õket, mint a bibliai példázat-
ban a tékozló fiút: hazaérke-
zésének örült az apa. Nehéz
küzdelem leszámolni a szen-
vedéllyel, de az otthoniak
öröméért megéri!

Aki szeretne többet is
megtudni az iszákosságból
való gyógyulás lehetõségé-
rõl, a Református Lelkészi
Hivatal 06-28/470-644-es
telefonszámán érdeklõdhet
vallási hovatartozástól füg-
getlenül. 

Riskó János, lelkész

Református sarok
Szabadulás az italtól

Riskó János lelkésztársai között

SZÍNHÁZI ESTÉK
Karinthy Frigyes: 

Hogyan kell bánni a férfiakkal?
zavaros történet 6 és fél fordulattal

két felvonásban
Szereplõk, a színrelépés sorrendjében:

Hanna: Szik Juliska
Ödön: Nagy Ferenc

Amadé: Major Róbert
Berta: Kovács Éva
Lajos: Kókai István

Bella: Gergely  Erika
Szcenika: Papp Zs. László, 

Rendezõ: Major Róbert
„Ma este bál lesz nálunk és táncolunk, 

ma este megtudjuk végre, hogy kik
vagyunk, ma lehull az álarc, mi rejti a kínt,

ma sírni fogunk, és nevetni mind….’’
Az elõadásban szereplõ személyek és

történetek Karinthy Frigyes
agyszüleményei, az esetleges hasonlósá-
gok miatt kizárólag õt tesszük felelõssé.

Az elõadást 2009. 12. hó 11 nap 19.00
órai kezdettel a Szilasligeti Közösségi

Ház helyszínen játszzuk.
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Több százan gyûltek ösz-
sze Mindenszentekre em-
lékezvén a kerepesi sírkert-

ben, ahol a közös imádsá-
got követõen Frajna And-
rás atya szentelte a régi ra-

vatalozóból kialakított új
imaházat, melyet G. Nagy
János vállalkozó, Varga Jó-
zsef vállalkozó és mások
segítségével Franka Tibor
magánemberként finanszí-
rozott. Az épület Kerepes
település egyik legrégebbi

építménye, több mint 100
esztendõs. Utoljára a
nyolcvanas évek végén
funkcionált, azóta üresen
állt, állaga romlott. A kis
imaházat oltár, kereszt, ké-
pek díszítik, ülõhelyek te-
szik kényelmessé.

Régi keresztény szokás,
hogy a településekre be- és
kivezetõ utak mentén – sok
esetben a település határát
átszelõ utak mentén – ke-
reszteket állítottak a vallási
közösségek. Kerepes kereszt-

je, amelyet 1899-ben készí-
tett Wágner László, sokáig
egy magán telken állott,
melynek tulajdonosa ezt ne-
hezményezte, ezért új és
méltó helyet kellett találni,
miközben a feszületet resta-

urálni vált szükségessé. A
helyreállítást, valamint új
magyar címeres poszta-
nensek, illetve az alapzat és a
falucímer elkészítését Varga
József kõfaragó mester vál-
lalta, míg a területet a köz-

mûhálózat kiváltását és a te-
reprendezést az önkormány-
zat biztosította. A keresztállí-
tás ceremóniájára és szente-
lésére október 31-én került
sor a Rét utca és a Szabad-
ság út találkozásánál.

Keresztszentelés

Magánterületrõl közterületre

Halottainkra emlékeztünk

Ravatalozóból imaház

A talapzaton Lukácstól idézet:
„Hol a ti hitetek?

László Gyula történész, régész
professzor: Honfoglalóink, vagy
honvisszafoglalóink hitvilágában az
egyedüli legfõbb Teremtõ Isten az
egek ura volt”. (László Gyula: Árpád
népe, 130-132 p.)

Egy Árpádkori temetõsír bezdédi
tarsolylemezén kereszt látható, a
keresztény mûveltség jelképe. Tehát
nem voltak pogányok, mint ahogy a
többségében ma sem. (László Gyu-
la: Árpád népe, 72-73 p.)

Megerõsít ebben Papvári

Elemérné is Hitvallás címû versének
átiratában is: „Szeretném harsogni
kétkedõk fülébe, Lángbetûkkel írni
fel a magas égre, Hiszünk egy Isten-
ben, Hiszünk egy hazában, Hiszünk
egy isteni örök igazságban, Hiszünk
a szorgalmas magyar nép és a sokat
szenvedett, de mégis rohamosan
fejlõdõ Közép-Európa feltámadásá-
ban” – ezt különösen ki kell hangsú-
lyozni, mert Közép-Európaiságunk
kihangsúlyozásával, elismerésével
visszanyerhetjük önbecsülésünket,
jövõbe vetett hitünket.

Közép-Európához tartozónak,

közép-európaiaknak tartják magu-
kat 7-10 nép (csehek, lengyelek,
szlovákok, ukránok, románok, szer-
bek, horvátok, szlovének, osztrákok,
és mi magyarok) körülöttünk, mint
Árpád 7 vezére, 7 népével a vérszer-
zõdés megerõsítésével. Egy cipõben
járunk.

Hiszünk tehát Közép-Európát is
szélesítve Európa, Varga Miklós
megzenésített verse alapján is a Vén
Európa feltámadásában.

Úgy legyen és úgy is lesz.
Lakóhelyüket Szeretõk nevében:

Mihalik Mihály
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Olvasói levelek

Hullnak a zöldes falevelek,
és a szûrke ég alja havazást
ígér. Ideges felhõ-árnyékok
futnak át a sportpálya zúzma-
rás gyepén, és távolabb, a te-
metõkertben egy hajlott hátú
ember körvonala látszik.
Egyébként néptelen az utca,
csak barátom izzó hangjával
játszik búsongva a délutáni
szél. Rossz az idõ, rossz a han-
gulatunk, és ilyenkor már csak
a hideg szélbe kapaszkodhat
a lélek. Nehezen indult a be-
szélgetés. Barátom váratlan
témaváltásai miatt  tudtam,
hogy nehéz percek várnak
most rám. 

- Megfogadtam-kezdte De-
zsõ-, hogy nyugdíjasként nem
vállalok munkát, meg aztán
nem is igazán érek rá, ámde
most mégis úgy döntöttem,
hogy szeretnék mintegy ötper-
ces, határozott idejû munkavi-
szonyt létesíteni a BKV-val,
mert a nyugdíj mellé jól jönne
az a kis pénz, amit a hatodik
percben felvehetnék. 
- Aztán, ha közelebb lenne
földrajzilag az USA, akkor biz-
tosan az ipari és emberi gané-
jukat is ide hordanák éppen
úgy, mint a németek tették né-
hány éve. Így aztán, „szeren-
csére” csak a nyakunkon élõs-
ködõ bankok vannak itt, mi-
közben az országot szellemi-
leg leépíti az onnan beözönlõ,
nyomasztó mértékû filmsze-
mét és egyéb tévés hazugság.
Elönt mindent az írott hulla-
dék is, ráadásul itt van még

nekünk a Halloween, meg a
Britney Spears is! Vagy valami
ilyesmi. – No, de mindegy, -
csapongott rendesen próbára
téve engem Dezsõ - legalább
Kerepesen van egy kis fejlõdés
annak ellenére, hogy a pénz,
amit az álliberálisok odafent
ellopnak, az itt hiányzik. De
azért nézzünk csak körül bát-
ran! Országosan, és helyben is
látszik, hogy az önkormány-
zatok ügyét ma már csak ko-
nok, nagyszívû magyarok vihe-
tik elõre. Nézd meg, nincsen
olyan sikeres dolog Kerepesen,
amibõl polgármesterünk, és
néhány hû társa ne vette volna
ki a részét. Az erõs hit a szebb
jövõben, és a közös akarat a
cselekvésben csodákra képes.
Nézz csak körül a faluban!
- Visszatérve az országos
ügyekre, bizonyára a Sukoróra
tervezett neoliberális gazdájú
bûntanya sem azért épült vol-
na, hogy mi, kerepesi nyugdí-
jasok oda járjunk majd estén-
ként ultizni. Természetesen az
ilyen, csaló típusú „pénzembe-
rek” a gazdasági válság okozói
is. De aztán, amikor az említett
élõsködõk létszáma helyen-
ként és idõnként eléri a kritikus
tömeget, akkor jön az Auróra,
vagy a Dózsa György. Vagy va-
lami ilyesmi.
Más téma. – Miért is üresek a
vonatok? - Hát azért, mert
nem járnak már rajta dolgozni
az emberek. - És miért nem jár-
nak? - Mert nincs hova!
Ugyanis az álszocialisták be-

zárták a gyárakat, leült a me-
zõgazdaság, és így tovább… A
„hathuszassal” nem kirándulni
jártak ám régen az emberek!
Nem bizony! Tehát nem a piac
törvényei miatt állt le a munka
barátom, hanem az uralkodó
élõlények tevékenysége követ-
keztében. - Hidd el, ha jövõre
megint ugyanezeket küldjük a
parlamentbe, akkor semmi
sem változik! - Nézd meg a
vidéket,–folytatta vehemen-
sen- az igazi, és nem a fõváros
környéki-, kistelepülések elsor-
vadnak, mert az emberek
azért, hogy pénzhez jussanak,
eladogatják maradék földjei-
ket a gyüttment külföldieknek.
Fel sem fogják, hogy szó sze-
rint az õsi életterüket váltják
aprópénzre. Utána mibõl fog-
nak élni, vagy hol épít majd
házat az unoka? A kistermelõk
is általában versenyképtele-
nek, így tovább nõ a szegény-
ség. A cigány lakosságot pedig
a hetvenes évektõl kezdve a
helytelen szociális politika se-
gítségével tulajdonképpen le-
szoktatták a munkáról. Régi
foglalkozásaikra - talán a civili-
záció következményeként-
nincs igény, meg már talán
nem is igazán értenek hozzá.
Manapság, ha valaki közülük
mégis munkát szeretne kapni,
akkor szinte száz akadályt kell
legyõznie, mint a népmese hõ-
sének. (- Elõítélet, végzettség
hiánya, stb..) A baloldali politi-
ka szabályosan szponzorálja a
mélyszegénység burjánzását.
(- Minek dolgozzak, ha anélkül
is kapok pénzt?) Ma már a fe-
lelõsök csak egymásra muto-

gatnak, a közelébe sem jutva a
megoldásnak. Húsz éve kísér-
letezik rendszerváltással a la-
kosság, persze nem nagy siker-
rel, hiszen ostoba módon
mindegyre visszaülteti a parla-
mentbe ugyanazokat, akik év-
tizedeken át még soha, semmi
jót nem tettek ennek az or-
szágnak. - Hidd el barátom,
akkor is lenne plazmatévénk,
vagy jobb autónk, ha nem
mondta volna senki húsz évvel
ezelõtt, hogy most pedig in-
nen kezdve köztársaság lesz
itt. Mert az eltelt idõ következ-
ménye csak a „felsõ réteg” el-
képesztõ mértékû meggazda-
godása lett. Szégyen. Éppen
ezért sem szabad hagynunk,
hogy a beletörõdés boldog
egyhangúsága tovább ringas-
son bennünket, mint a halkan
kopogó esõ egy vak éjszaká-
ban. Mert az a lényeg, hogy
kikre voksolunk majd jövõre!
Ne feledd! Aztán itt van még
ez az únió. Azon kívül, hogy
Hegyeshalomnál nem motoz
meg senki, még mi az elõnye?
A keresztény alapú Európának
lassan vége, hiszen már Olasz-
országban is útban van a ke-
reszt egyeseknek.
Egyáltalán, tudsz mondani
egy valamit, ami rendben
van itt?
-  Hirtelen nem tudtam mit vá-
laszolni, meg aztán láthatóan
nem is igazán várt választ,
ezért gyorsan elköszöntem, de
még egy pillanatig láttam izzó
szeme sarkában, amint rezeg-
ve vérzik a hanyatló nap. Fázó-
san bandukoltam haza. 

Kovács Ferenc

A találkozás 
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Wéber Ede (Bá-
zel, 1843. janu-
ár 11. – Kere-
pes, 1935.
s z e p t e m b e r
24.) pedagó-
gus, szõlész,
n e m z e t g a z -
dász.

Svájcban szer-
zett tanári dip-

lomát. 1870-ben a magyar kormány
meghívására jött Magyarországra,
hogy átvegye a Balatonfüreden lé-
tesült árvaházi nevelõintézeti peda-
gógusokat képzõ intézet vezetését.
1872-tõl 1882-ig a budai tanítókép-
zõ intézetben tanított. Ezután nyu-
galomba vonult. Kerepesre
költözött,ahol megalapította Helvé-
cia-telepet, amelyet ma Szilasliget-
nek neveznek. Késõbb Kecskemét és
Kiskunfélegyháza határában svájci
tõkések közremûködésével 2000
holdas szõlõtelepet létesített „Hel-
vécia” néven. Az alföldi homok
megkötésének lelkes elõharcosa
volt. Munkájáról késõbb így írt: „a
telepítés célja nem csupán üzlet,
nem csupán a jogosult legmaga-
sabb polgári haszon elérése volt,
hanem ezen célok mellett azon ide-
ális és hazafias feladat is, hogy
Kecskemét város és a telepítõ társa-
ság a Dunántúl filoxéra által sújtott,
kereset nélkül maradt polgárait a
biztos kivándorlástól avagy elzüllés-
tõl megóvja s részükre a filoxéra-
mentes homoki szõlõk letelepítése
által tisztes megélhetést és kenyér-
keresetet biztosítson.”

Közremûködött a kecskemét-fülöp-
szállási helyiérdekû vasút létrehozá-
sában is. Közéleti tevékenységén kí-
vül irodalommal is foglalkozott, Pe-
tõfi Sándor verseit és népdalokat
fordított németre.

Napraforgó
Hajnalodik. Vörös fény úszik az égen,
körülnéz, nyújtózik egy nagyot,
keveset látni a gyönge fényben
de a szántóföldön õ már készül.

A zöld levelek közül a fejét kiemeli,
a bokrokon a néma köd ül,
s sárga szemeivel az eget kémleli,
keresi urát, a felkelõ Napot.

Leveleit körbe széjjel tárja.
A kisebb társaival nem törõdik,
elveszi tõlük a levegõt, a fényt is elzárja,
bár élni szeretne mindegyik.

Felkel a Nap, õ alázatos lesz felé hajolva,
irigy sárgasága messzire látszik,
itt a földön mindennel dacolva
csak urának hódol, utána mászik.

Arra forog, amerre a Nap halad,
fejét alázattal lehajtja, emeli,
amit a társainak nem szabad,
azt õ mind, mind megteheti.

De eljön az õsz, a Nap is lehanyatlik,
bíborba öltöznek a fák,
a tavasz, a nyár egyszer elmúlik,
és véget ér az irigy durvaság.

Õ összetörten a föld felé hajol,
száraz leveleit a szél tördeli,
körülnéz, talál-e valakit valahol,
aki talán segítene neki.

De a többiek elfordulnak,
õ egyedül marad, bár megalázkodva 

eléjük térdepelt,
dúlt benne a keserû harag,
pedig csak azt kapta, amit érdemelt.

Önzõ volt, mint sokszor az emberek, 
társait bántotta, elhagyta hûtlenül, 
legyen ez tanulság mindenkinek, 
a bûn soha nem marad büntetlenül.

Nem tudom, Kerepesen hány
ilyen hajlongó, hízelgõ, a felettese
kegyeiért epekedõ ember él. De
vannak, az biztos. Ezek a szív és lé-
lek nélküli emberek, talán még azt
sem tudják megérteni, mit tesznek
az embertársaikkal.

A fenti sorokat 2004-ben írtam,
mert akkor így láttam, így érzetem.
Azóta olyan öt év telt el, amibõl az
utolsó három mindent megváltozta-
tott. Az újságba havonta írnak olyan
emberekrõl, akik úgy érzik, segíteni-
ük kell és segítenek is. õk ismerik azt
a jó érzést, amit akkor éreznek, ha
adni tudnak, ha segítenek. Pénzt,
anyagokat adnak, gépekkel, kézi
erõvel munkát végeznek, hogy a sok
mindentõl megfosztott önkormány-
zat el tudja látni a feladatát a mi ér-
dekeinket képviselve.

A sok rendezvényt is támogatják,
melyek felrázzák az egyre inkább
magukba forduló embereket. Õk
eddig is itt éltek, de talán azt érez-
ték, mint én akkor, a hiábavalósá-
got. Most viszo9nt látják, hogy a
munkájuk, a pénzük jó és szép célt
szolgál, a község és a lakossága ér-
dekeit. Szolgáljon a nemes példájuk
azoknak, akik követni tudják õket.

Én nem vagyok napraforgó, de
ezek elõtt az önzetlen emberek elõtt
nyugodtan fejet hajthatok. Köszön-
jük, és remélem a sorsuk úgy alakul,
hogy a szívükben örökké megmarad
az embertársaik iránti szeretet.

Csõsz Lajos

Településünk egykor tiszteletre
méltó polgára, Wéber Ede emlé-
kére táblaavató ünnepséget ren-
dez Kerepes Önkormányzata
2009 december 11-én, pénteken
délután 6 órakor a szilasligeti Kö-
zösségi Ház elõtt. 

A tábla leleplezésére és a ko-
szorúk elhelyezésére mindenkit
szeretettel várunk és hívunk.

Kerepes Nagyközség Önkor-
mányzata nevében Franka Tibor
polgármester.

Wéber
emléktábla
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Mentõ, tûzoltó, de címet keresõ magánszemély is gyak-
ran eltéved községünkben az utcanévtáblák nemléte,
vagy éppen egy utca három néven történõ megnevezése
miatt. Ennek az áldatlan állapotnak hamarosan vége lesz,
ugyanis a mûszaki iroda munkatársai október közepén el-
kezdték az elõzetesen egyeztetett tervek alapján az új,
szám szerint közel 700 darab utcanévtábla kihelyezését.
Jelenleg 240 tábla már a helyén van, a többit folyamato-
san igyekeznek minél elõbb felszerelni.

Új utcanévtáblák a jobb tájékozódásért


