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1949 – Baumgarten-díj
(visszavonva)

1959, 1972 – József Attila-díj
1977 – Debrecen

díszpolgára
1978 – Kossuth-díj
1982 – SZOT-díj
1983 – Pro Urbe 

Budapest-díj
1987 – Csokonai-díj
1992 – a Getz

Corporation díja
1996 – Déry Tibor-jutalom
1998 – Szép Ernõ-jutalom
2000 – Nemes Nagy 

Ágnes-díj
2001 – Corvin-lánc
2003 – Femina-díj
2003 – Prima Primissima-díj
2003 – Gundel Mûvészeti Díj
2006 – Budapest 

díszpolgára
2007 – a Magyar

Köztársasági

Érdemrend
nagykeresztje
(polgári tagozat)

2007 – Hazám-díj
2010 – Kerepes Díszpolgára

(posztumusz)

Kerepes Díszpolgára Szabó Magda
November 19-én, a Kerepe-

sen elhunyt írónõ halálának
napra pontosan a 3. évfordu-
lóján Kerepes Önkormányzata
méltó megemlékezést és kiállí-
tást szervezett a Forrás Falu-
házban.

Hívásunkra és a Magyar
Nemzetben megjelent kishírre
számos vendég érkezett a ren-
dezvényre szerte az országból.
A rokonokon és ismerõsökön
túl sokan eljöttek, akik szeret-
ték és becsülték Szabó Mag-
dát, ha nem személyesen, ak-
kor regényein és versein ke-
resztül kötött ismeretségük ré-
vén. Természetesen a kerepesi
emlékezõk közt ott voltak a
Széchenyi István Általános Is-
kola idõsebb diákjai is, akik
egy rendhagyó irodalom órá-
nak is beillõ eseményen ismer-
kedhettek a magyar irodalom
XX. századi egyik legnagyobb
alakjával.

Szabó Magda örököse, Tasi
Géza elhozta az írónõ szemé-
lyes tárgyait, amit még a nagy-

közönség sohasem látott és a
mûvelõdési ház dolgozói egy
csodálatosan gazdag és han-
gulatos kiállítást hoztak létre
belõle. Olyat, amiben úgy
érezhettük magunkat, mintha
az írónõ kerepesi otthonában
jártunk volna, valamelyik regé-
nyének írása idején.

Az elhangzott zene, a vers-
és regényrészlet megidézték
Szabó Magda szellemét, Fran-
ka Tibor polgármester és Tasi
Géza ünnepi beszéde még kö-
zelebb hozta az emlékeket, s
meghallgattuk az Abigél címû
kötetben zajló történet hely-
színéül szolgáló debreceni
Dóczy Református Gimnázium
igazgatójának és hittantanárá-
nak, valamint az Európa
Könyvkiadó igazgatójának a
gondolatait is. További részle-
tekkel képsorozatunkban is-
merkedhetnek olvasóink, de a
kiállítás megtekinthetõ de-
cember 4-éig. Utána Pécelre
kerül, majd vándorkiállításként
járja az országot..

Szabó Magda életrajza
1917. október 5-én született

Debrecenben, 2007. november
19-én hunyt el Kerepesen.
Érettségi vizsgáját 1935-ben
tette le Debrecenben, 1940-
ben a debreceni egyetemen
szerzett latin–magyar szakos
tanári és bölcsészdoktori diplo-
mát. Ugyanebben az évben
kezdett el tanítani is: két évig
szülõvárosában, majd három
évig Hódmezõvásárhelyen dol-
gozott. 1945-tõl a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztérium
munkatársa 1949-ben történt
elbocsátásáig.

Az irodalom szinte minden
területén kipróbálta tehetsé-
gét, indulásakor verseskötetek-
kel jelentkezett, késõbb regé-
nyeivel vált híressé, s színpadi
mûvei is sikereket arattak. 

1947-ben házasságot kötött
Szobotka Tibor (1913–1982)
íróval. Ennek emlékeit Megma-
radt Szobotkának (1983) címû
könyvében írja meg. Ebben az
idõszakban írja meg elsõ ver-
sesköteteit, majd 1949-tõl a
kényszerû hallgatás idõszaka
következik: 1958-ig nem publi-
kálhat, az ebben az idõszakban
alkotott mûveit csak késõbb
adják ki. Ekkortól datálható át-
térése a regényírásra. 

Az 1958-as Freskó és az
1959-ben megjelent Az õz cí-
mû regényei hozzák meg szá-
mára a szélesebb körû ismert-
séget. 1959-tõl szabadfoglal-
kozású író. Sorra követik egy-
mást mûvei, melyekben a lélek-
tani regények hagyományait is
hasznosítva formálja meg jel-
legzetes alakjait. Önéletrajzi ih-

letésû munkái az Ókút (1970),
valamint a Régimódi történet
(1971), melyekbõl nemcsak az
alkotásban szemléletét formáló
gyermekkori hatásokról kapha-
tunk képet, hanem érzéklete-
sen, kordokumentumként is hi-
telesen számol be a korabeli
Debrecen múltjáról és minden-
napjairól is. 

1985-tõl öt éven át a Tiszán-
túli Református Egyházkerület
fõgondnoka és zsinati világi al-
elnöke. 1993-ban a Debreceni
Református Teológiai Akadé-
mia díszdoktorává, 2001-ben a
Miskolci Egyetem tiszteletbeli
doktorává avatták. 2003-ban
elnyerte a Femina francia iro-
dalmi díjat Az ajtó címû regé-
nyért. Az Európai Tudományos
Akadémia és a Széchenyi Iro-
dalmi és Mûvészeti Akadémia
tagja volt, Debrecen városának
díszpolgára.

Az életrajzot
Kabdebó Lóránt írta

Fontosabb díjak, elismerések:

Az írónõ dolgozószobája

Az ünneplõ közönség

Az ünneplõ
közönségFranka Tibor

polgármester átadja Tasi
Gézának a díszpolgári

kitüntetéssel járó emléket
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1. Sz. Körzet 2. Sz. Körzet

Farkas ZsuzsannaKiss Károly Kóbor TamásNagy Anna Dr. Vaszil László Varga-Szabó AnikóMayer Endre Gyuláné Mácsai-Krizsán Marianna

3. Sz. Körzet 4. Sz. Körzet 5. Sz. Körzet 6. Sz. Körzet 7. Sz. Körzet 8. Sz. Körzet

Sajnálatos hiba folytán a választások során a körzetekben nyertes képviselõk neve és fényképe
nem ahhoz a körzethez került, ahol nyertek. Emiatt elnézést kérünk mindenkitõl és most közöl-
jük a helyes körzetet.

Helyesbítés!

Állampolgári eskü
Nem mindenkinek adatik

meg az a számunkra egysze-
rû eset, hogy mivel magyar
szülõktõl származunk, hát
tüstént magyar állampolgár-
ok is lettünk. Bizony a gyalá-
zatos módon elszakított te-
rületeken élõ magyarság ide-
gen ország állampolgára lett.
Mivel ott sok esetben nem
érzik jól magukat, ezért sú-
lyos kockázatokat is vállalva
Magyarországra települnek,
s állampolgársághoz folya-
modnak.

Kerepesen közel félezer
székely telepedett már le, s a
számuk folyamatosan nõ,
szinte nincs hónap, hogy
egy-néhány új kérelmezõ
nem jelentkezik. Településün-

kön nagy szeretettel fogad-
juk õket, s igyekszünk jó ha-
zát biztosítani számukra. –
mondotta Franka Tibor pol-

gármester a formaságok le-
vezénylését követõen, no-
vember 18-án. Ez alkalom-
mal ketten, egy fiatal balán-

bányai születésû, és egy ta-
pasztaltabb kolozsvári illetõ-
ségû, Kerepesen letelepedett
férfi kapta meg a magyar ál-
lampolgárságot.

Az eskü szövege:
Én, ………………………….

esküszöm, hogy Magyaror-
szágot hazámnak tekintem,.
A Magyar Köztársaságnak hû
állampolgára leszek, alkot-
mányát és törvényeit tiszte-
letben tartom és megtartom.
Hazámat erõmhöz mérten
megvédem, képességeimnek
megfelelõen szolgálom. Isten
engem úgy segéljen!

A rövid, de felemelõ ünne-
pi esemény végén a vendé-
gek szemében könnyek csil-
logtak!

Mindenszentek – Halottak Napja
November 1-je a Minden-

szentek ünnepe, november 2-a
a Halottak Napja a keresztény
világban. A Mindenszentek a
katolikus egyházban az összes
üdvözült lélek emléknapja, a
protestantizmus az elhunytak-
ról emlékezik meg ebbõl az al-
kalomból. Az ezt követõ Halot-
tak Napja egyházi ünnepbõl
vált fokozatosan általános népi
megemlékezéssé.

November 1-jén a kerepe-
si temetõ is megtelt embe-
rekkel, akik szeretteik sírjai-
hoz jöttek emlékezni. A kö-
nyörületes idõjárás is kedve-
zett, sokaság állta körül a
temetõ nagy keresztjét, ahol
Frajna András atya tartott
alkalomhoz illõ szertartás, s
meggyújtotta a húsvéti
gyertyát, jelezve az eljöven-
dõ feltámadást.

Katonai Hagyományõrzõk
gyakoroltak szorgalmasan a
szilasi nagyréten, október 30-
án. Nem akármilyen feladatot
vállaltak, elöltöltõs puskával
rohamoznak, lõnek majd az
austerliczi csatában, Napóle-
on serege ellen, ehhez 1804-
es rendszeresített ruházatot
viselnek.

Budapest, Kecskemét, Sze-
ged és Veresegyház által kiál-
lított fegyveresekkel veszünk
részt ezen az Európa hírû ese-
ménynek, a ma Csehország-
hoz tartozó csatamezõn.

A Magyar Huszár és Katonai
Hagyományõrzõk Szövetsége
többfordulós versenyben is
értékeli az egyes hagyomány-
õrzõ csapatok tevékenységét,
az élen jelenleg 40 ponttal a
Jászkunok állnak. A magyar
katonai hagyományõrzõink
ilyen csatajelenetek megis-
métlése céljából részt vesznek
felvidéki és erdélyi hadmûve-
letekben is, s hírünket öregbí-
tik határainkon túl is.

Magyar és német vezény-

szavaktól, látványos sortüzek-
tõl, menetelésektõl lett han-
gos a rét ezen a napon. Dél-
után pedig Udovecz György
vezényletével kivonultak a

csapatok teljes díszben és
fegyverzetben, s megkoszo-
rúzták két képviselõ hölgy –
Farkas Zsuzsanna és Szabó
Anikó - részvételével a nemré-
giben felavatott országzász-
lónkat.

Erõt! Tisztességet!
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Az új képviselõ-testületet a meg-
alakulást követõen elsõ alkalom-
mal október 28-ára hívta össze
Franka Tibor. A polgármester kö-
szöntötte az újjáalakult Cigány-,
Német- és Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat megjelent veze-
tõit.

Kisebbségi
Önkormányzatok
Az elsõ napirendi pontban
Franka Tibor polgármester elis-
meréssel értékelte, hogy Kerepe-
sen immár három kisebbségi ön-
kormányzat tevékenykedik. Büsz-
ke rá, hogy a kerepesi németség
is megszervezte magát, több
mint 60 évig nem merték vállalni
a nemzetiségüket a világháború
utáni években történt meghurco-
lásoknak köszönhetõen. Támo-
gatni, segíteni kell mindhárom ki-
sebbségi önkormányzat munká-
ját, a velük való kapcsolattartás
feladata Mayer Endrénére hárul,

mivel kisebbségi tanácsnoki
megbízást kapott.

Az alpolgármesteri 
megbízás pontosítása
Kiss Károly alpolgármester kine-
vezésekor nem minõsítették, mi-
lyen módon lássa azt el. Most
pontosították, hogy az alpolgár-
mesteri tisztséget társadalmi
megbízatásban végzi. Ugyanak-
kor kijelöltét, hogy a Kistérségi
Társulásban és egyéb helyen,
szükség esetén, képviselje a pol-
gármester helyett Kerepest.

Ismét osztályozunk az 
általános iskola alsó tagozatán
A törvényi szabályozás lehetõvé
tette, hogy az iskolákban a tanu-
lók értékelését osztályzatokkal is
végezhesse az iskola. A képviselõ-
testület hozzájárult, hogy a ren-
delkezés értelmében az iskola él-
jen ezzel a lehetõséggel a máso-
dik félévtõl.

Ivóvízminõség-javító
társulás
A Kerepes életében rendkívül
nagy jelentõségû projekt társulá-
si tanácsába Franka Tibor polgár-
mestert, a felügyelõ bizottságba
elnöknek Ignácz Jánost, tagok
Pivarcsi Tibort és Sebály Zoltánt
nevezték ki.

Táblák a testvértelepülések
megnevezéséhez
Kiss Károly alpolgármester java-
solta, hogy a három testvértele-
pülés nevét tartalmazó táblákat
állítson a község a településre be-
vezetõ utak mellé. A képviselõk
támogatták a javaslatot.

Többletforrás a sajátos 
nevelésû igényû 
gyermekek ellátásához 
az óvodában.
Az óvodai nevelésben lényeges
elem az ún. SNI-s gyermekekkel
történõ foglalkozás, melyhez

most az önkormányzat több
mint 800.000 támogatást bizto-
sított.

Önkormányzati
lakás kiürítése
A testület döntött, hogy a Szõlõ
utcai lakást a jelenleg abban lakó
jóhiszemû de jogcím nélküli lakó
november 30-áig ürítse ki, hogy
az kiadható legyen a körzeti
megbízott rendõr számára.

Új rendõrkapitány 
a Gödöllõi 
kapitányság élén
Kinevezték Bozsó Zoltán rendõr
dandártábornokot kapitánynak.
A képviselõ-testület véleményez-
heti a kinevezésre javasolt sze-
mélyt. A testület úgy döntött,
hogy a következõ ülésére meg-
hívja tábornok urat. A kapcsolat-
felvételt és a meghívás tolmácso-
lását Varga-Szabó Anikóra bízták.

Az iskolai étkezés 
korszerûsítése
Egy cég tett látványos, vetítettké-
pes ajánlatot és szóbeli kiegészí-
tést arra, hogyan tudnák korsze-
rûsíteni a konyhát és az ebédlõt,
valamint az étkezési szokások
megváltoztatását egészsége-

sebbre az iskolában. Az átalakítás
25 millió Ft-os beruházást jelen-
tene, ami egy évtized alatt térül
meg a beruházónak, az étkezési
térítési díj kismértékû emelkedése
mellett. Az iskolához hasonlóan
az óvodáknál is megoldható ez a
korszerûsítés. Bár a bemutató lát-
ható tetszést aratott, döntés he-
lyett a testület bizottsági feladat-
nak adta ki az ajánlat értékelését

Szabó Magda kiállítás
A testület méltó módon kíván
emlékezni a három éve meghalt
híres kerepesi írónõre. A kiállítás
megszervezését Farkas Zsuzsan-
nára bízták a képviselõk.
Kapcsolódva a megemlékezés-
hez, Kóbor Tamás javasolta, hogy
posztumusz díszpolgári kitünte-
tésben részesítsék Szabó Mag-
dát. A javaslattal egyetértettek a
képviselõk.

Windhager

Képviselõ-testületi ülés

Palotai László, Szabó Éva, 
Kovács Antal, Varga-Szabó Anikó

Az óvodavezetõ 
hozzászólása

Az étkezés korszerûsítésérõl 
szóló tájékoztató

Nagy Anna, dr. Vaszil László, 
Mácsai-Krizsán Marianna, Farkas Zsuzsanna,

Kóbor Tamás

Ilyen lesz a testvértelepülések táblája



A nem rég alakult Német
Nemzetiségi Önkormányzat
nem tétlenkedik, ennek bizo-
nyítéka a határozatok száma,

melyek nyomán írhatom én is
e soraimat. A Kerepes Rádió
hallgatói bizonyára jól ismer-
nek hangomról Ugró Janiként,
de most nem mûvésznéven
hanem, valós anyakönyvezett
nevemen, kineveztek a Német
Nemzetiségi Önkormányzat
titkárának és szóvivõjének.
Szóval a Springer Friedrich
névvel is barátkozni kell a jö-

võben, mert mostantól így je-
lentkezem beszámolóimmal.

Nos, dolgoznak a német
képviselõk, nagy lendülettel
vetik bele magukat a tervek
rengetegébe, mert bár új a
gondolat, de a nagy hagyo-
mányú németség nyomainak
felkutatása fontos cél a
kerepesi NÖK számára. Hisz
már 1690 óta, I. Leopold nyo-
mására telepítettek az elnép-
telenedett Kerepesre németaj-
kúakat. Ahogy Kovács Zoltán
NÖK képviselõ a Szilas Tv-ben
is elmondta, nem kis feladat
ennek feltárása. De elég, ha
fellapozzuk a telefonkönyvet,
vagy gondoljunk ismeretsé-
günkben lévõk neveire. Na,
ugye akad köztük németesnek
tûnõ.

Egy kicsit ide tartozik a
Svájcból Magyarországra jött
Eduard (Ede) Weber is, akinek
Kerepesi tevékenységének fel-

kutatását, támogatja a Kere-
pesért Baráti Kör, kiknek a ren-
dezvényén, a Royal Station-
ban, találkozhattam Svájc ma-
gyarországi nagykövetével,
Christian Mühlethaler úrral. A
Kerepes Rádióban, bõvebb ri-
portmûsorban hallgatható
egy beszélgetés a szimpatikus
nagykövettel, aki megkoszo-
rúzta a neves sírboltot. Ki tud-

ja, talán a Svájci kapcsolat
folytatódhat Kerepessel.

A hagyományok és a kultú-
ra ápolása terén elsõ lépés-
ként az Önkormányzat csatla-
kozott az kerepesieket a vá-
lasztáson is támogató Észak -
magyarországi Német Önkor-
mányzatok Szövetségéhez. Az
ÉMNÖSZ meg is hívta a csapa-
tunkat október 13-ára, a Bu-
daörsön rendezett
Kultúrgálájukra. Ezúton is kö-
szönet Ferenci Lajos vállalko-
zónak, aki a buszt biztosította
az utazáshoz és Franka Tibor
polgármesternek, aki az úti-
költséggel járult hozzá, vala-
mint Sebály Zoltánnak, aki ve-
zette a buszt. A szervezést Fat-
ter Mihály NÖK. elnökhelyet-
tes és Kovács Zoltánné képvi-

selõ végezte. Tizenhat fõ ju-
tott így el Kerepesrõl a gálára,
de legközelebb talán nagyobb
buszra lesz szükség.

Nagyszerû élménnyel gaz-
dagodva tértek haza követe-
ink a német gáláról, ahol a
Kissebségi Ombudsman mel-
lett számos polgármester és
képviselõ volt jelen, 59 telepü-
lésrõl, az ezerfõs rendezvé-
nyen.

Mayer Endréné és Nagy An-
na képviselõk is elkísértek min-
ket. Nagy Anna szívélyes be-
szélgetését dr. Kállai Ernõ or-
szággyûlési biztossal, fotóval
is megörökítettük. 

A Kerepes Rádióban készült

felvétel, és a TV-ben, az M1-en
az Unser Bildschirm német
nemzetiségi magazinban su-
gároztak összeállítást az ese-
ményrõl.

Sok dolga lesz a Német Ön-
kormányzatnak, melyrõl e ha-
sábokon, szeretnénk mindig
beszámolni az olvasóknak.
Springer Krisztina elnök asz-
szony köszöni a jelentkezõk-
nek, akik az elmúlt szám cikke
nyomán már meg is keresték
õt. Természetesen várnak min-
denkit, aki érdeklõdik a német
kultúra és a német hagyomá-
nyok iránt. 

Springer Friedrich

KEREPESI VÉLEMÉNY • 2010. NOVEMBER 5

Ö
N

K
O

R
M

Á
N

Y
ZA

T

November 5-én, pénteken a szi-
lasligeti Ferenc-József Sörözõ te-
tõtéri szobájában közel kétórás
megbeszélést tartottak a Hun-
garoring zaj ügyében véleményt
nyilvánító társadalmi szervezetek
és panaszos-peres lakók. Házi-
gazda: Sinkó György – Labancz
József.
Megjelentek: Bertha Szilvia
országgyûlési képviselõ (Job-
bik), Víg János (Jobbik), Po-
zsonyi Ákos, Katona Róbert
(Fidesz), Zentai László,
Voloncs László (KDNP), Szabó
Éva (képviselõ, Teleház), Nagy
Irén (Teleház), valamint né-
hány lakó. A jelenlevõk elfo-
gadták az együttmûködés ja-
vasolt alapelveit, melyek a kö-
vetkezõk:

1. Jogállamiság: a zajvédelemre
jogszabályok vonatkoznak, me-
lyeket egyszerûen csak alkalmaz-
ni kellene a Hungaroring eseté-
ben is.
2. A Formula-1 verseny zajhatá-
sait ne kifogásoljuk.
3. Ne fogadjunk el szakmailag
megalapozatlan zajcsökkentési
módszereket (pl. falépítés).
4. Ne fogadjunk el pénzbeli meg-
váltást, illetve passzív zajvédelmi
módszereket (pl. ablakcsere).
5. Segítsük egymást információ-
val.
6. Közös jogi és szakmai szakér-
tõket próbáljunk szerezni.
7. Próbálkozzunk erõdemonstrá-
cióval (sajtó, média, tüntetés stb.)

Sinkó György 
zajvédelmi szakértõ, helyi lakos

Was gibt’s neues?
vagyis - Mi újság?

Zajtalan találkozó



Megmozdult az ország,
hogy az árvízkárosultak után a
vörös iszap által elborított te-
rületek lakosságának is segít-
séget nyújtsunk. Nem csak ru-
ha, élelmiszer és egyéb külde-
mények érkeznek a térségbe,
sokan gondolják úgy, hogy te-
võlegesen is kivennék részüket
a bajbajutottak segítésébõl.
Fizikai munkára is szükség
van, amíg azt a töméntelen
mennyiségû káros iszapot el-
tüntetik, az emberek még
megmenthetõ házait újjáépít-
hetik, az utakat, kerteket, a
határt mentesítik a káros
anyagtól, s talán így visszatér-
het az élet.

Ezzel a céllal utazott Devec-
serre a polgárõreink egy csa-
pata, Bangó János parancsnok
vezetésével. Az öt kerepesi
polgárõr megérdemli, hogy
név szerint is említsük õket:

Antal Ferenc, Briák János, Mol-
nár Ferenc, Tomancsik István,
és Bangó János.

Felajánlásuk szerint két tel-
jes napot töltöttek a vörös
iszap sújtotta területen, a
Veszprém Megyei Polgárõr
Szövetséggel egyeztetve. Sok
más településrõl érkezett ön-
zetlen emberrel együtt vettek
részt különféle feladatokban,
ruhák, ágyak rakodásától a la-
pát nyelezéséig sok mindent

csináltak, amire éppen szük-
ség volt. Átmeneti szálláson
térhettek nyugovóra éjszaka,
ételrõl, italról az ottani fogadó
bizottság gondoskodott. Ter-
mészetesen ellátták a dolgo-
zókat védõfelszereléssel, mert
anélkül a környéken nem sza-
bad tevékenykedni. Azokon a
napokon szárazság volt, így
nagy hasznát vették az arcot
borító maszknak, mert bizony
a levegõben szállongó vörös
por miatt még a levegõvétel
sem egyszerû. Polgárõreink
tervezik, hogy még egy hétvé-
gét felajánlanak a devecseriek
segítésére, mert rengeteg ott
még a tennivaló.

Polgárõreink nem utaztak
üres kézzel, komoly mennyisé-
gû adományt vittek maguk-
kal, amit átadtak az ottaniak-
nak. Ez úton is megköszönik
különösen a Kiss József és az

Ady Endre utca lakóinak az
önzetlen felajánlásokat, tõlük
érkezett a legtöbb adomány!

Kerepesen is gyûjtés is fo-
lyik. A képviselõ-testület pél-
damutatóan már az alakulás
pillanatában lemondott egy-
havi tiszteletdíjáról, s elhatá-
rozták, hogy egy rászoruló
család helyzetét megpróbálják
rendbe tenni. Olyan bajba ju-
tott családot kerestek, amelyik
ott akar maradni a települé-

sen, s ezért a házukat teljes
egészében fel kell újítani. Egy
kis küldöttség azonnal a hely-
színre indult Farkas Zsuzsanna
képviselõ asszony és Kiss Kár-
oly alpolgármester vezetésével
a helyzet alaposabb megisme-
résére. Az erre a célra beérke-
zett összeg elérte a 1,5 millió
Ft-ot, hála a képviselõknek, a
polgármesternek, a vállalko-

zóknak és a magánemberek jó
szándékának. Franka Tibor
polgármester személyesen vi-
szi majd le Devecserre a
kerepesiek pénzajándékát de-
cember elején, s meg is hívja
egy látogatásra a kiválasztott
családot Kerepesre, hogy lát-
hassuk, valóban jó helyre ke-
rült az adományunk.

WK
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A Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat

Az õszi választásokat követõ-
en új vezetõséggel folytatja a
kerepesi cigányság felemelése
érdekében tevékenységét a Ci-
gány Kisebbségi Önkormány-
zat.

Pár mondatos bemutatkozást
kértünk az új elnök asszonytól és
elképzeléseiket a jövõre:

Szénásiné Lakatos Regina va-
gyok. 27 éve élek itt Kerepesen,
van egy 7 éves kisfiam és ezúton
szeretném megköszönni mind-
azoknak a támogatását, akik ezt
a szavazatukkal a választásnál
tették.

A vezetõség tagjai között is
csere történt, hárman vagyunk
újak, Oláh Ibolya pedig az elõzõ
idõszakban is tag volt, õ biztosít-
ja a folytonosságot. Az újak: Bán
Szilvia, Rejlik János és én ma-
gam.

Szeretnénk a hagyományt
mindenféleképpen õrizni, fej-
leszteni. Szeretnénk összefogni
és elérni, hogy mindenki egyen-
rangú legyen, legyen összhang

és egyenlõség minden egyes
ember között, mert összetarto-
zunk, egyformák vagyunk. Ezen
dolgozunk, ezen munkálko-
dunk.

Ez úton is köszönjük a polgár-
mesterúr jó szándékát, az évvé-
gére, karácsonyra 20 családnak
küldött élelmiszer és konzerv
csomagot.

Rendezvényt az idénre már
nem tervezünk, hanem csak jö-
võre. A korábban többször is fel-
lépett tánccsoportunk sajnos
idõközben feloszlott, de min-
denféleképpen szeretnénk ezt
folytatni, egy újat alapítani, és
ezáltal is a hagyományt meg-
õrizni és éltetni. 

Úgy gondolom, hogy a most
megalakult Cigány Kisebbségi
Önkormányzat teljesen másként
fog mûködni, mint ez elõzõ,
mert a lényeg, hogy együtt tud-
junk dolgozni. Teljes mértékben
az itt élõ cigányság és az egész
Kerepes érdekében fogunk tevé-
kenykedni.

AUTÓJAVÍTÁS 
Kerepesen!

Szervizelés, javítás, 
új alkatrészek, autómentés.

Mérsékelt árak, 
rövid határidõ.

Állandó elérhetõség: 
06-30-276-5340

Szénásiné Lakatos Regina jobboldalt, 
munka közben, munkatársaival
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Almaszüret
Szeptember 28.

Kicsit borongós, fá-
zós reggelre ébred-
tek a negyedikes
gyerekek, de a hû-
vös idõt feledtette az
izgalom. Idén õk is
elkísérhették a Me-
seliget Óvoda nagy-
csoportosait az al-
maszüretre.

Megérkezett reggeli után az is-
kola elé a busz, amin már vártak
minket az ovisok. Minden negye-
dikesnek jutott egy kis óvodás
pár, akivel együtt utazhatott és
sétálhatott az almáskertben. Út
közben sok-sok találós kérdéssel
múlattuk az idõt. Vidámságunk-
ra még az idõ is megemberelte
magát, kisütött a nap. Nem csak
almával ettük tele magunkat, ha-
nem kaptunk nagyon finom al-

malevet is. Nagyon jól összeba-
rátkoztunk a kicsikkel, itthon
minden negyedikes lerajzolta a
kis társát, és a kész rajzokat
örömmel adtuk oda nekik.

Szeretnénk a késõbbiekben is
ápolni ezt a kapcsolatot és már
törjük a fejünket, hogy mivel lep-
hetnénk meg õket.

4. a és 4. b osztály
és a tanító nénik: 

Kriszta néni, 
Rozika néni és Judit néni

Tisztelegtünk
az ARADI VÉRTANÚK emléke elõtt
Évek óta szomorúan tapasztal-
hatjuk, hogy nemzeti ünnepeink
sorában az aradi tragédia és an-
nak felemelõ nagyszerûsége egy-
re kevesebb hangsúlyt kap. Bár a
mi községünkben utcák sora vi-
seli ezen nagyszerû emberek ne-
vét, mégis alig-alig tudják még a
felnõttek is, hogy ki volt Török Ig-
nác, Kiss Ernõ vagy esetleg Véc-
sey Károly. Ezért különösen fon-
tosnak tartom, hogy iskolánkban
évrõl évre szívhez szóló, szép,
színvonalas mûsorral tiszteleg-
jünk emlékeik elõtt. Nem volt ez
másképp ebben az esztendõben
sem. A rádiós szakkör tagjai ku-
tattak és nyomoztak az aradi ese-
mények után, hogy mintegy rá-
csodálkozva, egyben talán köve-
tendõ példaképnek is tekintve

meséljenek saját felfedezéseikrõl
iskolatársaiknak az iskola rádión
keresztül. Hogy nem kell ahhoz
magyarnak születni, hogy hûsé-
ges magyar legyen valaki, hogy
tisztesség, becsület néha még az
életnél is fontosabb. Hogy elõde-
ink áldozatvállalása nélkül esé-
lyünk sem lett volna független,
szabad életre. Hogy meg kell is-
merni, meg kell becsülni értéke-
inket, és mindenkinek hozzá is
kell tenni saját erejéhez mérten
ehhez az örökséghez fennmara-
dásunk érdekében. 
A mûsor után minden osztály
mécses gyújtással csatlakozott az
ünnepléshez, majd részt vettünk
a Hõsök Emlékmûvénél rende-
zett községi megemlékezésen is. 

Müllnerné

III. Kerepesi Mikulás futó és ügyességi
verseny családoknak

Már 3. alkalommal
rendezzük meg Mi-
kulás futó verse-
nyünket a gyere-
kek és szüleik részé-
re. Gyerekeket 3
éves kortól, 14 éves
korig várunk, kü-
lönbözõ ügyességi
vetélkedõkön,s ter-
mészetesen a szü-
lõk sem maradhat-
nak ki a sportolás-
ból. A helyszínen
igazi Mikulás indítja
a versenyszámokat,

minden részvevõ ajándékot
kap. A helyezettek külön elis-
merésben részesülnek. Min-
den családot szeretettel vá-
runk december 5-én dél-
elõtt 10-kor.
Találkozás a Patkó Csárdánál.
Ráadásként a Szkítia Moto-

rosok is emelik a rendezvény

színvonalát, akik minden
gyereket - aki akar - meg fog-
nak motoroztatni.

Támogatóink: Patkó Csár-
da, Sportbarátok Egyesüle-
te, helyi Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom és a
Szkítia Motorosok.

Sok kicsi sokra megy
Gondolatok az õszi papír-

gyûjtés kapcsán. 
Az iskola egyszerre tanítási

és nevelési intézmény. A sok-
fajta nevelési célkitûzések kö-
zött talán az egyik legfonto-
sabb a munkára és környeze-
tünk védelmére való nevelés.
Ezért is tartjuk nagyon fontos-
nak, hogy évrõl évre õsszel és
tavasszal is meghirdessük a
papírgyûjtést iskolánk minden
tanulója számára. Tettük ezt
akkor is, amikor csak 4 forintot
fizettek érte az átvevõk, hiszen
a pénznél is fontosabb volt a
jó cél. 

Az idei évben pedig még az
az öröm is eltölthetett ben-
nünket, hogy igazán méltá-
nyos áron vették át tõlünk a 3
konténernyi papírt. /16 Ft kg-
onként!/ Így több mint 350
ezer forintot vehettünk át a
kétnapos kemény munkánk ju-
talmaként az õszi szünet elõtti
héten. Ennek felét az osztályok

kapták kézhez a gyûjtött
mennyiségnek megfelelõen, a
maradékból a diákönkormány-
zat gazdálkodik. Az év végi ki-
rándulások támogatására, il-
letve jutalmak vásárlására for-
dítjuk ezt az összeget.

Nagyon nagy szükség van
erre, hiszen más költségvetési
forrás nem áll rendelkezésünk-
re az év során. 

Végezetül köszönetemet
szeretném kifejezni nem csak a
diákok és kollégák részére, ha-
nem Kerepes lakosságának,
akik évrõl évre türelmesen vár-
ják gyerekeinket az általuk ösz-
szegyûjtött papírért, és nem
dobják ki azonnal a kukába
vagy a szelektív gyûjtõhelyek-
re. Ezennel ígérem: tavasszal is
lesz papírgyûjtés, számítunk
Önökre, és nem hagyunk el-
veszni egy kiló papírt sem!

Müllnerné Szabó Margit
DÖK-t segítõ tanár

Segítettünk…
Kolontár és Devecser nevét

egy életre beleégette emlé-
kezetünkbe a borzalmas vö-
rös iszap. Az ott történtek, az
ott látottak egy országot
ösztönöztek arra, hogy segít-
séget nyújtsanak az áldoza-
toknak. Így történt ez Kere-
pesen is. Az Önkormányzat
egy emberként döntött arról,
hogy komoly összefogással
egy szerencsétlenül járt csa-
ládot szeretne anyagi támo-
gatásban részesíteni.

Az önként vállalt karitatív

munka rendszeresen megje-
lenik az iskola diákönkor-
mányzatának tevékenységé-
ben, így természetesen mi is
csatlakoztunk a „nagyok”
felhívásához. Alig 10 nap
alatt 25 ezer forintot gyûjtöt-
tek össze a felsõs diákok erre
a nemes célra. Ezt át is adtuk
a Kerepesi Önkormányzat-
nak, hogy juttassa célba a
terveknek megfelelõen.

Köszönet
minden adakozónak.

Vallattuk, akit csak lehetett…
Iskolánk 30. évfordulójá-

nak méltó megünneplése
számtalan feladatot adott a
tantestületnek. Ezek közül az
egyik legérdekesebb és legiz-
galmasabb volt annak a ri-
portsorozatnak az elkészíté-
se, melynek köszönhetõen
többórás beszédfolyam jött
létre régi tanítványainkkal,
pedagógus kollégákkal, illet-
ve kedves volt igazgatónkkal,

Cseh Imrével. Ezek a beszél-
getések a Kerepes Rádióban
rendszeresen adásba kerül-
tek és kerülnek is a nagy ér-
deklõdésre való tekintettel
újra.

Iskolánkban hosszú évek
óta mûködik riporter és új-
ságíró szakkör. Sõt, az iskola-
rádió beszerelésével lehetõ-
ség nyílt „rádiósok” képzésé-
re is. A heti rendszerességgel

Mikulás futás 2009-ben
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Az 1956-os forradalomra és
szabadságharcra a hagyomá-
nyainkhoz híven ünnepi mû-
sorral emlékeztünk a Széche-
nyi István Általános Iskolában. 

Legnagyobb költõink, íróink
(Tamási Áron, Kosztolányi De-
zsõ, Márai Sándor, Weöres
Sándor) szavaival, zenével,
mozgáskoreográfiával, a kort
felidézõ filmrészletekkel (A
napfény íze, Eldorádó, Sza-
márköhögés) igyekeztünk a
gyermekekhez közelebb vinni
a korabeli események, törekvé-
sek megértését, átélését.

Az ötödik osztályosoktól a

nyolcadikosokig 28 gyermek
szerepelt, próbálta megértet-
ni, a többiek számára is elkép-
zelhetõvé, érzékelhetõvé, kéz-
zel foghatóbbá tenni, mit je-
lent szóval és cselekedettel
helyt állni a nehéz, embert
próbáló idõben, helyzetekben.

Az 56-os hõsök áldozatválla-
lására, a családok életében be-
következett tragédiák utáni új-
rakezdés, továbblépés szükség-
szerûségére, az emberi értékek
felismerésének és megõrzésé-
nek fontosságára hívta fel a fi-
gyelmet az ünnepi mûsor.

Mészáros Klára

szerkesztett hírek mellett
most kitûnõ lehetõség kínál-
kozott az élõ riportok készí-
tésének csínját-bínját is elsa-
játíttatni, megtanítani lelkes
tanítványainknak a kíváncsi-
ság örömét és a kérdezés tu-
dományát. Mindez arra is jó
alkalmat teremtett, hogy a
jelen a múltnak kezet nyújtva
üzenhessen a jövõnek. 

Nagyon izgalmas volt már
a riportalanyok kiválasztása
is. Igyekeztünk érdekes, je-
lenlegi tanítványaink számá-
ra is élményt nyújtó szemé-
lyiségeket találni, akik szíve-
sen beszéltek egykori iskolai
élményeikrõl, életükrõl, elég
türelmesek voltak, és idejü-
ket nem kímélve rendelkezé-
sünkre álltak a felvételek al-
kalmával. Így került a képbe
jogász, orvos, történelem-,
biológia-, kémia- és magyar-
tanár, szülõ és nagytestvér… 

Az elõkészületi munkák
több hétig folytak, de meg is
lett az eredménye. Minden-
féle szempontból roppant
változatos, nagy egyéniségek

kerültek mikrofon végre.
Nyíltan és jó humorral vallot-
tak széchenyis élményeikrõl,
kedvenc tantárgyaikról, taná-
raikról, álmaikról. Nagy elis-
meréssel szóltak az iskolánk-
ban folyó heroikus küzde-
lemrõl, amellyel minden diá-
kunk esélyegyenlõségéért
harcoltunk és harcolunk ma
is. Különösen érdekes volt

azon volt tanítványaink éle-
tébe bekukkantani, akik ma-
guk is tanárok lettek, és ne-
megyszer nevetve mesélték
csintalanságaikat, melyekhez
hasonlók megoldásának esz-
köztárát saját volt tanáraiktól
tanulták el. Idõnként saját
bõrükön tapasztalva annak
fájdalmas voltát. Meg persze
abban is, hogy szeretettel,
türelemmel, megértéssel és
sok-sok humorral lehet a leg-
inkább nevelni.

Ezúton is köszönjük meg-
értõ türelmüket, õszintesé-
güket, kedvességüket, mely-
lyel munkánkat segítették.

Müllnerné Sz . Margit

Videóriportok azokról, 
akikre büszkék vagyunk

A Széchenyi fennállásának
30. évfordulója alkalmából
felsõ tagozatos diákjaink

portréfilmeket készítettek
néhány régi tanítványunkkal,
akikre büszkék vagyunk.

Pecsenyiczki Balázs a

Shakespeare Színmûvészeti
Egyetem elvégzése után egy
nagyrészt fiatalokból álló tár-

sulat tagja. Szoros idõbeosz-
tás jellemzi hétköznapjait.
Elõadások, próbák, tanítás
tölti ki az életét. Szívesen

foglalkozik gyerekekkel,
örömmel idézte fel iskolai
csínytevéseit, régi barátait.

Egy kedves, szerény test-
vérpárt: Hutvágner Csabát és
Hutvágner Zsoltot is vendé-
gül láthattuk a Széchenyi-
ben. Hutvágner Csaba a Kép-
zõmûvészeti Egyetem har-
madéves hallgatója. Minden
idejét a festésnek, rajzolás-
nak szenteli. Köszönjük,
hogy festményei, grafikái kö-
zül választhattunk a képzõ-
mûvészeti kiállításunkra.
Öccse, Zsolt, a Corvin Mátyás
Gimnázium és Szakközépis-
kola tanulója. Számítógépes
grafikái magasan a középis-
kolai követelményszint felett
állnak. Önálló, ötletes mun-
kák: weboldalak, reklámgra-
fikák, plakátok.

Persa Virág tanárnak ké-
szült, amikor még ide, az ál-
talános iskolába járt. A krea-
tív feladatok, kirándulások
emlékezetesek számára. Ma
földrajz szakos egyetemi
hallgató. Alapképzésben
geográfus diplomát szerzett
az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen. Két év múlva táj-
és környezetkutató geográ-
fus lesz. Szakterülete a kör-
nyezetvédelem. Szabadidejé-
ben az önkéntes csoportban
a környezettudatos élet nép-
szerûsítését végzi.

A fiatal mûvészek és a le-
endõ tudós szavaiból kide-
rült, hogy a kitartás, szorga-
lom és az örömmel végzett
munka hoz magas szintû
eredményeket.

Mészáros Klára

Ünnep az iskolában

Megnyitottunk!
Iskolánk új honlapja megnyitotta kapuit, kérünk minden kedves

látogatót, hogy mondja el véleményét!
Jó böngészést!

http://www.szechenyikerepes.hu/

Régi igazgatónk és tanáraink 
a 30. évforduló ünnepségén Az iskola mûsort ad a Hõsök Emlékmûvénél

Táncbemutató
a 30. évforduló ünnepségén



KEREPESI VÉLEMÉNY • 2010. NOVEMBER10

O
K

TA
TÁ

S
-

N
EV

EL
ÉS

A falu nagy szüreti rendezvé-
nyén részt vettek az óvónõk és
az érdeklõdõ gyerekek a szüle-
ikkel együtt.

A Margaréta Csoport az álla-
tok világnapja alkalmából a
Medveotthont látogatta meg,
a Napocska csoportosok pedig
egy családi gazdaságot néztek
meg.

A Manócska Csoport az állat-
kertbe kirándult. Minden gyer-
mek élményekkel gyarapodva,
az állatok szeretetével a szívé-
ben érkezett vissza az óvodá-
ba.

A Bábszínházban a Varázsla-
tos Meseerdõ c. elõadást látták
a gyerekek, amely nagy sikert
aratott az apróságok körében. 

Kéthetenként rendszeresen

jár könyvtárba- (helyi és gödöl-
lõi) a Margaréta és a Manócska
csoport.

Az óvoda környékén gyakran
sétáltunk a gyerekekkel, ahol
megfigyeltük az õsz jellemzõ
jegyeit, a természet változását,
a gyümölcsöket, zöldségeket, a
betakarítást.

A nagycsoportosok a Limo-
hegy tetejérõl gyönyörködtek
az õsz színeiben és hallgatták a
cinegék kéregetõ énekét.

A Manócska Csoportosok az
október 23-i megemlékezést a
Hõsök Emlékmûvénél tartot-
ták.

A Gyöngyvirág Csoportban
folyamatos a beszoktatás. A
gyerekek jól érzik magukat, szí-
vesen járnak óvodába.

Csicsergõ óvoda

„Hosszú az erdõ, 
széles az erdõ…”

Óvodásaink nagy örömére ok-
tóber 20-án a Közösségi Ház
szervezésében, nagyon élveze-
tes és színvonalas bábelõadást
tekintettünk meg. A „Varázsla-
tos mese erdõ” lakóinak életét
és eseményeit láttunk zenés alá-
festéssel.

Amikor felcsendült a darab-
hoz illeszkedõ „Hosszú az

erdõ..” kezdetû dal, öröm volt
látni a felfedezõ csillogást gyer-
mekeink szemében. Az iIsmert
dal meghozta a varázslat bûvö-
letét is. Azóta énekeljük minden
erdõhöz kapcsolódó meséhez.
Egyik kislányunk a darab befe-
jeztével, mikor már a mûvészek
pakoltak odaszaladt hozzájuk és
átölelte õket. Megható volt ez
látni. Várjuk a következõ elõ-
adást.

Szeretettel hívjuk és várjuk volt óvodásainkat hozzátartozóikkal
együtt, a hagyományos Csicsergõ ovis játszóházba. November 20-
án délután 15-18 óra között a „Maci” jegyében zajlik az alkotó,
játékos, mozgásos és zenés mûsor, melynek sikeres meg-
valósításhoz kérjük a szülõk segítségét és együttmûködését.
A Maci kiállításhoz, lehet behozni majd játékmacit, a büféhez
szeretnénk az édesanyák és nagymamák támogatását és részvételét,
mivel meghirdetjük a mézes sütik versenyét, amit a büfében lehet majd
leadni. A legfinomabb és ötletes sütiket jutalmazzuk külön. A
recepteket is kérjük leadni. Maci kedvenc csemegéit kínáljuk (mézkós-
tolás, mézes puszedli, mézes répa, mézes tea stb.) majd még a gyer-
mekeknek és a vendégeknek. De lesz méz és gyertyavásár, könyvkuckó
is.
Tombola fõdíj:?? Talán, talán panda, talán barna, talán jeges, talán..!
Vagy netán egy életre keltett kedvencünk?
Játszunk egy jót! Csak akkor és csak ott a maci jegyében!!!
A többi részletes tudnivalók az ovis faliújságon, csoportos levelezõ
listákon és személyesen az óvoda dolgozóinál.
Mindenkit hívunk és várunk, kicsit és nagyot, ovist és sulist, apát és
anyát, mamit és papát és azokat, akiknek fontosak az ovis gyermekek!

JÁTSZÓHÁZI MEGHÍVÓ

Meseliget Óvoda
A Teknõs csoportban az õszi szünet
ideje alatt kicserélték az ablakokat.
Köszönjük a vállalkozónak és a Pol-
gármesteri Hivatalnak a gyors és
szakszerû munkát.
Teknõs csoportosaink sok szép õszi
termést, levelet gyûjtöttek, melyek-
kel lehetõségük nyílt a számolás
megalapozására.
A Maci csoportosok nagy izgalom-
mal készülnek az október 25-én
megrendezésre kerülõ mesemon-
dó versenyre, melyre az iskolától

kaptak meghívást. 
Szülõk Bálja 2010. Az októberi
születésnapi parti és a nagy kirán-
dulás után november 13-án, szom-
baton a felnõtteket vártuk egy
nagyszabású rendezvényre. A már
hagyományosan megrendezésre
került Szülõk Bálja az idén is vára-
kozásainkon felüli sikerrel zárult. 
A Széchenyi általános iskola negye-
dikesei nagysikerû country bemu-
tatóval, nyitották meg a bált, mely-
nek koreográfusa és egyik táncosa

Ragoncza Imre bácsi volt. A fellé-
pésre elkísérte a gyerekeket Nagy
László igazgató úr, Nagyné Szedlák
Rozália és Sallai Krisztina
tanítónénik is.
A Kerepesi Székely Hagyományõr-
zõ Kör táncosai székely táncokkal
szórakoztatták vendégeinket.
Mindkét csoportnak köszönjük a
felejthetetlen élményt!

Késõbb a négy csoport (Katica, Pil-
langó, Teknõs és Maci) képviseleté-
ben a szülõk versengtek különbözõ
ügyességi és kvíz játékokban.
A vacsora után karaoke bemuta-
tón, majd befejezésként a tombola
sorsolásán vehettünk részt. A kü-
lönbözõ programok között pedig a
táncoslábú vendégeké volt a torna-
terem parkettje, melyhez a zenét
Kaiser Zoltán szolgáltatta. Köszö-
net érte!
Ezúton fejezzük ki köszönetünket a
kedves szülõknek és vendégeink-
nek, akik jelenlétükkel, vagy támo-
gató jegyek megvásárlásával segí-
tették jótékonysági rendezvényünk
sikeres lebonyolítását!
És akik nélkül nem jöhetett volna

létre ez a nap TÁMOGATÓINK,
SZPONZORAINK:
Kerepes-Szilasliget: Al Capone
pizzéria, Sztojka Ágnes fodrász, Ló-
tusz Kozmetika, Mácsai Krizsán
Mariann kisboltja, Oravecz pékség,
Cé-Zé pizza, Gedõ Zsuzsanna ma-
nikûr, Minimanó gyermekcipõbolt,
Szilasfood, Terike zöldséges, Szõke
Andrea kozmetikus, Cloé fodrászat

és kozmetika, Muskátli Virág Cen-
ter, Benyik Mária szakács 
Kistarcsa: Illés cukrászda, Pizza
Mare pizzázó, Thaifun pizzázó, Di-
dó Grill, Nosztalgia étterem, Bóna
Ildikó fodrász, Amigó pékség, Mo-
narchia Rétesház, Erzsike fehérne-
mû bolt, Dymol, Burnusz ruhabolt
Bt, Centrál Kereskedõház Kft, Rhino
GYM Body és Fitness stúdió, Multi-
gran Kft. 
Gödöllõ: Bojtár csárda 
Budapest: T. Kamenár Csilla tûzzo-
mánc készítõ, Nagy Zoltán vállalko-
zó
Veresegyháza: Napsugár textilház
Mogyoród: Hungaroring
KÖSZÖNJÜK AZ ADOMÁNYOKAT
ÉS A SEGÍTSÉGET!

Szivárvány óvoda

A szülõk is 
kivették
részüket
a fejtörõbõl
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Talán még nehezebb ne-
künk szülõknek - megtalálni
a legmegfelelõbb iskolát cse-
metéinknek! A helyi iskola
sokunk számára lenne jó
megoldás! Nélány szülõvel
csak az ovis összejövetele-
ken, szülinapi zsúrokon, siet-
ve a közértben, fodrásznál
egyéb helyeken beszélget-
tünk errõl. Sokan sokfélét
mondtak. Nem tudtam, hol
lehet az igazság. Aztán arra
gondoltam, milyen jó lenne,
ha a helyi iskolával kapcsola-
tos kérdéseimet, kételyeimet
a kisfiam ovis társainak szüle-
ivel együtt és egy helyen be-
szélhetném meg. Esetleg
ezeket a kérdéseket szemé-
lyesen az iskola igazgatójá-
nak, tanárainak tehetnénk
majd együtt fel!

Az elsõ szülõi találkozóra
lehetõséget kaptunk a Mese-
liget Óvodában november 6-
án. Köszönet érte

Az elsõ találkozón tízen
vettünk részt. Nagy örö-
münkre még a Csicsergõ ovi-
ból is eljött egy anyuka.

Több szülõ látogatta már
meg a helyi és a könryékbeli
iskolákat, és vett részt a nyrílt
napahon is. A helyi iskolában

tapasztaltak meggyõzõnek
tûntek sokunk számára. A
szülõk nagyon mozgalmas,
interaktív órákról, együttmû-
ködésrõl, csapamunkáról,
Rozika és Kriszti néni ügyes-
ségérõl, rátermettségérõl
számoltak be. Beszéltiünk az
iskolaotthonról, az uszodába
járás lehetöségérõl, a foga-
lommá vált Imre bácsi nép-
tánc oktatásáról.

Több összejövetelt is terve-
zünk, ahol esetleg már az
igazgató urral, vagy a tanító
nénikkel is találkozhatunk. A
helyi iskolával kapcsolatos
kérdésekkel minden kerepesi
és szilasi nagycsoportos gye-
mek szüleit várjuk! A követ-
kezõ találkozó még szervezés
alatt! Hírt adunk róla az óvo-
dai faliújságokon!

Problémák mindenhol van-
nak, bizunk abban, hogy
ebyüttmûködéssel, odafigye-
léssel ezek megoldhatók!

Az okos marketingesek
szerint a rossz hírek ötször
jobban terjednek a jóknál.
Ezért vigyázzmk azok terjesz-
tésével! Ha észrevesszük a
jót, ne hagyjuk azt sem szó
nélkül! Mostén is azt tettem.

Danyi Júlia

„De nehéz az iskolatáska!”
Az enyhe õszt kihasználva ja-
vában folyik a Mezõ utca mel-
letti vízelvezetõ árok ásása.

Hát ez hihetetlen! 
November 18-án hajnalban
egy ittas személy elvesztette
uralmát a gépkocsi felett, át-
tért a menetirány szerinti
baloldalra, s ott is csak a kõ-
korlát tudta megállítani. Pon-
tosan csak részben tudta
visszatartani az ároktól, mert
közben a hatalmas oszlopok
sorra kidõltek. Elképzelhetõ
mekkora sebességgel vágó-
dott át a szembejövõk sávjá-
ba a személyautó, ha ilyen
pusztítást tudott véghez vin-
ni.  Persze a szesz hatása
alatt álló vezetõ nem tudta
elhagyni a gépkocsit. 
Ennyivel azonban nem ússza
meg, mert a helyreállítás
költségeit a Polgármesteri Hi-
vatal behajtja rajta.
Rossz belegondolni is, mi lett

volna, ha éppen szembe jött
volna vele egy másik kocsi,
egy vétlen vezetõvel!?

Kerepesi cég raktárosi munkakörbe, 
erõs fizikai munkára, gázos targonca vezetõi

vizsgával munkaerõt keres.
Érdeklõdni: 8.00 és 16.00 között: 06-36-30-415-5074

Útépítések és rongálások

A kocsit és vezetõjét már elvitték, 
a betonkorlátból ennyi maradt
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Elõzetes a szilasligeti „Együtt Egymásért”
nyugdíjas klub programjaiból.

Helyszín: Szilasligeti Közösségi ház
December 4. (szombat) du. 15. óra: 
Klubnap - “Adventi készülõdés”

adventi koszorúk 
és karácsonyi díszek készítése

December 11.(szombat) du. 15. óra: 
Mikulás nap

December 19. (vasárnap) du. 15. óra: 
a NYUSZI (nyugdíjasok szilasligeti) 

színjátszó csoport elõadása.

Bemutatásra kerül zenés kabaré 
- Almássy Bettina mûvésznõ átdolgozásában 

és színpadra rendezésében

(szerzõk: Karinthy Frigyes, 
Bognár Tibor, Kern András)

MINDENKIT SZERETETTEL 
HÍVUNK ÉS VÁRUNK!

Az Együtt Egymásért nyugdíjas klub
tagjai elõadás közben
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1977-ben születtem Nagyvá-
radon római katolikus csa-
ládban. Magyarországra csa-
ládegyesítés során 1989-ben
költöztem a szüleim után.
Egyetemre Szegedre jártam,
ahol történelem szakos taná-
ri diplomát szereztem. Itt
kezdtem el a doktori képzést
is, melynek során a hosz-
szabb-rövidebb külföldi ta-
nulmányutak után a Károli
Gáspár Református Egyete-
men óraadóként mûködtem.
A pedagógus pálya nehézsé-
geit közelrõl tapasztalhat-
tam. Néhány év elteltével a
versenyszférába követett
utam, melynek következté-
ben jelenleg a Duna Takarék-
szövetkezetnél dolgozom. 
Feleségemmel 2010. elején
költözünk Budapestrõl Szi-
lasligetre. Származásom és
neveltetésem arra kötelez,
hogy azok a szavak, mint ke-
reszténység, magyarság és

család jelentsék számomra a
legtöbbet, melyek nélkül
nem lenne jelenünk, s nem
épülhet elõdeinkhez méltó
igaz jövõ. Ahogy sokan, én is
közösségben tudom megélni
igazán a hétköznapok teljes-
ségét. Mindezek következté-
ben nem meglepõ, hogy
amint berendeztük itteni éle-
tünket, keresni kezdtem a
KDNP helyi szervezetével a
kapcsolatot, melyhez végül
idén október 1-én csatlakoz-
tam.
Mint gyakori templomba járó
hívõ, én is tenni akarok a kö-
zösségért, ahová tartozom.
Mert tennünk kell, hogy ma-
gunk és gyermekeink számá-
ra megteremtsük azt a köze-
get, ahol élni szeretnénk. Ha-
gyományaink útján együtt
gondolkodjon és ünnepeljen
fiatal és idõs. Ahol az embe-
rek egymás mellett élnek
tisztességben, és nem helye-
zik magukat egymás fölé. 
Mint a KDNP helyi szervezeté-
nek elnökeként nem elégszem
meg a jelen kritikájával. Cé-
lom, hogy mindenekelõtt cse-
lekedeteim határozzák meg
mûködésemet. Mindezt úgy,
hogy Márai Sándor útmutatá-
sát kívánom követni: „Sze-
resd, hirdesd és valld meg az
igazságot, a kis és nagy igaz-
ságot, a köznapok és a végze-
tes percek igazságait, bátran
és félelem nélkül.”

Voloncs László Mihály

A nevem Pozsonyi Ákos és a
Kerepesi FIDESZ MPSZ új el-

nöke vagyok. 1972-ben szü-
lettem és Kerepesen nõttem
fel, általános iskolába is ide
jártam és jelenleg Szi-
lasligeten élek a családom-
mal. Végzettségemet tekint-
ve Informatikus és Logisztikai
szakmérnök vagyok. Iskolái-
mat a GDF-n, majd a Széche-
nyi István Mûszaki egyete-
men végeztem el. 
Szakmai tapasztalataimat
közép és felsõvezetõként a
logisztika gazdasági, mûsza-
ki és operatív területein sze-
reztem. Jelenleg a Központi
Szolgáltatási Fõigazgatósá-
gon dolgozom, azon belül is

az Ellátási és Logisztikai Igaz-
gatóságon, mint szakmai fõ-
elõadó.
A Kerepesi FIDESZ csoportba
2006-ban léptem be, mivel
részt kívántam venni a helyi
közéleti problémák kezelésé-
ben. Régóta figyelemmel kis-
érem községünk mindennap-
jait. A tennivalókról minden
esetben a következõk fo-
galmazódnak meg ben-
nem:- Mi az, ami pénzkér-
dés? Mi az, ami igényesség,
akarat és figyelem kérdése?
Mi az, amit máshol jobban
csinálnak (és hogyan?). Ke-
resni kell a jó megoldásokat
és figyelemmel kell kísérni a
hazai és külföldi jó példákat.
Ez nem csak a vállalatok, cé-
gek életében szükséges, ha-
nem az államigazgatás terü-
letére is érvényes.
A 2010. 10. 08-i FIDESZ tag-
gyûlésen Kovács Antal fel-
ajánlotta lemondását, melyet
a taggyûlés elfogadott. Ez-
után a taggyûlés, szemé-
lyemben új elnököt válasz-
tott. A tagok bizalmát, ez-
úton is szeretném megkö-
szönni, melyet utólagosan is
igyekszem megszolgálni.

Pozsonyi Ákos

Bemutatkoznak az új elnökök
Pozsonyi Ákos - FIDESZ MPSZVoloncs László Mihály - KDNP
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Az utóbbi pár hó-
napban nem írtunk a
sportról, ezt most bõ-
vebben pótoljuk. Véget
értek a bajnokságok az
õszi szezonban, min-
den csapatunkról kü-
lön írunk. 

Legelõször a kicsik-
kel kezdünk, akik
ugyan nem szerepel-
nek bajnokságban, de
az edzéseket szorgal-
masan látogatják.
Utánpótlás nevelésünk
6 éves kortól kezdõdik,
edzõjük Molnár Ferenc,
akinek nagyon sokat
köszönhetünk. A 6-10
éves korosztály mint-
egy 30 gyerek, és szüle-
ik egy igazi nagy csalá-
dot alkotnak a focipá-
lyán. Az edzõnek kö-
szönhetõen nem csak a
gyerekek fociznak, hét-
végenként szülõi mér-
kõzéseket is rendez-
nek. Csapatunknak na-
gyon jó a viszonya Fót
csapatával, hétvégen-
ként közös gyermek-,
és szülõ-meccseket ját-
szanak. Ilyenkor nagy
küzdelem folyik a kicsik
és a szülõk csapata kö-
zött is, ami után együtt
fogyasztják el a fóti
szülõk által hozott fi-
nomságokat és a
kerepesi szülõk sport-
házban készült fõztjeit.
Dicséret az edzõnek,
hogy ilyen jó hangulat-
ba zajlanak az edzések
és az összejövetelek.

A bajnokságban in-
duló legfiatalabb csa-

patunk az U13, õk
most vesznek elõször
részt bajnokságon,
edzésekre õk is nagyon
szorgalmasan járnak. A
bajnokságban sajnos
még gyõzelmet nem
tudtak aratni, de dön-
tetlen eredményt már
több ízben is elértek,
még olyan csapatok el-
len is, akik az élbolyban
tartózkodnak, pl.: Ve-
resegyház. A srácok
nincsenek letörve, mi-
vel ez még csak az elsõ
évük és tudják, hogy
ha szorgalmasak, ak-
kor 2-3 év múlva akár
bajnokságot is nyerhet-
nek. Elõttük lebeg pél-
daként a tavalyi baj-
nokságot nyert U16-os
csapatunk. Itt kell még
megemlíteni, hogy 5
kislány is játszik a csa-
patban, akik a fiúkkal is
felveszik a versenyt.

Következõ csapa-
tunk az U16-osok, õk
már jobb eredménnyel
szerepeltek, a tabella
közepén helyezkednek
el. Voltak szép gyõzel-
meik, de fájó vereségek
is, összességében 6
gyõzelem, 1 döntetlen,
6 vereség van mögöt-
tük. Az edzéseket õk is
szorgalmasan látogat-
ják, sajnos a játékos ál-
lományunk itt kevés,
ha valaki kedvet érez és
14-16 éves gyerek,
nyugodtan jelentkez-
zen az edzõnél, nem
baj, ha kezdõ, mi meg-
tanítjuk futballozni. Té-

lire nekik is szervezünk
majd edzõtábort, re-
mélem, minél több
gyerek el tud jönni,
hogy a tavaszi szezon-
ra még jobban felké-
szüljenek.

Az U19-es csapa-
tunk szintén felemás
teljesítményt nyújtott a
bajnokságban, de ez is
dicséretes, mivel a ta-
valyi bajnokságot nyert
16 évesek játszanak a
18-19 évesek ellen. Saj-
nos gyerekeink már fel-
nõttnek érzik magukat,
ezért egyre nehezebb
õket nevelni és taníta-
ni, így fordulhat elõ,
hogy a legjobb csapa-
tot is meg tudjuk verni,
de van olyan is, amikor
sokkal gyengébb csa-
pattól is ki tudunk kap-
ni. Kamaszok, lelkisek,
nehéz nekik bármit is
mondani. Remélem,
hamarosan rájönnek,
hogy visszabeszéléssel,
sértõdéssel nem lehet-
nek eredményesek. Ne
felejtsék el, hogy tavaly
még együtt voltunk
bajnokok, bízom ben-
ne, hogy nemsokára
visszatér a tavalyi ver-
senyszellem.

Felnõtt csapatunk
egy osztállyal feljebb in-
dult, a megye II-ben. Az

elvárásokat teljesítették
is, de sajnos meglepe-
tésekre nem voltunk
képesek, összességé-
ben 5 gyõzelemmel, 7
vereséggel a 7. helyen
zártuk a félévet, ami jó
eredménynek számít.
Oda kell figyelnünk,
mert a mögöttünk lé-
võk csak 1-2 ponttal
vannak lemaradva. Ta-
vaszra remélem sikerül
erõsíteni, az edzéseket
is többen fogják láto-
gatni, és akkor tartható
lesz ez a helyezés.

Az Öregfiú csapa-
tunk az elmúlt évekhez
képest jobban szere-
pel, most már nem az
utolsó helyeken kullog,
hanem felzárkózott a
középmezõnyhöz és
biztosan tartja a helyét.
Gratulálunk az öregek-
nek, és további jó sze-
replést kívánunk nekik. 

Nem utolsó sorban
beszéljünk a kerepesi
lányokról, akik jelenleg
a tabella 2. helyén fog-
lalnak helyet. Sajnos a
legelején egy mûhiba
miatt 3 pontot levon-
tak a csapattól, de a
többi mérkõzésüket
végig nyerték. Az 1. he-
lyezett Tatabányával
hatalmas rangadót ját-
szottak itt Kerepesen,

és több mint 200 nézõ
elõtt nagyon jó hangu-
latban 2:1- re nyertek.
Külön köszönet a né-
zõknek a hatalmas
szurkolásért, és sport-
szerû magatartásért.
Lányainknak még nem
fejezõdött be a bajnok-
ság, december közepé-
ig tart. Itthon lesz még
egy rangadónk a tava-
lyi bajnok ellen, no-
vember 28-án, vasár-
nap 11 órakor. Minden
szurkolót szeretettel
várunk.

Minden fociszeretõ
gyereket szeretettel vá-
runk edzéseinken, hi-
szen már este is tu-
dunk edzeni, mivel na-
gyon jó a világítás a pá-
lyán. Nagyon jó érzés
látni, hogy ennyi spor-
tot szeretõ gyerek van
Kerepesen.

Akik jelentkezni sze-
retnének 6-10 éves ko-
rig focira, az alábbi te-
lefonszámon tehetik
meg: Molnár Ferenc:
06-20/414-4285, 10-
16 éves korig Szabós
Zsoltnál: 06-30/584-
5721.

Nõi focira is várjuk
felnõttek jelentkezését
Kiss Kálmánnál a 06-
70/619-7445-es tele-
fonszámon.

Bõvebben a fociról
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97.1.-Ezen a frekvencián su-
gározza mûsorát a Kerepes
Rádió, a nap huszonnégy órá-
jában. Saját „felmérésem”
szerint a hallgatók száma fo-
lyamatosan növekszik. Szub-
jektív véleményem szerint az
egyik legérdekesebb mûsora a
délelõttönként hallható inte-
raktív, vagyis élõ, telefonos
adás, benne különféle hírek-
kel, és laza kommentekkel a
községünkkel kapcsolatos
ügyekrõl. Tulajdonképpen ta-
buk nélküli mûsor, vagyis min-
den befutó információ elhan-
gozhat. Ez így rendben is van.
(Jómagam például a rádióból
tudtam meg az 56-os ünnepi
megemlékezés helyszínét és
idõpontját, valamint koráb-
ban a választási „kampány-
háttér” történéseinek színes
híreit.) Úgy tudom, hogy a rá-
dió részérõl ez az információs
„szolgáltatás”természetes len-
ne, azonban, - törekedve a
pontosságra -, elvárható,
hogy az önkormányzat Hiva-
tala, az Iskola, a Faluház, az
Óvoda, az Egyház, a sport, il-
letve bármelyik civil szervezet
az általa fontosnak ítélt ren-
dezvényeik idõpontjáról, vagy
egyéb közölnivalójukról tájé-
koztassa a rádiót. Megtehetik
ezt telefonon, email-ben,
vagy más módon is. Vélemé-
nyem szerint az együttmûkö-
dés koordinálására talán az
Oktatási Bizottság lenne a leg-
megfelelõbb. Nem igazán ér-
tem, hogy eddig miért nem
mûködött ez a rendszer, ben-
ne a rengeteg lehetõséggel.
Például az éppen aktuális tes-

tületi, vagy bizottsági ülések
idõpontja, és így tovább. Úgy
gondolom, hogy jól kiegészít-
hetné, - az aktuális ügyekkel
összefüggõ információ-nyúj-
tás szempontjából a havonta
megjelenõ Kerepesi Vélemény
hátrányát is, amely a hosszú
nyomdai átfutásból adódik. 

Más:- Fontos felidézni, hogy
a sok kerepesi, nõnemû lakó-
társunkat érintõ kedvezmé-
nyes nyugdíjazás kérdésköre
kimaradt a nemzeti program-
ból, amely pedig egy komoly
választási ígéret volt, ugyanis
január elején olyan sokszor
hallhattuk Navracsics Tibor ak-
kori frakcióvezetõ, és Iván
László, a Fidesz nyugdíjas ta-
gozat-vezetõjének szájából,
hogy el is hittük. Így hang-
zott: - „Kortól függetlenül, a
nõk negyven év ledolgozott
munkaviszony után elmehet-
nek nyugdíjba.” És az érintett
nõk most országszerte, és itt-
hon, Kerepesen is csak várnak,
várnak. Mindeközben rende-
sen fogy az idõ, amelynek kö-
vetkeztében aztán ezek a
munkától megfáradt asszo-
nyok szépen beleöregednek a
tényleges nyugdíjkorhatáruk-
ba. Ez a dolog itt Kerepesen
több száz hölgyet érint, akik
családtagjaikkal együtt az em-
lített választási ígéret okán ad-
ták voksukat a Fideszre. Az
idõhúzás miatt éppen õk nem
fogják élvezni ezt a juttatást?
Nem árt tudni az ígérgetõk-
nek, hogy az idõ végtelen
ugyan, de a türelem bizony
véges.

Kovács Ferenc

Itthon Kerepesen

Nyugdíjasaink ünnepén
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Hirdessen
a Decens Kiadó lapjaiban

Kerepesen, Mogyoródon, Szadán 
és Veresegyházon

megjelenõ lapjainkban olyan hirdetési
lehetõségeket

kínálunk mérsékelt árakon, amelyek 
jó eséllyel minden 

családhoz eljutnak!
Érdeklõdni az interneten a

windhager@decens.eu címen,
a www.decens.eu honlapon,

vagy a 06-30-335-9050 telefonszámon lehet.

KÖZPONTI HÍVÓSZÁMOK
Mentõk 104
Tûzoltók 105
Rendõrség 107

RENDÕRSÉG – POLGÁRÕRSÉG – KÖZTERÜLETFELÜGYELÕ
Rendõrség Kistarcsa 06-28/470-801
Kistarcsa járõrkocsi 06-70/214-6500
Rendõrség Gödöllõ 06-28-514-645 és 06-28-514-655
Polgárõrség Kerepes 06-20/618-9492
Közterület felügyelõ 06-20/559-8909

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

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

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

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

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

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

GYERMEKORVOS
Dr. Mokos Zsuzsanna 
csecsemõ és gyermekgyógyász szakorvos 481-419 Tel:06-30-961-8160
Hétfõ, szerda: 9.00 – 12.00, kedd, csütörtök: 15.00 – 18.00, péntek: 15.00 – 18.00-ig.
Asszisztens: Kesziné Ángyási Mónika  Tel: 06-30-942-4729
Védõnõ: Lénárd Jánosné Éva Terhestanácsadás: K: 8-12ig Tel: 06-20-559-8924
Betegrendelés: H:9-12ig, K:15-18ig , Sz:9-12 ig , Cs:15-18 ig, P:13-16 ig
Egészséges tanácsadás: Csütörtök: 12,30- 14,30 ig (bejelentkezés alapján)

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

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

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

Kerepes Községszolgáltató Kht. 06-28/561-054
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 06-30/291-9487
Ügyfélfogadás: minden szerdán 9.00 – 12.00
Okmányiroda Gödöllõ, Szabadság tér 7. 529-100
Ügyfélfogadás: h.: 8-18, k., cs.:9-16.30; sze.: 8-16.30; p.: 8.30-11.30.
Földhivatal Gödöllõ 420-520
Ügyfélfogadás: h. és sz.: 8.30-11.30 és 13-15.30, p.: 8.30-11.30.

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

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Elnök: Varga-Szabó Anikó

Mácsai-Krizsán Mariann
Farkas Zsuzsanna
Kovács Antal

Külsõs tagok: 
Mezõ Istvánné
Rapavi József
Kovács Ernõné

Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság

Elnök: Mácsai-Krizsán Mariann

Farkas Zsuzsanna
Nagy Anna
Kóbor Tamás

Külsõs tagok: 
Szalai József Attila
Pordán Miklós
Bokor Béla

Oktatási,  Kulturális és Sport Bizottság

Elnök: Kóbor Tamás

Farkas Zsuzsanna
Dr. Vaszil László
Mácsai-Krizsán Mariann
Szabó Éva

Külsõs tagok: 
Ignác János
Nagy László
Pivarcsi Gábor
Kovács Zoltán

Egészségügyi és Szociális Bizottság

Elnök: dr. Vaszil László

Nagy Anna
Palotai László
Varga-Szabó Anikó

Külsõs tagok:
Dr. Havay Miklós
Gáspár Edmundné
Szolnokiné Nagy Ilona

Az önkormányzat 
új bizottságai
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November 23-án este fáklyás
tüntetést tartottak Kistarcsán a
Polgármesteri Hivatal épülete
elõtt. A diákok kulturáltan, de
alkalmanként rigmust is pró-
bálgatva jelezték, hogy nem
értenek egyet a polgármester
szándékával, aki az akkor zajló
képviselõ-testületi ülésen a Flór
Ferenc Egészségügyi Szakkö-
zépiskola és Gimnázium a me-
gyének történõ átadásáról szó-
ló napirendjét terjesztett elõ.
Polgármester úr a szûkös költ-
ségvetésre hivatkozva javasol-
ta, hogy a város számára nem
kötelezõ középiskolát adják át
a megyének. Akadtak, akik
más véleményen voltak. A tár-
gyalás során a vendégek közül
egyedül az iskola igazgatója
szólhatott és érvelhetett a terv
ellen, aztán továbbgondolásra
elhalasztották a döntést egy
késõbbi testületi ülésre a képvi-
selõk.
Mindez persze a folyósón és az
épület elõtt szorong fiatalokat,
tanárokat, szülõket nem nyug-
tatta meg, sõt egyre elmarasz-
talóbb vélemények hangzottak
el. A legfõbb ellenérv szerint a
mindössze 20 millió Ft körüli
éves összeg, ami a fenntartás-

ból Kistarcsát terheli, a város
költségvetésének mindössze az
1 %-a. Így nem biztos, hogy ez
gazdasági szükségszerûség, le-
het, hogy egyszerûen politikai
akarat. A 21 éve létezõ iskola –
amelyben közel 500 fiatal ta-
nul - annak idején a várossá vá-
lás egyik lényeges feltétele volt.
Egyesek már azt is tudni vélik,
mit szeretnének a döntést
szorgalmazók az épülettel a jö-
võben kezdeni.
A tüntetés szervezõje, a Kere-
pesen is jól ismert Ferenczi La-
jos vállalkozó, mint szülõ azzal
érvelt, hogy tudomásuk szerint
Pest megye csak a feladat ellá-
tást vállalná, de a tanulókat kü-
lönbözõ más intézményekbe
irányítanák, a Szakközépiskola
megszûnne. Hasonló iskola pe-
dig Pest megyében csak Vácott
és Cegléden található. 
A tüntetõk szerettek volna a
polgármester szemébe nézni,
de õ – érthetõ okból, mivel a
testületi ülést vezette – nem
jött le az utcára, hiába kiabál-
tak neki fel. A tanárok közt
csendesen elhangzott: Tanul-
juk a demokráciát!

WK

Tanuljuk a demokráciát!

Helyesbítés
Ezúton kérünk elnézést Var-
ga József kõfaragó vállalko-
zótól, amiért elõzõ számunk-
ban elírtuk a keresztnevét.

Varga József Dodi rendszeres
támogatója a Kerepes szépí-
tése során készülõ látványos
emlékhelyeknek, mint az Or-
szágzászló, a faluvégi keresz-
tek, a Trianon emlékmû stb.
Ezúton is megköszönjük a
közösségért végzett áldozat-
vállalását.

Az ülésterembe csak Ferenczi Lajos jutott
be, a fiatalok az ajtóból hallgatóznak

A tömeg a Polgármesteri Hivatal elõtt
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Képek a Szabó Magda Emlékkiállításról

A kiállítás megtekinthetõ december 4-éig 9-tõl 18 óráig


